
Gminne Wiadomości
StrzeGom

w numerze:

StrzeGom
Mówią o sobie

W tym numerze o sobie 
opowiada znany i ceniony 
mieszkaniec naszego mia-
sta - Józef Kuźma, solista 
Chóru Św. Cecylii 

 str.2

StrzeGom
Po Barbórce

Za nami tegoroczne 
uroczystości barbórkowe 
w Strzegomiu. Kto odebrał 
odznaki i odznaczenia wrę-
czane podczas obchodów? 

 str.3

StrzeGom
mamma mia w Lo 

754-osobowa publiczność, 
zgromadzona na dwóch 
spektaklach (16:00 i 19:00), 
nie kryła zachwytu. Okla-
skom nie było końca 

 str.4

w numerze:

StrzeGom
Komendant 
już oficjalnie

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki oficjalnie objął sta-
nowisko komendanta Ko-
misariatu Policji w Strzego-
miu. Jak zamierza prowadzić 
strzegomski komisariat poli-
cji? str.3

Zajawka 2
O czym na sesji? 
Wiele ważnych spraw po-

ruszano na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Tematem głównym 
były stawki podatków. Co 
się zmieni od przyszłego 

roku? str.4

StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 

 str. 8

w Skrócie:

Prawa rodziny 

W Strzegomiu pamiętano 
o tym, że 22 października 
Sejm RP ustanowił Dniem 
Praw Rodziny. 

Dbają o ząbki

Dzieci z Przedszkola nr 
2 spotkały się z doktorem 
Ząbkiem, który opowiedział 
im, jak ważne jest dbanie 
o zęby.  

Seniorzy 

Strzegomscy seniorzy 
z DDP „Senior-Wigor” 
spędzili czas w grocie solnej 
w Szczawnie- Zdrój. 
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Padło wiele trudnych pytań, 
ale równie dużo podzię-
kowań. Pojawiło się także 
sporo propozycji i  pod-
powiedzi, jak w naszym 
mieście żyłoby się lepiej 
i wygodniej - tak w dużym 
skrócie wyglądały spotkania 
włodarzy naszego miasta 
z mieszkańcami. Rozmowy 
odbyły się w dniach 28-29 
listopada br.

Tematyka na wszystkich 
czterech spotkaniach była inna 
i dotyczyła danej części Strze-
gomia. Spotkanie w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 zdo-
minował wątek małej obwod-
nicy ul. Olszowej. Odpowiedzi 
na te pytania zdecydowanie 
usatysfakcjonowały pytają-
cych, bo w budżecie gminy 
na rok 2018 została zaplano-
wana kwota ok. 800 tys. zł na 
realizację pierwszego etapu 
budowy drogi szutrowej - od 
drogi 374 do tzw. „Kurników”. 
Jeszcze w tym roku zostanie 
zaktualizowany projekt gene-
ralnej przebudowy nawierzchni 
bitumicznej ul. Olszowej, na 
który przeznaczono 50 tys. zł. 
Projekt ten planowany jest do 
złożenia do „Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019 ” do wojewody 
dolnośląskiego na rok 2019. 
Zostanie wykonana druga co 
do wielkości zatoczka na ul. 
Piłsudskiego za kwotę 365 tys. 
zł. Planowany jest też remont 
nawierzchni na ul. Kwiatowej 
i Polnej – kwota 150 tys. zł. 

Zebranie na Grabach (na 
zdjęciu) odbyło się w nowej sie-
dzibie Publicznego Przedszko-
la nr 4, którą podziwiali nasi 
mieszkańcy. Tu najważniejszą 
informacją była wiadomość, że 
gmina Strzegom pozyskała 50 
% dofinansowania z w/w pro-

gramu na przebudowę ul. 
Dolnej - na odcinku od ul. Je-
leniogórskiej do wiaduktu wraz 
z oświetleniem ledowym. Padło 
dużo szczegółowych pytań, jak 
będzie wyglądać ta ulica po re-
mocie Nie na wszystkie pytania 
udzielono odpowiedzi, ale rad-
ny Janusz Flaman zobowiązał 
się do udzielenia takowych po 
zasięgnięciu informacji z pro-
jektu przebudowy ul. Dolnej. 
Były też pytania o nasz basen 
kryty.

Zarówno w Publ iczne j 
Szkole Podstawowej nr 2, jak 
i w Strzegomskim Centrum 
Kultury tematem dominują-
cym była przebudowa ul. Al. 
Wojska Polskiego, gdzie będzie 
usytuowana Aleja Rzeźb oraz 
wybudowana zostanie ścieżka 
rowerowa. Zadanie to zostało 
zaplanowane do realizacji w la-
tach 2017-18 i będzie to inwe-
stycja realizowana równolegle. 
Al. Wojska Polskiego zostanie 
w całości oświetlona (LED). 
Aleja Rzeźb będzie miała tak-
że swoje oświetlenie. Niestety 
odcinki od ul. Mickiewicza do 
dworca PKP i od świateł do 

ul. Dworcowej będą musiały 
poczekać na realizację. Gmina 
jest już po ogłoszeniu przetar-
gu na budowę nowej kanalizacji 
deszczowej drogi wewnętrznej 
od Biedronki do ul. Al. Wojska 
Polskiego, co udrożnić ma od-
wodnienie budynku, w którym 
mieści się apteka oraz odcinek 
do ul. Al. Wojska Polskiego. 
Poruszono także tematy dot. 
remontu dworca PKP, przejścia 
do garaży przy ul. Legnickiej 
i ul. Ofiar Katynia, uporząd-
kowania terenu przy starym 
pogotowiu, a także czyszczenia 
kratek przy ul. Legnickiej. Na 
spotkaniu w Strzegomskim 
Centrum Kultury tematem 
przewodnim była estetyka mia-
sta, a także sprzątanie terenów 
zielonych i sprzątanie ul. Al. 
Wojska Polskiego.

Wszystkie pytania zostały 
zapisane i przekazane do oce-
ny sytuacji i realizacj spraw. 

Jednym z bardzo ważnych 
tematów była kwestia za-
miatania ulic i już po spo-
tkaniach z mieszkancammi 
odbyły się rozmowy z zarzą-
dem spółki ZUK. Burmistrz 
w styczniu 2018 r. przedstawi 
Radzie Miejskiej propozy-
cję dokapitalizowania spółki 
z przeznaczeniem na zakup 
zamiatarki, gdyż stara już nie 
funkcjonuje.

- Dziękuję mieszkańcom 
za udział w tych spotkaniach 
i bardzo merytoryczną dys-
kusję. Dziękuję też za miłe 
słowa dot. remontów, estetyki 
miasta, rozwoju bazy służącej 
różnym dziedzinom naszego 
życia – sportu, kultury, dzia-
łalności Domu Dziennego 
Pobytu „Senior-Wigor” czy 
remontów szkół i przedszkoli 
– podsumował Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia.

red

Jej role w takich filmach, jak 
„Człowiek z marmuru”, „Czło-
wiek z żelaza”, „Przesłuchanie”, 
czy „Krótki film o zabijaniu” 
przeszły do kanonu polskiego 
kina. Kreacje aktorskie Krysty-
ny Jandy stawiane są za wzór 
gry aktorskiej. Jest laureatką 
wielu prestiżowych nagród, a jej 
talent doceniany jest nie tylko 
w kraju, ale i za granicą. 

O sprawach miasta

Krystyna Janda w Strzegomiu

Wszystkie pytania zostały zapisane i przekazane do oceny sytuacji i realizacji spraw

To nie lada gratka dla wielbicieli talentu aktorki, która niebawem odwiedzi nasze miasto

W spotkaniach władz miasta z mieszkańcami uczestniczyli radni: Roman Asyn-
ger, Janusz Flaman, Władysław Halczuk, Monika Kozłowska, Zdzisław Kudyba, 
Paweł Rudnicki, Sabina Wiktorowicz i Cezary Włodarczyk.

Bilet wstępu na spotkanie kosztuje 
30 zł. Bilety dostępne są na portalu 
biletyna.pl  oraz  w  Strzegomskim 
Centrum Kultury.

Zapraszamy 16 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 do Strzegomskiego Centrum Kultury 
na spotkanie z Krystyną Jandą, wybitną aktorką filmową i teatralną o ogromnym 
dorobku artystycznym. 
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– 2 listopada br. ok. godz. 17.55 
kierujący pojazdem ciężaro-
wym nie zastosował się do 
znaku „B-18” - zakaz wjazdu 
pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 3,5t, który 
ustawiony jest na ul. Św. Anny 
od strony Alei Wojska Pol-
skiego, a następnie wykonując 
manewr skrętu w pra-
wo w ul. Pade-
rewskiego, 
zniszczył 
naczepą 
kamerę. 
Sprawa 
została 
p r z e -
kazana 
d o  K P 
w Strzego-
miu wraz z za-
pisem monitoringu 
oraz zdjęciami fotograficzny-
mi.

– 16 listopada br. o godz. 12.55 
kierujący ciągnikiem siodło-
wym wraz z naczepą, pomimo 
widocznego znaku „B-18” - za-
kaz wjazdu pojazdów o rzeczy-
wistej masie całkowitej ponad 
3,5t, wjechał na skrzyżowanie 
ul. Ofiar Katynia z ul. Kościusz-
ki, gdzie nie mogąc zmieścić się 
między tzw. wysepką drogową 
a jezdnią, najechał na drogę 

dla rowerów i chodnik dla 
pieszych, utrudniając przy tym 
ruch innym pojazdom. Zapis 
z monitoringu został przeka-
zany do KP w Strzegomiu. 

– 21 listopada br. ok. godz. 6.35 
na ul. Paderewskiego kierujący 
ciągnikiem siodłowym wraz 
z naczepą wykonał manewr 

skrętu w prawo - w ul. 
Kamienną, po któ-

rym zniszczył 
dwa słupki 

drogowe 
o d g r a -
dzające 
ruch pie-
szych od 

kołowego 
na wyso-

kości sklepu 
„Neonet”. Zapis 

z monitoringu został 
przekazany do KP w Strzego-
miu.

– 22 listopada br. ok. godz. 10.10 
na skrzyżowaniu ul. Ofiar Ka-
tynia-Kościuszki, na wysokości 
piekarni, kierujący pojazdem 
osobowym skrócił sobie dro-
gę, przejeżdżając w poprzek 
przejścia dla pieszych. Materiał 
z tego zdarzenia został przeka-
zany do KP w Strzegomiu ce-
lem przeprowadzenia dalszych 
czynności.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Str zegomian ie o sob ie….. Okiem strzegomskich kamer

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie samych. 
W tym numerze znany i ceniony mieszkaniec naszego miasta - Józef Kuźma, 
solista Chóru Św. Cecylii.

