
Na naszych łamach pisaliśmy, 
że strzegomski samorząd stara 
się o wielomilionową kwotę 
wsparcia na budowę zespołu 
budynków mieszkalnych przy 
ul. Konopnickiej w Strze-
gomiu w ramach Funduszu 
Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Teraz możemy 
już oficjalnie zakomunikować 
– gmina otrzymała kwotę 
w wys. 10,06 mln zł na budowę 
79 mieszkań komunalnych 
i 3 pomieszczeń socjalnych. 
Wkład własny gminy wyniesie 
3 mln zł. Budowa ma ruszyć 
niedługo, po rozstrzygnięciu 
przetargu w maju. Budynki 
mają powstać do końca 2022 r. 
Będą to mieszkania dla senio-
rów, dla osób, które nie płacą 
czynszów oraz wychowanków 
domów dziecka. Powierzchnia 
1-pokojowego mieszkania 
wynosi 26 mkw. z aneksem 
kuchennym, łazienką i osob-
nym wejściem, bez klatek 
schodowych. 

Na ul. Parkowej w Strzego-
miu powstaną z kolei 4 budynki 
(170 mieszkań), które gmi-
na będzie budować wspólnie 
z Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego w Świdnicy. Na tę 
inwestycję samorząd pozyskał 
kolejne wsparcie w wys. po-
nad 3,5 mln zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa. Wymieniona kwota 
stanowi część wkładu własnego 
- gmina musi do tego dołożyć 
jeszcze 2 mln zł.

Minister wręczył ponadto 
promesę na budowę i prze-
budowę ul . Wodnej  i  Al. 
Wojska Polskiego w Strze-
gomiu – kwota 2,56 mln zł 
w Ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Przy 
ul. Wodnej ma powstać bu-
dynek wielorodzinny i domy 

w zabudowie bl iźniaczej , 
natomiast przy Al. Wojska 
Polskiego zostanie rozbudo-
wany park handlowy. 

To jeszcze nie koniec świet-
nych wiadomości. Ostatnia 

z nich dot. dofinansowania 
zakupu średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzegomiu.
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Pytamy 
radnych…
Publ ikujemy rozmowy 
z radnymi na temat bieżą-
cych spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miej-
ska w Strzegomiu. W tym 
numerze na nasze pytania 
odpowiada radna Wioletta 
Świątek-Kardela. 
 str. 2

Domki  
dla ptaków
Na terenie sołectwa Tomko-
wice 1 maja br. rozwieszono 
budki lęgowe. Zakupione je 
wcześniej w ramach projektu 
„Poznaj tomkowickie ptaki”, 
na który pozyskano środki 
finansowe ze Stowarzyszenia 
LGD „Szlakiem Granitu”.
 str. 9

„Dzień Europy”
9 maja kraje Unii Europej-
skiej świętowały „Dzień Eu-
ropy”. Przy tej okazji warto 
wspomnieć, że dzięki unijne-
mu wsparciu w naszym mie-
ście i na terenie niektórych 
sołectw udało się zrealizo-
wać wiele istotnych inwesty-
cji polepszających codzienne 
życie mieszkańców.
 str. 5

Od 18 maja br. rozpoczynają się szczepienia w dodatkowo utwo-
rzonym Punkcie Szczepień Powszechnych na terenie hali wi-
dowiskowo-sportowej OSiR w Strzegomiu (ul. Mickiewicza 2). 
Na szczepienia można rejestrować się, dzwoniąc do Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu na 5 numerów telefonów. Jakie to 
numery?

Nowozelandczyk Tim Price na 11-letnim koniu Vitali zwy-
ciężył w klasie CCI 4*-L, najwyższej rangą rozgrywce podczas 
drugich zawodów Strzegom Spring Open w WKKW. Polka 
z drugą lokatą w konkursie trzygwiazdkowym. Kto wygrał 
w pozostałych konkurencjach? 

Dwudniowe obchody świąt majowych w Strzegomiu (02-03.05) 
przebiegły pod znakiem uroczystości przy pomniku 1000-lecia 
Państwa Polskiego i 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz mszy św. 
w intencji Ojczyzny, którą odprawił biskup pomocniczy diecezji 
świdnickiej ks. bp Adam Bałabuch.

Magistrat rejestruje na szczepienia!  str. 12

Strzegom Spring Open  str. 10

Strzegomska „Majówka” str. 7

Na ul. Parkowej w Strzegomiu powstaną 4 budynki – 170 mieszkań 

Miliony na budownictwo!

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Urząd Miejski w Strzegomiu – po wielomiesięcznej przerwie – wraca 
do systemu pracy sprzed pandemii. Od poniedziałku (17.05) nie 
będzie już specjalnej recepcji na parterze budynku, klienci będą mogli 
poruszać się bez ograniczeń. Pozostanie jednak obowiązek skanowa-
nia twarzy i pomiaru temperatury ciała oraz noszenia maseczek. 

Mimo ewidentnego polepszenia się sytuacji związanej z pan-
demią koronawirusa władze samorządowe Strzegomia nie pla-
nują żadnych imprez masowych w czerwcu. Tak lubiane przez 
mieszkańców Święto Granitu Strzegomskiego prawdopodobnie 
odbędzie się we wrześniu, oczywiście tylko w przypadku gdy 
warunki sanitarne pozwolą na organizację tego wydarzenia. 

Magistrat w pełni otwarty!

Bieg „Tropem wilczym”

Bez imprez w czerwcu!

Znana jest już nowa data Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
pn. „Tropem wilczym”, który był organizowany w naszym mieście 
przeważnie w okolicach marca. Tegoroczna edycja – z wiadomych 
względów – została przesunięta na 15 sierpnia. Organizatorem 
biegu jest Grzegorz Pidanty z ZHR Strzegom. 

Ten dzień z pewnością przejdzie do najnowszej historii naszego miasta. Szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów – Michał Dworczyk wręczył 5 maja br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu trzy 
niezwykle ważne promesy dot. inwestycji w naszej gminie. Dwie z nich są związane z rozwojem 
budownictwa mieszkaniowego w Strzegomiu. Kwota dofinansowania wynosi ok. 13,6 mln zł!

gminne Wiadomości

Władze Strzegomia dziękują ministrowi Michałowi 
Dworczykowi za wzorową współpracę, dzięki której 
gmina Strzegom może się tak harmonijnie rozwijać. 

Fot. Leszek W
ójcikWizualizacja mieszkań na ul. Konopnickiej w Strzegomiu 



2 AKTUAlNoŚci – co Się Dzieje W STRzeGoMiU? 14 maja 2021

gminne Wiadomości
Strzegom

gminne Wiadomości
Strzegom

z D j ę c i E  N u M E r u

Dzień Bibl iotekarza i  Bibl iotek

8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. z tej okazji władze samorządowe Strze-
gomia złożyły najlepsze życzenia i wyraziły słowa podziękowania wszystkim pracownikom 
Biblioteki Publicznej w Strzegomiu, jej filii na terenie sołectw oraz bibliotek szkolnych.

Pandemia cOViD-19 sprawiła, że samorządy muszą być wytrwałe, zjednoczone i w zupełności ukierunkowane na drugiego człowieka

Pytamy radnych…
- Które z osiągnięć strzegomskie-

go samorządu w ostatnich latach 
ocenia pani najwyżej?

- W Radzie Miejskiej w Strze-
gomiu jestem stosunkowo nie-
długo, co pozwala mi poznawać 
środowisko samorządu z dużą 
ciekawością i zainteresowaniem. 
Od początku opieram swoją 
działalność społeczną na wy-
znawanych wartościach - dobra 
dla bliźniego w zgodzie z nauką 
Kościoła Katolickiego, rodzinie 
jako elementarnym fundamencie 
życia i poszanowania dla historii 
i Ojczyzny. Są to wartości, którymi 
kieruję się w życiu zarówno za-
wodowym, jak i prywatnym, a co 
za tym idzie – mając świadomość 
bycia młodym stażem w Radzie 
Miejskiej, skupiam się na pomocy 
drugiemu człowiekowi, poprzez 
często osobiste lub należące do 
małej grupy osób prośby, które 
staram się przedstawić Radzie 
Miejskiej w postaci wniosków – 
z różnym efektem. 

