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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W  tym numerze o  so-
bie opowiada Robert Wój-
towicz, dyrektor Zespołu 
Szkół w Strzegomiu 

 str.2

StrzeGom
rocznica 

Strzegomianie licznie 
przybyli, by uczestniczyć 
w  uroczystościach upa-
miętniających 99. rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości 
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StrzeGom
Samochód 
dla strażaków 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Goczałkowie otrzymała 
w  ostatnich dniach nowo-
czesny średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
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W Skrócie:

Himilsbach

Strzegomski artysta Patryk 
Nieczarowski zainicjował 
akcję „Listopad z  twarzą 
Himilsbacha”. Jej realizację 
można podziwiać na face-
booku na profilu „Himilsba-
cha strzegomskie elementy 
baśniowe”. 

Śmieci 

Przypominamy, że aktual-
ne harmonogramy odbioru 
odpadów z  terenu gminy 
Strzegom zamieszczane są 
na stronie www.zuk.strze-
gom.pl. 

Posprzątaj 

Przypominamy właści-
cielom psów o  obowiązku 
sprzątania po swoich czwo-
ronogach. 

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 129; 24.11.2017 r. Następne wydanie: 08.12.2017 r. Rok Vi ISSN 2299 – 579X. 

Niezwykle szanowany i cha-
ryzmatyczny mieszkaniec 
naszego miasta - Marian 
Wojciów został 16. Honoro-
wym Obywatelem Strzego-
mia. Uroczysta sesja odbyła 
się w  sobotę, 18 listopada 
br. w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

Tak ważne wydarzenie zgro-
madziło wielu znamienitych 
gości. Wśród obecnych byli m. 
in.: Tytus Czartoryski – radny 
sejmiku województwa dolno-
śląskiego, Marian Dembiński 
- członek Rady Krajowej NSZZ 
Rolników Indywidualnych „So-
lidarność” i  przewodniczący 
NSZZ RI Regionu Dolny 
Śląsk, Michał Grzegorczyn – 
członek prezydium Rady Kra-
jowej NSZZ RI „Solidarność”, 
Kazimierz Kimso – prze-
wodniczący Regionu Dolny 

Śląsk NSZZ 
„ S o l i d a r -

ność” oraz 
R y s z a rd 

Jadach – wiceprzewodniczący 
Związku Plantatorów Bura-
ka Cukrowego w  Świdnicy. 
Na sesji pojawili się również 
przedstawiciele duchowieństwa, 
Honorowi Obywatele Strzego-
mia, sołtysi, rolnicy, przyjaciele 
i znajomi. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć najbliższej rodziny 
Mariana Wojciów – żony 
i dzieci wraz z rodzinami.

Burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew 

S u c h y t a , 

mówiąc o nowym Honorowym 
Obywatelu Strzegomia, wskazał 
na jego bardzo dużą aktywność 
i  zasługi w  wielu dziedzinach 
życia. Podkreślił niespożytą 
wręcz energię, bogaty życiorys 
i  ogromne poczucie humoru. 
Włodarz naszej gminy zazna-
czył także, że z  doświadcze-
nia Mariana Wojciów mogło 
i  nadal może korzystać kilka 
pokoleń mieszkańców Ziemi 
Strzegomskiej. Uzasadnienie do 
uchwały nadającej tytuł „Hono-
rowego Obywatela Strzegomia” 
odczytał wiceprzewodniczący 
rady Paweł Mosór. Wniosko-
dawcami byli burmistrz Strze-
gomia oraz radny Zdzisław 
Kudyba.

Sam Marian Wojciów w swo-
im wystąpieniu podziękował 
strzegomskim radnym za pod-
jęcie uchwały ws. nadania tego 
prestiżowego tytułu, a wszyst-
kim gościom za przybycie 
i uświetnienie tej uroczystości. 
W swoim stylu, ze swadą i po-
czuciem humoru, przypomniał 
kilka zabawnych anegdot ze 
swojego życia, wprowadzając 
zebranych w  doskonały na-
strój.

Po obejrzeniu interesującej 
prezentacji multimedialnej, 
będącej swoistym podsumo-
waniem dotychczasowego życia 
Mariana Wojciów, przyszła 

pora na przemówienia gości 
i  składanie okolicznościowych 
życzeń. Pod adresem bohatera 
uroczystości padło wiele sym-
patycznych i  życzliwych słów. 
- Niezmiernie się cieszę, że 
Marian Wojciów dołączył do 
grona „Honorowych Obywateli 
Strzegomia”. Znam go prak-
tycznie całe moje dorosłe życie. 
Prowadziliśmy razem wspól-
ne akcje w  obronie interesów 
zwykłych obywateli. Dziękuję, 
że dostrzeżono mojego – mogę 
śmiało tak powiedzieć – przy-
jaciela. On – jak mało kto - jest 
wart tego wyboru – podkreślał 
Marian Dembiński. – Cenię 
w  Tobie to, Drogi Marianie, 
że nigdy nie byłeś poprawny 
politycznie. To, co mówiłeś, 
nigdy nie było złośliwe, zawsze 
wynikało z Twojego doświad-
czenia i Twojej wielkiej troski 
o  różne sprawy – dodał ks. 
Marek Babuśka. Bardzo ciepło 
o Marianie Wojciów wypowie-
dział się także Ryszard Rossa, 
burmistrz Strzegomia w latach 
1990-1994, podkreślając m. in. 
jego aktywność samorządową.

Sesja zakończyła się pamiąt-
kowymi fotografiami i wywia-
dami do Telewizji Internetowej 
Strzegom. Zaproszeni goście 
byli również uczestnikami Balu 
Rolnika. 
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Spotkania będą odbywały się 
w terminach:
- 28.11.2017 r. (wtorek), godz. 

16.00, Szkoła Podstawowa 
nr 3 w  Strzegomiu (dawne 
Gimnazjum nr 1), 

- 28.11.2017 r. (wtorek), godz. 
18.00, Strzegomskie Cen-
trum Kultury,

- 29.11.2017 r. (środa), godz. 
16.00, Przedszkole nr 4 na 
Grabach w Strzegomiu (daw-
na Szkoła Podstawowa nr 
3),

- 29.11.2017 r. (środa), godz. 
18.00, Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Strzegomiu. 

Honorowy obywatel 

Burmistrz spotka się z mieszkańcami

Pod adresem bohatera uroczystości padło wiele sympatycznych i życzliwych słów

Tematem spotkań z włodarzem gminy będą sprawy m.in. realizowanych i planowanych inwestycji

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta zaprasza miesz-
kańców na spotkania, podczas których będą poruszane 
tematy związane z bieżącymi sprawami gminy. 
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- Z  25 na 26-10-2017 r. 
z  pomieszczeń znajdujących 
się przy ul. Paderewskiego-
-Czerwonego Krzyża doszło do 
kradzieży mienia. Na polecenie 
policji zabezpieczono materiał 
z monitoringu.

- 26-10-2017 r. o godz. 10.12 
na ul. Kościuszki, na wysokości 
piekarni, kierujący pojazdem 
skrócił sobie jazdę, przejeżdża-
jąc w  poprzek przejścia dla 
pieszych, drogę dla rowerów 
i  chodnik. W  tej sprawie 
czynności przeprowadzi 
policja.

- 27-10-2017 r. o godz. 
10.37 w  Rynku kierują-
cy pojazdem Toyota nie 
dostosował prędkości do 
warunków panujących na 
drodze. Wyniku tego pojazd 
wpadł w  poślizg i  obrócił się 
o 180o. W pojeździe znajdowały 
się jeszcze dwie osoby. Sprawę 
przekazano do KP w  Strze-
gomiu.

- 27-10-2017 r. ok. godz. 
14.00 spacerująca z  psem ko-
bieta wprowadziła go na teren 
placu zabaw przy ul. Czerwone-
go Krzyża, pomimo widoczne-
go zakazu. Po przeprowadzonej 
rozmowie kobieta dobrowolnie 
opuściła plac zabaw.

- 28-10-2017 r. ok. godz. 

15.40 w Rynku doszło do oszu-
stwa na szkodę sklepu. Na po-
lecenie policji materiał filmowy 
i  zdjęciowy z monitoringu ka-
mery w Rynku został 
zabezpieczo-
ny.

- 30-10-2017 r. o godz. 13.35 
policjanci z Komisariatu Policji 
podjęli interwencję w stosunku 
do mężczyzny, który spożywał 
alkohol na placu zabaw ul. 
Czerwonego Krzyża w  Strze-
gomiu

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Str zegomian ie o sob ie….. Okiem strzegomskich kamer

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie samych. 
W tym numerze Robert Wójtowicz, dyrektor Zespołu Szkół w Strzegomiu.

Miejsce urodzenia: Świebodzice	
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: Wcześniej	filatelistyka	 i	 numizmatyka,	 a	obecnie	poznawanie	historii	
Strzegomia	i	okolic	oraz	nowych	miejsc	w	kraju	i	za	granicą.
Największy sukces:	Wspaniała	rodzina;	uczniowie	otrzymujący	promocje,	koń-
czący	 szkołę,	 a	następnie	 świetnie	dający	 sobie	 radę	w	życiu	osobistym	oraz	
zawodowym.
Największa porażka: Jak	każdemu	człowiekowi,	tak	również	i	mnie	przez	całe	życie	
towarzyszą	różne	potknięcia,	po	których	zawsze	trzeba	się	podnieść.	Osobiście	
żadnego	z	tych	potknięć	nie	nazwałbym	porażką.	
Największe marzenie: Znaleźć	dość	wolnego	czasu	oraz	odpowiednie	środki	dla	
siebie	i	moich	bliskich,	aby	móc	wybrać	się	w	podróż	dookoła	świata :)
Książka czy film: Dobra	książka	oraz	 interesujący	film,	w	 zależności	od	 ilości	
posiadanego	czasu.	Najlepiej	z	gatunku	fantasy,	sci-fi	lub	kryminał.
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym, żeby: Brzmi	
to	trochę	strasznie,	kiedy	wyobrazimy	sobie,	że	wszystko	mogłoby	zależeć	od	
jednej	osoby,	ale	gdybym	miał	taką	możliwość,	to	chciałbym,	żeby	ludzie	trochę	
zwolnili	w	swoim	codziennym	życiu	i	poświęcili	więcej	czasu	swoim	bliskim	i	sobie	
niż	karierom	zawodowym	i	pracy.

