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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W tym numerze o sobie 
opowiada Zbigniew Zych, 
strzegomski kamieniarz, ar-
tysta – rzeźbiarz, autor wielu 
wspaniałych dzieł, które 
można podziwiać nie tylko 
w gminie Strzegom 
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StrzeGom
Stan wojenny 

Mieszkańcy Strzegomia 
nie zapomnieli o tej waż-
nej rocznicy, która miała 
tragiczne konsekwencje dla 
Polski 
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StrzeGom
młodzi radni

Wybór przewodniczą-
cego, zastępców i sekreta-
rza zdominował pierwszą 
sesję Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
kadencji 
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W skrócie:

k. Janda  
w strzegomiu

Wybitna aktorka Krystyna 
Janda 16 grudnia 2017 r. od-
wiedziła Strzegom. To była 
niezapomniana wizyta. 

na wycieczce 

Przedszkolaki z ZSP w Ja-
roszowie  wyjechały na wy-
cieczkę do wrocławskiego 
centrum nauki Humanita-
rium.

Podróżniczka 

1 6  g r u d n i a  2 0 1 7  r. 
w CAS „Karmel” odbył się 
wernisaż wystawy „Plemię 
Tonga w  Malawi” Doroty 
Pichowicz. 
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Rządowy program „Miesz-
kanie Plus” ma umożliwić 
zwiększenie podaży dostęp-
nych cenowo nowo budowa-
nych mieszkań na wynajem 
osobom i  rodzinom z  mniej 
zasobnymi portfelami, rów-
nież z opcją dojścia do własno-
ści takiego lokalu. Podpisany 
przez burmistrza Strzegomia 
list intencyjny doprecyzowuje 
zasady współpracy stron zmie-
rzające do realizacji inwestycji.

Nowością w  tym przedsię-
wzięciu jest nowa lokalizacja 
inwestycji, która umiejscowio-
na będzie przy ul. Parkowej 
w  Strzegomiu - za byłymi 
ogrodami miejskimi, na te-
renie których jest wybudo-
wane osiedle pn. „Słoneczne 
Ogrody”. - W chwili obecnej 
przygotowywana jest kon-
cepcja wraz z  wizualizacją 
zagospodarowania wskazanej 
działki pod budowę budynków 
mieszkalnych z  ilością od 60 
do 100 mieszkań. Co ważne, 
koncepcja ta przewidywać 
będzie wygospodarowanie 

na parterze tych budynków 
od kilku do kilkunastu tzw. 
„mieszkań chronionych”, tj. 
lokali objętych formą pomocy 
społecznej przygotowującą 
osoby tam przebywające, pod 
opieką specjalistów, do prowa-
dzenia samodzielnego życia lub 
zastępującą pobyt w placówce 
zapewniającej całodobową 
opiekę – wyjaśnia Jarosław 
Smordowski, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Lokalowej 
w UM w Strzegomiu.

W  ramach prowadzonego 
przez tut. urząd w listopadzie 
br. rozpoznania dotyczącego 
zainteresowania programem, 
wpłynęło 60 wypełnionych 
i  podpisanych ankiet przez 
osoby chętne do wynajmu 
mieszkania. Osoby, które nie 
zdecydowały się wówczas na 
podjęcie decyzji w tym tema-
cie informujemy, że w dalszym 
ciągu mogą pobrać, wypełnić 
i  złożyć ankietę. Ankiety są 
do pobrania w  następują-
cych lokalizacjach: osobiście 
w  budynku urzędu, pok. nr 

5 na parterze, Wydział Ob-
sługi Interesanta; na stronie 
internetowej: bip.strzegom.
pl w  zakładce wiadomości 
i w  siedzibie zarządcy nieru-
chomości gminnych, Zakład 

Usług Komunalnych w Strze-
gomiu sp. z  o.o., Strzegom, 
ul. Al. Wojska Polskiego 75, 
I  piętro Wydział Mieszka-
niowy.
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Dla kogo mieszkania?
 Nowe lokale powstaną przy ul. Parkowej. Koncepcja przewiduje także budowę „mieszkań chronionych”

Kwestia budowy mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus” w gminie Strzegom nabiera coraz 
bardziej realnego kształtu. 14 grudnia br. w Warszawie burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta podpisał list 
intencyjny w tej sprawie pomiędzy gminą Strzegom, Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz ministerstwem 
infrastruktury i budownictwa.

Prosimy o rzetelne wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie do urzędu 
miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38. Jeśli mają państwo dodatkowe pytania 
prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Lokalowej tut. urzędu pokój nr 33, 
II piętro lub telefonicznie pod nr 74 8560-538, -522 w godzinach pracy ratusza. 
Dodatkowo odsyłamy Państwa na stronę Operatora Programu - BGK Nieru-
chomości S.A., na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat 
Programu: https://bgkn.pl/mieszkanie-plus/

Włodarze gmin z podpisanymi listami intencyjnymi – Warszawa, 
14 grudnia 2017 r. Burmistrz Strzegomia piąty od lewej.

Fot. http://m
ib.gov.pl
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22 listopada br. ok. godz. 15.00 
mężczyzna przechodzący ul. 
Czerwonego Krzyża kopał kosze 
na nieczystości usytuowane na 
wysokości placu zabaw. Policjanci 
z Komisariatu Policji ze Strzego-
mia po natychmiastowej inter-
wencji przeprowadzili stosowne 
czynności służbowe.
22 listopada ok. godz. 15.40 na ul. 
Czerwonego Krzyża mężczyzna 
spożywał alkohol oraz zaśmiecił 
miejsce publiczne papierosem, 
pomimo, że na wyciągnięciu ręki 
znajdował się kosz. Interwenio-
wała Policja. 
24 listopada br. w  godzinach 
popołudniowych doszło do de-
wastacji ogrodzenia placu zabaw 
w Goczałkowie. Sprawa została 
zgłoszona Policji w Strzegomiu 
(na zdjęciu).
1 grudnia br. o godz. 8.45, podczas 
wyładunku towaru, dostawca po-
zostawił karton wraz zawartością. 
Przekazano informację Policji dot. 
numeru rejestracyjnego pojazdu.
2 grudnia br. o godz. 11.30 dwaj 
chłopcy przebywający w pocze-
kalni dworcowej przy ul. Le-
śnej zabrudzili obiektyw kamery. 
Z  chłopcami przeprowadzono 
rozmowę ostrzegawczo-profi-
laktyczną. 
2 grudnia br. ok. godz. 12.05 w za-
toce autobusowej przy ul. Leśnej, 

przeznaczonej dla wysiadających 
pasażerów, były zaparkowane trzy 
pojazdy, które uniemożliwiały 
wjazd przewoźnikom. Interwe-
niowała Policja. 
4 grudnia br. ok. godz. 12.45 trzy 
osoby, pomimo widocznego znaku 
graficznego o  zakazie palenia 
papierosów, na terenie przystanku 
autobusowego przy ul. Leśnej 
paliły papierosy. Na miejscu inter-
wencje przeprowadzili policjanci.
5 grudnia br. o godz. 12.00 starsza 
kobieta pozostawiła portfel na 
ławce w  parku „Strzegomskie 
Planty”. Operator monitoringu 
udał się do parku i oddał portfel 
kobiecie. 
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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 opo-
wiedzą o sobie samych. W tym numerze Zbigniew Zych, 
strzegomski kamieniarz, artysta – rzeźbiarz, autor 
wielu wspaniałych dzieł, które można podziwiać nie 
tylko w gminie Strzegom, ale i poza nią. 

