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Wojowniczka
Młoda mieszkanka Tom-

kowic, 13-letnia Alicja Tof-
kin od 7 lat z powodzeniem 
uprawia taekwon-do. W tym 
roku podopieczna Wojciecha 
Dolnego osiągnęła swój naj-
większy sukces, zdobywając 
złoty medal – kategoria wal-
ki (waga do 50 kg) - w trak-
cie Otwartych Mistrzostw 
Europy Taekwon-do ITF 
HQ Korea, które odbyły 
się w październiku br. w 
Strzegomiu.
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Drogi 
Gmina Strzegom podpi-

sała z firmą „Budosprzęt- 
Wałbrzych” umowę na 
realizację I etapu „Przebu-
dowy dróg wewnętrznych 
wraz z budową kanalizacji 
deszczowej na osiedlu w 
Goczałkowie”. Przebudowa 
obejmuje drogi na ulicy 
Osiedle (stare domki) od 
nr 1 do 11d wraz z dwoma 
ulicami bocznymi.
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Przebudowa 
30 listopada na stronie Dol-

nośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego ukazała się osta-
teczna lista rankingowa wnio-
sków złożonych do Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019. Wniosek 
Gminy Strzegom znalazł się na 
15. miejscu wśród 36 wniosków 
dolnośląskich gmin, co pozwala 
liczyć na zakwalifikowanie się 
do programu w 2019 roku i 
uzyskanie dofinansowania.
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Konferencja 
W dniach 7-9 grudnia br. w 

Morawie odbyła się V Konfe-
rencja Naukowa Studentów 
i Doktorantów „Generacja 
– Przesył - Wykorzystanie 
GWP 2018”. Patronat na 
konferencją objął burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Suchyta.W koferencji wzięli udział 
przedstawiciele środowisk naukowych m.in. z Wrocławia, 
Poznania, Polkowic, Lublina i Ukrainy. Uczestnicy konfe-
rencji oprócz samych wykładów i prelekcji mieli możliwość 
zwiedzenia m. in. Kościoła Pokoju w Świdnicy, Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Strze-
gomia.
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W Paryżu 
Wiele pozytywnych wra-

żeń i wspomnień przywieźli 
z Paryża uczniowie i na-
uczyciele z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Jaro-
szowie, którzy od 19 do 
24 listopada 2018 r. wzięli 
udział w międzynarodowej wymianie w ramach progra-
mu Erasmus+. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności 
zawodowe oraz świetnie się bawili. Był to pierwszy z 
czterech wyjazdów zagranicznych w ramach programu 
„Youth Entrepreneurial Skills Plus”, które zaplanowano 
w dwuletnim projekcie. 
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Podsumowanie 

Rok 2018 był rokiem waż-
nych przedsięwzięć i inwe-
stycji w gminie Strzegom. 
Oddano m.in. do użytku 
pływalnię krytą „Dolnośląski 
Delfinek”, strefy aktywności 
w Skarżycach i Godzieszów-
ku, przeprowadzono termodernizację placówek oświato-
wych oraz zrealizowano ważne inwestycje na Alei Wojska 
Polskiego. Więcej o tym, co działo się w Strzegomiu w 
mijającym roku w specjalnym podsumowaniu.
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Jedna uchwała nie została 
podjęta przez radę. Doty-
czyła m. in. zmiany cen za 
śmieci od osoby w stawce 
podstawowej z 12 zł na 20 zł. 
Burmistrz Strzegomia został 
zobligowany do przygotowa-
nia uchwały o zmianie cen w 
związku z otwarciem ofert 
przetargowych na wywóz i 
składowanie odpadów od 1 
stycznia 2019 r. Najtańsza 
spośród 4 ofer t  wyniosła 
prawie 16 mln zł na trzy lata 

i stąd ta propozycja. Zasada 
ustalania stawki zgodnie z 
ustawą jest taka, że mieszkań-
cy i przedsiębiorcy w 100 % 
muszą pokryć koszty wywozu 
i składowania. Gmina nie 
może ze swoich dochodów 
dołożyć ani złotówki do tych 
wydatków. Wpływy muszą 
równać się wydatkom. Dzięki 
głosowaniu przeciw radnych 
Zbigniewa Suchyty i Wie-
sława Witkowskiego uchwała 
nie została podjęta. Fakt ten 

dał możliwość burmistrzowi 
podjęcia decyzji o unieważ-
nieniu przetargu i ogłoszenia 
następnego. Obecnie trwają 
negocjacje cenowe z Zakła-
dem Usług Komunalnych w 
Strzegomiu Sp. z o. o. w spra-
wie wywożenia i składowania 
odpadów od 1 stycznia 2019 r. 
do czasu rozstrzygnięcia ko-
lejnego przetargu. O dalszych 
losach II przetargu będziemy 
informować na bieżąco. 

O sesji piszemy też na str. 3. 

6 głosów za, 13 przeciw – tak głosowali radni za podwyżką cen za śmieci
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w numerze:

II sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu (10.12) za nami. Radni podjęli ważne uchwały 
ws. zmian w budżecie gminy w 2018 r., emisji jednorocznych obligacji, ustalenia 
wynagrodzenia burmistrza Strzegomia i ukonstytuowania się rady.

Retransmisję z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 
oraz informację o tym, jak głosowali radni można 
znaleźć na stronie www.strzegom.pl (biały baner 
eSesja po prawej stronie serwisu).

Co z cenami za śmieci?

Z D J Ę C I E  N U M E R U

Zabytkowa baszta w parku przy ulicy Kasztelańskiej nieba-
wem będzie jedną z wizytówek Strzegomia. W jej wnętrzu 
organizowane będą m.in. wystawy i wernisaże.

Fot. M
. Ż

ubryd
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Ciekawi  mieszkańcy gminy Str zegom
- 22-11-2018 r. o godz. 10.50 

kierowca pojazdu osobowego - 
będąc na skrzyżowaniu ulic Ry-
nek-Świdnicka - przejechał w 
poprzek przejścia dla pieszych, 
a następnie zaparkował pojazd 
na chodniku, gdzie obowiązuje 
zakaz zatrzymywania się. Spra-
wa trafiła na Policję.

- 27-11-2018 r. ok. godz. 
10.45 na terenie strzegom-
skiego Rynku doszło do kolizji 
drogowej. Kierujący pojazd oso-
bowy - wyjeżdżając z miejsca 
parkingowego - uszkodził obok 
zaparkowany pojazd. Zapis 
monitoringu z tego zdarzenia 
został przekazany Policji.

- 29-11-2018 r. ok. godz. 
09.00 w poczekalni odjazdów 
busów przy ul. Leśnej interwe-
niował patrol Policji do osób 
nietrzeźwych. 

- 29-11-2018 r. ok. godz. 
17.00 na ul. Cichej nieznani 
sprawcy dokonali włamania 
do mieszkania. Policja wy-
jaśnia sprawę, posiłkując się 
zapisem z monitoringu.

- 05-11-2018 r. w Rynku 
patrol Policji interweniował 
do pojazdów zaparkowa-
nych na zakazie zatrzymy-
wania się oraz kierowców 
nieposiadających uprawnień 
do parkowania w miejscach 
przeznaczonych d la osób 
o  o bn i ż on e j  s p r a w n o ś c i 
fizycznej.

- 05-11-2018 r. ok. godz. 
08 .00  na  u l . Kośc iu szk i 
kierujący tirem nie zasto-
sował się do zakazu wjazdu 
po jaz dom powy ż e j  10  t . 
Sprawa została przekazana 
Policji. 

Okiem miejskiego monitoringu
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Szanowni mieSzkańcy naSzego  
miaSta partnerSkiego Strzegomia,

w ten adwentowy czaS pragnę pańStwa bardzo Serdecznie pozdrowić z Hořic.
cHciałbym podziękować za wzorową wSpółpracę, jaka już od wielu lat łączy 

naSze miaSta. ufam, że partnerSkie relacje między Strzegomiem a Hořicami będą 
kontynuowane rownież i w przySzłości. naSze podziękowania kieruję do włodarzy 

waSzego miaSta, do tycH wSzyStkicH, którzy przyczynili Sie do tak udanej 
wSpółpracy oraz oczywiScie do wSzyStkicH mieSzkańców gminy Strzegom.

w imieniu mieSzkańców Horic życzę pańStwu SpokojnycH i błogoSławionycH 
Swiąt bożego narodzenia, a w nowym roku zdrowia, Szczęścia i podejmowania 

mądrycH decyzji.

bardzo Serdecznie pozdrawiam
waSz aleš Svoboda – StaroSta Hořic

Już po raz piąty Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Strzegomiu był 
organizatorem zabawy integra-
cyjnej, która - jak co roku - od-
była się w restauracji „Stragona”. 
Zabawa odbyła się z udziałem 
WTZ Wałbrzych, WTZ Świd-
nica, a także uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 i uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 3. 

Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: zastępca burmistrza 
Strzegomia – Wiesław Wit-
kowski, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich w UM 

w Strzegomiu – Lucyna Krzak, 
a także zaprzyjaźniona z WTZ 
Strzegom Maria Michalec. 
Wszyscy rozpoczęli tańce zaraz 
po wejściu na salę. 

Dziękujemy serdecznie pa-
nom: Markowi i Michałowi za 
oprawę muzyczną i Maciejowi, 
który porywał do tańca dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 i 
do śpiewu uczennice ze Szkoły 
Podstawowej nr 3. 

Integracji nie było końca. 
Ważne, że każdy w tym dniu 
czuł się potrzebny i spełniony. 

Gmina Strzegom podpi-
sała z firmą „Budosprzęt-
Wałbrzych” umowę na reali-
zację I etapu „Przebudowy 
dróg wewnętrznych wraz z 
budową kanalizacji deszczo-
wej na osiedlu w Goczałko-
wie”. Przebudowa obejmuje 
drogi na ulicy Osiedle (stare 
domki) od nr 1 do 11d wraz 
z dwoma ulicami bocznymi. 

Wartość robót to około 840 
tys. zł. 

Umowa przewiduje budowę 
kanalizacji deszczowej i kom-
pleksową przebudowę tych 
ulic w zakresie infrastruktury 
naziemnej i podziemnej. Roz-
poczęcie prac planowane jest już 
w miesiącu styczniu 2019 r. , a 
zakończenie przewidziane jest 
do końca września 2019 r.

