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Badania
Ponad 140 dzieci z terenu 

gminy Strzegom zostało 
przebadanych przez lekarzy 
Fundacji Ronalda McDonal-
da w Strzegomiu w dniach od 
10 do 11 listopada br. Dzieci 
zostały poddane bezpłatnym, 
profilaktycznym badaniom 
usg. Takie badania pozwalają 
na zdiagnozowanie choroby 
nowotworowej oraz szybkie 
rozpoczęcie leczenia. Badania 
zostaną przeprowadzone tak-
że w przyszłym roku.
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Segregacja
Przypominamy, że od 1 

stycznia 2019 r. zmianie 
ulegają zasady segregacji 
odpadów na terenie gminy 
oraz kolory i oznaczenie 
pojemników do segregacji. 
Prowadzone będą działa-
nia zmierzające do dosto-
sowania pojemników do 
nowych wymagań. Każdy 
pojemnik zostanie ozna-
czony naklejką z nazwą 
rodzaju odpadu, jaki może 
do niego trafić. 
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I sesja
W piątek, 23 listopada br. 

o godz. 12.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbędzie się 
I sesja Rady Miejskiej w 
Strzegomiu kadencji 2018 – 
2023. Pierwsze obrady zwołał 
komisarz wyborczy w Wał-
brzychu. W trakcie sesji nowo 
wybrani radni oraz burmistrz 
złożą ślubowania. Wręczone 
zostaną także medale z okazji 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 
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Przedszkole 
pasywne

Budowa nowego strzegom-
skiego przedszkola z oddzia-
łem żłobkowym zbliża się 
dużymi krokami do końca. 
Jakie prace są aktualnie wy-
konywane? Co zostało jeszcze do wykonania? 

Budynek zaprojektowano z zastosowaniem najno-
wocześniejszych technologii, gwarantujących znacznie 
podwyższone parametry energetyczne, w związku z czym 
jest to budynek pasywny. W jego skład wejdą m.in. 4 sale 
przedszkole i 4 sale na potrzeby żłobka, gabinet logopedy 
i pielęgniarski. 
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erasmus
Od września br. w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Ja-
roszowie realizowane są pierwsze 
zadania w ramach europejskiego 
projektu Erasmus. Tematycznie 
będzie on obejmował zagadnie-
nie przedsiębiorczości młodych 
ludzi w zakresie: ogrodnictwa, rzemiosła i turystyki. Koordyna-
torkami projektu są nauczycielki: Joanna Pietras i Monika Bytnar 
– Gołembiowska. W projekt są zaangażowani wszyscy uczniowie. 
Do tej pory wykonali oni np. ozdobne gliniane tabliczki, projekto-
wali logo, tekstylne ozdoby z motywem łowickim, prace plastyczne 
wykorzystujące tradycyjne symbole kojarzące się z Polską oraz 
kompozycje roślinne ph. „Dary jesieni”.
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Niepodległość

Minęło właśnie 100 lat od 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W całym kraju i za 
granicą nasi rodacy świętowali to 
wspaniałe wydarzenie. Także w 
naszym mieście odbyły się prze-
piękne uroczystości patriotyczne, 
które zapamiętamy jeszcze na długo. W SCK miał miejsce m.in. 
przepiękny koncert pn. „Niepodległa łączy pokolenia”. Władze 
miasta przyznały kolejnym mieszkańcom honorowe tytuły 
„Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” oraz wręczyły pierwsze 
okolicznościowe medale z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
za udział. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 
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Oznacza to, że złożone przez 
mieszkańców do 30 paździer-
nika br. kompletne wnioski 
nie zostaną pozostawione bez 
możliwości dofinansowania 
z funduszu. Obecnie prioryte-
towo przygotowywane są przez 
gminę wnioski do WFOŚiGW 
w celu uzyskania wsparcia na 
wymianę pieców. - Rozwiązu-
jemy jeszcze problem odnośnie 
dofinansowania domów jed-
norodzinnych, ponieważ ich 
właściciele od września 2018 r. 
mogą starać się o dofinansowa-
nie w ramach programu „Czy-
ste powietrze”. W tej sprawie 
trwają rozmowy z funduszem 
– wyjaśnia burmistrz. Wy-
płata dotacji będzie możliwa 
po uzyskaniu dofinansowania 
w WFOŚiGW.

 Jest szansa, że mieszkańcy otrzymają dopłaty do wymiany pieców
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Nagrodzeni za 
przemówienia! 

Maja Czerwiecka z Liceum 
Ogólnokształcącego w Strze-
gomiu oraz Janusz Hołówka z 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Goczałkowie zostali laureata-
mi konkursu na przemówienie z okazji obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs adresowany 
był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Zwycięzcy mieli okazję zaprezentować przemówienia podczas 
uroczystości rocznicowych, które odbyły się w Strzegomiu. 
Serdecznie gratulujemy! 

Pokaz strażacki  
na 100-lecie 

Strażacy z OSP w Stanowi-
cach uczcili 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-
ści, organizując pokaz sprzętu 
i ratownictwa technicznego. 
Wszystko w ramach uroczystości „Vivat Niepodległa!” orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Stanowice. Strażacy przeprowadzili symulowaną 
akcję gaszenia płonącego oleju wodą. Prócz pokazu strażaków 
na stanowiczan czekał koncert kapeli góralskiej, pokazy filmów 
i biesiada ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Spotkanie 
z pisarką 

W dniu 8 listopada w CAS 
„Karmel” odbyło się spotka-
nie autorskie z pisarką Teresą 
Oleś-Owczarkową – publi-
cystką, poetką z Krakowa, 
autorką m.in: „Rauski”, której akcja toczy się w Rusku. 
Podczas spotkania czytała fragmenty książki oraz wierszy, 
które zawierały zdarzenia tragiczne jak również, takie któ-
re zawierały humor, przyśpiewki i pieśni. Książki pisarki 
można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom. 

W Skrócie: W Skrócie: W Skrócie:

W Numerze:

- Starania dotyczące kontynuacji Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przyniosły efekty. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II edycję programu 
dotyczącego wymiany pieców – mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. To 
dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Strzegom, którzy wymienili piece do 30 
października br.

Mieszkańcy, którzy wymienili źródła ciepła na nowe mogą liczyć na dofinansowanie ze strony gminy do 
wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4 000 zł. 

