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StrzeGom
„Lokalówka”

W tym numerze gazety 
prezentujemy kolejną ko-
mórkę Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Tym razem 
jest to Wydział Gospodarki 
Lokalowej, który zajmu-
je się gospodarowaniem 
zasobem gminnych lokali 
mieszkalnych. 5-osobowym 
wydziałem kieruje naczelnik 
Jarosław Smordowski.
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GoczałkóW
zmarła p. Lew

W wieku 103 lat zmarła 
pani  Małgorzata  Lew. 
Była najstarszą miesz-
kanką gminy Strzegom. 
Przez całe swoje długie i 
niełatwe życie była dobrą 
i życzliwą osobą, zawsze 
służyła pomocą tym, któ-
rzy znajdowali się w cięż-
szej sytuacji życiowej niż 
ona. Niech spoczywa w 
pokoju!
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StrzeGom
aleja rzeźb

Trwają zaawansowane pra-
ce przy budowie Alei Rzeźb 
w Strzegomiu, wzdłuż Alei 
Wojska Polskiego, od ul. 
Dworcowej do ulicy Kole-
jowej. Prowadzone są one w 
ramach międzynarodowego 
projektu „Szlak Kamienia”. 
Aktualnie porządkowany 
jest teren i trwają nasadze-
nia. W ostatnich dniach 
uruchomiono fontannę.
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StrzeGom
Rewitalizacja

Zapowiadane inwestycje 
na Grabach i w parku miej-
sk im (odcinek od Netto 
do ul. Dolnej) właśnie się 
rozpoczęły. Na tę inwestycję 
gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w wysokości 
prawie 5 mln zł ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020. Rewitalizacja parku miejskiego i dzielnicy Graby 
z pewnością wpłynie na estetykę miasta i zdecydowanie 
poprawi jego wizerunek. Zakończenie prac nastąpi w 
2019 r.
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morawa
Lotto Horse trials

Reprezentacja Francji oka-
zała się bezkonkurency j-
na w Pucharze Narodów 
w WKKW rozgr ywanym 
podczas LOTTO Strzegom 
Horse Trials. Drugie miejsce dla Brytyjczyków, trzecie 
dla Włochów, a czwarte dla Polaków. Łącznie w Morawie 
(28.06 – 01.07) rozegrano dziesięć krajowych i między-
narodowych konkursów, w których startowało ponad 280 
zawodników i ponad 300 koni. W najtrudniejszym kon-
kursie indywidualnym wygrała Szwedka Sara Algotsson 
Ostholt. 
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StrzeGom
„Skaczące żabki” 

W okresie od marca do 
maja br. w PSP nr 4 w Strze-
gomiu odbyła się druga edy-
cja ogólnorozwojowych zajęć 
sportowych dla najmłodszych 
mieszkańców w ramach Sportowego Klubu Malucha. Pod 
okiem instruktora dzieci ćwiczyły wspólnie z rodzicami. 
Zajęcia były przeznaczone dla dzieci od 3. do 5. roku 
życia. Instruktor prowadził je w 15-osobowych grupach. 
Ćwiczenia fizyczne pn. „Skaczące żabki” spodobały się 
uczestnikom do tego stopnia, że po wakacjach rusza ko-
lejna edycja.
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Projekt zakłada, że do 2022 
r. powstanie nowa trasa tu-
rystyczna i edukacyjna mię-
dzy regionami Wschodnich 
Czech i  Dolnego Ś ląska, 
promująca wspólną kulturę i 
historię obszaru pogranicza 
z zastosowaniem elementów 
interaktywnych. 

- W ramach projektu plano-
wane jest zagospodarowanie 
Fort-Gaju tj. oczyszczenie 
całego terenu, renowacja 
murów okalających wraz z 
odbudową i zagospodaro-
waniem istniejącej kazamaty 
laboratorium, remont fon-
tanny, wykonanie ścieżek, 
oświetlenia, monitoringu, 
małej architektury, miejsca 
do grillowania,  budowa wiaty 
oraz warsztatów służących do 
prezentacji i nauki różnych 
rzemiosł m.in. kowalstwa, 
stolarstwa i  garncarstwa, 
wybudowane zostaną również 

toalety. Ponadto zostaną od-
restaurowane ruiny wiatraka 
znajdujące się w sąsiedztwie 
for tu, które będą pełnił y 
funkcję punktu widokowe-
go. Gospodarzami obiektu 

będzie Bractwo Rycerskie 
Joannitów Strzegomskich i 
dla nich też będzie zagospo-
darowana część terenu - wy-
jaśnia burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta.

Mamy pomysł i działamy!
Ruiny wiatraka prochowego będą pełniły funkcję punktu widokowego
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Sesja
9 lipca 2018 r. o godz. 13.00 w 

sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu odbędzie 
się LIII sesja Rady Miejskiej w 
Strzegomiu kadencji 2014-2018. 
Radni podejmą m. in. uchwały 
dot. przyjęcia Strategii Rozwoju 
Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r., ustalenia mak-
symalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania na terenie gminy Strzegom miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych oraz przegłosują zmiany w wie-
loletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018-2027 
oraz zmiany budżetu gminy Strzegom na rok 2018.

Senior-wigor
Dzienny Dom Pobytu „Se-

nior-Wigor”w Strzegomiu jest 
partnerem projektu pn. „Tra-
dycja łączy pokolenia”, który 
jest dofinansowany ze środków 
Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020. Projekt trwa od kwietnia 2018 
roku i będzie realizowany do grudnia 2018 roku. Nasi seniorzy 
bardzo intensywnie uczestniczą w zajęciach. Mają już za sobą 
pierwsze spotkania na warsztatach przewodnickich i dzien-
nikarskich, spotkanie z psychologiem, coachem i aktorem. 
Czekają ich warsztaty fotograficzne, wycieczki i koncerty.

Podsumowanie 
kadencji 

Od tego numeru „Gmin-
nych Wiadomości Strze-
gom” rozpoczynamy cykl 
p o d s u m o w a ń  z w i ą z a n y 
z  kończącą s ię  kadencją 
2014-2018. W kolejnych wydaniach przypomnimy 
naszym czytelnikom najważniejsze remonty drogowe 
oraz inwestycje zrealizowane w mieście i na terenie 
sołectw, dzięki  któr ym nasza gmina sukcesywnie 
zmienia swoje oblicze i wizerunek. W tym numerze 
2015 r.

W SkRócie: W SkRócie: W SkRócie:

W nuMeRze:

Jeszcze w tym roku okaże 
się, czy nowy projekt w ra-
mach współpracy partner-
skiej Strzegomia z miastem 
Horice  uzyska dofinanso-
wanie. Chodzi o rewitalizację 
niezwykle popularnego w 
naszym mieście Fort-Gaju i 
ruin zabytkowego wiatraka 
(Baszty), które od kilkunastu 
lat są bardzo mocno znisz-
czone i zaniedbane.

Będzie to miejsce aktywnego wypoczynku dla całych rodzin – warsztat 
kowalski, stolarski, garncarski, wybijanie monet i grill. W czerwcu br. 
gmina Strzegom wraz z czeskimi Horicami oraz gminą Dobromierz i 
Muzeum Wschodnich Czech złożyła propozycję projektową w ramach 
naboru do Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska. Trwa 
oczekiwanie na oceną złożonej propozycji. 
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- 4-06-2018 r. ok. godz. 12.20 
kierujący pojazdem osobowym 
zaparkował auto na przejściu dla 
pieszych w Rynku na wysoko-
ści pręgierza. Sprawą zajęła się 
Policja.
- 4-06-2018r. o godz. 13;15 kie-
rująca pojazdem osobowym, jadąc 
ulicą Świdnicką nie zastosowała 
się do znaku drogowego C-12 
ruch okrężny, wykonując skręt w 
lewo w Rynku, kontynuowała jaz-
dę tzw. pod prąd. Sprawa została 
skierowana do Policji.
- 5-06-2018r. ok. godz. 11.05 kie-
rujący pojazdem osobowym, jadąc 
ulicą Kościuszki, nie zastosował się 
do znaku drogowego C-12 ruch 
okrężny, wykonując skręt w lewo 
w Rynku, a następnie zaparkował 
pojazd na skrzyżowaniu. Sprawa 
została przekazana do Policji.
- 14-06-2018r. ok. godz. 11.20 
kierujący pojazdem dostawczym 
jadąc ulicą św. Anny skrócił so-
bie drogę i wjechał do Rynku 
kontynuując jazdę tzw. pod prąd. 
Sprawa została przekazana do 
Policji.

- 14-06-2018 r. poli-
cjanci z Wydziału 
Ruchu Drogo-
wego z Świdnicy 
przeprowadzili 
kontrolę kie-
rowców, którzy 
parkowali swoje 
pojazdy na przejściach 
dla pieszych, skrzyżowaniach, w 
miejscach wyznaczonych dla osób 
o obniżonej sprawności fizycznej 
oraz kierowców, którzy nie zatrzy-
mywali się przed przejściami dla 
pieszych, gdy piesi na nich byli.
- 15-06-2018r. ok. godz. 7.35 na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki-
Ofiar Katynia z pojazdu osobo-
wego nastąpił wyciek oleju. Auto 
zostało odholowane. Na drodze 
dla rowerów pozostał wyciek 
oleju na długości ok. 10m. Sprawa 
została skierowana do Policji.
- 18-06-2018 o godz. 09.00 
kierujący pojazdem dostawczym, 
dojeżdżając ul. Świdnicką do 
Rynku skrócił sobie drogę, nie 
stosując się do znaku ruch okrężny. 
Interweniował patrol Policji.

okiem miejskiego monitoringu

Małgorzata Lew przyszła 
na świat w małej podrze-
szowskiej  miejscowości 
Malawa, w rodzinie wie-
lopokoleniowej, rolniczej 
12.04.1915 roku. Urodziła 
się jako bliźniaczka, miała 
trójkę starszego rodzeń-
stwa. 

Przed wybuchem II Wojny 
Światowej wyszła za mąż za 
Andrzeja Lwa. Małżeństwo 
w 1954 r. przeprowadziło się 
do Goczałkowa. Pani Mał-
gorzata Lew zamieszkiwała 
wraz z córką, której pomagała 
w wychowaniu dzieci i zaj-
mowała się prowadzeniem 
gospodarstwa domowego, do 
czasu kiedy pozwalało jej na 
to zdrowie. Przez całe swoje 
długie i niełatwe życie była 
dobrą i życzliwą osobą, zawsze 
służyła pomocą tym, którzy 
znajdowali się w cięższej sy-
tuacji życiowej niż ona.

zmarła pani Lew
Najstarsza mieszkanka gminy Strzegom odeszła do Domu Pana mając 103 lata

W czerwcu br. w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopal-
nia w Wałbrzychu odbyło się 
spotkanie 107 przedstawicieli 
samorządów - sygnatariuszy 
Deklaracji Sudeckiej i Porozu-
mienia Sudety 2030 z przed-
stawicielami Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Polityki regionalnej 
i Miejskiej Unii Europejskiej. 
Obecnie trwają konsultacje 
społeczne dotyczące projektu 
Strategii. 

Przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska walczą w Brukseli o większe środki europejskie

Konsultacje społeczne 
Burmistrz Strzegomia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa 
dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”. Przedłożony projekt strategii 
odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świd-
nicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki. Konsultacje prowadzone będą do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych 
za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl lub w sposób 
tradycyjny - wydrukowane i wypełnione ręcznie formularze można dostarczyć: 
1) osobiście do Wydziału Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, parter, pok. nr 15, 
2) przesyłając na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: 
Marek Flakowski
Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
Strzegom, ul. Rynek 38, parter, pok. nr 5
tel. 74 85 60 564
Jednocześnie burmistrz Strzegomia zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym ww. dokumentu, które odbędzie się dnia 10 lipca 2018r.  
w godzinach od 11.00 do 13.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 49 w Świdnicy.

Deklarację Sudecką pod-
pisali przedstawiciele 106 
samorządów południa i 
południowego z achodu 
Dolnego Śląska. 

- Od pewnego czasu, niektórzy kierowcy upodobali sobie jazdę na skróty lub 
pod prąd w Rynku, nie stosując się do znaków. Taka jazda może zakończyć 
się kolizją lub wypadkiem, gdzie człowiek w wyniku czołowego zderzenia do-
znaje najczęściej poważnych urazów lub śmierci – mówi Andrzej Jakubowski, 
pracownik miejskiego monitoringu. 

Strategia „Sudety 2030”
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

01.07 - 07.07 Przy 
Fontannie

ul. Al. Wojska 
Polskiego 37E/31 tel.74/661-46-98 

08.07 - 14.07 Vitrum Al. Wojska Polskiego 
80D/7 tel. 74/632-38-28

15.07 - 21.07 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70

kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

Informujemy mieszkańców, że 
od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 
r. Urząd Miejski w Strze-
gomiu czynny jest: 
poniedziałek, śro-
da, czwartek 07.00 
– 15.00
wtorek 07.00 – 
16.30
p i ą t ek  07 .00  – 
13.30
Kasa  cz ynna  w okres i e : 
02.07.2018 – 06.07.2018 r., 
16.07.2018 r. – 20.07.2018 r., 
oraz 14.08. – 30.08.2018 r. w 

godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek 

08.30 – 14.00
wtorek 08.30 – 14.45

pią tek  08 .30  – 
12.30
Kasa czynna w 
okresie: 09.07.2018 
r. – 13.07.2018 r. 

oraz 30.07.2018 r. 
– 13.08.2018 r. w go-

dzinach:
poniedziałek, wtorek, środa, 
czwartek 09.00 – 14.00
piątek 09.00 – 12.30

zapłać na czas
Przypominamy przedsiębior-

com o terminie zapłaty opłaty 
eksploatacyjnej za I półrocze 
2018 r. Termin złożenia infor-
macji o wydobytej kopalinie 
oraz zapłata z tytułu opłaty 
eksploatacyjnej za I półrocze 
2018 r. przypada na dzień 31 
lipca 2018 r. 

Wpłaty z tytułu opłaty eks-
ploatacyjnej można wpłacać 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom BZ WBK O/Strze-
gom 81 1090 2343 0000 0005 
9800 0229 lub w kasie Urzędu 
Miejskiego. 

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

nowości w 
tV Strzegom
- Zakończenie roku szkolnego 

2017/18
- Święto Granitu Strzegomskiego
- Zawody sportowo-pożarnicze w 

Tomkowicach
- Puchar Narodów w wkkw w 

Morawie

zmiana godzin pracy urzędu Miejskiego 

Wydział Gospodarki Lo-
kalowej , jak sama nazwa 
wskazuje, zajmuje się gospo-
darowaniem zasobem gmin-
nych lokali mieszkalnych. 
Pięcioosobowym Wydziałem 
kieruje naczelnik Jarosław 
Smordowski. Do kompetencji 
Wydziału w szczególności 
należy obsługa spraw zwią-
zanych z najmem lokali, w 
tym przyjmowanie wniosków 
o przydział, zamianę oraz 
podnajem lokalu, przedsta-
wianie propozycji przydziału, 
zawieranie oraz wypowiadanie 
umów najmu, windykacja 
należności czynszowych, jak 
również podejmowanie dzia-
łań zmierzających do eksmisji 

z lokali. Kolejnym ważnym 
zadaniem realizowanym przez 
Wydział jest obsługa spraw 
związanych z  remontami 
przeprowadzanymi w miesz-
kaniowym zasobie gminy, a 
mianowicie planowanie, zle-
canie i nadzór nad remontami 
w budynkach oraz lokalach 
gminnych, rozpatr ywanie 
wniosków najemców na wpro-
wadzanie ulepszeń w lokalu 
oraz nadzór nad ich realizacją, 
nadzór i weryfikacja kosztów 
wykonawczych remontów. 
Zadania te Wydział realizuje 
przy pomocy zarządcy nie-
ruchomości gminnych – Za-
kładu Usług Komunalnych w 
Strzegomiu Sp. z o.o. 

Tomasz Derej, zastępca dy-
rektora Pogotowia Ratunko-
wego w Świdnicy, które jest 
realizatorem nocnej 
i świątecznej po-
mocy medycz-
nej, informuje, 
że w dniach: 
14 i 15 lipca 
2018 2018 r. 
nie będzie leka-
rza dyżurnego w 
nocnej i świątecznej 
opiece zdrowotnej w Strzego-
miu. Bez zmian funkcjonują 

pozostałe punkty udzielające 
świadczeń z zakresu nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej w 

Świdnicy oraz Świebo-
dzicach. - Nadmie-

niam, że powyższe 
podyktowane jest 
brakami kadro-
wymi. W przy-
padku znalezienia 

chętnego lekarza 
do pełnienia dyżuru, 

sytuacja powyżej może 
ulec zmianie – informuje To-
masz Derej. 

Jakimi sprawami zajmuje się 
Wydział Gospodarki Lokalowej? 

Ważne dla pacjentów!

Aktualnie porządkowany jest 
teren i trwają nasadzenia. W 
ostatnich dniach uruchomiono 
fontannę. Wcześniej wykonano 
m. in. nawierzchnię z kostki i 
płyt betonowych, przejazdy i 
postumenty pod rzeźby. Za-
montowano także lampy i słupy 
do oświetlenia alei i kamiennych 
rzeźb. 

Zmiana wizerunku ul. Al. 
Wojska Polskiego bardzo cie-
szy mieszkańców Strzegomia, 
którzy nie ukrywają swojego 
zadowolenia z postępów prac. 
- Al. Wojska Polskiego była do 
niedawna jedną z najbrzydszych 
i najbardziej zaniedbanych ulic w 
naszym mieście. Codziennie tędy 
chodzę i widzę, jak się zmienia. 

Już niedługo będzie to nasza wi-
zytówka. Mam tylko nadzieję, że 
druga strona tej ulicy też ulegnie 
wkrótce metamorfozie – stwier-
dziła pani Anna ze Strzegomia. 

Warto wspomnieć, że w ra-
mach projektu „Szlak Kamienia” 
zamontowano również specjalne 
słupki, na których wkrótce będą 
zainstalowane tablice z informa-
cjami nt. najważniejszych zabyt-
ków związanych z kamieniem. 
W sumie wykonanych będzie 14 

nowoczesnych tablic, a na każdej 
z nich zostanie zamieszczony 
kod QR. 

Zainstalowano ponadto oświe-
tlenie na Górze Krzyżowej. Z 
uwagi na specyficzny charakter 
terenu (strome skały, znaczne 
oddalenie od centrum miasta), 
zakończenie zadania nastąpi po 
sprawdzeniu poprawności dzia-
łania instalacji fotowoltaicznej 
oraz wiatraka. 

red

Opłatę należy uiścić w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na ra-
chunek bankowy gminy Strze-
gom: GMINA STRZEGOM 
BZ WBK S.A. O/Strzegom 
Nr 81 1090 2343 0000 0005 
9800 0229. Wniosek o wydanie 
zaświadczenia dostępny jest na 

stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl, w Wydziale Ob-
sługi Interesanta oraz w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego. Zwolnieniu 
z opłaty skarbowej podlegają 
zaświadczenia wykazane w 

ustawie z dnia 16 listopada 
2006r. o opłacie skarbowej 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z 
późn.zm.) -art. 2 ust.1. 

Rośnie aleja Rzeźb

zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
Mieszkańcy pytają o ważne dla nich sprawy. Tym razem chodzi o wydawanie zaświadczeń

Burmistrz Strzegomia wydaje zaświadczenia m.in. o przeznaczeniu nieruchomości/działki w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego. W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu należy złożyć w Wydziale Obsługi 
Interesantów wniosek o wydanie zaświadczenia (druk F-12/WNZ (6) ) oraz uiścić opłatę skarbową, jeśli zaświadczenie 
nie podlega zwolnieniu, w kwocie:17,00 zł. 

Ponadto, istotną rolą Wydziału jest repre-
zentowanie gminy we wspólnotach miesz-
kaniowych, współpraca z zarządcami tych 
wspólnot oraz nadzór nad prawidłowym 
wykorzystaniem przez wspólnoty wnoszo-
nych przez gminę środków finansowych.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia podania o jego wydanie.

Al. Wojska Polskiego była do niedawna jedną z najbrzydszych i najbardziej zaniedbanych ulic

Trwają zaawansowane prace przy budowie Alei Rzeźb w 
Strzegomiu, wzdłuż Alei Wojska Polskiego, od ul. Dwor-
cowej do ulicy Kolejowej. Odbywają się one w ramach 
międzynarodowego projektu „Szlak Kamienia”.
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Honorowy Obywatel 
Strzegomia, prof. Jan 
Chmura otrzymał 
16 czerwca br. 
Medal Pre-
z y d e n t a 
Wrocławia 
Merito de 
Wratisla-
via (Za-
s ł u ż o n y 
dla Wro-
cławia)  za 
całokształt 
o s i ą g n i ę ć 
naukowych 
i  spor to-
wych, a tak-
że za promocję stolicy Dolnego 
Śląska. Uroczystość odbyła 
się na Stadionie Olimpijskim 
we Wrocławiu, przed startem 
półmaratonu. 

Zdobywca Korony Maratonów 
Polski, Korony Maratonów Zie-
mi, Korony Największych Mara-
tonów Świata i Ambasador Wro-
cław Maratonu zaprosił na swój 
benefis wielu znakomitych gości. 
Nie mogło zabraknąć również 
strzegomian, którzy gratulowali 
mu wspaniałego osiągnięcia. 

Uczestnicy benefisu wspomi-
nali różne etapy życia profesora, 
jego największe dokonania i suk-

cesy. Pomiędzy interesującymi 
rozmowami wystąpiły zespoły 
muzyczne. Wzruszony bohater 
dziękował wszystkim za przyby-
cie i uświetnienie benefisu.

- Chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim strzego-
mianom za przybycie na mój 
benefis. W sposób szczególny 
dziękuję władzom naszego 
miasta na czele z burmistrzem 
i przewodniczącym Rady Miej-
skiej oraz zespołowi „Kostrza-
nie”, który zaśpiewał podczas tej 
imprezy – podsumował Hono-
rowy Obywatel Strzegomia. 

tw

Trwa finalizacja 
budowy kanali-
zacji deszczowej 
w ul. Al. Woj-
ska Polskiego w 
Strzegomiu. Inwe-
stycja polega na budowie 
sieci kanalizacji deszczowej na 
odcinku od budynku Aleja Woj-
ska Polskiego 37e do ul. Mikołaja 
Reja w Strzegomiu.

Prace polegały na wykonaniu 
wykopu, ułożeniu nowych studni 
i studzienek rewizyjnych, montażu 
wpustów ulicznych, ułożeniem 
rur, montażu odwodnienia li-

niowego. Aktualnie 
trwa odtwarzanie 
nawierzchni. 

- Wykonanie 
tych prac ma za 

zadanie uchronić 
przed zalaniem - pod-

czas obfitych opadów deszczu 
– pobliskie zabudowania, a także 
umożliwić odbieranie wód desz-
czowych z działek drogowych – in-
formuje Łukasz Grzelik z Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Koszt wykonania inwestycji 
wynosi 327 tys. zł brutto.

red

Benefis prof. Jana chmury

ochrona przed zalaniem

Zapowiadane inwestycje na 
Grabach i w parku miejskim 
(odcinek od Netto do ul. 
Dolnej) właśnie się rozpo-
częły. Przypomnijmy, że na tę 
inwestycję gmina Strzegom 
otrzymała dofinansowanie 
w wysokości prawie 5 mln zł 
ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020.

Zakończenie prac nastąpi w 
2019 r. Roboty budowlane w 
pierwszej kolejności obejmą 
teren wzdłuż ul. Dolnej, co w 
połączeniu z przebudową jezdni 
i chodników całkowicie i trwale 
zmieni na lepsze wizerunek 
Grabów i uczyni z nich miej-
sce chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców innych części 
miasta i sołectw. Powstaną m. 
in.: plac zabaw na skwerze przy 
skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej 
i Dolnej, zjeżdżalnie 
linowe i fontan-
na posadzko-
wa. Ponadto 
uzupełnio-
na będzie 
z i e l e ń , 
posado-
w i o n e 
zostaną 
n o w o -
c z e s n e 
l a m p y 
o ś w i e -
tlające te-
ren, zostanie 
przygotowane 
miejsce i przyłącza 
elektryczne pod kino ple-
nerowe.

W kolejnym etapie przebudo-
wany zostanie park miejski po-
między ul. Kasztelańską a Dol-

ną. Powstaną fontanny, place i 
urządzenia zabawowe 

oraz atrakcyjna 
z ie l eń . D la 

młodszego 
pokolenia 
powsta-
nie park 
kaliste-
niczny 
(w po-
bliżu ul. 
Ś w i d -
nickiej), 

g d z i e 
m ł o d z i e ż 

będzie mogła 
ćwiczyć na spe-

cjalnych drążkach 
i poręczach. Dodatkowo 

powstanie mały ogród bota-
niczny, pergola z huśtawkami, 
warzywnik miejski, podwyż-
szona rabata - dostępna dla 

niepełnosprawnych i górka 
saneczkowa. Odrestaurowane 
zostaną mury miejskie, odbu-
dowana będzie baszta na cele 
działalności wystawienniczej, 
prowadzonej przez organizacje 
pozarządowe, i nastąpi pod-

świetlenie elementów zieleni i 
estakady w rejonie ul. Świdnic-
kiej. – Widać, że ta część Strze-
gomia zaczyna się zmieniać. Już 
nie mogę doczekać się efektów 
– mówi pani Iwona, mieszkanka 
ul. Dolnej. 

Rozpoczęły się one werni-
sażem wystawy pt. „August 
Hlond – Prymas czasu naro-
dowych wyborów” autorstwa 
dr. Andrzeja Drogonia i Łu-
kasza Kobieli. Wśród gości 
był m. in. biskup świdnicki ks. 
Ignacy Dec, który podczas 
uroczystej mszy św. udzielił 
Sakramentu Bierzmowania 

strzegomskiej młodzieży. 
Ważnym punktem tego dnia 

był Festyn Parafialny, który od-
był się na terenie ogrodów przy 
plebanii. Wśród atrakcji były 
konkursy i zabawy dla dzieci 
i młodzieży, loteria fantowa i 
koncert zespołu Claret Gospel. 
Dochód z loterii i festynu zosta-
nie przeznaczony na dalszy re-

mont starych pomieszczeń pod 
nową stołówkę charytatywną 
prowadzoną przez parafię pw. 
Św. App Piotra i Pawła. 

Warto jeszcze wspomnieć, że 
dzień później w CAS Karmel 
odbył się panel dyskusyjny z 
udziałem autorów wystawy 
„August Hlond – Prymas czasu 
narodowych wyborów”. Wysta-
wę można zobaczyć w bocznej 
nawie Bazyliki Mniejszej w 
Strzegomiu. Jej organizatora-

mi są: burmistrz Strzegomia, 
proboszcz parafii pw. Św. App 
Piotra i Pawła w Strzegomiu 
oraz Klub Gazety Polskiej. 

red

Trwa rewitalizacja

Święto patronów Strzegomia

Rewitalizacja parku miejskiego i dzielnicy Graby wpłynie na estetykę miasta i poprawi jego wizerunek

Ważnym punktem tego dnia był Festyn Parafialny, który odbył się na terenie ogrodów przy plebanii

Pod okiem instruktora dzieci 
ćwiczyły wspólnie z rodzicami. 
- Bardzo dziękuję za tak świet-
ny projekt. Daje on nam wiele 
radości, mobilizacji do wyjścia z 
domu i spędzenia czasu na fajnej 
zabawie. Synek uwielbiał te ćwi-

czenia, a ja cieszę się, że mogłam 
mu w nich towarzyszyć i poświę-
cać czas tylko dla niego. Liczymy 
na kolejne edycje – mówi Kata-
rzyna Lewandowska.

Podobnego zdania był Ma-
riusz Kaczur ze Strzegomia. 

- Zajęcia, zwłaszcza w okre-
ślonych grupach wiekowych 
mobilizują dzieci do ulepszania 
swoich umiejętności ruchowych 
bądź ich zdobywania oraz do 
współpracy i uczciwej rywaliza-
cji. Szkoda, że jest tak mało tego 

typu spotkań. Polecam „Skaczą-
ce Żabki” wszystkim rodzicom, 
którzy chcą aktywnie spędzić 
czas ze swoimi pociechami, a nie 
przed TV lub PC – podkreśla 
Mariusz Kaczur.

Świetną organizację i bardzo 
miłą atmosferę chwaliła Alek-
sandra Szmigiel.

- Ja i moja córka byłyśmy 
bardzo zadowolone z zajęć. 

Moja córka jeszcze nie chodzi 
do przedszkola, także te zaję-
cia pozwoliły jej na kontakt z 
rówieśnikami i nauczyły zasad 
współżycia w grupie – zaznacza 
Aleksandra Szmigiel.

Dodajmy, że zajęcia były prze-
znaczone dla dzieci od 3. do 5. 
roku życia. Instruktor prowadził 
je w 15-osobowych grupach.

red

Wyskakali się do woli
Zajęcia były przeznaczone dla dzieci od 3. do 5. roku życia. Bardzo podobały się one nie tylko maluchom, ale również ich rodzicom

W Bazylice Mniejszej 29 czerwca br. odbyły się uroczyste 
obchody Patronalnego Święta Miasta Strzegomia.

W okresie od marca do maja br. w PSP nr 4 w Strzegomiu odbyła się druga edycja ogól-
norozwojowych zajęć sportowych dla najmłodszych mieszkańców w ramach Sportowego 
Klubu Malucha. Ćwiczenia fizyczne pn. „Skaczące żabki” spodobały się uczestnikom do 
tego stopnia, że po wakacjach rusza kolejna edycja. 

Pierwsze dwie edycje były realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu 
„Przyjaciele Czwórki”. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

Quiwa: czy jest jakaś szan-
sa na remont stacji kolejowej, 
bo co by nie mówić „odstra-
sza”! super, że tunel nie jest 
z alany, ale jednak wygląd 
stacji zostawia wiele do ży-
czenia. P r zydałyby się też 
tam jakieś toalety. dodatkowo 
zadam pytanie - czy dałoby 
się jako miasto wnioskować 
o wznowieniu ruchu na linii 
strzegom-bolków lub dalej?  

Szanowni państwo! Ostat-
nio w Internecie pojawiły 
się różne informacje o Fort-
Gaju, stacji kolejowej, czy 
też lekarzy w nocnej i świą-
tecznej pomocy lekarskiej. 
Chciałbym wyjaśnić, że to 
nam – radnym i mi udało się 
odzyskać kontrakt na nocną 
i świąteczną pomoc lekarską 

i  pielęgniarską. Kontrakt 
realizuje na zlecenie szpitala 
pogotowie ratunkowe i to 
ono odpowiada za dyżury 
lekarskie, nie ja. Nie jest to 
zadanie gminy, lecz jesteśmy 
aktywni w tym temacie. Na-
wet jeśli brakuje w lipcu w 
trzech dniach lekarza, to fakt, 
że nie zgłosili się lekarze. To 
nie jest wina burmistrza. Ob-
rażanie mojej osoby w tym 
temacie i dworca kolejowego 
to kampania wyborcza, która 
nie powinna mieć miejsca do 
czasu ogłoszenia wyborów 
przez Państwową Komisję 
Wyborczą. Co do dworca 
kole jowego, wie lokrotnie 
toczyły się moje rozmowy 
z dyrektorem PKP – pa-
nem Szulcem nt. remontu. 
Zosta l i śmy zgłoszeni  do 
projektu na remont kilku 
następnych dworców na te-
renie Dolnego Śląska. Radni 
po konsultacjach wyrazili 
poparcie remontu z wydzie-
leniem części  dworcowej, 
a na pozostałej części miał 
być Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Zadeklarowaliśmy 
też przekazanie 6 mieszkań 
dla rodzin zamieszkujących 
na dworcu. Sprawa utknęła 
we Wrocławiu. O Fort-Gaju 
piszemy na stronie pierwszej, 
bo na tę inwestycję przyszedł 
czas . Szukamy pieniędzy 
i  widzimy możliwości  po 
sukcesie w ramach projek-
tu „Szlak Kamienia” (Aleja 
Wojska Polskiego, centrum 
multimedialne w CAS „Kar-

mel”, oświetlenie Góry Krzy-
żowej, szlak turystyczny w 
Strzegomiu). Z programu 
Interreg dostaliśmy na to 
zadanie ok. 570 tys. euro. W 
czerwcu złożyliśmy wspólnie 
z Horicami, Dobromierzem i 
Muzeum w Hradec Kralove 
wniosek o dofinansowanie 
remontu Fort-Gaju. 

mieszkaniec: witam. mam 
pytanie. czy można zwięk-
szyć liczbę patroli w okresie 
wakacyjnym w okolicach góry 
krzyżowej (chodzi mi o week-
endy)? Podjeżdżają nocą sa-
mochodami pod górę krzyżo-
wą - koło wieży ciśnień - i drą 
się, muzyka głośna. A każdy 
ma prawo do spokoju w nocy, 
tym bardziej dzieci!. dzwo-
niłem na komisariat Policji, 
ale  dosłownie minęli  się  z 
radiowozem, odjeżdżając. z 
góry dziękuję za pomoc.

