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Biuro rady

Czym zajmuje się Biuro 
Rady w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu? Jakie zada-
nia realizuje i kto kieruje 
wydziałem? Wbrew pozo-
rom biuro odpowiedzialne 
jest nie tylko za kontakt z 
radnymi i przygotowywa-
nie uchwał. Zakres obo-
wiązków jest tu znacznie 
szerszy.

 str. 4

StrzeGom
„Czyste 
Powietrze”

Burmistrz Strzegomia 
serdecznie zaprasza miesz-
kańców naszej gminy na 
spotkanie w ramach rzą-
dowego programu „Czyste 
Powietrze”, które odbędzie 
się 5 października 2018 r. w 
sali SCK II (nad restauracją 
Bohun) o godz. 18.00. 
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GmINA
odebrali azbest

W połowie września br. 
odebrano azbest z kolejnych 
posesji na terenie gminy 
Strzegom. W sumie odebra-
no ponad 112 ton wyrobów 
zawierających azbest na 
łączną kwotę 55.149,99 
zł, z czego 46.877,49 zł 
ma być dofinansowane z 
WFOŚiGW.

 str. 3

StrzeGom
ostatnie 
pożegnanie 
dyrektor SCK

Dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury Bożena Bojanowska – Czuk zmarła 19 
września 2018 roku. Miała 54 lata. Jej nagła śmierć poprze-
dzona walką z chorobą nowotworową to niepowetowana 
strata nie tylko dla gminy Strzegom. Spoczęła na cmentarzu 
przy ulicy Olszowej w Strzegomiu. Na pogrzeb przyszły 
tłumy osób chcących towarzyszyć jej w ostatniej drodze. 
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StrzeGom
Dla cyklistów

Zakończono prace związane 
z realizacją projektu pn. ,,Ogra-
niczenie indywidualnego ruchu 
zmotoryzowanego w centrum 
miasta poprzez budowę ścieżki 
rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei 
Wojska Polskiego w Strzegomiu” dofinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego zadania wyniosła 
2 074 005,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 
wyniosło 1 181 714,15 zł.
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torGAU
Dni Saksonii

Miasto Torgau było w 
pierwszej dekadzie września 
br. organizatorem ogromnego 
przedsięwzięcia pn. „Dni Sak-
sonii”. W trzydniowym święcie 
– szeroko promującym ten niemiecki land - wzięło udział aż 
285 tys. osób. Także gmina Strzegom miała tam swoją dużą 
reprezentację pod przewodnictwem zastępcy burmistrza 
Strzegomia – Wiesława Witkowskiego. W Torgau obecni 
byli młodzi strażacy OSP gminy Strzegom oraz członkowie 
zespołu „Kostrzanie”.
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Dolny Śląsk jest jednym 
z szybciej rozwijających się 
regionów w Polsce i Europie. 
Rozwój ten nie jest równomier-
ny. Południowa część naszego 
województwa, a w szczegól-
ności Przedgórze Sudeckie i 
Sudety, przeszły w minionych 
latach trudną transformację i do 
tej pory zmagają się z ogrom-
nymi problemami, takimi jak: 
trudności komunikacyjne, brak 
mieszkań, degradacja infra-
struktury, bezrobocie, spadek 
liczby mieszkańców, wyklu-
czenie społeczne. Dystans wo-
bec szybciej rozwijających się 
regionów w Polsce i północy 
Dolnego Śląska stale się po-
większa.

- Strategia jest wspólnym 
planem modernizacji i rozwoju 
subregionów wałbrzyskiego 
i jeleniogórskiego. Głównym 
celem działań jest uzyskanie 
do 2030 r. istotnej poprawy w 
kluczowych dziedzinach wy-
znaczających tempo rozwoju 
gospodarczego i społecznego tej 
części Dolnego Śląska – pod-
kreśla burmistrz Strzegomia. 
– W strategii przedstawiono 
wizję przyszłości naszego regio-
nu, cel główny, cele strategicz-
ne oraz priorytety i działania 
strategiczne, których realizacja 
przybliży nas do przedstawionej 
wizji rozwoju – dodaje.

Strategia Rozwoju Sudety 
2030 jest narzędziem, któ-

re pomoże w kształtowaniu 
polityki rozwoju społeczno-
gospodarczego południa i 
zachodu województwa dolno-
śląskiego. Spełnia ona główne 
założenia polityki spójności 
Unii Europejskiej zawarte w 
projektach regulacji prawnych 
związanych z nową perspekty-
wą budżetową po 2020 roku. 
Dzięki temu ułatwi ona dalsze 
działania w celu pozyski-
wania wsparcia finansowego 
z różnych źródeł: unijnych, 
krajowych, regionalnych itp. 
- potrzebnego dla zrównowa-
żonego rozwoju i likwidacji 
barier, które obecnie ten roz-
wój hamują.
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Przedgórze Sudeckie i Sudety przeszły w minionych latach trudną transformację
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Podsumowanie 
kadencji

W kilku poprzednich wyda-
niach „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” prezentowaliśmy 
cykl podsumowań związanych 
z kończącą się kadencją 2014 
– 2018. W ostatnim numerze rozpoczęliśmy prezentację przed-
sięwzięć zrealizowanych w 2018 r. W tym wydaniu kontynu-
ujemy ten wątek. W roku 2018 r. rozpoczęto m. in. rewitalizację 
Grabiny i Starego Miasta. Wiele działań zrealizowano w ramach 
„Szlaku Kamienia”. Dbano m. in. o strażaków i najmłodszych 
mieszkańców. Odbyło się wiele ciekawych imprez.

mistrzostwa 
w morawie

Skoczkowie, konie ujeżdże-
niowe i wkkwiści po raz pierw-
szy jednocześnie zmierzyli się 
w walce o medale Mistrzostw 
Polski Młodych Koni w trzech 
jeździeckich dyscyplinach olimpijskich. Zawody rozegrano na hi-
podromie w Morawie koło Strzegomia w dniach 20-23 września 
br. Mistrzostwa Polski Młodych Koni to najważniejsza impreza 
sportowo-hodowlana dla młodych koni, podczas której wyłaniane 
są najbardziej utalentowane konie sportowe. W zmaganiach 
wzięło udział ponad 150 koni w wieku od 4 do 9 lat.

Nordic Walking
Już po raz drugi  s ied-

mioro uczestników Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w 
Strzegomiu wzięło udział 
w II  Dolnośląskich Mi-
s t r z o s t w a c h  w  N o r d i c 
Wa l k i n g , k t ó r e  o d b y ł y 
się w Lubinie na terenach zielonych „Wielor yb”. 
Strzegomianie wywalczyli  II miejsce w kategorii : 
mężczyźni na wózkach na dystansie 500 m. Dwóch 
naszych uczestników na dystansie 800 m znalazło się 
na szóstej i dziesiątej pozycji na 60 osób startujących 
w tej kategorii.

W SKróCIe: W SKróCIe: W SKróCIe:

W NUmerze:

W Złotym Stoku, 24 września br., przedstawiciele ponad 100  samorządów z połu-
dnia i południowego- zachodu Dolnego Śląska podpisali i jednogłośnie przyjęli tzw. 
„Strategię Rozwoju Sudety 2030”. W tym gronie jest również gmina Strzegom, którą 
reprezentował burmistrz Zbigniew Suchyta. 

„Strategię Rozwoju Sudety 2030” podpisali samorządowcy z 13 powiatów Dolnego Śląska: bolesławieckiego, 
dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, lwóweckiego, 
świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego i zgorzeleckiego.

Strategia podpisana
Fot. M

ariusz C
hm

ieliński
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Niezwykła kobieta
Bożena Bojanowska – Czuk 

zmarła 19 września br. Miała 54 
lata i mnóstwo planów, marzeń i 
niezrealizowanych spraw. Wia-
domość o jej śmierci przyszła 
tak nagle i niespodziewa-
nie, że dla wielu, którzy 
ją znali, czas zatrzymał 
się w miejscu i wszyst-
kie do tej chwili ważne 
sprawy przestały mieć 
jakiekolwiek znaczenie. 
W oczach setek osób 
pojawiły się łzy, a w ser-
cach jej przyjaciół palący 
ból tłumiony obronnymi 
myślami: „to nie może być 
prawda”, „to zły sen, z którego 
za chwilę się przebudzimy i 
znów usłyszymy głos, który z 
uśmiechem nas powita i rozgoni 
czarne myśli”. Niestety wiado-
mość o jej śmierci okazała się 
prawdziwa… 

„To dla nas bardzo smutny 
dzień” – napisał jeden z pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. „Dzisiaj pozwo-
liłam sobie by ogarnął mnie 
ból... przyszedł płacz... ode-
szłaś dzisiaj... wiem, że czas nie 
zmieni jednej rzeczy, która jest 
najważniejsza...a mianowicie 
pamięć...Pozostaniesz w niej 
uśmiechnięta z tym błyskiem w 
oczach... Taką będę Cię pamiętać 
Bożenko...” – wyznała na jednym 
z portali informacyjnych pani 
Iwona. „Straciliśmy wspaniałego 
człowieka”, „Wspaniała Kobieta, 
z klasą i uśmiechem, którym nas 
obdzielała. Zasnęła na wieki, ale 
w pamięci ludzkiej wciąż żywa” 
– dodali inni. 