Zabawa integracyjna

Przebudują drogi w Goczałkowie

Młoda mieszkanka Tomko-
wic, 13-letnia Alicja Tofkin 
od 7 lat z powodzeniem 
uprawia taekwon-do. W tym 
roku podopieczna Wojciecha 
Dolnego osiągnęła swój naj-
większy sukces, zdobywając 
złoty medal – kategoria walki 
(waga do 50 kg) - w trakcie 
Otwartych Mistrzostw Eu-
ropy Taekwon-do ITF HQ 
Korea, które odbyły się w 
październiku br. w Strze-
gomiu. 

W ogóle ten rok jest bardzo 
udany dla Ali, ponieważ zajmo-
wała czołowe lokaty podczas 
Otwartych Mistrzostw Polski i 
Otwartego Pucharu Polski. 

- Moja mama chciała, abym 
uczęszczała na tańce. Tato wo-
lał, żebym uprawiała sztuki wal-
ki. Ostatecznie stanęło na tym, 
że będę trenowała teakwon-do 
– podkreśla nasza bohaterka 
i dodaje: - Pamiętam, jak na 
pierwszym treningu zrobiłam 
prawie cały szpagat. Dostałam 
pochwałę od trenera i stwierdzi-
łam wtedy, że chcę uprawiać tę 
dyscyplinę sportu. 

Ala lubi startować w zawo-
dach i rywalizować z przeciw-
nikami. Jak zaznacza, niektóre 
pojedynki są tak zacięte, że sę-
dziowie muszą rozdzielać wal-
czące dziewczyny. Mieszkanka 

Tomkowic jeździ na zawody z 
mamą, która dopinguje córkę i 
dokumentuje jej występy. 

– W domu mamy całą skrzyn-
kę medali i bardzo dużo dyplo-
mów. Trochę się tego uzbierało 
przez ostatnie lata – mówi 

mama Alicji. 
Ala wiąże swoją przyszłość 

z taekwon-do. Chce uzyskać 
odpowiednie pozwolenie na 
prowadzenie treningów, a po 
18. roku życia ukończyć kurs 
trenerski. W międzyczasie musi 

pokonać kolejne stopnie mi-
strzowskie, by zdać egzamin na 
czarny pas. 

Ambitnej i sympatycznej 
tomkowiczance życzymy uda-
nej kariery i wielu sukcesów.

tw

Mała wojowniczka 

Było wesoło i bardzo przyjaźnie. Uczestnicy chętnie brali udział w konkursach przygotowanych przez uczestniczkę WTZ Strzegom
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

09.12 - 15.12 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75 

16.12 - 22.12 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00 

23.12 - 29.12 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-60-73

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
- Relacja z tegorocznej Bar-

bórki w gminie Strzegom
- Otwarcie sezonu na strze-

gomskim lodowisku
- Mikołajki w gminie Strze-

gom
- Konferencja w Morawie

Wieśnica: jest jaśniej i bardziej eko
W gminie Strzegom już od 
dłuższego czasu sukcesywnie 
wymieniane są przestarzałe 
lampy sodowe na oprawy 
oświetlenia typu led. 8 grud-
nia br. Spółka TAURON 

Dystrybucja S.A., działając 
na podstawie umowy zawartej 
z gminą Strzegom dokonała 
wymiany oświetlenia sodowe-
go na ledoowe w miejscowości 
Wieśnica. 

Rada Miejska w Strzegomiu 
podjęła uchwałę o emisji - jesz-
cze w tym roku - jednorocznych 
obligacji na kwotę 1,5 mln 
zł. Jak informuje burmistrz 
Zbigniew Suchyta i skarbnik 
Lucyna Jurek, istnieje możli-
wość, że te obligacje nie zostaną 
wyemitowane, jeśli okaże się, że 
środki na rachunku bankowym 
gminy będą wystarczające do re-
alizacji zobowiązań w 2018 r. 

Decyzja o skierowaniu do 
Rady Miejskiej projektu uchwa-
ły dot. emisji obligacji wynika z 
faktu, że gmina nie otrzymała 
zwrotu wszystkich dokona-
nych już płatności ze środków 
Unii Europejskiej. Zostaną 
one zwrócone gminie w 2019 
r., dlatego powyższe obligacje 
są jednoroczne. Dotyczy to m. 
in. wydatków na zadania inwe-
stycyjne tj. budowa budynku 
demonstracyjnego o znacznie 
podwyższonych parametrach 

charakterystyki energetycznej 
- przedszkola z oddziałem 
żłobkowym przy ul. Kościuszki 
w Strzegomiu; budowa ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury rekreacyjno-tu-
rystycznej we wsiach Skarżyce 
i Godzieszówek; ograniczenie 
indywidualnego ruchu zmoto-
ryzowanego w centrum miasta 
poprzez budowę ścieżki rowe-
rowej oraz przebudowę ciągów 
pieszych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego w Strzegomiu i prze-
budowa budynku komunalnego 
na mieszkania socjalne w Jaro-
szowie. 

Płatnikiem wobec gminy jest 
Instytucja Pośrednicząca Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, którą też 
obligują przepisy, że ostatnie 
transze płatności dokonywane 
są po kontroli inwestycji na 
miejscu w Urzędzie Miejskim. 
Jedna z takich kontroli odbędzie 
się już w przyszłym tygodniu. 

W trzydniowej konferencji 
wzięli udział studenci i dok-
toranci Politechniki Wro-
cławskiej oraz przedstawiciele 
Politechniki Poznańskiej, 
Uczelni Jana Wyżykowskie-
go w Polkowicach, PWSZ 
w Legnicy, ukraińskich Uni-

wersytetów Technicznych z 
Kijowa i Dniepropietrowska, 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w Lublinie, Pa-
pieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu oraz 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu. 

K s . p r a ł a t  M a r e k  B a -
buśka i ks. Kamil Pawlik 
omówi l i  zagadnienie  zw. 
z  op t y ma l i z ac j ą  zuż yc i a 
m e d i ó w  n a  p r z y k ł a d z i e 
parafii pw. Św. App Piotra 
i  Pa w ł a  w  S t r z e g o m i u . 

Natomiast młody strzego-
mianin Paweł Balawender 
(LO), przedstawił referat 
dot. miernika pojemności 
kondensatora na bazie mi-
krokontrolera.

red

Jednoroczne obligacje

Konferencja w Morawie
Ks. prałat Marek Babuśka i ks. Kamil Pawlik omówili optymalizację zużycia mediów na przykładzie parafii pw. Św. App Piotra i Pawła

W dniach 7-9 grudnia br. w Morawie odbyła się V Konferen-
cja Naukowa Studentów i Doktorantów „Generacja – Prze-
sył - Wykorzystanie GWP 2018”. Patronat na konferencją 
objął burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta. 

Wieśnica jest pierwszą miejscowością wiejską w naszej gminie, 
która otrzymała takie oświetlenie. Wymiana rozwiązań konwen-
cjonalnych na oprawy oświetleniowe w technologii led przynosi 
szereg korzyści, takich jak poprawa widoczności i komfortu 
użytkowników przestrzeni, co bezpośrednio przekłada się na 
bezpieczeństwo.

Uczestnicy konferencji oprócz samych wykładów i prelek-
cji mieli możliwość zwiedzenia m. in. Kościoła Pokoju w 
Świdnicy, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie 
Śląskiej oraz Strzegomia. W intencji uczestników odbyła 
się również msza św. w Bazylice Mniejszej w Strzego-
miu. Przyszłoroczna edycja konferencji odbędzie się w 
Cieplicach. 

W wyniku głosowania wice-
przewodniczącymi Rady Miej-
skiej zostali: Monika Kozłow-
ska i Piotr Szmidt, otrzymując 
100-procentowe poparcie. 

Skład Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w 
Strzegomiu:
Stanisława Górska – przewod-
nicząca, Dorota Kwaśnicka, 
Ryszard Nabiałek, Bogumiła 
Skóra i Andrzej Szczepanik

Skład Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu:
Paweł Durlik – przewodniczący, 
Krzysztof Grondowski, Lech 
Markiewicz, Magdalena Sto-
dolak i Marta Zięba

Skład Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania i 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej:
Paweł Rudnicki – przewodni-
czący, Marian Góra, Monika 
Kozłowska, Dorota Kwaśnicka, 
Lech Markiewicz, Magdalena 
Stodolak i Andrzej Szczepa-
nik

Skład Komisji 
Bezpieczeństwa, Ładu i 
Porządku Publicznego oraz 
Ochrony Środowiska:

Magdalena Stodolak – prze-
wodnicząca, Ryszard Na-
białek, Dorota Kwaśnicka, 
Krystyna Lewicka, Bogumiła 
Skóra, Andrzej Szczepanik, 
Marta Zięba i Ryszard Żmi-
jewski

Skład Komisji d/s Wsi:
Andrzej Szczepanik – prze-
wodniczący, Paweł Gołąb, 
Stanisława Górska, Krzysztof 
Grondowski, Krystyna Le-
wicka, Wioletta Świątek-Kar-

dela, Piotr Szmidt i Ryszard 
Żmijewski

Skład Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji:
Cezary Włodarczyk – prze-
wodniczący, Roman Asynger, 
Bogumiła Skóra, Ryszard Żmi-
jewski

Skład Komisji Zdrowia i 
Spraw Socjalnych:
Marta Zięba – przewodnicząca, 
Krzysztof Grondowski i Moni-

ka Kozłowska
Skład Komisji Inicjatyw 
Gospodarczych i Promocji: 
Krystyna Lewicka – przewod-
nicząca, Paweł Gołąb, Marian 
Góra i Cezary Włodarczyk

Skład Komisji Oświaty i 
Wychowania:
Roman Asynger – przewodni-
czący, Paweł Durlik, Paweł Go-
łąb, Monika Kozłowska, Paweł 
Rudnicki i Piotr Szmidt

Komisje obsadzone 
W obrębie rady będzie pracowało 9 komisji. Właśnie poznaliśmy składy i przewodniczących

Podczas poniedziałkowej sesji (10.12) dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu, a także 
ustalono składy osobowe poszczególnych komisji i wybrano przewodniczących.

PENSJA BURMISTRZA STRZEGOMIA 
ZBIGNIEWA SUCHYTY

PENSJA POPRZEDNIEGO 
BURMISTRZA z 2010 r.

10.620,00 zł brutto 11.996,00 zł brutto

- Po podjęciu uchwały musimy otrzymać pozytywną 
opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej, a na-
stępnie w drodze zaproszenia do składania oferty 
na agenta emisji obligacji komunalnych zostanie 
wybrany podmiot odpowiedzialny za organizację i 
obsługę emisji – informuje burmistrz.