Będzie dofinansowanie! 
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50-lecie pożycia małżeń-
s k i e go  p a ń s t w a  J a n i ny 
i Mariana Mańskich od-
było się 26 października 
br. w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Strzegomiu. Na 
uroczystości nie zabrakło 
władz Strzegomia. 

Janina Mańska urodzi-
ła się 27 sierpnia 1947 r. 
w Ząbkowicach Śląskich. 
Całe dzieciństwo i młodość 
spędziła z rodzicami i braćmi 
w Udaninie. Marian Mański 
urodził się 10 grudnia 1947 r. 
w  Ł omż y. W roku  1950 
wraz z rodzicami osiedlił się 
w Strzegomiu.

Na s i  j u b i l a c i  z w i ą z e k 
małżeński zawarli 26 paź-
dziernika 1968 r. w USC 
w Strzegomiu. Dumą państwa 
Mańskich są synowie: Jacek 
i Tomasz, synowe: Gabriela 
i Ewa oraz wnuki: Angelina, 
Sebastian, Paweł, Marcin oraz 
prawnuczka Victoria. Pra-
wnuczka Victoria rozpoczęła 

szóste pokolenie Mańskich 
mieszkających w pięknie roz-
wijającym się z roku na rok 

Strzegomiu. Synowie, wnuk 
i wnuczka podtrzymują tra-
dycję i profesję zawodową po 

panu Marianie, gdyż również 
są zawodowymi żołnierzami.

red

Prowadzone będą działania 
zmierzające do dostosowa-
nia pojemników do nowych 
wymagań.

Przypominamy, że od 1 
s t ycznia  2019 r. zmianie 
ulegają  zasady segregacj i 
odpadów na terenie gminy 
oraz kolor y i  oznaczenie 
pojemników do segregacji. 
Jest to podyktowane wej-
ściem w życie 1 lipca 2017 
r. Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grud-
nia 2016 r. ws. szczegóło-
wego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji 
odpadów, które wprowadza 
tzw. Wspólny System Segre-
gacji Odpadów (WSSO) na 
terenie całego kraju.

Prowadzone będą działania 
zmierzające do dostosowa-
nia pojemników do nowych 
wymagań. Każdy pojemnik 
zostanie oznaczony naklejką 
z nazwą rodzaju odpadu, jaki 
może do niego trafić. Firma 
odbierająca odpady dostar-
czy kole jny pojemnik do 
segregacji frakcji- PAPIER, 
który będzie dostawiony do 
”gniazd” -SZKŁO. 

Jednocześnie  f i rma od-
bierająca odpady, dostarczy 
do każdego mieszkańca po-
jemniki – BIO -koloru brą-
zowego oraz harmonogram 
wywozu  odpadów, gdz i e 
będzie uwzględniał terminy 
wywozu wszystkich frakcji 
odpadów. Pojemniki czar-
ne- ODPADY MIESZA-
NE i żółte- TWORZYWA 
SZTUCZNE I METALE 
mieszkańcy zaopatrują się 
we własnym zakresie, tak jak 
do tej pory. 

Złote gody p. Mańskich
Synowie, wnuk i wnuczka podtrzymują tradycję i profesję zawodową po panu Marianie, są żołnierzami

- 22-10-2018 r. w godzinach 
nocnych zostało rozbitych 
kilka szyb informacyjnych, 
które  usy tuowane był y 
wzdłuż ciągu pieszego na Al. 
Wojska Polskiego. Sprawę 
wyjaśnia Policja.

- 26-10-2018 r. na ul. Ko-
ściuszki-Promenada pojazd 
ciężarowy zanieczyścił ulicę. 
Kierowca został zobowiązany 
do posprzątania jezdni. 

- 30-10-2018 r. na skrzyżowa-
niu ulic Rynek – Świdnicka 

kierowcy przejechali w po-
przek przejścia dla pieszych, 
a następnie zaparkowali po-
jazdy na odcinku drogi obję-
tym zakazem zatrzymywania 
się. Utrudniło to pieszym 
poruszanie się po chodniku. 
Interweniowali policjanci.

- 06-11-2018 r. na ul. Kościusz-
ki na parkingu jednego ze 
sklepów została potrącona 
kobieta. Po przeanalizowaniu 
monitoringu, policjanci ustali 
sprawcę tego zdarzenia.

Ponad 140 dzieci z terenu 
gminy Strzegom zostało prze-
badanych przez lekarzy Fundacji 
Ronalda McDonalda w Strzego-
miu w dniach od 10 do 11 listo-
pada br. Dzieci zostały poddane 
bezpłatnym, profilaktycznym 
badaniom usg, które przeprowa-
dziły dwa zespoły lekarzy. Takie 
badania mają na celu wychwyce-
nie ewentualnych nieprawidło-
wości u naszych pociech oraz jak 

najszybsze rozpoczęcie leczenia. 
Zainteresowanie badaniami było 
spore i listy chętnych osób za-
pełniły się błyskawicznie. Akcja 
odbyła się dzięki wsparciu Grupy 
Artyza oraz gminy Strzegom. – 
Dziękujemy wszystkim za pomoc 
i zaangażowanie w organizację 
tego wydarzenia – mówi Marta 
Zięba z Grupy „Aryzta”. W przy-
szłym roku także planuje się prze-
prowadzenie takich badań.

okiem strzegomskiego monitoringu

„Nie” nowotworom u dzieci! Nowe zasady segregacj i  odpadów już od nowego roku!
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LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2018 

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

11.11 - 17.11 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-19-64 

18.11 - 24.11 Przy 
Fontannie

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

25.11 - 01.12 Vitrum Al. Wojska Polskiego 
80D/7 tel. 74/632-38-28 

Kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

Telewizję Internetową Strzegom 
można oglądać za pośrednictwem 
serwisu www.strzegom.pl (kanał 
YOUTUBE znajduje się na stronie 
głównej, pod banerem WAŻNE).

Nowości w 
tV Strzegom
- Koncert „Niepodległa łączy 

pokolenia”
- 100-lecie odzyskania nie-

podległości przez Polskę

Jakie zaświadczenie z USC?
Wyjaśniamy, jakie rodzaje 

zaświadczeń wydaje Urząd 
Stanu Cywilnego. 