Co podoba się Panu w Strzegomiu? Jestem	mieszkańcem	Strzegomia	od	urodzenia,	czyli	już	ponad	40	lat	i	zawsze	byłem	zako-
chany	w	tym	mieście.	Jest	to	miejsce	o	bardzo	bogatej	historii,	pełne	zieleni,	zabytków,	ciekawych	miejsc	i	ludzi.	Obserwując	
zachodzące	w	tym	mieście	zmiany	i	widząc	jak	Strzegom	pięknieję,	bardzo	się	cieszę,	że	mogę	ciągle	być	jego	mieszkańcem.
Co denerwuje Panu w Strzegomiu? Strzegom,	jak	wiele	innych	miejscowości,	dotknięty	jest	przez	falę	wandalizmu	i	bezmyśl-
ności	jego	niektórych	mieszkańców	oraz	odwiedzających.	Bardzo	przykre	jest,	gdy	wielu	ludzi	stara	się	upiększać	i	dbać	o	swoje	
miasto,	a	inni	to	niszczą	i	zaśmiecają,	nie	czerpiąc	z	tego	przecież	żadnych	korzyści.

Montaż obiektu rozpoczął 
się pod koniec października br. 
Inauguracja nowego sezonu na 
„Białym Orliku” nastąpi w środę, 
6 grudnia br. o godz. 10.00. – Za-
praszam wszystkie osoby, które 
uwielbiają jazdę na łyżwach. 
Cennik korzystania z lodowiska 
jest niezmieniony w stosunku do 

poprzedniego sezonu zimowego. 
W dniu rozpoczęcia sezonu 
wstęp dla wszystkich będzie 
bezpłatny, jedynym kosztem 
będzie ewentualne wypożycze-
nie łyżew – zaznacza Grzegorz 
Luszawski, dyrektor OSiR-u.

W dni powszednie (w godz. 
8.00 – 15.00) pierwszeństwo 

w korzystaniu z lodowiska 
mają uczniowie szkół gminy 
Strzegom. Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zapewnia nieodpłat-
ną naukę jazdy na łyżwach. 
Przy zakupie biletu wstępu na 

lodowisko można skorzystać 
również z bezpłatnych kasków, 
do czego zachęcamy. Jazda na 
lodowisku dozwolona jest tylko 
i wyłącznie w rękawiczkach.
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„Biały Orlik” zaprasza do zabawy
Otwarcie już 6 grudnia. W dni powszednie (w godz. 8.00 – 15.00) pierwszeństwo w korzystaniu z lodowiska mają uczniowie szkół gminy Strzegom

decznie zapraszamy do udziału w obchodach

–
– Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu –

Św. w intencji ofiar stanu wojennego, osób 

– przy pomniku Św. Jana Pawła II –
dśpiewanie hymnu państwowego, modlitwa, 

przesłania

– Złożenie kwiatów
przez uczestników. Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Tomasz Marczak

Burmistrz 

Strzegomia

Zbigniew Suchyta

Święto Górnicze, przypadające  
4 grudnia, to szczególna okazja, 

aby złożyć załogom strzegomskich 
zakładów wydobywczych 

i kamieniarskich wyrazy uznania. 
Pełni szacunku dla trudu górniczego, 
z okazji Święta Barbórki, składamy 
wszystkim pracującym w przemyśle 

wydobywczym i obróbczym, życzenia 
bezpiecznej i spokojnej pracy, 

sukcesów zawodowych i finansowych, 
szczęścia górniczego oraz zadowolenia 

z wzajemnej współpracy.

Cennik na lodowisko (cena za 45 
min)
1. dzieci do 7 lat - bezpłatnie
2. dzieci od lat 7, młodzież i studenci 

do 25. roku życia - 1 zł
3. dorośli - 5 zł
Wypożyczalnia łyżew - 3 zł/ 45 min
ostrzenie łyżew - 5 zł

Strzegomskie lodowisko jest już praktycznie gotowe do 
użytkowania. Aktualnie trwa zalewanie tafli, później wejdą 
specjalistyczne maszyny do jej czyszczenia. 
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LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

19.11 – 25.11 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855-52-06

26.11 – 02.12 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857-19-64

03.12 – 09.12 Przy 
Fontannie

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

kiedy dyżury naszych aptek? Policja apeluje o zachowanie ostrożności
Aktualne godziny dyżuro-

wania aptek (1 wyznaczona 
apteka):
1) poniedziałek – piątek do 

godz. 22.00 
2) sobota do godz. 20.00 
3) niedziele i święta w godz. 

9.00 – 20.00 

Jesienna pogoda, mokra na-
wierzchnia sprzyja niebezpiecz-
nym zdarzeniom drogowym. 
Świdnicka policja apeluje - do-
stosujmy prędkość do warunków 
panujących na drodze.

Niskie temperatury, wcześnie 
zapadający zmrok, do tego przy-
mrozki, mgły i opady deszczu 
sprawiają, że jezdnia choć pozor-
nie wygląda na suchą i bezpiecz-
ną, taka nie jest. Niesprzyjające 
warunki pogodowe pogarszają 
widoczność na drodze. Dlatego 
siadając za kierownicą, należy 
pamiętać, że każda pora roku 

wymaga od kierowców przygo-
towania samochodu, jak i innego 
stylu jazdy. Zwłaszcza w okresie 
jesienno – zimowym należy wy-
kazać się dużą wyobraźnią oraz 
pokorą do jazdy. 

Wiadomym jest, że na wa-
runki atmosferyczne nie mamy 
żadnego wpływu, jednak po-
przez odpowiednie zachowania 
i szacunek do zasad ruchu 
drogowego i technik kierowania 
pojazdami możemy zwiększyć 
bezpieczeństwo na drodze, 
własne i innych uczestników 
ruchu. Dlatego świdniccy po-

licjanci apelują, aby kierowcy 
przede wszystkim ściągali nogę 
z gazu. 

Pamiętajmy, że w wielu róż-
nych miejscach nawierzchnia 
dróg połączona z opadami at-
mosferycznymi, leżącymi na 
drogach liśćmi, wydłuża drogę 
hamowania pojazdu, w skraj-
nych wypadkach kierujący może 
wpaść w poślizg i nie zapanować 
nad samochodem. Wyprzedza-
nie w takich warunkach, wymi-
janie, wchodzenie w zakręt może 
być bardzo niebezpieczne. 

komunikat kPP Świdnica

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
- II Mistrzostwa Dolnego Śląska 

w Wyciskaniu Leżąc
- Przygotowania do musicalu „MAM-

MA MIA”
- Relacja z  obchodów Narodowego 

Święta Niepodległości
- Tytuł „Honorowy Obywatel Strze-

gomia” dla Mariana Wojciów

Jak informuje Katarzyna Cio-
ruń, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych 
w Urzędzie Miejskim w Strzego-
miu, jaroszowskie centrum aktyw-
ności będzie mieściło się w okoli-
cach miejscowej szkoły i boiska 
Orlik. – Obiekt będzie miał dwie 
kondygnacje. Na parterze będzie 
mieściła się remiza strażacka 
OSP Jaroszów tj. garaże, warsztat, 
magazyn, biuro i zaplecze socjalne 
oraz główna sala świetlicy wiejskiej 
wraz z  zapleczem kuchennym 
i socjalnym. Na pierwszym piętrze 

znajdzie się biblioteka z czytelnią, 
Punkt Opieki Społecznej, Punkt 
Informacji Kryzysowej i tzw. sala 
integracji wiejskiej do wszelkich 
spotkań, szkoleń itp. Będą mogły 
się tam spotykać m. in. lokalne sto-
warzyszenia. Warto wspomnieć, 
że w budynku będzie winda dla 
osób niepełnosprawnych i  na 
zewnątrz miejsca parkingowe – 
wymienia Katarzyna Cioruń. 

Z faktu powstania w niedalekiej 
przyszłości centrum aktywności 
społecznej w  Jaroszowie cieszy 
się radna Krystyna Lewicka. – Po 

tylu latach oczekiwania w końcu 
nam się udało. Niezmiernie się 
cieszymy z ogłoszenia przetargu 
na budowę tego budynku, któ-
ry jest nam bardzo potrzebny. 
W tym miejscu chciałabym ser-
decznie podziękować władzom 
Strzegomia i  radnym za zrozu-
mienie i podjęcie tej decyzji. Nasze 
sołectwo jest największe w gminie 
i  brak takiego miejsca bardzo 
nam doskwierał. Lokalizacja jest 
również bardzo dogodna – blisko 
szkoły i boiska. W ten sposób po-
wstanie duży kompleks. Wszystko 
będzie się pięknie komponowało 
– podkreśla radna z Jaroszowa.

O tej inwestycji bę-
dziemy informować 
na bieżąco. 
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Świętowanie 99. rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości rozpoczęło się od 
mszy św. w Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu, którą w intencji 
Ojczyzny odprawił ks. biskup 
Ignacy Dec. Po zakończo-
nej mszy wszyscy w  uroczy-
stym przemarszu udali się pod 
pomnik I. J. Paderewskiego. 
W  swoim przemówieniu bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta podkreślał, jak ważne 
jest pielęgnowanie pamięci 
o historii naszego kraju. Chwilę 
potem miejsce miała uroczysta 
Salwa Honorowa, a po odczy-
taniu Apelu Pamięci nastąpiło 
składanie wieńców i wiązanek 
przez poszczególne delegacje.

W  Strzegomskim Centrum 
Kultury odbyła się druga część 
obchodów. W ich trakcie przed-

szkolaki z Publicznego Przed-
szkola nr 2 w Strzegomiu oraz 
uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu przedstawili wzru-
szające i piękne progra-
my artystyczne, których 
głównym motywem był 
patriotyzm i miłość do 
Ojczyzny. Swój duży ta-
lent muzyczny zaprezen-
towali młodzi wykonawcy: 
Michał Sozański i  Miłosz 
Soprych, którzy zagrali na piani-
nie. Duży aplauz zyskał również 
Rafał Oryńczak, wykonując 
kilka patriotycznych utworów. 
Na zakończenie wystąpił nie-
zwykle lubiany i  ceniony aktor 
- Tomasz Stockinger. Artysta 
zaśpiewał kilkanaście piosenek 
nawiązujących klimatem do lat 
20. i 30. ubiegłego stulecia.

