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StrzeGom
Inwestycja roku

W  takim tempie zmian 
Osiedle Graby już w niedłu-
gim czasie stanie się najład-
niejszą dzielnicą Strzegomia. 
Co się tu zmieniło? Niemal 
wszystko! 
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StrzeGom
mikołajkowo 

Wizyta św. Mikołaja przy-
niosła dzieciom wiele rado-
ści. Gdzie pojawił się długo 
wyczekiwany gość? 
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StrzeGom
minął rok 2015

W  mijającym roku na-
prawdę wiele działo się 
w gminie Strzegom. Każdy 
miesiąc niósł szereg inwe-
stycji i wydarzeń. 
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W skrócIe:

Ostatnia sesja

29 grudnia br. o godz.13.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu 
odbędzie się XVI Sesja Rady 
Miejskiej w Strzegomiu ka-
dencji 2014-2018. Radni po-
dejmą m. in. uchwałę w spra-
wie budżetu gminy Strzegom 
na rok 2016. 

Przepusty

W dniach 30 listopada -  
7 grudnia br. firma „DU-
DEK” ze Stanowic wykonała 
2 przepusty rurowe pod dro-
gami gminnymi w ciągu drogi 
Międzyrzecze - Czechy. 

PkP inwestuje 

Wymiana podkładów ko-
lejowych, szyn oraz remont 
przejazdu kolejowego na 
trasie Rogoźnica - Go-
czałków to dobra wiado-
mość dla gminy Strzegom. 
Zwiększy się bezpieczeń-
stwo i komfort jazdy po-
dróżujących. 
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29 grudnia br. o godz. 16.00 
nastąpi tak długo oczekiwane 
otwarcie Dziennego Dom Po-
bytu „Senior-Wigor” w Strze-
gomiu. Placówka zapewni 
wsparcie seniorom nieaktyw-
nym zawodowo, samotnym 
i niepełnosprawnym w wieku 
powyżej 60. roku życia. Z usług 
dziennego domu korzystać 
będzie 30 seniorów.

Dzienny Dom Pobytu „Senior-
-Wigor” w  Strzegomiu mieści 
się przy ul. Armii Krajowej 23. 
Przyjęcie do niego było poprze-
dzone wywiadem środowisko-
wym w  miejscu zamieszkania 
przeprowadzonym przez pracow-
nika socjalnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Strzegomiu. Jak 
informuje Stanisława Wasielew-
ska z OPS-u, lista osób, które będą 
korzystać z Dziennego Domu 
Pobytu jest już gotowa, jednak 
w dalszym ciągu nasi seniorzy 
mogą się starać o przyjęcie. – Nie 
zakończyliśmy jeszcze rekrutacji. 
Przyjmujemy każde zgłoszenie, 
które będzie trafiało na listę rezer-
wową. W przypadku, gdy zwolni 
się miejsce na skutek rezygnacji 
danej osoby, to będzie możliwość 
jej zastąpienia – zaznacza Stani-
sława Wasielewska. 

Kierownikiem Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wigor” 
w Strzegomiu została Anna Ja-
rosińska, która wygrała konkurs 

na to stanowisko zorganizowany 
przez Urząd Miejski w Strzego-
miu. - Ogromnie się cieszę, że 
będę miała możliwość kierowa-
nia Dziennym Domem Pobytu 
„Senior-Wigor”. Chciałabym 
przywrócić ludziom starszym 
uśmiech na twarzy i  sprawić, 
by Dzienny Dom Pobytu był 
tym szczególnym miejscem, do 
którego zechcą z  radością po-
wracać – zaznacza Anna Jarosiń-
ska i dodaje: - W szczególności 
chciałabym dążyć do integracji 
pokoleniowej.  Mam nadzieję, że 
nasza placówka będzie lekiem na 
jesień życia dla naszych seniorów, 
którzy wkrótce powiedzą, że jest 
to miejsce do którego chcą wracać, 
w którym będą chcieli przebywać 
i będą polecać go innym. 

W  związku z  utworzeniem 
Domu Dziennego Pobytu „Se-
nior - Wigor” w Strzegomiu Rada 
Miejska na sesji Rady Miejskiej 
odbytej 25 listopada br. określiła 
szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w nim. Wy-
sokość odpłatności została opraco-
wana z uwzględnieniem faktu, że 
większość uczestników utrzymuje 
się z niskich świadczeń ZUS oraz 
zasiłków z pomocy społecznej. 
Podopieczni Domu Dziennego 
Pobytu „Senior - Wigor” w Strze-
gomiu zapłacą od 5 zł do 32 zł. 

Zadanie współfinansowane 
ze środków Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej w ramach 
programu Wieloletniego „Senior 
– Wigor” na lata 2015-2020.

red

Swoim doświadczeniem 
i  praktyką w kuchni  -  w 
pieczeniu, dekorowaniu i 
degustacj i  -  przedszkola-
ków z Przedszkola nr 2 im. 
Misia Uszatka w Strzego-

miu  wspomaga l i  -  W i e -
s ł a w a  G ó r k a , d y r e k t o r, 
nauczycie lki  przedszkola 
o raz  Z b i g n i e w  S u c h y t a , 
burmistrz Strzegomia.

red

W trosce o seniorów

Wspólnie piekli pierniki

Na utworzenie placówki gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł

Na cały wywiad z kierownikiem Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” – Anną 
Jarosińską zapraszamy na str. 4.

Czy wiesz, że…. dzieci potrafią wszystko, nawet piec 
pierniki? Udowodnił y to przedszkolaki z PP nr w 
Strzegomiu.
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W uroczystości otwarcia se-
zonu na lodowisku uczestni-
czyli m. in. zastępca burmistrza 
Strzegomia – Wiesław Wit-
kowski, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej – Paweł Mo-
sór, radny Roman Asynger 
i dyrektor OSiR-u – Grzegorz 
Luszawski. 

Zastępca burmistrza Strze-
gomia, witając najważniejszych 
użytkowników lodowiska - czy-
li dzieci, życzył im bezpiecznej 
jazdy na łyżwach i zaprosił do 
częstego korzystania z „Białego 
Orlika”. 

Na spragnionych jazdy na 
łyżwach małych strzegomian 
czekała tego dnia jeszcze jedna 
niespodzianka. Łyżwiarzy ama-
torów odwiedził Św. Mikołaj, 
który wraz z panią Zimą i śnie-
żynkami wręczył wszystkim 
słodkości.

Całość zakończyła wspólna 
pamiątkowa fotografia.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

I nagroda w Ogólnopolskim 
Plebiscycie Orły Polskiego 
Samorządu oraz Tytuł Dolno-
śląska Gmina roku 2015 to dwa 
zaszczytne wyróżnienia, jakie 
w  ostatnim okresie otrzymała 
gmina Strzegom. Polecamy 
materiał filmowy o  tym nie-
zwykle ważnym osiągnięciu 
strzegomskiego samorządu. 
Ale to nie jedyna dobra wiado-
mość. Wkrótce w  Strzegomiu 
powstanie mała, kryta pływalnia 
„Delfinek” do nauki pływania 
dla najmłodszych mieszkańców. 
O szczegółach tej inwestycji do-

wiemy się z kolejnego newsa. 
Święta Bożego Narodze-

nia już dosłownie za kilka 
dni. Życzenia świąteczne dla 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy za pośrednictwem Te-
lewizji Internetowej Strzegom 
złożyli: burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta i  prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Tomasz Mar-
czak. I niejako na deser – relacja 
z niezwykle atrakcyjnego przed-
stawienia andrzejkowego, które 
odbyło się w strzegomskim LO 
pt. „Chicago”.

nowości na antenie TV strzegom!
Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

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

Cennik na lodowisko (cena za 45 min):
1. dzieci do 6 lat - bezpłatnie
2. dzieci od lat 6, młodzież i studenci do 25. roku życia - 1 zł

3. dorośli - 5 zł
Wypożyczalnia łyżew - 3 zł/godz.
ostrzenie łyżew - 5 zł

Miliony Polaków dowiedzia-
ło się o tym fakcie o godz. 6.00 
rano, kiedy telewizja i  radio 
zaczęły transmitować prze-
mówienie gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego, ówczesnego 
I  sekretarza KC, premiera 
i  ministra obrony narodowej. 
Opisywał on sytuację kraju 
w  najczarniejszych barwach. 
Ojczyzna według niego znala-
zła się nad przepaścią…

Od tego dnia minęło już 34 
lata. Strzegomianie oczywiście 
pamiętali o  kolejnej rocznicy 
wprowadzeniu stanu wojen-
nego w Polsce. W niedzielę, 13 
grudnia br. w Bazylice Mniej-
szej odbyła się msza św. w in-

tencji ofiar stanu wojennego, 
osób represjonowanych i naszej 
Ojczyzny. W  nabożeństwie 
odprawionym przez ks. prałata 
Marka Babuśkę uczestni-
czyły władze samorządowe 
Strzegomia, radni Rady Miej-
skiej, przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” oraz NSZZ RI 
„Solidarność” wraz z pocztami 
sztandarowymi oraz strzegom-
ska społeczność.

Po zakończeniu niedzielnej 
mszy św. uczestnicy udali się 
pod pomnik Jana Pawła II, 
składając u stóp największego 
z  Polaków wiązanki kwiatów 
i zapalając znicze.

tW

Chciałbym przeprosić za 
zaistniałą sytuację związaną 
z niedoinformowaniem miesz-
kańców o dokonywaniu wpłat 
w związku ze zmianami syste-
mu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, dotyczącymi 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz spółdzielni mieszkanio-
wych.

Choć informacje o tych zmia-
nach ukazały się na łamach 
lokalnej prasy, na stronie in-
ternetowej www.strzegom.pl 
(informacja ta umieszczona 
jest do dnia dzisiejszego) oraz 
zamieszczone były na słupach 
i  tablicach ogłoszeniowych, to 
jednak nie wszyscy dowiedzieli 
się o tym fakcie.

W związku z brakiem wpłat 
za odpady komunalne, gmina 
jest zobowiązana wystosować 
upomnienie. Powyższe wyni-
ka z przepisów ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

Nadmieniam, że gmina nie 
obciążyła właścicieli  nie-
ruchomości odsetkami za 

zwłokę w  dokonaniu wpłaty 
po wymaganym terminie. 
O bowiązującym kosztem 
jest tylko koszt wysłanego 
upomnienia.

Przyznam się szczerze, że 
ja też zapłaciłem koszt upo-
mnienia za sierpień 2015 r.

Burmistrz strzegomia
 zbigniew suchyta

Lodowisko otwarte!

rocznica stanu wojennego 

Wyjaśnienie w sprawie płatności za odpady

Jakie są ceny za skorzystanie z lodowiska oraz wypożyczenie łyżew, a kto może poślizgać się za darmo?

Odbyła się msza św. w intencji ofiar stanu wojennego, osób represjonowanych i naszej Ojczyzny

Choć śniegu jeszcze nie ma, to sezon zimowy na „Białym 
Orliku” w Strzegomiu został zainaugurowany. Pierwsze śli-
zgi i lodowe piruety miały miejsce w piątek, 4 grudnia br. 

Z 12 na 13 grudnia 1981 r. o północy został wprowadzony 
na terenie całej Polski stan wojenny. To jedna z najbardziej 
wstydliwych kart historii naszego kraju.
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*  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 2015 r. – styczeń 2016 r.

Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

13.12 - 19.12 Strzegomska ul. Rynek 38 tel. 74/855-14-79

20.12 - 26.12 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75

27.12 - 02.01 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

03.01 – 09.01 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851–60-73 

kiedy dyżury naszych aptek? Będzie Orszak Trzech króli w strzegomiu
Apteki  ogólnodostępne 

z  terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w  dni powszednie, z  wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w   s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i  inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

Orszak Trzech Króli, odbywający 
się w Polsce od ośmiu lat, 6 stycznia 
2016 roku po raz pierwszy przej-
dzie ulicami Strzegomia.

 - Rozpocznie się Mszą Św. 
o godz. 12.00 w kościele pw. Naj-
świętszego Zbawiciela Świata 
i  Matki Boskiej Szkaplerznej 
w  Strzegomiu. Następnie orszak 
wyruszy w kierunku Rynku. Prze-
brane dzieci wraz z  Ojcami Ry-
cerzami będą trzykrotnie okrążać 
Rynek, przyprowadzając kolejnych 
Królów. W trakcie orszaku dzieci 
i młodzież będą odgrywali wcze-
śniej przygotowane scenki teatralne 

- wyjaśnia ks. Wojciech Baliński, 
koordynator Strzegomskiego Or-
szaku Trzech Króli.

- Zapraszamy dzieci PSP nr 2 
w Strzegomiu z klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
a także ich ojców. Planujemy czynny 
udział ponad 300 dzieci i dorosłych. 
Zapewniamy elementy stroju do 
udziału w orszaku. Dla chłopców: 
miecz, pelerynkę, koronę i  tarczę. 
Dla dziewczynek: pelerynkę, toczek 
na głowę i korona. Ojcowie dzieci 
otrzymają: szkaplerz rycerski, miecz, 
tarczę i koronę - dodaje. 

Po zakończonym Orszaku Trzech 
Króli burmistrz Strzegomia - Zbi-

gniew Suchyta zaprasza wszyst-
kich chętnych do Strzegomskiego 
Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” na poczęstunek. - Bardzo 
się cieszę, że po raz pierwszy ulicami 
naszego miasta przejdzie Orszak 
Trzech Króli. Radość moja jest 
tym większa, że to przedsięwzięcie 
pięknie wpisuje się w przypadającą 
w tym roku 1050. rocznicę przyjęcia 
chrztu przez Polskę – komentuje 
burmistrz Strzegomia. 

Zapraszamy mieszkańców gmi-
ny Strzegom do uczestnictwa 
w  tym historyczno-religijnym 
wydarzeniu.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Strzegom, przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 415/
B/2015, 416/B/2015, 417/B/2015, 
418/B/2015, 419/B/2015, 420/
B/2015, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 15 grudnia 2015 roku. 

Burmistrz strzegomia 
informuje

- Na Grabach nastąpiła zmia-
na pokoleniowa, osiedliły się też 
osoby z  innych części miasta. 
Graby będąc kiedyś „dzielnicą 
spod ciemnej gwiazdy”, dzisiaj 
zmieniły swoje oblicze, są ład-
niejsze i bezpieczniejsze. Zmia-
ny widać gołym okiem: nowe 
elewacje, ogrodzenia, aranżacje 
zieleni, został zakończony je-
den z najdłuższych chodników 
w gminie, szkoła po remoncie 
wypiękniała i  poza boiskiem 
nie ma tu większych potrzeb. 
A może jeszcze - ścieżka rowe-
rowa i spacerowa, poprowadzo-
na w sposób naturalny wzdłuż 

Strzegomki, koncepcja jest już 
gotowa - komentuje Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia.

Cieszy fakt, że gminne in-
westycje generują zmiany na 
prywatnych posesjach. Powstają 
nowe estetyczne, kute ogrodze-
nia, ulegają zmianie pokrycia 
dachowe, zmieniają swoje ob-
licze fasady, a całość uzupełnia 
coraz to ciekawsza aranżacja 
zieleni. W takim tempie zmian 
Graby już w niedługim czasie 
staną się najładniejszą dzielnicą 
Strzegomia.

Gk

strzegomska inwestycja roku
W takim tempie zmian Osiedle Graby już w niedługim czasie stanie się najładniejszą dzielnicą Strzegomia. Co się tu zmieniło? Niemal wszystko!

- Papierowy obieg dokumen-
tów został zastąpiony obiegiem 
elektronicznym. Sterty papierów, 
dziesiątki zużytych tonerów, 
godziny kserowania i dystrybucji 
materiałów są już przeszłością. 
E-sesja umożliwia sprawniejsze 
i  efektywniejsze zarządzanie 
posiedzeniami RM oraz ko-
misji, a wszystko bez ani jednej 
kartki papieru! Poza tym system 
elektroniczny, za pomocą strony 

www.strzegom.esesja.pl, umożli-
wia mieszkańcom śledzenie prze-
biegu sesji, w tym również wyni-
ków głosowań – mówi Tomasz 
Marczak, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.Radni 
dodają: -Wprowadzenie aplika-
cji eSesja w  gminie Strzegom 
doskonale skomunikuje radnych 
i pozwoli na spore oszczędności. 

Działania dotyczące wprowa-
dzenia programu eSesja Rada 

Miejska w Strzegomiu podjęła 
już w  2014 r. Szkolenie prze-
prowadziła w grudniu br. firma 
MW Concept sp. z oo. Na za-
kup sprzętu i  oprogramowania 
gmina Strzegom przeznaczyła 
ok. 30 tys. zł tj. zakup systemu 
eSesja kosztował gminę 13 634 
zł, tabletów – 12 568 zł, a  lap-

topa sterującego 3 444 zł, co 
daje kwotę 29 646 zł. Inwestycja 
zwróci się w terminie 4 lat. Cały 
sprzęt i urządzenia elektroniczne 
są własnością Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu i zostały przekaza-
ne radnym na podstawie umowy 
użyczenia na okres kadencji. 

Gk

Pierwsza esesja w strzegomiu
Wprowadzenie aplikacji eSesja w gminie Strzegom doskonale skomunikuje radnych i pozwoli na spore oszczędności

12 stycznia 2016 r. o godzinie 
16.00 w  hali Strzegomskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
odbędzie się spotkanie organi-
zacyjne z seniorami, którzy chcą 
uczestniczyć w gimnastyce. 

- Na spotkaniu odbędzie się 
rekrutacja 50 osób w  wieku 
55+, które posiadają legitymację 

emeryta lub rencisty, którą nale-
ży mieć przy sobie. Dokonamy 
podziału osób na dwie 25- oso-
bowe grupy i przekażemy grafik 
zajęć na 3 miesiące – informuje 
Katarzyna Wójcik, pełnomoc-
nik burmistrza ds. seniorów 
w gminie Strzegom.

red

Gimnastyka dla seniorów

W  2015 r. nastąpiła inwestycyjna rewolucja na Grabach. 
Wykonano remonty ulic: Milenijnej, Górniczej, Wałbrzy-
skiej i Jeleniogórskiej, a przede wszystkim remont mostu 
na Strzegomce, o czym już obszernie informowaliśmy na 
łamach „Gminnych Wiadomości Strzegom”. Nad Strze-
gomką pojawiły się nowe nasadzenia zieleni i mała archi-
tektura parkowa. 

Pierwsza eSesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyła się 16 
grudnia br.  Jak wyjaśnia Tomasz Marczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu,  eSesja to system informatyczny  
wspomagający kompleksową obsługę pracy rady. Podstawowym  
narzędziem pracy radnego jest tablet, który zawiera w sobie 
wszystkie materiały niezbędne radnemu w pracy, a więc uchwały 
na każde posiedzenie rady, podstawowe przepisy niezbędne w 
pracy radnego, nowości samorządowe itp. Ważną zaletą pro-
gramu jest jego budowa modułowa. 
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- jest pani znana w strzegomiu 
ze swojej aktywności zawodowej 
i  społecznej. Proszę nam pokrótce 
przybliżyć swoją postać. 
- Jestem rodowitą strzegomianką, 
absolwentką Uniwersytetu Opol-
skiego na kierunku pedagogika 
resocjalizacyjna oraz Wyższej Szkoły 
Humanistyczno - Ekonomicznej 
we Włocławku na kierunku peda-
gogika pracy socjalnej. Całą swoją 
aktywność zawodową skierowałam 
w stronę pracy z ludźmi. Doświad-
czenie zdobywałam jako pracownik 
administracyjny w  strzegomskiej 
filii Powiatowego Urzędu Pracy, 
wykładowca w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu, pracownik 
administracyjny Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Strzegom, jak 
również jako nauczyciel – trener 
w  firmie Omnibus, gdzie prze-
prowadzałam warsztaty z zakresu 
asertywności, prezentacji osobistej, 
mnemotechnik oraz nauki szybkiego 
czytania.

- Była pani trenerem w  licznych 
firmach szkoleniowych.
 - Tak. Kolejne doświadczenia 
zdobyłam w firmie szkoleniowej Ca-
terina na stanowisku specjalista ds. 

szkoleń, gdzie przeprowadziłam sze-
reg godzin szkoleniowych z psycho-
edukacji. Z ramienia Dolnośląskiego 
Centrum Informacji Zawodowej 
i Doskonalenia Nauczycieli w Wał-
brzychu prowadziłam szkolenia 
adresowane do kadry nauczycielskiej 
z zakresu pracy z dziećmi i młodzie-
żą, szkolenia rad pedagogicznych za-
równo w formie warsztatów eduka-
cyjnych, spotkań seminaryjnych, jak 
i konsultacji indywidualnych. Cykl 
szkoleń z  tematyki: radzenie sobie 
ze stresem, wspomaganie rozwoju 
intelektualnego dziecka, rozwijanie 
umiejętności współpracy, wzmac-
nianie w dziecku akceptacji w sobie 
przeprowadziłam dla GOPS-u. 
Natomiast dla kadry zarządzającej 
sektorów prywatnych przeprowa-
dziłam szkolenia z tematyki: zarzą-
dzanie ludźmi, zarządzanie czasem, 
coaching, współpraca w  zespole, 
komunikacja wewnętrzna, asertyw-
ność. Obecnie mam około 1000h 
przeprowadzonych szkoleń.

- Przebywała pani także za gra-
nicą?
- Oczywiście. Szukanie nowego do-
świadczenia, zdobycia nowej wiedzy 
zaprowadziło mnie wraz z mężem 
do pięknego kraju, jakim jest Ir-

landia. Po kilku latach zdobytych 
doświadczeń wróciliśmy do Polski. 
Obecnie mam ponad 15 lat prak-
tyki zawodowej na stanowiskach: 
referent administracyjno – biurowy, 
asystent wykładowcy, supervisor, 
trener, ekspert i specjalista ds. szkoleń 
oraz doradca klienta. 

- Ale przede wszystkim praca spo-
łeczna to pani specjalność…
- Tak. Od dziecka udzielałam się 
społecznie. Przez ponad dziesięć lat 
śpiewałam w scholi, pełniłam funk-
cję sekretarza w Fundacji Dla Miasta 
Strzegomia, organizowałam wyjazdy 
na rekolekcje dla dzieci o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, orga-
nizowałam opłatek dla seniorów 
w gminie Mściwojów, opiekowałam 
się dziećmi w Towarzystwie Przy-
jaciół Dzieci. Już w  styczniu za-
czynam drugą kadencję jako sędzia 
społeczny w Sądzie Okręgowym 
w Świdnicy w wydziale Rodzinnym 
i Nieletnich. 