W smutku i żalu pogrążyli się 
również pracownicy Strzegom-
skiego Centrum Kultury, którzy 
tak napisali o Bożenie Bojanow-
skiej - Czuk: „Była z nami i wśród 
nas. Pełna entuzjazmu, radosna, 
uśmiechnięta, szczera, kochająca 
życie. Pierwsze kroki stawiała 13 
lat temu w Strzegomskim Cen-
trum Kultury jako księgowa. Bar-
dzo szybko zaczęła postrzegać 
świat cyferek jako niekompletny 
bez wiedzy o ludziach i wydarze-
niach. Mimo, iż nie była rodowitą 
strzegomianką szybko odnalazła 
swoje miejsce wśród społeczności 
strzegomskiej. Często powtarza-
ła „Czuję się tak jakbym w Strze-
gomiu mieszkała od urodzenia’’. 

Kochała ludzi, a wszyscy których 
spotykała na swojej drodze od-

w z a -

jemniali się tym samym. Będąc 
dyrektorem Strzegomskiego 
Centrum Kultury okazała się 
niezwykle kreatywną, pełną po-
mysłów , perfekcjonistką, a przede 
wszystkim życzliwą, koleżeńską i 
ciepłą osobą . Zachwycała swoją 
osobą , ciężką pracą i nieustającą 
pogodą ducha. Bożenko będzie 
nam Ciebie brakowało” . 

Przekonywała do siebie ludzi 
swoją naturalnością, szczerością, 
radością życia i pasją. 

- Kiedy pierwszy raz spotkałam 
ją na swojej drodze, zauroczyła 
mnie uśmiechem, pogodą ducha, 
poczuciem humoru i pasją wypi-
saną na twarzy – wspomina jedna 
z dziennikarek, która w 2011 
roku przeprowadzała wywiad 
z Bożena Bojanowską – Czuk 
po objęciu przez nią stanowiska 
dyrektora Strzegomskiego Cen-
trum Kultury. – Ja wówczas też 
coś w tym mieście zaczynałam. 
Bożenka była pierwszą osobą, 
która od początku mi zaufała, 

która była moim aniołem stró-
żem i przewodnikiem aż do koń-
ca… To ona podnosiła mnie na 
duchu, kiedy opadałam z sił lub 
traciłam wiarę w słuszność tego 

co robię. To od niej usłyszałam 
życiowe prawdy, które były i 

są drogowskazem w moim 
życiu. 

Oddana ludziom i pracy 
Bożena Bojanowska 

– Czuk zachorowała na 
nowotwór kilka lat temu. 
Za pierwszym razem uda-

ło jej się wygrać walkę z 
rakiem. Wtedy powtarzała, 

że nie ma czasu na chorowa-
nie. Uciekła śmierci i niemal 

natychmiast bez reszty oddała 
się pracy. - Nie chciała tracić 
ani chwili. Miała zawsze tysiąc 
spraw do załatwienia i jeszcze 
więcej zapisanych w pamięci jako 
plany na najbliższą przyszłość. 
Wszystko co robiła miało być na 
najwyższym poziomie. Z pracy 
wychodziła jako jedna z ostatnich 
osób – opowiada jej przyjaciółka. 
– Ale praca w Strzegomskim 
Centrum Kultury była tylko 
częścią jej życia. Tak naprawdę 
żyła tym miastem, całą gminą, 
polityką, inwestycjami. Czuła, 
że wszystko co się wokół niej 
dzieje, jest częścią niej i jest za to 
odpowiedzialna – dodaje. 

Kochała ludzi 
- Każdy był dla niej ważny, dla 

każdego osobiście znalazła czas, 
nawet jak przychodził z tak błahą 
sprawą jak kable do nagłośnienia 
– wspomina jedna z koleżanek 
Bożeny Bojanowskiej - Czuk. - 
Potrafiła w ludziach dostrzegać 

ich pasje i motywowała ich by 
ją rozwijali. Swoimi oczami 
pełnymi uśmiechu przenikała do 
wnętrza ludzi, z którymi współ-
pracowała. Chciała by oni poka-
zywali się na scenach, by zarażali 
innych talentami, które dostali od 
Boga – dodaje. – Świetnie sama 
też czuła się na scenie. Miała 
niesamowity kontakt z publicz-
nością. Kiedy przemawiała, była 
pełna dumy i charyzmy. 

Ludzie czuli to i rewanżowali 
jej się tym samym. W ostatnim 
czasie zorganizowali dla niej 
koncert charytatywny, w którym 
uczestniczyły setki osób. 

Pracowita i pełna pokory
Niezwykle poważnie pod-

chodziła do każdego z powie-
rzonych jej obowiązków. Kiedy 
pracowała w banku, wszyscy 
wiedzieli, że mogą na nią liczyć, 
że nie zawiedzie. Miała ogromne 
ambicje i potrafiła znieść wiele 
wyrzeczeń. Później zatrudniła 
się jako księgowa w SCK, aż w 
końcu odnalazła swoją drogę jako 
szefowa tej instytucji. To dało jej 
możliwość rozwinięcia skrzydeł, 
a mimo to, nigdy nie straciła 
swojej pokory. - Dotychczas nie 
dopuszczałam myśli, że mogę 
być dyrektorem Strzegomskie-
go Centrum Kultury. Obecnie 
dojdzie mi sporo obowiązków, 
jednak już jako księgowa brałam 
czynny udział w organizowaniu 
życia kulturalnego miasta, więc 
nie jest to dla mnie nic nowego. 
Faktem jest, że moja poprzed-
niczka wypracowała bardzo 
wysoki poziom pracy i ciężko 
będzie jej dorównać, ale będę 
się starała – mówiła w jednym z 
pierwszych wywiadów po objęciu 
stanowiska szefowej SCK. 

I starała się. Każdego dnia. 
Zawsze przed każdym wyda-
rzeniem tysiąc razy osobiście 
sprawdzała czy na ostatni guzik 
dopięte są wszystkie szczegóły, a 
później i tak bała się czy wszystko 
dobrze wyjdzie i czy wszyscy 
będą zadowoleni. Z czasem 
chciała robić coraz więcej dla 
ludzi ze swojej gminy. Czuła, 
że jest we właściwym miejscu 
i właściwym czasie. „Kochana, 
wciąż zupełnie brakuje mi czasu” 
– powtarzała i biegła przed siebie 
goniąc stracone minuty na krótką 
rozmowę „nie o pracy”. 

Pożegnaliśmy naszą Bożenkę
Bożena Bojanowska – Czuk zmarła 19 września 2018 roku. Spoczęła na cmentarzu przy ulicy Olszowej w Strzegomiu. Na jej pogrzeb przyszły tłumy

- Dlaczego jutro nie wstaniesz i nie będziesz realizować swoich marzeń. Dlaczego w poniedziałek nie spotkamy Cię w 
pracy, dlaczego już nie będziesz dzielić się swoim uśmiechem z nami- pytał podczas sobotniego (22.09.2018r.) pogrze-
bu Bożeny Bojanowskiej – Czuk, burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. I takie samo pytanie zadawały sobie setki 
osób, które przyszły by towarzyszyć wieloletniej dyrektor SCK w ostatniej drodze. Jej nagła śmierć poprzedzona walką 
z chorobą nowotworową to niepowetowana strata nie tylko dla gminy Strzegom. 