Zaświadczenie o stanie 
cywilnym – może otrzymać 
osoba, której dotyczy za-
świadczenie. Wniosek można 
złożyć w dowolnym Urzędzie 
Stanu Cywilnego bez wzglę-
du na miejsce zamieszkania 
czy zameldowania po oka-
zaniu ważnego dokumentu 
tożsamości. O ile to możliwe, 
kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego wyda zaświadczenie 
od ręki pod warunkiem, że 

akt staniu cywilnego będzie 
w rejestrze stanu cywilnego. 
Zaświadczenie wydawane jest 
po uiszczeniu opłaty skar-
bowej w kasie urzędu lub na 
konto gminy w kwocie 38,00 
zł. Zaświadczenie ważne jest 
sześć  miesięcy od daty jego 
wystawienia.

Z a ś w i ad c z e n i e  o  m o ż -
liwości zawarcia związku 
małżeńskiego za granicą – 
można otrzymać w każdym 
Urzędzie Stanu Cywilnego po 
okazaniu ważnego dokumen-
tu tożsamości, wypełnienia 

wniosku, przedłożeniu doku-
mentu potwierdzającego stan 
cywilny przyszłego małżonka 
(w przypadku cudzoziemca) 
oraz złożeniu pisemnego 
zapewnienia o braku prze-
szkód do zawarcia małżeń-
stwa złożone przed kierow-
nikiem USC. Zaświadczenie 
wydawane jest po uiszczeniu 
opłaty skarbowej w kasie 
urzędu lub na konto gminy 
również w kwocie 38,00 zł. 
Zaświadczenie ważne jest 
sześć miesięcy od daty jego 
wystawienia.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Strzegomiu od tego roku 
aktywnie współpracuje z naj-
większą szkołą w Torgau im. 
Katarzyny von Bora. W dniach 
23-24 października br. de-
legacja strzegomskiej szkoły 
na czele z dyrektor Elżbietą 
Smyk odwiedziła nasze miasto 
partnerskie, by omówić i ustalić 
wspólne przedsięwzięcia. 

W marcu tego roku – podczas 
wizyty dyrekcji niemieckiej 
szkoły w Strzegomiu - powstała 
idea współpracy pomiędzy 
obiema szkołami. Jej celem jest 
zbudowanie silnej współpracy 
opartej na partnerstwie. W tym 
celu zaplanowano wzajemne 
wizyty w szkołach. 

Najpierw w maju przedsta-
wiciele szkoły z Torgau odwie-

dzili placówkę w Strzegomiu. 
W trakcie spotkania przed-
stawiono system szkolnictwa 
obowiązującego w danym kraju. 
Goście zwiedzili Morawę, Wro-
cław oraz poznali najbliższą 
okolicę Strzegomia. 

Październikowa wizyta przed-
stawicieli PSP nr 2 w Torgau 
była doskonałą okazją do wy-
miany doświadczeń. Omówio-
no również kwestie formalne 
dotyczące składania wniosków 
w Polsko - Niemieckej Współ-
pracy Młodzieży. Delegacja ze 
Strzegomia zwiedziła Witten-
bergę i renensansowe Torgau. 
Strona niemiecka wyraziła na-
dzieję, ze już wiosną przyszłego 
roku uczniowie ze Strzegomia 
będą gościć w Torgau.

red

Partnerstwo szkół

O postępach na budowie in-
formuje Marzena Przybyłow-
ska-Kołodziejczyk z Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. - Aktualnie trwa 
tzw. biały montaż w sanitaria-
tach i pomieszczeniach socjal-
nych, montaż poręczy i siatek 
zabezpieczających na antresoli, 
przygotowywana jest instalacja 
wentylacji i klimatyzacji do 
rozruchu i badań skuteczności, 
trwa rozruch kotłowni i cen-
tralnego ogrzewania. Trwają 
jeszcze prace wykończeniowe 
przy elewacji, przy niwelacji 
terenu i jego zagospodarowa-
niu. Wykonywane są ścieżki, 
parking, murki oporowe, wy-
konano już amfiteatr. 

Przypomnijmy, budynek za-
projektowano z zastosowaniem 
najnowocześniejszych techno-
logii, gwarantujących oszczęd-

ne zużycie tj. znacznie podwyż-
szone parametry techniczne 
zastosowanych materiałów pod 
kątem energooszczędności, tak 
by uzyskać świadectwo cha-
rakterystyki energetycznej dla 
budynku pasywnego. Źródłem 
ciepła jest pompa ciepła z 10 
odwiertami, a energii elektrycz-
nej - instalacja fotowoltaiki. 
Powierzchnia użytkowa przed-

szkola będzie liczyć ponad 1900 
m kw. W jego skład wejdą m. 
in.: 4 sale przedszkolne i 4 sale 
na potrzeby żłobka, sala wie-
lofunkcyjna, szatnie, zaplecze 
kuchenne, gabinet pielęgniarki 
i logopedy, pomieszczenia biu-
rowe i techniczne. Na terenie 
przy przedszkolu powstaną m. 
in. 3 place zabaw dostosowane 
do różnych grup wiekowych, 

dwa parkingi, sad owocowy 
oraz ogrody „ptasi” i „motyli”.

Całkowita wartość zadania to 
ok. 17 mln zł. Przypomnijmy, że 
wniosek, złożony przez gminę 
o dofinansowanie tej inwesty-
cji, uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 10,3 mln zł! In-
westycję planuje się zakończyć 
w grudniu br.

red

Kończą przedszkole
Powierzchnia użytkowa przedszkola będzie liczyła ponad 1900 m kw. Wartość zadania to ok. 17 mln zł

Budowa nowego strzegomskiego przedszkola z oddziałem żłobkowym zbliża się dużymi krokami do końca. Jakie prace 
są aktualnie wykonywane? Co zostało jeszcze do zrobienia?

O wizycie przedstawicieli PSP nr 2 w Strzegomiu 
w Torgau informowała także lokalna prasa 
niemiecka.
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Z D J Ę C I E  N U M E R U

Uczennica klasy VIII b z PSP 
nr 2 w Strzegomiu Emilia 
Rój otrzymała wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkur-
sie „Olimpijczyk 100-lecia”. 
Uczennicę nagrodzono za 
prezentację multimedial-
ną poświęconą Kamilowi 
Stochowi, trzykrotnemu 
mistrzowi olimpijskiemu 
w skokach narciarskich.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 8 listopada br. w Świd-
nicy. W tym wyjątkowym wyda-
rzeniu naszej uczennicy towarzy-
szyli jej rodzice oraz nauczyciel 
historii Roman Asynger. Emilia 
otrzymała nagrodę z rąk Renaty 
Mauer-Różańskiej, dwukrotnej 
mistrzyni olimpijskiej w strzela-
niu. Całą uroczystość uświetnili 
swoją obecnością wielokrotni 
medaliści igrzysk olimpijskich, 
dzieląc się swoimi doświadcze-
niami sportowymi. 