Miejsce urodzenia: Jawor
Miejsce zamieszkania: Strzegom 
Hobby: rzeźba, rysunek, pszczoły
Największy sukces: żona Maria, trzy córki Kasia, Agata, 
Karolina i syn Karol
Największa porażka: „wyjście” ze spółki rodzinnej 
w 2005 r.
Największe marzenie: czas na realizację własnych 
projektów
Książka czy film: raczej film z braku jw. 
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, 
to chciałbym, żeby: życie nasze w końcu zaczęło zwal-
niać!
Co podoba się Panu w Strzegomiu? oczywiście klimat 
małomiasteczkowy, coraz więcej odrestaurowanych 
kamienic oraz czyste i wyremontowane ulice
Co denerwuje Panu w Strzegomiu? ogólnie nic, szcze-
góły są nieistotne, żyjemy w pięknym miejscu

Ten dokument jest wyrazem 
woli podjęcia przez samorządy 
Subregionów Wałbrzyskiego i 
Jeleniogórskiego wspólnych dzia-
łań dla poprawy warunków życia 
mieszkańców i szybszego rozwoju 
gospodarczego tej części Dolnego 

Śląska. Zapisy deklaracji głoszą, iż 
„wykorzystując potencjał społecz-
no- gospodarczy i zasoby ludzkie 
zobowiązujemy się do prac nad 
stworzeniem wspólnego planu 
modernizacji zwanego „Strategią 
Rozwoju Sudety 2030”. Powyższy 

dokument ma stać się podstawą 
do przygotowania specjalnego 
Programu Operacyjnego dla tej 
części Polski. Stosując zasadę 
partnerstwa, wzajemnego po-
szanowania oraz podmiotowości 
każdej z jednostek samorządu 

terytorialnego, sygnatariusze 
„Deklaracji Sudeckiej” przystę-
pują do pracy na rzecz osiągnięcia 
rzeczywistego zrównoważonego 
rozwoju południa Dolnego Ślą-
ska. Liczą przy tym na wsparcie i 
współpracę ze strony Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
radnych sejmiku oraz Rządu 
RP”. W „Deklaracji Sudeckiej” 
jest 15 punktów, w tym likwidacja 
wykluczenia komunikacyjnego, 
połączenie południa z systemem 
autostrad i dróg szybkiego ruchu, 
rozwój regionalnego transportu 
lotniczego w oparciu o istniejące 

lotniska, rewitalizacja kolei, a 
także dofinansowanie uzdrowisk 
i obszarów wiejskich, w tym bu-

dowa wodociągów i kanalizacji 
tam, gdzie ich ciągle nie ma.

Deklaracja sudecka
W „Deklaracji Sudeckiej” jest 15 punktów, w tym likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, połączenie południa z systemem autostrad i dróg szybkiego ruchu i inne 

Samorządy z południa Dolnego Śląska będą współdziałać, by znaleźć środki na wyrówny-
wanie szans i poziomu życia między północą, a południem naszego województwa. Porozu-
mienie w tej sprawie podpisało 11 grudnia 2017 r.  około 100 dolnośląskich samorządów. 
Wśród nich znalazła się gmina Strzegom. 

Poniżej podajemy,kiedy można skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej 
w weekendy i święta w Strzegomiu. Jednak w związku z niską frekwencją wśród 
mieszkańców związaną z korzystaniem z tych dyżurów,w razie konieczności 
zachęcamy strzegomian do wizyty na naszym pogotowiu.
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Przy dźwiękach kolęd wro-
cławskie przedszkolaki 
razem z naszy-
mi seniorami 
przygoto-
wywał y 
ozdoby 
choin-
k o w e . 
Dzieci 
w z i ę -
ły także 
udz ia ł  w 
konkursie re-
cytowania wier-

szyków i śpiewania piosenek. 
Gościem specjalnym 

wydarzenia był 
Święty Mi-

kołaj, któ-
ry, wraz 
z woje-
w o d ą , 
wręczył 
wszyst-
k i m 

uczestni-
kom świą-

teczne upo-
minki. - Seniorzy 

wraz z kadrą mogli pokazać, jak 
kreatywnie można ubrać choin-
kę. Na choince zawisły ręcznie 

robione bombki z wacików i 
ręcznie szyte choinki, buciki 
i renifery. Bardzo dziękujemy 

wojewodzie za zaproszenie – 
informuje Anna Jarosińska, 
kierownik Domu Dzienne-

go Pobytu „Senior-Wigor” w 
Strzegomiu. 
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AktuAlności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

GRUDZIEŃ 2017 – STYCZEŃ 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

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

24.12 –30.12 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75

31.12 –06.01 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

kiedy dyżury naszych aptek? 
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 
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem Nr: 325/B/2017, 
326/B/2017 327/B/2017, 328/B/2017, 
burmistrza Strzegomia, z dnia 15 grud-
nia 2017 roku.

Burmistrz strzegomia 
informuje

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
- Lodowisko już otwarte
- Spotkanie z Mikołajem
- Lekcja terenowa ZUK w Strzego-

miu
- Krystyna Janda w Strzegomiu
- Wigilia dla mieszkańców
- Życzenia świąteczne od władz Strze-

gomia

Informujemy, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu dostępne są bezpłatnie 
kalendarze na rok 2018. Ka-
lendarze zawierają informacje 

dotyczące odpadów komunal-
nych, harmonogram odbioru 
odpadów wielkogabaryto-
wych, a także daty imprez 
gminnych na rok 2018.

Weź kalendarz na 2018 r.

13 grudnia br. minęło 36 
lat od wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. W strze-
gomskiej Bazylice Mniejszej 
odbyła się msza św. w intencji 
ofiar stanu wojennego, osób 

pokrzywdzonych i   repre-
s jonowanych oraz  nasze j 
Ojczyzny. W  nabożeństwie 
odprawionym przez ks. pra-
ła ta  Marka Babuśkę , ks . 
kanon ika  Mar ka Żmudę 

i   k s . Ł ukasz a Tr z eciaka 
uczestniczyły władze samo-
rządowe Strzegomia, radni 
Rady Miejskiej, organizacje 
polityczne, przedstawiciele 
Związku Strzeleckiego oraz 
strzegomska społeczność.

Tradycyjnie, po nabożeń-
stwie uczestnicy uroczystości 
udali się pod pomnik Św. Jana 
Pawła II, gdzie m. in. wspólnie 
odśpiewano hymn państwowy 
i odmówiono modlitwę w in-
tencji naszej Ojczyzny. Or-
ganizatorzy: Ryszard Rossa 

i Roman Asynger podkreślali, 
że obchody kolejnej rocznicy 
wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce nie służą glory-
fikacji tego wydarzenia, wręcz 
przeciwnie – stwierdzili, że 
była to najczarniejsza, jedna 
z  najbardziej  haniebnych 
i  tragicznych dat w  historii 
naszej Ojczyzny.

Ostatnim akcentem było 
złożenie wiązanek kwiatów 
i zapalenie zniczy u stóp naj-
większego z Polaków.
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Stan wojenny
Mieszkańcy Strzegomia nie zapomnieli o tej ważnej rocznicy, która miała tragiczne konsekwencje

strzegomscy seniorzy u wojewody
Gościem specjalnym wydarzenia był Święty Mikołaj, który, wraz z wojewodą, wręczył wszystkim uczestnikom świąteczne upominki

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020”

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak zaprosił seniorów 
z Dziennego Domu Pobytu „Senior- Wigor” na wspólne 
ubieranie choinki.

- Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była niezgodna 
z prawem i Konstytucją PRL. Miała tragiczne konsekwen-
cje, gdyż zabiła ducha społeczeństwa obywatelskiego, wielki 
entuzjazm Polaków oraz zatrzymała na długie lata rozwój 
naszej Ojczyzny – Polski – mówił 13 grudnia br., pod po-
mnikiem Św. Jana Pawła II w Strzegomiu, Ryszard Rossa, 
jeden z organizatorów obchodów 36. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce, burmistrz Strzegomia 
w latach 1990-1994.

Uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy Jerzego Skierę, byłego 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu, przedstawiciela 
Solidarności kolejarskiej w Jaworzynie Śl. 

Kalendarze dostępne są w Wydziale Obsługi Interesan-
tów – pok. nr 15 (parter). 

Gmina Strzegom | Rynek 38 | 58-150 Strzegom | Tel. 74 85 60 599 | Fax. 74 85 60 516 | strzegom@strzegom.pl | www.strzegom.pl 
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Po Świętach Bożego Naro-
dzenia planowane jest udzie-
lenie dotacji dla 51 nierucho-
mości, w których wymieniono 
źródła ciepła w ramach progra-
mu „Ograniczenie niskiej emi-
sji na obszarze województwa 
dolnośląskiego”. 18 grudnia 
br. gmina Strzegom podpisała 
umowę z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu. Łączna kwota 
dotacji wynosi ponad 200 
tys. zł. 

red

Dotacje po świętach
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Premierowe posiedzenie po-
przedziły wewnętrzne wybory 
w 11 okręgach szkolnych, które 
wyłoniły 24 radnych.

Gośćmi wtorkowej sesji 
byli: burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew 
Suchyta, zastęp-
ca burmistrza 
–  W i e s ł a w 
Witkowski, 
przewodni-
czący Rady 
M i e j s k i e j 
–  To m a s z 
Marczak, rad-
ni: Władysław 
Halczuk i  Piotr 
Szmidt oraz opieku-
nowie radnych z poszcze-
gólnych szkół.