Strzegomska wspólnota samo-
rządowa doprowadziła do wielu 
znacznych przedsięwzięć, które 
w swoich założeniach spełniają 
oczekiwania mieszkańców, tak 
by każdy mógł być (pomimo 
pewnych niezrozumiałych wpro-
wadzanych w życie uchwał np. 
o podwyżkach śmieci, czy decyzji 
w sprawie dotyczącej wyłączenia 
oświetlenia gminnego w czasie 
ostatniego roku) zadowolony ze 
zmian, które są procesem, więc 
wymagają również czasu i któ-
re są wprowadzane. Do takich 
osiągnięć można zaliczyć otocze-
nie szczególną opieką terenów 
wiejskich poprzez wspieranie 
jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, powstawanie lub kon-
serwowanie świetlic wiejskich, 

budowa i utwardzanie dróg, godne 
finansowanie funduszów sołe-
ckich czy wsparcie kościołów jako 
zabytków. 

Jednak pojawienie się CO-
VID-19 znacznie spowolniło, 
a nawet i w pewnym momencie 
zatrzymało świat, w tym rów-
nież samorząd terytorialny. Dziś 
priorytetem jest miejsce pracy 
oraz miejsce zamieszkania, tak 
by móc godnie żyć pomimo 
trudów w dobie kryzysu. Bardzo 
cieszy fakt, że w ostatnim czasie 
otrzymaliśmy promesy dotyczące 
inwestycji w gminie przekazane 
przez szefa Kancelarii Prezesa 
RM – Michała Dworczyka, 
które w znacznym stopniu przy-
czynią się do możliwości two-
rzenia miejsc mieszkaniowych. 
Uważam, że na przestrzeni ostat-
nich miesięcy jest to ogromny 
sukces dla Strzegomia. W kwe-
stii zdrowia i bezpieczeństwa 
zdrowotnego zmiany są bardzo 
dynamiczne, które jednocześnie 
wymagają ogromnej cierpliwości 
i dokładności w ich realizacji, tak 
by obecna sytuacja i jej zmien-
ność nie odbijała się znacząco na 
mieszkańcach gminy.

- A co z kolei jest najwięk-
szym problemem i bolączką 
w naszej gminie?

- Problem sam w sobie jest 
pojęciem pejoratywnym, nie sta-
ram się dodawać jeszcze bardziej 
obciążających przymiotników. 
Problem w naszej gminie może 
mieć różnoraki wygląd dla każ-
dego z osobna. Dla moich dzieci 
zawsze sporym zaskoczeniem 
jest funkcjonowanie w gminie 
osób na danych stanowiskach 
i ich powiązania rodzinne w in-
nych miejscach pracy, dla mnie 

problemem mogłabym oznaczyć 
czasami działalność Rady Miej-
skiej jako samorządu, która po-
przez swoje indywidualne, własne 
decyzje w sprawie wniosków 
przypomina działania polskiej 
sceny politycznej. 

Uważam samorząd za coś 
więcej niż politykę, ponieważ 
obejmuje on działania, które 
najczęściej bezpośrednio dotykają 
ludzi i nie będę w stanie zrozu-
mieć odrzucenia wniosku, np. 
o rozbiórkę spalonych komórek 
lokatorskich, zagrażających zdro-
wiu i życiu mieszkańców. 

Z poważniejszych problemów 
w naszej gminie mogłabym okre-
ślić trudności w nabywaniu miejsc 
pracy pod podstrefę Strzegom 
WSSE, o której rozwoju ostatnio 
nie wspominano.

- Jakie zadania są jeszcze 
przed gminą do realizacji w tej 
kadencji?

- Gmina wypełnia swoje zadania 
zgodnie z planowanym budżetem 
ustalanym corocznie. Różne ini-
cjatywy, programy, przedsięwzięcia 
są opracowywane i dopinane na 
ostatni guzik. Nie znam planów 
Rady Miejskiej na kolejne 2 lata, 
ale z pewnością opierać się będą 
one na wzmocnieniu podstaw 
egzystencjalnych mieszkańców – 
uważam, że jako społeczeństwo 
mamy świadomość obecnego 
braku stabilności, szczególnie 
patrząc na niezbyt emanujący 
optymizmem światowy kryzys 
gospodarczy, który dopiero na-
biera swoich rozmiarów. Podstawą 
więc jest zadbanie o mieszkańców, 
ich jakość życia, które opierać się 
będzie na tworzeniu miejsca dla 
godnej egzystencji – uwzględnia-
jąc potrzeby pracy, mieszkaniowe, 

społeczno-psychologiczne, a także 
wspieranie lokalnej gospodarki 
oraz ciągłości utrzymania bez-
pieczeństwa w zakresie zdrowia, 
dbałość o poszczególne grupy wie-
kowe ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób starszych i dzieci 
powinno również być wpisane 
w działalność tej kadencji Rady 
Miejskiej, która stoi przed bardzo 
trudnymi decyzjami i działaniami 
w cieniu pandemii.

- Którymi sprawami interesuje 
się pani w sposób szczególny? Na 
czym pani najbardziej zależy?

- Wykazuję zainteresowanie 
sprawami osób lub mniejszych 
grup, które długi czas były mało 
słyszalne. Moim okręgiem jest 
okręg wiejski, więc również jego 
społeczność jest mi szczególnie 
bliska i to głównie ku niej kieruję 
swoją działalność samorządową. 
Ciekawią mnie sprawy, które są 
w swojej naturze zastanawiające 
i powodują stawianie czasami 
niewygodnych pytań, ale ich 
rozwiązanie pozwala na podej-
mowanie działań skupionych 
na personalnych przypadkach. 
Zależy mi na możliwości reali-
zacji inicjatyw oraz pomysłów 
społeczności gminy Strzegom, 
które mają znaczenie dla co-
dzienności, poprawiają jej jakość 
– co wiąże się z pomocą „co-
dzienną”, a także kierunkowanie 
działań w szerokim zakresie 
zdrowotnym, co traktuję jako 
też zobowiązanie zawodowe jako 
pielęgniarka. Uważam również, 
że podejmowanie inicjatyw w za-
kresie historyczno-patriotycznym 
i dbałości o pamięć historyczną 
jest czymś, co buduje świadomość 
narodową a jest ona szczególnie 
ważna w tych czasach. 

Jeśli miałabym zawęzić swoje 
słowa, to najbardziej zależy mi na 
budowaniu możliwości niesienia 
pomocy, którą gwarantuje w swo-
im zakresie samorząd gminny, tak 
by mieszkańcy mogli być jeszcze 
bardziej zadowoleni ze swojej 
Małej Ojczyzny, którą mogą 
zmieniać, ulepszać, udoskonalać 
przez głos radnych na posiedze-
niach Rady Miejskiej. 

- Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej?
- Skłamałabym mówiąc, że współ-
praca w Radzie Miejskiej dla mnie 
jest w pełni owocna i układa się 
pomyślnie. Warto zaznaczyć, że 
jestem w Klubie Prawo i Samo-
rządność wraz z radnymi: lechem 
Markiewiczem, Marianem Górą 
i Ryszardem Nabiałkiem, co 
stanowi pewną opozycję do klubu 
pod przewodnictwem Tomasza 
Marczaka. Bywają różne sytuacje, 
które najczęściej można zoba-
czyć na sesjach Rady Miejskiej, 
jednak najważniejszym dla mnie 
faktem jest to, że istnieje grupa 
radnych, która obiektywnie jest 
w stanie wykazać zainteresowanie 
do przedstawianych wniosków. 
Współpraca w Radzie Miejskiej 
jest z pewnością różnorodna i uczy 
dużej wytrwałości w osiągnieciu 
wyznaczonych celów. Spotykam 
się w niej z ludźmi pełnymi kultury, 
zaangażowania oraz życzliwo-
ści pomimo „różnic klubowych” 
jak np. Piotr Schmidt, Roman 
Asynger czy Stanisława Górska, 
ale również i z takimi, którzy 
w opozycji potrafią zaznaczyć 
„przeciw”, znajdując czasami za-
bawne uzasadnienia najpierw dla 
opinii publicznej i w następnej ko-
lejności kierując je w moją stronę. 
Współpraca w Radzie Miejskiej 