Miejsce urodzenia: Gródek Jagielloński k. Lwowa

Miejsce zamieszkania: Strzegom

Hobby: muzyka: poważna i chóralna; uprawa roślin na działce

Największy sukces: koncert maryjny w Kościele Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel w Strzegomiu co roku 15 sierpnia; od 7 lat

Największa porażka: zamknięte drzwi na chór w Katedrze Wrocławskiej, gdzie 
miałem wykonać „Ave Maria” Michała Lorenca

Największe marzenie: nagranie płyty (mam przygotowane 20 utworów) i zaśpie-
wanie w Katedrze Świdnickiej

Książka czy film: film, choć dobra książka też

Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym, żeby: strze-
gomianie stali się bogatsi i bardziej szczęśliwi, i by wiosną w Strzegomiu zakwitły krokusy

Co podoba się Panu w Strzegomiu? położenie, masyw Krzyżówki, zabytki i ludzie

Co denerwuje Panu w Strzegomiu? zaśmiecanie miasta, naklejanie ogłoszeń gdzie się da, wystawianie tablic o autorach i spon-
sorach prac na rzecz miasta

Od kilkunastu tygodni w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 4 w Strzegomiu odbywają 
się zajęcia dla najmłodszych 
mieszkańców w ramach Spor-
towego Klubu Malucha. Są one 
przeznaczone dla dzieci od 3. do 
5. roku życia.

Pomysł organizacji zajęć 
w PSP Nr 4 okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Dzięki zapleczu 
sportowemu w szkole, dzieci od 
najmłodszych lat mogą upra-
wiać sport, co daje im mnó-
stwo korzyści. Nie 
licząc dobroczyn-
nych aspektów 
zdrowotnych, 
taka aktyw-
ność  ucz y 
wytrwałości 
w dążeniu do 
celu, pokony-
wania własnej 
słabości i wiary 
w siebie.

- Świetnym pomysłem 
jest trening wspólnie z rodzi-
cem. Daje to dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa i pozwala 
wzmocnić relację rodzic–dziec-
ko – informuje Agnieszka 
Kisielewicz, zastępca dyrek-
tora PSP nr 4 w Strzegomiu. 
- Zajęcia w Sportowym Klubie 
Malucha „Skaczące Żabki” to 
nie tylko atrakcja dla dziecka 
– również dla dorosłego, który 
może zrobić coś innego, niż 
na co dzień w pracy. To fajna 

zabawa dla dzieci, ale także i dla 
rodziców. Jest dużo aktywności 
ruchowej, ale są także i pio-
senki. Frekwencja na zajęciach 
jest wysoka, a nieobecności są 
spowodowane chorobą dzieci – 
dodaje Agnieszka Kisielewicz. 

Rodzice mogą w 100 pro-
centach poświęcać swoją uwa-
gę dzieciom, które nie mają 
w kieszeni telefonu, nie zerkają 
jednym okiem w komputer czy 
w telewizor. Zabawy i ćwicze-

nia w Klubie 

Malucha zapewniają wspólną 
satysfakcję i radość ze spędzenia 
czasu razem z dzieckiem.

„Skaczące Żabki” mają dużą 
popularność w środowisku, 
dlatego jak zapewnia zastępca 
dyrektora PSP nr 4 w Strzego-
miu, Stowarzyszenie „Przyja-
ciele Czwórki” zamierza kon-
tynuować projekt. Nowa edycja 
rozpocznie się prawdopodobnie 
w lutym 2018 r. 

red

„Skaczące Żabki”

W Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Strzegomiu 2 grudnia 
br. odbył się jubileusz 50-
lecia pożycia małżeńskiego 
państwa Natalii i Mariana 
Łęskich z Kostrzy.

Uroczystość poprowadził bur-
mistrz Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta. Obecni byli również 
zastępca burmistrza – Wiesław 
Witkowski oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej – Tomasz 
Marczak. - W tym szczegól-
nym dniu  chciałbym życzyć 
państwu wytrwałości i miło-
ści przez kolejne pięćdziesiąt 
lat, żebyście mogli w zdrowiu 
i dobrych humorach cieszyć się 
z życia rodzinnego, abyście za-
wsze mieli czas na swoje drobne 
przyjemności i zainteresowania, 
i żeby zawsze otaczały was ko-
chające osoby. Życzę, aby każdy 
dzień był dla was  tak radosny 
i tak wyjątkowy  jak dzisiejsza 
uroczystość. Bez wątpienia 
zasłużyliście na to swoim 
trudem rodzicielskim, po-
świeceniem, ciężką pracą 
i serdecznością okazywaną 
najbliższym – powiedział 
burmistrz. 

Władze naszego miasta 
wręczyły pamiątkowe 
medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie, 
a  także  dyp lomy 
i upominki.

Państwo Natalia 
i Marian Łęscy po-
brali się 2 grudnia 
1967 r. We wrześniu 
1968 r. urodził się 
pierwszy syn Robert, 
trzy lata później na 

świat przyszła córka Anetta, 
w roku 1974 druga córka Mo-
nika, a w 1983 r. najmłodszy 
syn Łukasz. Wychowali czworo 
dzieci, którym pomagali roz-
wiązywać problemy, nauczyli 
jak kochać drugiego człowieka, 
rozumieli i wybaczali. Jako 
dziadkowie doczekali się 9 
wnucząt i jednego prawnuka.

Życie przynosiło radości 
i smutki, ale i pogody ducha, 
uśmiech i otwarte serce dla 
drugiego człowieka - to one 
pozwoliły im doczekać 50. 
rocznicy ślubu w otoczeniu 
kochającej rodziny.

red

Złote Gody państwa Łęskich
Nasi jubilaci doczekali się 4 dzieci, 9 wnuków i 1 prawnuka. Jaki jest ich przepis na długoletni związek?
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

03.12 – 09.12 Przy 
Fontannie

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

10.12 – 16.12 Vitrum ul. Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632-38-28

17.12 – 23.12 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647-98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? UWAGA WŁASCICIELE NIERUCHOMOŚCI, MIESZKAŃCY GMINY STRZEGOM!

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 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem oraz Świętem Trzech 
Króli - zmianie ulegną terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

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
- Tytuł „Honorowy Obywatel Strze-

gomia” dla Mariana Wojciów
- Musical „Mamma Mia” w LO
- Strzegomska Barbórka 2017
- Przekazanie samochodu pożarni-

czego dla OSP Goczałków

WTZ na Przeglądzie 
22 listopada br. 5-osobowa grupa 

uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu wraz 
z terapeutami w ramach reha-
bilitacji społecznej uczestniczyła 
w IX Świerzawskim Przeglądzie 
Artystycznym. Uczestnicy warsz-
tatu wykonywali prace plastyczne. 
Po zakończonej pracy uczestnicy 
mogli zrelaksować się przy pięknie 
zaśpiewanych piosenkach oraz 
poczęstunku przygotowanym przez 
organizatorów. Każdy z uczestni-
ków otrzymał również upominek 
za udział w konkursie. 

- Zadowoleni i szczęśliwi wróci-
liśmy do naszego warsztatu z ko-
lejnym zaproszeniem do udziału 
w Świerzawskim Przeglądzie Ar-
tystycznym, który odbędzie się za 
rok - informuje Sabina Kubacka, 
kierownik WTZ w Strzegomiu.

Ulica Dolna bez dziur
Główna arteria na Grabach uzyska nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, wygodne chodniki i nowe przejścia dla pieszych

Pod strzegomskim ratuszem 
zebrał się kwiat górnictwa 
odkrywkowego i zaproszeni go-
ście. Uczestnicy Barbórki wraz 
z władzami miejskimi, w rytm 
orkiestry dętej, przemaszerowali 
dwa razy wokół Rynku i udali 
się do sali balowej Strzegom-

skiego Centrum Kultury II. 
Pochód poprowadził generalny 
dyrektor górniczy „Stara Strze-
cha” Antoni Larczyński.

Spotkanie gwareckie rozpo-
częto od odśpiewania hymnu 
górniczego, po czym nastąpiło 
oficjalne rozpoczęcie biesiady. 

W jej trakcie nadano stopnie 
górnicze zasłużonym gwarkom. 
Wyróżniono również osoby za 
wieloletnią pracę w górnictwie, 
wręczając im złote, srebrne i 
brązowe odznaki. Burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 
przyznał natomiast 6 tytułów 

„ Z a s ł u -
żony dla 
Z i e m i 
S t r z e -
g o m -
s k i e j 

p r z ed-
stawicie-

lom branży 
k a m i e -

niarskiej, którzy ściśle współ-
pracowali bądź współpracują ze 
strzegomskim samorządem.

Po części oficjalnej władzę 
karczmy objął prezes WYSO-
KIEGO W SPRAWACH 
PIWNYCH NIGDY NIE-
OMYLNEGO prezydium 
– Ryszard Piszczelok. Prezes 
powołał dwóch wiceprezesów, 
dwóch kontrapunktów i kata do 
pilnowania porządku. Po złoże-
niu przysięgi piwnej uczestnicy 
na rozkaz prezesa mogli zakosz-
tować chmielowego złocistego 
trunku w oryginalnych kuflach. 
Podstawową zasadą na karczmie 
było picie piwa tylko za zgodą 
prezydium. Kto się do tego nie 
dostosował, trafiał w ręce kata 
i w dyby. W trakcie trwania 
b i e s i a d y, 
o p r ó c z 
gwarec-
k i e g o 
śpiewu, 
o d -
b y w a ł y 
się kon-

kursy z atrakcyjnymi nagroda-
mi. Zostało nadane imię piwne 
„Kamienicznik” Kazimierzowi 
Kasperowiczowi, które jest 
ważne po wsze czasy. Po zakoń-

czeniu karczmy piwnej odbyła 
się zabawa taneczna do białe-
go rana przy muzyce zespołu 
„Kamraty”.

red

- Zgodnie z procedurą kon-
kursową musimy jeszcze po-
czekać na zatwierdzenie listy 
przez ministra infrastruktury, 
co nastąpi w grudniu – mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. - Kolejna ważna 
dla mieszkańców ulica, która 
dziś jest w fatalnym stanie 
technicznym, uzyska nową 
nawierzchnię, kanalizację desz-
czową, wygodne chodniki i 
nowe przejścia dla pieszych. 
Ustawimy na niej pierwszy w 

gminie radar edukacyjny, który 
poinformuje kierowców, czy 
jadą z prawidłową prędkością. 
Specjalnie oznakowane zo-
stanie przejście dla pieszych, 
łączące dwa parki w okolicy 
wiaduktu kolejowego – dodaje 
burmistrz.