Przekazałem informacje 
do komendanta Komisariatu 
Policji w Strzegomiu z proś-
bą o uwzględnienie wizyt 
patroli we wskazanym miej-
scu w piątki i soboty, kiedy są 
dodatkowe patrole. 

2 p y tania, jedna odpo-
wiedź

jacek: w itam serdecznie 
pana burmistrza. na wstępie 
gratuluję inwestycji w ramach 
budżetu obywatelskiego, czy-
li remont podwórka między 
ulicami: świdnicką - rynek - 
boh. getta. jest coraz ładniej, 
pytanie jednak dotyczy parko-

wania na owym podwórku. 
czy jest szansa postawienia 
obiecanego zakazu? ludzie 
przyjeżdżają na zakupy, za-
łatwiają urzędowe sprawy, 
zajmują miejsca, st rasznie 
br onią  s ię  pr z ed  płat nym 
parkowaniem w rynku. wra-
cam z pracy w różnych porach 
- najgorzej po nocce zmęczo-
ny. muszę jeździć i szukać 
miejsca. najczęściej kończy 
się to parkowaniem w rynku. 
Pozdrawiam serdecznie.

j23: Proszę o interwencję 
związaną z parkowaniem aut 
na podwórku między ulicami: 
boh. getta, rynek, świd-
nicka. Parkują tu kierowcy, 
któr zy chcą uniknąć opłat, 
niezamieszkujący tego obsza-
ru. myślę, że nikt by nie chciał 
szukać miejsc do parkowania 
na innych ulicach oddalonych 
od miejsca zamieszkania.  

Jeśli będzie zgoda miesz-
kańców, jesteśmy w stanie 
zamontować szlabany, które 
reagują na sygnał służb alar-
mowych, a mieszkańcy mają 
pi loty. Muszą być jednak 
uchwały wspólnot miesz-
kaniowych. Jest pomysł na 
bezpłatny parking na terenie 
obok Przedszkola nr 3. Ana-
lizujemy go. Mi się bardzo 
podoba. 

kacper: bardzo dobry po-
mysł z tymi rowerami miej-
skimi. mam pytanie, kiedy 
dokładnie by to miało wejść?

Na pytania rowerowe odpo-

wiedziałem w Internecie. Co 
do terminu, to w tym roku 
przetarg, a na wiosnę komu-
nikacja rowerowa. Wcześniej 
połączenie ścieżek w sieć, 
która spowoduje, że z jednej 
ścieżki w drugą będzie moż-
na bezpiecznie przejechać. 

zibi: segreguję śmieci od 
samego początku obowiązy-
wania tego nakazu. zauwa-
żyłem że śmieci sortowanych 
mam więcej niż zmieszanych. 
Podejrzewam, że większość 
mieszkańców też to zauważa, 
w związku z tym dlaczego 
gmina nie zwiększy częstotli-
wości wywozu śmieci segrego-
wanych? np. raz w tygodniu 
odbiór sortowanych, a co dwa 
tygodnie zmieszane.

W nowym przetargu, który 
będziemy ogłaszać we wrze-

śniu pana sugestia zostanie 
wzięta już pod uwagę. Będą 
też inne nowe zapisy, jak 
choćby częstsze wywożenie 
śmieci z terenów blokowisk. 
Dziękuję za zainteresowanie 
ta sprawą i proszę mieszkań-
ców o zadawanie pytań, które 
poprawią segregację śmieci 
oraz ich wywóz. 

 jan: Panie  bur mist r zu, 
kto wymyślił lokalizację tej 
mini-elekt rowni na gór ze 
krzyżowej?  czy nie można 
było zamontować ją z boku 
lub pociągnąć prąd z latarni? 
ile kosztowała ta nietraf iona  
inwestycja?

Wymyślił projektant. Lo-
kalizację uzgadniano z Nad-
leśnictwem. Poczekajmy na 
efekty, kiedy zostanie uru-
chomione oświetlenie. 

W związku z tym, że zbliża się termin wyborów samo-
rządowych, w których będę startował jako kandydat na 
burmistrza Strzegomia, informuję, że nie będę zamieszczał 
i odpowiadał na pytania, które zawierają ocenę mojej pracy, 
bez względu na to, czy jest pozytywna czy negatywna. 
Cenię tę rubrykę bardzo, gdyż służy do załatwiania w 
szybkim czasie spraw, które państwo zgłaszacie, dlatego 
będę odpowiadał na wszystkie nurtujące państwa pytania 
i problemy. Dziękuję za konkretne pytania i wzajemną 
możliwość szybkiego kontaktu. 

Polacy nie ustrzegli się błę-
dów podczas próby skoków 
i z trzeciej pozycji po crossie 
spadli o jedno oczko w pucha-
rowej tabeli. Najlepszy wynik w 
drużynie wywalczył Mateusz 
Kiempa na Lassban Radovix, 
który po dwóch zrzutkach na 
parkurze ostatecznie objął 11. 
lokatę w klasyfikacji indywidu-
alnej. – Przytrafiły mi się dwa 
błędy. Jeden przypadkowy, drugi 
- z tego powodu, że w szeregu 
zrobiło się bardzo ciasno, mój 
koń jest duży, daleko ląduje, 
ale jestem zadowolony, bo to 
był wymagający parkur, mało 
koni ukończyło go z czystymi 
przejazdami – stwierdził.

Udane występy na czworo-
boku, czyste przejazdy Chri-
stophera Six’a na Totem de 
Brecey i François Lemiere 
(Ogustin du Terroir) na par-
kurze oraz udany cross w 
wykonaniu Maxime Livio na 
Opium de Verrieres pozwoliły 
francuskim zawodnikom uzy-
skać 115,80 pkt. i zwyciężyć 
w Pucharze Narodów. - Nasza 
drużyna spisała się świetnie, 
dwóch z nas miało bezbłędne 
przejazdy w próbie skokowej. 
Wczorajszy cross był trudny, 
ale wszystkie konie naszej dru-
żyny pokonały go bezbłędnie, 
a mój był bardzo blisko nor-

my czasu. Przyjechaliśmy do 
Strzegomia, żeby spróbować 
wygrać Puchar Narodów, udało 
nam się, także jesteśmy bardzo 
zadowoleni – podsumował 
Maxime Livio.

Klasyfikację indywidualną, po 
bezbłędnie przejechanym cros-
sie i parkurze, wygrał zawodnik 
z Japonii, Yoshiaki Oiwa na 
koniu Calle 44. - Mam wielkie 
szczęście, że mogę dosiadać tego 
konia, jest świetnym skoczkiem. 
Jest również dokładny, skakał 
dziś wyśmienicie i jestem z 
niego bardzo zadowolony. 
Na drugie z piątego miejsca 
awansował Francuz Christo-
pher Six na Totem de Brecey. 
Trzecia lokata dla Brytyjczyka 
Williama Oakdena na Cooley 
Ramiro.

W konkursie rywalizowało 
siedem reprezentacji narodo-
wych.

Strzegomska rywalizacja w 
Pucharze Narodów była jed-
nocześnie pierwszym testem 
nowego formatu olimpijskiego, 
który ma obowiązywać na 
igrzyskach w Tokio w 2020 
roku.

Niedzielna konkurencja sko-
ków przez przeszkody wyłoniła 
także zwycięzców konkursów 
w długim formacie. W klasie 
CI-long 3*, najtrudniejszej 

rywalizacji rozgrywanej na hi-
podromie w Morawie, podczas 
której zawodnicy walczyli o 
kwalifikacje na Jeździeckie Mi-
strzostwa Świata w Tryon, wy-
grała Sara Algotsson Ostholt. 
Szwedka dosiadająca 17-letniej 
klaczy Wega, na której zdobyła 
srebrny medal na igrzyskach 
olimpijskich w Londynie, 
pozycję liderki objęła już w 
próbie ujeżdżenia, doskonale 
przejechany cross sprawił, że 
nawet zrzutka na parkurze 
nie pozbawiła jej zwycięstwa. 
Drugie miejsce zajął Niemiec 
Andreas Ostholt na koniu So 
Is Et, trzecie - Belgijka Karin 
Donckers na Fletcha van’t 
Verahof.

Sara Algotsson Ostholt 
triumfowała także w konkur-
sie CI-long 2*. Nie oddała 
swoich dwóch pierwszych 
miejsc wywalczonych w cros-
sie i po bezbłędnym występie 
w konkursie skoków wygrała 
konkurencję na Cesar V oraz 
zajęła drugie miejsce na kla-
czy Arpertina. Niemiec Kai 
Rueder na Chicago M objął 
trzecią lokatę. Najlepszą polską 
zawodniczką sklasyfikowaną w 
tym konkursie była Wiktoria 
Knap na Quintus 134, która po 
przejechaniu na czysto parkuru 
zajęła siódme miejsce.

Zawodnicy z Niemiec zdomi-
nowali konkurs „jednej długiej 
gwiazdki”. Najlepsza była So-
phie Grieger na Costakovich, 
przed Niklasem Bschorerem 

na Back in Time 2 oraz Fran-
kiem Ostholtem na koniu Lu-
vis. Polski reprezentant Filip 
Dziuba na klaczy Cormintta 
po doskonałym występie w 
konkursie skoków awansował 
na czwartą pozycję.

Zawodnicy konkursów kra-
jowych i konkursów w krót-
kich formatach w niedzielę 
zmierzyli się w crossie. „Dwie 
gwiazdki” wygrał zawodnik z 
Niemiec Andreas Dibowski 
na klaczy FRH Corrida, druga 
była jego rodaczka Julia Kra-
jewski dosiadająca Amande de 
B’Néville, trzeci Francuz Ma-
xime Livio na Billy Elmy.

W „jednej gwiazdce” naj-
lepszy był Niemiec Frank 
Ostholt na Carlson 119, za 
nim uplasowała się Holenderka 
Elaine Pen na Chivers, trzecie 

miejsce na podium zajął Belg 
Julien Despontin na Clever 
Boy Waf.

W konkursach krajowych fa-
woryci po ujeżdżeniu do końca 
zachowali swoje pozycje. Klasę 
P1 wygrała Austriaczka Verena 
Laber na Con Casiro, z kolei w 
klasie P2 na pierwszym miej-
scu na podium uplasowali się 
ex aequo zawodnicy z Czech: 
Miroslav Trunda na Rivierze 
oraz Miloslav Príhoda na 
Eldorado.