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
witając nowo wybranych rad-
nych, pogratulował im wyboru 
i zachęcił do ścisłej współpracy 
z  władzami samorządowymi. 
Wyjaśnił im również, dlaczego 
ta kadencja różni się od trzech 
poprzednich. – W  tej radzie 

po raz pierwszy są uczniowie 
zarówno z  piątej klasy szkoły 
podstawowej, jak też z klas lice-

alnych. Jest to związane z refor-
mą oświaty, która weszła w życie 
1 września tego roku. W latach 
poprzednich członkami rady 
byli gimnazjaliści i  uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych – 
podkreślał burmistrz. Włodarz 
miasta omówił ponadto reali-

zację najważniejszych tego-
rocznych inwestycji na terenie 
naszej gminy.

Niezwykle podniosłym mo-
mentem pierwszych ob-

rad było ślubowanie 
młodych radnych.  

- „Ślubuję uroczy-
ście obowiązki 

radnego Mło-
d z i e ż o w e j 
Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu 
sprawować god-
nie, rzetelnie 

i  uczciwie” – tak 
brzmiał tekst przy-

sięgi. Radni powtó-
rzyli „ślubuję”.

W  wyniku głosowania 
okazało się, że nowym prze-
wodniczącym MRM została 
Wiktoria Łobodziec z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu. Jej rywalami byli: 
Kacper Gregorczyk, Malwina 
Ryż i  Maria Lemańska. Na 
stanowisko wiceprzewodni-
czących wybrano: Pawła Ba-

lawendera (ZSO) i  Roksanę 
Chodorowską (PSP Jaroszów). 

Na sekretarza powołano Julię 
Kowalczyk (PSP Jaroszów). 

Następna sesja odbędzie się 
już w 2018 r.

młodzi radni już zaprzysiężeni
W wyniku głosowania okazało się, że nowym przewodniczącym MRM została Wiktoria Łobodziec z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu

W związku ze zbli-
żającymi się Święta-
mi Bożego Narodze-
nia, Nowym Rokiem 
oraz Świętem Trzech 
Króli - zmianie ule-
gną terminy odbioru 
zmieszanych odpa-
dów komunalnych. 
odbiór zmieszanych 
odpadów komunal-
nych odbędzie się wg 
poniższego zestawie-
nia:

mieszkAŃcY GminY sTrzeGOm!
UWAGA WŁASCICIELE NIERUCHOMOŚCI,

Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu zorganizował 11 
grudnia br. lekcję terenową dla 
uczniów strzegomskich szkół 
podstawowych.

G ł ó w n y m 
celem prze-
prowadze-
nia lekcji pt. 
„Odpady se-
greguję, śmieci 
nie marnuję” 
było pokaza-
nie młodym 
mieszkańcom, 
że śmieci tak 

naprawdę nie ma, ponieważ dobra 
i  świadoma segregacja pozwala 
na ich całkowite przetworzenie. 
Zajęcia odbyły się w szkołach nr 
2, 3 i 4.

red

Lekcja ekologii dla uczniówDla seniorów

Gimnastyka dla seniorów, 
która odbywała się w okresie 
październik-listopada 2017 
roku w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu będzie 
wznowiona od 8 stycznia 
2018 r. 

Do najczęściej popełnianych 
przestępstw należą kradzie-
że i  kradzieże z  włamaniem. 
Złodziej nie pogardzi żadnym 
łupem. Dlatego strzegomska 
Policja radzi: 
• będąc właścicielem domku 

jednorodzinnego, postaraj się 
o  solidne ogrodzenie i dobrze 
oświetl obszar swojej posesji

• zainstaluj w  mieszkaniu lub 
domu profesjonalny system 
alarmowy i  antywłamaniowy, 
a  także domofon/bramofon 
lub mając odpowiednie zasoby 
finansowe wideofon

• zamontuj zamki patentowe 

w  oknach oraz drzwiach bal-
konowych

• w mieszkaniach położonych na 
parterze zamiast krat w oknach 
i drzwiach, które ułatwią dostanie 
się na wyższe piętra, zainstaluj 
rolety przeciwwłamaniowe

• nie zapomnij o  właściwym za-
bezpieczeniu okien piwnicznych, 
a także drzwi od garażu, zwłaszcza 
gdy można z niego dostać się bez-
pośrednio do domu

• jeśli posiadasz odpowiednie wa-
runki lokalowe (duże mieszka-
nie, działka przy domu) kup psa 
obronnego, by strzegł mienia 
w trakcie twojej nieobecności

• jeśli masz zamiar przechowywać 
w mieszkaniu dużą ilość gotówki 
lub posiadasz przedmioty bardzo 
cenne, zakup do domu i zamontuj 
na stałe szafę pancerną lub sejf; 
zastanów się jednak, czy nie będzie 
bezpieczniej wynająć do takich 
celów skrytkę bankową

• skorzystaj z  usług firmy, która 
znakuje wartościowe przedmio-
ty, sfotografuj biżuterię, obrazy 
i inne cenne rzeczy, spisz numery 
fabryczne urządzeń w  twoim 
domu

• zachowaj w tajemnicy i nie ujaw-
niaj szczegółów zabezpieczenia 
twojego domu nikomu poza oso-

bami bliskimi, z którymi miesz-
kasz, chroń takie informacje przed 
dziećmi

• wychodząc z domu, nie zostawiaj 
śladów wskazujących na nieobec-
ność domowników np. korespon-
dencji w skrzynce pocztowej, okien 
zasłoniętych w ciągu dnia itp.

• przed wyjściem z domu pamiętaj 
o zamknięciu okien i drzwi oraz włą-
czeniu systemu zabezpieczającego

• nigdy nie zostawiaj kluczy pod 
wycieraczką oraz w innych łatwo 
dostępnych dla obcych miejscach

• dziecku idącemu do szkoły lub 
bawiącemu się na podwórku nigdy 
nie wieszaj kluczy na szyi, ponie-

waż łatwo mogą się znaleźć one w 
rękach przestępców nawet bez jego 
wiedzy

• dbaj wspólnie z sąsiadami o spraw-
ność waszego domofonu lub wide-
ofonu oraz o to, aby drzwi do klatki 
schodowej były solidnie i zawsze 
przez wszystkich zamykane

• współdziałaj z sąsiadami, zwracaj 
uwagę także na ich dobytek i 
mieszkanie/dom

• sprawdzaj tożsamość i wiarygod-
ność nieznajomych osób próbują-
cych złożyć ci niezapowiedzianą 
wizytę,

• unikaj zawierania przypadkowych 
znajomości

• zwróć uwagę na nieznane ci osoby 
kręcące się w pobliżu domu/miesz-
kania, zachowaj

w pamięci ich twarze, sylwetki, ubiór 
(przekaż swoje spostrzeżenia 
dzielnicowemu)

 Pamiętaj również:
• Niezależnie od tego, czy jesteś ofia-

rą, czy świadkiem przestępstwa jak 
najszybciej staraj się powiadomić o 
zdarzeniu Policję!

• Prawdopodobieństwo ujęcia 
sprawcy zależy od czasu, jaki 
upłynął od zdarzenia do wezwania 
Policji !

• Dzwoniąc na Policję, masz prawo 
zachować anonimowość!

SKłAD MłODzIEŻOWEJ RADY 
MIEJSKIEJ W STRzEGOMIU (KA-
DENcJA 2017-2019):

zespół Szkół Ogólnokształacących 
w Strzegomiu:
Wiktoria łobodziec
Paweł Balawender

zespół Szkół w Strzegomiu:
Dominik Fornal
Artur Hendżak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 
w Strzegomiu:
Maria Lemańska
Eryk Manulik
Malwina Ryż
Wiktor Strzyżewski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
w Strzegomiu:
Piotr Basiński
Sebastian Gmyrek
Kacper Gregorczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 
w Strzegomiu:
Emilia Gucwa
Oliwier Kanikuła
Adam Kiełbasa
Adam Witkowski

Publ iczna Szkoła Podstawowa 
w Stanowicach:
Małgorzata Wójtowicz

Publ iczna Szkoła Podstawowa 
w Goczałkowie:
Karol Jaszowski

Katarzyna Ślemp

Publ iczna Szkoła Podstawowa 
w Olszanach:
Nadia Figurak

Publ iczna Szkoła Podstawowa 
w Jaroszowie:
Roksana chodorowska
Julia Kowalczyk
Klaudia Goldian

Publ iczna Szkoła Podstawowa 
w Kostrzy:
Alicja Głuszczak

Publ iczna Szkoła Podstawowa 
w Rogoźnicy: 
Michał Leniuch

Wybór przewodniczącego, zastępców i sekretarza zdominował pierwszą sesję Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2017-2019, która odbyła się 12 grudnia br. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Odbiór z dnia
Odbiór z tygodnia 
25 -29  grudn ia 
2017

Odbiór z tygodnia 
01-05 stycznia 
2018

Odbiór z tygodnia 
08-12 stycznia 
2018

poniedziałek 23.12.2017 (so-
bota)

02.01.2018 (wto-
rek)

09.01.2018 (wto-
rek)

wtorek 27.12.2017 (śro-
da)

03.01.2018 (śro-
da)

10.01.2018 (śro-
da)

środa 28.12.2017 (czwar-
tek)

04.01.2018 (czwar-
tek)

11.01.2018 (czwar-
tek)

czwartek 29.12.2017 (pią-
tek)

05.01.2018 (pią-
tek)

12.01.2018 (pią-
tek)

piątek 30.12.2017 (so-
bota)

08.01.2018 (ponie-
działek)

13.01.2018 (so-
bota)

Nie będzie nowego naboru - zaję-
cia będą kontynuowane w takich 
samych grupach ćwiczeniowych 
i  według harmonogramu jak 
przed przerwą świąteczną. za-
praszamy. 