Dzięki aktywnemu i skutecz-
nemu pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych oraz współpracy 
z powiatem świdnickim oraz 
Dolnośląską Służbą Dróg i Ko-
lei, z roku na rok ubywa w mie-

ście i na terenie 
sołectw dróg 
oraz chodników 
w złym stanie 
technicznym, i 
mało kto pa-
mięta jak jesz-
cze niedawno 
wyglądały ulice 
Szarych Sze-
regów, Armii 
Krajowej czy 
Kościuszki. 

red

Już po Barbórce 2017 w Strzegomiu
Spotkanie gwareckie rozpoczęto od odśpiewania hymnu górniczego, po którym nastąpiło oficjalne rozpoczęcie biesiady i wręczenie odznaczeń

oDbIóR ZmIEsZANych oDpADów komUNAlNych  
oDbęDZIE sIę wG poNIżsZEGo ZEsTAwIENIA:

odbiór z dnia odbiór z tygodnia 
25-29 grudnia 2017

odbiór z tygodnia 
01-05 stycznia 2018

odbiór z tygodnia 
08-12 stycznia 2018

poniedziałek 23.12.2017 (sobota) 02.01.2018 (wtorek) 09.01.2018 (wtorek)

wtorek 27.12.2017 (środa) 03.01.2018 (środa) 10.01.2018 (środa)

środa 28.12.2017 (czwartek) 04.01.2018 (czwartek) 11.01.2018 (czwartek)

czwartek 29.12.2017 (piątek) 05.01.2018 (piątek) 12.01.2018 (piątek)

piątek 30.12.2017 (sobota)
08.01.2018 (poniedzia-
łek)

13.01.2018 (sobota)

Projekt gminy Strzegom dotyczący przebudowy ul. Dolnej znalazł się na 
opublikowanej 30 listopada br. ostatecznej liście rankingowej wniosków o 
dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2018.

Za nami tegoroczne uroczystości barbórkowe związane z przypadającym 4 grudnia liturgicznym wspomnieniem św. 
Barbary. Obchody, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych w Strzegomiu 
na czele z prezesem Andrzejem Miskiem, odbyły się 24 listopada br.

stopień  górniczy  nadany 
przez ministra energii:
- generalny dyrektor II stop-
nia - Wilhelm Horabik
- generalny dyrektor III stop-
nia - Włodzimierz  Kiełba-
siewicz
stopień górniczy:
- inżynier górniczy I stopnia 
- Katarzyna Zontek

złote odznaki:
Tadeusz Cała 
Zbigniew Hernik 
Kazimierz Kasperowicz 
Leszek Mucha 
Roman Nayda
Bogusław Solima 
srebrne odznaki:
Jolanta Andruszko 
Piotr Ek 

Sylwester Jachym 
Zenon Kaszub 
Cezary Krukowski 
brązowe odznaki:
Andrzej Misek 
Grzegorz Chęciński 
Krzysztof Czechowski 

tytuły  „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej”  przyznane 

przez  burmistrza Strzego-
mia:
Bogusław Skolak
Bogusław Solima
Zenon Kiszkiel
Ryszard Chęciński
Janusz Wójcik
Ryszard Goliński
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W sumie skierowano 59 pa-
troli 2-osobowych pieszych 
oraz 1 patrol 1-osobowy (prze-
wodnik psa służbowego) do 
pełnienia 8-godzinnych służb 
w każdy piątek i sobotę w go-
dzinach od 18:00 do 2:00 nad 
ranem.

- W trakcie pełnienia służ-
by funkcjonariusze zwracali 
szczególną uwagę na osoby 
popełniające wykroczenia dot. 
używania wulgarnych słów, 
niszczenia przedmiotów uży-
teczności publicznej np. ławek, 
oświetlenia, zaśmiecanie miejsc 
publicznych, zakłócenie ciszy 
nocnej oraz spożywania alko-
holu w miejscu publicznym 
– wyjaśnia Piotr Galicki (na 
zdjęciu), komendant Komi-

sariatu Policji w Strzegomiu. 
- Ponadto legitymowali osoby 
podejrzewane o dokonanie 
przestępstw lub wykroczeń, 
podejmowali interwencje oraz 
zatrzymywali osoby poszukiwa-
ne i sprawców przestępstw na 
tzw. gorącym uczynku. Ponadto 
funkcjonariusze zabezpieczali 
imprezy organizowane przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu – 
dodaje komendant. 

Jakie były efekty związane 
z uruchomieniem służb dodatko-
wych? Funkcjonariusze nałożyli  
7 mandatów karnych za wy-
kroczenia dot. nieobyczajnego 
wybryku, 8 mandatów karnych 
za wykroczenia dot. używania 
słów wulgarnych, nałożyli 9 
mandatów karnych i zastoso-

wali 2 pouczenia za zaśmie-
canie miejsc dostępnych dla 
publiczności. Ponadto nałożyli 
1 mandat karny dot. zakłóce-
nia ciszy nocnej, 83 mandaty 
karne za spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym oraz 
zastosowali 4 pouczenia, na-
łożyli 57 mandatów karnych 
oraz 19 pouczeń za wykroczenia 
w ruchu drogowym, nałożyli 3 
mandaty karne i zastosowali 2 
pouczenia za inne wykroczenia. 
Policjanci sprawdzili i wy-
legitymowali łącznie 
377 osób, zatrzymali 9 
osób, które popełniły 
przestępstwa takie jak: 
posiadanie narko-
tyków (1 spraw-
ca), nietrzeźwi 
kierujący (5 
sprawców), 
z ł a m a n i e 

zakazu sądowego dot. kierowa-
nia pojazdami mechanicznymi 
(1 sprawca), uszkodzenie cudzej 
rzeczy (1 sprawca) i kradzież (1 
sprawca). Przeprowadzono 67 
kontroli pojazdów i 55 kontroli 
osobistych.

red

Widzowie mogli podziwiać 
piękny pejzaż, a nawet poczuć 
śródziemnomorski klimat grec-
kiej wyspy, na której rozgrywała 
się akcja musicalu „MAMMA 
MIA” (fragmenty). Honorowy 
patronat nad przedstawieniem 
objął ambasador Grecji w Pol-
sce Evangelos Tsaoussis, a na 
widowni zasiedli znamienici 
goście: wicemarszałek Sejmu 
RP Małgorzata Kidawa – 
Błońska, reżyser Jan Kidawa 
– Błoński („Skazany na bluesa”, 
„Różyczka”, „Gwiazdy”), poseł, 
były wicepremier i minister 
obrony narodowej Tomasz Sie-
moniak, a także przedstawiciele 
ambasady Grecji: szef biura 
konsularnego Despoina Ipioti 
i attache Georgios Bogdos. 
List do społeczności LO z oka-
zji przedstawienia wystosował 
Rzecznik Praw Dziecka Marek 
Michalak, który z uznaniem 
wypowiedział się na temat 
edukacji teatralnej w LO.

W akcie I wystąpili ucznio-
wie, którzy tradycyjnie zachwy-
cili. Wspaniale wykonali utwory 
ABBY, świetnie przygotowali 
układy taneczne i w niezwykle 
ciekawy sposób opowiedzieli 
historię matki i córki - Donny 
i Sophie oraz trzech ojców: 
Sama, Billego i Harrego, którzy 
niespodziewanie pojawiają się 
na wyspie. Nie zabrakło bał-
tyckich akcentów: sprzedawców 
jagodzianek, kukurydzy, a także 
manierycznych plażowiczek.

W II akcie zagrali nauczy-
ciele LO, którzy z ogromnym 
poczuciem humoru przedsta-
wili zwiedzanie wyspy, dyle-
maty Donny i jej przyjaciółek, 

spotkanie trzech mężczyzn ze 
swoją dawną miłością, a także 
muzyczny dialog kochanków: 
Sophie i Sky ’a. Olbrzymie 
poruszenie wzbudziło poja-
wienie się ratownika medycz-
nego spieszącego na pomoc 
zemdlonej niewiaście oraz 
niemieckiego turysty, którego 
zagrał nauczyciel z zaprzyjaź-
nionej szkoły z Magdeburga. 
III akt to występ zawodowych 
aktorów, rodziców, samorzą-
dowców, naukowców i pra-
cowników gminnych jednostek. 
Do łez rozbawiły publiczność 
dowcipy o teściowych i dyle-
maty mężczyzn, którzy nie mają 
odwagi przyznać się, że ryby 
są jedynie pretekstem do spo-
tkania z kolegami. Brawurowo 
odegrana scena ślubu oraz wy-
konanie utworów ABBY przez 
dyrektor PSP nr 2 w Strzego-
miu - Elżbietę Smyk dopełniły 
całości sceny.

754-osobowa publiczność, 
zgromadzona na dwóch spek-
taklach (16:00 i 19:00), nie 
kryła zachwytu. Oklaskom nie 
było końca.

Idea przedstawienia teatral-
nego jest związana z wręcze-
niem stypendiów najlepszym 
maturzystom LO. Fundusze 
pochodzą z dobrowolnych 
wpłat na radę rodziców, które 
wpłacali uczestnicy wydarzenia. 
W tym roku nagrodzeni zostali: 
Paulina Góra oraz Michał 
Żarczyński. 

Po spektaklach widzowie 
mieli okazję zasmakować wy-
pieków przygotowanych przez 
rodziców i uczniów.

red

Dodatkowe patrole

Niesamowite przedstawienie w LO!

8-godzinne służby były pełnione w każdy piątek i sobotę w godzinach od 18:00 do 2:00 nad ranem

754-osobowa publiczność, zgromadzona na dwóch spektaklach (16:00 i 19:00), nie kryła zachwytu 

Strzegomianin Jerzy Zysk, 
autor wielu rzeźb i pomników, 
osiągnął w ostatnim okresie 
bardzo duży sukces. Na Tar-
gach Branży Kamieniarskiej 
STONE w Poznaniu (21-23 li-
stopada br.) zwyciężył w I Mi-
strzostwach Polski w Obróbce 
Ręcznej Kamienia.