Klasę L wygrała para To-
masz Stachowiak i Monito, 
a w kategorii wiekowej po-
niżej 18. roku najlepsza była 
Weronika Jercz y ńska  na 
Karacie.

Podczas czterech dni za-
wodów LOTTO Strzegom 
Horse Trials rozegrano łącz-
nie dziesięć krajowych i mię-
dzynarodowych konkursów, 
w których startowało ponad 
280 zawodników i ponad 
300 koni.

Francuzi wygrali Puchar narodów w Strzegomiu
Łącznie rozegrano dziesięć krajowych i międzynarodowych konkursów, w których startowało ponad 280 zawodników i ponad 300 koni

Reprezentacja Francji okazała się bezkonkurencyjna w Pu-
charze Narodów w WKKW rozgrywanym podczas LOTTO 
Strzegom Horse Trials. Drugie miejsce dla Brytyjczyków, 
trzecie dla Włochów. 

Klasyfikacja Pucharu Narodów:
Francja - 115,80
Wielka Brytania - 139,40
Włochy - 209,00
Polska - 220,70
Dokładne wyniki: http://results.strzegomhorsetrials.pl/

Fot. O
rganizator LO

TTO
 Strzegom
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orse Trials
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2015  w  p i g u ł c e  c z y l i  p o c z ąt e k podsumowania kadencji 2014-2018
Rok 2015 r. był udany dla strzegomskiego samorządu. Najważniejszą inwestycją był remont 3 dróg na Grabach oraz oddanie do użytku Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu. Wielu mieszkańców  ucieszyło kino 3D w SCK, które oferuje wiele nowości na rynku filmowym

Od tego numeru „Gminnych Wiadomości Strzegom” rozpoczynamy cykl podsumowań związany z kończącą się kadencją 2014-2018. W kolejnych wydaniach przypomnimy naszym 
czytelnikom najważniejsze remonty drogowe, inwestycje zrealizowane w mieście i na terenie sołectw, dzięki którym nasza gmina sukcesywnie zmienia swoje oblicze i wizerunek. 
W tym numerze 2015 r., w którym na inwestycje przeznaczono blisko 16 mln zł, z czego ok. 8 mln zł to pozyskane dotacje. Rok zakończono nadwyżką budżetową.

Przebudowa ulic: Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej i Górniczej na Grabach. 
Koszt inwestycji – 6,8 mln zł. Dotacja z budżetu województwa  
- ok. 2,85 mln zł

Przebudowa ul. Armii Krajowej i Wesołej

Przebudowa ul. Milenijnej (droga dojazdowa do pól) w Strzegomiu  
– 324 tys. zł

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Żółkiewce – 186 tys. zł

Remont mostu na rzece Strzegomce

Przebudowa chodników przy drodze 374 od ul. Legnickiej do  
ul. Kasztelańskiej (III etap) – kwota 756 tys. zł

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Olszanach – 340 tys. zł

Przebudowa drogi w Żelazowie – 90,5 tys. zł
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Rok 2015 r. był udany dla strzegomskiego samorządu. Najważniejszą inwestycją był remont 3 dróg na Grabach oraz oddanie do użytku Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu. Wielu mieszkańców  ucieszyło kino 3D w SCK, które oferuje wiele nowości na rynku filmowym

Budowa chodnika w Tomkowicach – 150 tys. zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Granicznej – koszt 150 tys. zł

Modernizacja skweru u zbiegu ul. Kasztelańskiej i Świdnickiej  
– koszt ok. 45 tys. zł

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu – koszt 
ponad 435 tys. zł, w tym dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 
250 tys. zł

Budowa boiska sportowego i siłowni zewnętrznej na ul. Koszarowej  
w Strzegomiu – 635 tys. zł

Remont świetlicy wiejskiej w Żółkiewce – koszt ok.100 tys. zł

Remont elewacji PSP nr 4 w ramach Budżetu Obywatelskiego – 290 tys. zł

Kino cyfrowe 3D w SCK – koszt ponad 300 tys. zł

Gmina Strzegom partycypowała w kosztach budowy nowej siedziby Pogotowia  
Ratunkowego w Świdnicy. Przekazała ze swojego budżetu na ten cel kwotę 215 tys. zł.
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Relacja strzegomian:
- W ciągu 4 dni zwiedziliśmy 

miejsca, z których czerpali-
śmy moc duchową, fizyczną 
i intelektualną. Odbyliśmy 
wędrówkę na Święty Krzyż, 
miejsca słynącego z klaszto-

ru pobenedyktyńskiego oraz 
przechowywanych w nim Reli-
kwii Drzewa Krzyża Świętego. 
W Chęcinach zwiedziliśmy 
ruiny zamku gotyckiego z 
1300 roku, w Ujeździe Zamek 
Krzyżtopór, którego ruiny za-

chwycają pięknem i wielkością. 
W Jędrzejowie oglądaliśmy 
bogate i zróżnicowane zbiory 
zegarów słonecznych i przy-
rządów do mierzenia czasu. 
Urzekł nas Sandomierz z 
cennymi zabytkami: katedrą z 
freskami bizantyjsko-ruskimi, 
kościołem Św. Jakuba z XII 
wieku, lessowym Wąwozem 
Królowej Jadwigi, a także pod-
ziemną trasa turystyczną. W 
pięknej Karczówce zobaczyli-
śmy Klasztor z XVII wieku, w 
którym na szczególną uwagę 
zasługuj Kaplica Św. Barbary 

z barokową rzeźbą patronki 
górników wykonaną z bryły 
galeny z 1664 roku, wydo-
bytej nieopodal Karczówki. 
W Zagnańsku zachwycił nas 
dąb „Bartek”, który do dziś 
imponuje swymi rozmiarami, 
a obok syn „Bartka” - młody 
dąb posadzony podczas ob-
chodów 1000-lecia Państwa 
Polskiego. Podziwialiśmy mi-
nerały w Muzeum Minerałów. 
Znaleźliśmy się też w środku 
Raju - pięknej jaskini w Polsce. 
Podziemna trasa turystyczna 
prezentowała bajkowy świat. 

kultur A / oświAtA 

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto gra rolę Jacka w polskim filmie „Twarz”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na py-
tanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany 
film wyświetlany w dniach 7-8 lipca 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłasza-
jącej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina Sck !

„Wyszczekani” (DUBBING)
07.07.2018 r. o godz. 16:00 
08.07.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Avengers: Wojna bez granic” 
(DUBBING) 3 D
07.07.2018 r. o godz. 18:00 
08.07.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Twarz”/ DKF
12.07.2018 r. o godz. 18:00 
Bilety: 15 PLN

„Odlotowy nielot” (DUB-
BING)
14.07.2018 r. o godz. 16:00 
15.07.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Jurassic World: Upadłe króle-
stwo” 
14.07.2018 r. o godz. 18:00 
15.07.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

co w kinie Sck?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

- Ważnym punktem było pozna-
nie dobrych praktyk przedszkol-
nych nie tylko w przedszkolach 
publicznych, ale również dzięki 

życzliwości naszych pań dyrekto-
rek, w placówkach niepublicznych. 
Panie z Torgau zapoznały się z 
modelem współpracy z rodzicami 

w Przedszkolu nr 2, obserwowały 
dzieci z Przedszkola nr 3 w trakcie 
zajęć z robotyki, oglądały popisy 
taneczne dzieci z Przedszko-

la nr 4 – mówi 
Urszula Podsia-
dły-Szubert, na-
czelnik Wydziału 
Oświaty Urzędu 
Miejskiego w 
Strzegomiu. 

W  d r u g i m 
dn iu  poby tu 
ciekawe formy 
pracy zapropo-
nował Punkt 
Przedszkolny 
„Arka Malucha” 
– zajęcia zumby i 
lepienie w glinie, 
interesującą for-
mę kreatywnych 
zajęć w plenerze i 
koncepcję pracy z 
dziećmi pokazały 

panie z Punktu Przedszkolnego 
„Słoneczna Kraina” w Żół-
kiewce, natomiast Prywatne 
Przedszkole „Tęcza” w Mię-
dzyrzeczu przedstawiło naukę 
języka angielskiego poprzez 
zabawę. Wizyta studyjna w 
strzegomskich przedszkolach 
zakończyła się w Przedszkolu 
Św. Jadwigi w Morawie, gdzie 
wszystkich zachwyciły zajęcia 
nauki języka niemieckiego z 
udziałem młodych wolonta-
riuszy z Niemiec. Goście zwie-
dzili pałac w Morawie. Mieli 
również możliwość rozmowy z 
Melittą Salai. Z dużym zainte-
resowaniem zwiedzili również 
Bazylikę oraz Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel”. Dy-
rektorzy przedszkoli z Niemiec 
cieszyli się przede wszystkim 
z tego, że każde przedszkole 
prezentowało coś, co wyróżnia 
go spośród innych. 

zwiedzili Region Świętokrzyski

Ważnym punktem było poznanie dobrych praktyk przedszkolnych nie tylko w przedszkolach publicznych, ale również w placówkach niepublicznych

W ciągu 4 dni nasi emeryci zwiedzili miejsca, z których czerpali moc duchową, fizyczną i intelektualną. Polska kolejny raz ich urzekła

Informujemy, że odwołany z po-
wodu awarii projektora seans filmu 
„Twarz” Małgorzaty Szumowskiej 
odbędzie się 12 lipca 2018 r. o 

godz. 18.00. Bilety w promocyjnej 
cenie 15 zł do nabycia na stronie 
internetowej SCK w Strzegomiu i 
w kasie SCK przed seansem. 