„Dziadek do orzechów i cztery 
królestwa” (DUBBING)
15.12.2018 r. o godz. 16:00 
16.12.2018 r. o godz. 16.00
29.12.2018 r. o godz. 16.00
30.12.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN

„Miłość jest wszystkim” 
15.12.2018 r. o godz. 18:00 
16.12.2018 r. o godz. 18.00
29.12.2018 r. o godz. 18.00
30.12.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgo-
wy: 15 PLN

Co w kinie SCK?
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30 listopada na stronie Dol-
nośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego ukazała się osta-
teczna lista rankingowa wnio-
sków złożonych do Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019. Wniosek 
Gminy Strzegom znalazł się na 
15. miejscu wśród 36 wniosków 
dolnośląskich gmin, co pozwa-
la liczyć na zakwalifikowanie 
się do programu w 2019 roku 
i uzyskanie dofinansowania. 
Lista rankingowa oczekuje 
obecnie na zatwierdzenie przez 
ministra właściwego ds. trans-
portu i zostanie opublikowana 
do końca br.

Zaplanowana na 2019 rok 
przebudowa ul. Olszowej jest 
kolejnym etapem działań ma-

jących na celu wyprowadzenie 
ruchu ciężarowego poza teren 
osiedla mieszkaniowego oraz 
poprawę jakości życia miesz-
kańców tego rejonu Strzego-
mia. Obejmie blisko 1,2 km 
drogi począwszy od skrzy-
żowania z ul. Świdnicką w 
pobliżu ronda. Ulica zyska 
jezdnię asfaltową, chodniki 
z kostki betonowej, pobo-
cza, nowe oświetlenie uliczne 
oraz kanalizację deszczową. 
Przewidziano również szereg 
rozwiązań z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego – w 
tym wyniesione skrzyżowanie 
i przejście dla pieszych, radar 
informujący o prędkości jazdy, 
aktywne oznakowanie drogowe 
i doświetlenie przejścia dla 
pieszych.

Olszowa przed przebudową

„Szanowni mieszkańcy Strze-
gomia, pełen wydarzeń rok 
dobiega końca. W tym roku 
miasta partnerskie Strzegom 
i Torgau pogłębiły współpracę 
przede wszystkim w dziedzinie 
oświaty. Intensywne rozmowy 
podjęliśmy już w marcu. Wio-

sną przedstawiciele naszych 
przedszkoli i szkół odwie-
dzili przedszkolne placówki 
oświatowe w Strzegomiu, a 
jesienią strona polska miała 
możliwość zapoznania się z 
naszą koncepcją wychowania 
przedszkolnego w Torgau. 

Drugi istotny punkt współpra-
cy między naszymi miastami 
to w tym roku pogłębianie 
partnerstwa straży pożarnej. 
Szczególne znaczenie miał 
dla mnie fakt, że 25 kwietnia 
wspólnie z burmistrzem Strze-
gomia Zbigniewem Suchytą 
nad brzegiem Łaby uczciliśmy 
moment zakończenia II woj-
ny światowej (ELBE DAY). 
Słowa uznania kieruję też do 

wszystkich naszych polskich 
przyjaciół, którzy swoją obec-
nością przyczynili się do suk-
cesu naszej największej imprezy 
kulturalnej – „Dni Saksonii”. 
Aura podczas Święta Granitu 
Strzegomskiego okazała się 
co prawda niezbyt korzystna, 
ale tym serdeczniej zostaliśmy 
przyjęci w Strzegomiu. Życzę 
państwu i państwa bliskim spo-
kojnego Adwentu, radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia i 
Szczęśliwego Nowego Roku.

Romina Barth
Nadburmistrz miasta Torgau

Horice 
Tradycyjny kiermasz adwen-

towy w Horicach odbył się w 
tym roku w pierwszą sobotę 
grudnia. Na rynku miasta i 
przyległych ulicach zabłysnęły 
kolorowe światełka i bożonaro-
dzeniowa dekoracja. Zapach-
niało grzanym winem i roż-
nymi tradycyjnymi potrawami 
czeskimi - dla każdego według 
smaku. Na scenie w centrum 
miasta przed licznie zgroma-
dzoną publicznością wystąpiły 
dzieci oraz grupy muzyczne. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się liczne małe stragany 
ze świątecznymi ozdobami czy 
też stoiska z rzemiosłem arty-

stycznym. Najmłodsi uczestnicy 
gromadzili się przy zagrodzie 

ze zwierzętami, w której jak co 
roku były kozy, owieczki, osiołek 
i króliki. Atrakcją tegorocznego 
kiermaszu było niewątpliwie 
żywe Betlejem, przygotowane 
przez uczniów szkoły rzeź-
biarsko-kamieniarskiej w Ho-
ricach. Podczas Adwentu oraz 

w okresie bożonarodzeniowym 
w Horicach odbędzie się wiele 
wydarzeń kulturalnych i imprez 
artystycznych. 

tekst: Pavel Bičiště
tłum. i redakcja w j. polskim: 

Dominika Kuleba

Znojmo
Stary rok dobiega końca 

i mieszkańcy Znojmo już z 
niecierpliwością czekają na 
ten radosny przedświąteczny 
czas. Adwentowy program 
zaczął się uroczystym otwar-
ciem lodowiska. To dopiero 
drugi sezon łyżwiarski w ich 
mieście; zakup lodowiska w 
ubiegłym roku był wielkim 
wydarzeniem. Lodowisko 
znajduje się na zewnątrz, 
jest ekologiczne i wykonane 
w nowoczesnej technologii. 
Mieszkańcy Znojma mogą 
cieszyć się tym sportem zimo-

wym aż do 17 lutego. Z tafli 
lodowiska korzysta również 
drużyna hokejowa naszego 
miasta HC Orli Znojmo. Do 
21. grudnia na placu Masaryka 
organizowany jest kiermasz 
bożonarodzeniowy, który co 
prawda może nie jest tak duży 
jak w innych miastach, ale za 

to przyciąga kameralną at-
mosferą. Grzane wino, puncz 
dla dzieci, bożonarodzeniowe 
koncerty, teatr bądź kino zi-
mowe - to wszystko czeka na 
nas w najbliższych dniach.

tekst: Petra Maršounová
tłum. i redakcja w j. polskim: 

Dominika Kuleba

Ścisła współpraca z Torgau

Adwent u Czechów

W tym roku miasta partnerskie Strzegom i Torgau pogłębiły współpracę przede wszystkim w dziedzinie oświaty, ale nie tylko …

C O  S ł y C h A ć  W  N A S Z y C h  M I A S T A C h  P A R T N E R S K I C h ?

Przedstawiamy treść korespodencji, która napłynęła w 
ostatnich dniach z niemieckiego miasta partnerskiego 
Torgau. 

W czeskich miastach partnerskich Strzegomia – Horicach 
i Znojmo także trwa Adwent, czyli okres przygotowujący 
do Świąt Bożego Narodzenia. 

Fot. M
ichal Ludvík 

Fot. archiw
um
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Horice 

Znojmo

Wszyscy skalnicy z niecierpli-
wością czekali na Barbórkę. Jest 
to moment, w którym zgodnie 
z wieloletnią tradycją górnicy 
muszą się zatrzymać i przy kuflu 
piwa podsumować dotychczasowe 
osiągnięcia.

Spotkanie gwareckie rozpoczę-
to od odśpiewania hymnów: pań-
stwowego i górniczego, po czym 
nastąpiło oficjalne rozpoczęcie 
XII Biesiady Piwnej – Barbórka 
2018 r. Sztandar firmy Granit 
Strzegom S. A., której właścicie-
lem jest Janusz Wójcik, otrzymał 
z rąk marszałka województwa 
śląskiego Złotą Odznakę Ho-
norową za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. Dekoracji 
dokonał pełnomocnik marszałka 
- Zbigniew Piątek. Burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Suchyta 
otrzymał również Złotą Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego, a dyrektor 
Granit Strzegom S. A. - Grzegorz 
Chęciński - srebrną. Odznaczenie 
Zasłużony dla Górnictwa RP, 
nadanego przez ministra energii, 
otrzymali: Wilhelm Horabik, 
Paweł Marek i Dawid Dżugała. 
Piotrowi Żołkowi został nadany 
stopień Dyrektora Górniczego 
III stopnia. Wręczono także jubi-

leuszowe honorowe odznaczenia 
za długoletnia pracę w górnictwie. 
Złote odznaki otrzymali: Janina 
Kołacz-Ciesielska i Marek Fisz-
kal; srebrne: Alfred Marian Sroka 
i Jan Wierzbicki oraz brązowe: 
Jolanta Kulas, Tomasz Wojta-
szek, Krzysztof Czechowski, 
Marcin Miszkiewicz i Grzegorz 
Chęciński. Warto wspomnieć, że 
Kapituła Związku Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej nada-
ła Antoniemu Larczyńskie-
mu odznaczenie Zasłużony dla 
Kamieniarstwa RP. Burmistrz 
Strzegomia ponadto otrzymał z 
rąk prezesa SKRZG Andrzeja 
Miska, organizatora Barbórki, 
statuetkę „Złoty Sponsor” za 
wspieranie kultywowania tradycji 
górniczych.

Po części oficjalnej władzę objął 
prezes WYSOKIEGO W SPRA-
WACH PIWNYCH NIGDY 
NIEOMYLNEGO prezydium 
– Grzegorz Szymczyk, który 
powołał dwóch wiceprezesów, 
dwóch kontrapunktów i piwole-
ja. Po złożeniu przysięgi piwnej 
uczestnicy na rozkaz prezesa 
mogli zakosztować chmielowego 
złocistego trunku w oryginalnych 
kuflach. W trakcie trwania bie-
siady, oprócz gwareckiego śpiewu, 

odbywały się konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami. Zostało nadane 
imię piwne „Knepel” gwarkowi 
Bogusławowi Skolakowi oraz 
imię „Sprytek” gwarkowi Roma-
nowi Naydzie.

Po zakończeniu karczmy od-
była się zabawa taneczna do 
białego rana przy muzyce zespołu 
„Takt”.

red

Po Barbórce 
Burmistrz Strzegomia otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

W zimny, listopadowy wieczór (30.11) odbyły się w naszym 
mieście gminne uroczystości barbórkowe. Tradycyjnie, 
obchody święta górniczego rozpoczęły się od przemaszero-
wania orkiestry wraz ze skalnikami i zaproszonymi gośćmi 
wokół strzegomskiego Rynku. 
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Strzegom jest piękny o każdej porze roku, ale zimą zachwyca szczególnie. Uroku dodają efektowne świetlne 
iluminacje, które przypominają, że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
prezentujących nasze miasto w tej wyjątkowej odsłonie, nie tylko w tym roku, ale i w poprzednich latach.