W poznańskim czempio-
nacie wystąpiło 6 rzeźbiarzy: 
5 mężczyzn i 1 kobieta. Naj-
lepszych zawodników wyło-
niły wcześniejsze eliminacje. 
Finałowa rozgrywka składała 
się z trzech części: architekto-
nicznej, wykuwania liter i do-
wolnej związanej tematycznie 
z Poznaniem. Jerzy Zysk wy-
konał 1/4 głowicy z kolumną 
w wapieniu pińczowskim, wy-
rył na tym samym materiale 4 
litery i wyrzeźbił rogala świę-
tomarcińskiego. Na to wszyst-
ko miał w sumie 16 godzin 
(pierwszego dnia – 10 godz., 
drugiego – 6 godz.). – To było 
bardzo trudne i niezwykle wy-

czerpujące zadanie. Po kilku 
godzinach pojawiły się u mnie 
pierwsze oznaki zmęczenia 
i zwątpienie, czy dam radę. Na 
szczęście udało mi się pokonać 
chwile kryzysu i dokończyć 
zaplanowane prace – mówi 
Jerzy Zysk. – Gdy usłyszałem 
końcowy werdykt, bardzo 
się ucieszyłem. Zwycięstwo 
w pierwszych mistrzostwach 
Polski traktuję niezwykle pre-
stiżowo. Ufam, że ten sukces 
pomoże mi w rozwijaniu mojej 
kariery. Dzięki zwycięstwu 
w tych zawodach o mojej 
osobie i dokonaniach dowie-
działo się wielu przedstawi-
cieli branży w Polsce – dodaje 
strzegomianin.

Oprócz wygranej w MP Jerzy 
Zysk otrzymał także wyróżnie-
nie za postawę „fair play”. Gdy 
rywale potrzebowali pomocy, 
nasz bohater bardzo chętnie 
ich wspomagał i wspierał swo-
im doświadczeniem. 

tw

Osiągnięcie Jerzego Zyska

Naszego rzeźbiarza dopingowali w Poznaniu strzegomscy kamienia-
rze i uczniowie Zespołu Szkół w Strzegomiu.

Projekt  został dofinansowany przez Urząd Miejski w Strzegomiu w  ramach 
zadania:  „Organizacja  imprez  kulturalnych,  konferencji,  dyskusji  i  prelekcji 
o randze lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym związa-
nych z promocja gminy i jej dziedzictwa kulturowego. Młodzieżowy świat teatru. 
Edukacja przez gest i słowo” oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy w ramach 
obszaru: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Organizowanie imprez 
kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją 
dziedzictwa  kulturowego Powiatu Świdnickiego. Młodzieżowy świat  teatru. 
Edukacja przez gest i słowo”.

Na deskach Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu 
wystawiono po raz trzynasty przedstawienie andrzejkowe. 
W sobotę, 25 listopada br. zabrzmiał musical „Mamma 
Mia”. Dodatkową atrakcją była grecka muzyka w wykonaniu 
Sotrisa Samourelisa i Christosa Darasa, Greków mieszka-
jących w okolicach Strzegomia.

19 listopada br. zakończyły się trwające od 19 kwietnia br. 
służby ponadnormatywne na terenie miasta i sołectw gminy 
Strzegom. Do służby byli kierowani policjanci z Komisaria-
tu Policji w Strzegomiu oraz Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, którzy mieli 
w tych dniach zaplanowany dzień wolny lub przebywali na 
urlopach.

Na  dodatkowe  patrole  po-
l icy jne  gmina  Strzegom 
przeznaczyła 20 tys. zł, zaś 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Świebodzicach kwotę 3,8 
tys.  zł  na  patrole  na  tere-

nie  zasobów  miesz-
kaniowych  admini-
strowanych  przez 
spółdzielnię.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

mieszkaniec : sz ano wny 
panie burmistrzu, kolejny raz 
pragnę wyrazić swoje zado-
wolenie z faktu, iż strzegom 
ma takiego gospodar za jak 
pan. mam wrażenie, że w cią-
gu pana kadencji zmieniło się 
w naszym mieście więcej niż 
pr zez wcześniejsze 20 lat. 
inwestycje w sport, nierucho-
mości, parki, drogi... no wła-
śnie, tu się zatrzymam, by raz 
jeszcze prosić, a wręcz błagać 
o interwencję w sprawie wy-
łączenia sygnalizacji świetlnej 
pr zy ulicy kasztelańskiej/
świdnickie j. najlepiej  ich 
bezużyteczność, a wręcz szko-
dliwość, widać podczas remon-
tów tych arterii miasta. za 
każdym razem kiedy światła 
na czas remontu są wyłączone 

lub włącz one \”awar yjnie 
na pomarańczowym\” ruch 
odbywa się płynnie! kierowcy 
są bardziej uważni i przede 
wszystkim, nie twor z ą się 
sztuczne zator y na świetle 
czerwonym. Proszę zwrócić 
uwagę, że kiedy sygnalizacja 
działa, właściwie o każdej 
porze dnia i tygodnia sznur 
aut oczekuje na świetle czer-
wonym w każdym kierunku 
- sięga do cmentarza, daw-
nego Pksu lub ul. kościelnej. 
kiedy sygnaliz acja znika, 
znikają i korki. nie mówię 
już o sytuacji, kiedy zatka się 
rondo w bardziej ruchliwe 
dni, wtedy to jest prawdziwy 
dramat, a to przecież jedna 
z ważniejszych arterii miasta. 
na pewno jeździ pan tamtędy 
wielokrotnie i doświadcza tych 
samych „przygód” jak więk-
szość kierowców miejscowych 
i przyjezdnych. bardzo proszę, 
zachowajmy zdrowy rozsądek, 
a nie bezmyślnie stawiajmy 
sygnalizację tam gdzie jest 
szkodliwa. może panów lub 
panie z gddkiA zaprosić 
tam na cały dzień na pomiary 
i zbadanie zjawiska? Pozdra-
wiam serdecznie. 

Mam takie samo zdanie. 
Pana merytoryczne pytanie 
przekaże DSDiK z kolejną 
prośbą rozważenia tej kwe-
stii. Przy okazji informuję, 
że decyzją DSDiK w roku 
2017 zostanie wylana tyl-
ko jedna warstwa asfaltu 
na odcinku remontowanej 
ul. Kasztelańskiej. Warstwa 

ścieralna zostanie wylana 
wiosną 2018 r. 

strzegomianin: gratulacje. 
właśnie oddano do użytku 
obwodnicę strzegomia, a co? 
A nie? w internecie jest mnó-
stwo artykułów z 2013-2014 
r. pr z ed wyborami : „ob-
wodnica strzegomia to już 
pewne”. koniec inwestycji był 
podany 2016-17 r. i co i wielka 
...lipa . 

Niestety, nie wszystko się 
udaje. Nasza obwodnica jest 
na liście rezerwowej inwesty-
cji wojewódzkich. Ja wierzę, 
że przyjedzie jeszcze czas 
także na Strzegom. Lipą nie 
jest remont ulicy przeloto-
wej od ronda do wyjazdu na 
Jawor, który w poprzednich 
kadencjach nie był w zainte-
resowaniu włodarzy. 

camichall: witam mam py-
tanie, czy gmina ma zamiar 
budować budynek socjalny, 
taki jak 5 lat temu na uli-
cy świdnickiej na ul Armii 
krajowej ? bo pamiętam, że 
pojawiały się takie głosy, ale 
umilkły. z poważaniem. 

Jest już podpisana umo-
wa na przebudowę budynku 
w Jaroszowie-Hotele na 21 
mieszkań socjalnych i komu-
nalnych. 

edek: Panie burmist r zu, 
proszę napisać, co się dzieje ze 
starą poniemiecką kostką zry-
waną na ul. kasztelańskiej? 
czy miasto dostanie tę kostkę? 

jeśli tak, to jak planujecie ją 
zagospodarować ? 

200 ton otrzymała gmina od 
DSDiK we Wrocławiu, która 
jest zarządcą drogi i wyko-
nawcą remontu. Kostka ta zo-
stała zeskładowana na naszym 
magazynie i będzie wbudowa-
na w nasze drogi. Pozostała 
część kostki jest własnością 
Urzędu Marszałkowskiego 
i on nią dysponuje. 

str zegomianin: dlaczego 
na cmentarzach nie ma jesz-
cze monitoringu? na to też 
pieniędzy na ma? A na co są? 
odpowiadaj!!! 

Na inwestycje, których war-
tość w tym roku przekroczyła 
ponad 20 mln zł, a w roku 
2018 ma sięgnąć ponad 40 
mln zł. Pieniądze, jak pan 
widzi, są, ale monitoring na 
cmentarzach nie jest główną 
potrzebą naszych mieszkań-
ców. Ostatnio uszkodzony 
pomnik, moim zdaniem wyni-
ka z błędu wykonawcy, który 
nie przewidział osiadania się 
gruntu. Trzy wykrzykniki nie 
są potrzebne, bo jako jeden 
z nielicznych włodarzy mam 
taką rubrykę w internecie 
i biuletynie. Przypomnę, że 
cmentarze są ubezpieczone. 

młody mieszkaniec: w i-
tam, panie burmist r zu, co 
z parkiem do street workout? 
kiedy zacznie się budowa? 
Pozdrawiam. 

Decyzja o rozstrzygnięciu 
środków na rewitalizację ma 

zapaść w I kwartale 2018 r. 
Gdyby stało się tak, że nie 
otrzymamy tych środków, 
to wydziel imy z projektu 
część dotyczącą parku street 
workout i zrealizujemy to 
zadanie jako osobne. Na razie 
czekamy. 

jaroszowianka: witam pa-
nie burmistrzu, co z budową 
budynku wielofunkcyjnego 
w jaroszowie? co z tutejszą 
strażą? największa wioska 
w gminie, położona na kra-
jowej 5, a nasi strażacy nie 
mają porządnego samochodu, 
tylko jakiś stary, którym led-
wo dojeżdżają. inne wioski, 
gdzie nie są usytuowane na 
tak uczęszczanej drodze jak 
krajowa 5 mają lepsze. 

Został rozstrzygnięty prze-
targ, do którego wystartowały 
dwie firmy z bardzo podobną 
ceną. Niestety, najniższa jest 
większa od zaplanowanych 
środków ( 4 mln zł) o po-
nad 700 tys. zł. Propozycję 
wprowadzenia dodatkowej 
kwoty do wieloletniej pro-
gnozy f inansowej  przed-
stawię Radzie Miejskiej na 
sesji 18 grudnia i po jej za-
twierdzeniu podpiszę umowę 
z wykonawcą. W Centrum 
Aktywności Społecznej bę-
dzie wcześniej konsultowana 
siedziba Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Planowane zakoń-
czenie budowy to kwiecień 
2019 r. i myślę, że będzie to 
rok, w którym także zakupimy 
nowy samochód. W Centrum 

Aktywności Społecznej swoją 
siedzibę będzie miała także 
filia opieki społecznej, bi-
blioteka, świetlica i sala wie-
lofunkcyjna. Centrum budu-
jemy w tej chwili z własnych 
środków, dlatego, że konkurs 
był trzykrotnie przekładany, 
a jego rozstrzygniecie pla-
nowane jest na koniec roku 
2018. Podjęliśmy tę decyzję, 
gdyż nie mogliśmy już dłużej 
czekać. Zdajemy sobie sprawę 
z potrzeby istnienia takiego 
obiektu w wiosce, która liczy 
2000 mieszkańców. Zaczy-
namy! 

rzeźbiarz: Panie burmi-
strzu, czy jest w planach re-
mont chodnika na Al. wojska 
Polskiego, tj. od świateł w stro-
nę słodowni? chodnik jest 
w złym stanie. 