- wkrótce kolejne zawodowe wy-
zwanie, jakim jest kierowanie pracą 
dziennego domu Pobytu „senior-
wigor”.
- Ogromnie się cieszę, że będę miała 
możliwość kierowania Dziennym 

Domem Pobytu „Senior-Wigor”, 
który będzie ośrodkiem wsparcia 
dziennego dla osób starszych z gmi-
ny Strzegom, będących w wieku 
60+. „Senior-Wigor” ma zapewnić 
seniorom specjalistyczne wspar-
cie, realizację ich potrzeb i ukazać 
możliwości, wynikające z ich wieku 
i stanu zdrowia. Chciałabym przy-
wrócić ludziom starszym uśmiech na 
twarzy i sprawić, by Dzienny Dom 
Pobytu był tym szczególnym miej-
scem, do którego zechcą z radością 
powracać.

- Przywrócić ludziom starszym 
uśmiech na twarzy…, pięknie po-
wiedziane. 
- Tak. Musimy pamiętać, że dla 
ludzi starszych starzenie się jest 
źródłem cierpienia i pewnych trud-
ności. Nie jest powodem to, że ich 
sytuacja życiowa jest obiektywnie 
gorsza, ale z uwagi na gorszy stan 
zdrowia, czy też czynniki we-
wnętrzne, takie jak własne przeko-
nania na temat „siebie i świata”… 
W ostatnich latach przeprowadzi-
łam wiele godzin szkoleń, gdzie 
zawsze podkreślałam, że kiedy 
jesteśmy kreatywni, to nasza prawa 
półkula pracuje, a wtedy żyje nam 
się łatwiej i  dłużej. Najlepszym 

sposobem na „zdrowe” starzenie się 
jest zachowywanie aktywności. 

- czym jest dla pani praca?
- Praca daje mi ogromną satysfakcję, 
dzięki niej mam ciągłą możliwość 
kontaktu z drugim człowiekiem. 
Moje doświadczenia życiowe oraz 
wartości, które wyniosłam z rodzin-
nego domu sprawiły, że mam wielki 
szacunek dla drugiego człowieka, 
potrzebę niesienia pomocy i miłości 
wszystkim tym, którzy jej potrzebują. 
W kontakcie z drugim człowiekiem 
pracuję całą sobą, swoimi umiejęt-
nościami, wiedzą, doświadczeniem, 
wrażliwością. W moim konspekcie 
jest wiele założeń, celów, zaś każdego 
dnia w głowie rodzą się nowe pomy-
sły, nie chcę wszystkiego zdradzać, 
ale zapewniam, że będę pracować 
całą sobą. 

- dzienny dom Pobytu „senior – 
wigor” to lek na jesień życia? 
- Celem tego przedsięwzięcia bę-
dzie przede wszystkim integracja 
mieszkańców z seniorami z różnych 
środowisk i grup społecznych, ale 
także uwrażliwienie społeczeń-
stwa na potrzeby ludzi starszych, 
czy umożliwienie im uczestnic-
twa w kulturze. W szczególności 

chciałabym dążyć do integracji 
pokoleniowej. Mam nadzieję, że 
nasza placówka będzie lekiem na 
jesień życia dla naszych seniorów, że 
wkrótce powiedzą, iż jest to miejsce 
do którego chcą wracać, przebywać 
i będą polecać innym, bo tutaj jest 
im dobrze. Mam również nadzieję, 
że będzie to szansa na rozwijanie 
pasji, kreatywności, które drzemią 
w naszych seniorach.

- dziękuję za rozmowę i  życzę 
wielu sukcesów w kreowaniu no-
wego wizerunku aktywnego seniora 
w gminie strzegom.

wydArzeniA

Anna Jarosińska, pedagog resocjalizacji 
z 15-letnim doświadczeniem zawodowym, 
kierownik Dziennego Domu Pobytu „Se-
nior-Wigor”, jest spełnioną i szczęśliwą 
mamą Kaliny i Michelle, a jej mąż jest dla 
niej najlepszym przyjacielem i ogromnym 
wsparciem w każdej dziedzinie życia. 
W wolnej chwili poświęca się czytaniu 
i zdobywaniu nowej wiedzy. Jest również 
miłośniczką Zumby, która łączy elementy 
tańca i fitnessu. Do nowego wyzwania, ja-
kim jest kierowanie pracą Dziennego Domu 
Pobytu „Senior – Wigor”, jest zawodowo 
i merytorycznie przygotowana.

W  ostatnim okresie w  so-
łectwie Goczałków miał miej-
sce remont drogi dojazdo-
wej do przepompowni, którą 
mieszkańcy poruszają s ię  
m. in. do miejscowej świetli-
cy wiejskiej i  na plac zabaw. 
Remont polegał na zdjęciu 
nadmiaru mieszanki grani-
towej i pokryciu nawierzchni 
drogi betonowymi puzzlami. 
Prace zostały wykonane przez 
gminę Strzegom i  spółkę 
WIK.

Oprócz tego wykonano rów-
nież asfaltowy łącznik przy  
ul. Strzegomskiej w Goczałkowie 
na wysokości cmentarza, który 
dotychczas był drogą szutrową. 
Prace zrealizowała Służba Dro-
gowa Powiatu Świdnickiego.

Aktualnie trwają prace na 
DW 374 na odcinku Strzegom 
- Wieśnica. Obecnie trwa fre-
zowanie i umacnianie poboczy, 
które wykonuje z  ramienia 
DSDiK firma Bisek. 

red

Inwestycje drogowe
Trwają prace na DW 374 na odcinku Strzegom - Wieśnica. Wykonywane jest frezowanie i umacnianie poboczy

W  Restauracji „Stragona” 
w Strzegomiu 24 listopada br. 
odbyła się impreza integra-
cyjna, w  której uczestniczyli 
podopieczni Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w  Wałbrzychu, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Świdnicy, a także wolontariu-
sze z Gimnazjum nr 1 i Gimna-
zjum nr 2 w Strzegomiu. 
Organizatorami tej 
niepowtarzalnej 
imprezy był WTZ 
w Strzegomiu.

Wśród gośc i 
byli m. in.: bur-
mistrz Strzego-
mia - Zbigniew 
Suchyta, zastępca 
burmistrza – Wie-
sław Witkowski 
o r a z  nacz e ln ik 
Wydziału Spraw 
O b y w a t e l s k i c h 
w  Urzędzie Miej-
skim w  Strzegomiu 

– Lucyna Krzak. Wszystkim 
dopisywały świetne humory 
i chęć do zabawy. W przerwie, 
aby odpocząć, przeprowadzone 
zostały konkursy. W konkursie 
„taniec na gazecie” uczestnicy 
zabawy wykazywali się niezwy-
kłą pomysłowością. Niektórzy 
panowie tańczyli ze swoimi 
partnerkami na rękach, co 
świadczyło o ich wielkiej, nie-
zawodnej sile. - Mamy nadzieję, 

że przed nami będzie jeszcze 
niejedna tak wspaniała im-

preza z pełną integracją. 
Dziękujemy za udo-

stępnienie nam sali 
oraz za przepyszne 
ciasta, które nasy-
ciły uczestników 
zabawy – podsu-
mowała Sabina 
Kubacka, kierow-
nik strzegomskiego 
warsztatu. 

red

zabawa integracyjna WTz-u

mikołajkowy zawrót głowy w gminie

Dom seniora lekiem na jesień życia

Wizyta św. Mikołaja przynosi wszystkim dzieciom mnóstwo radości i świetnej zabawy. Poprzedza ją niepewność i niecierpliwość. Tak było i w tym roku

Z Anną Jarosińską, kierownikiem Dziennego Domu Pobytu „Senior – Wigor” w Strzegomiu rozmawia Grażyna Kuczer

Wiele inwestycji drogowych wykonano w ostatnim czasie 
w  gminie Strzegom. Ostatnie to remont drogi dojaz-
dowej do przepompowni w  Goczałkowie, łącznika przy  
ul. Strzegomskiej w Goczałkowie czy frezowanie i umac-
nianie poboczy na odcinku Strzegom – Wieśnica. 

Domki w Strzegomiu GranicznaGoczałków Górny Tomkowice Żelazów
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- jest pani osobą znaną i  lu-
bianą. Proszę nam przybliżyć 
swoją sylwetkę.

- Z  wykształcenia jestem 
pedagogiem i bibliotekarzem. 
20 lat mojej pracy zawodowej 
to szkolnictwo, jestem na-
uczycielem dyplomowanym. 
Byłam bibliotekarką w nieist-
niejącej już Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6 w Strzego-
miu, a od 2002 r. pracowałam 
w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Stanowicach jako 
bibliotekarz i pedagog szkolny. 
Uwielbiam pracę pedagogicz-
ną, daje mi wiele satysfak-
cji. W  Bibliotece Publicznej 
w  Strzegomiu stworzyłam 
grupę zabawową „Mama i  ja 
bibliotece” – dzięki niej mam 
stały kontakt z najmłodszymi 
dziećmi, organizujemy im za-
jęcia, rozwijamy umiejętności 
poznawcze, komunikacyjne 
i  społeczne. Moje hobby to 
sport, lubię bieganie, nordic 
walking, narty, rower. 

 
- Biblioteka, którą pani pro-
wadzi,  to biblioteka z  pani 
marzeń?

-  Bib l ioteka  Publ iczna 
w  Strzegomiu to instytucja, 
która obecnie działa na bardzo 
dobrym poziomie. Ma skom-
puteryzowane zbiory, prowadzi 
wypożyczenia elektroniczne, 
rozwinęła bazę audiobuków, 
ma czytelnię wyposażoną 
w komputery, gdzie czytelnicy 
mogą swobodnie korzystać 
z  Internetu. Zadbałam o  to, 
by wnętrze biblioteki stało się 
bardziej przyjazne i przytulne 
dla czytelnika. Uważam, że 
na tle innych bibliotek, które 
odwiedziłam, nasza biblioteka 
pozytywnie się wyróżnia – 
szczególnie wielkością lokalu, 

estetyką, elektronizacją zbio-
rów oraz wysokością środków 
finansowych przeznaczanych 
na zakup książek. Ważnym 
atutem naszej biblioteki jest 
to, że mamy 5 filii na wioskach: 
Żółkiewka, Kostrza, Stano-
wice, Jaroszów i  Goczałków. 
Dzięki temu mieszkańcy gmi-
ny Strzegom mają łatwy do-
stęp do książek i komputerów. 
Wiadomo, że nigdy nie jest tak 
doskonale, żeby nie mogło być 
lepiej. Mam nadzieję, że bi-
blioteka w Strzegomiu będzie 
dalej się zmieniać, rozwijać, 
nadążać za coraz to nowszymi 
technologiami. 

- która z  usług świadczonych 
w bibliotece cieszy się najwięk-
szą popularnością?

- Wspomniana wcześniej 
grupa zabawowa „Mama i  ja 
w  bibliotece” – są to zajęcia 
uwielbiane przez dzieci i  ich 
opiekunów. Prowadzimy je 
już 3 lata. Dzieci wspaniale się 
rozwijają dzięki tym zajęciom, 
nawiązują pierwsze kontakty 
społeczne z  rówieśnikami, 
ponieważ jest to grupa dzieci, 
która nie chodzi do przed-
szkola, a biblioteka staje się dla 
tych dzieci atrakcyjnym, przy-
jaznym miejscem, gdzie czują 
się bezpiecznie. Uważam, że 
rodzice, którzy są z  nami co 
tydzień to bardzo mądrzy, 
młodzi ludzie, którzy znają 
wartość obcowania dziecka 
z  książką. Nasza najmłodsza 
czytelniczka z  tej grupy to 
Kasia, która nie ma jeszcze 
roczku. Prowadząc tę grupę 
wychowujemy sobie młodych 
czytelników, jestem pewna, 
że te dzieci będą miały więź 
z biblioteką i z książką przez 
całe życie. 