Organizatorem konkursu 
była Szkoła Podstawowa nr 2 
w Świdnicy w ramach dota-
cji w konkursie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Godność, 
Wolność, Niepodległość” przy 
współpracy z Polskim Komi-
tetem Olimpijskim. Głównym 
celem konkursu było rozwijanie 
postaw patriotycznych i upo-
wszechnianie wiedzy o polskich 
olimpijczykach 100-lecia.

red

zdolna emilka 
Uczennica otrzymała nagrodę z rąk Renaty Mauer-Różańskiej, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej

Po prezentacji multimedialnej, każdy mógł spróbować wyszyć swoje inicjały na ręczniku za pomocą haftu maszynowego. Było bardzo ciekawie!

W piątek, 23 listopada br. 
o godz. 12.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbędzie się 
I sesja Rady Miejskiej w Strze-
gomiu kadencji 2018 – 2023. 
Pierwsze obrady zwołał komi-
sarz wyborczy w Wałbrzychu.

Plan sesji:
1. Otwarcie
 -  powitanie
 -   wręczenie zaświadczeń rad-

nym.

2. Złożenie ślubowania przez 
radnych.

3. Powołanie Komisji Skruta-
cyjnej.

4. Wybór przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu

 -  podjęcie uchwały.
5. Złożenie ślubowania przez 

burmistrza
6. Wręczenie okolicznościo-

wych medali z okazji 100-
lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 

7. Zamknięcie obrad. 

Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej ze Strze-
g o m i a  m i e l i  m o ż l i w o ś ć 
wzięcia udziału w projekcie 
realizowanym przez WTZ 
„Akademia Życia” z Lubina 
pod nazwą „Tańcowała igła 
z nitką”. Projekt miał  za 
zadanie zapoznania uczest-
ników warsztatu z historią 
haftu, rodzajem ściegów od 
czasów starożytnych, aż do 
dnia dzisiejszego.

Po prezentacji multime-
dialnej, każdy mógł spróbo-
wać wyszyć swoje inicjały na 
ręczniku za pomocą haftu 
maszynowego. Było to ciekawe 
doświadczenie. Projekt został 
współfinansowany ze środków 
PFRON. Realizowane zadanie 
jest elementem kampanii pro-
mocyjnej Dolnego Śląska jako 
regionu przyjaznego osobom 
niepełnosprawnym – „Nie ma 
barier. Dolny Śląsk”. 

Nowa fontanna na Grabach w Strzegomiu z tryskającą wodą w biało-czerwonych barwach

Zapowiedź I sesji RM

Tańcowała igła z nitką

Wo l o n t a r i u s z e 
zadbali jak zawsze 
o atmosferę o po-
częstunek, a przede 
wszystkim miłą at-
mosferę. - Najpięk-
niejsze jest to, że na 
seniorów seniorzy 
czekają, jak przyja-
ciele na przyjaciół, 
że cieszą się tymi 
spotkaniami, że pla-
nują kolejne, że słu-
chają swoich potrzeb 
i odpowiadają na nie 
– mówi Alicja Prze-
piórska. 

Tradycja łączy pokolenia
Wolontariusze zadbali o atmosferę o poczęstunek oraz o miłą atmosferę 

Naszej laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skład Rady Miejskiej kadencji 2018-2023: 
Roman Asynger, Paweł Durlik (w miejsce Zbigniewa Suchyty), Paweł Gołąb, 
Marian Góra, Stanisława Górska, Krzysztof Grondowski, Monika Kozłowska, 
Dorota Kwaśnicka (w miejsce Wiesława Witkowskiego), Krystyna Lewicka, To-
masz Marczak, Lech Markiewicz, Ryszard Nabiałek, Paweł Rudnicki, Bogumiła 
Skóra, Magdalena Stodolak, Wioletta Świątek-Kardela, Andrzej Szczepanik, 
Piotr Szmidt, Cezary Włodarczyk, Marta Zięba, Ryszard Żmijewski
***
Nowo wybrani gospodarze gmin powiatu świdnickiego:
Dobromierz: Jerzy Ulbin
Jaworzyna Śląska: Grzegorz Grzegorzewicz
Marcinowice: Stanisław Leń 
miasto Świdnica: Beata Moskal-Słaniewska
gmina Świdnica: Teresa Mazurek
Świebodzice: Paweł Ozga
Żarów: Leszek Michalak

Po raz kolejny zorganizowano spotkanie Seniorów III i IV pokolenia. Tematem przewodnim 
była „miłość w starszym wieku”. Spotkanie doszło do skutku dzięki współpracy, pasji i wielkiej 
sympatii do seniorów Alicji Przepiórskiej - koordynatora Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych „Tradycja Łączy Pokolenia” z Fundacji Krzyżowej 
oraz Anny Jarosińskiej, kierownika Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor”. 
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Prof. Jan Chmura, radny Ryszard Żmijewski oraz siedmioro członków grupy biegowej „Strzegomska Dwunastka” spełniło swoje marzenia dot. startu i ukończenia legendarnego 
maratonu prowadzącego z Maratonu do Aten. 36. edycja Autentycznego Maratonu Ateńskiego odbyła się 11 listopada br., a więc w dniu 100–lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Serdeczne gratulacje dla naszych maratończyków za godne uczczenie tego wspaniałego wydarzenia. 

Pobiegli z maratonu do Aten!
W/g legendy trasę maratonu pokonał Filippides po wygranej bitwie Greków z Persami pod Maratonem. Po obwieszczeniu zwycięstwa posłaniec zmarł z wycieńczenia

Foto: pryw
atne/ Facebook

OSiR Strzegom Sp. z o. o. i Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu zorganizowali 13 listopada 
br. kolejną zbiórkę krwi. Życiodajny płyn oddało 20 osób. Zebrano 9 litrów krwi. 

Ponad pół miliona zł z budżetu gminy Strzegom zostanie przeznaczone na wydatki w ramach 
tzw. funduszu sołeckiego. 