W roku 2018 planowany 
jest remont chodnika od ul. 
D worcowej  do przejazdu 
kolejowego w ramach bu-
dowy Alei Rzeźb. Zrealizo-
wana zostanie także budowa 
ścieżki rowerowej od świateł 
do torów. Aleja Rzeźb do-
finansowana jest  w 85 % 
z polsko-czeskiego Progra-
mu Interreg V-A Republika 
Czeska - Polska 2014-2020, 
natomiast ścieżka rowerowa 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Niestety, na 
razie nie będzie remonto-
wany chodnik światła – ul. 
Dworcowa oraz ul. Mickie-
wicza – tory. To zadanie musi 
poczekać. 

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.

5, 6-latki – wychowawca Elżbieta Bachórz
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Radni podjęli uchwałę ws. 
zaciągnięcia pożyczki w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu w wysokości 
ok. 200 tys. zł na zadanie pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolno-
śląskiego poprzez wymianę źró-
deł ciepła w gminie Strzegom 
w 2017 r.”. Pozyskane środki 
posłużą pokryciu wydatków na 
dotacje dla mieszkańców, którzy 
w 2017 roku wymienili piece 
i spełnili warunki określone 
w regulaminie udzielania dota-
cji celowej ze środków budżetu 
gminy. Źródłem spłaty zacią-
gniętej pożyczki będą dochody 
własne gminy Strzegom. Spłata 
pożyczki nastąpi w latach 2018 
- 2020.

 Likwidacja OSiR
Strzegomscy radni podjęli 

ważną decyzję dot. likwidacji 
jednostki budżetowej pod nazwą 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. Z dniem 28 
listopada br. OSiR postawiony 
zostanie w stan likwidacji. Datę 
zakończenia postępowania li-
kwidacyjnego ustalono z kolei 
na 28 lutego 2018 r. Dodajmy, że 
mienie znajdujące się w zarządzie 
likwidowanej jednostki przejmie 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
i zostanie ono zagospodarowane 
zgodnie z przeznaczeniem i po-
trzebami oraz z zachowaniem 
zasad gospodarowania mieniem 
komunalnym. Należności, zobo-
wiązania i zadania zlikwidowa-
nej jednostki przejmie również 
Urząd Miejski w Strzegomiu. – 
Likwidacja jednostki budżetowej 
nie oznacza sprzedaży majątku, 
czy też utrudnień w korzystaniu 
z obiektów sportowych przez 
mieszkańców. Dodam, że od 1 
września przyszkolnymi Orli-
kami w Jaroszowie, Stanowicach 
i na ul. Brzegowej zarządzają 
dyrektorzy szkół, którzy sami 
zatrudniają animatorów sportu. 
Również nie planujemy podno-
szenia opłat np. za korzystanie 
z lodowiska, czy też wprowa-
dzania nowych. Funkcjonowanie 
hali, boisk czy też bieżni lekko-
atletycznej odbywać się będzie 
na takich samych zasadach, 

jak do tej pory. 

W temacie likwidacji tej formy 
prawnej odbyły się konsultacje ze 
związkami zawodowymi, Gmin-
ną Radą Pożytku Publicznego 
i radnymi. Spotkaliśmy się rów-
nież z pracownikami – informuje 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia. – Chce-
my, aby nowa forma zarządzania 
spowodowała efektywniejsze 
wykorzystanie nowoczesnych 
obiektów oraz stworzyć warunki 
do dalszego inwestowania w po-
prawę bazy sportowej. Już dzisiaj 
trzeba myśleć o remontach na 
basenie odkrytym, hali sporto-
wej czy szatniach piłkarskich. 
To zadanie na najbliższy czas. 
Powołanie spółki w przyszłości 
ze 100-procentowym udzia-
łem gminy nie jest niczym no-
wym. Tak zarządzane są obiekty 
w Świebodzicach i Żarowie 
– dodaje zastępca burmistrza 
Strzegomia. 

Warto wspomnieć, że radni 
w całości odrzucili – w formie 
uchwały - stanowisko Rady 
Oddziału Powiatu Świdnic-
kiego Regionu Dolny Śląsk 
NSZZ „Solidarność” dot. za-
opiniowania projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
w sprawie likwidacji jednostki 
budżetowej pod nazwą Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu.

Gmina Strzegom 
w Euroregionie Glacensis

Wolą radnych gmina Strze-
gom przystąpiła do stowarzy-
szenia Gmin Polskich Eurore-
gionu Glacensis w charakterze 
członka zwyczajnego. Celem 
stowarzyszenia jest wszech-
stronna działalność na rzecz 
pomyślności regionu, sanacji 
ekologicznej, rozkwitu gospo-
darczego, rozwoju turystyki, 
kultury i sportu oraz stałej po-
prawy warunków życia miesz-
kańców. Radni przegłosowali 
również uchwałę ws. podjęcia 
współdziałania gminy Strze-
gom z jednostkami samorządu 
terytorialnego, Sygnatariuszami 
Deklaracji Aglomeracji Wał-
brzyskiej, przy opracowaniu 
aktualizacji „Strategii Rozwo-
ju Aglomeracji Wałbrzyskiej 
z perspektywą do 2030 r.”. 
Pozwoli to na działania zmie-

rzające do włączenia jej do ak-
tualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego 
2030 i ubiegania się o środki 
finansowe z budżetu państwa 
oraz Unii Europejskiej w no-
wej perspektywie finansowej 
po 2020 r.

Inne uchwały
Przegłosowano także zmiany 

w budżecie gminy Strzegom 
na 2017 r., zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2017-2026, 
zmiany w Statucie Gminy 
Strzegom, uchwałę ws. przystą-
pienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Morawa oraz 
uchwały dot. nadania nazwy uli-
cy w Strzegomiu i zmiany części 
ulicy w Strzegomiu. W pierw-
szym przypadku chodzi o ul. 
Potokową zlokalizowaną w po-
bliżu ul. Wodnej, w drugim 
– o ul. Źródlaną, stanowiącą 
wcześniej część ul. Czarnej (od 
ul. Brackiej do ul. Stawowej). 8 
uchwał dot. stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowych 
szkół podstawowych na terenie 
gminy Strzegom w 8-letnie pla-
cówki oświatowe z oddziałami 
przedszkolnymi. 

Oświata na poziomie 
Po zakończonym głosowaniu 

radni przyjęli informację o sta-
nie realizacji zadań oświatowych 
za rok szkolny 2016/2017. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Tomasz Marczak i  przewod-
niczący Komisji Oświaty i Wy-
chowania – Roman Asynger 
pozytywnie wypowiedzieli się 
nt. poziomu i jakości strzegom-
skiej oświaty, podkreślając że 
gmina Strzegom bardzo dobrze 

przeprowadziła reformę oświaty, 
która weszła w życie 1 września 
br. Obaj zaznaczyli, że dzięki 
zaangażowaniu 
w ł a d z  s a -

morządowych, pracowników 
Wydziału Oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu oraz 
dyrektorów szkół i przedszkoli 
praktycznie 

bezboleśnie udało się dostoso-
wać do nowych – często nieła-

twych - realiów. 
tw

Strzegomscy radni obradowali
Szczegółowa treść wszystkich uchwał podejmowanych na sesji przez Radę Miejską znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

Aż 20 uchwał było w porządku obrad 43. sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, która odbyła się w czwartek, 23 listopada br. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 
Ponadto przyjęto informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
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Która polska aktorka wciela się w rolę Lucy w serialu 
Ranczo?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 9 i 10 grudnia 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 !

„Emotki” DUBBING
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

„Biegacze”
14 grudnia, godz. 18.00
bilety: 15 zł

„Thor: Ragnarock” 3D
15 grudnia, godz. 17.00
16 grudnia, godz. 16.00

bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

„Krucyfiks”
15 grudnia, godz. 19.30
16 grudnia, godz. 18.30
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„Coco”
29 grudnia, godz. 15.00
30 grudnia, godz. 16.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„Renegaci”
29 grudnia, godz. 18.00
30 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

Święty Mikołaj od-
wiedził Bibliotekę 
Publiczną w Strze-
gomiu i najmłod-
szych czytelników! 
Dzieci przywitał y 
Mikołaja, grając na 
instrumentach świą-
teczną piosenkę. 

Były zabawy z mi-
kołajkowymi rekwi-
z y tami : wieszanie 
butów Mikołaja na 
sznurku, naklejanie 
prezentów na worek 
Mikołaja, układanie 
mikołajowego stroju, 
kolorowanie kredkami 
i wiele innych atrakcji. 
- Dziękujemy Cezare-
mu Włodarczykowi za 
miłą współpracę z na-
szą biblioteką – zazna-
cza Katarzyna Wójcik, 
dyrektor biblioteki.

W ięce j  zdjęć  na 
www.biblioteka.strze-
gom.pl 

red

Mikołaj w Bibliotece
Wszystkie dzieci dostały paczki od Świętego Mikołaja i zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie

Główna bohaterka 
Michalina ma kłopoty. 
Została sama, bez środ-
ków do życia i bez dachu 
nad głową. Cały świat 
wydaje się być przeciwko 
niej. Kiedy jest już tak 
źle, że zaczyna tracić 
nadzieję, ktoś niespo-
dziewanie zaprasza ją na 
kubek herbaty z cyna-
monem. Ktoś wysłucha 
z uwagą, przygarnie do 

serca, da nadzieję. Czy jednak 
tam w górze ktoś nad nią czu-
wa? Dobry duch, zaginiony 
Anioł Stróż? „Anioł do wynaję-
cia” to niezwykła historia. Otula 
jak ciepły koc, rozgrzewa jak 
filiżanka cynamonowej herbaty, 

a przede wszystkim przywraca 
wiarę w ludzi i daje nadzieję. 
Daj się porwać niezwykłej ma-
gii tej opowieści.