„Twarz” ponownie w kinie Sck

W dniach od 18 do 19 br. czerwca na zaproszenie burmistrza i dyrektorów przedszkoli gościły w Strzegomiu dyrektorki 
przedszkoli z partnerskiego miasta Torgau. Celem spotkania było nawiązanie współpracy między przedszkolami, a 
przede wszystkim zapoznanie gości z formami i metodami pracy w przedszkolach polskich na przykładzie gminnych 
placówek.
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Infoecke

Termine im Torgauer Rathaus:

Große Kreisstadt Torgau
Der Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G
zur Sitzung des Stadtrates

am 27. 6. 2018 um 17.00 Uhr im Festsaal des Rathauses Torgau

I. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Vorstellung Tag der Sachsen
2. Änderung der Vereinbarung/Betreibervertrag vom 16. 11./ 7. 12. 2015 über den
 Betrieb und Finanzierung der Kindertageseinrichtung mit der Volkssolidarität
 Vorlagennr. 373/2018
3. Verkauf der Aktien CCC Immobilienverwaltung AGTorgau
 Vorlagennr. 375/2018
4. Mitgliedschaft der Großen Kreisstadt Torgau im 
 Förderverein Landesgartenschau Torgau e.V.
 Vorlagennr. 369/2018
5. Richtlinie für die Verleihung eines Ehrenamtspreises der 
 Großen Kreisstadt Torgau
 Vorlagennr. 371/2018
6. Stadt Torgau Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (SDP)
 Programmgebiet ,,*N*Altstadt Torgau“
 Fördergebietskonzept - Städtebauliches Entwicklungskonzept (Seko 2018)
 Vorlagennr. 338/2017
7. Stadt Torgau Städtebauförderprogramm „Städtebauliche Erneuerung“ (SEP1 LSP)
 Abschluss der Sanierung „Altstadt I“
 Aufhebung der Sanierungssatzung
 Vorlagennr. 365/2018
8. Bebauungsplan Nr. 31/2016 „Wohngebiet Festwiese in Torgau“;
 hier: Aufhebung des Satzungsbeschlusses, Abwägung, 
 Änderung und erneute Auslage
 Vorlagennr. 368/2018
9. Umsetzungder EU-Umgebungslärmrichtlinie
 Vorlagennr. 370/2018
10. Abweichen von der Parkgebührenordnungzum Tag der Sachsen
 Vorlagennr. 372/2018
11. Vergabe von Bauleistungen
 Sanierung Gehweg Gartenstraße

 Vorlagennr. 376/2018
12. Beschluss über den Siegerentwurf freiraumplanerischer Ideen- und
 Realisierungswettbewerb und Vergabevon Planungsleistungen zur
 Landesgartenschau
 Vorlagennr. 378/2018
13. Bestellung einer Beauftragten für die 9. Sächsische Landesgartenschau
 Vorlagennr. 377/2018
14. ÜberplanmäßigeAusgaben Tag der Sachsen
 Vorlagennr. 379/2018
15. Protokolldurchsprache – Protokoll vom 16. 5. 2018
16. Informationen/ Anfragen

Barth
Oberbürgermeisterin

TORGAU. Die Arbeiten am Planeten-Spielplatz Unter den Linden in 
Torgau gehen weiter voran. Der Spielsand im Bereich der Spielland-
schaft Sternenstaub ist eingebracht und verteilt. Ebenso wurde der 
gesamte Sicherheitsbereich der Spiellandschaft Weltall mit Fall-
schutzkies aufgefüllt. Das Rohrgestell für die Vogelnest-Schaukel ist 
aufgebaut und das Drehspiel `Ikarus` steht auch schon am geplan-
ten Standort. In den nächsten Tagen wird durch die ausführende Fir-
ma ST GrünBau GmbH Leipzig das Trampolin eingebaut und die Sitz-
bereiche Elemetarteilchen und Saturn-Bank aufgestellt. Im An-
schluss daran erfolgt die Ausführung der Planetenbahn aus blauen 
Kunststoff  mit den 8 Planetenkugeln unseres Sonnensystems. 
 Fotos: Stadtverwaltung

Baufortschritt am „Planeten-Spielplatz”

Verkehrsraumeinschränkung
TORGAU. Ab 20. Juni 2018 bis 13. Juli 
2018 wird der der Gehweg in Torgau, 
Wolffersdorffstr./Rosa-Luxemburg-Platz 
instand gesetzt. Die Umleitung ist aus-
geschildert und erfolgt über die Kleine 
Feldstraße, Schlachthofstraße.

Besondere Verkehrssituation 
zum Sparkassen-HeideRadCup

Sparkassen-HeideRadCup fi ndet zum achten Mal statt

TORGAU. Start- und Zielort ist auch in die-
sem Jahr Torgau.
Es geht durch Wälder, über verschiedene 
Hügel und Anstiege sowie durch kleine 
verträumte Ortschaften. Auch dieses Jahr 
wieder mit dabei, die AOK PLUS Familien-
tour. Neu in diesem Jahr, das fette Reifen 
Rennen „KidsCup“ für kleine Radfans. Alle 
Teilnehmer erwartet ein attraktiver Rund-
kurs, der nicht nur autofrei und abgesichert 
ist, sondern auch durch erfahrene Tourgui-
des betreut wird. Alle Kinder erhalten nach 
erfolgreicher Zielüberque-
rung eine Medaille. Außer-
dem werden unter den Teil-
nehmern zahlreiche Sach-
preise verlost und für die KidsCup Teilneh-
mer gibt es eine Siegerehrung auf der 
großen Bühne. Die Teilnahme für beide 
Touren ist kostenfrei.
Für Anwohner und Gäste der Region gel-
ten an diesem Tag veränderte Straßennut-
zungen und eine besondere Verkehrssitu-
ation.
Das Teilnehmerfeld des Sparkassen-Hei-
deRadCups durchfährt beim jährlich statt-
finden Jedermannrennen die Landkreise 
Nordsachsen und Leipzig. Dabei werden 
auch mehrere Gemeinden der Region - 

Torgau, Belgern-Schildau, Dahlen, 
Lossatal, Thallwitz, Mockrehna - durch-
quert.
Da das Rennen unter Vollsperrung stattfin-
det, kommt es in den die einzelnen Ge-
meinden am Sonntag, den 26. August 2018 
besondere Verkehrsregelungen und Stra-
ßensperrungen. Betroffen von den vorüber-
gehenden Sperrungen sind die Ortsdurch-
fahrten Torgau, Beckwitz, Staupitz und 
Hellern.
Anwohner werden gebeten, sich frühzeitig 

auf die besondere Verkehrs-
situation einzustellen. Wei-
tere Informationen finden 
Sie auf www.sparkassen-hei-

deradcup.de. Anfragen darüber hinaus 
können per Mail an radrennen@heiderad-
cup.de oder telefonisch an die Rufnummer 
0341 60076622 gerichtet werden.
Bewohner und Radsportfans der Region 
können auch selbst aktiv werden und die 
Organisatoren vom Verein Sportfreunde 
Neuseenland tatkräftig bei der Durchfüh-
rung der Veranstaltung unterstützen. Frei-
willige Helfer, die aktiv zum Gelingen des 
größten Radrennens der Region beitragen 
möchten, können sich ebenfalls per Mail 
oder Telefon melden.

Wusstest 
Du schon …  

WusstestWusstestW
Du schon … 

… dass die Torgauer 
Straßen und öffentl. Wege 
zusammen eine Länge von 

248,30 km haben?

Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2002/49/EG

TORGAU. Der EU-Richtlinie 2002/49/EG 
folgend, ist für die Stadt Torgau im Jahr 
2018 eine Lärmaktionsplanung zum Stra-
ßenverkehr anzufertigen. In der für den 27. 
Juni 2018 anberaumten öffentlichen Sit-
zung des Rates der Stadt Torgau ist die Er-
örterung und Beratung eingeordnet. Ent-
sprechend der Datenlieferung durch das 
LfULG wurden im Ergebnis der Straßen-
verkehrszählung SVZ 2015, die Bundes-
straßen bis in die Torgauer Innenstadt hin-
ein, kartiert.
Die durch Auslage öffentlich bekannt ge-
machten Ergebnisse der Lärmkartierung 
2017 sind über die Webseite des Sächsi-
schen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie (LfULG) verfügbar. 
http://www.umwelt.sachsen.de/um-
welt/25996.htm
Daraus abgeleitet soll unter Einbeziehung 
der Öffentlichkeit eine Lärmaktionspla-
nung erarbeitet werden. Ziel dieser Pla-
nung ist die Ermittlung von geeigneten 
Maßnahmen zur langfristigen und dauer-
haften Absenkung von Lärmbelästigungen. 
Bauliche Maßnahmen zur Lärmminderung 
an Straßen können sowohl die Umgestal-
tung des Straßenraume s im Rahmen der 
Verkehrsberuhigung oder die Umsetzung 
aktiver Schallschutzmaßnahmen umfassen. 
Auf Grundlage der vorliegenden Lärmkar-
tierung sowie prinzipieller Handlungsfel-
der berichtet das Planungsbüro IVAS Inge-
nieurbüro für Verkehrsanlagen und –sys-
teme Dresden in der öffentlichen Stadtrats-
sitzung am 27. Juni 2018 über den 
aktuellen Verfahrensstand. Rege Beteili-
gung, sowie Fragen und Anregungen sei-
tens der Bürgerinnen und Bürger, sind hier-
bei willkommen.
 gez. Romina Barth

Oberbürgermeisterin

Circus Probst gastiert mit 
großer Show in Torgau

TORGAU. Vom 22. bis 24. Juni heißt es auf 
der Wiese am Gewerbering in Torgau „Ma-
nege frei“. Dann bietet der bekannte Cir-
cus Probst ein Erlebnis für die ganze Fami-
lie.  Die Show "FANTASTICO"  ist eine 
Hommage an 250 Jahre Circusgeschichte 
und verwandelt das Chapiteau in einen 
magischen Ort. Tiere, Akrobaten und 
Clowns bieten eine unterhaltsame Mixtur 
aus Schönheit, Spannung, Humor und zahl-
reichen Sensationen. Die preisgekrönten 
Künstler verschiedenster Nationen, beglei-
tet von einem Live-Orchester, werden dem 
Publikum garantiert ein "Oh" und ein 
"Ah" und am Ende auch begeisterten Ap-
plaus entlocken.
Vorstellungen: Freitag 22. Juni um 17 Uhr 
(Familientag, Tickets nur 10 EUR), Sams-
tag 23. Juni um 16 + 19.30 Uhr, Sonntag 24. 
Juni um 11 + 16 Uhr. Ausführliche Informa-
tionen unter: www.circus-probst.de

Besuch unserer Partnerstadt 
Strzegom in Polen

Kita-Leiterinnen, Erzieher und Vertreter der Stadtverwaltung auf Stippvisite
TORGAU. Für 2 Tage besuchte eine De-
legation von Kita-Leiterinnen, Erziehern 
und Vertretern der  Stadtverwaltung 
Torgau unsere Partnerstadt Strzegom. 
Dabei waren nicht nur die städtischen 
Kita-Leiterinnen auch die Freien Träger 
wie „Pro Montessori“, „Volkssolidarität“ 
und „Lebenshilfe“ waren vertreten.
Mit großer Herzlichkeit wurden wir 
empfangen und erfuhren unser vollge-
packtes Besuchsprogramm. 
Unsere Gastgeber wollten uns in den 
beiden Tagen so viel wie möglich zei-
gen, vor allem auch ihre Vielfältigkeit an 
Kita - Angeboten. Es gibt in Strzegom 
viele Kindertagesstätten, einige in städ-
tischer Trägerschaft, in Trägerschaft ei-

ner Stiftung  und in privater Träger-
schaft. Ohne Pause ging es los und die 
erste Einrichtung wurde besucht.
In allen Kindertagesstätten wurden wir 
mit einer Freundlichkeit und Wärme 
empfangen, die uns alle sehr berührt 
hat.
Überall gab es Vorführungen von Kin-
dern, es wurde gesungen, getanzt und 
in einer Einrichtung führten Eltern in 
wunderschönen Kostümen ein Märchen 
auf. Dabei saßen die die Kinder mitten 
zwischen uns und hörten aufmerksam 
und gespannt zu, was ihre Eltern spiel-
ten. 
Für uns war es interessant zu sehen, wie 
unterschiedlich konzeptionell in den ein-

zelnen Einrichtungen gearbeitet wurde.
Am Abend gab es einen regen Aus-
tausch mit den polnischen Kita-Leiterin-
nen , ob auf polnisch mit unserer  Dol-
metscherin - Dominika Kuleba (Vielen 
Dank dafür) oder auf englisch, die Ver-
ständigung klappte.
Mit vielen Eindrücken und kleinen von 
den Kindern gebastelten Erinnerungen 
sind wir wieder nach Torgau zurückge-
fahren und sind uns einig, diesen ersten 
Erfahrungsaustausch mit einer Ge-
geneinladung fortzuführen.
Im Namen unserer Delegation bedanke 
ich mich noch einmal bei unseren herz-
lichen Gastgebern.  Steffi Borgmann
 Stadtverwaltung Torgau    

Fotos: Stadtverwaltung

• Händlerstammtisch: 
 25. 6. 2018, 18.30 Uhr
• Sprechstunde Friedensrichter: 
 27. 6. 2018, 16.00 bis 17.00 Uhr

Amtliche Bekanntmachung

Das Büro vom Innenstadtmanagement in 
der Scheffelstraße 6 bleibt am 27. 6. ge-
schlossen und ist dafür am 25. 6. 2 018 von 
8 – 10 Uhr besetzt. Urlaubsbedingte Schlie-
ßung ist vom 9.7. bis 20. 7. 2018. 
Dringende Anfragen bitte an:
e.engler@torgau.de

Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów w Strzegomiu pod przewodnictwem Zofii Ło-
puszyńskiej wyruszyli w magiczny, pełen energii Region 
Świętokrzyski. 