Bożena Bojanowska – Czuk była muzą, która dawała natchnienie 
do działania. Była gwiazdą, która swoim uśmiechem rozświetlała 
szarość codziennych dni. Zgasła nagle, o wiele za szybko po-
zostawiając ogromną pustkę, niezrealizowane plany, marzenia 
i sprawy. Strzegom bez niej nigdy już nie będzie taki sam. Już 
zawsze będzie tu brakowało naszej Bożenki, której nigdy nikim 
nie da się zastąpić…

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Bożeny Bojanowskiej-Czuk,

dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury.
Składamy wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Strzegomia
 Tomasz Marczak     Zbigniew Suchyta
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WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

23.09 - 29.09 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70 

30.09 - 06.10 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75

07.10 - 13.10 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

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 

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
- Zawody „Kamienna 

Rzeźba”
- Film podsumowujący 

kadencję 2014-2018
- Uroczystości w Rusku

Dzieci uczą się pływać 

Działania priorytetowe naszych dzielnicowych

Rozpoczęła się kolejna edycja zajęć z nauki pływania pn. 
„Umiem pływać”. Z tej możliwości korzysta aktualnie aż 150 
dzieci z 6 placówek oświatowych gminy Strzegom. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instrukto-
rów na przyszkolnej pływalni Delfinek w Strzegomiu. Kursy 
odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 13.30. 
Każda ze szkół ma do dyspozycji 10 wejść po 1,5 godziny. 
Grupy liczą po 15 uczniów. 

Koszt transportu na zajęcia finansowany jest przez Fede-
rację Sportu i gminę Strzegom. 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 
jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas 
I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 
sportowych z zakresu nauki pływania.

red

W połowie września br. ode-
brano azbest z kolejnych posesji, 
których właściciele zadeklaro-
wali chęć pozbycia się go. W 
sumie odebrano ponad 112 ton 
wyrobów zawierających azbest 
na łączną kwotę 55.149,99 zł, z 
czego 46.877,49 zł ma być do-
finansowane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu. Resztę kwoty dołoży 
gmina Strzegom.

Azbest na zlecenie gminy 
Strzegom odebrała firma 

Środowisko i Innowacje z 
Warszawy. W ramach zada-
nia firma odebrała elementy 
pokrycia dachu, oczyściła 
teren z pyłu azbestowego 
oraz zapakowała, załadowa-
ła i przekazała do uniesz-
kod l iwien ia  wy tworz one 
odpady azbestowe. Za te 
czynności mieszkańcy gminy 
nie zapłacili ani złotówki. 
Jedynym kosztem po stronie 
właścicieli budynków było 
wykonanie nowego pokrycia 
dachu.

Pozbyli się azbestu

Projekt realizowany był w 
okresie od 26 kwietnia 2017 r.  
do 31 sierpnia 2018 r. Wyko-
nawcą robót było Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów. W ramach realizacji 
inwestycji powstała, najdłuższa 
na chwilę obecną, dwukie-
runkowa ścieżka rowerowa 
z nawierzchni bitumicznej o 
długości 1,79 km na odcinku od 
ul. Legnickiej do drogi krajowej 
nr 5 (okolice Quick Parku). 
Dodatkowo wykonano nowe 
energooszczędne oświetlenie 
uliczne LED na odcinku od 
terenu PKP w kierunku drogi 
krajowej nr 5, wybudowano 
odcinek kanalizacji deszczowej 
wraz z wymianą wpustów desz-
czowych. Przebudowane zostały 
ciągi piesze, wybudowano za-
tokę autobusową i postawiono 
nową wiatę. Wybudowana zo-
stała także mała architektura, 
jak kosze na śmieci, odchody, 
stojaki rowerowe. Przebudo-
wane zostały zjazdy oraz wy-
konano kształtowanie terenu i 
zieleni. Cała ścieżka rowerowa 
oraz chodniki dostosowane są 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

- Wierzymy, że zrealizowana 
inwestycja znacząco wpłynie 

na bezpieczeństwo i komfort 
użytkowników niezmotoryzo-
wanych, zarówno pieszych, jak 
i rowerzystów. Ponadto wpłynie 
na zmniejszenie emisji CO2 
do atmosfery. Mamy nadzieję, 
że nowy ciąg pieszo-rowerowy 
przypadnie do gustu naszym 
mieszkańcom i będzie z nie-
go korzystać wielu amatorów 
dwóch kołek – podsumował 
burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta. 

Dla rowerzystów
Zrealizowana inwestycja znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników niezmotoryzowanych

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej 
oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu

asp. Janusz Rajczykiewicz 
(rejon służbowy nr 14)
Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 14:
Dzielnicowy asp. Janusz Raj-
czykiewicz przeprowadza dzia-
łania priorytetowe związane 
z problematyką gromadzenia 

się osób, niszczenia mienia 
oraz spożywania alkoholu w 
miejscach zabronionych gł. 
w rejonie ul. Promenada w 
Strzegomiu.

asp. Mariusz Niemczyk (rejon 
służbowy nr 15)

Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 15:
Dzielnicowy asp. Mariusz 
Niemcz yk  pr z eprowadza 
działania priorytetowe zwią-
zane z problematyką spoży-
wania alkoholu w miejscach 
zabronionych, gromadzenia 
się osób oraz zaśmiecania 
miejsca publicznego w re-
jonie parku przy ul. Dolnej 
i Wałbrzyskiej w Strzego-
miu.

mł. asp. Rafał Gmyrek (rejon 
służbowy nr 16)
Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 16:
Dzielnicowy mł. asp. Rafał 
Gmyrek przeprowadza dzia-
łania priorytetowe związane z 
problematyką niszczenia mie-
nia oraz spożywania alkoholu 
w miejscach zabronionych w 
rejonie parku przy ul. Kaszte-
lańskiej oraz w rejonie sklepu 
Netto.

asp. Krzysztof Nabiałek (rejon 
służbowy nr 17)
Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 17:
Dzielnicowy asp. Krzysztof 
Nabiałek przeprowadza dzia-
łania priorytetowe związane 
z problematyką spożywania 
alkoholu w miejscach zabro-
nionych w Jaroszowie w rejonie 
kościoła, szkoły podstawowej 
oraz przystanku autobuso-
wego.

mł. asp. Paweł Kiełbowicz 
(rejon służbowy nr 18)
Plan działań priorytetowych 
rejonu służbowego nr 18:
Dzielnicowy mł. asp. Paweł 
Kiełbowicz przeprowadza 
działania priorytetowe zwią-
zane z problematyką spoży-
wania alkoholu w miejscach 
zabronionych, gromadzenia 
się osób i niszczenia mienia 
w rejonie ul. Strzegomskiej w 
Kostrzy.

Podajemy plan tzw. działań priorytetowych naszych dzielni-
cowych, którzy wytypowali największe zagrożenia w swoich 
rejonach. Plan działań realizowany jest od 1 sierpnia 2018 
r. do 31 stycznia 2019 r. 

Zakończono prace związane z realizacją projektu pn. ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w 
centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego 
w Strzegomiu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020. Wartość całego zadania wyniosła 2 074 005,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 
1 181 714,15 zł.Azbest usunięto z sołectw: Bartoszówek, Godzieszówek, Gra-

nica, Kostrza, Międzyrzecze, Olszany, Rogoźnica, Stanowice, 
Stawiska, Strzegom, Żelazów i Żółkiewka.
Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. 85% stanowi dotacja, natomiast 15 
% dołoży gmina.
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M i a s t o  To r g a u  b y ł o  w 
pierwszej dekadzie wrze-
śnia  br. org aniz atorem 
ogromnego przedsięwzię-
cia pn. „Dni Saksonii ”. 
W trzydniowym święcie 
– szeroko promującym ten 
niemiecki land - wzięło 
udział aż 285 tys. osób. 
Takż e g mina S tr z egom 
miała tam swoją dużą re-
prezentację pod przewod-
nictwem zastępcy burmi-
strza Strzegomia – Wie-
sława Witkowskiego. 

Do naszego miasta part-
nerskiego udali się m. in. 
młodzi strażacy OSP gmi-
ny Strzegom i członkowie 
Zespołu Folklorystycznego 
„Kostrzanie ” . Ci  p ier wsi 
mieli okazję zwiedzić straż-
nice w Torgau oraz obejrzeć 
miasto i jego renesansowe 
zabytki. Nawiązali również 
kontakt ze swoimi rówie-
śnikami. Kostrzanie z kolei 
zaprezentowali swoje umie-
jętności sceniczne podczas 
występów w sobotę i niedzie-
lę. Ich występ spotkał się z 
bardzo życzliwym przyjęciem 
publiczności.

Impreza podzielona była 
na 16 uliczek tematycznych 
(ścieżka sportu i rekreacji, 
zdrowia, kultury, młodzieży, 
przedszkolaków, seniorów, 

zdrowego odżywiania itp.). 
Artyści występowali na 9 
scenach, występy transmi-
towane były w mediach. W 
niedz ie lnym korowodzie 
zaprezentowało się 140 sto-
warzyszeń, firm i organizacji, 
zaś kolorowy pochód ogląda-
ła niezliczona publiczność. 
W niedzielę odbyła się rów-
nież msza ekumeniczna z 
udziałem kilku chórów, która 
była również transmitowana 
w mediach. 