W  trakcie obchodów Na-
rodowego Święta Niepodle-
głości w Strzegomiu władze 
naszego miasta od kilku lat 
przyznają honorowe tytuły 
„Zasłużony dla Ziemi Strze-
gomskiej”. Tytuł ten jest wy-
różnie-

niem przyznawanym osobom 
fizycznym, osobom prawnym 
oraz organizacjom społecz-
nym, które swoją działal-
nością przyczyniły się do 
gospodarczego, kulturalnego 
lub społecznego rozwoju oraz 
promocji gminy Strzegom, 

bądź zasłużyły się mieszkań-
com naszej gminy. W  tym 
roku tytuły „Zasłużony dla 
Ziemi Strzegomskiej” trafiły 
do wieloletniego pedagoga 
i  byłego rzecznika praso-
wego UM w  Strzegomiu 
- Grażyny Kuczer i  dwóch 
strażaków-ochotników: Tade-

usza Tretera z Goczałkowa 
i  Czesława Sołtysika 

z Żelazowa.
Władze Strzego-

mia wręczyły także 
odznaki honoro-
we „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”, 

które zostały nadane 
przez ministra kultury 

i dziedzictwa narodowego. 
Otrzymali je członkowie To-

warzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej: Danuta Olender, 
Krystyna Żarczyńska, Józef Ci-
choń i Zbigniew Jurgielewicz. 
Odznakę otrzymało również 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, a odebrał ją prezes 
Edmund Szczepański. Serdecz-
nie gratulujemy.

miejsce aktywności

Strzegomianie świętowali

Brak takiego centrum aktywności i integracji ze świetlicą bardzo doskwierał mieszkańcom największego sołectwa w gminie Strzegom

Po zakończonej mszy wszyscy w uroczystym przemarszu udali się pod pomnik I. J. Paderewskiego, gdzie m.in. odczytano Apel Pamięci

11 listopada 2017 r. w Strzegomiu odbyły się uroczystości 
upamiętniające 99. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Uroczystości zgromadziły licznie strzegomian, 
przedstawicieli władz powiatowych i gminnych. Do Strze-
gomia przyjechał także Tilo Schroth, rzecznik prasowy 
niemieckiego Torgau.

Gmina Strzegom ogłosiła przetarg na budowę centrum aktywności i integracji miesz-
kańców wsi jaroszów. Chodzi konkretnie o budynek wielofunkcyjny ze świetlicą wiejską. 
Obiekt ma powstać do końca kwietnia 2019 r.
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Oddali krew
Młodzieżowa Rada Miejska 

w Strzegomiu oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zorga-
nizowali kolejną już w tym 
roku zbiórkę krwi. Odbyła 
się ona w dniu 21 listopada 
br. W sumie zarejestrowało 
się 10 osób, z których 9 od-
dało życiodajny płyn. Łącznie 
pobrano ok. 4 litry krwi. Naj-
bliższa zbiórka krwi odbędzie 
się 16.01.2018 r.

Następne terminy:
13 marca 2018 r.
15 maja 2018 r.
10 lipca 2018 r.
11 września 2018 r. 
13 listopada 2018 r.
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S t r z egomian in  L e s z e k 
Szwaja przysłał do naszej 
redakcji propozycję znacz-
ków w wersji elektronicznej, 
które mogłyby promować 
Strzegom. Dziękujemy za ten 
ciekawy pomysł i  serdecznie 
zachęcamy innych do nadsy-
łania swoich propozycji. 

- Trafiłem na stare zdję-
cie, na któr ym pokazano 

serię znaczków pocztowych 
- prawdopodobnie używanych 
przez pocztę przed wojną. 
Wzorując się na nim, wyko-
nałem zestaw-serię znaczków, 
wykorzystując do tego celu 
fotografie zrobione przeze 
mnie: budynków, obiektów 
dzisiejszego Strzegomia – 
mówi Leszek Szwaja. 

red

Strzegom na znaczkach

Uroczystość przekazania sa-
mochodu odbyła się 15 listo-
pada br. w Burkatowie (gmina 
Świdnica). Uczestniczyły w niej 
m. in. władze samorządowe 
Strzegomia, ks. prałat Ma-
rek Babuśka i  reprezentacja 
strażaków-ochotników gminy 
Strzegom na czele z prezesem 
Urszulą Olszewską i  komen-
dantem Józefem Jabłońskim. 

Warto podkreślić, że samo-
rząd gminy Świdnica był lide-
rem projektu pn. „Zakup sprzę-
tu dla prowadzenia akcji ratow-
niczych i  usuwania skutków 
zjawisk katastrofalnych lub po-
ważnych awarii celem wsparcia 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych – projekt partnerski 
gmin pod przewodnictwem 
gminy Świdnica” – dofinan-
sowanie w  ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Projekt obejmował 
swoim zakresem doposażenie 
11 jednostek OSP z  terenu 
6 powiatów Dolnego Śląska. 
Gmina Strzegom – podobnie 
jak 10 innych gmin – była 
partnerem projektu.

Wartość zakupu pojazdu 
dla OSP Goczałków wynosi 
ok. 760 tys. zł. Jednostka 

z  Goczałkowa, należąca do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego (KRSG), jako 
jedyna nie miała w swoim po-
siadaniu nowoczesnego tabo-
ru. Przypomnijmy, że w 2008 
r. zakupiono nowy pojazd dla 
OSP Stanowice, w  2012 r. – 
dla OSP Strzegom, a w 2014 
r. – dla OSP Rogoźnica. W 2 
ostatnich kadencjach to już 
trzeci nowoczesny pojazd dla 
naszych strażaków-ochot-
ników.

- Samochód (Stolarczyk 
MAN) jest bardzo nowo-
czesny. Posiada napęd 4x4, 
spełnia wysokie normy emi-
sji Euro 6, wyposażony jest 
w  linię szybkiego natarcia, 
posiada autopompę, zbiornik 
o  pojemności 4670 litrów 
wody, działko wodno-pianowe 
umieszczone na kabinie samo-
chodu, radiostację samochodo-
wą i  6 radiostacji nasobnych 
i  6 latarek LED. Zabudowa 
jest wykonana w  technologii 
metalowo-kompozytowej. Do-
dam, że w  nowym pojeździe 
wykorzystamy także sprzęt 
z poprzedniego wozu – infor-
muje Sylwester Treter, prezes 
OSP Goczałków.

tW

Wóz dla strażaków 
W dwóch ostatnich kadencjach to już trzeci nowoczesny pojazd dla naszych strażaków-ochotników

Strażacy z  Ochotniczych 
Straży Pożarnych w  Strze-
gomiu, Rogoźnicy i  Ko-
strzy 27 października br. 
uczestniczyli we wspólnych 
ćwiczeniach taktyczno-bo-
jowych na terenie kamienio-
łomu Andrzej II w Strzego-
miu, będących częścią du-
żych manewrów „Magistrat 
2017” zorganizowanych 
przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej 
w  Świdnicy. Związane one 
były z teoretycznym atakiem 
terrorystycznym w powiecie 
świdnickim.

Jak informuje Urszula Ol-
szewska, prezes zarządu Od-
działu Miejsko - Gminnego 
ZOSP RP w  Strzegomiu, 
celem tych manewrów było 
doskonalenie umiejętności 
prowadzenia i  koordynacji 

działań ratowniczych, do-
skonalenie systemów współ-
działania i dowodzenia z róż-
nymi służbami na miejscu 
akcji i sprawdzenie możliwości 
taktycznych połączonych sił 
Służby Więziennej, Policji 
i  jednostek przeciwpożaro-
wych. – Ćwiczenia były bardzo 
trudne i niezwykle potrzebne. 

Cieszę się, że nasi straża-
cy mogli sprawdzić swoje 
umiejętności na tak trudnym 
terenie jak kamieniołomy i we 
współpracy z innymi służbami. 
Świadkiem tych ćwiczeń były 
władze samorządowe Strze-
gomia – informuje Urszula 
Olszewska. 

red

Ćwiczenia „magistrat 2017”
Ćwiczenia z udziałem strażaków były bardzo trudne i niezwykle potrzebne Dla niewidomych 

Zapraszamy wszystkie osoby 
z terenu gminy Strzegom, do-
tknięte niepełnosprawnością 
dotyczącą dysfunkcji wzroku, 
osoby posiadające rentę z  ty-
tułu wzroku lub orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności 
o symbolu orzeczenia 04-0. 

Zapisując się do Koła Pol-
skiego Związku Niewidomych 
w  Strzegomiu, można dowie-
dzieć się o  przysługujących 
ulgach i  uprawnieniach dla 
osób niewidomych lub słabo-
widzących. 

- Przynależność do naszego 
stowarzyszenia daje możliwość 
korzystania z  różnego rodza-
ju szkoleń, pozyskania sprzętu 
optyczno- pomocowego (lupy, 
zegarki mówiące, białe laski, igły 
samonawlekające, folie powięk-
szające itp.) – mówi Andrzej 
Zontek, prezes Polskiego Związ-
ku Niewidomych w Strzegomiu.

Działalność Strzegomskiego 
koła opiera się także na pomocy 
doraźnej, organizowaniu różne-
go rodzaju spotkań integracyj-
nych, jak również wycieczek.

Siedziba Polskiego Związku 
Niewidomych w  Strzegomiu 
mieści się w Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel” w Strze-
gomiu, przy ul. Kościuszki 2, 
parter, pokój nr 120.

Zapraszamy w każdy wtorek 
w godz. 10.00 - 13.00.

red

Premiera kolejnego przedsta-
wienia teatralnego w  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego w Strzegomiu już 
w najbliższą sobotę. Fragmenty 
„MAMMA MIA”, które pojawią 
się na deskach LO budzą duże 
zainteresowanie. 