P o l i c j a  o s t r z e g a  i   r a d z i !
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Zapalenie światełek na największej strzegomskiej choince, słodkie prezenty dla najmłodszych strzegomian od Mikołaja i jego pomocników, konkursy z nagrodami, wspaniała zabawa 
w rytm świątecznych piosenek i projekcja filmu „Emotki” w kinie SCK - te i inne atrakcje czekały na małych mieszkańców naszego miasta w środę, 6 grudnia br.

Siódmy sezon na strzegomskim lodowisku został oficjalnie zainaugurowany 6 grudnia. Z obiektu można korzystać codziennie przez kilka następnych miesięcy.

W dzień otwarcia wejście na 
„Biały Orlik” było darmowe. 

Dodatkową atrakcją dla małych 
strzegomian były odwiedzi-

ny Św. Mikołaja, pani Zimy 
i śnieżynki, którzy wręczyli 

wszystkim słodycze. Warto 
wspomnieć, że goście pojawili 

się „wypasionym” ultranowo-
czesnym pojazdem rolniczym 

prosto z … Laponii.

spotkanie ze św. mikołajem

zapraszamy na „Biały Orlik”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z niezwykle radosnego wydarzenia, które zgromadziło na strzegomskim Rynku wiele rodzin

OSiR zapewnia nieodpłatną naukę jazdy na łyżwach. Jazda na lodowisku dozwolona jest tylko w rękawiczkach
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Orszak Trzech Króli 
6 stycznia, po raz drugi, 
ulicami Strzegomia prze-
szedł Orszak Trzech Króli. 
Przebrane dzieci wraz ze 
swoimi ojcami - rycerzami 
trzykrotnie okrążyły Ry-

nek, przyprowadzając ko-
lejnych Królów - Kacpra 
z Europy, Melchiora z Azji 
i Baltazara z Afryki. W mię-
dzyczasie zostały ode-
grane scenki teatralne, 
w których uczestniczyła 

młodzież i 

dzieci ze strzegomskich 
placówek oświato-
wych.

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
15 stycznia w Strzego-
miu odbył się 25. Finał 

Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Po-
mocy. W naszym 
mieście kwestowa-
ło około 50 osób. 
W sumie do specjal-
nych puszek WOŚP 
darczyńcy z nasze-
go miasta wrzucili 36 
316,22 zł i 150 euro. 
Pieniądze zbierano 
także w Jaroszowie, 
gdzie udało się uzy-
skać kwotę 7234,10 zł 
i 63,88 euro.

Szlak Kamienia 
Ruszyła realizacja pol-
sko-czeskiego projektu 

pod nazwą „Szlak Kamie-
nia” w ramach Progra-
mu Interreg V-A Repu-
blika Czeska-Polska pod 
nazwą „Szlak Kamienia” 
wraz z partnerami z Czech 
i Polski. W Strzegomiu po-
wstanie Aleja Rzeźb, gdzie 

wystawione będą rzeźby 
tworzone podczas plene-
rów kamieniarskich. 

Ksiądz Józef Wróbel 
27 stycznia zmarł ksiądz ka-
nonik Józef Wróbel, wielo-
letni proboszcz parafii pw. 

Św. Trójcy w Olszanach. 
Ksiądz Wróbel administra-
torem olszańskiej parafii 
był od 1976 r. Pełnił funkcję 
duszpasterza strażaków.

Odnowili i wygrali 
Już po raz szósty rozstrzy-
gnięto popularny kon-
kurs „Odnów i wygraj”. 
Na nagrody przezna-
czono 278 tys. zł z bu-
dżetu gminy Strzegom. 
W sumie  zgłos i ło  s ię 
13 zarządców budyn-
ków wie lorodz innych 
i 4 zarządców budyn-
ków jednorodzinnych. 
Zwycięzcą za rok 2016 
r. w kategorii budynki 
wielorodzinne została 
Wspólnota Mieszkanio-
wa ul. Al. Wojska Polskie-
go 51. Wśród budynków 
jednorodzinnych wygrał 
dom na ul.  Kościuszki 
Piotra Kanii.

Jakość powietrza 
W okresie od 25 stycznia 
do 1 lutego br. w Strze-
gomiu mierzone było 
zanieczyszczenie powie-
trza. Aby zmierzyć jakość 
strzegomskiego powie-

trza, został zamontowany 
specjalistyczny pyłomierz, 
który przez siedem dni 
sprawdzał skład powie-
trza i ilość znajdujących 
się w nim pyłów. 

Zlot Morsów 
W dniach 9-12 lutego br. 
członkowie Strzegomskiej 
Dwunastki wyjechali do 
Milena, aby wziąć udział 
w XIV Międzynarodowym 
Zlocie Morsów. Cztero-

dniowy pobyt wypeł-
niony był kąpielami 
w mroźnych wodach 
Bałtyku, wygrzewa-
niem w gorących ba-
liach i saunie, nadmor-
skimi spacerami, no 
i oczywiście biegami. 

Uczcili pamięć
12 lutego w Strzego-
miu uczczono pierw-
szą masową depor-
tację obywateli pol-
skich w głąb ZSRR. Po 
mszy św. w Bazylice 
Mniejszej, uroczyście 
złożono kwiaty pod 
pomnikiem Bezimien-
nej Matki Sybiraczki. 

Odprawa ochotników 
Roczna odprawa jed-
nostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych odbyła 

się 24 lutego w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 
Podczas spotkania omó-
wiono wyniki uzyskane 

przez poszczególne OSP 
w trakcie przeprowadza-
nia inspekcji gotowości 
operacyjnej. 

Tropem Wil-
czym 
2 6  l u t e g o 
strzegomia-
n i e  w z i ę l i 
udział w bie-
gu „Tropem 
W i l c z y m ” . 
Wydarzenie 
to było czę-
ścią obcho-
d ó w  D n i a 
Pamięci Żoł-
nierzy Wyklę-
tych. W bie-
g u  w z i ę ł a 
udział około 
setka st rze -
gomian. 

Klub Filmowy 
2 marca w Strzegomskim 
Centrum Kultury zainau-
gurowano Dyskusyjny Klub 
Filmowy. Pierwszym filmem, 
który miała okazję obej-
rzeć publiczność, był 
„Metropolis” Fritza Langa 
z 1927 r. Projekcji towa-
rzyszyła oprawa muzycz-
na zespołu Czerwie. 

Umiem pływać 
O d  p o ł o w y  m a r c a 
uczniowie strzegomskich 
szkół, już po raz czwarty 
uczestniczyli w projekcie 
„Umiem pływać” zorga-
nizowanym przez Dolno-
śląską Federację Sportu. 
Z zajęć skorzystało 90 
dzieci, ponieważ tyle 
miejsc otrzymała gmina 
Strzegom. W programie 
brały udział następujące 
szkoły: PSP nr 2, PSP nr 3 
i PSP nr 4. 

Dzień Sołtysa 
18 marca w Granicy od-
były się obchody Dnia 
Sołtysa. Takie spotkanie 
w gminie odbyło się już 
po raz szósty. Było podzię-

kowaniem za dotychcza-
sową, ciężką pracę soł-
tysów, którzy codziennie 
z poświęceniem angażują 
się w życie swoich spo-
łeczności. 

Remiza 
20 marca zakoń-
czył s ię remont 
remizy w Granicy. 
Zakres prac objął 
remont i docieple-

nie elewa-
cji, wymianę 
drzwi, para-
petów ze -
wnętrznych, 
kratek wen-
tylacyjnych 
oraz wyko-
nanie ob-
róbek bla-
charsk ich. 
B u d y n e k 
zyskał także 
nowe rynny. 