jest z pewnością bardzo różna, jed-
nak każdemu radnemu przyświeca 
jeden cel – służba dla lokalnej 
społeczności i pomimo różnic 
poglądowych, każdy przedstawi-
ciel Rady Miejskiej wywiązuje się 
ze swojej służby bardzo dobrze. 
Najbardziej cieszy fakt, że jest 
możliwość dojścia do kompromisu 
i porozumienia pomimo sprzecz-
nych początkowo zdań. Duży 
przykład daje tutaj burmistrz 
zbigniew Suchyta, który stara się 
scalać społeczeństwo i dba o dobro 
miasta i gminy Strzegom – czego 
efekty są również widoczne przy 
współpracy z rządem. Pomimo du-
żego podziału społecznego w Pol-
sce, który niepodważalnie istnieje, 
w naszej gminie mamy namacalne 
dowody działalności, która jeśli 
tylko opiera się na wartości 
dobra dla innych, ma wspaniałe 
efekty, nierzadko wymagające 
ścierania się różnych podejść, 
jednak finalnie daje możliwość 
osiągnięcia wyznaczonego celu. 
Pod tym względem współpraca 
Rady Miejskiej jest prawdziwa 
i pozwala odczuć troskę o to, 
byśmy mogli w tym trudnym 
czasie być dla siebie wzajem-
nym wsparciem. 

Pandemia COVID-19 spra-
wiła, że samorządy muszą być 
wytrwałe, zjednoczone i w zupeł-
ności ukierunkowane na drugiego 
człowieka, co pozwala tworzyć 
środowisko lokalnej społeczności 
z odpowiednim fundamentem.

Monumenty zostały przewie-
zione do Wrocławia, gdzie zo-
stały zaprezentowane w prze-
strzeni miejskiej. Uspokajamy, 
że po zakończeniu wystawy 
w październiku rzeźby wrócą do 
Strzegomia. – Cieszymy się, że 
rzeźby do nas wrócą, ponieważ 
już się do nich przyzwyczaili-
śmy – mówią mieszkańcy.

Pojechały na wystawę
Teraz strzegomskie dzieła sztuki mogą zobaczyć mieszkańcy Wrocławia

Sprzed Urzędu Miejskiego oraz z parku przy ul. Krótkiej zabrane zostały granitowe rzeźby, 
które dotychczas zdobiły te miejsca. 
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•	„Bogu	 na	 chwałę,	 ludziom	 na	
pożytek” – reportaż o strażakach 

•	Majowe	obchody	za	nami
•	Są	 pieniądze	 na	 budownictwo	

mieszkaniowe w Strzegomiu
•	„Dzień	komunalnika”
•	Informacja	burmistrza	ws.	szczepień

AKTUAlNoŚci

22 kwietnia br. na skarpie 
w okolicach dawnego dworca 
PKS grupa rowerzystów zjeż-
dżała z nasypu na chodnik 
stwarzając niebezpieczeństwo 
dla pieszych. Na miejscu inter-
weniował patrol policji.

***
25 kwietnia br. na skrzy-

żowaniu ul. Dolna-Parkowa 
doszło do zdarzenia drogo-
wego. Na polecenie policji 
zabezpieczono zapis z moni-
toringu miejskiego.

***
29 kwietnia br. w poczekalni 

autobusowej na ul. Leśnej 2 
osoby spożywały alkohol i nie 
posiadały masek. Na miejscu 
interweniował patrol policji.

***
30 kwietnia br. w Rynku do-

szło do kradzieży torby star-
szej kobiecie. Kamery miejskie 
uchwyciły moment kradzieży. 

Zapis został zabezpieczony do 
dalszych czynności policji.

***
4 maja br. w Rynku koło 

Lotto doszło do kolizji. Oprócz 
policji interweniowała straż 
pożarna, bo pojazd posiadał 
instalację gazową.

***
4 maja br. na ul. Dolnej została 

skradziona saszetka z samocho-
du. Na polecenie policji został 
zabezpieczony zapis z monito-
ringu miejskiego.

Okiem miejskiego monitoringu

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? Magistrat nie pracuje 4 czerwca 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

P i ą t e k 
(4.06) będzie 
dn i em wo l -
nym od pracy 
dla pracowni-
ków Urzędu 
M i e j s k i e g o 
w  S t r z e g o -
miu - za dzień 
1 maja (Świę-
to Pracy), któ-
r y  pr z ypadł 
w sobotę. 

red

MAJ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

9.05 –15.05 Centrum Witosa 5 74/857-19-64

16.05 – 22.05 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 74/632-38-28

23.05 – 29.05 Vita Witosa 7 74/647-98-70

Nowości w TV Strzegom

T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 

s e r w i s u

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Do wykonania pozostało 
około 120 m sieci kanalizacji 
tłocznej, uzbrojenie przepom-
powni, jej rozruch i próby, 
montaż dwóch przepom-
powni przydomowych oraz 
studnie kontrolne na kanale 
tłocznym.

Całość zadania to kwota 
ok. 3 mln zł, w tym blisko 
2 mln zł to dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 na operację 
typu „Gospodarka wodno - 
ściekowa” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną 
i oszczędzanie energii”.

- W związku z trwający-
mi pracami i utrudnieniami 
w ruchu drogowym prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość 
i cierpliwość. Po zakończeniu 
prac budowlanych i odbiorze 
inwestycji mieszkańcy będą 
mieli obowiązek podłączania 
nieruchomości do nowo wy-
budowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej – podkreśla Dorota 
Borkowska, prezes spółki WiK 
Strzegom.

całość zadania kosztowała około 3 mln zł, z czego blisko 2 mln zł to dotacja

Kończą sieć 
Roboty budowlane polegają-
ce na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej oraz 
tłocznej wraz z montażem 3 szt. 
przepompowni w Rusku są na 
końcowym etapie budowy. Pla-
nowany termin zakończenia 
inwestycji to 30 czerwca br.

Mieszkańcy, którzy zaśmiecali 
i podrzucali śmieci w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych, 
zostali ukarani mandatami. 
Ich zachowanie zarejestrowały 
bowiem kamery monitoringu. 

Jak już wcześniej informowa-
liśmy, gmina Strzegom dyspo-
nuje kamerami, które pojawiły 
się w miejscach, gdzie upor-
czywie podrzucane są śmieci. 
Ich lokalizacja rotacyjne się 
zmienia. Kamery te służą do 
kontrolowania sytuacji, w któ-
rych ktoś podrzuca śmieci lub 
nielegalnie je składuje.

Gminne kamery już zareje-
strowały sytuacje i osoby, któ-
re zaśmiecają oraz podrzucają 
śmieci w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Zareje-
strowany materiał dowodowy 
przekazano na policję jako 
materiał dowodowy - ma to 
wpływ na przyspieszenie po-
stępowań w sprawach o prze-
stępstwa lub wykroczenia. 

Takie sytuacje mają wpływ 
nie tylko na złą estetykę, ale 
także na opłaty, które są już 
i tak bardzo wysokie.

red

Są już mandaty za zaśmiecanie!

Przypominamy, że odpady gromadzimy w pojemni-
kach! Zabronione jest wystawianie odpadów wiel-
kogabarytowych przy dzwonach! Wielkogabarytowe 
śmieci wystawiamy dzień przed terminem ich odbio-
ru przy swoich altanach śmietnikowych lub swoich 
pojemnikach! Butelki czy kartony wyrzucamy nato-
miast do pojemników!