Fundusz sołecki 2019
LP Nazwa sołectwa Wysokość funduszu sołeckiego 2019 (w zł)
1. STRZEGOM 39 185,00
2. BARTOSZÓWEK 16 340,00
3. GOCZAŁKÓW 39 185,00
4. GOCZAŁKÓW GÓR. 17 400,00
5. GODZIESZÓWEK 14 185,00
6. GRANICA 17 947,00
7. GRANICZNA 13 990,00
8. GROCHOTÓW 11 677,00
9. JAROSZÓW 39 185,00

10. KOSTRZA 34 287,00
11. MIĘDZYRZECZE 17 751,00
12. MODLĘCIN 19 005,00
13. MORAWA 14 302,00
14. OLSZANY 39 185,00
15. ROGOŹNICA 34 953,00
16. RUSKA 22 650,00
17. SKARŻYCE 10 620,00
18. STANOWICE 39 185,00
19. STAWISKA 10 737,00
20. TOMKOWICE 21 278,00
21. WIEŚNICA 11 873,00
22. ŻELAZÓW 14 930,00
23. ŻÓŁKIEWKA 20 494,00

razem  520 344,00
Tabela: Wartość środków przypadających na dane sołectwo w budżecie gminy Strzegom na rok 2019 w ramach 
funduszu sołeckiego

Harmonogram przyszłorocznych zbiórek krwi: 15.01, 12.03, 14.05, 09.07, 10.09 i 12.11.

Kolejny raz oddali krew
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100 par młodzieży zatańczyło na strzegomskim Rynku poloneza. A mieszkańcom szczególnie przypadła do gustu efektowna musztra paradna w wykonaniu żołnierzy 10. Brygady Logistycznej z Opola

Minęło właśnie 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym kraju i za granicą nasi rodacy świętowali 
to wspaniałe wydarzenie. Także w naszym mieście odbyły się przepiękne uroczystości patriotyczne, które zapamię -
tamy jeszcze na długo. Po zakończeniu mszy św., odprawionej w Bazylice Mniejszej przez biskupa świdnickiego 
ks. Ignacego Deca, 100 par młodzieży zatańczyło na strzegomskim Rynku poloneza. Mieszkańcom szczególnie 
przypadła do gustu efektowna musztra paradna w wykonaniu żołnierzy 10. Brygady Logistycznej z Opola. Pod 
pomnikiem jednego z Ojców Niepodległości – Ignacego Jana Paderewskiego tradycyjnie złożono okolicznościowe 
wieńce i kwiaty. Na parkingu Strzegomskiego Centrum Kultury można było zobaczyć wystawę sprzętu militarnego 

Strzegomianie świętowali 100-lecie niepodległości
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100 par młodzieży zatańczyło na strzegomskim Rynku poloneza. A mieszkańcom szczególnie przypadła do gustu efektowna musztra paradna w wykonaniu żołnierzy 10. Brygady Logistycznej z Opola

Tytuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” 
przypadł: Stanisławie Ćwik, Jolancie Chabier-
skiej, Julii Kloc, Aleksandrze Orabczuk, Irenie 
Kowalskiej, Teresie i Jerzemu Cichońskim, Jó-
zefowi Kuźmie, Jadwidze Nakoniecznej, Henry-
kowi Dylewskiemu, Franciszkowi Wołowcowi, 
Antoniemu Larczyńskiemu i Krzysztofowi Sko-
lakowi. 
Medale z rąk Marka Dyducha otrzymali: Urszula 
Jarosińska, Edmund Szczepański, Józef Białek 
i Maciej Ciochoń. 

i uczestniczyć w wojskowym festynie z grochówką. W SCK miał miejsce przepiękny koncert pn. „Niepodległa łączy 
pokolenia” (fotoreportaż na 12. stronie). Władze miasta przyznały kolejnym mieszkańcom honorowe tytuły „Zasłu-
żony dla Ziemi Strzegomskiej” oraz wręczyły pier wsze okolicznościowe medale z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Ponadto radny sejmiku województwa dolnośląskiego Marek Dyduch - w imieniu 
przewodniczącego - wręczył 4 członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej medale „Zasłużony dla 
województwa dolnośląskiego”. Całość obchodów niepodległościowych w Strzegomiu zwieńczył występ gwiazdy 
sceny muzycznej w Polsce – Eleni, która zaśpiewała swoje największe przeboje. 

Strzegomianie świętowali 100-lecie niepodległości
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Muzeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy zaprasza do od-
wiedzenia nowej wystawy 
czasowej „II wojna światowa 
na Kielecczyźnie” prezentu-
jącej najważniejsze wydarze-
nia i fakty z okresu okupacji 
niemieckiej, udokumento-
wane zdjęciami, mapami, 
fotokopiami artykułów z 
ówczesnej prasy. 

Ukazano kolejne dni, mie-
siące i lata okupacji, poczy-
nając od pierwszych nalotów 
bombowych dnia 1 września 
1939 roku, dramatyczną co-
dzienność okupacyjną nazna-
czoną strachem i terrorem. 
Łapanki, więzienia, deportacje, 
rozstrzeliwania, bezwzględne 
egzekwowanie okupacyjnego 
prawa ustanowionego przez 
najeźdźcę.

Tematem ekspozycji są rów-
nież walki mieszkańców kielec-
czyzny na wszystkich frontach 
II wojny światowej od kam-
panii wrześniowej do walki w 
Afryce, Europie Zachodniej, 
a także w Armii Polskiej po-
wołanej na terenach ZSRR 
pod dowództwem generała 
Berlinga. Nawiązano także do 
zmiany sytuacji geopolitycznej 
na ziemiach polskich w latach 
1944–1945 i tworzenia się no-
wego ładu społeczno-politycz-
nego na ziemiach polskich po 
wkroczeniu Armii Czerwonej.

Wystawa została przygo-
towana przez Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie (oddział Mu-
zeum Wsi Kieleckiej), a do jej 
realizacji autorzy wykorzystali 

m.in. zdjęcia z Archiwum 
Państwowego w Kielcach, 
Ośrodka Szkolenia dla Po-
trzeb Sił Pokojowych na Bu-
kówce, Instytutu Pamięci 
Narodowej delegatura Kielce, 

Związków Kombatanckich 
oraz materiały z własnych 
zbiorów.

Muzeum będzie prezento-
wało ekspozycję do 9 stycznia 
2019 r. Wstęp wolny.