W  piątek, 10 listopada br. 
w  murach Liceum Ogólno-

kształcącego 
w  Strze-
g o m i u 
pojawili 
się Grecy 
m i e s z -
k a j ą c y 

w okolicach Strzegomia: Sotris 
Samoypelis i  Christos Daras. 
Panowie zwiedzili szkołę i z za-
interesowaniem przyglądali się 
wykonanej dekoracji. Goście 
przyjęli również zaproszenie 
dyrektora Tomasza Marczaka 
do udziału w przedstawieniu, a co 
najciekawsze – do zaśpiewania 
w języku greckim. 

Niespodzianek, które czeka-
ją na widzów pod-
czas sobotniego 
przedstawienia 
będzie o wiele 
więcej. Dość 
jednak zdra-
dzania szcze-
gółów…
red

Grecy w LO!

W 2017 r., oprócz pozyskania samochodu dla OSP Goczałków, gmina Strze-
gom wyremontowała elewacje i ociepliła remizy strażackie w Stanowicach 
i Granicy. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie otrzymała w 
ostatnich dniach nowoczesny średni samochód ratowniczo-
gaśniczy. – To wspaniała wiadomość dla naszych strażaków 
– mówi Sylwester Treter, prezes OSP Goczałków.

- Wiem, że taka seria znaczków zapewne się nie 
ukaże, ale przypuszczam, że można by je wykorzy-
stać w innej formie do promowania naszego miasta. 
Jestem ciekaw opinii mieszkańców Strzegomia na 
ten temat – dodaje pan Leszek.
Prosimy przesyłać swoje opinie na adres e-mailowy: 
biuletyn@strzegom.pl
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O t o  n a s z e  p r z e d s z k o l a c z k i 

Prezentujemy kolejne 
grupowe zdjęcia 
przedszkolaków 
i pierwszoklasistów 
uczęszczających do 
placówek oświatowych 
gminy Strzegom. 
Tym razem fotografia 
przedszkolaków 
z oddziału przedszkolnego 
w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 
w Strzegomiu.

3, 4-latki – wychowawca 
Ewelina Bednarz

Dofinansowanie w  wysokości 
56 tys. zł zostało przyznane 
w  ramach dotacji z  Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz w ramach środków własnych 
w  kwocie 14 tys. zł. Łącznie 
na jedną placówkę oświatową 
przypadła kwota 17,5 tys. zł do 
wykorzystania na nowoczesny 
sprzęt multimedialny. - Dzięki 
nowoczesnym pomocom dydak-
tycznym pozyskanym w ramach 
tego programu uczniowie i  na-
uczyciele będą mogli rozwijać 

swoje kompetencje informa-
cyjno-komunikacyjne, pozy-
skany sprzęt pozwoli stosować 
nowoczesne metody nauczania. 
Zajęcia będą bardziej atrakcyjne 

i urozmaicone, a uczniowie będą 
chętnie w  nich uczestniczyć – 
podkreśla Janina Klonowska, 
dyrektor PSP nr 4 w Strzegomiu. 

red

Pomoce dla naszych szkół
Dzięki wykorzystaniu nowych technologii podniesie się poziom nauczania

„Aktywna Tablica” to program rządowy, w ramach którego cztery szkoły: PSP nr 2 w Strzegomiu, 
PSP nr 4 w Strzegomiu, PSP w Olszanach i PSP w Kostrzy otrzymały dofinansowanie na zakup 
pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z  wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Już wkrótce w/w placówki oświatowe otrzymają 
monitory dotykowe, projektory i tablice multimedialne. 

W ramach programu „Aktywna tablica” szkoły za-
kupiły interaktywne monitory dotykowe, projektory 
i tablice multimedialne.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł ma najnowszy film z Agatą Kuleszą, który na po-
czątku listopada wszedł do kin?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 25 i 26 listopada 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłasza-
jącej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina Sck !

„Twój Vincent” (film polski)
26 listopada, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 
zł/ 16.11 – 15 zł

„Listy do M.3” (film polski)
24 listopada, godz. 18.00/ godz. 
20.00
25 listopada, godz. 17.00/ godz. 
19.00
26 listopada, godz. 17.00/ godz. 
19.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„Twój Vincent” (film polski)
26 listopada, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„Piła. Dziedzictwo”
2 grudnia, godz. 17.00
3 grudnia, godz. 17.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł
„Geostorm”
2 grudnia, godz. 19.00
3 grudnia, godz. 19.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł
„Emotki” DUBBING
6 grudnia, godz. 09.00, bilet 5 zł
9 grudnia, godz. 15.00
10 grudnia, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł
„Mikołaj w każdym z nas”
9 grudnia, godz. 18.00
10 grudnia, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

co w kinie Sck?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

To pozycja dla każdego czytelni-
ka. Szczere wyznania anorektyczki, 
która stara się nie szokować i nie 
straszyć, ale pokazać życie takie 
jakim ono jest. Karolina nie jest 
zadowolona ze swojego życia. Stres, 
awantury w domu, próba samo-
bójcza. Czy tak powinna zaczynać 
się opowieść o młodej nastolatce? 
Zdecydowanie nie. Czytając tę 
niezwykłą książkę, poznajemy hi-
storię Karoliny-Grubaski walczącej 
o lepszy start. Nie jest to jednak 
łatwe. Trudne relacje z rodzicami 

i rówieśnikami to początek piekła. 
Niełatwo jest być inną grubą, nieza-
radną. W głowie kołaczą się różne 
myśli w walce z tą chorobą. Razem 
z bohaterką pokonujemy tę trudną 
drogę w powrocie do normalności. 
Czy Karolina osiągnie swój wy-
marzony cel? Czy spotkania na jej 
drodze ludzie i wyciągnięte w jej 
kierunku życzliwe dłonie pomogą 
pokonać tą straszną chorobę? 

elżbieta michaluk, Biblioteka 
Publiczna miasta i Gminy 

Strzegom 

Wszystkie barwy życia
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Dieta (nie) Życia” K. Otwinowskiej i A. Mazur

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Biblioteki Publicznej w Strze-
gomiu poleca książkę Karoliny Otwinowskiej i Agnieszki Mazur 
„Dieta (nie) Życia”. 

Muzeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy zaprasza do 
obejrzenia nowej wysta-
wy „Na ulicach i murach. 
Afisze i plakaty z okresu 
II wojny światowej” wy-
pożyczonej z Archiwum 
Państwowego w Lubli-
nie. 

Jest to kolekcja najcie-
kawszych plakatów z okre-
su okupacji hitlerowskiej, 
które pojawiły się na uli-
cach i murach domów na 
terenie Lublina i Lubelsz-
czyzny. Zbiór tworzą m.in. 
obwieszczenia o powszech-
nej mobilizacji, utworze-
niu zamkniętej dzielnicy 
(getta) w Lublinie, wpro-
wadzaniu kolejnych ogra-
niczeń codziennego życia, 
represjach na ludności mia-
sta i propagandowe plakaty 
władz okupacyjnych. Eks-
pozycja będzie dostępna w 
Muzeum Gross-Rosen do 
14.01.2018 r. Wstęp wolny, 
zapraszamy!

na ulicach i murach
To kolekcja najciekawszych plakatów z okresu okupacji hitlerowskiej

Autorka ma dar opowiadania o rzeczach niezwykle trudnych 
w zajmujący i obrazujący sposób. „Dieta (nie)Życia” to książka, 
którą z pewnością należy przeczytać. Pokazuje ona jak i trudne 
jest ludzkie życie, a opisywana sytuacja może spotkać każdego. 
Polecam!

W piątek, 24 listopada 2017 r. 
o godz. 17.00 w Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu odbędzie się 
kolejne „Spotkanie z historią”. 

Spotkanie poprowadzi To-
masz Smagłowski, który przy-
bliży Strzegom na dawnej fo-
tografii. 

Miasto przedstawione na 
dawnych zdjęciach ma swój 
urok. Dzięki zachowanym 
zbiorom możemy podziwiać, 
jak Strzegom zmieniał się 
na przestrzeni lat oraz jak 
wyglądał w fotograficznym 
obiektywnie. Serdecznie za-
praszamy! 

Strzegom na dawnej fotografii zapraszamy na 
koncert

8 grudnia 2017 r. o  godz. 
18.15 w  Kościele Zbawiciela 
Świata i  Matki Boskiej Szka-
plerznej w Strzegomiu wystąpią 
chóry: Anastazis z Wałbrzycha, 
Deesis z Piekar, Św. Cecylii ze 
Strzegomia pod dyrekcją Alek-
sandry Kołkowskiej. 

Będzie to nie lada gratka dla 
wielbicieli muzyki chóralnej 
oraz dla wszystkich strzegomian, 
którzy dobrze znają umiejętno-
ści, jakie prezentują wykonawcy. 
Jesteśmy przekonani, że w bo-
gatym programie artystycznym 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Wstęp wolny.

Dzieci wykonywały polecenia 
z czytanego wiersza i naklejały 
jesienne liście na wielki kapelusz 
wróżki.  – Są to fantastycz-

ne zajęcia, w których bardzo 
chętnie uczestniczymy. Jest to 
wspaniale zorganizowany czas 
dla naszych dzieci - mówią 

rodzice. Spotkania 
organizowane są 
piątki w Biblio-
tece Publicznej 
Miasta i Gmi-
ny Strzegom 
przy ul. Świdnic-
kiej o godz. 10.00 i 
odbywają się w ramach 
programu promocji czytelnic-
twa dofinansowanego przez 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Na-

rodowego. Tytuł 
zadania „Dom 
Bajek”. Tym, któ-
rzy nie mieli jesz-

cze okazji spędzić 
czasu na bajkowych 

zajęciach, przypominamy, 
że mają czas jedynie do końca 
grudnia. Zapraszamy. 

Wiele radości w Domu Bajek
– Są to fantastyczne zajęcia, w których bardzo chętnie uczestniczymy. Jest to wspaniale zorganizowany czas dla naszych dzieci - mówią rodzice

W ostatnim czasie strzegomskie maluchy w ramach zajęć 
„Dom Bajek” bawiły się kapeluszami wróżki, która jest 
bohaterką wielu bajek dla dzieci. Maluchy przebierały się w 
kolorowe kapelusze, bawiły się woalowym tunelem, wykleja-
ły i kolorowały kapelusz na wielkiej chuście animacyjnej. 
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Dzień 5 listopada to dzień 
urodzin jednego z największych 
twórców bajek - Walta Disney-
’a, a  jednocześnie jest to także 
Międzynarodowy Dzień Posta-
ci z Bajek. Aby uczcić ten dzień, 
wychowawczynie dla dzieci 
z  „Akademii Przedszkolaka” 
w  Jaroszowie zorganizowały 
bajkowe spotkanie. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że 
bajki nie tylko powinny umilać 
dzieciom czas, ale także uczyć 
i pokazywać sytuacje, z który-
mi mamy do czynienia na co 
dzień, w sposób bardziej przy-
stępny, niż tylko pogadanka. 
Dzięki bajkom, dziecko może 
wczuć się w sytuację głównego 
bohatera, zobaczyć jak radzi 
sobie z  problemami, czy też 

przeanalizować jego postępo-
wanie i wyciągnąć wnioski na 
przyszłość.