Roboty budowlane 
będące kolejnym eta-
pem kanalizowania 
wsi Rusko składające 
się z dwóch zadań, któ-
re połączą budowaną 
kanalizację sanitarną 
w miejscowości Ru-
sko, poprzez Jaroszów, 
z Oczyszczalnią Ście-
ków w Strzegomiu zbli-
żają się również do koń-
ca. Zakończono budowę 
odcinka kanalizacji sa-
nitarnej ciśnieniowej 
o średnicy 110 mm oraz grawitacyjnej o średnicy 200 mm w obrębie miejscowo-
ści Rusko oraz miejscowości Jaroszów. Trwają prace przy montażu przepompowni 
ścieków. Do wykonania pozostanie rozruch przepompowni oraz przywrócenie na-
wierzchni dróg do pierwotnego stanu. Zakończenie realizacji zadania planowane 
jest na 31 maja br. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, w formie ryczałtu, wynosi 
blisko 915 tys. zł brutto.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Liczba urodzeń nowych 
mieszkańców gminy 

Strzegom

2018 193

2019 206

2020 197

2021  
(do 6 maja) 38
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Podobnie jak w latach ubie-
głych sezon letni na base-
nach otwartych OSiR-u przy 
ul. Mickiewicza 2 rozpo-
cznie się najprawdopodobniej 
w drugiej połowie czerw-
ca. Aby tak się stało, muszą 
być spełnione dwa warunki: 
sprzyjające warunki pogodo-
we i zgoda naszego rządu na 
otwarcie tego typu obiektów 
w czasie pandemii.

- Wydaje się, że to rząd zdecy-
duje kiedy i czy baseny zostaną 
otwarte – pogodę mamy „zamó-
wioną”. Tak czy inaczej musimy 
być gotowi. Wszystkie prace 
związane z uruchomieniem 
basenu przebiegają zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami – 
podkreśla Paweł Mosór, prezes 
strzegomskiej spółki OSiR. 

Wszyscy mamy nadzieję, że 
strzegomskie baseny będą funk-
cjonować tak jak zawsze i będą 
nas chłodzić w upalne dni.

Tekst i zdjęcia: 
oSir Strzegom

WyDARzeNiA

jak w latach ubiegłych sezon letni na basenach otwartych OSir-u przy ul. Mickiewicza 2 ma się rozpocząć w drugiej połowie czerwca

Przygotowują baseny 
 Do rozpoczęcia sezonu letniego na basenach oSiR pozostało 
jeszcze kilka tygodni. Pracownicy ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu już przygotowują obiekt oraz całą infrastruk-
turę. Prace techniczno-konserwacyjne idą pełną parą.

W i o s e n n y  S t r z e g o m

W tym roku wiosna zawitała do Strzegomia – zresztą tak jak wszędzie - nieco później. Kwitnące kwiaty i drzewa, ćwierkające ptaki czy pojawie-
nie się słonecznej pogody to jedne z wielu powodów, dla których warto wyjść na spacer całymi rodzinami po naszym pięknym mieście. Świetny 
przykład dali nasi seniorzy, którzy postanowili zaczerpnąć świeżego powietrza (patrz zdjęcia poniżej) i spacerowali m.in. po Alei Rzeźb. Popra-
wiająca się sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawia, że na zewnątrz jest już bezpieczniej i bez przeszkód można zorganizować piesze 
wycieczki, do których wszystkich zachęcamy!
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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 kolej-
ne z nich: 

Mariusz: Witam. Jak wy-
gląda sprawa z remontem na 
ul. Piłsudskiego? Droga miała 
być robiona, 2 z 4 zostały wyre-
montowane, a co z resztą?

Były już, panie Mariuszu, 
odpowiedzi. Zaktualizowa-
liśmy projekty na wszystkie 
cztery zatoki. Niestety dwie, 
które nie zostały wykonane, nie 
będą robione, bo nie są w pełni 
zagospodarowane. Przecież 
prowadziliśmy z państwem 
konsultacje, rozmowy i niestety 
nie osiągnęliśmy konsensusu. 

Nie będziemy robić inwestycji, 
by za kilka miesięcy ją rozbierać, 
bo idzie nowe przyłącze gazowe, 
energetyczne, wodne, zjazd. Nie 
stać nas na takie luksusy. Uwa-
żam, że to państwo/społeczeń-
stwo obywatelskie powinniście 
się dogadać, by te wszystkie 
elementy wykonać i wtedy gmi-
na zrobi swoje. Taka jest nasza 
decyzja. Szkoda pieniędzy na 
projekt, bo straci ważność.

Barbara: W itam, prosz ę 
o informację na temat działki 
w miejscowości…

Odpowiedzi udzieliła naczel-
nik Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu.

Jolka: Gratulacje dla pana bur-
mistrza za pozyskanie środków 
na budowę mieszkań. Super! Ale 
do tego miodu muszę dodać łyżkę 
dziegciu, a mianowicie drogi 
dojazdowe. Fajnie, że ul. Ko-
nopnickiej będzie piękną drogą, 
ale taka inwestycja mieszkanio-
wa na tak bliskim terenie i do 
tego budowa przez prywatnego 
inwestora spowoduje - obym 
się myliła - że ul. Parkowa 
będzie „pięknie” zakorkowana. 
Załóżmy, że w sumie będzie ok. 
250 mieszkań (gminne i prywat-
ne), każda rodzina z autem, albo 
i dwoma, czyli średnio 300 aut 
i teraz spróbujmy wyjechać ok. 
godz. 7.00, jak wszyscy wybie-
rają się do pracy. No, nie ma 
szans bez poszerzenia ul. Par-
kowej zwłaszcza, że przy domu 
jednorodzinnym przy zjeździe 

z ul. Dolnej jest „zwężka” i dwa 
auta nie przejadą koło siebie 
czy ul. Krótkiej, a gdzie jeszcze 
chodniki? Proszę wziąć to pod 
uwagę. Pozdrawiam.

Dziękuję za czujność. To miłe, 
że są mieszkańcy, którzy myślą 
w tych kategoriach wsparcia 
i rady. Zagospodarowanie tego 
terenu to także rozwiązanie 
problemu kanalizacji desz-
czowej, sanitarnej, no i przede 
wszystkim dróg. Na odcinku 
ul. Krótkiej od ul. Bohaterów 
Getta przejęliśmy już kilka lat 
temu teren po lewej stronie 
i możemy budować tam szerszą 
drogę. Jadąc w lewo - ul. Krót-
ką - koło garaży będziemy 
przebudowywać ul. Parkową 
- też na szerszą z chodnikiem. 
Najtrudniejszy odcinek, który 
pozostanie jednokierunkowy 
wyjazdowy, to odcinek od zjazdu 
z górki do ul. Dolnej. Mieliśmy 
w tym temacie spotkanie 13 
maja br. Prawdopodobnie będzie 
to odcinek jednokierunkowy, 
tylko na wyjazd z tego terenu, 
wjazd na ten teren budow-
nictwa byłby od ul. Parko-
wej, ul. Krótkiej, ul. Miodowej 
przez ul. Konopnicką. Wyjazd 
ul. Konopnicka – ul. Miodowa, 
ul. Krótka i jednokierunkowa 
ul. Dolna. Sprawy cały czas  
są dyskutowane.

Krystyna: Dzień dobry panie 
burmistrzu. Mam pytanie (stare, 
bo już się tu pojawiało nie raz). 
Czy kiedykolwiek Urząd Miej-
ski planuje remont ul. Morskiej 
od ul. Szarych Szeregów do 
drogi krajowej nr 5? Czy 35 lat 

czekania to mało? Na ul. Wodnej 
mieszkańcy nie musieli czekać aż 
tyle. Pozdrawiam.

A ja kolejny raz odpowiadam, 
że w 2020 r. projektant zrezyg-
nował z wykonania projektu 
ul. Morskiej. Nawet nie mo-
głem zastosować kar w związku 
z COVID-19 - miał taką moż-
liwość. Powrócimy do tematu 
w 2022 r.

Haneczka 17: Witam, mam 
pytanie. Czy w Strzegomiu 
mogłaby być organizowana akcja 
„Beczka plus”, tak jak w innych 
miastach np. we Wrocławiu, żeby 
oszczędzać wodę i wykorzy-
stywać deszczówkę w związku 
ociepleniem klimatu? Chodzi 
mi oczywiście o działki ROD. 
Pozdrawiam.

Nie znałem tematu. Myślę, 
że to dobry pomysł. Poleciłem 
odpowiedniemu wydziałowi 
przygotowanie propozycji i mó-
wię – czemu nie.

Ewa: W itam serdecznie. 
Chciałam zapytać, kiedy będzie 
wykoszona trawa na podwórku 
za sklepem Rossmann? Trawa 
już jest bardzo wysoka. Dzięku-
ję, pozdrawiam.