- jaki jest poziom czytelnictwa 
w naszej gminie? strzegomia-
nie czytają, czy nie czytają?

- Pani Halinka, która jest 
wieloletnim bibliotekarzem 
w  dziale dla dorosłych jest 
zadowolona z poziomu czytel-
nictwa w Strzegomiu i twier-
dzi, że ludzie czytają teraz 
świadomie, tzn. przychodzą 
już z  zapisanymi na kartecz-
kach tytułami książek, któ-
re chcieliby wypożyczyć. Po 
chwilowym zachwycie książką 
elektroniczną, czytelnicy coraz 
chętniej wracają do książki 
papierowej. 

- najstarszy i najmłodszy czy-
telnik w  gminie jest w  wie-
ku…

- Najstarszy nasz czytelnik 
ma 85 lat, a najmłodsza czytel-
niczka - niespełna rok. 

- dziś odnotowujemy wzrost 
czy spadek zakupu nowości 
wydawniczych?

- Zdecydowanie mogę po-
wiedzieć, że w Bibliotece Pu-
blicznej w  Strzegomiu jest 
wyraźny wzrost zakupu nowo-
ści wydawniczych. Najwyższy 
sezon zakupów książkowych  
to jesień. W 2015 r. w stosunku 
do roku 2014 mieliśmy większy 
budżet na zakup książek. 

-skąd pani pozyskuje  środki 
finansowe na zakup książek?

- Środki finansowe na zakup 
książek pochodzą z  dotacji, 
którą otrzymujemy z  Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu.  
Pozyskujemy także środki 
pozabudżetowe z Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego w  ramach programu 
„Nowości wydawnicze dla 
bibliotek”. 

- jest pani także pełnomocni-
kiem burmistrza ds. seniorów. 
co daje pani praca z  seniora-
mi?

- Praca z  seniorami to coś 
zupełnie nowego, z  czym się 
w  życiu spotkałam. Pracując 
ponad 20 lat w  szkole nie 
spodziewałam się, że będę 
zajmować się ludźmi starszymi. 
Ale każde nowe doświadczenie 
jest cenne. Początkowo przy-
glądałam się im jako pedagog, 
obserwowałam ich zachowanie, 
jak się traktują, odnoszą do 
siebie, jakie mają oczekiwania 
od młodszego pokolenia, co 
chcieliby jeszcze w życiu robić. 
Po kilku miesiącach zrozumia-
łam ich postawę, problemy 
i potrzeby. Praca w instytucji 
kultury - jaką jest biblioteka 
- daje mi wiele możliwości 
pracy z seniorami, dla których 
napisałam i  zrealizowałam 
projekt „Jesień życia z kulturą” 
finansowany przez wojewódz-
two dolnośląskie, w  ramach 
którego seniorzy z  gminy 
Strzegom uczestniczyli w wie-
lu wydarzeniach kulturalnych, 
o których pisałam w lokalnych 
mediach. 

- Praca z seniorami to na pew-
no nowe doświadczenia, ale też 
nauka pokory. 

-Tak. Przebywając wśród 
seniorów pamiętam o tym, że 
ja też kiedyś będę seniorką. 
Dlatego traktuję ich poważnie, 
słucham co mają do powie-
dzenia i staram się im pomóc 
w  załatwieniu spraw, które 
dla nich stanowią problem.  
Myślę, że należy wychowywać 
młodzież do starości, wpro-
wadzając takie programy do 
szkół. Wiemy, że w  naszym 
społeczeństwie będzie  przy-

bywać ludzi starszych, więc 
należy wprowadzać programy, 
które będą czyniły życie tych 
ludzi lepszym i  aktywnym. 
Pierwszym krokiem do takiej 
zmiany może być utworzenie 
Strzegomskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, który 
angażowałby i  aktywizował 
seniorów w naszej gminie.  

- czy zamierza pani współ-
pracować z dziennym domem 
Pobytu „senior wigor”? 

- Jestem bardzo zaintere-
sowana działalnością tego 
domu. Już w  listopadzie tam 
zajrzałam, aby zobaczyć jak 
adaptowane, remontowane 
i urządzane są pomieszczenia 
d la seniorów. Nie pozna-
łam jeszcze pani kierownik, 
która będzie organizowała 
i  prowadziła  ten dom, ale 
jestem otwarta na współpracę 
w zakresie organizacji imprez 
kulturalnych dla seniorów, czy 
udostępniania książek zainte-
resowanym. 

- książka to dobry prezent pod 
choinkę…

- To na pewno prezent uni-
wersalny. Dobrze, gdy znamy 
gust czytelniczy osoby, której 
chcemy podarować książkę. 

Nie zawsze dobrze jest suge-
rować się tytułami najbardziej 
promowanymi przez media, 
ponieważ coraz częściej nie 
idzie za tym wartość książki. 
Warto zaglądać na recen-
zje publikowane na stronach 
internetowych, gdzie sami 
czytelnicy recenzują książkę, 
a nie recenzenci, którzy piszą 
recenzje na zamówienie. 

- dlaczego warto czytać książ-
ki?

- Kiedyś przeczytałam to 
piękne zdanie: „Książka to 
świat, który człowiek sobie 
wybiera, a nie na który przy-
chodzi” – korzystajmy z  tej 
możliwości wybierania so-
bie lepszego świata! Przez 
literaturę naprawdę można 
kompensować sobie wiele  
niedoskonałości, jakie przy-
nosi nam życie.  I jeszcze rada 
dla tych, którzy nie czytają: 
nie przestawajcie poszukiwać. 
Jest tyle książek na rynku 
księgarskim, naprawdę bar-
dzo różnych w treści, formie, 
poziomie literackim. Jeśli nie 
lubicie czytać, to znaczy, że nie 
znaleźliście – ale nie podda-
wajcie się, poszukujcie! 
- dziękuję za rozmowę.

Łączy pasję z pracą zawodową
- Nigdy nie jest tak doskonale, żeby nie mogło być lepiej. Mam nadzieję, że biblioteka w Strzegomiu będzie dalej się rozwijać – mówi K. Wójcik

Strzegomski Warsztat Terapii Zajęciowej był po raz drugi or-
ganizatorem imprezy pn. „Granie Typowych Ludzi”. Tym razem 
Granie odbyło w jaworskiej kręgielni 8 grudnia br. 

Aktywny udział w  zabawie wzięli: WTZ Wałbrzych, wo-
lontariusze z Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum nr 
2 w Strzegomiu i Zespół Szkół w Strzegomiu. Był również 
dyrektor Zespołu Szkół w Strzegomiu - Robert Wójtowicz. 

Celem gry była integracja i  świetna zabawa. Oczywiście każdy 
uczestnik był niepowtarzalny w rzucie kulą i strącaniu kręgli. 

- Miejsce I należało do wszystkich, którzy grali.  W nagrodę 
przedstawiciel danej instytucji odebrał złotego kręgla na grani-
towej podstawce. Dziękujemy tym, którzy wyrazili chęć uczest-
niczenia we wspólnym Graniu Typowych Ludzi, było naprawdę 
świetnie – podsumowuje kierownik strzegomskiego WTZ-u, 
Sabina Kubacka.

Fajne „Granie Typowych Ludzi”

O walorach czytelnictwa w każdym wieku, zajęciach z seniorami, połączeniu życiowej pasji z pracą zawodową z Katarzyną Wój-
cik, dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu rozmawia Grażyna Kuczer.  
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Nowy skwer
U zbiegu ul. Świdnickiej i ul. 

Kasztelańskiej w  Strzegomiu 
rozpoczęto modernizację skwe-
ru. Przebudowa tego terenu była 
ściśle związana z  trwającym 
do niedawna remontem ulicy 
Świdnickiej. W  ten sposób 
wszystko ładnie się skompono-
wało. Na terenie przebudowy-

wanego miejsca powstały nowe 
ciągi pieszych, które wykonano 
z odzyskanych płyt granitowych 
i kostki granitowej. Nasadzono 
nową nawierzchnię trawiastą 
i 6 platanów. 

Ciekawe odkrycie w LO
W wykopie pod instalację od-

wadniającą budynku LO znale-

ziono przedwojenne ułomki na-
czyń kuchennych i  stołowych, 
naczynia kuchenne, butelki 
i inne przedmioty codziennego 
użytku, w tym: maskę wyobra-
żającą twarz starego rybaka, 
figurkę marynarza oraz figurkę 
porcelanowego kelnera, z łysiną 
„ozdobioną” dziurkami, będącą 
pojemnikiem na przyprawy. 

Odprawa roczna policji
Spotkania władz samorzą-

dowych gminy z  funkcjona-
riuszami Komisariatu Policji 
w  Strzegomiu i  przedstawi-
cielami Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy to tradycja. 
Dzięki regularnym spotka-
niom, dyskusjom, debatom 
i naradom wypracowano wiele 
cennych płaszczyzn współ-
działania, współodpowie-
dzialności za bezpieczeń-
stwo społeczeństwa i  me-
tody szybkiego reagowania 
w  sytuacjach krytycznych, 
a Policja zyskała nie tylko na 

wizerunku, ale i na zaufaniu 
społecznym.

40- lecie zespołu 
„Goczałkowianie”

Zespół folklorystyczny „Go-
czałkowianie” uroczyście ob-
chodził 24 stycznia br. Jubileusz 
40 - lecia swojego istnienia. 
Bogato zaprogramowane uro-
czystości jubileuszowe rozpo-
częły się mszą św. w  kościele 
pw. Chrystusa Króla w Goczał-
kowie, a zakończyły wspólnym 
biesiadowaniem w  świetlicy 
wiejskiej.

Sukcesy uczniów z Zespołu 
Szkół

„Graniter ia”(1 miejsce) 
i „Przyjaźni.pl”(3 miejsce) - aż 
dwie grupy uczniów Zespołu 
Szkół ze Strzegomia zwyciężyły 
w  ogólnopolskim konkursie 
Akademia Młodego Przed-
siębiorcy realizowanym przez 
Akademię Finansów i Biznesu 
Vistula we współpracy z Ban-

kiem Zachodnim WBK w ra-
mach Santander Universidades. 
Uczniowie zdobyli fundusze na 
własną działalność oraz finan-
sowanie studiów w AFiBV.

Budżet Obywatelski dla 
strzegomian

Po raz pierwszy w  Strze-
gomiu został wprowadzony 
budżet obywatelski i  na po-
czątek przeznaczono na ten 

cel 300 tys. złotych. Wdroże-
nie budżetu obywatelskiego 
w  Strzegomiu miało na celu 
zwiększenie aktywności i inte-
gracji społecznej mieszkańców 
Strzegomia, budowanie nowej 
formy odpowiedzialności za 
dobro wspólne oraz eduka-
cję obywatelską i  zwiększenie 
świadomości w  zakresie zasad 
funkcjonowania samorządu 
gminnego. 

Rewolucja na terenach 
powojskowych

Warunki pogodowe po-
zwoliły na kontynuację robót 
budowlanych przy realizacji 
II etapu zadania pn. „Prze-
budowa dróg gminnych wraz 
z  infrastrukturą towarzyszącą 
prowadzących do terenów 

powojskowych ul. Armii Kra-
jowej i Wesołej w Strzegomiu” 
przez Konsorcjum firm: PPUH 
„Drog - Ziem” ze Stanowic 
i Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i  Mostów ze 
Świdnicy . Projekt współfinan-
sowany przez Unię Europejską 
z  Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013. 