Temu też, służyć miały zaję-
cia. Maluchy miały możliwość 
przypomnienia lub poznania, 
najpiękniejszych bajek i baśni, 
m.in. : „Trzy świnki”, „Jaś i Mał-
gosia”, „Kopciuszek”, „Królewna 
Śnieżka”, „Czerwony Kaptu-
rek”, „Pinokio”, „Dziewczynka 
z Zapałkami”, „Alicja w Krainie 
Czarów”. Każda z  nich, była 
wyjściem do poruszenia waż-
nych tematów, związanych m. 
in. z wartościami, bezpieczeń-
stwem czy uczuciami.

Zwieńczeniem dnia były 
obchody Międzynarodowego 
Dnia Postaci z Bajek, które ob-
fitowały w zabawy i konkursy.

Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Rogoźnicy uczest-
niczyli w geologicznych zaba-
wach, zostając prawdziwymi 
paleontologami.

W  czasie zajęć stawali się 
odkrywcami prehistorycznych 
ślimaków, amonitów i  trylobi-
tów. Malowali formy gipsowe 
zwierząt, które żyły na długo 
przed dinozaurami, tworzyli 
papierowe piryty i  diamenty 
oraz rozwiązywali wiele te-
matycznych łamigłówek. Do-
datkowo, każdy z uczestników 
otrzymał piaskowo-gipsową 
kulę, w której ukryta była pra-
dawna skamieniałość, a  także 
własny młotek, dłuto i pędzelek. 

Emocjom, które towarzyszyły 
majsterkowaniu i  dłubaniu 
nie było końca. Skupienie na 
twarzach, podczas wydoby-
wania pradawnych stworzeń 
oraz uśmiech zadowolenia, 
gdy skamieniałość już została 
wydobyta, były niepowtarzalne. 
Podczas warsztatów uczniowie 
dowiedzieli się, jakie zwierzęta 
żyły w erze paleozoicznej i me-
zozoicznej, jak wyglądały, kiedy 
wyginęły, a które przetrwały do 
dnia dzisiejszego. Każdy uczeń, 
biorący udział w  geo-zbawie, 
otrzymał na pamiątkę swoje 
prace i wydobyte skamieniałości 
oraz pieczęć odkrywcy - pale-
ontologa.

Dzień Postaci z Bajek

„Geozabawy” w rogoźnicy

Działanie zatytułowane „Eu-
ropejski nauczyciel – europej-
ski absolwent Zespołu Szkół 
w  Strzegomiu” miało na celu 
podniesienie kompetencji języ-
kowych i metodycznych dyrekcji 
oraz kadry oświatowej szkoły, 
a  także zwiększenie europej-
skiego wymiaru kształcenia 
w  placówce. W  ramach pro-
jektu już od października 2016 
roku zostało zrealizowanych 10 
mobilności do krajów Europy: 
Irlandii i Austrii, podczas któ-
rych nauczyciele wzięli udział 
w zagranicznych kursach języ-
ka angielskiego oraz kursach 
metodyczno – kulturowych. 
Jako pierwsze, w październiku 
2016 roku, na dwutygodniowe 
szkolenie wyjechały nauczycielki 
języka niemieckiego i jednocze-
śnie koordynatorki projektów 
szkolnych: Halina Fitas i Laura 
Rychlik. Nauczycielki poznały 
nowe metody pracy z uczniem 
na lekcjach nie tylko języka nie-
mieckiego, ale również w pracy 
wychowawczej oraz na zajęciach 
pozalekcyjnych.

Wakacyjne kursy językowe 
i metodyczne w Dublinie, w któ-
rych uczestniczyli: Robert Wój-
towicz, Roman Ehlert oraz 
Dorota Sozańska, Halina Fitas, 
Elżbieta Milańczyk, Anna 
Czubala, Renata Mikołaje-
wicz – Gołąb i Laura Rychlik 
znacznie poprawiły kompetencje 
językowe uczestników mobilno-
ści. Podczas dwunastodniowego 
pobytu kadra musiała nie tylko 
zmagać się z trudnościami języka 
angielskiego w  międzynaro-

dowych grupach, ale również 
przygotować własne prezen-
tacje, które miały zobrazować 
przebieg, korzyści i  wrażenia 
uczestników z odbytego szko-
lenia. - Oprócz merytorycznej 
wiedzy w  zakresie języka an-
gielskiego i  niemieckiego oraz 
aspektów metodycznych, nasza 
kadra poznała kulturę, tradycje 
oraz specyfikę Austrii i Irlandii. 
Wiedeńskie zabytki, muzyka 
oraz zróżnicowana architektura 
nie mają już przed naszymi po-
dróżniczkami żadnych tajemnic. 
Natomiast Dublin w  rytmach 
Riverdance zaprezentował się 
pięknem literatury Oskara Wil-
de`a, wystawą obrazów w Hugh 

Lane Galery, kulturą pubów na 
Temple Bar oraz bogactwem 

księgozbiorów w bibliotece przy 
Trinity College, gdzie znajduje 
się jedno z najważniejszych dzieł 
średniowiecznej sztuki religijnej 
Księga z  Kells – mówi Laura 
Rychlik. 

Uroczystość pożegnania to 
chwile wzruszeń, podzięko-
wań i  serdecznych życzeń. 
Takie właśnie momenty prze-
żywali uczestnicy spotkania, 
które odbyło się w ostatnich 
dniach w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Stanowicach. Okazja 
ku temu była szczególna 
- pożegnanie wieloletniego 
dyrektora placówki - Marka 
Wiśniowskiego.

Przez lata pracy zaskarbił so-
bie sympatię, podziw i uznanie. 
Za poświęcenie, serce i zaanga-
żowanie otrzymał serdeczne po-
dziękowanie. Przez 

wiele lat 
swojej służby pokazywał, z  jaką od-

powiedzialnością należy ją wy-
konywać, mając na względzie 

dobro placówki, którą mu 
powierzono. Był dla swych 
nauczycieli nie tylko dyrek-
torem, ale także mentorem 
i przyjacielem.
Uroczystość rozpoczęła 

się wystąpieniem dyrektor 
szkoły - Barbary Smyk, która 
powitała zebranych, a następ-

nie w ciepłych słowach zwróciła 
się do Marka Wiśniowskiego. 
Dziękując za minione lata, wy-

raziła nadzieję, że będzie on 
częstym gościem w stanowickiej 
podstawówce. 

erasmus + w zS

Pożegnanie dyrektora marka Wiśniowskiego

Europejski nauczyciel, europejski absolwent, czyli podniesienie kompetencji językowych i metodycznych

Za poświęcenie, serce i zaangażowanie długoletni dyrektor otrzymał serdeczne podziękowanie

Dobiegł końca projekt reali-
zowany w Zespole Szkół w 
Strzegomiu we współpracy z 
programem Erasmus +.

W imieniu całej szkolnej społeczności Barbara Smyk życzyła wspaniałych dni 
w życiu osobistym, czasu na realizację pasji oraz, by czas ocalił od zapomnienia 
wspólnie spędzone chwile. A potem przemówił Marek Wiśniowski, który nawet 
nie próbował ukryć wzruszenia. Z głębokim rozrzewnieniem wspominał czas 
spędzony w szkole, mówiąc, że były to najpiękniejsze lata jego życia. Swą wy-
powiedź zakończył stwierdzeniem, a że dyrektorem się bywa, nauczycielem jest 
się cały czas. Obiecał, że będzie wpadał od czasu do czasu do szkoły. Trzymamy 
za słowo, panie dyrektorze, wszak zawsze to była, jest i będzie pańska szkoła.
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W  wyniku realizacji tego zadania 
została wybudowana sieć kanaliza-
cyjna o łącznej długości 1 283,5 mb, 
dzięki czemu obecnie Bartoszówek 
jest kolejną miejscowością naszej 
gminy skanalizowaną w 100%.

- Z  nowo skanalizowanej części 
Bartoszówka ścieki odprowadzane 
będą do kanalizacji sanitarnej wy-
budowanej w  roku 2015 w  ramach 
I etapu, a stąd - poprzez kanalizację 
w Jaroszowie - do oczyszczalni ście-
ków w Strzegomiu – wyjaśnia Dorota 
Borkowska, prezes strzegomskiej 
spółki WIK.

Do nowo wybudowanej w II etapie 
kanalizacji podłączonych zostanie 
kolejnych 25 nieruchomości tj. około 
147 osób.

Budowa z  uwagi na znaczne za-
głębienie kanalizacji  (miejscami 
do 4,0 m), bardzo wysoki poziom 
wód gruntowych oraz duży ruch na 
drodze wojewódzkiej wzdłuż której 
prowadzone były prace instalacyjne, 
stanowiła nie lada wyzwanie nie tylko 
dla wykonawcy robót, ale także dla 
mieszkańców Bartoszówka.

red

Z a k o ń c z y ł a  s i ę  p r z e -
b u d o w a  g m i n n e j  d ro g i 
w   O l s z a n a c h  t z w.  „ d o 
Ciur y ”, stanowiącej do-
jazd do pól, okolicznych 
posesji i  osiedla domów 
jednorodzinnych. 

W ramach zadania wyko-
nano m. in. nawierzchnię 
as fa l tową o   długośc i  ok . 
250  met rów oraz  z j az dy 
z  kostki betonowej. Uło-
żono również krawężniki 
b e t o n o w e  o r a z  o b r z e ż a 
betonowe. W  celu lepsze-
g o  o d p r o w a d z e n i a  w ó d 
opadowych, w  ramach do-
datkowej  umowy, zostało 
ułożone korytko betonowe 
oraz oczyszczony i następ-
nie wzmocniony ażurowymi 
płytami betonowymi rów 
przydrożny. 