Warto uczyć się od siebie 
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Inwestycja kosztowała ok. 52 
000 zł i została sfinansowana 
ze środków gminy Strzegom. 
Roboty budowlane polegały 
na przebudowie na długości 81 
metrów istniejącej nawierzchni 
chodnika z kruszywa na na-
wierzchnię z kostki betonowej 
wraz z zakupem nowej wiaty 
przystankowej. 

Wskazana infrastruktura 
znacząco wpłynie na bezpie-
czeństwo i komfort pieszych 
oraz osób korzystających z 
przystanku autobusowego. 

Wykonawcą wybranym w 
trybie rozpoznania cenowego 
została firma DROG ART ze 
Strzegomia. 

Mieszkańcy Kostrzy, Ruska 
i Żółkiewki mogą korzystać z 
nowych urządzeń siłowni ze-
wnętrznej, które zamontowano 
w ich miejscowościach. Jest to 
nie lada gratka dla wszystkich 
ceniących zdrowy tryb życia. 

Środki na wyposażenie si-
łowni pochodziły z funduszu 
sołeckiego, czyli mieszkańcy 

sami zadecydowali o ich prze-
znaczeniu. Siłownie plenerowe 
cieszą się dużym powiedzeniem 
wśród mieszkańców gminy 
Strzegom i powstają jak grzyby 
po deszczu. – To super sprawa, 
że możemy korzystać z takich 
urządzeń. Dzięki temu dbamy 
o kondycję – cieszą się miesz-
kańcy. 

kolejny chodnik w Granicy

Gimnastyka pod chmurką

Budynek będzie jednopię-
trowy (dwie kondygnacje). Na 
parterze będzie mieściła się 
remiza strażacka OSP Jaro-
szów tj. garaże, warsztat, ma-
gazyn, biuro i zaplecze socjal-
ne oraz główna sala świetlicy 
wiejskiej wraz z zapleczem 
kuchennym i socjalnym. Na 
pierwszym piętrze znajdzie 
się biblioteka z czytelnią, 
Punkt Opieki Społecznej, 
Punkt Informacji Kryzysowej 
i tzw. sala integracji wiejskiej. 
W budynku będzie winda dla 
osób niepełnosprawnych i na 
zewnątrz miejsca parkingowe. 
Budynek będzie mieścił się w 
okolicach szkoły i boiska Or-
lik. W ten sposób powstanie 
duży kompleks dla mieszkań-
ców Jaroszowa, który będzie 
się ładnie komponował z 
otoczeniem. Prace zakończą 
się maju 2019 r. 

centrum aktywności 
Budynek centrum aktywności w Jaroszowie będzie mieścił się w okolicach szkoły i boiska Orlik

Świetlica wiejska w Międzyrzeczu
Świetlica w Międzyrzeczu jest jedną z największych w gminie, niebawem będzie też jedną z najładniejszych

Na tę okoliczność został zor-
ganizowany piknik z mamami. 
Wspólne czytanie, oglądanie 
pięknych, kolorowych ilustra-
cji i rozmowy na temat bajki 
sprawiły dzieciom ogromną 

radość. Kolejnym gościem była 
Katarzyna Wójcik - dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w Strze-
gomiu, która w ciekawy sposób 
interpretowała opowiadania 
dla dzieci. Wiele radości i 

uśmiechu towarzyszyło przed-
szkolakom również podczas 
spotkania czytelniczego z 
babciami. Ciekawym sposo-
bem na dziecięcy zachwyt było 
czytanie przez radnego RM w 
Strzegomiu – Piotra Szmidta 
bajki w języku angielskim. 
Do akcji głośnego czytania 
dołączył również dowódca 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Stanowicach - Krzysztof 

Kuczma wraz ze swoją za-
łogą.

Treści dobrano zgodnie ze 
„ZŁOTĄ LISTĄ książek” 
polecanych przez Fundację 
„ABCXXI - Cała Polska czyta 
dzieciom”. Na zakończenie 
każdego spotkania przedszko-
laki dziękowały gościom okla-
skami i serdecznym uśmie-
chem.

red

czytali dzieciom w Stanowicach
Treści dobrano zgodnie ze „ZŁOTĄ LISTĄ książek” polecanych przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”

Trwają prace związane z budową centrum aktywności w Jaroszowie. - Zakończono już roboty fundamentowe i wymuro-
wano ściany parteru. Rozpoczynamy teraz betonowanie elementów żelbetowych – mówi Katarzyna Cioruń, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Świetlica wiejska w Między-
rzeczu zmienia swój wizeru-
nek. Zaniedbana elewacja 
ustępuje miejsca nowej. 

- Wykonana została już ele-
wacja frontowa świetlicy. Po-
łożono także izolację ścian 
fundamentowych - mówi Jerzy 
Kościk z Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu. 
Prace przebiegają zgodnie z 
harmonogramem. W budyn-
ku została także wymienione 
pokrycie dachu. Świetlica w 
Międzyrzeczu jest jedną z naj-
większych w naszej gminie. 
Znajduje się w samym centrum 
miejscowości. W jej wnętrzu 
mieszkańcy chętnie organizują 
różne wydarzenia. 

– Dlatego cieszymy się, że 
jest taka ładna. Już nie od-
strasza, wręcz zachęca do 
tego, żeby ją odwiedzić – 
mówią.

Publiczne Przedszkole w Stanowicach już po raz kolejny 
wzięło udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Ideą 
programu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, a 
także uświadomienie rodzicom i osobom dorosłym walorów 
wspólnego, codziennego czytania książek.
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nieruchomość zabudowana – Strzegom, ul. Mickiewicza

Klasa A – grupa Wałbrzych II (Unia Jaroszów, 
Herbapol Stanowice)

Ostatni mecz w tym sezonie:
Ślężanka Tąpadła – Herbapol 6:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 24 64

2. Cukrownik/  Polonia 
Pszenno 24 46

3. Ślężanka Tąpadła 24 46

4. Zieloni Łagiewniki 24 44

5. Delta Słupice  24 40

6. Unia Jaroszów 24 39

7. Darbor Bolesławice 24 35

8. Czarni Sieniawka 24 29

9. LKS Wiśniowa 24 28

10. Herbapol Stanowice 24 27

11. Wierzbianka Wierzbna 24 22

12. LKS Marcinowice 24 15

13. LKS Dobrocin 24 9

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, 
Huragan Olszany):
Ostatnie mecze w tym sezonie:
Huragan – LKS Piotrowice Świdnickie 3:4
Tęcza Bolesławice – Sokół 2:2
Poz. Klub Mecze Punkty
1. Zagłębie Wałbrzych 26 60
2. Górnik II Wałbrzych 26 59

3. MKS II Szczawno-
Zdrój 26 58

4. Zieloni Mrowiny 26 51
5. Nysa Kłaczyna 26 46
6. Tęcza Bolesławice 26 45

7. Karolina II Jaworzy-
na Śl. 26 42

8. Sokół Kostrza 26 31

9. LKS Piotrowice Świd-
nickie 26 30

10. Błyskawica Kalno 26 25
11. Zryw Łażany 26 24
12. Grom Panków 26 18
13. Płomień Dobromierz 26 18
14. Huragan Olszany 26 7

sPort / ogłoszeniA 

Trzeci przetarg na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej
Kuratorzy Anna Maria Ignaczak 
i Maria Kalita ogłaszają trzeci 
przetarg ustny nieograniczony 
(licytację) na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej współ-
własność osób fizycznych, 
na podstawie:
1) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wydziału 
Rodzinnego 
i Nieletnich z dnia 8 czerwca 
2011 r. - Sygn. Akt III  RNs 
49/11;
2) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 29 lipca 2011 r. - Sygn. 
Akt III RNs 192/11;
3) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 17 czerwca 2013 r. - 
Sygn. Akt III RNs 111/13;
4) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 08.06.2015 r. - Sygn. Akt 
III RNs 439/13;
5) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. - 
Sygn. Akt III RNs 487/15;
6) postanowienia Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 11 grudnia 2017 r. - Sygn. 