P o w i t a n i e 
wiosny 
21 marca st rze -
gomsk ie  przed -
s z k o l a k i  w z i ę ł y 
udział w koloro-

wym marszu na powita-
nie wiosny. Dzieci prze-
szły pod ratusz, gdzie 
ze słodkim upominkiem 

czekały na nich wła-
dze gminy, a następnie 
udały się do parku na 
zabawy i konkursy. 

mijA rok 2017

P O D S U M O W A N I E
S T Y C Z E Ń

L u T Y 

M a r Z E C 
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Jarmark Wielkanocy 
9 kwietnia w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbył 
się Jarmark Wielkanocy. 

Jak co roku było pysznie 
i kolorowo. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie Były 
występy artystyczne, de-

gustacja potraw, kiermasz 
i wystawa stroików. 

Strzegom w RMF FM 
Strzegom pro-
m o w a ł  s i ę 
w radiu RMF FM 
w ramach cyklu 
„Twoje Miasto 
w Faktach RMF 
FM”. Zadecydo-
wali o tym sami 
słuchacze po-
przez głosowa-
nie. W trakcie 
audycji prezen-
towano atrak-
cje turystyczne 
Strzegomia. 

Dotacje 
dla gminy 
Prezydent Wał-
brzycha i lider 
A g l o m e r a c j i 
Wałbrzyskiej - Ro-

man Szełemej 28 kwiet-
nia gościł w Publicznym 
Przedszkolu nr 4 w Strze-
gomiu, by oficjalnie po-
informować o wielomi-
lionowych dotacjach 
na dofinansowanie „Bu-
dowy budynku demon-
stracyjnego o znacznie 
podwyższonych para-
metrach charaktery-
styki energetycznej - 
przedszkola z oddziałem 
żłobkowym przy ul. Ko-
ściuszki w Strzegomiu” 
i „Termomodernizację 
budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie 
Strzegom”.

Wielkie sprzątanie 
Tradycją stało się, że 
w gminie Strzegom w okre-
sie wiosennym prowadzo-
ne są porządki, w które 
angażują się mieszkańcy, 
uczniowie szkół i członko-

wie organizacji pozarzą-
dowych. W tym roku akcja 
trwała w dniach 24-27 
kwietnia br.

Elbe Day 
29 kwietnia strzegomski 
zespół  Rondo zagrał 

koncert podczas Elbe 
Day w Torgau w Niem-
czech. W obchodach 
tego święta strzegom-
skie grupy muzyczne, 
na zaproszenie władz 
Torgau, biorą udział od 
wielu lat. 

Uroczystości 3 Maja 
Strzegomskie obchody 
226. Konstytucji 3 Maja 
miały w tym roku wyjąt-
kowy charakter, ponieważ 
połączone były z przeka-
zaniem proporca rozpo-
znawczego 3. Strzegom-

skiego Batalionu Dowo-
dzenia oraz nadaniem 
rondu stanowiącemu 
skrzyżowanie ulic Wesołej 
i Armii Krajowej nazwy 
„Rondo 14. Strzegomskie-
go Pułku Radioliniowo-Ka-
blowego”.

Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich
Gmina Strzegom, podob-
nie jak w ubiegłym roku, 
włączyła się w organizo-
wane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju we 
współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go i Telewizją Polską Dni 
Otwarte Funduszy Euro-
pejskich w dniach 18,19 
i 20 maja br.

Gmina z Muflonem 
Gmina Strzegom została 
nagrodzona w plebiscy-
cie gospodarczym Mu-
flony. I miejsce przypadło 
Strzegomiowi w kategorii 
„Wydarzenie/Inicjaty-
wa 2016”. Jury doceniło 
wydarzenie, które jest 
wizytówką naszej gminy – 
Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru. Uroczysta gala 

odbyła się 12 maja na 
Zamku Książ w Wałbrzy-
chu. 

Gwiazda Biznesu 
Gmina Strzegom otrzyma-
ła wyróżnienie w plebi-
scycie „Gwiazdy Biznesu” 

w kategori i  samorząd 
przyjazny biznesowi. Uro-
czystość odbyła się 23 
maja w Starej Kopalni 
w Wałbrzychu. 

Scalanie gruntów
 24 maja podpisano umo-

wę na tzw. scalanie grun-
tów w: Granicy, Tomko-
wicach i Godzieszówku. 
Dofinansowanie w wys. 
ponad 8 mln zł pochodzi 
z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Absolutorium 
dla burmistrza 
18 radnych obecnych 
na sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu odbytej 
w dniu 31 maja br. za-
głosowało za udziele-
niem absolutorium dla 
burmistrza Strzegomia 
z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2016 r .  -  To 
był bardzo dobry rok 
dla strzegomskiego sa-
morządu - podkreślal i 
radni.

Festyn Dziecięcy 
Już po raz dwudziesty 
mieszkańcy gminy Strze-
gom miel i  okaz ję do 
wspólnej zabawy pod-
czas corocznego Festynu 
Rodzinnego, który odbył 
się z okazji Dnia Dziecka 

w niedzielę 4 czerwca. 
Świetną zabawę zapewnili 
organizatorzy: Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Strzegomiu, Gimnazjum 
nr 2 w Strzegomiu, Parafia 
Najświętszego Zbawicie-
la Świata i Matki Boskiej 

Szkaplerz-

nej oraz Siostry Elżbietanki 
ze Strzegomia.

Czesko-polskie 
zawody strażackie
4 czerwca na terenie OSiR 
w Strzegomiu strażacy 
z gminy Strzegom oraz 
reprezentanci z czeskie-
go miasta Horice walczyli 
w polsko - czeskich zawo-
dach. W zawodach na 
terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji wystartowało 
w sumie 10 jednostek. 
Imprezę zorganizowano 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Regionalnego 
za pośrednictwem fun-
duszu Euroregionu Gla-
censis.

15-lecie chóru Retro 
Z okazji 15-lecia istnienia 
zespołu wokalno-muzycz-
nego Retro, 10 czerwca 
w sali widowiskowej Strze-

gomskiego Centrum Kul-
tury zorganizowany został 
jubileuszowy koncert. Ze-
spół liczy 21 osób – eme-
rytów i rencistów. W swoim 
repertuarze posiada pio-
senki biesiadne, ludowe, 
góralskie i inne. Nagrał 
płyty z tymi piosenkami. 
Zespół brał udział w róż-
nych przeglądach i festi-
walach.

70 lat OSP 
2 4  c z e r w -
ca w parku 
p r zy  św ie -
t l i cy  w ie j -
skiej w Sta-
n o w i c a c h 
odbyły s ię 
uroczystości 
z w i ą z a n e 
z 70-leciem 
powstan ia 
miejscowej 
Ochotniczej 

Straży Pożarnej i prze-
kazaniem jej nowego 
sztandaru.

Strzegomska Dwunastka 
24 czerwca odbyła się 
kolejna edycja biegu 
„Strzegomska Dwunast-
ka”. W tym roku, na starcie 
zameldowało się aż 450 

uczestników. Biegacze 
z różnych części Polski, 
w tym z powiatu świdnickie-
go, ruszyli na 6-kilometrową 
trasę, biegnącą w pobliżu 
strzegomskich kamienio-
łomów.

Konferencja „Granit 
na Szlaku Kamienia” 

23 czerwca w Strze-
gomskim Centrum 
Kultury odbyła się 
konferencja otwie-
rająca „Granit na 
Szlaku Kamienia” 
otwierającą pro-
jekt „Szlak Kamie-
nia” („Cesta Ka-
mene”). W progra-
mie znalazła s ię 
min. premiera spo-
tu promocyjnego 
omówienie projek-
tu oraz przedsta-
wienie celów i za-
łożeń projektu. 

mijA rok 2017
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Ks. Marek Żmuda 
wyróżniony! 
Ks. kanonik Marek Żmuda 
otrzymał 12 lipca tytuł Ho-
norowego Obywatela Strze-
gomia. Uhonorowano go 
w 20. rocznicę powołania 

do istnienia parafii Najświęt-
szego Zbawiciela Świata 
i Matki Boskiej Szkaplerznej, 
której funkcję proboszcza 
od początku pełni. Ks. Ma-
rek cieszy się ogromnym 
szacunkiem i uznaniem. Jest 

księdzem bardzo 

otwartym i służącym każ-
demu pomocą. W uroczy-
stej sesji uczestniczyli m. in.: 
bp pomocniczy diecezji 
świdnickiej – ks. Adam Bała-
buch, władze gminy, radni, 
duchowni, rodzina ks. Mar-
ka i zaproszeni goście.

Zmiana na stanowisku 
trenera seniorów AKS-u
Nowym trenerem senio-
rów AKS-u został Robert 
Bubnowicz - przed laty 
obrońca m. in. Zagłę-
bia Lubin i Arki Gdynia. 
Na stanowisku trenerskim 
zastąpił Jarosława Krzy-
żanowskiego, który tre-
nował strzegomski zespół 
przez ostatnie 5 lat.