Całkowita wartość zada-
nia podstawowego wyniosła 
blisko 300 tys. zł, a  robót 
doda tkowych  22  t y s . z ł . 
Dofinansowanie w  formie 
dotacji celowej z  budżetu 
województwa dolnośląskie-
go wyniosło 43,7 tys. zł. 

Prace realizowane były przez 
firmy: Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjne i Handlowe COM-D 

Sp. z  o.o. z  Jawora oraz Jele-
niogórskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z  o.o. 

z Jeleniej Góry działające jako 
konsorcjum firm. 

red

Bartoszówek skanalizowany

Olszany z nową drogą „do ciury”

Do nowo wybudowanej kanalizacji podłączonych zostanie kolejnych 25 nieruchomości tj. około 147 osób

Całkowita wartość zadania podstawowego wyniosła blisko 300 tys. zł, a robót dodatkowych 22 tys. zł

Firma EKO – WOD ze 
Świdnicy wykonuje prace 
związane z  budową kanaliza-
cji sanitarnej w Godzieszówku. 
Obecnie budowany jest odci-
nek kanalizacji tłocznej, któ-
rym ścieki z przepompowni 
w Godzieszówku będą tło-
czone do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w Tomkowicach.

Planuje się, że po 
zakończeniu zadania 
40 właścicieli będzie 
miało możliwość pod-
łączenia swoich nieru-
chomości do kanaliza-
cji sanitarnej. Planowa-
na liczba korzystających 
z kanalizacji wyniesie ok. 
140 osób. Zakończenie ka-
nalizowania Godzieszówka 
nastąpi we wrześniu 2018 r.

Spółka WIK prowadzi kolej-
ną inwestycję z myślą zarówno 
o mieszkańcach naszej gminy, 

jak i o  środowisku, w którym 
żyjemy.

red

Spółka Wodo-
ciągi i  Kanali-
zacja w  Strze-
gomiu pod-
pisała umowę 
na zadanie pn. 
„Modernizacja sieci 
wodociągowej DN 250 żel. 
metodą krakingu statycznego 
od SUW w  Olszanach do ul. 
Olszowej w Strzegomiu”. 

- Po raz pierwszy na terenie 
gminy Strzegom zastosowany 
zostanie remont wodociągu 
metodą krakingu, czyli wy-
burzenia. Polegać ona będzie 
na przeciąganiu przez istnie-
jący rurociąg DN 250 żeli-
wo specjalnego typu głowicy 
rozkruszającej przewód od 
środka. W trakcie przeciągania 
głowicy kruszącej, zniszczone 
fragmenty starego rurociągu 
wraz z otaczającym gruntem są 
rozpychane na boki, a w utwo-

rzoną w  ten sposób wolną 
przestrzeń wprowadzana będzie 
nowa rura DN 315 – mówi 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki. Z  punktu widzenia 
społecznego jest to niezwykle 
istotna inwestycja, ponieważ 
zmodernizowany rurociąg sta-
nowić będzie kolejną magistralę 
wodociągową a  także zapewni 
dostawę wody mieszkańcom 
Strzegomia i 12 wiosek w przy-
padku awarii magistrali DN 400 
PVC. Łącznie zmodernizowany 
zostanie odcinek o  długości 
prawie 3 km za kwotę 1 845 
000, 00 zł. Prace potrwają do 
maja przyszłego roku.

Budują kanalizację sanitarną

modernizacja sieci wodociągowej

Fundusz sołecki 2018 r.
Lp. SOŁECTWO

Liczba miesz-
kańców na 
30.06.2017r.

Kwota funduszu  
sołeckiego 

1. Strzegom 16312 36.071
2. Bartoszówek 212 14.861
3. Goczałków 1293 36.071

4. G o c z a ł k ó w 
Górny 248 16.160

5. Godzieszówek 162 13.058
6. Granica 240 15.871
7. Graniczna 152 12.697
8. Grochotów 95 10.641
9. Jaroszów 1917 36.071
10. Kostrza 676 31.598
11. Międzyrzecze 255 16.412
12. Modlęcin 290 17.675
13. Morawa 163 13.094
14. Olszany 941 36.071
15. Rogoźnica 710 32.825
16. Rusko 383 21.029
17. Skarżyce 69 9.703
18. Stanowice 1000 36.071
19. Stawiska 75 9.920
20. Tomkowice 345 19.659
21. Wieśnica 107 11.074
22. Żelazów 188 13.996
23. Żółkiewka 329 19.080

RAZEM 26.162 479.708
* na jedno sołectwo nie może przypadać więcej środków niż 
dziesięciokrotność kwoty bazowej dochodów bieżących gminy na 
mieszkańca za 2016 rok tj. 36 071,00 złotych  
( Kb= 3 607,10)

Fachowość i organizacja, współpraca z wykonawcą oraz cierpliwość mieszkańców Bartoszówka pozwoliły na 
ukończenie budowy bez większych problemów. 

Po zakończeniu prac ziemnych i sprawdzeniu 
szczelności instalacji sanitarnej firma HYP-
MAR wykonała prace związane z odtworze-
niem nawierzchni. W ten sposób wieś zyskała 
nową kanalizacje sanitarną oraz nową drogę. 
Zakończone prace z całą pewnością wpłyną 
na poprawę estetyki i wizerunku wsi zwiększą 
też komfort życia mieszkańców. 

W zakładanym terminie tj. do końca 
października br. ukończone zostało 
zadanie pn. „Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej we wsi Bartoszówek, 
Gmina Strzegom, etap II”. Wy-
konawcą prac była firma wybrana 
w  drodze przetargu nieograniczo-
nego „HYPMAR” Mariusz Hypta 
ze Strzegomia.
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejne mecze w tym sezonie: 
AKS – Górnik Złotoryja 4:1, Odra Ścinawa – AKS (mecz nie odbył 
się z powodu złego stanu boiska, nowy termin 26.11), AKS – 
Olimpia Kamienna Góra 7:0, Stal Chocianów – AKS 1:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  14 33

2. Orkan Szczedrzykowice  14 29

3. AKS Granit Strzegom S. A.  13 29

4. Karkonosze Jelenia Góra  14 27

5. Stal Chocianów  14 26

6. Olimpia Kowary  14 25

7. Chrobry II Głogów  14 22

8. Włókniarz Mirsk  13 21

9. Sparta Grębocice  14 19

10. Odra Ścinawa  13 18

11. Orla Wąsosz  13 15

12. Sudety Giebułtów  14 14

13. Górnik Boguszów-Gorce  14  11

14. Nysa Zgorzelec  14 10

15. Górnik Złotoryja  14 6

16. Olimpia Kamienna Góra  14 5

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – LKS Marcinowice 3:1, LKS Dobrocin – Unia 3:9, Unia 
– Herbapol 1:0, pauza
Wierzbianka Wierzbna – Herbapol 1:5, Herbapol – Wenus 
Nowice 2:5, Unia – Herbapol 1:0, Herbapol – Ślężanka 1:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 12 34

2. Cukrownik/ Polonia Pszenno 12 26

3. Darbor Bolesławice 12 22

4. Delta Słupice 12 21

5. Ślężanka Tąpadła  12 20

6. Unia Jaroszów 12 20

7. Zieloni Łagiewniki 12 20

8. LKS Wiśniowa 12 19

9. Herbapol Stanowice 12 14

10. Czarni Sieniawka 12 10

11. Wierzbianka Wierzbna 12 7

12. LKS Dobrocin 12 5

13. LKS Marcinowice 12 5

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Zagłębie Wałbrzych – Sokół 0:3, Sokół – Karolina Jaworzy-
na Śląska 1:2, Grom Panków – Sokół 2:2, Sokół – Tęcza 
Bolesławice 2:2, 
Nysa Kłaczyna – Huragan 3:0, Huragan – MKS II Szczawno 
Zdrój 0:4, Huragan – Błyskawica Kalno 1:5, LKS Piotrowice 
Świdnickie – Huragan 13:1, zaległy: Górnik II Wałbrzych – 
Huragan Olszany 14:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik II Wałbrzych 13 35

2. Zagłębie II Wałbrzych 13 29

3. MKS II Szczawno-Zdrój 13 28

4. Nysa Kłaczyna 13 23

5. Zieloni Mrowiny 13 23

6. Tęcza Bolesławice 13 22

7. Karolina II Jaworzyna Śl. 13 22

8. LKS Piotrowice Świdnickie 13 18

9. Błyskawica Kalno 13 15

10. Sokół Kostrza 13 14

11. Grom Panków 13 12

12. Zryw Łażany 13 6

13. Płomień Dobromierz 13 5

14. Huragan Olszany 13 4

III-ligowi siatkarze ze Strze-
gomia rozegrali w nowym sezo-
nie 2 spotkania. W pierwszym 
przegrali na wyjeździe z Siat-
karzem Bierutów 1:3, następ-

nie pokonali u siebie Ogień 
Żmigród 3:0. Po 2 seriach 
meczów podopieczni Roberta 
Kotowicza zajmują 3. miejsce 
w tabeli.

Wyniki:
28.10 Siatkarz 
Bierutów – AKS  
3:1 (19, 17, - 28, 
22)
04.11 AKS – 
Ogień Żmigród  
3:0 (15, 20, 19)
 tW

zwycięstwo i porażka

Oprócz gospodyń i jaroszo-
wianek w turnieju uczestniczyły 
także koszykarki ze Świdnicy i 
Witoszowa. Poziom rywalizacji 
był zdecydowanie wyższy niż 
w rozgrywkach gminnych i po 
ciężkich - przegranych - meczach 
ze Świdnicą i Witoszowem, dziew-
częta z Jaroszowa zajęły ostatecznie 
3. miejsce, wygrywając na koniec z 
rówieśniczkami z Marcinowic. 