Wystawa czasowa
Wystawa została przygotowana przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Wygraj wejściówki do Kina SCK! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Którzy polscy aktorzy grają główne role (żeńską i męską) w filmie „Planeta singli 2”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany 
film wyświetlany w dniach 24-25 listopada 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

„Kamerdyner”
24.11.2018 r. o godz. 17:00 
25.11.2018 r. o godz. 17.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgowy: 
15 PLN
„Planeta singli 2”
24.11.2018 r. o godz. 20:00 

25.11.2018 r. o godz. 20.00
30.11.2018 r. o godz. 18.00
01.12.2018 r. o godz. 18.00
02.12.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgowy: 
15 PLN

Co w kinie SCK?

Od 2 listopada w całej Polsce 
wystartowała kolejna edycja 
„Czytaj PL” - jedna z naj-
większych na świecie akcji 
mających na celu promocję 
czytelnictwa. 

W ramach akcji można sko-
rzystać z darmowych wypoży-
czalni książek elektronicznych. 
W tym roku w akcji znalazło 
się 12 bestsellerowych książek 
– sześć polskich i sześć zagra-

nicznych. Aby wziąć udział w 
akcji należy znaleźć plakat, 
pobrać aplikację Woblink i 
zeskanować kod QR.

- Plakaty dostępne są w 
Bibliotece Publicznej w Strze-
gomiu oraz filiach wiejskich, 
Zespole Szkół Zawodowych, 
Liceum Ogólnokształcącym 
oraz dworcu PKS – informuje 
Agata Sztandera z Biblioteki 
Publicznej w Strzegomiu.

„Czytaj PL” – edycja 2018

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl
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- W ramach realizacji pro-
jektu przewiduje się cztery wy-
jazdy do szkół partnerskich we 
Francji, Hiszpanii, Włoszech 
i w Estonii, a także wizytę w 
maju 2019 r. partnerów zagra-
nicznych w Jaroszowie. Pro-
jekt jest promowany nie tylko 
w szkole, ale i w środowisku 
lokalnym. Pierwszy wyjazd 
4 uczniów i 4 nauczycieli do 
Paryża odbędzie się w dniach 
19 – 24 listopada 2018 r. W tym 
czasie uczniowie i nauczyciele, z 
wszystkich biorących udział w 
projekcie szkół, będą uczestni-
czyć w warsztatach, wspólnych 

spotkaniach integracyjnych i 
zwiedzaniu Paryża – mówią 
koordynatorki. 

Uczniowie z tzw. „grupy fran-
cuskiej” przygotowują się do 
promocji Polski, a w szczegól-
ności Strzegomia i Jaroszowa. 
Wspólnie z koordynatorkami 
projektu wykonali gazetkę in-
formującą, a także przygotowali 
prezentację multimedialną o 
Francji i krótką lekcję języka 
francuskiego dla wszystkich 
uczniów.

W projekt są zaangażowani 
wszyscy uczniowie. Do tej pory 
wykonali oni np. ozdobne gli-

niane tabliczki (nawiązując do 
wyrobów z jaroszowskiej gliny), 
projektowali logo, tekstylne 
ozdoby z motywem łowickim, 
prace plastyczne wykorzystujące 
tradycyjne symbole kojarzące 
się z Polską oraz kompozycje 
roślinne ph. „Dary jesieni”.

Jest to pierwszy taki pro-
jekt realizowany w ZSP w 
Jaroszowie, ale na pewno nie 
ostatni. Jednym z jego ce-
lów jest uświadomienie oraz 
przybliżenie uczniom i nauczy-
cielom różnorodności kultur, 
języków i wartości europej-
skich.

W ramach projektu eduka-
cyjnego Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej „Godność, 
Wolność, Niepodległość” w 
Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Strzegomiu 
zostało zrealizowane kolejne 
zadanie – historyczna gra 
terenowa „Strzegom - miasto 
odzyskane”. 

Gra miała na celu spraw-
dzenie wiedzy uczestników na 
temat historii, współczesno-
ści i kultury naszego miasta 
oraz wiadomości uczniów na 

temat odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Uczest-
nicy rywalizowali ze sobą, kto 
szybciej i dokładniej wykona 
wyznaczone zadania, wśród 
których znalazły się: rebusy, 
zaszyfrowane wiadomości, 
opis postaci historycznych oraz 
daty wydarzeń historycznych. 
Po powrocie do szkoły ucznio-
wie oglądali filmy związane z 
historią naszego kraju. – To 
była wspaniała i bardzo po-
uczająca zabawa – komento-
wali uczniowie. 

Jaroszowianie na erasmusie

Strzegom-miasto odzyskane

W ramach realizacji projektu dla naszych uczniów zaplanowane są cztery wyjazdy do szkół partnerskich we Francji, Hiszpanii, Włoszech i w Estonii

Uczestnicy rywalizowali ze sobą, kto szybciej i dokładniej wykona wyznaczone zadania, wśród których znalazło się sporo zagadek i niespodzianek

Już kolejny raz dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola nr 3 w 
Strzegomiu przyłączyły się do 
akcji „Pełna miska dla schro-
niska”. Podczas dwutygo-
dniowej zbiórki przedszkolaki 
zgromadziły 145 kg karmy, w 
tym 100 kg karmy dla psów i 
45 kg karmy dla kotów.

Zbiórka karmy dla bez-
domnych czworonogów łą-
czy się z obchodami „Dnia 
Kundelka”, podczas którego 
dzieci poznają rolę psów w 

codziennym życiu człowieka. 
Akcja na rzecz schroniska 
d la bezdomnych zwierząt 
w Świdnicy zakończyła się 
odwiedzinami suczki Lusi , 
podopiecznej schroniska, wraz 
z jej opiekunami. Podczas 
spotkania dzieci dowiedzia-
ły się o codziennej pracy w 
schronisku i o zwyczajach 
tam panujących. Nauczyły 
się także, że należy zachować 
ostrożność podczas kontaktu 
z obcymi czworonogami.

Przedszkolaki czworonogom

Uczniowie z klas I, II, III z 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego z Jaroszowa przy-
stąpili do programu Eduka-
cyjnego „Ratujemy i Uczymy 
Ratować”, który prowadzony 
jest przez Fundację WOŚP 
od 6 lat.