Z pobytu w Torgau zado-
wolony był zastępca burmi-
strza Strzegomia Wiesław 
Witkowski. - Dziękujemy 
za niezwykle ciepłe i ser-
deczne przyjęcie naszej de-
legacji w Torgau. Jesteśmy 
pod wielkim wrażeniem lo-

gistyki całego 
wydarzenia . 
W i e m y, ż e 
nie jest łatwo 
zorganizować 
t ak  w i e l k i e 
p r z e d s i ę -
wzięcie, dla-
tego wielkie 
słowa uzna-
nia dla władz 
To r g a u  n a 
czele z nad-
b u r m i s t r z 
R o m i n ą 
B a r t h .  J u ż 
nie możemy 
doczekać się 
k o l e j n e g o 
w s p ó l n e g o 
spotkania  – 
podsumował.

Po Dniach Saksonii
Ulubieńcem publiczności była maskotka niedźwiadka LEO, który jest symbolem Torgau

21 sierpnia br. ok. godz. 11.40 
i 28 sierpnia br. ok. 13.00 kie-
rowcy tirów nie zastosowali się 
do znaku B-18 „zakaz wjazdu 
pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 10 t”, jadąc 
ulicą Kościuszki. Sprawy skie-
rowano na Policję.

26/27 sierpnia br. doszło do 
kradzieży paliwa z zaparkowa-
nych pojazdów na ul. Kocha-
nowskiego. Policja przy pomocy 
zapisu z monitoringu ustala 
sprawcę tego zdarzenia.

29 sierpnia br. o godz. 5.15 na 
teren poczekalni przy ul. Leśnej 
weszło dwóch mężczyzn. Jeden z 
nich dokonał włamania do auto-
matu napojów, a następnie doko-
nał kradzieży puszek z napojami 

Zdjęcia sprawcy oraz mężczyzny 
mu towarzyszącemu przekazano 
Policji. Następnego dnia ok. godz. 
08.20 obserwujący monitoring 
pracownik zauważył, że w jednej z 
kamer spaceruje sprawca włama-
nia do automatu przy ul. Leśnej. 
Wezwani na miejsce strzegomscy 

policjanci bez trudu zatrzymali 
tego mężczyznę.

31 s ierpnia  br. o  godz. 
13.45 w Rynku doszło do 
kolizji  drogowej, podczas 
której kierowca wyjeżdżający 
tyłem z parkingu uderzył 
w pojazd znajdujący się w 
ruchu. Na miejsce przybyli 
strzegomscy policjanci, któ-
rzy przeprowadzili czynności 
kolizyjne.

Przypominamy, że działa już 
punkt potwierdzania profili 
zaufanych w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu.

Chcesz załatwiać sprawy 
urzędowe online? Potrzebujesz 
profilu zaufanego. To bezpłat-
ne narzędzie, dzięki któremu 
możesz potwierdzać swoją 

tożsamość w internecie (służy 
jako twój elektroniczny pod-
pis). Za jego pomocą możesz 
łatwo, szybko i bezpiecznie 
wysyłać oraz sprawdzać do-
kumenty w różnych serwisach 
urzędowych, dokonywać płat-
ności on-line bez wychodzenia 
z domu. 

Okiem kamer monitoringu 

Potwierdź swój profil zaufany „Czyste Powietrze” 
w gminie Strzegom

„Czyste Powietrze” to pro-
gram rządowy, dzięki któremu 
właściciele domów jednoro-
dzinnych mogą ubiegać się o 
dofinansowanie na termomo-
dernizację budynków. 

Program ten koncentruje się 
na termomodernizacji oraz efek-
tywnym zarządzaniu energią w 
gospodarstwach domowych, co 
pozwoli zmniejszyć ilość zuży-
wanej energii cieplnej i rzeczywi-
ste oszczędności finansowe. Zy-
ska na tym również środowisko 
naturalne, dzięki ograniczeniu 
emisji pyłów, gazów cieplarnia-
nych i innych substancji. 

Program priorytetowy „Czy-
ste Powietrze” to możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego 
przez osoby fizyczne, właści-
cieli domów jednorodzinnych 
na ocieplenie domu, wymianę 
okien czy na wymianę stare-
go, wysokoemisyjnego kotła 
grzewczego.

Resort środowiska przygo-
tował cykl spotkań mających 
charakter edukacyjny i informa-
cyjny na temat programu. 

BR na bieżąco gromadzi i 
przekazuje radnym materiały 
będące przedmiotem obrad 
komisji i sesji. Opracowuje 
projekty uchwał w zakresie 
działania rady. Przesyła uchwa-
ły i inne rozstrzygnięcia rady 
do wojewody, a do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej uchwały 
dotyczące budżetu, jego zmian 
i inne objęte nadzorem. 

Biuro Rady prowadzi i ko-
ordynuje wybory ławników 

do sądów powszechnych, 
współuczestniczy w pracach 
związanych z wyborami pre-
zydenta RP, Sejmu i Senatu 
RP, PE, rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw, 
burmistrzów i referendum.

Ponadto Biuro Rady utrzy-
muje stały kontakt z radnymi 
i prowadzi sprawy wynikają-
ce z wykonywania mandatu 
radnego. 

Czym zajmuje się Biuro Rady?
Biuro Rady m.in. prowadzi sprawy wynikające z wykonywania mandatu radnego

Biuro Rady w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu realizuje zadania w zakresie obsługi 
kancelaryjno-biurowej posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji. Od 1990 r. pracami biura 
kieruje Józefa Piotrowska.

Zapraszamy do Wydziału Obsługi Intere-
santów, pokój nr 15 (parter). 

Takie spotkanie w gminie Strzegom 
odbędzie się 5 października 2018 r. 
w sali SCK II (nad restauracją Bohun) 
o godz. 18.00.

Ul. Kościuszki jest objęta zakazem wjazdu dla 
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 
ponad 10 t 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

lidia: szanowny panie burmi-
strzu. bardzo chciałam się zapytać, 
czemu nie ma mieszkań socjalnych 
dla osób po domu dziecka. składam 
i składam papiery i nic. od 10 lat 
tułam się po znajomych, pani z 
„mieszkaniówki” twierdzi, że w 
ogóle nie składałam papierów. to 
gdzie one są? teraz zaś musiałam 
złożyć. z góry bardzo dziękuję!

Dokumenty należy składać u 
zarządcy tj. ZUK sp. z o. o. i to 
tam należy dowiadywać się co do 
kolejności na liście. 

Agata: witam, czy w strze-
gomiu są może jakieś konkretne 
mieszkania, o które można się 
starać? 

17 września br. upłynął termin 
na składanie wniosków na 6 lokali 
przeznaczonych do remontu we 

własnym zakresie na stronie 
bip.strzegom.pl – aktualności. 
Planowane jest przekazanie ko-
lejnych mieszkań w tym trybie w 
listopadzie. 

mieszkaniec: Panie burmi-
strzu, czy panu coś wiadomo o 
chyba nielegalnym składowisku 
odpadów? raczej z niemiec, bo 
większość opakowań z napisa-
mi jest po niemiecku, zlokalizo-
wanym na Al. wojska Polskiego 
- zaraz za zakładem domeX 
obok wież z czerwonej cegły. 
w tej chwili na moje oko jest 
kilkadziesiąt tysięcy ton. czy 
nikt tego nie widzi? szczury 
i smród stamtąd zniszczą cały 
trud włożony w odnowę tego 
miasta. Proszę o szybką inter-
wencję. 

Pisaliśmy wielokrotnie o tej 
sprawie. Gminie znany jest ten 
temat. Nadzorują to instytucje 
do tego powołane. 

jerzy: dzień dobr y panie 
burmistrzu! chciałem zapytać, 
czy pamięta pan o naszym „sta-
rym osiedlu”? w poprzedniej 
korespondencji zapewniał mnie 
pan, że zostanie wykonana 
droga. mamy nadzieję, jako 
mieszkańcy, że dotrzyma pan 
słowa, ponieważ wszyscy z tej 
informacji bardzo się ucieszyli. 
w sprawie lamp solarnych 
dotrzymał pan słowa w 100% 
i mamy nadzieję, że w tej spra-
wie też pan nas nie zawiedzie. 

W listopadzie zamierzam 
ogłosić przetarg. Wojewoda 
pisze, że będzie miał dużo 

pieniędzy na drogi. Może uda 
się pozyskać jakąś dotację. 

grabina: Panie burmistrzu! w 
tym momencie trwa rewitalizacja 
grabów. czy można spodziewać 
się również odnowy, a raczej 
utwardzenia drogi asfaltem, która 
jest teraz drogą polną, ale kilka do-
mostw korzysta z niej codziennie 
i bardzo dużo osób skraca sobie 
drogę do rynku. chodzi o odci-
nek od ulicy m. konopnickiej do 
skrzyżowania m. konopnickiej z 
Parkową? Po deszczowej pogodzie 
nie ma możliwości przejścia tą 
drogą, co jest sporym utrudnieniem 
dla wszystkich. Prosimy o reakcję. 
Pozdrawiam. 