Szkołę w Jaroszowie repre-
zentowały: Aleksandra Sypko, 
Amelia Gajos, Klaudia Gol-
dian, Zuzanna Puzio, Katarzyna 
Siedlecka, Julia Kowalczyk, 
Roksana Chodorowska, Amelia 
Grabowiec, Katarzyna Wilczak i 
Wioletta Kardynał. Opiekunem 
drużyny i trenerką była nauczy-
cielka Justyna Fedyczkowska.

red

Sukces koszykarek
Gratulacje dla naszych reprezentantek za ambicję i walkę do ostatniej syreny zawodów

Zawodnik ze Strzegomia 
zdobył indywidualnie srebrny 
medal, a w walkach drużyno-
wych (TAG) złoto. Sukces ten 
osiągnął, pokonując 21 rywali w 
swojej kategorii, często bardziej 
zawansowanych treningowo i z 
wyższymi stopniami.

Reprezentanci Klubu Ta-
ekwondo „Taipan”, walcząc 
w barwach narodowych, wy-
walczyli w Anglii w sumie 4 
medale: 1 złoty i 3 srebrne 
krążki, co jest ogromnym 
sukcesem, biorąc pod uwagę, 
że w zawodach wzięło udział 

ponad 1600 zawodników z 
całego świata.

Atrakcją pobytu na Wy-
spach była możliwość zwie-
dz en i a  w i e lu  c i ekawyc h 
miejsc : m. in . S trat ford-
upon-Avon (miejsce uro-
dzenia Williama Szekspira), 
Uniwersytet Oksfordzki czy 
Stonehenge (jedna z naj-
słynniejszych europejskich 
budowli megalitycznych). 
Wyjazd zaowocował wieloma 

doświadczeniami oraz nowy-
mi znajomościami.

Warto wspomnieć, że nasi za-
wodnicy na co dzień trenują pod 
okiem trenera Jarka Włochala 
3 dan w sekcjach Świebodzice 
i Strzegom, do których zapra-
szamy wszystkich chętnych, aby 
przeżywać tak wspaniałe emo-
cje i chwile (informacje na www.
taipan.pl, a także pod numerem 
telefonu 792 928 194). 

red

Ogromny sukces Dariusza marciniaka
Zawodnik ze Strzegomia zdobył indywidualnie srebrny medal, a w walkach drużynowych (TAG) złoto. Sukces ten osiągnął, pokonując 21 rywali

Reprezentantki Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego 
w Jaroszowie w pierwszej 
dekadzie listopada br. wzięły 
udział w rozgrywkach piłki 
koszykowej na szczeblu po-
wiatowym. Zawody odbyły 
się w Marcinowicach.

Gratulacje dla naszych reprezentantek za ambicję i walkę do ostatniej syreny zawodów. Wyjazd na zawody był możliwy 
dzięki sfinansowaniu transportu przez gminę Strzegom.

Tabela gr. B po 2 kolejkach:
LP KLUB MECZE PUNKTY SETY
1. Siatkarz Bierutów 2 6 6-1

2. Faurecia Volley 
Jelcz-Laskowice 2 5 6-2

3. AKS Strzegom 2 3 4-3

4. EMS Oborn ik i 
Śląskie 2 3 3-3

5. ZTS Ząbkowice 
Śląskie 2 1 2-6

6. ULKS Ogień Żmi-
gród 2 0 0-6

Strzegomianin Dariusz Marciniak (na zdjęciu z prawej), 
reprezentant Klubu Taekwondo „Taipan”, odniósł życiowy 
sukces na zawodach Intercontinental British Champion-
ships, które odbyły się 5 listopada br. w Birmingham.
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Grunt rolny Strzegom

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny ograni-
czony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. 
zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 
rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka  
nr 16, AM – 19, Obr. 4 położona 
w Strzegomiu, gmina Strzegom  
powierzchnia wg rejestru ewi-
dencji gruntów wynosi 1,0764 ha  
Dla  n ie ruchomośc i  u rzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00054635/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
K l a s a  g r u n t u  -  R I I I a . 
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 19.10.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym uchwałą  
Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzegom 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest w części symbo-
lem RP – uprawy rolne, w części 
PE tereny związane z eksploata-
cją kopalin, granica chronionego 
obszaru zlewni Nysy Szalonej.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej z 
wejściem w życie, z dniem 30 

kwietnia 2016 r. ustawy z dnia  
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw w tym usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z 
późn. zm.). Warunki przetargo-
we mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, 
tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nie-
ruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz 
art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydu-
ją się na złożenie pisemne-
go oświadczenia, o którym 
mowa w punkcie 3 (oświad-
czenie dotyczące uczestnictwa  
w przetargu) zobowiązują się 
do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatko-
wych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię  
i miejsce położenia nieruchomo-
ści rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicielem 
w części ułamkowej – należy po-

dać powierzchnię proporcjonalną  
do udziału w nieruchomo-
ści rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 
rolnych stanowiących przedmiot 
współwłasności), użytkowni-
kiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-
świadczone przez Burmistrza lub 
osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2  
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.) w związku z 
treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 109) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapo-
znał się ze stanem faktycznym i 
formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami prze-
targu i nie wnosi z tego tytułu 
żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – podstawa prawna: 
art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego 
do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu
Oświadczenie o zg łosze -
niu uczestnictwa w prze -

targu wraz z dokumentami  
i oświadczeniami wskazanymi w 
punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 14.12.2017 r. – dz. nr 16, 
AM- 19, Obr.4” należy złożyć w 
Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 06.12.2017 
r. do godz. 14.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój nr 
15, parter; Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez komisję 
przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
07.12.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 47.899,80 zł (słownie: 
czterdzieści siedem tysięcy 
osiemset dziewięćdziesiąt dzie-
więć złotych 80/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów i 
usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221 z późn. zm.). 
 6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
4.800,00 zł (słownie: cztery ty-
siące osiemset złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-

winni wpłacić najpóźniej do dnia 
11.12.2017 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom, nr ra-
chunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 
16, AM-19, Obr.4”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości 
w momencie podpisania aktu 
notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.12.2017 r. o godz. 1130 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywo-
ławczej przynajmniej o jedno 

postąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie z 
osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie powia-
domiony w terminie do 21 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości i 
powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM – 
Bank Zachodni WBK S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34 - II piętro lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
254/12, AM – 1, Obr. Rogoź-
nica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ulicy Świdnickiej 
o powierzchni 0,8954 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 179.080,00 zł
Wadium - 18.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.12.2017 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
19.10.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 

przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoź-
nica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żela-
zów uchwalonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. powyższa nieruchomość 
przeznaczona jest symbolem 
6 MN 15 przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, położona jest 
w strefie K ochrony krajobrazu 
kulturowego. 
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.
W momencie sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomo-
ści w związku z przebiegiem 
przez działkę nr 254/12 ci-
śnieniowej sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø 110 PE, (trasę 
przebiegu ww. sieci kanali-
zacji sanitarnej oznaczono 
na załączonej mapie sytu-
acyjno wysokościowej kolo-
rem czerwonym), w umowie 
wprowadzone zostaną zapisy 
obciążające nieruchomość 

służebnością przesyłu tj. wa-
runki dotyczące:
Ustanowienie prawa do 
utrzymania i  eksploata-
cji przez WIK Sp. z o.o.  
w Strzegomiu, na terenie 
przedmiotowej działki istnie-
jących urządzeń kanalizacji 
sanitarnej, a w tym prawa 
dostępu, wejścia, Przechodu 
i przejazdu (w tym sprzętem 
ciężkim) osób upoważnio-
nych przez Spółkę WIK, w 
celu dokonywania czynności 
związanych z konserwacją, 
remontem, modernizacją, 
przebudową, usuwaniem 
awarii ww. urządzeń kanali-
zacji sanitarnej.
Wydzielenie pasów ochron-
nych o szerokości 3 m licząc 
od skrajni urządzeń kana-
lizacji sanitarnej stanowią-
cym niezbędne minimum 
dla prawidłowej eksploatacji 
urządzeń ks. 
Obow iązku  znoszen ia , 
przez każdoczesnego wła-
ściciela nieruchomości ob-
ciążonej ograniczeń i za-
kazów wynikających z ist-
nienia pasów ochronnych  
w tym zakaz wznoszenia w 
pasach ochronnych budyn-
ków mieszkalnych, budowli, 
dokonywania trwałych na-

sadzeń (drzewa, wieloletnie 
krzewy ozdobne)magazyno-
wania towarów i urządzeń, 
prowadzenia robót ziemnych 
mogących spowodować wy-
płycenie sieci kanalizacji sa-
nitarnej, a także korzystania 
z nieruchomości obciążonej 
w sposób zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi urządzeń ka-
nalizacji sanitarnej, ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego oraz 
ochrony środowiska. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto Gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11.12.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-

wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
O s o b y  p r z y s t ę p u j ą -
ce do przetargu powinny 
posiadać dokument po -
twierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 

dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie prze-
prowadzony  zgodn ie  z 
p r z e p i s a m i  R o z p o r z ą -
dzen ia  Rady Min is t rów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 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 odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.
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kostrza, ul. mikołaja kopernika 3 - rOkOWAniA

najem lokalu użytkowego w Olszanach

BurmiSTrz 
STrzeGOmiA 
inFOrmuJe

BurmiSTrz 
STrzeGOmiA 
inFOrmuJe

ogłoszeniA

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 
2147 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 
(dzierżawę) zgodnie 
z Zarządzeniem Nr: 
281/B/2017, 282/B/2017 
283/B/2017, 284/B/2017 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 17 listopada 2017 
roku.