Będzie systematycznie utrzy-
mywana. Wiosną zawsze tak 
jest, że mamy wąskie gardło, 
w tym roku szczególnie (CO-
VID-19 wśród pracowników) 
oraz opady deszczu. Z roz-
mowy z panią prezes spółki 
ZUK wiem, że po pierwszym 
uporządkowaniu terenu po-
dwórek będzie szczególnie 
o niego dbała.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

9 maja kraje Unii europejskiej świętowały „Dzień europy”. Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że dzięki unijnemu wsparciu w naszym mieście i na terenie niektórych sołectw udało się zre-
alizować wiele istotnych inwestycji polepszających codzienne życie mieszkańców. Dodajmy, 
że Polska wstąpiła do Ue 17 lat temu, dokładnie 1 maja 2004 r. 
Na zdjęciach przykłady niektórych inwestycji w gminie Strzegom zrealizowanych ze środ-
ków unijnych.

Polska wstąpi ła  do uni i  Europejsk ie j  17  lat  temu,  dokładnie  1  maja  2004 r.

„Dzień Europy” w Strzegomiu

Świetne wiadomości na-
płynęły ze Starostwa Powia-
towego w Świdnicy. Okazuje 
się, że będą kontynuowane 
roboty związane z budową 
chodnika przy drodze powia-
towej nr 2888D w Olszanach, 
w kierunku Świebodzic na 
odcinku od posesji nr 95 do 
posesji nr 83i.

Na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej planowane jest pod-
jecie uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej przez 
gminę Strzegom powiatowi 
świdnickiemu na realizację 

tego zadania. Orientacyjny 
koszt budowy chodnika bę-
dzie wynosił ok. 220 tys. zł, 
z czego wkład gminy Strzegom 
– w formie dotacji celowej - to 
kwota rzędu 80 tys. zł. 

Nowo budowany t rakt , 
z kostki betonowej, będzie miał 
dł. ok. 420 mb. Prace drogowe 
wykonywać będzie Służba Dro-
gowa Powiatu Świdnickiego.

- Ogromnie się cieszę z tego 
faktu. Panie starosto, serdecznie 
dziękuję w imieniu mieszkań-
ców Olszan – podkreśla bur-
mistrz zbigniew Suchyta. 

Panie starosto, dziękujemy!
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Ze względu na panujący stan 
epidemii wywiady bezpośrednie 
nie będą realizowane aż do od-
wołania. Oznacza to, że nikt nie 
zapuka w tej sprawie do twoich 
drzwi. A jeśli zapuka ktoś, kto 
będzie podawał się za rachmistrza 
spisowego, to może być to oszust! 
Nie wpuszczaj go do mieszkania 
ani nie udzielaj żadnych infor-
macji. Jeśli podejrzewasz, że ktoś 
podszywa się pod rachmistrza, 
jak najszybciej skontaktuj się 
z policją. 
– Jeśli przed 4 maja br. już się 

spisałeś przez Internet lub te-
lefonicznie, nikt nie będzie do 
Ciebie dzwonić w tej sprawie. 

–  Pamiętaj, że możesz sprawdzić 
tożsamość rachmistrza na in-
folinii spisowej pod numerem 
22 279 99 99 i również poprzez 

aplikację dostępną na stronie 
https://rachmistrz.stat.gov.pl/. 

– Jeśli zweryfikowałeś rachmi-
strza i jesteś pewien, że dzwoni 
do Ciebie w celu przepro-
wadzenia spisu, pamiętaj, że 
zgodnie z ustawą nie możesz 
odmówić podania mu danych. 
Warto zapoznać się zawczasu 
z zakresem pytań spisowych na 
stronie www.spis.gov.pl. 

– Rachmistrz nie zapyta Cię 
o zarobki, oszczędności, cenne 
przedmioty w domu, numer 
konta, PIN do karty czy dane 
logowania do bankowości 
internetowej. Takich pytań 
w formularzu spisowym nie 
ma! Jeśli je usłyszysz – to może 
wskazywać na próbę wyłudze-
nia danych. Sprawę należy nie-
zwłocznie zgłosić na policję.

rachmistrz nigdy nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta czy PiN do karty. Takich informacji nie podawaj! 

Spisz się! Teraz twoja kolej
od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmi-
strzowie spisowi w ramach Narodowego Spisu Powszechne-
go ludności i Mieszkań 2021. Będą dzwonić wyłącznie z nu-
meru 22 828 88 88. 

Apelujemy o ostrożność. Pomóżmy również osobom starszym bez-
piecznie zrealizować obowiązek spisowy. 

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 

wejdź na spis.gov.pl i się spisz! 

Ja już się spisałem! 

Teraz Twoja kolej 

Zachęcam 
ZBIGNIEW SUCHYTA 
BURMISTRZ  STRZEGOMIA  

Miejsce 
Na zdjęcie 

Do zakresu działań punk-
tu konsultacyjno-informa-
c y jnego  będz ie  na leża ło 
m.in. udzielanie informacji 
o  programie osobom za-
interesowanym złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, 
wsparcie wnioskodawców 
w zakresie przygotowywania 
wniosków o dofinansowanie, 
w tym pod kątem spełnie-
nia wymagań określonych 
w programie, przyjmowanie 
wniosków o dofinansowanie 

od wnioskodawcy i przeka-
zywanie ich do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, a także pomoc wnio-
skodawcom przy rozliczeniu 
przyznanego dofinansowania, 
w tym przy poprawnym wy-
pełnianiu wniosku o płatność 
oraz kompletowaniu wyma-
ganych załączników.

O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco. 

red

Program „czyste Powietrze”
Urząd Miejski w Strzegomiu informuje, że prowadzone są pra-
ce związane z uruchomieniem punktu konsultacyjno–informa-
cyjnego w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „czy-
ste Powietrze”. Program realizowany jest przez Narodowy Fun-
dusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności ener-
getycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
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Mimo niekorzystnej pogody, 
2 maja, władze samorządowe 
Strzegomia uczciły „Dzień 

Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej ” przy strzegomskim 
pomniku 1000-lecia Państwa 

Polskiego i 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. W wydarzeniu 
uczestniczyli m.in. radni Rady 

Miejskiej w Strzegomiu, mło-
dzieżowi radni, przedstawi-
ciele Związku Strzeleckiego 
odział Strzegom oraz człon-
kowie lokalnych ugrupowań 
politycznych.

Dzień później – 3 maja – 
obchodzono 230. rocznicę 

u c h w a l e n i a  k o n s t y t u c j i 
3 Maja w Strzegomiu. Z tej 
okazji wraz z przedstawi-
cielami organizacji  i  sto-
warzyszeń złożono kwiaty 
pod tym samym pomnikiem. 
Następnie w kościele pw. 
Najświętszego Zbawiciela 

Świata i MB Szkaplerznej 
z Góry Karmel w Strzegomiu 
odprawiona została uroczysta 
msza św. w intencji Ojczyzny, 
której przewodniczył ks. bi-
skup Adam Bałabuch. 

red

W kościele pw. Najświętszego zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej z Góry Karmel odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny

Strzegomska „Majówka”
Dwudniowe obchody świąt majowych w Strzegomiu (2-3.05) przebiegły pod znakiem 
uroczystości przy pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego i 1050. rocznicy chrztu Pol-
ski oraz mszy św. w intencji ojczyzny, którą odprawił biskup pomocniczy diecezji świd-
nickiej ks. bp Adam Bałabuch.

To będzie nie lada gratka dla 
fanów motoryzacji! Zapraszamy 
na pokaz Samochodów i Moto-
cykli Zabytkowych, Rajdowych 
i Specjalnych, który jest orga-
nizowany przez Strzegomską 

Grupę Miłośników Motoryzacji. 
Pokaz odbędzie się 16 maja br. 
o godzinie 13:00 na parkingu 
przy ul. Św. Anny w Strzegomiu 
i ma na celu wsparcie zbiórki dla 
małej strzegomianki Amelki.

Niezwykły pokaz motoryzacyjny

od zakończenia najbar-
dziej krwawego konflik-
tu zbrojnego w historii 
ludzkości minęło właś-
nie 76 lat. W naszym mie-
ście 8 maja br. odbył y 
się symboliczne obcho-
dy upamiętniające tamte 
wydarzenia.