Do udziału w rekordzie zgłosiła 
szkołę pedagog - Sylwia Chrut-
Rudnicka, która koordynowała 
całe przedsięwzięcie. We współ-
pracy z wychowawcami, udało się 
wspólnie z WOŚP pobić rekord 
w prowadzeniu resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej. 

Rekord resuscytacji w Jaroszowie pobity!
Wspólnie z WOŚP udało się pobić rekord w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 w ramach programu: 
„Erasmus + Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół”. Tematycznie będzie on obejmował zagadnienie 
przedsiębiorczości młodych ludzi w zakresie: ogrodnictwa, rzemiosła i turystyki. Na ten cel przyznano 
szkole z Jaroszowa 27 495 €. Koordynatorkami projektu są nauczycielki: Joanna Pietras i Monika 
Bytnar – Gołembiowska.

Od września w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie realizowane są 
pierwsze zadania w ramach europejskiego projektu Erasmus „Youth Entrepreneurial 
Skills Plus”. 

Celem programu jest poznanie zasad 
pierwszej pomocy oraz podjęcie działań 
ratujących życie przez świadków zda-
rzenia. Ogromny wpływ ma również 
ich postawa, pewność co do swoich 
umiejętności, a także obawy, które czę-
sto im towarzyszą. Program polega na 
wprowadzeniu zajęć z podstawowych 
czynności ratujących życie powszech-
nie już w pierwszych klasach szkoły 
podstawowej. Dzieci oswajają się z tak 
ważnymi zagadnieniami, kształtowane 
są właściwe nawyki - pierwsza pomoc 
staje się dla nich czymś naturalnym.
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IV liga piłkarska – zachód (AKS Granit Strzegom S. A.)

Kolejny mecz w tym sezonie: 
AKS – BKS Bobrzanie Bolesławiec 1:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Chrobry II Głogów 11 30

2. AKS Granit Strzegom S. A. 11 27

3. Górnik Złotoryja 10 20

4. Odra Ścinawa 10 20

5. Apis Jędrzychowice 9 19

6. Stal Chocianów 10 17

7. Karkonosze Jelenia Góra 9 15

8. Orla Wąsosz 10 14

9. BKS Bobrzanie Bolesławiec 11 13

10. Sparta Rudna 10 11

11. Prochowiczanka Prochowice 10 10

12. Orkan Szczedrzykowice 11 10

13. Włókniarz Mirsk 10 8

14. Victoria Ruszów 10 3

15. Sparta Grębocice 10 0

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Sta-
nowice)

Unia – Zagłębie Wałbrzych 1:2, Unia Bogaczowice – Unia 1:1
Darbor Bolesławice – Herbapol 0:4, Herbapol – Podgórze Wał-
brzych 7:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Orzeł Lubawka 13 30

2. Herbapol Stanowice 13 27

3. Górnik II Wałbrzych 13 25

4. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 13 22

5. Włókniarz Głuszyca 13 17

6. KS Walim 13 15

7. Victoria Świebodzice 13 13

8. Zagłębie Wałbrzych 13 13

9. Sudety Dziećmorowice 13 12

10. Czarni Wałbrzych 13 12

11. Błękitni Słotwina 13 11

12. Unia Bogaczowice 13 11

13. Darbor Bolesławice 13 11

14. Podgórze Wałbrzych 13 11

15. Unia Jaroszów 13 8

16. Iskra Witków Śląski 13 7

Klasa B – grupa Wałbrzych I (AKS II Strzegom, Huragan Olszany, 
Sokół Kostrza)

AKS II Strzegom – Grom Panków 3:1, Płomień Dobromierz – AKS 
II 4:4
Huragan Olszany – Zieloni Mrowiny 0:8, Zryw Łażany – Huragan 
7:0
Sokół Kostrza – Płomień Dobromierz 3:0, Nysa Kłaczyna – Sokół 
0:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zieloni Mrowiny 11 31

2. Nysa Kłaczyna 11 23

3. LKS Marcinowice 11 23

4. MKS II Szczawno Zdrój 11 22

5. LKS Piotrowice Świdnickie 11 21

6. Sokół Kostrza 11 19

7. Zieloni Mokrzeszów 11 16

8. AKS II Strzegom 11 16

9. Zryw Łażany 11 15

10. Błyskawica Kalno 11 12

11. Płomień Dobromierz  11 11

12. Tęcza Bolesławice 11 9

13. Grom Panków  11 4

14. Huragan Olszany 11 1

sPort

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.

Judoka Tatami Strzegom 
Krystian Perchun pokazał 
się z bardzo dobrej strony 
podczas Akademickich Mi-
strzostw Polski AZS w Judo. 
O złoty medal powalczył 
skutecznie w Gliwicach 28 
października br.

Strzegomianin wygrał wszyst-
kie swoje walki przed czasem 
- łącznie z walką finałową 
- zdobywając złoty medal w 
swojej kategorii i jednocześnie 
zdobywając tytuł mistrza Polski 
Juniorów w Akademickich Mi-
strzostwach Polski AZS. 

Dodajmy jeszcze, że klub 
Tatami zdobył trzecie miejsce 
w punktacji zespołowej juniorek 
i juniorów.

red

Trzecie miejsce zajęła Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
nr 4, która reprezentowała 
naszą gminę w finale powia-
towym Ogólnopolskiego 
Turnieju piłki nożnej „Z po-
dwórka na stadion – Tymbark 
2018”. Zawody odbyły się w 
Świdnicy 6 listopada br. 

W zawodach oprócz „Czwór-
ki”wystartowało 5 drużyn w ka-
tegorii U12: cztery ze Świdnicy 
i jedna z Marcinowic. Nasza 
drużyna z pięciu rozegranych 
spotkań 3 wygrała, a 2 przegrała. 
W klasyfikacji końcowej turnieju 
„Czwórka” zajęła 3. miejsce. 
Zwyciężyły drużyny SP6 Świd-
nica i Gryf Świdnica. 

red

Duży sukces strzegomianina

Podium dla czwórki

Młody zawodnik przywiózł złoty medal i tytuł mistrza Polski Juniorów w AM Polski AZS

Gratulacje dla zawodników za waleczność i sportową postawę. Czekamy na kolejne osiągnięcia

Zbliża się okres zimowy, 
nic więc dziwnego, że na 
terenie OSiR-u rozpoczęły 
się prace związane z budową 
strzegomskiego lodowiska. 
Zamontowano już specjalną 
konstrukcję, później nastąpi 
zalanie tafli, po czym wejdą 
specjalistyczne maszyny do 
jej czyszczenia. 