Na podstawie art. 
35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospo-
darce nieruchomo-
ściami
(Dz.U. z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. 
zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – 
Rynek 38, zosta-
ły wywieszone na 
okres 21 dni wy-
kazy nieruchomo-
ści stanowiących 
własność gminy 
Strzegom, prze-
znaczonych do:
- oddania w na-
jem (dzierżawę) 
zgodn ie  z  Za-
rządzeniem Nr: 
2 8 1 / B / 2 0 1 7 , 
282/B/2017 283/
B / 2 0 1 7 ,  2 8 4 /
B/2017 burmistrza 
Strzegomia, z dnia 
17 listopada 2017 
roku.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
rokowania na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem rokowań jest 
nieruchomość zabudowana 
budynkiem mieszkalnym  
dz ia łka  n r  267 /1 ,  AM 
– 1, obr.Kostrza, o po-
w i e r z c h n i  0 , 1 3 9 6  h a  
położona w Kostrzy, przy 
ulicy Mikołaja Kopernika 3
Powierzchnia  użytkowa 
budynku wynosi 140 m2 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
s ta  SW1S/00005820/5 . 
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodn ie  z  mie jscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego za -
t w i e r d z o n y m  U c h w a ł ą  
Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego przed-

miotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 5MN/
RM zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zagrodowa.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
13.07.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 19.10.2017 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Cena wywoławcza nieru-
chomości do rokowań wy-
nosi 50.320,00 zł
Wysokość zaliczki wynosi 
5.100,00 zł
Dla osób zainteresowanych 
nieruchomość udostępnio-
na będzie do oglądania w dniu  
7.12.2017 r. w godzinach od 
1000 do 1015.
W rokowaniach mogą uczest-
niczyć osoby fizyczne i prawne 
jeżeli w terminie złożą pisem-
ne zgłoszenie udziału w roko-
waniach i wpłacą zaliczkę ty-
tułem zabezpieczenia kosztów  
w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału 
w rokowaniach należy zło-
żyć w zaklejonej kopercie 
oznaczonej „Rokowania na 
zbycie nieruchomości sta-

nowiącej działkę nr 267/1, 
AM-1, Obr. Kostrza” w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu, 
parter, pokój nr 15, najpóź-
niej do dnia 11.12.2017 r. do 
godz. 1500.
Zgłoszenie powinno zawie-
rać:
1. imię, nazwisko i adres albo 
nazwę lub firmę oraz siedzibę, 
jeżeli zgłaszającym jest osoba 
prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgło-
szenia,
3. oświadczenie, że zgłasza-
jący zapoznał się z warunkami 
rokowań i przyjmuje te warun-
ki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i spo-
sób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołą-
czyć kopię dowodu wpłaty 
zaliczki. 
Zaliczkę w kwocie 5.100,00 
zł należy wpłacić na kon-
t o  G m i n y  S t r z e g o m  -  
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
11.12.2017 r.
(za dzień wpłaty zaliczki uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom).
Zaliczka wpłacona przez 
uczestnika, który wygra ro-

kowania zaliczona zostanie 
na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a pozostałym 
uczestnikom rokowań zalicz-
kę zwraca sie nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
rokowań.
Otwarcie ofert odbędzie się w 
obecności uczestników dnia 
14.12.2017 r. o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Osoby fizyczne zobowiąza-
ne są przedstawić Komisji 
dokument stwierdzający ich 
tożsamość, natomiast osoby 
prawne  aktualny odpis z 
właściwego rejestru (oryginał 
lub poświadczoną za jego 
zgodność kopię) oraz sto-
sowne pełnomocnictwa dla 
osoby reprezentującej dany 
podmiot. 
Rokowania zostaną przepro-
wadzone, chociażby wpłynęła 
jedna oferta spełniająca wa-
runki określone w ogłoszeniu 
o rokowaniach.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze rokowań 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczestni-
ka, który wygrał rokowania, 
od zawarcia umowy w formie 

aktu notarialnego, wpłacona 
zaliczka ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który wygra rokowania. 
Rokowania zostaną prze-
prowadzony  zgodn ie  z 
p r z e p i s a m i  R o z p o r z ą -
dzen ia  Rady Min is t rów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 roku, 
poz. 1490).
Z dodatkowymi warunkami 
rokowań można zapoznać 
się w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu., Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560 543 
w godzinach pracy urzędu.  
Zastrzega się prawo za-
mkn ięc ia  rokowań  bez 
wybrania nabywcy nieru-
chomości, oraz odwołania 
rokowań z uzasadnionej 
przyczyny, niezwłocznie 
podając informację o odwo-
łaniu rokowań do publicznej 
wiadomości.

TOMKOWICE
1 tydzień
ŚWIETLICOWE MIKO-
ŁAJKI 

2 tydzień
ZWYCZAJE WIGILIJNE 

MIęDZyRZECZE
01.11.2017 - Łańcuch na 
choinkę – wspólna praca
05.11.2017 -  Miko ła j 
w drodze – Wycieczka 
dnia 09.11.2017 do zakła-
du produkcji    
pierników. Pierniki lukro-
wane na naszej świetlicy 
– praca wspólna
07.11.2017 - Mikołaj w ry-
sunku plastycznym

Kostrza
pon-pt 14:30 - 19:00, 
czwartek- 15:00 - 19:00
01.12.2017 - Piszemy list 
do św. Mikołaja
04.12.2017 - Prace pla-
styczne
06.12.2017 - Mikołajki 
w świetlicy- rozdawania 
słodyczy, zagadki, zadania
ZAJęCIA STAŁE:
- Zajęcia komputerowe
- Zabawy i gry na świetlicy
- Próba Zespołu „Kostrza-
nie”

JAROSZóW
Świetlica czynna od godz. 
14:00 do godz.18:00
04.12.2017 - „Górnik przy 
pracy”. Praca plastyczna
06.12.2017 - Mikołajki 
zabawa dla dzieci
08.12.2017 - Śnieżny Bał-
wanek - praca plastyczna

Dwa razy w tygodniu spo-
tkanie z Kołem Gospodyń 
Wiejskich „Morwa Biała”

WIEŚNICA
06.11.2017 - „MIKOŁAJ-
KI” - czekamy na pre-
zenty od św. Mikołaja, 
Zabawy mikołajkowe
07.11.2017 - Prace po-
rządkowe wokół świe-
t l i cy  wie jsk ie j .  Prace 
plastyczne -  „Miko ła j 
w oczach dziecka” - tech-
nika dowolna

GOCZAŁKóW 
03 .12 .2017  -  W izy ta 
Świętego Mikołaja w na-
szej świetlicy- zabawa 
dla dzieci
06.12.2017 -  „Port ret 
Mikołaja”- zajęcia pla-
styczne 
08.12.2017 - Gry i zaba-
wy z dziećmi i młodzieżą

STAWISKA
Świetl ica czynna pon, 
czw 16:00 – 20:00
04.12.2017 - 16:00 Gry 
zręcznościowe
 - 18:00 Siłownia
07.12.2017 - 16:00 De-
ko rowan ie  św ie t l i c y, 
przygotowanie do mi-
kołajek
- 18:00 Pilates
08.12.2017 - 17:00 Miko-
łajki – zabawa

ROGOźNICA
01.12.2017 - Wspólne pi-
sanie listów do Świętego 
Mikołaja
05.12.2017 - „Mikołaj” 
-  prace z kolorowego 
papieru 
08.12.2017 - Kartki świą-
teczne – projektowanie 
i wykonanie

W każdy czwartek spo-
tkania Klubu Seniora

GODZIESZóWEK 
Świetlica czynna 16:00 – 
20:00
01.12.2017 - Zajęcia pla-
styczno - techniczne „ro-
bimy bałwanki i śnieżne 
kule z kubeczków  
 plastikowych”
07.12.2017 - Wykonanie 
zimowej dekoracji i przy-
gotowanie świetlicy do 
zabawy    
 ”Mikołajkowej”
08.12.2017 - „Spotkanie 
z Mikołajem” - gry konkur-
sy i wesoła zabawa przy 
muzyce

BARTOSZóWEK
01.12.2017 - „Prace pla-
styczne” - wykonywanie 
ozdób świątecznych, które 
posłuża do   
przystrojenia choinki oraz 
sali
02.12.2017 - Opowieści 
Mikołajkowe, pochodzenie 
świętego Mikołaja, list do 
świętego mikołaja
05.12.2017 - Gry i zabawy 
logiczne – turniej tenisa 
stołowego i gier planszo-
wych
06.12.2017 - Portret świę-
tego Mikołaja – prace pla-
styczne wykonywane do-
wolną techniką   
podczas słuchania kolęd
07.12.2017 - Mój wyma-
rzony prezent świątecz-
ny – prace plastyczne, 
„dawać i brać” - rozmowa 
o znaczeniu otrzymywa-
nia i dawania prezentów, 
jaką czerpiemy z tego 
radość, „zumba” zajęcia 
fitness
08.12.2017 - Dekorowanie 
sali na przyjęcie i spotka-
nie ze świętym Mikołajem

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczo-
ny na oddanie w najem lokal 
użytkowy, o pow. 103,25 m2, 
położony w granicach działki 
nr 1348, Olszany 132. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 14 
grudnia 2017 roku, o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
lokalu na kwotę 15,77 zł/m2 
miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatku 
VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 2.000,00 zł w 
kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O 
/ Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 11 grudnia 2017 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
komórki, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka pod-
stawowa ustalona dla lokali 
użytkowych.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Lokal  użytkowy będąca 
przedmiotem przetargu jest 
wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Lokal udostępniony będzie 
dla wszystkich zainteresowa-
nych do oglądania w dniu 
11 grudnia 2017 roku, w go-
dzinach od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszo-
ny przetarg może zostać 
odwołany.
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Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu

Budynek PSP nr 2

Dawne Gimnazjum nr 1 (obecnie PSP nr 3)

Dawne Gimnazjum nr 2 (obecnie PSP nr 2)

Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu

Budynek PSP nr 2

Dawne Gimnazjum nr 1 (obecnie PSP nr 3)

Dawne Gimnazjum nr 2 (obecnie PSP nr 2)

Pod koniec ubiegłego roku gmina Strzegom pozyskała środki zewnętrzne na termomodernizację 6 placówek oświatowych. Dzisiaj przedstawiamy krótki raport dot. realizacji tych 
bardzo ważnych – szczególnie dla przedszkolaków i uczniów - inwestycji. 

W dawnym Gimnazjum nr 1 (obecnie PSP nr 3), dawnym Gimnazjum nr 2 (obecnie PSP nr 2) i PSP nr 2 trwa docieplanie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu. W dawnym Gimnazjum 
nr 1 rozebrano już schody zewnętrzne do budynku szkoły, w miejscu których powstaną nowe. W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu trwa docieplanie ścian zewnętrznych powyżej poziomu 
terenu i zagospodarowanie terenu. W przypadku przedszkoli w Jaroszowie i Stanowicach trwają prace projektowe. Realizacja całości projektu nastąpi do końca maja 2018 r.

Trwa termomodernizacja

docieplAnie plAcówek oświAtow ych w gminie strzegom