Przy Pomniku Ofiar 
Niemieckiego Reżimu 
Nazistowskiego w Gra-
binie spotkali się radni 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu na czele z prze-
wodniczącym Toma-
szem Marczakiem oraz 
przedstawiciele Związku 
Strzeleckiego Oddział 
Strzegom, którym dowo-
dzi Błażej Kołodziej.

W trakcie krótkiej uro-
czystości odegrano hymn 
Polski, złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. 
Organizatorami uroczysto-
ści byli: burmistrz Strzego-
mia oraz Związek Strzele-
cki Oddział Strzegom.

red

Minęło już 76 lat
Miejmy nadzieję, że to wydarzenie stanie się tradycją w gminie Strzegom. Warto je pielęgnować

Warto podkreślić, że z inicjatywą organizacji tej uroczystości przy pomniku na terenie 
Grabiny wyszli strzegomscy strzelcy. 
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Finał odbył się pod koniec 
marca br. we Wrocławiu. Ka-
rol musiał wcześniej przejść 
eliminacje szkolne i powia-
towe. Warto podkreślić fakt, 
że uczeń PSP nr 2 był jednym 
z najmłodszych laureatów 
tego prestiżowego konkursu, 
na trwale wpisanego w ka-
lendarz edukacyjny Dolnego 
Śląska. 

Organizatorzy konkursu 
wyrazili nadzieję, że odnie-
sione przez uczniów sukcesy 
przyczynią się do rozwoju ich 
zainteresowań i uzdolnień, 
przyniosą satysfakcję ich ro-
dzicom i nauczycielom, mo-
tywujących młodych ludzi do 
rozwoju pasji poznawczych. 

red

Serdecznie gratulujemy naszemu laureatowi i ży-
czymy dalszych sukcesów. Karol Górski to nie tylko 
świetny uczeń, ale też sportowiec. Jest zdobywcą 
medali w mistrzostwach Dolnego Śląska w judo. Na 
co dzień trenuje w barwach AKS-u Strzegom. 

Przy okazji obchodzonego dzień wcześniej Dnia Strażaka, 
uczniowie mogli wyrazić strażakom z Jaroszowskiej Jednostki 
OSP swoją wdzięczność za ich codzienny trud, zaangażowanie 
i poświęcenie w ofiarnej służbie na rzecz naszej lokalnej spo-
łeczności. Było to również ostatnie wydarzenie zaplanowane 
przez placówkę w tegorocznym planie zadań do zrealizowania 
w ramach Programu „Bezpieczny Dolnoślązak”.

oŚWiATA 

Karol Górski to nie tylko świetny uczeń, ale też sportowiec. Trenuje judo 

Sukces ucznia „Dwójki”
Karol Górski – szóstoklasista z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Strzegomiu - został laureatem Konkursu Hi-
storycznego zDolny Ślązak. jego opiekunem merytorycz-
nym był nauczyciel historii Roman Asynger. Karol nie miał 
łatwego zadania, bowiem pytania konkursowe wykraczały 
poza program nauczania historii dla klasy ósmej. 

Wiktoria zając z Liceum 
Ogólnokształcącego w Strze-
gomiu zajęła II miejsce w ka-
tegorii szkół średnich w kon-
kursie plastycznym zorgani-
zowanym przez Wałbrzyskie 
Stowarzyszenie „Composin-
gart”. Nasza uczennica zapre-
zentowała niezwykle barwny 
i wielowątkowy obraz kosmo-
su – „Bajki robotów – Biała 
Śmierć”. Gratulujemy!

T e m a t e m  k o n k u r s u 
było pytanie: „Jak wygląda 

opowiadanie science-fiction?” 
(„Bajki Robotów” i „Opowieści 
o pilocie Pirxie” w ilustracji 
młodych czytelników twórczo-
ści Stanisława Lema). Patronat 
nad konkursem sprawowali: 
Starostwo Powiatowe w Świd-
nicy, Wydawnictwo Literackie 
i Instytut Polska Przyszłość. 

Konkurs ogłoszony był dla 
młodzieży szkół podstawo-
wych (klasy VI-VIII) oraz 
młodzieży szkół średnich 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Nagroda dla licealistki!

Kształtowanie postaw ekolo-
gicznych powinno rozpocząć 
się już u progu edukacji szkol-
nej. z myślą o tym właśnie PSP 
w Kostrzy przystąpiła do rea-
lizacji projektu „Nasze dzie-
ci segregują śmieci”, którego 
głównym celem jest uświado-
mienie uczniom sensu segre-
gacji śmieci i recyklingu.

Projekt skierowany jest do ucz-
niów klas I-III, którzy podjęli się 
już pierwszych działań związa-
nych z jego realizacją. Zaangażo-
wane jest tu również środowisko 
rodzinne dzieci, możemy więc 
mówić o jego szerszym zasięgu. 
Pierwszoklasiści zgłębiali tema-
tykę segregacji śmieci, czytając 
z podziałem na role teatrzyk 
ekologiczny, a później wykonali 
plakaty tematyczne. Drugokla-
siści przypominali sobie zasady 
zachowania sprzyjające ochronie 
środowiska, utrwalili wiedzę 
dotyczącą właściwej segregacji 
śmieci oraz poznali znaczenie 
słowa „recykling”. Efektem zajęć 
było wymyślanie haseł promu-
jących ekozachowania oraz 
wykonanie prac plastycznych. 

Uczniowie konstruowali rów-
nież prace plastyczno-technicz-
ne pt. „Drugie życie odpadów”. 

Trzecioklasiści również utrwa-
lili wiedzę w zakresie segrega-
cji odpadów i poznali sposób 

recyklingu butelek, a efektem 
zajęć były prace wykonane właś-
nie z plastikowych butelek.

Kostrzańskie dzieci segregują śmieci
Nie tylko dzieci uczestniczyły w akcji ekologicznej, ale również ich rodzice

Głównym celem tych ćwi-
czeń było zapoznanie uczniów 
i pracowników szkoły z zasto-
sowaniem procedur dotyczą-
cych zachowania w przypadku 
wybuchu pożaru lub powstania 
innego zagrożenia dla ich ży-
cia lub zdrowia, sprawdzenie 
skuteczności przyjętej meto-
dy alarmowania o zagroże-
niu, sprawdzenie umiejętności 
powiadamiania o zagrożeniu 
służb ratunkowych, a także 
sprawdzenie przestrzegania 
zasad ewakuacji. Uczniowie 
i nauczyciele, zachowując odpo-
wiednie środki bezpieczeństwa, 

szybko i sprawnie opuścili oba 
budynki szkoły oznaczony-
mi drogami ewakuacyjnymi.  
– Nasi uczniowie bez paniki wy-
konali zadanie związane z prób-
ną ewakuacją. Corocznie w cza-
sie ewakuacji szkołę odwiedzają 
druhowie strażacy z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jaroszowie, którzy nadzorują 
przebieg ewakuacji i instruują 
uczniów oraz pracowników 
szkoły, jak należy stosować 
procedury ewakuacji w szkolnej 
rzeczywistości. Tak było rów-
nież i tym razem – informują 
nauczyciele z Jaroszowa.

Szkolna ewakuacja w jaroszowie

Mali olszaniacy wiedzą już, 
że mamy następujące symbole 
narodowe: godło, biały orzeł na 
czerwonym tle w złotej koronie, 
hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, 
który wymaga odpowiedniej 
postawy w trakcie śpiewania lub 
słuchania oraz flaga Polski w bar-
wach biało - czerwonych. 

Święto Konstytucji 3 Maja było 
wspaniałą okazją do rozmowy 

z dziećmi o ojczyźnie, która jest 
dla nich domem rodzinnym, 
podwórkiem, przedszkolem. 
Niezwykle ważne jest, by od 
najwcześniejszych lat budować 
poczucie dumy, że jesteśmy Pola-
kami i wszystko, co polskie jest dla 
nas ważne i bliskie. 