Świąteczny pejzaż Strzegomia

Fot. Łukasz G
rzelik
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Centrum aktywności 
w Jaroszowie 
W wyniku przetargu wy-
łoniono wykonawcę, tak 
bardzo oczekiwanego 
przez mieszkańców Jaro-
szowa, centrum aktyw-
ności. Na parterze bę-
dzie mieściła się remiza 
strażacka OSP Jaroszów 
tj. garaże, warsztat, ma-
gazyn, biuro i zaplecze 
socjalne oraz główna sala 
świetlicy wiejskiej wraz z 
zapleczem kuchennym i 
socjalnym. Na pierwszym 
piętrze znajdzie się biblio-
teka z czytelnią, Punkt 
Opieki Społecznej, Punkt 
Informacji Kryzysowej i 
tzw. sala integracji wiej-
skiej. 

PP nr 2 po 
termomodernizacji 
W Publicznym Przedszkolu 
nr 2 w Strzegomiu zakoń-

czyła się termomoderni-
zacja. Budynek zmienił 
się nie do poznania, a 
kolorowa elewacja za-
chwyca wszystkich. W ra-
mach termomodernizacji 
przeprowadzono również 
wymianę ogrzewania, a 
także gruntowny remont 

holu i szatni. Całość zada-
nia to koszt ok. 760 tys. zł, 
w tym dofinansowanie w 
wysokości ok. 470 tys. zł.

Zimowy wypoczynek 
54 tys. zł przeznaczono na 
organizację zimowego 
wypoczynku dla dzieci i 

młodzież z gminy Strze-
gom. W sumie, w wyni-
ku otwartego konkursu 
ofert, przyznano dotacje 
dla siedmiu stowarzyszeń. 
Dzięki m.in. pozyskanym 
środkom, najmłodsi mo-
gli uczestniczyć w wy-
cieczkach, zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych, 
warsztatach plastycznych 
i teatralnych. 

Orszak Trzech Króli 
Kilkaset osób wzięło udział 
w organizowanym w Strze-
gomiu po raz trzeci Orsza-
ku Trzech Króli. Przemarsz 
poprzedziła msza św. w 
kościele Najświętszego 
Zbawiciela i Matki Boskiej 
Szkaplerznej. Monarcho-
wie złożyli pokłon Dzie-
ciątku, a uczestniczący w 
przemarszu strzegomianie 
śpiewali kolędy i wędro-
wali całymi rodzinami do 

Strzegomskiego Centrum 
Kultury, gdzie na scenie 
odgrywane były jasełka.

Finał WOŚP 
W Strzegomiu, podobnie 
jak w innych miastach 
Polski, już od godzin po-
rannych na ulice wyszło 
56 wolontariuszy, aby „za-

pukać do serc” i popro-
sić o pomoc w imieniu 
najbardziej potrzebują-
cych, tych najmłodszych 
i bezbronnych. Celem 
tegorocznej edycji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy było wyrównanie 
szans noworodków. Łącz-
nie zebrano 29 017,67 zł.

Remont podwórza 
Rozpoczął się remont 
jednego z największych 
podwórek w Strzegomiu 
– zlokalizowanego pomię-
dzy ulicami: Świdnicką, 
Bohaterów Getta, Krótką, 
Rynkiem i Ogrodową. Ini-
cjatorami remontu po-
dwórka byli radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu: 
Monika Kozłowska i Cezary 
Włodarczyk, którzy złożyli 
wnioski w tej sprawie do 
Budżetu Obywatelskiego 
na lata 2017 i 2018.

Odnów i wygraj 
Rozstrzygnięto siódmą 
edycję konkursu „Odnów 
i wygraj” za osiągnięcia 
w dziedzinie upowszech-
niania i ochrony kultury 
materialnej gminy Strze-
gom. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpiło 6 lutego 
br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Na nagrody w tej 
edycji przeznaczono 330 
tys. zł z budżetu gminy 
Strzegom. 

Zakochaj się 
w Strzegomiu
W lutym w Strzegomiu krę-
cono zdjęcia do programu 
telewizyjnego „Zakochaj 
się w Polsce”. Ekipa przygo-
towująca program wraz z 
prowadzącym Tomaszem 
Bednarkiem odwiedziła 
m.in. w kamieniołom „Pira-
mida” w Kostrzy, Muzeum 
Gross-Rosen, Izbę Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej, Górę 
Krzyżową oraz Bazylikę 
Mniejszą.

Wielka rewitalizacja 
Wniosek gminy Strzegom 
związany z inwestycjami 
na Grabach i w parku 
miejskim(odcinek od Netto 
do ul. Dolnej) znalazł się na 
4. miejscu listy rankingowej 
projektów i tym samym 
otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 4,83 mln zł 
ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020.

Aktywne sołectwa 
Rozstrzygnięto 1. edycję 
konkursu „Aktywne so-
łectwa gminy Strzegom”, 
którego celem jest upo-
wszechnianie i wspiera-
nie idei samorządowej 

wśród mieszkańców gminy 
poprzez mobilizowanie 
społeczności lokalnej do 
aktywnego udziału w życiu 
sołectwa, podejmowaniu 
prac na rzecz sołectwa 
oraz kultywowanie tradycji 
i obyczajów lokalnych na 
terenie gminy Strzegom. 

Roboty na Olszowej 
Gmina Strzegom podpi-
sała umowę w lutym na 
wykonanie robót budowla-
nych obejmujących przed-
sięwzięcie pod nazwą: 
„Olszowa droga dojazdo-
wa do gruntów rolnych” 
– etap I. Wartość umowy to 
blisko 690 tys. zł brutto. Za-
kres prac to m.in. wykona-
nie koryta z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża 
gruntowego oraz wyko-
nanie warstwy wzmacnia-
jącej podłoże gruntowe i 
podbudowy. 

Otwarcie Delfinka 
W marcu u roczyśc ie 
otwarto w Strzegomiu 
krytą pływalnię „Dolno-
śląski Delfinek”. Gmina 
pozyskała na ten cel 
dotację z budżetu woje-
wództwa dolnośląskiego 
w wysokości 1,25 mln zł 

w ramach pilotażowe-
go programu budowy 
małych przyszkolnych 
k ry tych pływaln i  pn. 
„Dolnośląski Delf inek” 
oraz dotację z Minister-
stwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 1,3 mln zł 
w ramach Programu 

Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnoślą-
skiego.

Żołnierzom wyklętym 
Trzeci rok z rzędu w Strze-
gomiu odbyły się obcho-
dy Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 
Uroczystości miały wyjąt-
kowo podniosły charak-
ter. Ich głównym punktem 
było odsłonięcie granito-
wego obelisku – trzeciego 
na Dolnym Śląsku - upa-
miętniającego Żołnierzy 
Wyklętych w strzegomskim 
Parku Miejskim. 

Jarmark Wielkanocy 
Piękna, wiosenna pogoda 
sprawiła, że w 20. Jarmar-
ku Wielkanocnym uczest-
niczyły nieprzebrane tłumy 
strzegomian. Impreza była 
wspaniałą zapowiedzią 
zbliżających się świąt oraz 

doskonałym sposobem na 
rodzinne spędzenie czasu. 
Chętni mogli skosztować 
świątecznych specjałów, 
które były wyekspono-
wane na specjalnych sto-
iskach. Całości dopełniły 
radosne występy przed-
szkolaków i zespołów folk-
lorystycznych.

Współpraca 
zagraniczna 
D e l e g a c j a  z  m i a s t a 
partnerskiego Torgau w 
Niemczech odwiedziła 
Strzegom 15 marca br. 
Głównym celem wizyty 
było zintensyfikowanie 
współpracy pomiędzy 
oboma miastami na polu 

oświaty, kultury, sportu i 
straży pożarnej. Rozmo-
wy w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu odbywały 
się w blokach tematycz-
nych. 

Wysoka ocena 
dla gminy 
Gmina Strzegom uzyskała 
bardzo wysoką ocenę 
pre-ratingową, mieszczą-
cą się na poziomie inwe-
stycyjnym w przedziale 
AAA a BBB+. Pre-rating to 
wstępna ocena analizy 
kondycji finansowej jed-
nostki samorządu, obej-
mująca wiarygodność 
i wywiązywanie się ze 
zobowiązań finansowych. 
Wysoka ocena w tym 
badaniu przyznawana 
jest samorządom, w któ-
rych środki publiczne za-
rządzane są w sposób 
racjonalny. 
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Dzień Sołtysa 
Kolejny raz w naszej gmi-
nie zorganizowano „Dzień 
Sołtysa”. Gospodarzem 
uroczystości, która od-
była się 14 kwietnia br., 
było sołectwo Goczał-
ków na czele z sołtysem 
Krzysztofem Grondowskim. 
W kierunku gospodarzy 
naszych wsi popłynęły ży-

czenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, wytrwałości 
oraz sukcesów w pracy 
samorządowej na rzecz 
gminy.

Szlakiem Granitu 
16 kwietnia br. w Strze-
gomiu odbyło się Walne 
Zebranie Członków Sto-
warzyszenia LGD „Szla-

kiem Granitu”. W trak-
cie spotkania, w którym 
udział wzięli przedstawi-
ciele gmin należących 
do stowarzyszenia, omó-
wiono sprawy związane z 
działalnością organizacji. 
Zebranie było także pro-
mocją dla Stowarzyszenia 
Mieszkańców Wsi Tom-
kowice, Koła Gospodyń 

Wiejskich „Morwa Biała” 
w Jaroszowie oraz zespołu 
„Olszaniacy”, którzy za-
prezentowali się podczas 
wydarzenia. 

Wielkie inwestycje 
W kwietniu duże zmiany 
zachodziły w Rogoźnicy. 
Trwały prace związane z 
przebudową dróg gmin-
nych, w ramach reali-
zowanej inwestycji pn. 
,,Przebudowa dróg do-
jazdowych do gruntów 
rolnych w Rogoźnicy”. 
Przebudowane zostały ul. 
Cicha, ul. Kościuszkow-
ców i ul. Osiedle. Ulice te 
– o nawierzchni szutrowej 
- nie były remontowane 
od czasów wojny. 

Gwiazdy Biznesu 
Gmina Strzegom zaję-
ła III miejsce w kategorii 
„Samorząd Przyjazny Biz-

nesowi” w Plebiscycie 
Gospodarczym „Gwiazdy 
Biznesu 2018”. Podczas 
uroczystej gali 27 kwietnia 
w Starej Kopalni w Wał-
brzychu wyróżnienie ode-

brali burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta oraz 
przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
Tomasz Marczak.