Niestety, nie planujemy asfal-
towania tej drogi. W tej chwili 
koszty rewitalizacji i innych 
inwestycji potrzebnych miastu 
i wioskom są bardzo wysokie. 
Trzeba będzie jeszcze uzbroić 
się w cierpliwość z ul. Konop-
nickiej. 

dorota: Panie burmistrzu, mam 
zapytanie dotyczące infrastruktu-
ry i bezpieczeństwa na ul. rybnej 
w strzegomiu. brak chodnika, 
brak spowalniaczy, niedostateczne 
oświetlenie. zwróćmy uwagę, jak 
wielu ludzi tam mieszka i jak 
wielu przybywa. Powstają nowe 
domy, rośnie liczba rodzin z dzieć-
mi, które zmuszone są poruszać się 
po tej jakże niebezpiecznej dro-
dze! jest to również droga często 
uczęszczana przez mieszkańców 
międzyrzecza i stanowic. kobiety 
z dziećmi w wózkach dosłownie 
„uciekają do rowu” przed pędzą-

cymi autami. dzieci idące bądź 
wracające ze szkoły mijają sie z 
autami. nie wspominając jak tra-
giczna i niebezpieczna jest zwykła 
przechadzka po zmroku. Popa-
trzmy, jak wiele zakrętów kryje 
ten odcinek, co potęguje trudności 
w normalnym funkcjonowaniu, 
poruszaniu się tam. dalszy odci-
nek drogi biegnący do ul. maja też 
wymaga uwagi. następna kwestia 
to sprawa przejścia z ul. rybnej na 
drugą stronę (do parku, czy netto). 
w obecnej chwili, żeby dostać sie 
tam, należy przejść wąskim do 
granic możliwości „chodniczkiem”, 
gdzie trudno zmieścić się nawet 
z dzieckiem prowadzonym na 
rowerze. kasztelańska to bardzo 
ruchliwa droga. Poruszają się 
po niej także ogromne tiry. idąc 
tymże „niby chodnikiem” jest się 
wręcz zamiatanym siłą podmuchu 
z mijających podjazdów. jak bez-
piecznie mają przedostać sie dzieci 
zmierzające do szkoły np. przy ul. 
szkolnej? ogólnie jest to zupełnie 
zapomniana część miasta, droga 
bardzo niebezpieczna, zupełnie 
nieprzystosowana dla pieszych, a 
tak często użytkowana. Piszę to 
ze strony pieszego, jak i kierowcy. 
liczę na Pana zrozumienie i 
interwencję w tej sprawie. Po-
zdrawiam.

Szanowna pani! Znam ten 
temat i dlatego ul. 3 Maja pla-
nujemy remontować w 2019 r. W 
tej chwili aktualizujemy projekt. 
Przyjdzie także czas na tę część 
miasta. Niestety, nie ma zgody 
zarządcy drogi na przejście dla 
pieszych na łuku drogi i takiej 
zgody nie dostaniemy ze wzglę-

dów bezpieczeństwa. Chciałem 
zauważyć, że wszystkie chodniki 
na ul. Kasztelańskiej są nowe i 
zdecydowanie różnią się od tych, 
co były. Niestety nie da się zrobić 
wszystkiego na raz. 

jan: Panie burmistrzu, chciałem 
zauważyć, że nieprzemyślane 
zamykanie śmietników czasem 
rodzi patologie, psuje estetykę i 
zwyczajnie się nie sprawdza. 
od lat mieszkańcy Alei wojska 
Polskiego 39 z racji tego, że po 
prostu mają za małe podwórko na 
„własny” śmietnik, nie zmieściłby 
się on, korzystali ze śmietnika 
osiedlowego przy ulicy kochanow-
skiego. Po zamknięciu śmietnika 
osiedlowego na klucz postawiono 
im dwa pojemniki na śmieci na 
środku osiedlowego podwórka 
obok trafostacji, które tylko szpecą, 
wokół walają się śmieci nie miesz-
czące się do pojemników, brud. 
jedyne sensowne wyjście z sytuacji 
to udostępnić mieszkańcom Alei 
wojska Polskiego 39 śmietnik 
osiedlowy, dać im do niego klucze, 
niech wyrzucają śmieci tam gdzie 
je wyrzucali od dziesięcioleci, 
przecież i tak jedna firma, zuk, 
wywozi śmieci z całego miasta, 
wszyscy płacą za to do jednego 
worka zuk-u, więc finansowo 
oraz organizacyjnie można się 
dogadać ze spółdzielnią i sprawę 
po ludzku załatwić w trosce o 
estetykę. liczę, że pan burmistrz 
nie będzie się zasłaniał biurokra-
cją i sprawę załatwi. Proszę tylko 
nie wpaść na „świetny” pomysł 
wybudowania śmietnika na ma-
lutkim podwórku przynależnym 

do Alei wojska Polskiego 39, czy 
też przestawienia tam kubłów, 
jest to podwórko zbyt małe na to, 
śmietnik musiałby być centralnie 
pod oknami i mieszkańcy zarów-
no Alei wojska Polskiego 39, jak 
i przylegającego bloku kocha-
nowskiego 3 się na to nie godzą. 
Pozdrawiam.

Gmina Strzegom nieodpłatnie 
przekazała Wspólnocie Mieszka-
niowej przy Al. Wojska Polskiego 
39 teren przy ul. Kochanowskie-
go, obok wybudowanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową wy-
grodzeń na odpady komunalne. 
Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej Sp. z o.o. w Strzegomiu, po 
opracowaniu projektu i uzyskaniu 
pozwolenia na budowę przez sta-
rostę świdnickiego, przystąpił do 
budowy boksu śmietnikowego. 
W chwili obecnej został zniwe-
lowany teren pod ułożenie kostki 
betonowej i do końca września 
br., zgodnie z umową, firma MA-
TIPOL ma ustawić wygrodzenie 
o takiej samej konstrukcji, jakie 
wystawiła Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Członkowie Wspólnoty 
Mieszkaniowej są dobrze zorien-
towani o powyższych działaniach, 
ponieważ na etapie projektowa-
nia, jak i realizacji zadania były 
podejmowane odpowiednie 
uchwały przez członków wspól-
noty. Pojemniki ustawione przy 
transformatorze mają wskazaną 
lokalizację tymczasową, do czasu 
zakończenia budowy wygrodze-
nia przy ul. Kochanowskiego. 
Panie Janie, proszę o większą 
aktywność w pracy Wspólnoty 
Mieszkaniowej. 

Już po raz ósmy w Strzegomiu 
(8 września) odbyły się zawody 
kulturystyczne pn. „Kamienna 
rzeźba”. Ich  organizatorem 

– tradycyjnie – był KS Start 
Strzegom. W sumie wystar-
towało aż 116 zawodników w 
12 kategoriach wagowych i w 

ramach eliminacji do Arnold 
Classic Europe. Przez pierwsze 
lata imprezę rozgrywano w 
Strzegomskim Centrum Kultu-

ry, ale ostatnio tak się rozrosła, 
że trzeba było ją przenieść do 
hali sportowej OSiR. Ważenie 
i przygotowanie zawodników 

odbyło się dzień przed zawo-
dami, a wszystko po to, aby 
uczestnicy byli wypoczęci i 
mieli większy komfort.

Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia zdjęć z zawodów. 

red

Eksponowali wyrzeźbione sylwetki
Ważenie i przygotowanie zawodników odbyło się dzień przed zawodami, a wszystko po to, aby uczestnicy byli wypoczęci i mieli większy komfort
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Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny 
i Starego Miasta. Koszt prac – ok. 9,9 mln zł, dofinansowanie – ok. 5,5 mln zł

Aż 25 wspólnot i domków jednorodzinnych zgłoszono do ostatniej edycji  
(za 2017 r.) konkursu „Odnów i wygraj”. Pula nagród – 330 tys. zł

Oddanie do użytku placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w 
Strzegomiu – w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt ok. 86 tys. zł

Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych. Koszt – ok. 150 tys. zł

Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Strzegom 

Multimedialne centrum informacji o „Szlaku Kamienia”

Zadaszenie placu zabaw na ul. Bema w Strzegomiu – w ramach Budżetu 
Obywatelskiego

Zakup kontenerowego zaplecza szatniowego dla Herbapolu Stanowice. 
Gmina przekazała na ten cel 72 tys. zł

W kilku poprzednich wydaniach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentowaliśmy cykl podsumowań związanych z kończącą się kadencją 2014 – 2018. W ostatnim numerze rozpo-
częliśmy prezentację przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 r. W tym wydaniu kontynuujemy ten wątek.