Swoje emocje dzieci wyraziły 
również w pracach plastycznych. 
Wykonały prace z wykorzystaniem 

różnorod-
nych tech-
nik – była 
to  f laga . 
Wzbudze-
nie u dzieci 
zaintere-
s o w a n i a 
historią od 
najmłod-
szych lat jest 
niezbędne 
dla nauki patriotyzmu, kształ-
towania pozytywnych postaw 
i uczuć patriotycznych. - Jesteśmy 

dumni z naszych małych patrio-
tów – podkreślają nauczyciele 
z Olszan.

Maluchy z Olszan świętowały „Majówkę”
Święto Konstytucji 3 Maja było wspaniałą okazją do rozmowy z dziećmi o ojczyźnie

Przedszkolaki 4 maja br. przybyły odświętnie ubrane i odśpie-
wały hymn państwowy. Poznały znaczenie świąt majowych, 
a także symboli narodowych. 
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Ważnym elementem idei pro-
jektu jest dbanie nie tylko o ga-
tunki ptaków, ale również o ich 
siedliska i ostoje lęgowe. W ak-
cję montażu budek zaangażowali 
się również strażacy OSP Tom-
kowice, którzy bardzo chęt-
nie pomagali w rozwieszaniu 

budek lęgowych, użyczając swój 
sprzęt i koordynując całą akcję. 
Oprócz strażaków w akcję 
zaangażowano również dzieci 
biorące udział w projekcie, 
dbając o wymogi sanitarne. 

- Do mieszkańców Tomko-
wic trafiło 20 budek lęgowych. 

Dodatkowo 5 sztuk zostanie 
rozwieszonych w Olszanach ze 
względu na fakt, że tamtejsza 
szkoła podstawowa jest partnerem 
projektu – informuje sołtys Tom-
kowic Andrzej Szczepanik.

Projekt grantowy jest realizo-
wany w ramach „Wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, w ramach Przed-
sięwzięcia IV. Aktywna spo-
łeczność „Szlakiem Granitu”. 
„Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”. 

Do mieszkańców Tomkowic trafiło 20 budek lęgowych, natomiast kolejne 5 sztuk zostanie rozwieszonych w Olszanach

Domki dla ptaków w tomkowicach 
Na terenie sołectwa Tomkowice 1 maja br. rozwieszono budki lęgowe. zakupiono je wcześniej 
w ramach projektu „Poznaj tomkowickie ptaki”, na który pozyskano środki finansowe ze Sto-
warzyszenia lGD „Szlakiem Granitu”.

Z inicjatywy mieszkań-
ców Stanowic, przy siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
stanął oryginalny kosz na na-
krętki. Na uwagę zasługuje 
niecodzienny kształt kosza, 
który przypomina gaśnicę. 

- Jest to własnoręcznie wyko-
nany pojemnik na plastikowe 
zakrętki. To kolejna atrakcja - 
dzieło naszej ekipy: Krzysztofa 
Kuczmy, zbigniewa Paweł-
ka, jakuba Powroźnika oraz 

panów z warsztatu z Zakładu 
Herbapol – informuje w me-
diach społecznościowych Piotr 
Szmidt, mieszkaniec Stano-
wic i radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

Pojemnik już zapełnia się 
nakrętkami. Po zapełnieniu 
gaśnicy surowcem, zostanie 
on sprzedany firmom recy-
klingowym i zyska nowe życie. 
Zebrane zaś środki finansowe 
trafią do potrzebujących.

jedyna taka… gaśnica

W świetlicach wiej-
skich w olszanach 
i Rusku pod koniec 
kwietnia br. zamon-
towano klimatyzację, 
dzięki której w okresie 
letnim będzie można 
funkcjonować w bar-
dziej komfortowych 
warunkach. 

W Olszanach zaku-
piono jeden klimaty-
zator centralny z opcją 
chłodzenia i grzania du-
żej sali o mocy 14 kW 
oraz jeden klimatyza-
tor naścienny z opcją 
chłodzenia i grzania 
sceny o mocy 2,64 kW. 
Prace wykonała Firma 
AT-KLIMA z Marci-
nowic. Koszt inwesty-
cji wyniósł 23 tys. zł. 
Środki  pochodził y 
z Funduszu sołeckiego 
wsi Olszany.

W Rusku natomiast 
zakupiono dwa kli-
matyzatory naścien-
ne z opcją chłodzenia 
i grzania, które zostały 
zamontowane w sali 
głównej o mocy 7 kW 
każdy. Prace wykonała 
firma SERWIS AGD 
Waldemar Marszalik 
z Legnicy. Ich koszt to 
ok. 11,3 tys. zł, a pie-
niądze pochodzi ł y 
z Funduszu sołeckiego 
wsi Rusko.

red

Klimatyzacja już gotowa do pracy
Urządzenia mają funkcję chłodzenia, jak i grzania. Sprawdzą się zatem zimą i latem

13. stycznia 2021 r. Stowarzyszenie Tomkowice podpisało z Lokalną Grupą Działania 
„Szlakiem Granitu” umowę o powierzenie grantu na zadanie pt. „Poznaj tomkowickie 
ptaki”. Wsparcie na jego realizację wynosi 22 571,00 zł. W ramach projektu będą rea-
lizowane działania: „Warsztaty Ptasi Tropiciele”, „Montaż budek lęgowych”, „Warsztaty 
Teatralne” i „Tablice Informacyjne”.

W poprzednim numerze w artykule pt. „Prace drogowe 
w Tomkowicach na ukończeniu” została podana infor-
macja o byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tom-
kowicach. Oczywiście RSP w dalszym ciągu istnieje 
i funkcjonuje bardzo dobrze. Przepraszamy za pomyłkę. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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IV lIgA PIłKARSKA – WSchód 
(AKS GrAnit StrzeGom S.A.))

KlASA A – gRuPA WAłbRzych I
(HerbApol StAnowice)

KlASA b – gRuPA WAłbRzych I
(AKS ii StrzeGom, SoKół KoStrzA, UniA JAroSzów)

KlASA b –gRuPA JelenIA góRA I 
(HUrAGAn olSzAny)

Kolejny mecz w sezonie: 
MKP Wołów – AKS  0:0, 
AKS – Polonia Trzebnica 1:0

Kolejny mecz w sezonie: 
KS Walim – herbapol 0:2, 
herbapol – lKS Wiśniowa 6:1

Kolejne mecze w sezonie: błękitni Słotwina - AKS II 
1:3, AKS II – unia Jaroszów 7:0, Sokół – lKS Piotro-
wice Świdnickie 1:1, KP McK Mieroszów – Sokół 
6:2, unia – Tęcza bolesławice 3:4, AKS II – unia 7:0

Kolejne mecze w sezonie: 
huragan – Victoria czadrów 3:0 walkower 
(na boisku 0:2), huragan – bolko bolków 
3:3, lesk Sędzisław – huragan 4:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. lechia Dzierżoniów 22 60

2. bielawianka bielawa 23 58

3. AKS granit Strzegom S.A.  23 53

4. mKp wołów  23 43

5. Sokół marcinkowice  23 38

6. moto Jelcz oława  22 38

7. mechanik brzezina  23 38

8. Sokół wielka lipa  23 37

9. polonia trzebnica  23 36

10. piast Żerniki (wrocław)  23 34

11. orzeł ząbkowice Śląskie  23 33

12. piast nowa ruda  22 30

13. GKS mirków/ Długołęka 23 27

14. nysa Kłodzko  23 26

15. lKS bystrzyca Górna  23 21

16. Unia bardo 22 18

17. orzeł lubawka 22 16

18. orzeł prusice 23 7

19. pogoń pieszyce 23 1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik wałbrzych 18 54