Koncert kolęd i pastorałek 
Niezwykle klimatyczny kon-

cert kolęd i  pastorałek, pełen 
nastrojowej refleksji nad ta-
jemnicą Bożego Narodzenia 
odbył się 1 lutego br. w Bazylice 
Strzegomskiej, której przepięk-
ne, świątecznie udekorowane 
wnętrze, zapewniło doskonałą 
oprawę scenograficzną. Całości 
dopełniła wspaniała akustyka 
świątyni.

„Odnów i Wygraj”
9 lutego br. rozstrzygnięto 4. 

edycję niezwykle popularnego 
konkursu „Odnów i  Wygraj”, 
którego organizatorem jest 
burmistrz Strzegomia. Nagrody 
pieniężne przedstawicielom po-

szczególnych Wspólnot Miesz-
kaniowych i właścicielom dom-
ków jednorodzinnych zostały 
wręczone w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego. Z budżetu 
gminy Strzegom przeznaczono 
na ten cel 270 tys. zł. W kate-
gorii „budynki wielorodzin-
ne” zgłosiło się 13 wspólnot, 
a w kategorii „budynki jedno-
rodzinne” - 2 właścicieli. 

OSiR w budowie 
Mimo okresu zimowego, 

firma Dabro - Bau ze Świdnicy, 
która jest wykonawcą robót na 
górnej i  dolnej płycie boisk 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w  Strzegomiu, realizuje prace 
bez większych przerw. Po ze-
braniu warstwy ziemi z dolnej 
płyty przygotowano koryto 
boiska pod warstwy podbudowy. 
Wykonano instalację drenarską 
i  sieć kanalizacji deszczowej, 
instalację elektryczną (ułożo-

ne kable) i  instalację wodną 
przeznaczoną do nawodnienia 
boiska. W  przypadku górnej 
płyty prace są również mocno 
zaawansowane. Położono m. 
in. instalację drenarską i  sieć 
kanalizacji deszczowej oraz 
instalację elektryczną. 

„Aktywny Senior” 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji 

w Strzegomiu ogłasza nabór do 
programu „Aktywny Senior”. 
Nieodpłatne zajęcia, skierowane 
do osób powyżej 45. roku życia, 
będą odbywać się w hali spor-
towej OSiR 

Program „Aktywność 
Społeczna Osób Starszych”

Strzegom wychodzi naprze-
ciw seniorom i ich potrzebom. 
Świadczą o tym działania, które 
inicjowane są z myślą o osobach 
starszych. 29 stycznia 2015 
r. w  Strzegomskim Centrum 

Kultury odbyło się spotkanie 
poświęcone problematyce se-
niorów w  gminie Strzegom. 
Złożono również projekt do 
Rządowego Programu „Ak-
tywność Społeczna Osób Star-
szych”.

„Umiem Pływać”?
Ruszyła II edycja progra-

mu „Umiem Pływać”, który 
skierowany jest do uczniów 
klas I-III szkół podstawowych 
naszej gminy. Zajęcia odbywały 
się od 2 marca do 30 maja br. 
w blokach 2x45 min=1,5 godz. 
x 10 wejść dla każdej grupy. 
Gmina Strzegom partycypo-
wała w kosztach dowozu dzieci 
na basen kryty przy PSP nr 4 
w  Świdnicy przy ul. Marcin-
kowskiego 4-6. Współorga-
nizatorami programu są: Mi-
nisterstwo Sportu i  Turystyki, 
Dolnośląska Federacja Sportu 
oraz gmina Strzegom.

Drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych pod lupą

Gmina Strzegom otrzymała 
dotację celową w  wysokości 
191,1 tys. zł z  budżetu woje-
wództwa dolnośląskiego na re-
mont trzech dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Drogi te 
znajdują się w Strzegomiu (ul. 
Milenijna, w  kierunku pól), 
Olszanach i Żółkiewce.

Wybory sołtysów
Ponieważ kadencja sołtysów 

2011 – 2015 dobiegła końca, 
w  poszczególnych sołectwach 
gminy Strzegom odbywały się 
zebrania wiejskie, na których 
mieszkańcy dokonali wyboru 
nowych władz, czyli sołtysów 
i  rad sołeckich. Jest to zgod-
ne z  ustawą o  samorządzie 
gminnym, bowiem zebranie 
wiejskie jest w sołectwie orga-
nem uchwałodawczym, a  jego 
najważniejszym zadaniem jest 
właśnie wybór sołtysa i  rady 
sołeckiej.

Remont remizy 
w Stanowicach

Strażacy ochotnicy ze Sta-
nowic od niedawna cieszą się 
nowo wyremontowaną remizą. 
Remont remizy trwał od 8 
stycznia do 6 marca 2015 roku. 
Przeprowadzenie prac było 
możliwe dzięki środkom z bu-
dżetu gminy Strzegom w wy-
sokości ok. 7 tys. złotych.

Witacz wita jak trzeba
Zakończyły się prace przy 

przestawianiu witacza z  na-
zwą naszego miasta, który 
usytuowany jest przy ulicy 
Legnickiej w  Strzegomiu. 
Dotychczas witacz nie speł-
niał swojej funkcji z uwagi na 
niefortunne ustawienie. 
Sprzątamy naszą gminę

26 marca 2015 r. od godz. 
8.00 posprzątaliśmy naszą 
gminę! Akcja, która potrwała 
do 28 marca br., objęła obszar 
całej gminy. Każdy, komu leży 
na sercu czystość w  gminie, 

wziął w niej udział. 27 marca 
br. pracownicy Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu oraz 
uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego sprzątali Fort 
Gaj.

Schetynówka na Grabach
W  marcu rozpoczęły się 

prace związane z przebudową 
dróg gminnych na terenie 
GRABÓW w Strzegomiu.

Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa w  gminie 

Strzegom był obchodzony 
w  bieżącym roku 28 marca, 
tuż po zakończonych w  23 
sołectwach wyborach na soł-
tysa. Spotkanie z  liderami 
społeczności wiejskiej od-
było się - zgodnie z  trady-
cją - w  kolejnej oddanej po 
remoncie świetlicy wiejskiej 
- w Rusku. 

XVII Jarmark Wielkanocny
XVII Jarmark Wielkanocny 

w gminie Strzegom odbył się 
w Niedzielę Palmową. W jego 
programie zaprojektowano 
nie tylko barwne prezentacje 
stoisk, ale przede wszyst-
kim udział jego uczestników 
w  poświęceniu palm wiel-
kanocnych przed kościołem 
Św. Barbary oraz przejście 

w  procesj i  z   palmami do 
Bazyliki Mniejszej. Msza 
Św. w  Niedzielę Palmową 
miała szczególnie uroczystą 
oprawę liturgiczną, a  wzru-
szająco wyśpiewana przez 
kapłanów i  członków chóru 
Św. Łukasza Męka Pańska na 
długo pozostanie w  pamięci 
zgromadzonych. 
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Nowa strefa parkowania
Zgodnie z zamierzeniami, strefa 

parkowania w  centrum miasta 
została poszerzona o ulice: Świd-
nicką, Bohaterów Getta, Paderew-
skiego od Rynku do Bankowej, 
Krótką od Rynku do Kamiennej 
oraz Dąbrowskiego.

Szkody w gminie
Wiejący od kilku dni porywisty 

wiatr spowodował wiele szkód 

w gminie Strzegom. Skutkiem 
wichury były powalone drzewa, 
zerwane lub uszkodzone dachy 
oraz zniszczone ogrodzenia bu-
dynków. 31 marca br. w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu zebrał się 
sztab kryzysowy. 

Karta Dużej Rodziny
88 złożonych wniosków i ponad 

450 wydanych w Strzegomiu kart 
to efekty wdrażania w życie posta-

nowień rozporządzenia prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 maja 
2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego 
programu dla rodzin wielodziet-
nych pod nazwą „Karta Dużej 
Rodziny”.

Byli na Jasnej Górze
W ostatnią niedzielę kwietnia 

(26.04) w Częstochowie odbyła 
się 7. Ogólnopolska Pielgrzymka 

Strażaków na Jasną Górę. W tym 
bardzo ważnym dniu nie mogło 
zabraknąć oczywiście przed-
stawicieli Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Strzegom. W 
skład reprezentacji naszej gminy 
weszło 19 strażaków na czele z 
Urszulą Olszewską – prezesem 
Zarządu Oddziału Miejsko - 
Gminnego Związku OSP RP w 
Strzegomiu. W gronie gości byli 
ponadto: Zbigniew Suchyta – 

burmistrz Strzegomia oraz ks. 
prałat Marek Babuśka – kapelan 
strażaków diecezji świdnickiej.

Modernizacja drogi 
w Rogoźnicy 

Prace wykonywało, wyłonione 
w drodze przetargu, Przedsiębior-
stwo Transportowo - Budowlane 
z Wrocławia. Po remoncie droga 
zyskała nową nawierzchnię. 
Została także odpowiednio ozna-
kowana oraz ogrodzona. Skarpy 
zostały wyprofilowane, krzewy 
i zarośla wycięte, a następnie 
uprzątnięte. Koszt inwestycji to 
ok. 220 tys. zł. 

Świetlica w Żółkiewce 
w remoncie! 

Prace wykonywała, wyłoniona 
w drodze przetargu , strze-
gomska firma Domex. Koszt 
zadania to ok. 100 tys. złotych. 
Prace remontowe zakończyły 
się w październiku 2015 r. W 
ramach remontu wykonano 

ściany pokryte gładzią, które 
następnie pomalowano. Wy-
mieniono stolarkę drzwiowa. 
Na podłogach położono nowe 
posadzki. Budynek zyskał nową 
instalację wodno-kanalizacyjną 
oraz elektryczną. Świetlicę wy-
posażono w nowy sprzęt agd.

Armii Krajowej i Wesoła 
zakończona

Zakończyła się realizacja ko-
lejnej ważnej inwestycji w Strze-
gomiu - przebudowy ulic Armii 
Krajowej i Wesołej. Zadanie to 
było realizowane w dwóch eta-
pach w terminie od 25.03.2014 
r. do 14.04.2015 r. W roku ubie-
głyam, w ramach I etapu, wyko-
nana została nowa nawierzchnia 
bitumiczna na odcinku drogi ul. 
Armii Krajowej od wiaduktu 
PKP do drogi krajowej nr 5 
o długości 0,717 km. Wykonawcą 
robót była Skanska S.A. z siedzi-
bą w Warszawie. 

Strzegomska Majówka
W niedzielę, 3 maja br. w Strze-

gomiu odbyły się uroczystości pa-
triotyczne związane z obchodami 
224. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Gościem specjalnym 
był bp pomocniczy diecezji świd-
nickiej – Adam Bałabuch, który 
odprawił mszę świętą w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. Najświęt-
szego Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry Kar-
mel. W Strzegomskim Centrum 
Kultury, w drugiej części obcho-
dów, wystąpili uczniowie z PSP 
nr 2 i PSP nr 4. Na zakończenie 
miała miejsce projekcja polskiego 
filmu pt. „Czarny Czwartek. Janek 
Wiśniewski padł”.

25-lecie samorządu
Obchody 25-lecia samorządu 

terytorialnego w naszej gminie 
(22 maja br.) miały piękną oprawę. 
Święto było znakomitą okazją 
do tego, aby podziękować wielu 

osobom za ich wkład w rozwój 
strzegomskiej samorządności. 
W uznaniu zasług na rzecz gmi-
ny Strzegom i  jej mieszkańców 
w okresie 25-lecia samorządności 
władze miasta wręczyły 15 oso-
bom tytuł „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej” i 2 osobom tytuł 
„Młody Aktywny Strzegomianin”. 
Postanowieniem prezydenta RP, 

za zasługi w działalności na rzecz 
społeczności lokalnej Złotym 
Krzyżem Zasługi odznaczony 
został Jerzy Skiera, a Brązowym 
Krzyżem Zasługi – Zbigniew 
Suchyta. 