Inauguracja nowego sezonu 
na „Białym Orliku” nastąpi 
w czwartek, 6 grudnia br. 

– Zapraszam wszystkie oso-
by, które uwielbiają jazdę na 
łyżwach. Cennik korzystania 

z lodowiska jest niezmieniony 
w stosunku do poprzedniego 
sezonu zimowego - zaznacza 
Grzegorz Luszawski, czło-
nek zarządu spółki OSiR.

Warto przypomnieć, że 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapewnia nieodpłatną na-
ukę jazdy na łyżwach. Przy 
zakupie biletu wstępu na 
lodowisko można skorzystać 
również z bezpłatnych ka-
sków, do czego zachęcamy. 
Jazda na lodowisku dozwo-
lona jest tylko i wyłącznie 
w rękawiczkach.

Otwarcie lodowiska już wkrótce

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
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Nieruchomość niezabudowana położona w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Nieruchomość niezabudowa-
na składająca się z działek 
nr 1973/2, AM-23, obr. 3 oraz 
1982, AM-23, obr.3 położona 
w Strzegomiu, gmina Strze-
gom łączna powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
2,0172 ha Cena wywoławcza 
nieruchomości 877.989,00 zł
Wadium - 88.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.12.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla n ieruchomości  urzą -

dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00086685/7.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 58/18 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie 3 miasta 
Strzegom:
- działka nr 1973/2, AM-23, obr.3 
oznaczona jest symbolem 1U – 
teren usług, 1 ZP teren zieleni 
urządzonej,
- działka nr 1982, AM-23, obr.3 
częściowo leży w obszarze 
oznaczonym symbolem 1U – 
teren usług, 1 ZP teren zieleni 
urządzonej.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-

łą Nr 10/13 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 30 stycznia 
2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w obrębie 
3 miasta Strzegom działka nr 
1982, AM- 23, obr.3 częściowo 
leży w obszarze oznaczonym 
symbolem I.8.MN - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
oraz częściowo KDW – drogi 
wewnętrzne. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z 
produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom – 
Santander Bank Polska S.A O/

Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 24.12.2018 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra 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 sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 

wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Żółkiewka – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna NAJEM GARAŻU

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza trzeci przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka, 
położona w Żółkiewce, gmi-
na Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji grun-
tów 0,2425 ha 
 Cena wywoławcza nieru-
chomości 72.750,00 zł
Wadium - 7.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.12.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszo-
ny na dzień 09.08.2018 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 18.10.2018 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 83/14 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 29 
października 2014 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu 
wsi Żółkiewka w gminie Strze-
gom działka nr 18/9 ozna-
czona jest symbolem 9 MN 
– tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.
 Przyszły nabywca nieru-
chomości uzyska techniczne 
warunki przyłączenia do sieci 
wodno-kanalizacyjnej dla 
nieruchomości, w których 
to warunkach zobowiązany 
zostanie do:
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 

pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 na 
którego terenie znajduje się 
sieć kanalizacji sanitarnej, 
na wejście na teren jego 
nieruchomości w celu włą-
czenia do sieci ks, ułożenia 
i późniejszej eksploatacji 
odcinka przyłączy kanalizacji 
sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 17 na 
którego terenie znajduje się 
sieć wodociągowa, na wej-
ście na teren jego nierucho-
mości w celu włączenia do 
sieci wodociągowej, ułożenia 
i późniejszej eksploatacji 
odcinka przyłącza wodocią-
gowego. 
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom – 
Santander Bank Polska S.A 
O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17.12.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia 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. 
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 re-
prezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika 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 Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponad-
to 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.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, nieogra-
niczony na oddanie w najem 
garażu, o pow. 16,96 m2, po-
łożonego w granicach dział-
ki nr 1599, AM-14, obr-3, w 
Strzegomiu, na zapleczu bu-
dynku przy ul. Kościelnej 25. 
Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13 grudnia 2018 roku, o 
godz. 1000 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyj-
na nr 29.
Ustala się stawkę wywoław-
czą czynszu za najem gara-
żu na kwotę 4,41 zł/m2 mie-
sięcznie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu doliczony zo-
stanie obowiązujący podatku 
VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto:
Santander Bank Polska S.A. 
O/Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 10 grudnia 2018 
roku. 
W tytule wpłaty wadium po-
winien widnieć zapis: „najem 
garażu, działka nr 1599, AM-
14, obr-3, Strzegom, ul. Ko-
ścielna 25”

Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, któ-
ry wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za 
najem garażu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upły-
wem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktual-
ny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzę-
dowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu 

ustalona w przetargu wzra-
stać będzie w przyszłości 
o kwotę o jaką wzrośnie 
stawka podstawowa usta-
lona dla garaży.
Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpi-
sania umowy najmu w ter-
minie 21 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmio-
tem przetargu jest wolny 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Garaż udostępniony bę-
dzie dla wszystkich zain-
teresowanych do ogląda-
nia w dniu 7 grudnia 2018 
roku, w godzinach od 1000 
do 1015.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. Nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w 
sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

BurmiStrz StrzeGomiA 
iNFormuJe

BurmiStrz StrzeGomiA 
iNFormuJe

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z 
Zarządzeniem Nr: 279/B/2018, 280/B/2018, 
281/B/2018, 282/B/2018, Burmistrza Strzego-
mia, z dnia 9 listopada 2018 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 269/
B/2018, Nr 270/B/2018, Nr 271/B/2018, Nr 
272/B/2018, Nr 273/B/2018, Nr 274/B/2018, 
Nr 275/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 
listopada 2018 r. 
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Dwa dni przed głównymi uroczystościami z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Strzegomskim Centrum Kultury aż trzykrotnie odbył się patriotyczny koncert pt. 
„Niepodległa łączy pokolenia”. W sumie obejrzało go ponad 1000 uczniów z terenu całej gminy Strzegom! Przepiękny montaż słowno-muzyczny zachwycił wszystkich i pokazał, jak wielki 
potencjał drzemie w młodym pokoleniu, które celująco zdało egzamin z patriotyzmu. Oprócz młodzieży wystąpił także strzegomski zespół Retro i Rafał Oryńczak z SCK. Zapraszamy 
do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia. 

„Niepodległa łączy pokolenia” 
100. rocznicA odzyskAniA niePodległości Przez Polskę