Akt III RNs 274/17.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość gruntowa działka 
nr 1023, Obręb - 0001 Krzyżo-
wa Góra, AM- 4, o pow. 0,0811 
ha, zabudowana budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym 
opuszczonym, niezamieszka-
łym, zniszczonym przez pożar 
(o kubaturze 872 m3, pow. 
zabudowy 90 m2, pow. użyt-
kowej 133,20 m2), położona w 
Strzegomiu, 
przy ulicy Adama Mickiewicza 
5.
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00000316/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publ icznej – ul icy 
Adama Mickiewicza oraz pełne 
uzbrojenie (wod-kan.,  gaz, 
energia).
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 20 marca 2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym, 
drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 15 maja 2017 r. również 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Na przedmiotowej nierucho-
mości Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Świdnicy prowadzi postępo-
wanie administracyjne w za-
kresie nieodpowiedniego stanu 

technicznego budynku. 
Decyzją nr 345/2017 z dnia 
23.10.2017 r. Powiatowy In-
spektorat  Nadzoru Budow -
lanego w Świdnicy wydał na 
właścicieli nieruchomości nakaz 
rozbiórki nieużytkowanego bu-
dynku jednorodzinnego zlokali-
zowanego w Strzegomiu, przy 
ul. Mickiewicza 5 w terminie do 
31 grudnia 2018 r. 
W związku z art. 30 § 4 Kodeksu 
Postępowania Administracyj-
nego w sprawach dotyczących 
praw zbywalnych lub dziedzicz-
nych w razie zbycia prawa lub 
śmierci strony w toku postępo-
wania na miejsce dotychczaso-
wej strony wstępują jej następcy 
prawni.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 listopada 2004 r. przedmio-
towa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.
Nieruchomość położona jest w 
atrakcyjnej strefie miasta Strze-
gomia. Bezpośrednie sąsiedz-
two stanowią budynki mieszkal-
ne jednorodzinne, przedszkole, 
szkoła podstawowa 
i gimnazjum, oraz kompleks 
sportowo-rekreacyjny (boiska 
sportowe, baseny kąpielowe, 

hala sportowa). 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści      
 100.000,00 zł
Wadium 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 09 
sierpnia 2018 r. o godz. 10.30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kwocie 10.000,00 zł. 
na konto: Wojciech Grzymała 
– Zaborowski, zamieszkały Ro-
ściszów 84, 58-250 Pieszyce, nr 
rachunku 81 1020 5138 0000 
9002 0205 9103, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
06 sierpnia 2018 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na wskazane 
konto). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-

kument potwierdzający tożsa-
mość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą/ 
podmiotem , która wygra prze-
targ. 
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 3 
dni przed zawarciem umowy 
sprzedaży nieruchomości spo-
rządzonej w formie aktu nota-
rialnego, na rachunki bankowe 
współwłaścicieli nieruchomości, 
które zostaną podane w pro-
tokole 
z przetargu sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości. W 
razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg od za-
warcia umowy w formie aktu 

notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 
a ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z 
późn. zm.) przedmiotowa nie-
ruchomość jest zwolniona z 
podatku VAT. Nabywca ponosi 
koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nierucho-
mości tj. koszty notarialne ) oraz 
wpisów w księdze wieczystej- 
koszty sądowe. 
Przedmiotową nieruchomość 
można oglądać w każdym cza-
sie, gdyż jest ona ogólnie do-
stępna.
Ogłoszenie o sprzedaży nieru-
chomości podane zostało do 
publicznej wiadomości na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu,  w s iedzib ie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu, na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, w 
prasie lokalnej oraz na słupach 
ogłoszeniowych.
Szczegółowych informacji doty-
czących przetargu udziela kura-
tor Maria Kalita od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 15.00 
telefonicznie pod nr tel: 516 
486 275.
 Organizator zastrzega sobie 
prawo zmiany warunków prze-
targu, unieważnienia lub od-
wołania przetargu bez podania 
przyczyn.

Wniosek w tej sprawie, z inicja-
tywy działaczy sekcji judo, złożył 
zastępca burmistrza Strzegomia i 
prezes AKS-u Strzegom – Wie-
sław Witkowski. Wdowa po 
Edwardzie Brzegowym - Danuta 
Brzegowy uroczyście odsłoniła 
tablicę, która upamiętniła to waż-
ne wydarzenie. Jest to ogromny 
zaszczyt dla sekcji judo, wielu 
wychowanków pana Edwarda i 
obecnych judoków.

Turniej zgromadził blisko 250 
zawodników z 26 klubów z kraju 
i z zagranicy. Zagranicznych gości 
reprezentowały 2 kluby z Niemiec, 

2 kluby z Czech oraz 1 z Austrii. 
Turniejowe pojedynki na 
tatami były pełne emocji i 
poświęcenia. W barwach 
naszego klubu wystartowało 
26 zawodników w swoich 
kategoriach wiekowych i 
wagowych. Strzegomscy ju-
docy, mimo ogromnej presji i 
tremy, ambitnie stawiali czoła 
rywalom, pokazując świetne 
przygotowanie do turnieju.

Judocy AKS-u zajęli następu-
jące miejsca:

złoto: Amelia Pietkiewicz, Zu-
zanna Oleksiuk i Jakub Zalas

srebro: Julia Górowska, Nina 
Romanowska i Maja Oleksyk

brąz: Bartosz Górski, Mi-
chał Przepłata, Kacper Gębala, 
Dariusz Kuś, Maja Płonka i 
Michał Hałajec miejsca tuż 
za podium zajęli: Krzysztof 
Matys, Wojciech Rasławski, 
Miłosz Gawenda, Mateusz 
Pakla, Julia Jaworska, Michał 
Przytocki, Olivier Kubanek, 
Aleksandra Szlachta, Kacper 
Przepłata, Tymon Pasławski, 
Karol Górski, Michał Molis, 
Wiktoria Waszczak i Urszula 

Strzelecki.
Amelia Pietkiewicz oraz Bar-

tosz Górski zostali najlepszymi 
zawodnikami AKS-u Strzegom i 
odebrali stosowne nagrody.

red

20-lecie Memoriału Judo 
Edward Brzegowy został kolejny raz doceniony. Jego imieniem została nazwana również strzegomska hala Ośrodka Sporty i Rekreacji

9 czerwca br. odbył się jubileuszowy XX Międzynarodowy 
Memoriał Judo im. Edwarda Brzegowego. W tym dniu 
patron memoriału został również patronem strzegomskiej 
hali OSiR.

Turniej nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego w Świdnicy, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz OSiR Strzegom.
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Grunt rolny w Strzegomiu

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ŻółkiewkaBuRMiSTRz 
STRzeGoMia 
inFoRMuJe

ogłoszeniA

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 121 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących własność 
Gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 156/B/2018, 157/B/2018, 
158/B/2018, 159/B/2018, 
160/B/2018, 161/B/2018 Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 29 
czerwca 2018 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 121 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 150/B/2018 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
25 czerwca 2018 r.,

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana 
nr 18/9, AM –1, Obr. Żół-
kiewka, 
położona w Żółkiewce, gmi-
na Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,2425 
ha 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 96.000,00 zł
Wadium - 9.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w 
dniu 09.08.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 
29.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą 
Nr 83/14 Rady Miejskiej w 

Strzegomiu z dnia 29 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu 
wsi Żółkiewka w gminie 
Strzegom działka nr 18/9 
oznaczona jest symbolem 
9 MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.
 Przyszły nabywca nieru-
chomości uzyska technicz-
ne warunki przyłączenia do 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
dla nieruchomości, w któ-
rych to warunkach zobowią-
zany zostanie do:
a) Uzyskania i dostar-
czenia do WiK Sp. z o.o. w 
Strzegomiu pisemnej zgody 
właściciela nieruchomo-
ści dz. nr 18/8 na którego 
terenie znajduje się sieć 
kanalizacji sanitarnej, na 
wejście na teren jego nieru-
chomości w celu włączenia 
do sieci ks, ułożenia 
i późniejszej eksploatacji 
odcinka przyłączy kanali-
zacji sanitarnej.
b) Uzyskania i dostar-
czenia do WiK Sp. z o.o. 
w Strzegomiu pisemnej 
zgody właściciela nieru-
chomości dz. nr 17 na 
którego terenie znajduje 
się s ieć wodociągowa, 
na wejście na teren jego 

n ie ruchomośc i  w  ce lu 
włączenia do sieci wo-
dociągowej,  u łożenia i 
późniejszej eksploatacji 
odcinka przyłącza wodo-
ciągowego. 
Nieruchomość podlega 
wyłączeniu z produkcj i 
rolnej w trybie ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i 
leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesie-
niem prawa własnośc i 
nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachod-
ni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 06.08.2018 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 
uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 

zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. 
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument 
u rzędowy  ok reś la jący 
status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocni-
ka przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed 

rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z 
podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów 
z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe in formacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod 
nr 74 8560-543, ponadto 
informacja 
o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-prze-
targi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja 
o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny ogra-
niczony
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 2018 r. poz. 121 z późn. 
zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 roz-
porządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1490) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.

Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka 
nr 16, AM – 19, Obr. 4 położona 
w Strzegomiu, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru ewi-
dencji gruntów wynosi 1,0764 
ha 
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Klasa gruntu - RIIIa.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 19.10.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 14.12.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 22.02.2018 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym uchwałą 
Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strze-
gom przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest w części 
symbolem RP – uprawy rolne, 
w części PE tereny związane 
z eksploatacją kopalin, granica 

chronionego obszaru zlewni 
Nysy Szalonej.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ogran i -
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 kwietnia 
2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 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 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z 
późn. zm.). 
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemnego 
oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 3 (oświadczenie 
dotyczące uczestn ic twa w 
przetargu) zobowiązują się 
do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatko-
wych 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 dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 

rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię 
i miejsce położenia nierucho-
mości rolnych, których oferent 
jest właścicielem (współwła-
ścicielem w części ułamkowej 
– należy podać powierzchnię 
proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem w 
przypadku współwłasnośc i 
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 
ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.) w związku 
z treścią § 6 i § 7 Rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 
109) w sprawie kwali f ikacj i 
rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działalność 
rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i  n ie 
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 – pod-
stawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 
1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 922 z późn.zm.).
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 uczestnic-
twa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami 
i oświadczeniami wskazanymi w 
punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczo-
nym w dniu 26.07.2018 r. – dz. 
nr 16, AM- 19, Obr.4” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu w terminie do dnia 
18.07.2018 r. do godz. 14.00 w 
Wydziale Obsługi Interesantów 
pokój nr 15, parter; Rynek 38, 
58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez komisję 
przetargową zgłoszeń i pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa w 
przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
19.07.2018 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 43.056,00 zł (słownie: 
czterdzieści trzy tysiące pięć-
dziesiąt sześć 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 2017 r. 
poz. 1221 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 

wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 4.400,00 zł (słownie: 
cztery tysiące czterysta złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
23.07.2018 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom, nr ra-
chunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 
16, AM-19, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości 
w momencie podpisania aktu 
notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.07.2018 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu 
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 wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu. 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 przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia 
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie powia-
domiony 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 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 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl
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Podczas 3 dni (22-24 czerwca br.) na scenie przed publicznością zaprezentowali się tacy artyści jak: Niepoprawni, Fajters, Imperium, Ray Wilson, Jula, Ślad, Bethel, Coma, Robert 
Rozmus, Agata Sobocińska i Big Cyc. Duże zainteresowanie wzbudziła akcja „Nasze zdrowie”, w trakcie której strzegomianie mogli skorzystać z porad lekarzy specjalistów oraz 
polsko-czeskie warsztaty kamieniarskie realizowane w ramach projektu „Świat kamienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika 
Czeska- Polska. Strzegomskie Planty na dwa dni stały się siedzibą bractw rycerskich, a Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” miejscem dla wystawców XXXIII Regionalnej 
Giełdy Minerałów. Podczas Święta Granitu Strzegomskiego odbył się również bieg „Strzegomska Dwunastka”, turniej szachowy i gier komputerowych, wystawa malarska prac 
grupy artystycznej SCK „Kontrasty i kontrowersje”, gra miejska „Strzegom – Ekomiasto” i strefa kibica w związku z meczem Polska – Kolumbia. W trakcie Święta Strzegom 
odwiedziły także delegacje z miast partnerskich: Znojmo, Horice, Torgau i Podhajce. Każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś dla siebie. Zapraszamy na kolejną edycję imprezy, 
która już za rok!

Święto Granitu za nami!
strzegomiAnie świętowAli