Strzegom pięknieje
Strzegom pięknieje z  roku na 

rok. Duży wpływ na to miały 

nowe kwiaty, które w okresie letnim 
zdobiły miasto. Nasadzono ample 
pelargoniami oraz naczepem złoci-
stym. Obsadzono ponadto skrzynki 
balkonowe na Urzędzie Miejskim 
oraz gazony i klomby niecierpkiem, 
surfinami i begoniami. Na terenie 
miasta ustawiono także nową aran-
żację kwiatową, która ulokowana 
została na skrzyżowaniu Rynku 
i ul. Paderewskiego. 

Odnowiony skwer
Skwer u zbiegu ulic Kaszte-

lańskiej i Świdnickiej w Strze-
gomiu wygląda jak nowy. 

Nowe alejki oraz ławki spra-
wiły, że miejsce nabrało swo-
istego uroku. Całości dopeł-
niły efektowane nasadzenia. 
Wykonawcą modernizacji był 
Zakład Usług Komunalnych 
w  Strzegomiu. Koszt prac 
wyniósł ok. 45 tys. zł. 

Zawody strażackie 
w Goczałkowie

Goczałków był gospodarzem 
zawodów sportowo-pożarni-
czych Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Strzegom, 
które odbyły się w 23 maja br. 

W rywalizacji uczestniczyło 7 
jednostek OSP. W rywalizacji 
seniorów najlepsi okazali się 
strażacy ze Stanowic, wy-
przedzając swoich kolegów 
z Granicy oraz Tomkowic. Po 
zakończonych zmaganiach

sportowych odbył się oko-
licznościowy piknik z  okazji 
„Dnia Strażaka”.

„Polska Biega”
Już po raz piąty w Strzego-

miu odbyła się ogólnopolska 
akcja „Polska Biega”. 16 maja 
br. na terenie Strzegomskich 
Plantów kilkuset uczniów 
z   p lacówek oświatowych 
(w  tym kilku przedszkola-
ków) gminy Strzegom wzięło 
udział w  imprezie happe-
ningowej, mającej na celu 
promocję biegania. Impreza 
została zorganizowana przez 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu.

40-lecie Kostrzan
Zespół Folklorystyczny „Ko-

strzanie” skończył w tym roku 
40 lat. 5 czerwca br. odbył się 
trwający ponad dwie godziny 
koncert zespołu, który był 
wspaniałą ucztą dla wszystkich 
wielbicieli folkloru. Widowi-
sko wyreżyserował Gerard 
Nowak. Goście zaproszeni 
na koncert – zamiast kwia-
tów – przekazali przedmioty 

służące niepełnosprawnym 
uczniom Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w  Strzegomiu. 
Dwa dni później, w  Kostrzy, 
została odprawiona msza po-
lowa w intencji wychowanków 
i  kadry zespołu, odbył się 
koncert plenerowy z udziałem 
zaproszonych zespołów pt. 
„Przyjaciele Kostrzan” oraz 
jubileuszowa biesiada z  mu-
zyką. 

Święto Granitu 
Strzegomskiego

W dniach od 19 do 21 czerw-
ca br. odbyła się 5. edycja Święta 
Granitu Strzegomskiego. Wiele 
niespodzianek dla odwiedzają-
cych przygotowali strzegomscy 
kamieniarze, którzy prezento-
wali swój dorobek na Rynku. 
Nie zabrakło również fanta-
stycznych koncertów, które po-
rwały strzegomską publiczność. 
W  tym roku wystąpili m. in.: 
Mesajah, Zbigniew Wodecki 

i legendarny zespół Dżem. Do-
dajmy, że w tym roku na Święto 
Granitu Strzegomskiego przy-
jechała do naszego miasta ekipa 
TVN 24 i TVN Meteo Active, 
by pokazać największe walory 
turystyczne Ziemi Strzegom-
skiej i  promować bogactwo 
naturalne czyli granit. 

Absolutorium dla burmistrza
24 czerwca br. Rada Miej-

ska w  Strzegomiu jednogło-
śnie udzieliła absolutorium 

burmistrzowi Strzegomia 
- Zbigniewowi Suchycie . 
Analizując ubiegły rok bur-
mistrz powiedział: - 2014 rok 
był bardzo dobrym rokiem dla 
gminy Strzegom, choć bardzo 
trudnym, jeżeli chodzi o  re-
alizację budżetu. Bez udziału 
mieszkańców, ich wsparcia 
i pomocy, zrealizowanie takie-
go ogromu zadań nie byłoby 
możliwe.

40-lecie pracy 
duszpasterskiej 
w Olszanach

W kościele pw. Trójcy Świę-
tej w  Olszanach, 25 czerwca 
br., odbyła się msza święta 
dziękczynna za dar 40 lat 
pracy duszpasterskiej w  Ol-
szanach ks. kanonika Józefa 
Wróbla, proboszcza miejsco-
wej parafii. W roku bieżącym 
minęło także 48 lat od uzyska-
nia święceń kapłańskich przez 
ks. Józefa Wróbla, który obec-
nie jest najstarszym kapłanem 
w dekanacie Strzegom.

AKS nadal w IV lidze!
AKS Granit Strzegom S. 

A. praktycznie w  ostatniej 
chwili uratował się przed 
spadkiem do wałbrzyskiej 
klasy okręgowej. W ostatnich 
pięciu kolejkach podopieczni 
Jarosława Krzyżanowskiego 
wywalczyli 11 punktów na 15 
możliwych i ostatecznie zajęli 
6. miejsce od końca w IV lidze 
dolnośląskiej. - To był bardzo 
trudny sezon – tak naprawdę 
zagraliśmy 29 meczów wyjaz-
dowych. – podsumował trener 
AKS-u.

Wielka Brytania najlepsza 
w Morawie

Zwycięstwem brytyjczyków 
zakończyła się tegoroczna 
edycja Pucharu Narodów w 
WKKW w Morawie (24-28 
czerwca br.). W prestiżowym 
konkursie CI-long3* beza-
pelacyjnie zwyciężył mistrz 
olimpijski z Londynu - Mi-
chael Jung (Niemcy).
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Środki gminne na 
wypoczynek letni

Burmistrz Strzegomia roz-
strzygnął otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań pu-
blicznych z  zakresu ochrony 
i promocji zdrowia w 2015 r. 
W ramach 2 zadań przyznano 
kwotę ok. 60 tys. zł. Dzięki 
gminnym pieniądzom wiele 
dzieci mogło wyjechać na 

upragnione wakacje i  wziąć 
udział w zajęciach. 

Utrudnienia na Grabach
W związku z z przebudową 

dróg gminnych na Grabach, 
od 21 lipca br. wyłączony 
został z ruchu most nad rze-
ką Strzegomką przy skrzy-
żowaniu ulic Wałbrzyskiej, 
Jeleniogórskiej i  Dolnej, na 

którym prowadzone były 
prace remontowe. Prace 
na tych odcinkach trwały 
2 miesiące. 

Porządkowali 
cmentarze na Ukrainie

Do akcji związanej z po-
rządkowaniem zrujnowa-
nych polskich nekropolii 
na Kresach kolejny raz 
włączyli się strzegomia-
nie wraz z  burmistrzem 
Zbigniewem Suchytą . 
S t r z egomska  de lega-
cja, złożona głównie ze 
strażaków ochotników, 
k tór ym towarz y sz y ła 
Urszula Olszewska, po-

rządkowała cmentarz w miej-
scowości Kovalivka. To były 
dni nie tylko wytężonej pracy, 
ale i pełne wzruszeń.

Dom Dziennego Pobytu 
stał się faktem

W lipcu br. poinformowano, 
że gmina Strzegom otrzyma 
dotację na utworzenie Dzien-
nego Domu Pobytu Senior - 

Wigor. Było to najlepsze po-
twierdzenie działań na rzecz 
seniorów oraz informacja, 
która z  pewnością ucieszyła 
wielu strzegomian. Strze-
gomski Dzienny Dom Senior 
WIGOR będzie zlokalizowa-
ny na parterze budynku po 
byłej przychodni przy ul. Ar-
mii Krajowej. Złożona przez 
gminę oferta znalazła się na 2. 
miejscu wśród dziesięciu ofert 

dolnośląskich gmin. W skali 
kraju zajęła 77. miejsce na 134 
złożone oferty i  otrzymała 
dofinansowanie w  pełnym 
wnioskowanym zakresie.

Sukces piłkarzy 
AKS-u w Danii

Dużym sukcesem zakoń-
czył  s ię  star t  młodzików 
AKS-u  Strzegom (rocznik 
2003 i młodsi) w piłkarskim 

turnieju „Dana Cup”, który 
rozgrywany był w dniach 20-
25 lipca br. w duńskim mie-
ście Hjoerring. Podopieczni 
Jarosława Krzyżanowskiego 
bez problemu wyszli z  gru-
py eliminacyjnej i  odpadli 
dopiero w  ćwierćfinałach. 
Wynik ten jest ogromnym 
osiągnięciem drużyny. 

Będzie boisko 
w Granicznej

Gmina Strzegom uzyskała 
z budżetu województwa dol-
nośląskiego dofinansowanie 
w  wysokości 25 tys. zł na 
zadanie pod nazwą „Budowa 
miejsca rekreacji - boiska wie-
lofunkcyjnego o nawierzchni 
z mączki ceglanej we wsi Gra-
niczna na działce nr 225/6”. 
W ramach zadania wykonane 
zostanie boisko sportowe 
wielofunkcyjne z  przezna-
czeniem do uprawiania sportu 
i  rekreacji w  dyscyplinach- 
piłka koszykowa, piłka siat-
kowa, tenis ziemny.

Święto folkloru 
w Strzegomiu

W dniach od 5 do 9 sierpnia 
br. Strzegom obchodził swoje 
doroczne święto folkloru. 
Nasze miasto odwiedziły ze-
społy z Peru, Słowacji, Nowej 
Zelandii, Sri Lanki, Białorusi, 
Serbii oraz Kacwiny. Go-
spodarzem jak co roku był 

zespół Kostrzanie. Festiwal 
zwieńczył koncert popularne-
go zespołu Bajm. Wszystkie 
występy odbywały się w tym 
roku w  Rynku, z  uwagi na 
remont stadionu Ośrodka, 
Sportu i  Rekreacji. Za rok 
festiwal będzie obchodził 
piękny jubileusz – 25–lecia 
powstania. 

Tłumy na basenach
W trakcie tegorocznych wa-

kacji było niezwykle gorąco. 
Miało to swoje odzwierciedlenie 
m. in. we frekwencji na strze-
gomskim kompleksie basenów 
kąpielowych. Tylko w pierwszej 
dekadzie sierpnia nasze baseny 
odwiedziło ok. 15 tys. osób.

 Straty po burzach
Silne burze z gradem, które 

przeszły nad gminą Strzegom 
11 sierpnia br. poczyniły znacz-
ne szkody. Najbardziej ucier-
piały wsie Modlęcin, Tomko-
wice, Granica i  Bartoszówek. 
Porywisty wiatr, towarzyszący 
burzom, uszkodził dachy do-
mów w Modlęcinie i Granicy. 

W Bartoszówku poryw wia-
tru powalił komin. W  każdej 
z tych miejscowości połamane 
zostały drzewa.