Maria Pińkoska, Biblioteka 
Publiczna w Kostrzy 

Każdy ma swojego Anioła
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Anioł do wynajęcia” Magdaleny Kordel. To książka o tym, że nigdy nie wolno tracić nadziei…

„Anioł do wynajęcia” to lektura godna polecenia na zimowe dni i do refleksji przed 
nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Autorka przekonuje, by uwierzyć 
w cuda i rozejrzeć się dookoła. Być może i Ty zostaniesz czyimś aniołem? 

„Gdybyś całkiem przypadkiem,  tam u siebie na górze, miał  jakiegoś bezro-
botnego anioła, anioła do wynajęcia,  to pamiętaj o mnie. Bardzo proszę. A, 
i gdybyś mógł mi pomóc w tym, żebym tak do końca nie zapomniała, czym 
jest miłość i radość…”. 
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To były niezapomniane 
chwile dla dzieci i ich ro-
dziców. Podczas specjal-
nie przygotowanych 
u rocz y s to ś c i 
n a j m ł o d s i 
strzegomia-
nie zostal i 
w ł ą c z e n i 
d o  s p o -
ł e c z n o -
śc i  szkół 
i  p r z e d -

szkoli. Dzieciom kibicowali 
rodzice, pedagodzy i zapro-
sz en i  go-

ście. Uczniowie otrzymali 
upominki, gratulacje oraz ży-

czenia samych sukcesów 
na dalszych szczeblach 
nauki. Powodzenia! 

red

oświAtA 

W podróż z książkami do 
strzegomskich szkół wyruszyli 
tym razem uczniowie klasy II 
technikum handlowego: Ane-
ta Walczak, Kamila Ogryzek 
i Bartek Kruk, pod opieką 
bibl iotekarki  Małgorzaty 

Kossak. Zadaniem młodzieży 
było zareklamowanie wśród 
młodych czytelników dwóch 
książek: jednej z dzieciństwa 
i drugiej czytanej obecnie. 
Wśród bestsellerów pojawiły 
się takie tytuły jak: „Brzydkie 

kaczątko”, „Przygody Kozioł-
ka Matołka”, „Igrzyska śmier-
ci” oraz „Sherlock Holmes”. 
Bardzo interesujące książki 
na spotkania przynieśli także 
czytelnicy ze szkół podsta-
wowych. Wzajemne rozmo-

wy i wymiana informacji na 
temat książek przebiegały 
w przyjemnej atmosferze, 
co z pewnością wpłynie na 
wzrost czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Organi-
zatorzy dziękują za udostęp-
nienie zbiorów Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom. 

red

Uczniowie rozwijający swe 
talenty plastyczne na zajęciach 
„Młodego artysty”, pod okiem 
nauczycielki Doroty Burzyń-
skiej, przygotowali dla każdego 
ucznia symboliczne emotikony, 
na których można było napisać 

miłe słowa dla kolegi lub kole-
żanki, ale także dla nauczycieli.

Wielu uczniom spodobała się 
ta inicjatywa, więc na pewno 
będzie ona już na stałe wpisana 
w kalendarz zadań Samorządu 
Uczniowskiego.

A najważniejszym przesła-
niem tego dnia było zdanie: 

„Bądźmy dla siebie mili i ser-
deczni nie tylko od święta, ale 

na co dzień - wtedy świat będzie 
piękniejszy”.

Po uroczystych pasowaniach

Uczniowie ZS: Czytanie to wielka przygoda 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Najmłodsi strzegomianie zostali włączeni do społeczności szkół i przedszkoli. Dzieciom kibicowali rodzice, pedagodzy i zaproszeni goście

W podróż z książkami do strzegomskich szkół wyruszyli tym razem uczniowie klasy II technikum handlowego Zespołu Szkół w Strzegomiu 

„Bądźmy dla siebie mili i serdeczni nie tylko od święta, ale na co dzień - wtedy świat będzie piękniejszy”Złóż wniosek 
o stypendium! 

Zapraszamy uczniów i studen-
tów do składania wniosków za 
wybitne osiągnięcia do 15 grudnia 
2017 r.

 Stypendia przyznawane są 
szczególnie uzdolnionym uczniom 
i studentom do 25 roku życia, 
którzy posiadają udokumento-
wane osiągnięcia w konkursach 
i olimpiadach ogólnopolskich, 
wojewódzkich oraz powiatowych 
dotyczące laureatów, jak i finali-
stów, a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przeciętne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
kultury, sportu, muzyki, plastyki, 
literatury itp., Celem stypendiów 
jest wspieranie rozwoju młodych 
talentów i promocja najzdol-
niejszych uczniów i studentów. 
Formularz wniosku można pobrać 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów-parter pokój nr 15 oraz 
na stronie internetowej www.
strzegom.pl. 

Miejsce składania 
dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział  Obsługi  Intere-
santów, parter- pokój nr 15 
tel.74/8560-573
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, 
tel. 74/8560-587

W ostatnich dniach w szkołach i przedszkolach gminy Strzegom odbyły się uroczyste 
pasowania na przedszkolaków i pierwszaków. 

Młodzież Zespołu Szkól w Strzegomiu rozpoczęła II edycję akcji „ Booktalking”, tym 
razem dedykowaną dla uczniów szkół podstawowych, której celem jest promocja czytel-
nictwa wśród dzieci oraz przełamywanie barier w wystąpieniach publicznych.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego działającego w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie we wtorek – 21 
listopada 2017 r. – zorganizowano happening w ramach 
Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.
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Wśród gości były władze 
samorządowe Strzegomia, radni 
Rady Miejskiej, delegacje stra-
żaków–ochotników z gminy 
Strzegom i społeczność wsi Go-
czałków. Nie mogło zabraknąć 
również Tomasza Szuszwala-
ka – komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdnicy, 
który wraz z wójtem gminy 
Świdnica – Teresą Mazurek 
byli pomysłodawcami i liderami 
projektu pn. „Zakup sprzętu dla 
prowadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków zjawisk 
katastrofalnych lub poważnych 
awarii celem wsparcia jed-
nostek 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.

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
podziękował komendantowi 
Tomaszowi Szuszwalakowi 
i wójtowi gminy Świdnica - 
Teresie Mazurek za ogromne 
zaangażowanie przy pozyskaniu 
środków na zakup wozów po-
żarniczych. – Oboje wykonali 
ogrom pracy. To było wielkie 
dzieło. Złożony przez nich 
wniosek jako jedyny uzyskał 
dofinansowanie. Trzeba to do-
cenić – podkreślał burmistrz 
Strzegomia. - Słowa podzię-
kowania należą się również Ur-
szuli Olszewskiej, dzięki której 
straż pożarna w Goczałkowie 
może cieszyć się z nowego po-
jazdu – dodał burmistrz. 

Ważnym punktem sobotniej 
uroczystości było poświęce-

nie pojazdu przez ks. prałata 
Marka Babuśkę i ks. probosz-
cza – Krzysztofa Zielińskie-
go. Matką chrzestną nowego 
samochodu została Urszula 
Olszewska. 

tw

Wóz pożarniczy dla Goczałkowa
Złożony przez gminę Świdnica wniosek jako jedyny uzyskał dofinansowanie. Dzięki temu nasi strażacy będą mogli pracować w komfortowych warunkach

18 listopada 2017 r. w świe-
tlicy wiejskiej w Stanowicach 
odbył się dwudziesty drugi in-
tegracyjny bal dla 105 obecnych 
i przyszłych seniorów. Życzenia 
wraz z upominkami zostały 
złożone na ręce najstarszych 
seniorów: Elżbiety Subczak 
i Walentego Klęska.

Impreza trwała prawie do 
białego rana, a prowadzona 
była przez niezawodną Elż-
bietę Pienio, zespół muzyczny 
„Sąsiedzi” oraz Radę Sołecką 
wsi Stanowice. - Dwudziesty 
drugi Bal Seniora przeszedł 
do historii, ale pozostawił 
dobre wrażenia, utrwalił tra-
dycję, dodał sił do dalszego 

działania – mówią uczestnicy 
tego wydarzenia. Rada Sołecka 
składa podziękowania wszyst-

kim obecnym na balu, 
jego organizatorom 
oraz licznie 
p r z y by-
łym go-
ściom. 

Wyjątkowy Bal Seniora
TOMKOWICE
2 tydzień
ZWYCZAJE WIGILIJNE 
- Słuchanie kolęd i nauka wy-
branej kolędy
- Rozmowa o tradycjach Świą-
tecznych w domach
- Robienie stroików
3 tydzień
WIGILIA 
-Prz ygotowanie  t radycy jnych 
potraw wigi l i jnych, składanie 
życzeń, wspólny opłatek
4 tydzień
NADCHODZI NOWY
- Projektowanie strojów sylwe-
strowych
- Próbne fryzury sylwestrowe

MI ęDZyRZECZE
13.11.2017 - Papierowe gwiaz-
dy, gwiazdeczki – wycinanki
15.11.2017 -  Polska  t radyc ja 
Bo ż ego  Narodz en i a  –  poga-
danka

KOST RZ A
pon-pt 14:30 - 19:00, Czwar-
tek- 15:00 - 19:00
11.12.2017 - Przygotowujemy 
się do Świąt
18.12.2017 - Pieczenie ciaste-
czek świątecznych
19.12.2017 - Dekorowanie cia-
steczek świątecznych
22.12.2017 - Świąteczne spo-
tkanie przy stole wigili jnym

Z AJęCIA STAŁE:
- Zajęcia komputerowe
- Zabawy i gry na świetlicy

- Próba Zespołu Folklorystycz-
nego „Kostrzanie”

JAROSZóW
Świetlica czynna od godz. 14:00 do 
godz.18:00
08.12.2017 - Śnieżny Bałwanek - 
praca plastyczna
13.12.2017 - Wieczór filmowy oglą-
danie bajek
15.12.2017 - Świąteczne zwyczaje
18.12.2017 - Wigilijny wieczór. 
Skromny poczęstunek
Dwa razy w tygodniu spotkanie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich „Mor-
wa Biała”

WIEŚNICA
13.11.2017 - Spacer po okolicy – co 
się zmieniło na terenie wsi. Prace 
gospodarcze...
14.11.2017 - Gry i zabawy – wspólne 
układanie puzzli. Dbanie o teren 
wokół świetlicy
20.11.2017 - Przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia. Pogadanka 
o zwyczajach świątecznych
21.11.2017 - Prace plastyczne – far-
bą, kredą „Uroki zimy”. Konkurs na 
najładniejsza pracę