2018 w pigułce, czyli wiele ważnych  przeds i ęwz ięć
W  r o k u  2 0 1 8  r.  r o z p o c z ę t o  r e w i t a l i z a c j ę  G r a b i n y  i  S t a r e g o  M i a s t a .  W i e l e  d z i a ł a ń  z r e a l i z o w a n o  w  r a m a c h „ S z l a k u  K a m i e n i a ” .  D b a n o  m .  i n .  o  s t r a ż a k ó w  i  n a j m ł o d s z y c h  m i e s z k a ń c ó w.  O d b y ł o  s i ę  w i e l e  c i e k a w y c h  i m p r e z
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Zawody Lotto Horse Trials w Morawie. Zwycięstwo Francuzów 

Blisko 84 tys. zł przeznaczono w tym roku na wypoczynek letni dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Strzegom

Odsłonięcie granitowego obelisku upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych 
w strzegomskim Parku Miejskim

Spotkania młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich Strzegom - 
Podhajce

Biennale Rzeźby w Granicie

Nagranie programu „Zakochaj się w Polsce” emitowanego na antenie TVP 1

Zajęcia w ramach Sportowego Klubu Malucha zrobiły furorę wśród dzieci i 
ich rodziców

2018 w pigułce, czyli wiele ważnych  przeds i ęwz ięć
W  r o k u  2 0 1 8  r.  r o z p o c z ę t o  r e w i t a l i z a c j ę  G r a b i n y  i  S t a r e g o  M i a s t a .  W i e l e  d z i a ł a ń  z r e a l i z o w a n o  w  r a m a c h „ S z l a k u  K a m i e n i a ” .  D b a n o  m .  i n .  o  s t r a ż a k ó w  i  n a j m ł o d s z y c h  m i e s z k a ń c ó w.  O d b y ł o  s i ę  w i e l e  c i e k a w y c h  i m p r e z

Gminne zawody pożarnicze strażaków OSP gminy Strzegom. Samorząd 
pozyskał blisko 82 tys. zł na sprzęt strażacki z ministerstwa sprawiedliwości
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Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

Niedzie lna  urocz ystość 
(16.09)  rozpoczęła się od 
obejrzenia  i  wysłuchania 
montażu słowno-muzyczne-
go, przygotowanego przez 
uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jaroszo-
wie, w oparciu o scenariusz 
napisany przez  Tomasz a 
Dziurlę na podstawie książki 
Tadeusza Kazimierza Mroza 
pt. „Stalin umarł w polskim 
gułagu i wiersze więzienne z 
lat 1950-1956”.

Mszę świętą w kościele 
filialnym pw. św. App Piotra 
i Pawła w Rusku celebrowali: 
ks. Wiesław Rusin - pro-
boszcz Parafii pw. Aniołów 
Stróżów w Wałbrzychu oraz 
ks. Marek Kr ysiak - pro-
boszcz Parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Jaroszowie. Li-
turgię eucharystyczną oprawą 
muzyczną ubogacił zespół 
wokalno-instrumentalny „Je-
ruzalem” z Jaroszowa. 

Po zakończeniu mszy nastą-
piło przejście przed obelisk z 
tablicą pamiątkową. Po prze-
mówieniach dostojnych gości, 
z łożono okol icznościowe 
wieńce i kwiaty oraz odmó-
wiono modlitwę za Ojczyznę 
i więźniów poległych w stali-
nowskich i nazistowskich ła-
grach i obozach pracy. Słowa 
refleksji dotyczące minionych 
czasów oraz wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Rusku w 
latach 1948-1956 skierowali 
do uczestników: Wojciech 
Murdzek - poseł na sejm RP, 
Kamil Zieliński - wicewoje-
woda dolnośląski, Zbigniew 
Suchyta - burmistrz Strzego-
mia oraz Tadeusz Kazimierz 
Mróz - były więzień OPW 
w Rusku, którzy w bardzo 
przejmujących słowach po-
dzielili się z zebranymi au-
torefleksjami nt. trudnych 
czasów funkcjonowania ko-
munistycznych obozów pra-

cy na ziemiach polskich po 
II  wojnie światowej  oraz 
kultywowania uroczystości 
poświęconych pamięci pole-
głych więźniów. Po ceremonii 
złożenia okolicznościowych 
wieńców i wiązanek kwiatów 
Krzysztof Kalinowski - pro-
wadzący całą uroczystość, 
dokonał oficjalnego jej za-
kończenia. Warto wspomnieć 
o obecności w tej uroczystości 
wojskowej asysty honorowej 
z 2. Wojskowego Szpitala 
Polowego we Wrocławiu pod 
dowództwem mł. chor. Zdzi-
sława Smagi. 

red

Po uroczystościach w Rusku
Mieszkańcy gminy Strzegom licznie uczestniczyli w wydarzeniu. Cieszyła obecność uczniów z placówek oświatowych wraz ze sztandarami szkolnymi

Do stworzenia ekspozycji wy-
korzystano znajdujące się w zaso-
bach archiwalnych michniowskiej 
placówki wydawnictwa albumowe 
i wspomnieniowe dotyczące walk 
Wehrmachtu, Luftwaffe oraz ukazu-
jące Adolfa Hitlera jako ukochanego 
Wodza III Rzeszy, który wspiera 
swe walczące wojska. Wydawnictwa 
niemieckie z 1939 i 1940 roku, takie 
jak ,,Die Werhmacht”, „Mit Hitler 
in Polen”, ,,Bilddokumente des Fel-
dzugs in Polen”, ,,Auf den Straßen 
des Sieges” ,,Der große deutsche 

Feldzug gegen Polen” przedsta-
wiają zwycięski marsz niemieckich 
oddziałów w kampanii przeciwko 
Polsce. W tego typu publikacjach 
propagandowych Polska i Polacy 
ukazani zostali jako obywatele kraju 
cywilizacyjnie zacofanego, który 
nie był w stanie przeciwstawić się 
militarnej potędze Niemiec. Polska 
zaś, ze względu na uwarunkowania 
kulturalne i społeczne, powinna 
służyć Rzeszy, a jej terytorium mia-
ło stać się nową ziemią dla narodu 
niemieckiego.

Nowa wystawa w Gross-rosen
Do stworzenia ekspozycji wykorzystano wydawnictwa albumowe i wspomnieniowe

Wygraj wejściówki do Kina SCK! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który z filmów otrzymał „Złote Lwy” na niedawno zakończonym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film wy-
świetlany w dniach 29-30 września 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila należy 
wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

„Niesamowita historia Wielkiej 
Gruszki” (DUBBING) 
29.09.2018 r. o godz. 18:00 
30.09.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Slender Man” 
29.09.2018 r. o godz. 18:00 
30.09.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

Co w kinie SCK?
Konkurs !   Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

W gminie Strzegom godnie uczczono pamięć poległych więźniów politycznych doby 
reżimu komunistycznego podczas „XV Spotkania Religijno-Patriotycznego w Rusku”. 
Honorowy patronat nad tymi uroczystościami objęli: biskup świdnicki ks. Ignacy Dec 
oraz burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Spotkanie w Rusku poświęcone jest pamięci wszystkich poległych, a także 
żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy więźniów politycznych, który 
funkcjonował w tejże miejscowości w latach 1948-1958. Formuła tych spotkań 
została zainicjowana w lipcu 2004 roku i od tamtego czasu niezmiennie każdego 
roku odbywają się one w trzecią niedzielę września. 

Od 11 września w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy można oglądać 
nową wystawę czasową „Wrzesień 39 w niemieckiej propagandzie”. 
Została ona przygotowana przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Pol-
skich w Michniowie (oddział Muzeum Wsi Kieleckiej) w oparciu o 
obszerną kolekcję zdjęć i niemieckich wydawnictw propagandowych 
dotyczących najazdu na Polskę w 1939 r., ukazujących początek wojny 
oczami niemieckich najeźdźców. 

Wystawa będzie prezentowana do 4 listopada 2018 r. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!
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W ostatnich dniach zakoń-
czono inwestycję pn. „Wy-
miana instalacji elektrycznej 
w remizie OSP w Kostrzy 
- Etap I”.