2. mKS Szczawno zdrój 18 40

3. herbapol Stanowice 18 38

4. Górnik nowe miasto wałbrzych 18 38

5. zieloni mokrzeszów 18 27

6. KS walim 18 26

7. zagłębie wałbrzych 18 25

8. podgórze wałbrzych 18 23

9. włókniarz Głuszyca 18 22

10. zieloni mrowiny 18 22

11. Górnik boguszów-Gorce 18 20

12. czarni wałbrzych 18 19

13. Sudety Dziećmorowice 18 19

14. Unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 18 17

15. orzeł witoszów 18 16

16. lKS wiśniowa 18 7

Poz. Klub Mecze Punkty

1. AKS II Strzegom 16 46

2. iskra witków Śląski 16 42

3. lKS piotrowice Świdnickie 16 36

4. mKS ii Szczawno-zdrój 16 36

5. Szczyt boguszów-Gorce 16 30

6. Kp mcK mieroszów 16 27

7. nysa Kłaczyna 16 23

8. tęcza bolesławice 16 21

9. Sokół Kostrza 16 20

10. płomień Dobromierz 16 15

11. Sparta przełom pastuchów 16 10

12. błękitni Słotwina 16 10

13. unia Jaroszów 16 6

14. zieloni ii mokrzeszów 16 3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Skalnik czarny bór 16 46

2. lesk Sędzisław 16 38

3. Amfibolit leszczyniec 16 35

4. orzeł ii lubawka 16 28

5. orły lipienica 16 27

6. bolko bolków 16 25

7. Husaria Grzędy 16 24

8. bóbr opawa 16 24

9. Victoria czadrów 16 22

10. lzS Janiszów 16 18

11. huragan Olszany 16 18

12. Uran okrzeszyn 16 10

13. KS 1946 ii chełmsko Śląskie 16 8

14. Dragon miszkowice 16 1

SPoRT

Price, aktualnie zajmujący 
drugą pozycję w światowym 
rankingu Międzynarodowej Fe-
deracji Jeździeckiej był fawory-
tem tego konkursu. Prowadzenie 
objął już po ujeżdżeniu, jednak 
punkty karne za przekroczenie 
normy czasu na crossie sprawi-
ły, że spadł na trzecią pozycję. 
Straty odrobił na parkurze, 
a bezbłędny przejazd zapewnił 
mu zwycięstwo. Drugie miejsce 
zajęła Mélody johner na koniu 
Toubleu de Rueire. Szwajcar-
ka po bezbłędnym i jedynym 
crossie przejechanym w normie 
czasu, po dwóch próbach była 
pierwsza, jednak nie ustrze-
gła się błędów na parkurze, co 
kosztowało ją utratę zwycięstwa. 
Na najniższym stopniu podium 
stanęła Holenderka Merel Blom 
na klaczy Ceda N.O.P. 

Reprezentantka Belgii lara 
De liedekerke-Meier na kla-
czy Cascaria V, po bezbłędnym 

pokonaniu parkuru, zwyciężyła 
w trzech długich gwiazdkach. 
Drugie miejsce na podium zajęła 
para z Niemiec Rebecca-juana 
Gerken na klaczy Fame 227, 
a trzecie Belg Seppe Vilain 
i Lamparo V. 

W dwóch długich gwiazd-
kach, po czystym przejeździe 
parkuru, pierwsze miejsce zajął 
reprezentant Niemiec Nicholas 
Goldbeck na koniu Chintano 7, 
wyprzedzając prowadzącego po 
dwóch próbach Andreasa os-
tholta z Niemiec na klaczy Chilli 
Supreme oraz Szwajcarkę Nadję 
Minder i Victoryhope Treille. 

W sobotę próbami terenowy-
mi rozstrzygnięto zmagania 
w konkursach w krótkim 
formacie. W klasie czterech 
gwiazdek najlepsza była 
reprezentantka Holandii 
Merel Blom na ko-
niu The Qui-
zmaster, 

Szwed Niklas lindbaeck dosia-
dający Focus Filiocus był drugi, 
a Niemiec Andreas Dibowski 
na Brennusie trzeci. Kamil Raj-
nert na kaczy Emilia Of Chin, 
najwyżej sklasyfikowania polska 
para rywalizację zakończyła na 
dziewiątej pozycji. 

Konkurs trzygwiazdkowy 
wygrała Niemka Hella jen-
sen na koniu Canjo, CCI3*-S, 
wyprzedzając parę z Polski ju-
lię Gillmaier i Red Dream 
Princes oraz Holenderkę Me-
rel Blom i Crossborder Radar 
Love N.O.P. Merel Blom na 
koniu Calgary 92 najlepsza była 
w klasie Intro. 

Krajowy konkurs dwóch gwiaz-
dek wygrała Sylwia Rychlik na 
klaczy Florentina. W klasie CNC 
100 najlepszy wynik uzyskała 
Anna Królikowska na Fudżi 
BM, a w kategorii wiekowej 18 
lat zwyciężył Patryk Pawłowicz 
na klaczy Entalpia M. 

Zawody Strzegom Spring 
Open wyłoniły zwycięzców 
sześciu konkursów międzyna-
rodowych i trzech krajowych, 
startowało w nich 185 zawod-
ników i niemal 300 koni repre-
zentujących 17 krajów. 

Wyniki on-line: http://results.
strzegomhorsetrials.pl/event.
php?event=12 

W drugiej tegorocznej edycji zawodów Strzegom Spring Open wystartowało 185 zawodników i niemal 300 koni reprezentujących 17 krajów

tim Price wygrywa w morawie
Nowozelandczyk Tim Price na 11-letnim koniu Vitali zwycię-
żył w klasie cci4*-l, najwyższej rangą rozgrywce podczas dru-
gich zawodów Strzegom Spring open w WKKW. Polka z dru-
gą lokatą w konkursie trzygwiazdkowym. 

Fot. Leszek W
ójcik
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W sobotę, 8 maja br. dwie zawodniczki sekcji judo AKS-u Strzegom: Nikola Kamińska 
i zuzanna oleksiuk wystartowały w lesznie w eliminacjach do ogólnopolskiej olim-
piady Młodzieży. judoczki zakwalifikowały się do mistrzostw Polski, które odbędą się 
w dniach 25-27 czerwca br.

SPoRT / oGłoSzeNiA

rusko – nieruchomość przeznaczona do rozbiórki jaroszów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości za-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość stanowiąca 
działkę nr 182, AM-2, Obr. Ru-
sko o powierzchni wg reje-
stru ewidencji gruntów 0,0300 
ha zabudowana budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, 
garażem oraz dwoma murowa-
nymi toaletami. 
 Ze względu na zły stan tech-
niczny budynków przeznaczo-
ne są one do rozbiórki. 
D la n ieruchomośc i  ur zą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00054604/3. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom, obejmu-
jącej obręby: Bartoszówek, Ja-
roszów, Rusko, Skarżyce, Mo-
rawa, Międzyrzecze, uchwalo-
nego Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. powyższa dział-
ka oznaczona jest częściowo 
symbolem MR zabudowa za-
grodowa w części strefa OW 
obserwacji archeologicznej, 
w części strefa B ochrony kon-
serwatorskiej, w części grani-
ca udokumentowanego złoża 
surowców mineralnych. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 10.000,00 zł
Wadium - 1.000,00 zł
 Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.05.2021 r. o godz. 1030 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Santander Bank Pol-
ska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
24.05.2021 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 wp ł ac one p r zez 
uczestn ika,  k tó r y  w ygra ł 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 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 do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku ustanowienia pełno-
mocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio 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 z 2014 r. poz. 
1490).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 85-
60-543, 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 ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
113/5, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,6876 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 236.100,00 zł
Wadium - 23.610,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.05.2021 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla n ieruchomośc i  ur zą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020690/5
N i e r uc h o m o ś ć  j e s t  wo l -
na od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obrębu wsi Jaro-
szów oraz obrębu wsi Barto-
szówek, w gminie Strzegom, 
uchwalonego Uchwałą Nr 
84/16 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24.08.2016 r. 
działka nr 113/5 oznaczona 
jest symbolem 15 MN tere-
ny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 

ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
 Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 24.05.2021 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wp łacone p r zez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu 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 przed 
jego podpisaniem. W razie 
uchylania się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy w formie aktu no-
tarialnego, 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 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem 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 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie try-
bu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, 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 ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Serdeczne gratulacje dla zawodniczek oraz trenera józefa Smotera

udane kwalifikacje judoczek

Po bardzo dobrych walkach Nikola Kamińska w kategorii wagowej +70 kg zajęła 2. miejsce, 
a Zuzanna Oleksiuk w kategorii do 52 kg wywalczyła 3. miejsce. 

Czekamy na kolejne dobre wieści, tym razem z mistrzostw Polski! 
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