Porządkowali 
cmentarze na Ukrainie
Strzegomianie po raz ko-
lejny wzięli udział w akcji 
„Mogiłę pradziada ocal 

od zapomnienia”, której or-
ganizatorem jest Fundacja 
Studio Wschód i Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu, 
a patronatem objęła Tele-
wizja Polska. Dziewięt-
nastoosobowa grupa 
mieszkańców naszej 
gminy przebywała na 
Ukrainie od 8 do 18 
lipca 2017 r. W tym roku 
porządkowano cmen-
tarze w Kowalówce 
i Buszczu.

Festiwal Bachowski 
w Strzegomiu
29 lipca w strzegomskiej 
Bazylice Mniejszej odbył 
się koncert w ramach 
Festiwalu Bachow-
skiego, organizowanego 
od wielu lat w Świdnicy. 
Strzegom po raz pierwszy 
włączył się we współorga-
nizację tego przedsięwzię-
cia. Strzegomianie mieli 

okazję wysłuchać koncertu 
w wykonaniu Capella Cra-
coviensis.

Rocznica wielkiej powodzi

20 lat temu, w 1997 roku, 
w południowej i zachod-
niej Polsce doszło do 
wielkiej powodzi, która ze 
względu na swoje rozmia-
ry została określona mia-
nem powodzi tysiąclecia. 

Niestety, wielka woda nie 
ominęła także gminy Strze-
gom. Ucierpiało wówczas 
wiele domostw.

Trwają wakacje
U c z n i o w i e 
z gminy Strze-
gom wyjecha-
l i  n a  k o l o n i e 
i  p ó ł k o l o n i e 
o r g a n i z o w a -
n e  p r z e z  n a -
sze s towarzy-
szenia. W tym 
roku przezna -
czono blisko 86 
tys.  z ł  na wy -
poczynek dla 
najmłodszych 

w ramach otwartych 
konkursów ofert na re-
alizację zadań publicz-
nych z obszaru przeciw-
działania uzależnieniom 
i patologiom społecz-
nym.

Światowy folklor 
na ustach wszystkich
26.  Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru kolejny 
raz  zachwyci ł  miesz -
kańców i gości spoza 
naszej gminy. Przez kilka 
dni nasze miasto było 
światową stolicą kultury 
ludowej! Było kolorowo, 
energetycznie, żywioło-

wo. W tym roku nasza 
gminę odwiedziły ze-
społy z Chin, Tajlandii, 
Meksyku, z Kraju Basków 
w Hiszpani i ,  Słowacj i , 
Studencki Zespół Pie-
śni i Tańca „Katowice” 
i  kapela „PoPieronie” 
z Beskidu Żywieckiego. 
Gościnnie wystąpił tak-
że zespół z Rosji. Rolę 

gospodarza pełnili „Ko-
strzanie”.
„Miasto Dzieci”
Strzegom został kolej-
nym dolnośląskim mia-
stem, które podjęło się 
realizacji projektu edu-
kacyjno-wychowaw-
czego pn. „Transgra-
niczne Miasto Dzieci”. 
Podpisanie listu inten-
cyjnego w tej sprawie 
odbyło się w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu 
w dniu 17 sierpnia br. 
Zabawa zostanie zorga-
nizowana po raz pierw-
szy na przełomie lipca 
i sierpnia 2018 r.

Morawa zachwyciła
W dniach 17-20 sierpnia 
br. sołectwo Morawa 
było na ustach dosłownie 
wszystkich. To właśnie w tej 
małej miejscowości zor-
ganizowano Mistrzostwa 

Europy we 
Wszechstronnym Konkur-
sie Konia Wierzchowe-
go, które zgromadziły na 
starcie najlepszych euro-
pejskich jeźdźców w tej 
konkurencji. Mistrzynią 
Europy została Niemka 
Ingrid Klimke, która po-
konała swojego rodaka 
- faworyzowanego Micha-
ela Junga. W klasyfikacji 
zespołowej najlepsi oka-
zali się Brytyjczycy. Oprócz 
czempionatu odbyło się 

wiele imprez towa-
rzyszących, które do-
skonale wpisały się 
w to ogromne przed-
sięwzięcie: „Święto 
Chleba” (projekt 
polsko-czeski), XXXII 
Strzegomska Giełda 
Minerałów i Święto 
Granitu Strzegom-
skiego. 

Remonty w szkołach
W szkołach gminy Strze-
gom, jak co roku podczas 
wakacji, przeprowadzono 
remonty. Wszystko to po 
to, aby uczniowie po-
witali nowy rok szkolny 
w odświeżonych pomiesz-
czeniach. Remonty miały 
miejsce m. in.: w Szkołach 
Podstawowych nr 2, 3 
i 4 w Strzegomiu, a także 
w placówkach oświato-
wych w Olszanach i Sta-
nowicach. 

Są pierwsze 
boksy śmietnikowe
W kilku miejscach w Strzego-
miu stanęły pierwsze wiaty 
śmietnikowe - estetyczne, 
zamykane i trudne do znisz-
czenia. Dzięki temu poprawił 
się nie tylko wygląd naszego 
miasta, ale również bezpie-
czeństwo. Kontenery stojące 
na wolnym powietrzu psuły 
widok, zwłaszcza gdy były 
przepełniane. Na szczęście 
są mieszkańcy, którzy dbają 
o estetykę otoczenia.

Nowe chodniki 
na terenie sołectw
Dzięki współpracy między 
Starostwem Powiatowym 
w Świdnicy a gminą Strze-
gom w okresie letnim uda-
ło się wybudować nowe 
chodniki w Międzyrzeczu, 
Goczałkowie i Stanowicach. 
Mieszkańcy tych wsi mają 
powody do zadowolenia. 

Darmowy Internet
Od 1 września br. można 
korzystać z darmowego 
Internetu w bezpośred-
nim sąsiedztwie fontanny 
w Rynku oraz na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu! Mak-
symalny czas jednej se-
sji wynosi 15 minut. Se-
sja jest automatycznie 
rozłączana po upływie 
tego czasu. Pomysło-
dawcami darmowych 
hot-spotów byli radni 
z Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, 
którzy złożyl i  projekt 
w tej sprawie do Budże-
tu Obywatelskiego.

Czytali „Wesele”
Już po raz kolejny szkoły 
z terenu gminy Strzegom 
przyłączyły się do ogólno-
polskiej akcji „Narodowe 
Czytanie”, promującej czy-

telnictwo i dorobek literatury 
polskiej. W tym roku czytano 
dramat Stanisława Wy-
spiańskiego pt. „Wesele”.

Genialny 8-latek
Marcin Przytocki z Go-
czałkowa został laure-

atem programu telewi-
zyjnego „The Brain. Ge-
nialny umysł”, emitowa-
nego na antenie Polsa-
tu. Młody uczeń wprawił 
wszystkich w osłupienie, 
bezbłędnie, odgadując 
po konturach miasta 

i wskazując jednocze-
śnie państwo oraz kon-
tynent, na którym leżą. 
- Jestem szczęśliwy z wy-
granej. To mój pierwszy 
duży sukces – podkreślał 
Marcin. 

Aktywni strzegomianie
T e g o r o c z n a  e d y c j a 
Tygodnia Aktywności 
Mieszkańca Strzegomia 
odbyła się w dniach 21-
29 września oraz 7 paź-
dziernika.  Jak zwykle 
w ramach TAMS miało 
miejsce wiele ciekawych 
i interesujących spotkań 
i wykładów. Furorę zrobił 
5. Jubileuszowy Marsz 
Kapeluszowy, który zgro-
madził ponad 100 osób. 
Warto wspomnieć, że 
pierwsza edycja Tygo-
dnia Aktywności Miesz-
kańca Strzegomia odby-
ła się 8 lat temu. 

70-lecie Zespołu Szkół 
w Strzegomiu
2 3  w r z e ś n i a 

2017  r .  to  znacząca 
data dla Zespołu Szkół 
w Strzegomiu.  W tym 
dniu w szkole odbyły 
się 3 ważne wydarze-
nia: uroczyste nadanie 
imienia Księcia Bolka II 
strzegomskiemu techni-
kum, zjazd absolwentów 
z okazji obchodzonego 
w tym roku siedemdzie-

sięciolecia szkoły oraz 
bal absolwentów.

N a s i  s t r a ż a c y 
w Horicach
Do naszych po-
łudniowych są -
s i a d ó w  u d a ł a 
s ię 20-osobowa 
delegacja straża-
ków-ochotników 
z gminy Strzegom, 
by uczestniczyć 
w drugiej i ostat-
niej części mię-
dzynarodowego 

projektu pn. „Czesko-
polskie zawody strażac-
kie” („Česko-polské ha-
sičské závody”). Projekt 
był współfinansowany 
ze środków EFRR oraz 
budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregio-
nu Glacensis. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 
ponad 27,5 tys. euro.