Chodnik 
w Kostrzy 
W kwietniu rozpo-
częły się prace 
związane z reali-
zacją zadania 
pod nazwą „Prze-
budowa chod-
nika przy ul. Ko-
ściuszki w Kostrzy”. 
W ramach prac 
został wymienio-
ny krawężnik oraz 
wykonana nowa 
n a w i e r z c h n i a 
chodnika z kostki 
betonowej. Zo-
stały też wyregu-
lowane i oczysz-
czone wpus ty 
uliczne.

Świętowano 3 Maja 
W Strzegomiu uroczyście 
obchodzono 227. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Było to wyjątkowe 
wydarzenie patriotyczne, 
które zgromadziło wielu 
mieszkańców naszego mia-
sta i zaproszonych gości. 
Podniosłymi momentami 
było złożenie kwiatów pod 

pomnikiem 1050.rocznicy 
chrztu Polski oraz msza św. 
Następnie strzegomianie 
wspólnie bawili się podczas 
pikniku w parku miejskim. 

Muflon za Mistrzostwa 
Rozstrzygnięto XX Plebiscyt 
Gospodarczy Muflony 2017. 
Triumfatorem w katego-
rii Wydarzenie/Inicjatywa 

zostały Mistrzostwa Europy 
w wkkw organizowane w 
sierpniu 2017 r. przez LKS 
„Stragona” przy wsparciu 
gminy Strzegom. Nagrodę 
podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 11 maja na 
Zamku Książ w Wałbrzychu, 
odebrali burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta oraz 
prezes LKS „Stragona” Mar-
cin Konarski.

Dzień Komunalnika 
10 maja to Święto Służb Ko-
munalnych, czyli tzw. „Dzień 
Komunalnika”. Z tej okazji 
w Strzegomskim Centrum 
Kultury około pół tysiąca 
uczniów z placówek oświa-
towych obejrzało wystawę 
ENERIS „Strażnicy Planety” i 
film ukazujący codzienną 
pracę komunalników. To-
warzyszył temu niezwykle 

ciekawy pokaz floty na-
leżącej do strzegomskiej 
spółki ZUK, który służy do 
utrzymania porządku.

Lampy hybrydowe 
Gmina Strzegom uzyskała 
dofinansowanie na montaż 
50 lamp hybrydowych na 
terenie dotychczas nie-
oświetlonym w 13 miejsco-
wościach gminy: Strzegom, 
Goczałków, Graniczna, 
Grochotów, Jaroszów, Ol-
szany, Rusko, Stanowice, 
Stawiska, Międzyrzecze, 
Żelazów, Wieśnica i Żół-
kiewka. 

Bieg Pamięci 
Ok. 360 biegaczek i biega-
czy wzięło udział w tego-
rocznym „Biegu Pamięci” 
w Rogoźnicy. 33. edycja 
biegów przełajowych od-
była się w sobotę, 12 maja 
br. Organizatorami impre-

zy byli m. in.: Dolnośląskie 
Zrzeszenie LZS we Wrocła-
wiu, Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w Świdnicy, gmina Strze-
gom, Szkoła Podstawo-
wa w Rogoźnicy, Oddział 
Miejsko-Gminny ZOSP RP 
w Strzegomiu, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Rogoźnicy 
i Muzeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy. 

Drzewka za odpady
Strzegomianie z chęcią 
wzięli udział w akcji „Drzew-
ka za opady”, która odby-
ła się 27 maja br. Było to 
pierwsze tego typu przed-
sięwzięcie w naszej gminie. 
Pomysłodawcą projektu 
jest burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta. Partne-
rami w projekcie byli: Nad-
leśnictwo Jawor, Grupa 
ENERIS oraz Zakład Usług 
Komunalnych. 

Absolutorium dla 
burmistrza 
Wszyscy radni zagłosowali 
za udzieleniem absoluto-
rium dla burmistrza Strze-
gomia Zbigniewa Suchyty 
z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 r. Budowa pływalni 
Delfinek, przebudowa ul. 
Paderewskiego w Strzego-
miu, czy termomoderniza-
cja kilka budynków szkół 
i przedszkoli to tylko nieliczne 
przykłady zadań zrealizo-
wanych w minionym roku. 

Pieniądze dla Skarżyc 
i Godzieszówka
Gmina Strzegom podpisa-
ła umowę na wykonanie 
zadania pn. „Budowa ogól-
nodostępnej i niekomercyj-
nej infrastruktury rekreacyj-
no-turystycznej we wsiach 
Skarżyce i Godzieszówek”. 
Dzięki realizacji zadania 
we wsiach powstaną m.in. 

plac zabaw, drewniane 
altany oraz zamontowa-
ne zostaną elementy ma-
łej architektury. Głównym 
założeniem projektu jest 
zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w tych 
miejscowościach w celu 
udostępniania mieszkań-
com i turystom infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej.

Święto Granitu 
W dniach od 22 do 24 
czerwca br. w Strzegomiu 
odbywało się Święto Grani-
tu Strzegomskiego. Atrakcji 
jak zwykle nie brakowało. 
Mimo, że pogoda nie roz-
pieszczała, to atmosfera 
była przednia. Na strze-
gomian czekały koncer-
ty gwiazd oraz warsztaty 
kamieniarskie. Odbyła się 

także Regionalna Giełda 
Minerałów i bieg „Strze-
gomska Dwunastka” .

Święto patronów 
Strzegomia 
W Bazylice Mniejszej 29 
czerwca br. odbyły się 
uroczyste obchody Pa-
tronalnego Święta Miasta 
Strzegomia. Rozpoczęły się 
one wernisażem wystawy 
pt. „August Hlond – Prymas 
czasu narodowych wybo-
rów” autorstwa dr. Andrzeja 
Drogonia i Łukasza Kobieli. 
Ważnym punktem tego 
dnia był Festyn Parafialny, 
który odbył się na terenie 
ogrodów przy plebanii. 

Spacery z przewodnikiem 
W czerwcu zainaugu-
rowano letnie spacery 
z przewodnikiem pod 
Strzegomiu. Przewodnicy 
czekali na turystów w nie-

dziele w Bazylice Mniej-
szej. Spacery przebiegały 
przez szlak strzegomskich 
obiektów sakralnych, Strze-
gomskie Planty, Centrum 
Aktywności Społecznej 
Karmel z Izbą Tradycji Zie-
mi Strzegomskiej, Studnię 
Księżnej Anny, aż po szczyt 
Wieży Targowej w Rynku. 
Pomysł ten cieszył się du-
żym zainteresowaniem 
wśród turystów. 

Benefis prof. Chmury
Honorowy Obywatel Strze-
gomia, prof. Jan Chmura 
otrzymał 16 czerwca br. 
Medal Prezydenta Wrocła-
wia Merito de Wratislavia 
(Zasłużony dla Wrocławia) 
za całokształt osiągnięć 
naukowych i sportowych, 
a także za promocję stolicy 
Dolnego Śląska. Uroczystość 
odbyła się na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu
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LOTTO Strzegom 
Horse Trials
1 lipca br. zakończyła się 
tegoroczna edycja Pu-
charu Narodów w wkkw 
rozgrywanego w Mora-
wie. Najlepsza okazała 
się reprezentacja Fran-
cji. Drugie miejsce dla 
Brytyjczyków, trzecie dla 
Włochów, a czwarte dla 
Polaków. Łącznie w Mo-
rawie rozegrano dziesięć 
krajowych i międzyna-
rodowych konkursów, w 
których startowało ponad 
280 zawodników i ponad 
300 koni. W najtrudniej-
szym konkursie indywidu-
alnym wygrała Szwedka 
Sara Algotsson Ostholt. 

Biennale Rzeźby 
w Granicie
1 lipca w Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu rozpoczęło 

się VII Strzegomskie Bien-
nale Rzeźby w Granicie. 
Ośmioro artystów przez 
cały miesiąc wykonywało 
swoje rzeźby w granicie. 
Efektem pracy rzeźbiarzy 
było 8 granitowych monu-
mentów, które w sierpniu 
stanęły na strzegomskim 
Rynku. Wernisaż prac po-
przedziła konferencja na 
temat roli rzeźby w prze-
strzeni publicznej.

Miasto Dzieci 
w Strzegomiu
W Strzegomiu – w dniach 
16-19 lipca br. – trwał 
projekt edukacyjno-wy-
chowawczy pn. „Trans-
graniczne Miasto Dzie-
ci”. W zabawie wzięło 
udział 300 dzieci z Polski 
i Czech, w wieku 6 – 12 
lat. Przez cztery dni dzieci 
poznawały zawody, a za 
wykonaną pracę otrzy-

mywały pieniądze, które 
dowolnie rozdysponowały 
na wymarzone prezenty. 
Za organizację „Transgra-
nicznego Miasta Dzieci” 
odpowiadała Sudecka 
Izba 
Przemysłowo-Handlowa 
ze Świdnicy oraz Izba Go-
spodarcza Kraju Kralo-
vohradeckiego w Hradec 
Kralove. Wartość projektu 
wynosi blisko 274 tys. euro, 
w tym dofinansowanie 
z funduszy europejskich 
z Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska 
wynosi 233 tys. euro.

Akcja lato w gminie 
Strzegom
Gmina Strzegom, jak co 
roku, wsparła letni wypo-
czynek dla dzieci i mło-
dzieży. Na ten cel prze-
znaczono prawie 84 tys. 
zł. Dzięki temu najmłodsi 
strzegomianie wzięli udział 
w koloniach i półkolo-
niach, których program 
był bardzo różnorodny. 
Dzieci wyjechały m.in. nad 
morze, zwiedziły Wrocław, 
Zamek Książ, Krzeszów, 
Zamek Czocha oraz wiele 
innych miejsc i obiektów.

Awanse w Policji
20 lipca br. w sali narad 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Świdnicy odbyła się 
uroczystość związana z 
obchodami Święta Policji. 
W gronie awansowanych i 
nagrodzonych znaleźli się 
oczywiście policjanci ze 

strzegomskiego komisa-
riatu. Warto wspomnieć, 
że Odznakę Honorową 
Brązową otrzymał komen-
dant Piotr Galicki, a me-
dale XXV-lecia - Krzysztof 
Nabiałek, Paweł Kiełbo-
wicz i Rafał Gmyrek.

Nowa sień 
wodociągowa
Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o. o. w Strzegomiu 

zakończyła zadanie pn. 
„Budowa sieci wodo-
ciągowej w ul. Rybnej i 
Czarnej w Strzegomiu”. 
Prace wykonywała fir-
ma Hypmar z siedzibą w 
Modlęcinie. W ramach 
zadania wybudowano 
400 m sieci wodociągo-
wej w postaci hydran-
tów.  Całkowity  koszt 
zadania to kwota ok. 
284 tys. zł.