Dożynki w Jaroszowie
Polowa msza św., przepięk-

ny ceremoniał żniwno-dożyn-

kowy, niezwykle barwne pre-
zentacje dożynkowe, występy 
zespołów folklorystycznych 
oraz biesiada i  zabawa – to 
najważniejsze punkty Gmin-
nych Dożynek, które odbyły 
się w  Jaroszowie w  dniu 23 
s ierpnia br. Jaroszów był 
organizatorem tegorocznych 
dożynek w  uznaniu zasług 
mieszkańców sołectwa za 
dotychczasowe osiągnięcia 

w  krzewieniu obrzędowości 
wiejskiej. Zaszczytną funkcję 
starostów dożynek pełnili 
Anna Komornicka z Olszan 
i Krzysztof Kowalczyk z Ja-
roszowa. 
Will Furlong najlepszy!

Reprezentant Wielkiej Bry-
tanii, Will Furlong na koniu 
Livingstone zwyciężył w Mi-
strzostwach Europy Młodych 
Jeźdźców w  WKKW, które 

rozgrywane były w  dniach 
27-30 sierpnia na hipodromie 
w  Morawie. W  rywalizacji 
drużynowej również bez-
konkurencyjni Brytyjczycy. 
Piękna pogoda i  doskonała 
organizacja sprawiły, że eu-
ropejski czempionat można 
zaliczyć do bardzo udanych.

Przegląd szkół dokonany
W  sie r pn iu  na  t e ren ie 

wszystkich placówek oświato-
wych gminy Strzegom trwały 
prace remontowe. W ostatnim 
tygodniu przed rozpoczę-
ciem nowego roku szkolne-
go władze miasta dokonały 
przeglądu szkół pod kątem 
remontowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem zaleceń sane-
pidu, przekształcenia oddzia-
łów przedszkolnych w przed-
szkola oraz zapoznania się 
z  najpilniejszymi potrzebami 
inwestycyjnymi, które będą 
rozważane przy planowaniu 
budżetu na 2016 r.

Rozpoczęli nowy rok 
szkolny! 

Uczniowie szkół z  terenu 
gminy Strzegom rozpoczęli 
nowy rok szkolny 2015/2016. 
We wszystkich szkołach odby-
ły się okolicznościowe apele, na 
których młodzi strzegomianie 
spotkali się po dwóch mie-
siącach wakacji z  dyrektora-
mi szkół, nauczycielami oraz 
swoimi kolegami, z  którymi 
mogli podzielić się wrażeniami 
z letniego wypoczynku. Gmin-
na inauguracja roku szkolnego 
odbyła się Publicznej Szkole 
Podstawowej w Olszanach. 

Nigdy więcej wojny! 
Uroczystości upamiętniające 

76. rocznicę agresji Niemiec 
na Polskę, które odbyły się 
w  niedzielę, 6 września br. 
na terenie Muzeum Gros-
s-Rosen w  Rogoźnicy, miały 
podniosły i  wyjątkowy cha-
rakter. Głównie ze względu 
na obecność znamienitych 

gości i  odsłonięcie specjalnej 
tablicy ufundowanej przez 
społeczeństwo Ziemi Strze-
gomskiej. Pięknym i niezwykle 
symbolicznym momentem 
było złożenie wieńców przez 
poszczególne delegacje przed 
pomnikiem mauzoleum. 

Uroczystości w Rusku 
Msza św. polowa, złożenie 

kwiatów pod pomnikiem więź-
niów politycznych, pracujących 
przymusowo w Rusku w latach 
1948- 1958 oraz okoliczno-
ściowe przemówienia zapełniły 
program uroczystości XII Spo-
tkania Religijno-Patriotyczne-
go w Rusku w dniu 20 września 
br. W  uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele różnych 
szczebli władz samorządowych, 
ale nie mogłaby się ta uroczy-
stość odbyć bez udziału byłych 
więźniów obozu, kombatantów, 
żołnierzy, harcerzy, uczniów 
szkół oraz mieszkańców gminy 
Strzegom. 

40 lat minęło… 
Przedstawienie historycz-

ne w  trzech aktach, nadanie 
członkom towarzystwa tytułu 
„Zasłużony dla Ziemi Strze-
gomskiej”, wydanie monografii 
towarzystwa pt. „40 lat minę-
ło…” oraz koncert Jacka Kró-
likowskiego, to główne punkty 
programowe Jubileuszu 40-lecia 
Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Strzegomskiej, który odbył 
się 18 września br. w  Strze-
gomskim Centrum Kultury. 
Uroczystość 40-lecia ZMZS 
miała szczególnie podniosły 
charakter, nie zabrakło także 
dobrego humoru, wspomnień 
i refleksji. 

Gala QI
Kapituła Programu Najwyższa 

Jakość Quality International 
2015, odbywającego się pod pa-
tronatem Ministerstwa Gospo-
darki, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Klubu Pol-
skie Forum ISO 9000, przyznała 

Urzędowi Miejskie-
mu w  Strzegomiu 
tytuł Laureata w ka-
tegorii QI Services – 
za najwyższej jakości 
usługi z zakresu ad-
ministracji publicz-
nej świadczone na 
rzecz mieszkańców 
i  przedsiębiorców. 
Na Galę QI 2015, 
która odbyła się 
w  Warszawie 30 
września br., zapro-
szeni zostali - Wie-
sław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzegomia 
oraz Iwona Zabawa – Budzi-
szyn, sekretarz gminy. Certyfikat 
Laureata wraz z Licencją na po-
sługiwanie się znakiem QI oraz 
złoty medal QI 2015 odebrał 
Wiesław Witkowski.

IV Polonijny Zjazd 
Strzegomian 

W  atmosferze niezwykłej 
życzliwości, ciepła i przyjaźni 

przebiegał w  dniach 25-27 
września 2015 r. w  naszym 
mieście IV Polonijny Zjazd 
Strzegomian. Zjazd był wy-
darzeniem bez precedensu 
w  najnowszej historii naszej 
gminy. IV Polonijny Zjazd 
Strzegomian to kontynuacja 
wspaniałej idei, który po-
wstała w 2012 r. na kontynen-
cie północnoamerykańskim, 
w  Kanadzie. Przy jazd do 

Strzegomia był wspaniałym 
świadectwem pamięci, pa-
triotyzmu i  troski o  swoją 
Małą Ojczyznę. Szczególnie 
widoczne to było podczas 
różnych spotkań w  ramach 
trzydniowego zjazdu, którego 
punktem kulminacyjnym był 
sobotni bal rozpoczęty od 
Poloneza w  wykonaniu ZF 
„Kostrzanie”.

LIPIec
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Podpisali list intencyjny
LKS Stragona będzie gospo-

darzem Mistrzostw Europy 
Seniorów we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowe-
go, które odbędą się w 2017 r. 
W  piątek, 16 października br. 
list intencyjny ws. wzajemnej 
współpracy i pomocy przy or-
ganizacji ME podpisali: członek 
zarządu województwa dolno-
śląskiego – Jerzy Michalak, 
dyrektor zawodów – Marcin 

Konarski oraz burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta. 
List intencyjny mówi o pomocy 
i  uczestnictwie w  organizacji 
ME, ujmowaniu tej imprezy 
w  działaniach informacyjnych 
oraz współfinansowaniu ze stro-
ny województwa dolnośląskiego 
i  gminy Strzegom. Natomiast 
LKS Stragona zobowiązała się 
m. in. do organizacji tej impre-
zy na najwyższym poziomie, 
popularyzacji jeździectwa oraz 

miejsca rozegrania zawodów 
oraz promowania Dolnego Ślą-
ska jako gospodarza ME.

Jubileuszowy Festiwal 
Subkultur za nami!

3 października br. odbyła się 
kolejna, piąta edycja Festiwalu 
Subkultur. Tradycyjnie festiwal 
składał się z  dwóch części: 
występu amatorskiego oraz 
koncertu gwiazdy wieczoru. 
W  pierwszej części festiwa-
lu zaprezentowała się grupa 
Szczurek&Gucio, która wygrała 
etap eliminacyjny. W  drugiej 
części festiwalu wystąpił Junior 
Stress, właściwie Marcel Galiń-
ski – polski wokalista, związany 
ze sceną muzyki reggae i dance-
hall. Organizatorami festiwalu 
byli: Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, Liceum Ogólnokształ-
cące w Strzegomiu oraz Strze-
gomskie Centrum Kultury. 

Strzegomianie wybrali 
Przez trzy dni strzegomia-

nie mogli głosować na pro-
jekty zgłoszone do II edycji 

Budżetu Obywatelskiego. 
W  przypadku zadań małych 
wszystkie projekty zostały 
zakwalifikowane do realiza-
cji. Spośród zadań dużych 
zwyciężył projekt „Gwiezdne 
podwórko – centrum rekre-
acyjno-edukacyjne”. Inwe-
stycja zostanie wykonana na 
terenie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Strzegomiu. Projekt 
zdobył 505 głosów. 

Umowa partnerska 
podpisana 

21 października br. w cze-
skich Horicach odbyła się 
uroczystość podpisania umo-
wy o  współpracy pomiędzy 
samorządami miasta Horice 
i gminą Strzegom. Aktu pod-
pisania umowy dokonali: sta-
rosta Horic - Ales Svoboda 
i burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta. Trwające od 
roku rozmowy o partnerstwie 
naszych miast i  wzajemne 
wizyty na różnego typu uro-
czystościach odbywających się 
w obu miastach, zaowocowały 

we wrześniu br. Oba miasta 
podczas sesji  swoich Rad 
Miejskich podjęły uchwały 
w sprawie podjęcia współpra-
cy partnerskiej miasta Horic 
i gminy Strzegom. 

Drogi jak nowe 
Remontom zostały pod-

dany drogi dojazdowe do 
pól w  miejscowościach Żół-
kiewka, Olszany oraz ulica 

Milenijna w Strzegomiu. To 
bardzo ważne inwestycje, na 
realizację których mieszkańcy 
czekali już od dawna. W za-
rządzie gminy Strzegom jest 
około 96 km dróg, w tym 46 
km dróg publicznych i 50 km 
dróg wewnętrznych, w skład 
których wchodzą szutrowe 
drogi wewnętrzne i  typowo 
gruntowe drogi transportu 
rolnego.

Owocna współpraca 
Władze Zakładu Usług 

Komunalnych w Strzegomiu 
i Spółdzielni Mieszkaniowej 
w  Świebodzicach podpisały 
4 listopada br. list inten-
cyjny w  sprawie rozszerze-
nia wieloletniej współpracy 
w  dziedzinie wytworzenia 
i  dostarczenia ciepła, ciepłej 
wody użytkowej i   energii 
elektrycznej na okres 20 lat. 
Podjęte działania otwierają 
nowe możliwości dla partne-
rów porozumienia, a dla ZU-
K-u to dodatkowa szansa na 
pozyskanie funduszy unijnych 
i  modernizacja użytkowanej 
kotłowni.

Umowa z pułkiem 
podpisana 

Rozwijanie współpracy na 
rzecz obronności państwa, 
kształtowanie pozytywnego 
wizerunku wojska polskiego, 
ceremonialne zabezpieczenie 
uroczystości państwowych 

i  wojskowych, a  także wy-
chowanie młodego pokole-
nia w  duchu patriotycznym 
- to tylko niektóre aspekty 
porozumienia podpisane-
go 6 listopada br. pomię-
dzy gminą Strzegom a  10. 
Wrocławskim Pułkiem Do-
wodzenia. W  imieniu stron 
porozumienia podpisy złożyli 
- Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia oraz płk 
Kazimierz Łucki, dowódca 
10.Wrocławskiego Pułku 
Dowodzenia. 