W ramach pierwszego etapu 
wykonano: zestaw złączowo-
pomiarowy wraz z wewnętrzną 
linią zasilającą, tablice roz-
dzielcze na parterze, instalację 
wraz z oświetleniem ledowym 

na parterze, instalację wraz 
z oświetleniem ledowym na 
zewnątrz budynku, instalację 
wraz z gniazdami wtykowymi 
na parterze, instalację wraz z 
grzejnikami elektrycznymi na 
parterze,włącznik syreny alar-
mowej oraz instalację ppoż.

Koszt całej inwestycji wy-
niósł prawie 50 tys. zł.

red

Wymiana instalacji w remizie

W rozgrywkach wzięło udział 
9 zespołów z gminy Strzegom. 
Mecze odbywały się w 2 gru-
pach. Z każdej z nich wyło-
niono 2 najlepsze drużyny. Z 
grupy A awansowali uczniowie 
z PSP Jaroszów oraz Stanowic, 
z grupy B – piłkarze z PSP nr2 
i 4 w Strzegomiu. Rozgrywki 
finałowe były bardzo zacięte 
i dostarczyły widzom wiele 
emocji, jednak o końcowym 
zwycięstwie zadecydowały rzu-
ty karne. Najlepiej poradziła 
sobie drużyna z PSP nr 2 w 
Strzegomiu, która wygrała cały 
turniej. 

Kolejność pierwszej czwórki 
wyglądała następująco:
I miejsce - PSP nr 2 w Strze-
gomiu
II miejsce - PSP Jaroszów 
III miejsce - PSP nr 4 w Strze-
gomiu 
IV miejsce – PSP Stanowice

Zwycięskie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary, a 
opiekunowie dyplomy za przy-
gotowanie uczniów do turnieju. 
Organizatorzy wręczyli również 
nagrody indywidualne: statuet-
kę dla najlepszego bramkarza 
otrzymał Wiktor Szerszeń z 
PSP nr 4, najlepszym piłkarzem 
został Aleksander Stasiuk z 
PSP Stanowice, statuetki dla 
najlepszego strzelca przyznano 
Jakubowi Komorniczakowi z 
PSP nr 2, Marcinowi Wićko z 
PSP Jaroszów oraz Wiktorowi 
Pączek z PSP Olszany. 

Zwycięzcom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

– Będąc rodzicami, wiemy 
jak trudno zapanować nad 
tym, co siedzi w plecaku! 
– podkreśla Marta Zięba. 
– Sprawa jest trudna, ponie-
waż bardzo często chodzi o 
zmianę nawyków. Ogłaszamy 
pełną mobilizację - przyci-

namy kilogramy. Chcemy 
mieć zdrowe i radosne dzie-
ci! Dziękuję koleżankom i 
kolegom z Rady Miejskiej, 
którzy przyłączy l i  s ię  do 
tego pomysłu, wspierają go i 
finansują! – dodaje wiceprze-
wodnicząca RM.

Po turnieju w Stanowicach
Najlepszym piłkarzem turnieju został Aleksander Stasiuk z PSP Stanowice. Serdeczne gratulacje

Na terenie Orlika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stanowicach 18 września br. odbył się VI Gminny Turniej 
Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Impreza odbywała się pod patronatem poseł na Sejm RP – Moniki Wielichowskiej 
i senatora RP – Wiesława Kiliana. Organizatorami turnieju był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz PSP 
im. Jana Brzechwy w Stanowicach. 

Prosimy rodziców i dzieci o ich po-
mysły, dzięki którym uda się przyciąć 
kilogramy i uchronić dziecięce krę-
gosłupy przed wadami. Dzielcie się 
radami na FB. Każdy z pomysłów 
jest bardzo ważny. Nikt lepiej nie wie 
jak dbać o dzieci, niż ich rodzice.  

To wspólny pomysł radnych z Komisji Zdrowia oraz Komisji Oświaty, zainicjowany przez wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Martę Ziębę

W gminie trwa akcja „Lekki tornister”
Właśnie ruszył drugi etap tej akcji. Tym razem podstawowe 
zasady prezentowane są na ulotkach, które skierowane będą 
do rodziców i starszych dzieci.
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IV liga piłkarska – zachód (AKS Granit Strzegom S. A.)

Kolejne mecze w tym sezonie: 
Orla Wąsosz – AKS 0:0, AKS – Apis Jędrzychowice 1:1 

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Chrobry II Głogów  6 18

2. Górnik Złotoryja  5 15

3. AKS Granit Strzegom S. A.  6 14

4. Stal Chocianów  6 13

5. Apis Jędrzychowice  5 10

6. Orkan Szczedrzykowice  6 9

7. Odra Ścinawa  5 9

8. Karkonosze Jelenia Góra  5 8

9. Orla Wąsosz  6 7

10. BKS Bobrzanie Bolesławiec  6 6

11. Włókniarz Mirsk  5 4

12. Victoria Ruszów  5 3

13. Sparta Rudna  5  3

14. Prochowiczanka Prochowice  5 0

15. Sparta Grębocice  6 0

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Sta-
nowice)

Kolejne mecze w tym sezonie:
Czarni Wałbrzych – Unia 2:0, Unia – Sudety Dziećmorowice 3:3
Herbapol – KS Walim 6:0, Iskra Witków Śląski – Herbapol 2:5

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Orzeł Lubawka 6 15

2. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 6 13

3. Herbapol Stanowice 6 12

4. Górnik II Wałbrzych 6 12

5. Włókniarz Głuszyca 6 11

6. Victoria Świebodzice 6 10

7. Zagłębie Wałbrzych 6 8

8. Podgórze Wałbrzych 6 7

9. Czarni Wałbrzych 6 7

10. Unia Bogaczowice 6 7

11. Błękitni Słotwina 6 6

12. Unia Jaroszów 6 5

13. KS Walim  6 5

14. Iskra Witków Śląski 5 4

15. Darbor Bolesławice 5 4

16. Sudety Dziećmorowice 6 2

Klasa B – grupa Wałbrzych I (AKS II Strzegom, Huragan Olszany, 
Sokół Kostrza)

Kolejne mecze w tym sezonie:
LKS Marcinowice – AKS II Strzegom 7:2, AKS II – Zieloni Mokrze-
szów 2:4
LKS Piotrowice - Huragan Olszany 4:3, Huragan – Tęcza Bolesła-
wice 0:0
Sokół Kostrza – Grom Panków 4:1, Błyskawica Kalno – Sokół 2:4

Poz. Klub Mecze Punkty

1. LKS Marcinowice 4 6

2. Nysa Kłaczyna 4 6

3. Zieloni Mrowiny 4 6

4. LKS Piotrowice Świdnickie 4 3

5. Tęcza Bolesławice 4 3

6. MKS II Szczawno Zdrój 4 3

7. Zryw Łażany 4 3

8. Sokół Kostrza 4 3

9. Zieloni Mokrzeszów 4 3

10. Płomień Dobromierz 4 3

11. AKS II Strzegom 4 0

12. Grom Panków 4 0

13. Huragan Olszany 4 0

14. Błyskawica Kalno 4 0
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Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.

- Panie trenerze, jak wyglą-
dały przygotowania do nowego 
sezonu?

- Na tegoroczne przygo-
towania do sezonu przezna-
czyliśmy 6 tygodni. Rozpo-
częliśmy 20 sierpnia od za-
jęć ogólnych i kondycyjnych. 

Korzystaliśmy z obiektów 
strzegomskiego OSiR-u: 
stadionu i kompleksu boisk. 
Moc i wytrzymałość budowa-
liśmy na Górze Krzyżowej. Po 
dwóch tygodniach rozpoczęli-
śmy zajęcia na siłowni i w hali. 
W porównaniu z poprzednim 

sezonem mieliśmy mniej czasu 
na zbudowanie formy, ale za-
wodnicy wykonali swoją pracę 
z ogromnym zaangażowaniem. 
13 września rozegraliśmy mecz 
kontrolny w II-ligową drużyną 
Ikara z Legnicy. Sparing prze-
graliśmy 1:4, ale nie o wynik 
chodziło w tym spotkaniu. 

- A co ze składem? 
- Skład personalny drużyny 

seniorów jest zbliżony do po-
przedniego sezonu, Obecnie 
trenuje 14 siatkarzy. W trakcie 
ligi 2017/18 odeszło dwóch za-
wodników, ale ich miejsce zajęli 
zawodnicy o podobnych umie-
jętnościach. Skład jest stabilny, 
a każdy zawodnik ma swojego 
„zastępcę” na danej pozycji. My-
ślę, że taka sytuacja pozytywnie 
wpływa na atmosferę w drużynie 
i wyzwala mobilizację i motywa-
cję do efektywnych treningów. 

- jak pan widzi swoją dru-
żynę na tle innych iii-ligowych 
zespołów? 