P O D S U M O W A N I E
L i P i E C

S i E r P i E Ń

w r Z E S i E Ń
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60-lecie PSP 
nr 4 w Strzegomiu 
1 1  p a ź d z i e r n i k a  P u -
bliczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Strzego-
miu obchodziła jubile-
usz 60-lecia powstania 
placówki. Było to waż-
ne święto zarówno dla 
obecnych, jak i  daw-
nych uczniów, pracow-
n ików „Czwórk i  o raz 
dla przyjaciół szkoły. 

P o d h a j c e  n o w y m 
miastem partnerskim 
Strzegomia
Ukraińskie miasto Pod-
ha jce  do łączy ło  do 
5  d o t y c h c z a s o w y c h 
m i a s t  p a r t n e r s k i c h 
S t r z e g o m i a .  U m o w a 
z o s t a ł a  p o d p i s a n a 
w trakcie wizyty władz 
Strzegomia i  radnych 
na Ukrainie w dniach 
1 7 - 2 1  p a ź d z i e r n i k a 

b r .  -  N a s z a  d e l e g a -
c j a  z o s t a ł a  p r z y j ę t a 
z  w i e l k i m i  h o n o r a m i 
przez  władze miasta 
i mieszkańców Podha-
jec – mówił burmistrz 
St r zegomia Zb ign iew 
Suchyta. 

Roboty na Alei Rzeźb
W październiku br. rozpo-
częły się prace związa-
ne z budową Alei Rzeźb 
w Strzegomiu, która bę-
dzie zlokalizowana po 
prawej stronie ul. Aleja 
Wojska Polskiego (w kie-

runku torów).  Wzdłuż 
Alei Rzeźb finalnie usta-
wione zostaną rzeźby, 
które powstały w trakcie 
dotychczasowych ple-
nerów kamieniarskich. 
Dodatkowo pows ta -
ną alejk i  spacerowe, 
stanowiące dojście do 
rzeźb, wraz z oświetle-
niem i elementami małej 
architektury (np. ławki, 
kosze, stojaki na rowe-
ry), fontanna, zdroje 
uliczne i zagospoda-
rowanie zieleni.

Remont wiaduktów
W połowie paździer-
nika br. rozpoczął się 
I I  etap prac remon-
towych na strzegom-
skich wiaduktach . Ta 
wiadomość z pewno-
ścią ucieszyła miesz-
kańców, którzy byl i 
bardzo zadowoleni 

z remontów przeprowa-
dzonych w 2016 r.

Nowy obiekt rekreacyj-
ny w Goczałkowie
M i e s z k a ń c y  O s i e d l a 
w Goczałkowie docze-
kali się nowoczesnego 
placu zabaw i mini siłow-
ni zewnętrznej. Otwarcie 
tak długo oczekiwanego 
obiektu nastąpiło w śro-
dę, 25 października. Koszt 

całej inwestycji to blisko 
79 tys. zł, z czego 30 tys. 
zł to dofinansowanie. By 
miejscu nadać pięknego 
wyglądu, mieszkańcy 
zadbali o nasadzenie 
krzewów

Orkan poczynił szkody
Orkan, który 29 paździer-
nika 2017 r., przeszedł 
nad Polską poczynił tak-
że znaczne szkody w gmi-
nie Strzegom. Ucierpiało 

wiele domostw, 
a jedna osoba 
została ranna. 
Uszkodzone zo-
stały dachy do-
mów i budynków 
gospodarczych. 
Silny wiatr uszko-
dził słupy ener-
getyczne oraz 
połamał drze -
wa.

Strzegomianie świę-
towali
11 listopada 2017 
r. w Strzegomiu od-
były się uroczystości 
upamiętniające 99. 
rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległośc i .  U roczy -
stości zgromadziły 
licznie strzegomian, 
p r z e d s t a w i c i e l i 
władz powiatowych 
i gminnych. Do Strze-
gomia przyjechał tak-
że Tilo Schroth, rzecznik 
prasowy niemieckiego 
Torgau.

Kolejny „Honorowy”
Do grona „Honorowych 
Obywateli Strzegomia” – 
jako 16 osoba - dołączył 
rolnik Marian Wojciów. 
Tytuł został mu wręczony 
na sesji, która odbyła się 
18 listopada br. w Urzę-

dzie 
Miejskim w Strzegomiu. 
Burmistrz Zbigniew Su-
chyta, mówiąc o nowym 
Honorowym Obywatelu 
Strzegomia, wskazał na 
jego bardzo dużą ak-
tywność i zasługi w wielu 
dziedzinach życia. Pod-
kreślił niespożytą wręcz 
energię, bogaty życio-
rys i ogromne poczucie 
humoru. 

Piłkarze AKS-u
wysoko w tabeli
Po rundzie jesien-
nej seniorzy AK-
S-u Strzegom zaj-
mują drugie miej-
sce w tabel i  IV 
ligi dolnośląskiej 
(zachód). Pod -
opieczni Roberta 
Bubnowicza tra-
cą 4 punkty do 
lidera rozgrywek 
– Apisu Jędrzy-

chowice, ale rozegrali 1 
mecz mniej. Liczymy na 
równie dobre występy 
strzegomian w rundzie 
rewanżowej. 

Dodatkowe patrole
19 listopada br. zakoń-
czyły służby ponadnor-
matywne na te ren ie 
miasta i sołectw gmi-
ny Strzegom. Do służ-
by byli kierowani poli-

cjanci z Komisariatu 
Policji w Strzegomiu 
oraz Wydziału Ruchu 
Drogowego Komen-
dy Powiatowej Poli-
cji w Świdnicy, którzy 
mieli w tych dniach 
zaplanowany dzień 
wolny lub przebywa-
l i  na ur lopach. Na 
dodatkowe patrole 
policyjne gmina Strze-
gom przeznaczyła 20 
tys. zł, zaś Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Świebo-
dzicach kwotę 3,8 tys. zł 
na patrole na terenie za-
sobów mieszkaniowych 
administrowanych przez 
spółdzielnię.

Niesamowite 
przedstawienie w LO!
N a  d e s k a c h  L i c e u m 
Ogólnoksz tałcącego 
w Strzegomiu wystawiono 
po raz trzynasty przedsta-

wienie andrzejkowe. 25 
listopada br. zabrzmiał 
musical „Mamma Mia”. 
754-osobowa publicz-
ność, zgromadzona na 
d w ó c h  s p e k t a k l a c h 
(16:00 i 19:00), nie kryła 
zachwytu. Oklaskom nie 
było końca.Idea przed-
stawienia teatralnego 
jest związana z wręcze-
niem stypendiów najlep-
szym maturzystom LO. 
W tym roku nagrodzeni 

zostali: Paulina Góra 
oraz Michał Żarczyń-
ski.

Udane występy strze-
gomianina P. Krysia-
ka
Polski Związek Moto-
rowy uhonorował mi-
strzów Polski we wszyst-
k i c h  d y s c y p l i n a c h 
sportu samochodo-

wego. Wśród nagrodzo-
nych biało-czerwonymi 
szarfami i  pucharami 
byli Paweł Krysiak i Pa-
weł Gacek, zawodnicy 
Automobilk lubu Ziemi 
Kłodzkiej. Team Forda 
Fiesty R2 był niepokona-
ny w klasie 4F w Inter Cars 
Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostwach 
Polski. Uroczysta gala 
podsumowująca sezon 
odbyła się 24 listopada 
w Warszawie.

Nowy samochód 
dla OSP Goczałków
Ochotnicza Straż Po-
żarna w Goczałkowie 
jako kolejna po OSP 
Strzegom, OSP Rogoź-
nica i OSP Stanowice 
otrzymała nowocze-
sny średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy. 
Uroczystość przekaza-
nia wozu odbyła się 
w sobotę, 2 grudnia br. 
w Goczałkowie. War-
tość zakupu pojazdu dla 
OSP Goczałków wyniosła 
ok. 760 tys. zł. Jednostka 
z Goczałkowa, należąca 
do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego 
(KRSG), jako jedyna nie 
miała w swoim posiadaniu 
nowoczesnego taboru.

Spotkanie z Mikołajem 
Zapalenie światełek na 
największej strzegom-

skiej choince, słodkie 
prezenty dla najmłod-
szych strzegomian od 
Mikołaja i jego pomoc-
ników, konkursy z nagro-
dami, wspaniała zaba-
wa w rytm świątecznych 
p iosenek i  p ro jekc ja 
fi lmu „Emotki” w kinie 
SCK - te i  inne atrak-
cje czekały na małych 
mieszkańców naszego 

miasta w śro-
dę, 6 grudnia 
br.