LKS Herbapol Stanowice 
ma 70 lat!
4 sierpnia br. w Stano-
wicach odbyły się uro-
czyste obchody 70-lecia 
LKS Herbapol Stanowice. 
Jubileusz było okazją do 
wspomnień o wszystkich, 
którzy na przestrzeni lat 
tworzyli klub oraz do wspól-
nej, dobrej zabawy. W uro-
czystościach uczestniczyli 
zawodnicy, działacze, 
kibicie i mieszkańcy Sta-
nowic. Jubileusz rozpo-
czął mecz towarzyski, po 
którym przyszedł czas na 
festyn z biesiadą. Nie za-
brakło atrakcji dla dzieci i 
dorosłych. Były dmuchań-
ce, loteria fantowa, stoiska 
gastronomiczne i dyskote-
ka pod gwiazdami.

Piękna aleja
Na Alei Wojska Polskie-
go ustawiono granitowe 

rzeźby. Niezwykła galeria 
zachwyca strzegomian i 
jest miejscem spacerów 
całych rodzin. Miejsce 
szczególnie efektownie 
prezentuje się zwłaszcza 
po zmroku, kiedy każdą 
z rzeźb można oglądać 
w specjalnym oświetle-
niu. Duże zainteresowanie 
budzi również granitowa 
fontanna, która jest dużą 
atrakcją szczególnie dla 
najmłodszych mieszkań-
ców.

Zachwyceni folklorem
Festiwalowa publiczność 
kolejny raz zachwyciła się 
popisami zespołów folklo-
rystycznych. Tym razem 
w Strzegomiu wystąpiły 
zespoły z Kazachstanu, 
Korei Południowej, Pa-
namy, Serbii, gościnnie 
z Ukrainy oraz Polski: ZPiT 
Ziemi Cieszyńskiej i Ko-
strzanie. Koncerty odbyły 
się również w Olszanach i 
Kostrzy. Na deser zaśpie-
wał znany i lubiany zespół 
Blue Cafe, który wykonał 
największe przeboje i pio-
senki z nowej płyty.

Dożynki Gminne
Msza św. dożynkowa w 
Bazylice Mniejszej, prze-
piękny ceremoniał żniw-
no-dożynkowy, barwne 
prezentacje, bogate sto-
iska przygotowane przez 
nasze sołectwa, występy 

zespołów folklorystycz-
nych i muzycznych oraz 
biesiada - to najważniej-
sze punkty Gminnych Do-
żynek, które odbyły się 26 
sierpnia br. w Strzegomiu. 
Starostami dożynek byli: 
Izabela Pitura z Tomkowic 
i Mariusz Kołosowski z Go-
dzieszówka.

Remonty w szkołach
W placówkach oświa-
towych gminy Strzegom 
przez wakacje odbywa-
ły się remonty. Zakres 
prac był naprawdę sze-
roki. W szkołach malo-
wane były sale lekcyj-
ne, remontowane były 
pomieszczenia gospo-

darcze, malowana była 
elewacja. Adaptowano 
także sale na potrzeby 
nowo tworzonego od-
działu przedszkolnego. 
– Chcemy, żeby dzieci 
dobrze się tu czuły – mó-
wili dyrektorzy szkół.

Kasa z MEN
Zgodnie z  wniosk iem 
burmistrza Strzegomia 
nasza gmina otrzymała 
kwotę blisko 60 tys. zł 
z Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej na wy-
posażenie Szkoły Pod-
stawowej nr 4 i Szkoły 
Podstawowej w Olsza-
nach w pomoce dy -
daktyczne. Obie szkoły 
będą wzbogacone o 
pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji 
podstawy programowej 
z przedmiotów przyrod-
niczych.

W Gross-Rosen
Tradycyjnie, w pierwszą nie-
dzielę września br. (02.09) 
na terenie Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy odbyły 
się uroczystości upamięt-
niające kolejną rocznicę 
agresji Niemiec na Polskę. 
W tym roku minęło 79 lat 
od rozpoczęcia II wojny 
światowej. Obchody miały 
szczególny charakter ze 
względu na fakt, że odby-
wały się 100 lat po odzyska-
niu przez Polskę niepodle-
głości. Organizatorami byli: 
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Muzeum Gross-Rosen oraz 
Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej.

Ostatnie pożegnanie 
dyrektor SCK
Dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury Bożena 
Bojanowska – Czuk zmarła 
19 września 2018 roku. Mia-

ła 54 lata. Jej nagła śmierć 
poprzedzona walką z cho-
robą nowotworową to 
niepowetowana strata nie 
tylko dla gminy Strzegom. 
Spoczęła na cmentarzu 
przy ulicy Olszowej w Strze-
gomiu. Na pogrzeb przy-
szły tłumy osób chcących 
towarzyszyć jej w ostatniej 
drodze.

Dla rowerzystów
Zakończono prace związa-
ne z realizacją projektu pn. 
,,Ograniczenie indywidual-
nego ruchu zmotoryzowa-
nego w centrum miasta 
poprzez budowę ścieżki 
rowerowej oraz przebu-
dowę ciągów pieszych 
wzdłuż Alei Wojska Pol-
skiego w Strzegomiu” dofi-
nansowanego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020. Wartość całego 
zadania wyniosła 2 074 
005,57 zł, w tym dofinanso-
wanie ze środków unijnych 
wyniosło 1 181 714,15 zł.

Po Dniach Saksonii
Miasto Torgau było w pierw-
szej dekadzie września br. 
organizatorem ogromne-

go przedsięwzięcia pn. 
„Dni Saksonii”. W trzydnio-
wym 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.

Eksponowali wyrzeźbione 
sylwetki
Już po raz ósmy w Strzego-
miu (8 września) odbyły się 
zawody kulturystyczne pn. 
„Kamienna rzeźba”. Ich 
organizatorem – tradycyj-
nie – był KS Start Strzegom. 
W sumie wystartowało 
aż 116 zawodników w 12 
kategoriach wagowych 
i w ramach eliminacji do 
Arnold Classic Europe.

Przyjaźń polsko-ukraińska
Nasze miasto we wrześniu 
br. gościło 23-osobową 
grupę młodzieży wraz 
z opiekunami z miasta 
partnerskiego Podhajce 
na Ukrainie. Program po-
bytu gości z Ukrainy był 
bardzo bogaty. Młodzież 
uczestniczyła w lekcjach i 
zajęciach integracyjnych 
w strzegomskich szkołach, 
uczyła się polskich tań-

ców, piosenek i wierszy. 
Zwiedziła również najwięk-
sze 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 Strze-
gomiu. 
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Strefy aktywności dla 
każdego!
Strefy aktywności, które 
powstały w Skarżycach i 
Godzieszówku to zachęta 
do spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. 
Najmłodszych ucieszyły z 
pewnością nowoczesne 
i kolorowe place zabaw, 
a starszych siłownie ze-

wnętrzne, dzięki którym 
mogą poprawić swoją 
kondycję fizyczną. Miej-
scami integracji stały się 
także altany, wyposażo-
ne w ławy i stoły. Całość 
uzupełniają tablice in-
formacyjne, poświęcone 
każdej wsi oraz nasadzenia 
krzewów. Strefy wzbudza-
ją duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców, którzy 

cieszą się, że będą mogli 
korzystać z takich miejsc.

Nowy plac zabaw
Przedszkole „Miś Uszatek” w 
Strzegomiu może pochwa-
lić się nowym placem za-
baw. Jest to realizacja 
projektu zgłoszonego do 
budżetu obywatelskie-
go. Wartość inwestycji to 
85.731 zł. Plac zabaw został 
wyposażony w różnorodne 
urządzenia. Zamontowano 
m.in. dwa duże zestawy 
zabawowe, pociąg z wa-
gonikami, piaskownicę 
statek i ławeczki.

Wybory w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta został po-
nownie został wybrany na 
to zaszczytne stanowisko. 
Na urzędującego włoda-
rza naszej gminy oddano 
8501 głosów. Zbigniew Su-

chyta pokonał w I turze Le-
cha Markiewicza i Wiolettę 
Świątek-Kardelę.- Dziękuję 
swoim kontrkandydatom 
za pierwszą od wielu lat 
kulturalną i merytorycz-
ną kampanię wyborczą. 
Gratuluję wszystkim, którzy 
otrzymali w wyniku de-
mokratycznych wyborów 
mandat radnego – pod-
kreślał burmistrz. 

Wyróżnienie dla gminy 
Strzegom!
Gmina Strzegom otrzy-
mała wyróżnienie w 15. 
edycji plebiscytu „Dol-
nośląski Gryf – nagroda 
gospodarcza”. Strzegom 
znalazł się w gronie trzech 
gmin, które nominowane 
były do tej nagrody w 
kategorii „Nagroda dla 
samorządów za przedsię-
wzięcia tworzące wartość 
dla mieszkańców”. Komi-

sja doceniła starania gmi-
ny za realizację projektu 
„Szlak Kamienia”.

Termomodernizacja 
placówek oświatowych 
zakończona
W październiku br. zakoń-
czył się odbiór termomo-
dernizacji budynków uży-
teczności publicznej w 
naszej gminie – Gimnazjum 
Nr 1 w Strzegomiu, Gim-
nazjum Nr 2 w Strzegomiu 
i Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Strzegomiu. 
Przypomnijmy, projekt do-
finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej 
nr 3 „Gospodarka nisko-
emisyjna”.

4 strategie na przyszłość
Rok 2018 okazał się ro-
kiem prac nad ważnymi 

dokumentami strategicz-
nymi wskazującymi kie-
runki rozwoju naszego 
regionu. Zakończyła się 
aktual izacja Strategi i 
Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego do roku 
2030 oraz Strategii Roz-
woju Aglomeracji Wał-
brzyskiej do roku 2030. 
Jest już Strategia Rozwoju 
Gminy Strzegom 2030. 
Ponadto dobiegły koń-
ca prace nad Strategią 
Rozwoju Obszaru Sudety 
2030. 

Odzyskanie 
niepodległości
11 listopada br. minęło 100 
lat od odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W ca-
łym kraju i za granicą nasi 
rodacy świętowali to wspa-
niałe wydarzenie. Także w 
naszym mieście odbyły się 
uroczystości patriotyczne, 
które zapamiętamy jesz-
cze na długo. W SCK miał 
miejsce m.in. przepiękny 
koncert pn. „Niepodległa 
łączy pokolenia”. Władze 
miasta przyznały kolejnym 
mieszkańcom honorowe 
tytuły „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej” oraz wrę-
czyły pierwsze okoliczno-
ściowe medale z okazji 
100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Pol-
skę. Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za udział. 
Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji.