- Ze wszystkimi drużynami 
spotkaliśmy się w poprzednim 

sezonie. Z drużynami z „góry” 
tabeli toczyliśmy wyrównane 
mecze. Kiedy po rundzie za-
sadniczej zabrakło nam jed-
nego seta by zagrać w Dywizji 
A, poczuliśmy niedosyt. Druga 
runda należała jednak do strze-
gomskich siatkarzy. Nie straci-
liśmy motywacji do lepszej gry 
i z sześciu spotkań wygraliśmy 
pięć. Czujemy respekt przez 
naszymi ligowymi rywalami, 

ale nieskromnie dodam, że 
żadnego się nie boimy!

- kiedy zobaczymy siatkarzy 
Aks-u we własnej hali?

- Sezon ligowy rozpoczyna-
my 29 września od wyjazdu do 
Strzelina. Potem drużyna pauzuje. 
Dla strzegomskiej publiczności 
zagramy dopiero 13 października. 
To będzie bardzo długi sezon. 
Rozgrywki zakończymy pod 

koniec marca 2019 r. Kibice siat-
kówki przez kilka miesięcy będą 
mogli dopingować naszą drużynę 
w hali OSiR przy ul. Mickiewi-
cza. Mamy nadzieję, że będzie to 
siatkówka na wysokim poziomie. 
Liczymy na doping i wsparcie na-
szych kibiców. Wszystkie mecze 
III ligi odbywać się będą w soboty 
o godzinie 16.00. Już dzisiaj ser-
decznie zapraszamy.

- dziękuję za rozmowę. 

Prezes koła Tadeusz Chmie-
liński powitał wszystkich i 
zapoznał z regulaminem za-
wodów.

W zawodach uczestniczyło 
30 osób oraz obsługa sędziow-
ska. Puchary, dyplomy oraz na-
grody wręczali: Tomasz Mar-

czak - przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, Paweł 
Mosór - wiceprzewodniczący 
RM oraz Tadeusz Chmieliński 
- prezes strzegomskiego koła.

Na zakończenie był poczę-
stunek gorącą kiełbaską.
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Siatkarze AKS-u ruszają do boju

Jacek Siwek najlepszym wędkarzem

Rozpoczynają się III-ligowe rozgrywki w siatkówce mężczyzn. Jak spisze się w nich ekipa Roberta Kotowicza? Trzymamy mocno kciuki

Ryby brały bardzo słabo, dopiero ostatnia godzina przyniosła rozstrzygniecie zawodów. Kto wygrał, a kto tym razem musiał się pogodzić z porażką?

Do rozpoczęcia nowego rozdania pozostało zaledwie kil-
kadziesiąt godzin. Pierwszy mecz zawodnicy naszego klub 
rozegrają w sobotę 29 września br. na wyjeździe z zespołem 
ze Strzelina. Przed startem nowego sezonu rozmawiamy z 
trenerem AKS-u Robertem Kotowiczem 

Lp. data mecz godzina

1. 13.10.2018 AKS - Kudowa 16.00

2. 27.10.2018 AKS - Środa Śl. 16.00

3. 10.11.2018 AKS – Bierutów 16.00

4 17.11.2018 AKS – Jelcz L. 16.00

5. 24.11.2018 AKS - Góra 16.00

6. 08.12.2018 AKS - Ząbkowice 16.00

7. 15.12.2018 AKS - Strzelin 16.00

8. 12.01.2019 AKS - Żmigród 16.00

9. 16.02.2019 AKS - Wrocław 16.00

10 16.03.2019 AKS – Oborniki Śl. 16.00

W piękną i słoneczną niedzielę 9 września br. na zbiorniku 
„Rekreacyjny” w Rusku odbyły się Zawody Spławikowe o 
Puchar Prezesa Koła PZW Strzegom. Zawody zaliczane 
były do punktacji Grand Prix Ziemi Strzegomskiej.

Punktacja Zawodów Spławiko-
wych o Puchar Prezesa Koła PZW 
Strzegom:
1. Jacek Siwek - 6020 pkt.
2. Adam Dryja – 3915 pkt.
3. Piotr Szczepanik – 2710 pkt.
Największą rybę - leszcza o dł. 
43cm - złowił Arkadiusz Kawałko.
W ciągu roku odbyły się cztery 
zawody wędkarskie zaliczane do 

Grand Prix Ziemi Strzegomskiej: 
o Puchar Miziołka, Puchar Burmi-
strza, Mistrzostwa Koła, Puchar 
Prezesa.
Końcowa punktacja Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej:
1. Jacek Siwek - 3 pkt.
2. Adam Dryja – 13 pkt. 
3. Piotr Szczepanik – 14pkt. 
4. Grzegorz Sutyła – 17 pkt. 
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Działki pod garaże – ul. Koszarowa

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – Żółkiewka

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 767/1, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 6.100,00 zł
Wadium - 610,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 767/2, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0021 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 5.900,00 zł
Wadium - 590,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 

% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana 
nr 767/3, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0021 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.900,00 zł
Wadium - 600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1130 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana 
nr 767/4, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0021 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-

mości 5.900,00 zł
Wadium - 620,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1200 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
5. Działka niezabudowana 
nr 767/5, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0021 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.900,00 zł
Wadium - 630,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1230 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
6. Działka niezabudowana 
nr 767/6, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-

chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 6.100,00 zł
Wadium - 640,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1300 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu 3 miasta Strze-
gom uchwalonego uchwałą Nr 
66/15 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 20 sierpnia 2015 
r. powyższe nieruchomości 
oznaczone są symbolem 1.KS 
– tereny obsługi komunikacyj-
nej w tym parkingi i garaże. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie przypisanej do po-
szczególnej działki, dokonanej 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15.10.2018 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-

ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 

fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka, 
położona w Żółkiewce, gmina 
Strzegom powierzchnia wg re-
jestru ewidencji gruntów 0,2425 
ha 
 Cena wywoławcza nierucho-
mości 81.600,00 zł
Wadium - 8.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzę-
du 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.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 09.08.2018 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 83/14 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 29 
października 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu wsi Żółkiewka 
w gminie Strzegom działka nr 
18/9 oznaczona jest symbo-
lem 9 MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
 Przyszły nabywca nieruchomo-
ści uzyska techniczne warunki 
przyłączenia do sieci wodno-
kanalizacyjnej dla nierucho-
mości, w których to warunkach 
zobowiązany zostanie do:

Uzyskania i dostar-a) 
czenia do WiK Sp. z o.o. w 
Strzegomiu pisemnej zgody 
właściciela nieruchomości dz. 
nr 18/8 na którego terenie znaj-

duje się sieć kanalizacji sani-
tarnej, na wejście na teren jego 
nieruchomości w celu włącze-
nia do sieci ks, ułożenia i póź-
niejszej eksploatacji odcinka 
przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Uzyskania i dostar-b) 
czenia do WiK Sp. z o.o. w 
Strzegomiu pisemnej zgody 
właściciela nieruchomości dz. 
nr 17 na którego terenie znaj-
duje się sieć wodociągowa, na 
wejście na teren jego nierucho-
mości w celu włączenia do sieci 
wodociągowej, ułożenia i póź-
niejszej eksploatacji odcinka 
przyłącza wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności 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 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 15.10.2018 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Ko-
misji Przetargowej w dniu prze-
targu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 

wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia pełno-
mocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie po-
twierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia 
informuje Burmistrz Strzegomia informuje

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 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, zosta-

ły wywieszone na okres 21 dni 

wykazy nieruchomości stanowią-

cych własność gminy Strzegom 

przeznaczonych do:

-  sprzedaży zgodnie z Zarzą-

dzeniem Nr 233/B/2018, Nr 234/

B/2018 Burmistrza Strzegomia z 

dnia 17 września 2018 r. 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem Nr: 237/B/2018, 
238/B/2018, 239/B/2018, 240/B/2018, 
241/B/2018, 242/B/2018, 243/B/2018, 
244/B/2018, 245/B/2018, 246/B/2018, 
247/B/2018, 248/B/2018, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 21 września 2018 
roku.
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Nasze miasto we wrześniu br. gościło 23-osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami z miasta partnerskiego Podhajce na Ukrainie. Program pobytu gości z Ukrainy był bardzo 
bogaty. Młodzież uczestniczyła w lekcjach i zajęciach integracyjnych w strzegomskich szkołach, uczyła się polskich tańców, piosenek i wierszy. Zwiedziła również największe atrakcje 
turystyczne Ziemi Strzegomskiej oraz stolicę Dolnego Śląska – Wrocław i Zamek Książ. Punktem kulminacyjnym była wspólna zabawa w CAS Karmel i wizyta w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Przyjaźń polsko-ukraińska
wsPółPrAcA zAgrAnicznA