Kolejna 
kadencja MRM
1 2  g r u d n i a 
br. swoją pre-
mierową se-
sję mieli radni 
Młodzieżowej 
Rady Miejskiej 
w  S t r z e g o -
miu kadencji 
2017-19. No-

wym przewodniczącym 
rady została Wiktor ia 
Łobodziec z LO w Strze-
gomiu. Na jej zastęp-
ców wybrano: Pawła 
Balawendera (LO Strze-
gom) i Roksanę Chodo-
rowską (PSP Jaroszów), 
natomiast sekretarzem 
została Julia Kowalczyk 
(PSP Jaroszów). Nowym 
radnym życzymy owoc-

nych obrad i wielu po-
mysłów.

Rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego
13 grudnia br. odbyły się 
uroczystości związane 
z 36. rocznicą wprowa-
dzenia stanu wojenne-
go. Po mszy św. w intencji 
ofiar stanu wojennego, 
osób pokrzywdzonych i re-
presjonowanych złożono 
kwiaty i zapalono znicze 
przez uczestników. Ob-
chody zorganizowali byli 
burmistrzowie Strzegomia: 
Roman Asynger i Ryszard 
Rossa. 

Największa inwestycja 
drogowa w Strzegomiu 
zakończona
W grudniu oddano do 
użytku dwie wyremonto-
wane ulice w Strzegomiu: 
ul. Paderewskiego i ul. Ma-

tejki. Odcinek od Rynku 
do ul. Bankowej wyłożo-
ny jest kostką granitową, 
zaś od ul. Bankowej do 
ul. Legnickiej jest pokryty 
asfaltem. 

Sylwester w kinie SCK
31 grudnia br. o godz. 
22.00 w strzegomskim 

kinie SCK odbędzie się 
s y l w e s t r o w a  p r o j e k -
cja f i lmu pt. „Dlacze-
g o  o n ? ” .  W  p r o g r a -
mie  równ ież  lampka 
s z m p a n a ,  p o k a z  f a -
je rwerków i  konkursy 
z nagrodami. Koszt 30 
zł .  Serdecznie zapra -
szamy.

R O K U  2 0 1 7
P a Ź D Z i E r N i K

L i S T O P a D

G r u D Z i E Ń
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Działka w kostrzy

zabudowa garażowa, strzegom ul. Dolna

IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejne mecze w tym sezonie: AKS – Górnik Boguszów-Gorce 7:1, 
dwukrotnie przekładany mecz Odra Ścinawa – AKS został ostatecz-
nie przełożony na wiosnę 2018 r.

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  15 36

2. AKS Granit Strzegom S. A.  14 32

3. Stal Chocianów  15 29

4. Orkan Szczedrzykowice  15 29

5. Olimpia Kowary  15 28

6. Karkonosze Jelenia Góra  15 27

7. Włókniarz Mirsk  15 25

8. Chrobry II Głogów  15 25

9. Sparta Grębocice  15 19

10. Orla Wąsosz  15 18

11. Odra Ścinawa  14 18

12. Sudety Giebułtów  15 15

13. Nysa Zgorzelec  15  13

14. Górnik Boguszów-Gorce  15 11

15. Górnik Złotoryja  15 6

16. Olimpia Kamienna Góra  15 5

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

sport / ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komu-
nalne 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 powierzch-
nia 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 obowiązują-
cy 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 prze-
strzennego obszarów położo-
nych w obrębie 3 miasta Strze-
gom uchwalonego Uchwałą 
Nr 10/13 Miejskiej w Strzego-

miu z dnia 30 stycznia 2013 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem w J.2.MW/MN 
zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna i jednorodzinna. 
Działka zlokalizowana w ob-
szarze obserwacji i ochrony 
archeologicznej historycznego 
przedmieścia średniowiecz-
nego miasta oraz w granicy 
historycznego układu urbani-
stycznego przedmieścia śre-
dniowiecznego 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 wa-
dium, na konto gminy Strze-
gom – 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 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 przeniesie-
niem prawa własności nieru-
chomości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
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 okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie 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 ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne 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 ewidencji 
gruntów powierzchnia wynosi 
0,1900 ha, 
dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00020683/3. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
7.600,00 zł
Wadium -760,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 

zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
11.01.2018 r. o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
ru położonego w obrębie wsi Kostrza 
uchwalonego Uchwałą Nr 105/13 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 
grudnia 2013 r. nieruchomość ozna-
czona jest symbolem w części A.6.ZI 
zieleń izolacyjna, w części Istniejący 
teren górniczy, w części planowany 
teren górniczy (Borów III) w części 
granica udokumentowanego złoża 
(Borów I – Kamieniołom nr 49).
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu 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 uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 

osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności nieruchomości po-
nosi nabywca.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla siedziby 

oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz ro-

kowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Mimo porażek, trener nie 
t rac i  dobrego humoru. - 
W  każdym z  przegranych 
mecz ów  pokazu j emy, ż e 

potrafimy walczyć i zależy 
nam na jeszcze lepszej grze. 
Im mocniejszy przeciwnik, 
t ym większa  mobi l izac ja 

w  drużynie!  -  komentuje 
s t r z e g o m s k i  s z k o l e n i o -
wiec.

tW

nasi siatkarze na minusie
Na koncie mają sześć porażek. - Im mocniejszy przeciwnik, tym większa mobilizacja w drużynie! - komentuje strzegomski szkoleniowiec R. Kotowicz

Kolejne wyniki:

3. kolejka (18.11) ZTS Ząbkowice Śląskie – AKS  3:0 (19, 20, 23)

4. kolejka (25.11) AKS – TS Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 1:3 (19, 17, -22, 18)

5. kolejka (02.12) EMS Oborniki Śląskie – AKS 3:1 (27, 24, -20, 20)

6. kolejka (09.12) AKS – PKPS Siatkarz Bierutów 0:3 (20, 23, 21)

7. kolejka (16.12) ULKS Ogień Żmigród – AKS 3:1 (-25, 26, 25, 23)

Podopiecznym Roberta Kotowicza nie wiedzie się za bardzo w siatkarskich rozgrywkach 
III ligi dolnośląskiej mężczyzn. AKS Strzegom przegrał ostatnich 5 spotkań i zajmuje 
ostatnie miejsce w tabeli. 

Tabela gr. B po 7 kolejkach:
LP KLUB MECZE PUNKTY SETY
1. Siatkarz Bierutów 7 21 21-1
2. Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 7 17 18-8
3. ULKS Ogień Żmigród 7 8 9-16
4. EMS Oborniki Śląskie 7 8 11-16
5. ZTS Ząbkowice Śląskie 7 6 10-17
6. AKS Strzegom 7 3 8-18
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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.

11ogłoszeniA

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2147 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
gow Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 297/B/2017, 
Nr 298/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 1 grud-
nia 2017 r., Zarządzeniem 
Nr 329/B/2017 r., Nr 330/
B/2017, Nr 331/B/2017, Nr 
332/B/2017 r. Burmistrza 
Strzegomia z dnia 18 grud-
nia 2017 r. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne 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 powierzchnia 
wynosi 0,0835 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest  księga wieczysta 
SW1S/00019509/0. 
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właścicieli przyległych 
nieruchomości - działek nr 
2489, 2488, 2487, AM-32, 
Obr. 3. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 38.300,00 zł
Wadium - 3.900,00 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. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 
10/13 Miejskiej w Strzegomiu 
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 po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 04.01.2018 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego tut. Urzę-
du pok. 34, II p. w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ograniczo-

nego. W dniu 05.01.2018 r. Ko-
misja Przetargowa zakwalifikuje 
osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywieszając 
na tablicy ogłoszeń listę osób za-
kwalifikowanych do przetargu
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 nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
08.01.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 

do dnia zawarc ia 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 przys tępu jące  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 Wydzia le 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.

Przetarg ograniczony, strzegom ul. PiłsudskiegoBurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe
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Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia odbyła się Wieczerza Wigilijna dla mieszkańców naszej gminy. Jej organizatorami byli: burmistrz Strzegomia oraz Strzegomskie Centrum 
Kultury. W trakcie wieczerzy mieszkańcy wspólnie zaśpiewali kolędy, złożyli sobie nawzajem życzenia i skosztowali potraw wigilijnych. Nie zabrakło pięknego akcentu muzycznego w 
postaci występów przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu oraz kiermaszu świątecznego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia. 

Po Wieczerzy Wigilijnej 
przedświątecznie w strzegomiu