Jubileusz AKS-u 1
Największy klub sportowy w 
naszym mieście obchodził 
w tym roku 60-lecie swoje-
go istnienia. Z tej właśnie 
okazji 17 listopada w Strze-
gomskim Centrum Kultury 
odbyła się jubileuszowa 
gala, w której wzięli udział 
zasłużeni zawodnicy, dzia-
łacze i trenerzy oraz przed-
stawiciele różnych instytucji 
oraz sponsorów. Jednym z 
ważniejszych punktów uro-
czystości było wręczenie 

przez burmistrza Strzego-
mia 5 tytułów „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej. 
Uczestnicy gali otrzymali 
również pamiątkowe me-
dale z okazji 60-lecia strze-
gomskiego klubu. 

I sesja RM w Strzegomiu 
Premierowe obrady Rady 
Miejskiej kadencji 2018-
2023 odbyły się 23 listo-
pada br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. W pierwszej 

części poprowadziła je 
Stanisława Górska, naj-
starszy członek nowej rady. 
Nowo wybrani radni i bur-
mistrz złożyli ślubowanie. 
Przewodniczącym Rady 
Miejskiej ponownie został 
Tomasz Marczak. Na końcu 
władze miasta wręczyły 
pamiątkowe medale z 
okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości 
przez Polskę. 

Barbórka
30 listopada br. w Strzego-
miu odbyły się uroczystości 
barbórkowe związane z 
przypadającym 4 grudnia 
liturgicznym wspomnie-
niem św. Barbary. Obchody 
zorganizowało Stowarzy-
szenie Kierowników Ruchu 
Zakładów Górniczych w 
Strzegomiu na czele z pre-
zesem Andrzejem Miskiem. 
Tradycyjną karczmę piw-

ną poprzedził przemarsz 
górników i zaproszonych 
gości wokół strzegomskie-
go Rynku. 

Graby odzyskały swój 
blask 
Nowe chodniki, ścieżki, fon-
tanna posadzkowa, mała 
architektura granitowa, 
nowoczesne oświetlenie, 
monitoring obejmujący 

cały teren, żelazna ba-
lustrada przy murze nad 
Strzegomką, atrakcyjne 
linarium, tzw. tyrolki (zjazdy 
na linie), grill, nowe nasa-
dzenia, wyniesione przej-
ście dla pieszych, parking 
na początku ulicy Dolnej 
niedaleko wiaduktu kole-
jowego – tak właśnie wy-
gląda aktualnie dzielnica 
Graby w Strzegomiu.

Spotkanie z Mikołajem 
Zapalenie światełek na 
największej strzegomskiej 
choince, słodkie pre-
zenty dla najmłodszych 
strzegomian od Mikoła-
ja i jego pomocników, 
konkursy z nagrodami, 
wspaniała zabawa w 
rytm świątecznych pio-
senek i projekcja bajki w 
kinie SCK - te i inne atrak-
cje czekały na małych 
mieszkańców naszego 
miasta w środę, 6 grudnia 
br. W tym samym dniu 
zainaugurowano kolejny 
sezon łyżwiarski na strze-
gomskim lodowisku.

Sportowy Klub Malucha
W grudniu zakończyła się 
kolejna edycja Sporto-
wego Klubu Malucha pn. 
„Skaczące żabki”. Pro-
gram skierowany był do 
dzieci z roczników 2012-

2017. Zajęcia odbywały 
się w sali balowej SCK II 
(nad restauracją Bohun). 
Idea zajęć polega na 
tym, że rodzice ćwiczą 
ze swoimi dziećmi, dzięki 

czemu mogą bardziej 
poznać swoje pociechy 
i umocnić więź z nimi. W 
styczniu 2019 r. odbędzie 
się kolejna edycja zajęć. 
Serdecznie zapraszamy. 

Rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego
13 grudnia br. odbyły się 
uroczystości związane z 
37. rocznicą wprowadze-
nia stanu wojennego. Po 
mszy św. w intencji ofiar 
stanu wojennego, osób 
pokrzywdzonych i represjo-
nowanych złożono kwiaty 
i zapalono znicze przez 
uczestników. Obchody zor-
ganizowali byli burmistrzo-
wie Strzegomia: Roman 
Asunger i Ryszard Rossa. 

Kolejny spektakl w LO
W sobotę, 15 grudnia 
br. na deskach Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w 
Strzegomiu zostanie wy-
stawione po raz czternasty 
przedstawienie teatralne. 
Tym razem w LO zabrzmi 
musical „Mamma Mia”2 
(fragmenty). Będzie to 

kontynuacja historii przed-
stawionej w poprzednim 
roku. Nie zabraknie jednak 
ciekawych rozstrzygnięć i 
nowych motywów.

Zespół „Mazowsze” 
w Strzegomiu! 
19 grudn ia  2018 
r o k u  w  B a z y l i c e 
Mniejszej w Strze-
g o m i u  o  g o d z . 
18.00 odbędzie się 
Bożonarodzeniowe 
Spotkanie Wigi l i j-
ne Mieszkańców 
Gminy Strzegom. O 
godz. 19.00 będzie 
można obe j r zeć 
koncert kolęd i pa-
storałek w wykona-
niu solistów, chó-
ru i orkiestry Pań-
stwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i 
Tańca „Mazowsze” 
im. Tadeusza Sy -
gietyńskiego oraz 
ZF Kost rzanie.  To 

będzie duże wydarze-
nie kulturalne. Wstęp 
wolny. Szczegóły na 12 
stronie. 

R O K U  2 0 1 8
p a ź d Z i E r n i K
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Wiktoria Rakoczy - ma-
turzystka klasy dziennikar-
sko-medialnej i prawniczej 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzegomiu zdobyła 
wyróżnienie w XIV Dolnoślą-
skim Konkursie Literackim o 
„Laur Złotego Pióra” - „My 
Polacy, My Dolnoślązacy”. 
W tym roku na konkurs na-
desłano 128 prac z całego 
Dolnego Śląska. Spośród nich 
jury wyłoniło najlepsze, wśród 
których znalazła się także pra-
ca Wiktorii. Napisała tekst na 
temat: „To co możesz uczynić 
jest tylko kroplą w ogromie 
oceanu, ale jest właśnie tym, co 
daje znaczenie twojemu życiu” 

(Albert Schweitzer). Refleksja 
na temat znaczenia jednostki 
w życiu społeczeństw. Or-
ganizatorami konkursu byli: 
Zespół Szkół Salezjańskich 
DON BOSCO we Wrocła-
wiu, Liceum Salezjańskie we 
Wrocławiu, „Gość Niedziel-
ny” Redakcja Wrocławska, 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i 
Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu OKIS. Zadaniem 
uczestników było napisanie 
pracy konkursowej w dowolnej 
formie na wybrany temat. Ser-
decznie gratulujemy Wiktorii 
i jej opiekunce merytorycznej 
Małgorzacie Kucharskiej. 

4 grudnia br. w Strzegom-
skim Centrum Kultury ro-
zegrane zostały powiatowe 
zawody szachowe w ramach 
współzawodnictwa sportowe-
go szkół organizowane przez 
Szkolny Związek Sportowy.

Turn ie j  odbywał  s i ę  w 
dwóch kategoriach wieko-
wych: Dolnośląskie Igrzyska 
Dzieci (uczniowie do klas VI) 
oraz Dolnośląskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej (ucznio-
wie klas VII i VIII oraz gim-

nazjum). W obu kategoriach 
wystartowały szkoły podsta-
wowe ze Strzegomia.

Najlepszy wynik osiągnęła 
PSP nr 2 w Strzegomiu, która 
w Dolnośląskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej zajęła 1. 
miejsce i tym samym zdobyła 
prawo udziału w finale wo-
jewódzkim, który odbędzie 
się we Wrocławiu. Drugie 
miejsce zajęła SP w Żarowie, 
a trzecie PSP nr 4 w Strze-
gomiu.

Literackie wyróżnienie

Awansowali do finału

Wiele pozytywnych wra-
ż eń i  wspomnień pr z y-
wieźli z Paryża uczniowie 
i nauczyciele z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego 
w Jaroszowie, którzy od 
19 do 24 listopada 2018 r. 
wzięli udział w między-
narodo we j  wy mianie  w 
ramach prog ramu Era-
smus+.

Przez 5 dni uczniowie pra-
cowali, doskonalili umiejęt-
ności językowe, bawili się i 
zwiedzali ważne miejsca na 
turystycznej mapie Paryża. 
Byli m. in. na lekcji sztuki w 
Luwrze, wzięli udział w grze 
terenowej na Montmartcie i 
płynęli statkiem po Sekwa-
nie. Wraz ze swoimi fran-
cuskimi rodzinami zwiedzili 
jeszcze wieżę Eiffla, stadion 
narodowy i Łuk Triumfalny 
na Polach Elizejskich.

Był to pierwszy z czterech 
wyjazdów zagranicznych w 
ramach programu „Youth 
Entrepreneurial Skills Plus”, 
które zaplanowano w dwu-
letnim projekcie. Aby opo-
wiedzieć innym uczniom, 
nauczycielom i rodzicom o 
wrażeniach z pobytu w Pary-
żu i podsumować wiadomości 
o Francji, w połowie grudnia 
zostanie zorganizowany w 
szkole „Tydzień Francuski”.

Najlepsi angliści z każdej 
szkoły mieli za zadanie rozwią-
zać test gramatyczny, rozwiązać 
zadanie ze słuchu, wykazać 
się wiedzą na temat historii i 
kultury krajów anglojęzycz-
nych, popisać się znajomością 
zwrotów, które służą do pra-
widłowej komunikacji. Wszy-
scy uczniowie zaprezentowali 
wysoki poziom kompetencji, a 
różnice między ich wynikami 
były niewielkie.

Pojechali do Paryża

hanna Prokop najlepszą anglistką w gminie

Był to pierwszy z czterech wyjazdów w ramach programu „Youth Entrepreneurial Skills Plus”

Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom, a różnice między wynikami były niewielkie

O swoich wrażeniach opowiadać będą uczniowie: Anna i Patrycja Kowalczyk, Jakub Hordyński, Maciej Kawiak 
oraz dyrektor szkoły Beata Jankiewicz wraz z nauczycielkami: Joanną Pietras, Moniką Bytnar – Gołembiowską i 
Dorotą Burzyńską.