GOCZAŁKóW 
08.12.2017 - Gry i zabawy z dziećmi 
i młodzieżą
12.12.2017 - „Wesołe Aniołki”- prace 
z kolorowego papieru
15.12.2017 - „Projekt kartki świątecz-
nej z życzeniami”- zajęcia plastyczne
20.12.2017 - Wykonywanie ozdób 
choinkowych, wspólne ubieranie 
choinki

STAWISKA
Świetlica czynna pon, czw 16:00 
– 20:00
08.12.2017 - 17:00 Mikołajki – 
zabawa
11.12.2017 - 16:00 Ozdoby świą-
teczne: łańcuch na choinkę
- 18:00 Siłownia
14.12.2017 - 16:00 Ozdoby świą-
teczne: stroiki bożonarodzeniowe
- Pilates
18.12.2017 - Urlop

ROGOźNICA
08.12.2017 - Kartki świąteczne – 
projektowanie i wykonanie
11.12.2017 - Choinka moich marzeń 
– wspólna praca plastyczna
15.12.2017 - Ozdoby choinkowe 
– prace z papieru, wstążek, szyszek, 
koralików, cekinów
18.12.2017 - Wigilia Klubu Se-
niora
19.12.2017 - Gwiazdki z papieru na 
okno lub choinkę
29.12.2017 - Podsumowanie mijają-
cego roku i zabawy z balonami

W każdy czwartek spotkania Klubu 
Seniora

GODZIESZóWEK 
Świetlica czynna 16:00 – 20:00
08.12.2017 - „Spotkanie z Mikoła-
jem” - gry konkursy i wesoła zabawa 
przy muzyce
14.12.2017 - Zajęcia manualne – ro-
bienie świątecznych choinek z (szy-
szek, orzechów, makaronu)
15.12.2017 - Projekcja bajki „Opo-
wieści Wigilijne” - zajęcia plastyczna 

– techniczne, stroiki świąteczne
29.12.2017 - Pożegnanie starego 
roku – wieczorek integracyjny przy 
herbatce

BARTOSZóWEK
08.12.2017 - Dekorowanie sali na 
przyjęcie i spotkanie ze świętym 
Mikołajem
09.12.2017 - Spotkanie ze świętym 
Mikołajem – zabawa i wspólny taniec 
ze świętym Mikołajem, podarunki 
dla dzieci, słodki poczęstunek
12.12.2017 - Projekcja filmowa – 
Opowieść Wigilijna
13.12.2017 - Nie z tej ziemi- syrenki, 
krasnoludki itp…
14.12.2017 - Miłość dom i rodzina – 
pogadanka, zumba – zajęcia fitness
15.12.2017 - Pokaz małych ta-
lentów
16.12.2017 - Zimowy spacer
19.12.2017 - Emocje związane 
z Bożym Narodzeniem
20.12.2017 - Kolorowy zawrót głowy 
– kolory kojarzące się z zimą, Bożym 
Narodzeniem, Mikołajem, prace pla-
styczne – malowanie farbami
21.12.2017 - Potrawy wigilijne, 
zumba – zajęcia fitness
22.12.2017 - Opłatek, kolędowanie, 
życzenia Bożonarodzeniowe
23.12.2017 - Tworzymy historie
27.12.2017 - Rodzice i Ja – dzień 
tematyczny, spotkania kulinarne
28.12.2017 - Coś z niczego – prace 
plastyczne, zumba – zajęcia fitness
29.12.2017 - Maski oraz stroje 
karnawałowe
30.12.2017 - Bezpieczna noc syl-
westrowa

PLAN PRACY ŚWIETLIC WIEJSKICH GRUDZIEŃ 2017

Wartość zakupu pojazdu dla OSP Goczałków wynosi ok. 760 tys. zł. Samochód (Stolarczyk MAN)  jest bardzo 
nowoczesny. Posiada napęd 4x4, spełnia wysokie normy emisji 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 samochodową i 6 radiostacji nasobnych i 6 latarek LED. Zabudowa jest wykonana w technologii 
metalowo-kompozytowej. W nowym pojeździe będzie wykorzystamy także sprzęt z poprzedniego wozu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie jako kolejna po 
OSP Strzegom, OSP Rogoźnica i OSP Stanowice otrzy-
mała nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy. 
Uroczystość przekazania wozu odbyła się w sobotę, 2 grud-
nia br. w Goczałkowie.
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Działka w Kostrzy Zabudowa garażowa, Strzegom ul. Dolna

sPort / ogłoszeniA

To był niewątpliwie perfek-
cyjny sezon dla kierowcy ze 
Strzegomia. Paweł Krysiak 
pilotowany przez Pawła Gac-
ka z Bielska-Białej zaliczył 
stuprocentową skuteczność 
w klasie 4F w cyklu Inter Cars 
Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. W swojej 
stawce wygrał wszystkie rajdy, 
w których wystartował. Ponadto 
podczas jednej w rund, a do-
kładnie Rajdu Śląska, popisał 
się rewelacyjnym 9. miejscem 
w klasyfikacji generalnej. To 
uznać należy za imponujące 
osiągniecie, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim możliwości 
sprzętowe konkurencji. 

Załoga Paweł Krysiak/Paweł 
Gacek, startująca w barwach 
Automobilklubu Ziemi Kłodz-

kiej, Inter Cars Rajdowe 
Samochodowe Mi-
strzostwa Polski 
2017 rozpoczę-
ła w kwietniu 
od triumfu 
w 45. Raj-
dzie Świd-
nick im – 
KRAUSE 
(Świdnica). 
N a s t ę p n i e 
sukces w kla-
sie 4F dwukrot-
nie powtórzyła we 
wrześniu, wygrywając 
51. Rajd Dolnośląski (Dusz-
niki – Zdrój) oraz Rajd Nad-
wiślański (Lublin). Świetną 
formę Krysiak i Gacek przy-
pieczętowali w ostatniej rundzie 
w sezonie, w 1. Rajdzie Śląska 

(Chorzów, Żory). 
Sukces Pawła Krysiaka i Paw-

ła Gacka, którzy sięgnęli po 
tytuł Mistrzów Polski 2017 
w klasie 4F nie byłby możliwy 

bez wsparcia sponsorów, wśród 
których dominowały lokalne 
firmy i instytucje, w tym gmina 
Strzegom.

Uroczystą galę sportu samo-
chodowego w Hotelu Sheraton 
w Warszawie, podczas której 

wszyscy mistrzowie odebrali 
szarfy i puchary poprowadzili 
wspólnie prezenterka Telewizji 
Polsat Karolina Szostak i ko-
mentator m.in. F1 Andrzej 
Borowczyk.

red

Udany sezon P. Krysiaka
Świetną formę Krysiak i Gacek przypieczętowali w ostatniej rundzie w sezonie, w 1. Rajdzie Śląska (Chorzów, Żory) Zapraszamy  

na lodowisko!

Strzegomski obiekt jest już 
udostępniony dla użytkow-
ników. Poniżej kilka najważ-
niejszych informacji dla osób 
korzystających z „Białego Or-
lika”.

W dni powszednie (w godz. 
8.00 – 15.00) pierwszeństwo 
w korzystaniu z lodowiska 
mają uczniowie szkół gminy 
Strzegom. Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zapewnia nieod-
płatną 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.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
322, Am – 1, obr. kostrza, 
położona w kostrzy
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,1900 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3. 
cena wywoławcza nieru-
chomości 7.600,00 zł
Wadium -760,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
11.01.2018 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położo-
nego w obrębie wsi Kostrza 
uchwalonego Uchwałą Nr 
105/13 Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 grudnia 2013 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem w części A.6.ZI 
zieleń izolacyjna, w części Ist-
niejący teren górniczy, w czę-
ści planowany teren górniczy 
(Borów III) w części granica 
udokumentowanego złoża 
(Borów I – Kamieniołom nr 
49).
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.
warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
08.01.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który 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 notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności nie-
ruchomości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 

dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie 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 przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
1900/5, AM – 15, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, przy 
ulicy Dolnej
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzchnia 
wynosi 0,0019 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00033470/1. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.800,00 zł
Wadium - 600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
11.01.2018 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom uchwalonego 
Uchwałą Nr 10/13 Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycz-
nia 2013 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
w J.2.MW/MN zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzin-
na i jednorodzinna. Działka 
zlokalizowana w obszarze 
obserwacji i ochrony arche-
ologicznej historycznego 
przedmieścia średniowiecz-
nego miasta oraz w granicy 
historycznego układu urba-
nistycznego przedmieścia 
średniowiecznego miasta. 

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.
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 08.01.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
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 
nieruchomości ponosi na-
bywca.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 

jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
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 przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

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

Polski Związek Motorowy uhonorował mistrzów Polski we wszystkich dyscyplinach sportu 
samochodowego. Wśród nagrodzonych biało-czerwonymi szarfami i pucharami są Paweł 
Krysiak i Paweł Gacek, zawodnicy Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej. Team Forda Fiesty 
R2 był niepokonany w klasie 4F w Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach 
Polski. Uroczysta gala podsumowująca sezonie 2017 odbyła się w piątek, 24 listopada 
w Hotelu Sheraton w Warszawie. 
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BurmiStrz StrzeGomiA

Przetarg ograniczony, Strzegom ul. PiłsudskiegoBurmiStrz StrzeGomiA 
INFORMUJE

ogłoszeniA

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wyka-
zy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 299/
B/2017, 300/B/2017 301/B/2017, 
302/B/2017 303/B/2017, 304/
B/2017 305/B/2017, 306/B/2017, 
307/B/2017, 308/B/2017 309/
B/2017, 310/B/2017 311/B/2017, 
312/B/2017, 313/B/2017 Burmis-
trza Strzegomia, z dnia 1 grudnia 
2017 roku.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wyka-
zy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 299/
B/2017, 300/B/2017 301/B/2017, 
302/B/2017 303/B/2017, 304/
B/2017 305/B/2017, 306/B/2017, 
307/B/2017, 308/B/2017 309/
B/2017, 310/B/2017 311/B/2017, 
312/B/2017, 313/B/2017 Burmis-
trza Strzegomia, z dnia 1 grudnia 
2017 roku.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
2802, Am – 32, obr. 3, 
położona w strzegomiu 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,0835 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00019509/0. 
Ze względu na warunki usy-
tuowania przedmiotowej 
nieruchomości przetarg 
ogranicza się do właścicieli 
przyległych nieruchomo-
ści - działek nr 2489, 2488, 
2487, Am-32, obr. 3. 
cena wywoławcza nieru-
chomości 38.300,00 zł
Wadium - 3.900,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
przetarg odbędzie się 

w dniu 11.01.2018 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
miejskiego w strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położo-
nych w obrębie 3 miasta Strze-
gom zatwierdzonego Uchwałą 
Nr 10/13 Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 30 stycznia 2013 r. 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem I.35.MN zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
I.37.ZI zieleń izolacyjna.
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.
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny 
w terminie do dnia 04.01.2018 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia do-
wodów potwierdzających 
spełnienie warunków prze-

targu ograniczonego. W dniu 
05.01.2018 r. Komisja Prze-
targowa zakwalifikuje osoby 
uprawnione do wzięcia udzia-
łu w przetargu, wywieszając 
na tablicy ogłoszeń listę osób 
zakwalifikowanych do prze-
targu
warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpła-
ta wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
08.01.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który 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 nie-
ruchomości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie 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 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Działając na podstawie art. 13 
ust. 1, art. 25, art. 38, art. 40 
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 
r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz 
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875)
oGŁAsZA pIERwsZy pRZE-
TARG pIsEmNy oGRANI-
cZoNy NA spRZEDAż NIE-
RUchomoŚcI poŁożoNEJ 
w sTRZEGomIU

2.cel przetargu Przetarg pi-
semny ograniczony przeprowa-
dza się w celu wyboru najko-
rzystniejszej oferty.
3.kryteria oceny ofert
Przy wyborze i ocenie złożo-
nych ofert organizator przetargu 
będzie się kierować najwyższą 
ceną. Przetarg będzie ogra-
niczony wyłącznie do przed-
siębiorców, którzy posiadają 
zezwolenie na działalność go-

spodarczą na terenie WSSE 
„INVEST-PARK”, spełniającą 
wymogi określone w ustawie 
z dnia 20 października 1994 
r. o specjalnych strefach eko-
nomicznych (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1010) i w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 10 grud-
nia 2008 r. w sprawie pomocy 
publicznej udzielanej przedsię-
biorcom działającym na podsta-
wie zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej na te-
renach specjalnych stref ekono-
micznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 
465) oraz planują prowadzić 
na terenie nieruchomości dzia-
łalność zgodną z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 31 
sierpnia 2009 r. w sprawie usta-
lenia planu rozwoju Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
„INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 
158, poz. 1253).
1) Ponieważ warunki prze-
targowe mogą być spełnione 
przez ograniczoną liczę osób, 

w przetargu mogą brać udział 
wyłącznie osoby, które posiada-
ją zezwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej na 
terenie specjalnej strefy ekono-
micznej. 2) Osoby zamierzające 
uczestniczyć w przetargu zobo-
wiązane są złożyć w/w zezwole-
nie w formie pisemnej. Termin 
złożenia zezwolenia ustala się 
do dnia 8 lutego 2018 r.
3) Listę osób zakwalifikowanych 
do przetargu Komisja Przetargo-
wa wywiesi na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w dniu 9 lutego 
2018 r. do godz. 13:00.
4.wadium Warunkiem uczest-
nictwa w przetargu na sprzedaż 
nieruchomości dz. nr 378/2, AM-
35, obr.5 jest wpłacenie wadium 
w gotówce w wysokości wyżej 
określonej na rachunek banko-
wy gminy Strzegom w BZ WBK 
S.A. O/Strzegom Nr 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 8 lutego 2018 r. Uwa-

ga: Przez wniesienie wadium 
w terminie, rozumie się uzna-
nie w 8 lutego 2018 r. rachun-
ku bankowego gminy Strzegom 
wymaganą kwotą wadium. Wa-
dium wpłacone przez osobę, 
która przetarg wygra zaliczone 
zostanie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości.
Pozostałym osobom wadium 
zostanie zwrócone nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odpowiednio: odwołania prze-
targu, zamknięcia przetargu, 
unieważnienia przetargu lub za-
kończenia przetargu wynikiem 
negatywnym. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg 
wygra, od zawarcia umowy no-
tarialnej.
5.Termin i miejsce składania 
pisemnych ofert:
Oferent powinien umieścić ofertę 
w zamkniętej kopercie w sposób 
gwarantujący nienaruszalność, 
zaadresowanej na adres organi-
zatora przetargu z oznaczeniem:

„Przetarg na sprzedaż nieru-
chomości położonej w Strzego-
miu oznaczonej jako działka nr 
378/2” i złożyć do dnia 8 lute-
go 2018 r. do godziny 15.00 
w Urzędzie Miejskim w Strzego-
miu Rynek 38, 58-150 Strzegom 
- Wydziale Obsługi Interesantów 
pokój nr 15, parter.
pisemna oferta powinna za-
wierać:
a)imienia, nazwiska i adresy 
oferenta albo nazwy firmy oraz 
siedziby jeżeli oferent jest osoba 
prawną lub innym podmiotem,
b)datę sporządzenia oferty,
c)kopię dowodu wpłaty wadium,
d)oświadczenie o zapoznaniu 
się przez oferenta z warunkami 
przeprowadzenia przedmioto-
wego przetargu,
e)zezwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej na 
terenie specjalnej strefy eko-
nomicznej - należy dostarczyć 
najpóźniej do dnia 8 lutego 
2018 r., zgodnie z pkt. 3 ppkt. 
2) niniejszego ogłoszenia,
f)oferowaną cenę netto powięk-
szoną o podatek od towarów 
i usług (VAT 23%).
Kopie dokumentów winny być 
podpisane i opieczętowane 
przez osobę (osoby) upoważ-
nioną do reprezentowania ofe-
renta oraz opatrzone klauzulą 
„za zgodność z oryginałem” 
oraz datą. Oferta i wszystkie 
oświadczenie winny być podpi-
sane przez osobę (osoby) upo-
ważnione do reprezentacji.
6.Przewodniczący komisji prze-
targowej zawiadamia na piśmie 
wszystkich, którzy złożyli oferty, 
o wyniku przetargu w terminie 
nie dłuższym niż 3 od dnia za-
mknięcia przetargu.
7.Cena nieruchomości osią-
gnięta w przetargu podlega 
zapłacie przez Nabywcę nie 
później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność 
- uznanie rachunku bankowe-
go gminy Strzegom wymaganą 
kwotą. Opłaty notarialne i sądo-
we związane z zawarciem umo-
wy w formie aktu notarialnego 
oraz założeniem i wpisem do 
księgi wieczystej w całości po-
nosi nabywca nieruchomości.
Korzystanie z wszelkich urzą-

dzeń infrastruktury komunalnej 
i technicznej wymaga uzgod-
nienia z dysponentami sieci 
i obciąża całkowicie nabywcę 
nieruchomości. Istniejące na 
nieruchomości urządzenia in-
frastruktury technicznej i ko-
munalnej mogą być wykorzy-
stywane przez nabywcę tylko 
i wyłącznie na warunkach okre-
ślonych przez dysponenta tych 
urządzeń. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.
8.Nabycie nieruchomości 
przez cudzoziemca następuje 
z uwzględnieniem przepisów 
ustawy z dnia 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1380 z późn. 
zm.).
9. W odniesieniu do Nierucho-
mości prawo pierwokupu przy-
sługuje wyłącznie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK” sp. z o.o. 
– zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekono-
micznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1010.). Prawo 
pierwokupu może być wyko-
nane w terminie jednego mie-
siąca od daty zawiadomienia 
o zawarciu warunkowej umowy 
sprzedaży Nieruchomości.
10.W uzasadnionych wypad-
kach burmistrz może odwołać 
przetarg, w tej samej formie 
co ogłoszenie o przetargu. Po-
nadto burmistrzowi przysługuje 
prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.
przetarg - część jawna odbę-
dzie się w dniu 15 lutego 2018 
r. o godz.12.00 w siedzibie 
Urzędu miejskiego w strze-
gomiu, Rynek 38, sala nr 29.
Szczegółowe informacje doty-
czące w/w nieruchomości moż-
na uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, Rynek 38 - Wy-
dział Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, pokój nr 34, II 
piętro. 

1. Dane dotyczące nieruchomości

Numer działki Powierzchnia działki Księga wieczysta Uzbrojenie – możliwość 
do podłączenia

- Cena wywoławcza w 
PLN 
- Wadium

378/2 
AM-35, obr.5

1,5636 ha 
użytek:
RIII b 0,7825 ha
RIV a 0,7256 ha
Ps IV 0,0555 ha

SW1S/00020412/3
energia elektryczna 
kanalizacja 
woda

- Cena: 814.000,00 zł 
+ podatek od towarów 
i usług obowiązujący w 
dacie sprzedaży 

- Wadium:
 162.800,00 zł
wnoszone w pieniądzu

Położenie
Województwo dolnośląskie 
Powiat świdnicki
Miejscowość Strzegom

Opis nieruchomości Działka niezabudowana
Forma zbycia Sprzedaż działki na własność

Termin zapłaty ceny nieru-
chomości

Cena nieruchomości płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Cena nie-
ruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez Nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność – uznanie rachunku bankowego Gminy Strzegom wymaganą kwotą. Oferowana cena 
netto powiększona o podatek od towarów i usług (VAT 23%).

Przeznaczenie nierucho-
mości i sposób jej zago-
spodarowania

Zgodnie z Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom 
działka nr 378/2 oznaczona jest symbolem 1 P/U zabudowa produkcyjno-usługowa. 
Przeznaczenie podstawowe – produkcja, bazy, składy, magazyny, usługi, obiekty obsługi produkcji w gospo-
darstwie rolnym, hodowlanym, ogrodniczym oraz gospodarstwie leśnym i rybackim.
Przeznaczenie uzupełniające – zieleń, dojścia, dojazdy.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. nieruchomość została włączona do Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nieruchomość nie podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 
r. poz.2052 z późn. zm.)
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

    



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12

W ubiegłym tygodniu trwały prace związane z wylewaniem masy bitumicznej na ul. Paderewskiego – na odcinku od ul. Bankowej do ul. Legnickiej. Wcześniej zakończono prace dot. 
układania płyt i kostki granitowej na odcinku od Rynku do ul. Bankowej. Już wkrótce cała ul. Paderewskiego – jeden z dłuższych i ważniejszych ciągów komunikacyjnych w naszym 
mieście – będzie oddana do użytku. Wraz z wyremontowaną ul. Matejki będzie tworzyć doskonały węzeł komunikacyjny z innymi strzegomskimi traktami. Sympatyków kolarstwa 
ucieszy zapewne fakt, że ścieżką rowerową będzie można dojechać od Rynku do podnóża Góry Krzyżowej. 

Ulice zostały przebudowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Kwota dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wyniosła ok. 2,21 mln zł. 

Paderewskiego „po liftingu”
kolejnA strzegomskA ulicA PrzebudowAnA