Ostatecznie najlepszą anglist-
ką w naszej gminie okazała 
się Hanna Prokop z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 
2 im. Mikołaja Kopernika w 
Strzegomiu, której opiekunką 
jest Dorota Mazurek. Drugie 
miejsce zajęła Nina Gra-
dowska z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Stanowicach, której 
opiekunem jest Piotr Szmidt. 
Trzecią lokatę osiągnęła Zofia 
Piekielny z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strze-
gomiu, której opiekunką jest 
Gertruda Dudzik.
Serdeczne gratulacje!

W Dolnośląskich Igrzyskach Dzieci zwyciężyła SP nr 
8 w Świdnicy, wyprzedzając SP Żarów oraz PSP nr 4 
w Strzegomiu. Na 4. miejscu zawody ukończyła PSP 
nr 2 w Strzegomiu.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Stanowicach 29 listopada br. odbyła się już VI Gminna Olimpiada Języka 
Angielskiego Szkół Podstawowych. Wzięli w niej udział reprezentanci wszystkich dziewięciu szkół podstawowych 
z gminy Strzegom. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11OgłOszeniA

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy 
Strzegom, przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr: 305/B/2018, 
306/B/2018, 307/B/2018, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 10 grudnia 2018 
roku.

Żółkiewka – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka, 
położona w Żółkiewce, gmi-
na Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji grun-
tów 0,2425 ha 
 Cena wywoławcza nierucho-
mości 72.750,00 zł
Wadium - 7.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
- Przetarg odbędzie się w dniu 
20.12.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 09.08.2018 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 18.10.2018 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 miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu wsi 
Żółkiewka w gminie Strzegom 
działka nr 18/9 oznaczona 
jest symbolem 9 MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.
- Przyszły nabywca nieru-
chomości uzyska techniczne 
warunki przyłączenia do sie-
ci wodno-kanalizacyjnej dla 
nieruchomości, w których to 
warunkach zobowiązany zo-
stanie do:
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 na 
którego terenie znajduje się 
sieć kanalizacji sanitarnej, na 
wejście na teren jego nieru-
chomości w celu włączenia do 
sieci ks, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłączy 
kanalizacji sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 

pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 17 na 
którego terenie znajduje się 
sieć wodociągowa, na wejście 
na teren jego nieruchomości w 
celu włączenia do sieci wodo-
ciągowej, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłącza 
wodociągowego. 
- Nieruchomość podlega 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 – 
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 17.12.2018 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
- Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 

ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
- Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
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 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny 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 reprezentacji. 
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 przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
- Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
- Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Informacja dotycząca ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Nieruchomość niezabudowana

Informacja dotycząca usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. o 
przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności 
tych gruntów, która wejdzie 
w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r.
- 
Przedmiot
- Z dniem 1 stycznia 2019 r. 
prawo użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe 
– zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi 
i wielorodzinnymi, w których 
co najmniej połowę liczby 
lokali stanowią lokale miesz-
kalne, nastąpi przekształcenie 
gruntu w prawo własności 
i współwłasności gruntu na 
rzecz właścicieli domów i lo-
kali położonych w budynkach 
wielorodzinnych w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. 
Jeżeli na gruncie będącym 
w wieczystym użytkowaniu 
znajdują się zarówno budynki 
mieszkalne, jak i komercyjne, 
to cały ten grunt zostanie prze-

kształcony na własność, ale 
przedsiębiorca nie skorzysta 
z ewentualnej bonifikaty
Prawa związane z użytko-
waniem wieczystym stają się 
prawami związanymi z wła-
snością nieruchomości.
- Zaświadczenie
- Własność gruntów zostanie 
ujawniona w księdze wieczy-
stej oraz w ewidencji gruntów 
i  budynków na podstawie 
zaświadczenia potwierdzają-
cego przekształcenie wyda-
wanego :
- - z urzędu przez wójta – bur-
mistrza prezydenta miasta, 
nie później niż w terminie 
12 miesięcy od dnia prze-
kształcenia, które to doręcza 
się również dotychczasowemu 
użytkownikowi wieczystemu 
na adres wskazany w rejestrze 
ewidencji gruntów lub inne 
adresy, na które przed dniem 
przekształcenia doręczano 
korespondencję dotyczącą 
użytkowania wieczystego, 
- - na wniosek właściciela 
( dotychczasowego użytkow-
nika wieczystego gruntu ) 
w terminie 4 miesięcy od 
dnia otrzymania wniosku. 
Za wydanie zaświadczenia 
– na wniosek pobierana jest 
opłata skarbowa w wysokości 
– 50,00zł. 

 
W zaświadczeniu organu za-
mieszczona będzie informacja 
o obowiązku wnoszenia opłaty 
za przekształcenie, wysokości 
i okres wnoszenia tej opłaty. 
- Właściwy organ przekazuje 
zaświadczenie do sądu wła-
ściwego do prowadzenia ksiąg 
wieczystych, w terminie 14 dni 
od daty jego wydania. Sąd 
dokonuje z urzędu wpisu wła-
sności gruntu oraz wpisu rosz-
czenia o opłatę w księgach 
wieczystych. Zawiadomienie 
o wpisie sąd doręcza na adres 
wskazany w zaświadczeniu. 
Za dokonanie wpisu w księ-
gach wieczystych nie uiszcza 
się opłat sądowych. 
 
- Opłaty za przekształcenie 
- Osoby, które staną się z 
mocy prawa właścicielami 
gruntów, będą zobowiązane 
do uiszczania należności za 
nabycie prawa własności w 
formie opłat rocznych, przez 
okres 20 lat. 
- Wysokość opłat za prze-
kształcenie zwanych „opłatami 
przekształceniowymi” ustalona 
jest według stanu na dzień 1 
styczna 2019 r. i równa się 
wysokości opłaty rocznej z ty-
tułu użytkowania wieczystego, 
która obowiązywać będzie w 

dniu przekształcenia a uisz-
czenie tej opłaty - do 31 marca 
każdego roku.
- Na wniosek złożony nie 
później niż 14 dni przed dniem 
upływu terminu płatności, 
właściwy organ może rozłożyć 
opłatę na raty lub ustalić inny 
termin jej wniesienia, nie-
przekraczający danego roku 
kalendarzowego.
- Osoby, które będą chciały 
uregulować opłatę wcześniej 
niż w ciągu 20 lat, w każdym 
czasie trwania obowiązku 
opłaty, zgłaszają organowi na 
piśmie zamiar wniesienia opła-
ty jednorazowo – pozostałej 
kwoty do spłaty. 
- Obowiązek wnoszenia opłat 
związanych z przekształce-
niem obciąża każdego wła-
ściciela nieruchomości, przez 
okres pozostały do wnosze-
nia opłaty, począwszy od 1 
stycznia roku następującego 
po roku , w którym nastąpiło 
nabycie nieruchomości . 
- Opłata roczna podlegać 
będzie waloryzacji zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 
5 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami. 
Waloryzację opłaty organ 
dokonuje z urzędu lub na 
wniosek właściciela nierucho-
mości, nie częściej niż raz 

na 3 lata od dnia dokonania 
ostatniej waloryzacji. O wyso-
kości zwaloryzowanej opłaty 
organ zawiadamia właściciela 
nieruchomości, doręczając 
informacje na piśmie, na ad-
res wskazany w rejestrze 
ewidencji gruntów lub inne 
adresy , na które przed dniem 
przekształcenia doręczano 
korespondencję dotyczącą 
użytkowania wieczystego.
- Po wniesieniu wszystkich 
opłat albo opłaty jednorazo-
wej, właściwy organ wydaje 
z urzędu zaświadczenie o 
wniesieniu opłat, które to wła-
ściciel dołącza do wniosku o 
wykreślenie w dziale III księgi 
wieczystej wpisu roszczenia 
o opłatę.
 
Od wniosku o wykreślenie 
wpisu w Dziale III Księgi Wie-
czystej -Roszczenia pobierana 
będzie przez sąd opłata sądo-
wa - stała w wysokości 250 zł 
w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej oraz 75 zł w po-
zostałych przypadkach. 
- Bonifikaty 
- Organ może udzielić osobom 
fizycznym będącymi właści-
cielami budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych lub 
lokali mieszkalnych lub spół-
dzielniom mieszkaniowym, 

na podstawie uchwały rady 
- bonifikaty od opłaty za dany 
rok lub w odniesieniu do opłaty 
jednorazowej.
- Rada Miejska w Strzegomiu 
nie podjęła uchwały w w/w 
zakresie. 
- 
Wejście w życie ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. nie spo-
woduje utraty przychodów 
właścicieli gruntów, gdyż w 
miejsce opłat za użytkowanie 
wieczyste pojawi się opłata 
przekształceniowa w tej samej 
wysokości .
- Dochody gminy z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele miesz-
kaniowe nie ulegną zmianie 
przez okres 20 lat (chyba 
że opłata przekształceniowa 
wniesiona zostanie jednora-
zowo, zgodnie z przepisami 
„nowej ustawy” z dnia 20 
lipca 2018 r., opłaty te można 
będzie waloryzować). 
- Opłaty roczne z tytułu użyt-
kowania wieczystego grun-
tów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowe, zabudowanych 
garażami, przeznaczonych 
pod zabudowę garażową, 
gruntów rolnych oraz prze-
znaczonych na cele rzemieśl-
nicze, nie ulegną zmianie po 
wejściu w życie w/w ustawy. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s 
z a PRZETARG USTNY NIEOGRANI-
CZONY na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Nieruchomość niezabudowana skła-
dająca się z działek nr 1973/2, AM-23, 
obr.3 oraz 1982, AM-23, obr.3
położona w Strzegomiu, gmina Strze-
gom 
łączna powierzchnia wg rejestru ewiden-
cji gruntów 2,0172 ha 
Cena wywoławcza nieruchomości 
877.989,00 zł
Wadium - 88.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie  s ię  w dniu 
27.12.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00086685/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą 
Nr 58/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie 3 miasta 
Strzegom:
- działka nr 1973/2, AM-23, obr.3 ozna-
czona jest symbolem 1U – teren usług, 
1 ZP teren zieleni urządzonej,
- działka nr 1982, AM-23, obr.3 czę-
ściowo leży w obszarze oznaczonym 
symbolem 1U – teren usług, 1 ZP teren 
zieleni urządzonej.
Zgodnie z miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą 
Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom działka nr 1982, AM- 23, obr.3 
częściowo leży w obszarze oznaczonym 
symbolem I.8.MN - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna oraz częściowo 
KDW – drogi wewnętrzne. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu z 
produkcji rolnej w trybie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia gruntów z 
produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane z 
przeniesieniem prawa własności nie-
ruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium na konto Gminy 

Strzegom – Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 24.12.2018 
r. (za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, któ-
ry wygra przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 

aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z 
przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania 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-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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