Honorowe Obywatelstwo 
dla Mellity Sallai 

Kwiaty, życzenia, uściski 
i podziękowania popłynęły 10 
listopada 2015 r. w stronę pani 
Melitty Sallai, która podczas 
uroczystej sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu otrzymała 
- jednogłośną decyzją Rady 
Miejskiej – zaszczytny tytuł 
„Honorowy Obywatel Strze-
gomia”. Melitta Sallai, pocho-

dząca z rodziny Wietersheim 
Kramsta, jest założycielką 
w 1995 r. Fundacji św. Jadwi-
gi, prowadzącej w  Morawie 
bezpłatne przedszkole. Pałac 
w Morawie stał się ośrodkiem 
spotkań Polaków, Czechów 
i Niemców. 

Uroczystości patriotyczne 
w Strzegomiu 

Strzegomianie 11 listopada 
br. obchodzili 97. rocznicę 
odzyskania niepodległości. 
Były to chwile pełne wzru-
szeń i refleksji nad obecnym 
kształtem naszej ojczyzny. 
Uroczysta msza św. w  Ba-
zylice Mniejszej, złożenie 
kwiatów pod pomnikiem I.J. 
Paderewskiego, wręczenie ho-
norowych tytułów „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej” 
i  „Młody Aktywny Strzego-
mianin” oraz koncert niekwe-
stionowanej gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej - Haliny 
Kunickiej – tak pokrótce 

przedstawiał się program tego 
wyjątkowego święta. Na uwa-
gę zasługuje liczna obecność 
młodzieży. 

Konkurs rozstrzygnięty 
W  wyremontowanej świe-

tlicy wiejskiej w Olszanach 13 
listopada br. rozstrzygnięto 
tegoroczną edycję niezwy-
kle lubianego i  popularnego 
konkursu „Estetyka zagrody 
wiejskiej i ogródków przydo-
mowych położonych na te-
renach sołectw gminy Strze-
gom”. W sumie w konkursie 
wzięło udział 45 uczestników 
w dwóch kategoriach: zagro-
da wiejska - 16 osób i ogródki 
przydomowe – 29 osób.

Orły Polskiego Samorządu 
I nagroda w Ogólnopolskim 

Plebiscycie Orły Polskiego 
Samorządu oraz Tytuł Dol-
nośląska Gmina roku 2015 
to kolejne, zaszczytne wyróż-
nienie dla gminy Strzegom. 

Wielka Gala „Polska Przed-
siębiorczość”, podczas której 
przyznano nagrody w  ple-
biscytach - Orły Polskiego 
Samorządu, Orły Polskiej 
Przedsiębiorczości, a  także 
Orły Polskiego Budownictwa 
i Perły Medycyny odbyła się 
28 listopada br. w Warszawie. 
Tytuł i  statuetkę odebrała 

Iwona Zabawa , sekretarz 
gminy. Prestiżowa nagroda 
umacnia na krajowym forum 
pozytywny wizerunek naszej 
marki jako granitowego serca 
Polski, podnosi konkurencyj-
ność w  stosunku do innych 
samorządów oraz stwarza 
warunki do rozwoju społecz-
ności lokalnej.

Będzie „Delfinek” 
Dzieci z gminy Strzegom sko-

rzystają z zajęć nauki pływania 
w „Delfinku”, który będzie usy-
tuowany przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 oraz Gimna-
zjum nr 2 w Strzegomiu. Stanie 
się to możliwe dzięki dotacjom, 
które gmina otrzyma w maks. 
wysokości ok. 2,9 mln zł, czyli 
55% wartości całej inwestycji. 
Dotacja z budżetu województwa 

dolnośląskiego wyniesie 1,25 mln 
zł, jako dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w  ramach pi-
lotażowego programu budowy 
małych przyszkolnych krytych 
pływalni pn. „Dolnośląski Delfi-
nek”, zaś z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki otrzymamy dofinan-
sowanie w wysokości 1,65 mln 
zł w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego. Planowany koszt 

całej inwestycji wyniesie w grani-
cach 5,5 mln zł. 

Nowa Rada zaprzysiężona 
24 młodych radnych z  tere-

nu gminy Strzegom złożyło 1 
grudnia br. w  Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu ślubowanie, 
stając się tym samym członkiem 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu 3. kadencji 2015-
17. W  trakcie inauguracyjnych 
obrad wybrano przewodniczą-
cego rady, którym został Pa-
weł Wroński z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Strzego-
miu. W skład prezydium weszli 
ponadto: Magdalena Hawro 
i Sylwia Czyczerska (obie z LO), 
które objęły funkcję wiceprze-
wodniczących rady oraz Paulina 
Grondowska (Zespół Szkół 
w Goczałkowie), która została 
sekretarzem.

Św. Mikołaj w Strzegomiu
Zapalenie światełek na naj-

większej strzegomskiej choince, 
słodkie prezenty dla najmłod-

szych strzegomian od Św. Mi-
kołaja i jego pomocników, kon-
kursy z  nagrodami, wspaniała 
zabawa w  rytm świątecznych 
piosenek, sesja fotograficzna 
w śnieżnej karecie zaprzęgnię-
tej w  renifera i  premierowa 
projekcja bajki pt. „Rabusie 
fistaszków” w  technologii 3D 
w kinie SCK - te i inne atrakcje 
czekały na małych mieszkań-
ców naszego miasta w piątek, 4 
grudnia br. 

Kino 3D zaprasza 
Strzegomskie Centrum Kultury 

od 4 grudnia br. jest wyposażone 
w nowoczesne kino cyfrowe, które 
pozwala na zaoferowanie miesz-
kańcom naszej gminy nowości 
ukazujących się na rynku filmo-
wym. Kino jest także wyposażone 
w funkcję 3D (z wykorzystaniem 
najnowocześniejszej obecnie tech-
nologii DEPTH Q), dzięki której 
możliwe jest wyświetlanie filmów 
w  wersji trójwymiarowej, tak 
oczekiwanej przez najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy.

Remont na finiszu 
Ku końcowi zbliża się remont 
G r a b ó w. R e m o n t  d r ó g 
objął ulice: Wałbrzyską od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 
5 do ul. Dolnej wraz z łącznikiem 
o  nawierzchni gruntowej, ul. 
Górniczą i i ul. Jeleniogórską do 
ul. Dolnej. Graby – do niedawna 
najbardziej zaniedbana dzielnica 
Strzegomia przeżywa obecnie 
renesans. Nowe inwestycje 
drogowe poprawiły estetykę 
otoczenia. Nowe nawierzchnie 
dróg zapewniły płynność 

i  bezpieczeństwo w  ruchu 
drogowym - eliminując hałas 
komunikacyjny, nowe chodniki 
– gwarantują bezpieczeństwo 
w  ruchu pieszym, a  nowe 
ścieżki rowerowe – stwarzają 
nie tylko większe możliwości 
k o m u n i k a c y j n e ,  a l e 
i  rekreacyjne. Poprawiła się 
estetyka otoczenia. Uzupełnia 
się nasadzenia zieleni, pojawia 
się mała architektura parkowa. 
Nad Strzegomką pojawił się 
nowy obelisk, zaś stary został 
odnowiony.
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Lokal mieszkalny rusko

Według opinii naszych ma-
ratończyków, start w RPA był 
najtrudniejszym ze wszystkich 
dotychczasowych, nawet bar-
dziej wyczerpujący od tego 
w Rio de Janeiro w Brazylii. 

– Spodziewaliśmy się trud-
nego biegu, jednak warunki na 
trasie były ekstremalne, głównie 
ze względu na temperaturę 
powietrza. Do tego stopnia, 
że wielu czarnoskórych biega-
czy nie ukończyło maratonu, 
a  przecież są oni naturalnie 
predestynowani do dużego wy-
siłku – podkreślają wspólnie Jan 
Chmura i Ryszard Żmijewski.

Nadludzki wysiłek
Bieg rozpoczął się o  godz. 

6.15 rano i już wtedy było 24 st. 
Celsjusza, później termometry 
wskazywały nawet temperaturę 
34-35 st. Celsjusza. Wysoka 
temperatura miała niebagatelny 
wpływ na ogromne zmęczenie 
i odwodnienie organizmów, upał 
siał spustoszenie w mięśniach. 
Trzeba dodać, że maraton roz-
grywany był na dużej wysokości 
– maks. na wys. 1750 m n. p. m., 
a więc 150 m wyżej od wysokości 
Śnieżki w  Karkonoszach – co 
powodowało z kolei niedotlenie-

nie. – W takich temperaturach 
trudno jest usiedzieć, nie mówiąc 
o  bieganiu i  to na dystansie 
maratonu – mówi Honorowy 
Obywatel Strzegomia. – Po 20 
km mój organizm odmówił po-
słuszeństwa, po prostu brakowa-
ło mi sił. W głowie pojawiła się 
myśl o natychmiastowym zejściu 
z  trasy. Pokonałem jednak ten 
kryzys i  dzięki wielkiej deter-
minacji i sile woli postanowiłem 
kontynuować maraton. Były 
takie momenty, że po prostu 
szedłem, a nie biegłem, stąd mój 
czas był relatywnie gorszy. Wielu 
biegaczy przede mną i za mną 
też szło, co tylko potwierdzało 
skalę trudności. Najważniej-
sze, że udało mi się ukończyć 
bieg – zaznacza Jan Chmura. 
Trudne chwile na trasie mara-
tonu przeżywał także Ryszard 
Żmijewski, ale on również dotarł 
do upragnionej mety. Wedle 
powszechnej opinii, ze względu 
na ekstremalne warunki maraton 
nie miał prawa się odbyć.

Coraz bliżej końcowego celu
Czasy obu naszych bohate-

rów zeszły w  tym przypadku 
na dalszy plan - ważne, że obaj 
pozostali w grze w kontekście 

zdobycia „Korony Maratonów 
świata”. Pozostały im jeszcze 
dwa maratony: na Antarkty-
dzie i  w  Sydney (Australia), 
które odbędą się w  2016 r. 
Pierwszy z  nich będzie miał 
miejsce na Lodowym Kon-
tynencie w marcu przyszłego 
roku. Warto wspomnieć, że 
w  maratonie w  RPA starto-
wało tylko 3 Polaków, w tym 

dwóch z naszej gminy. Dodaj-
my jeszcze, że nasi biegacze 
mieli na trasie Soweto Mara-
thon w Johannesburgu wspar-
cie w  osobie strzegomianina 
Jacka Kiszkiela, który mocno 
kibicował i trzymał kciuki za 
ukończenie tego morderczego 
biegu przez naszych reprezen-
tantów.

tW

ekstremalny maraton w rPA
Obaj nasi maratończycy pozostali w grze w kontekście zdobycia „Korony Maratonów świata”

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strzegom
 Przedmiotem przetargu jest lokal 
mieszkalny nr 4 o powierzchni użyt-
kowej 27,40 m² położony w budynku 
Rusko 63 wraz z udziałem 1527/10000 
w częściach wspólnych budynku i prawie 
własności działki nr 156, AM - 1, Obr. 
Rusko  o powierzchni 300 m2

Lokal mieszkalny nr 4 składa się z:
- pokoju o pow. 16,40 m2

- kuchni o pow. 11,00 m2

oraz pomieszczeń przynależnych: – 
dwóch piwnic o pow. 4,90 m2, 3,70 m2 
Cena wywoławcza nieruchomości 
1.520,00 zł Wadium - 1.200,00 zł 
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.01.2016 r. o godz. 1230 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00047354/3, Nieru-
chomość jest wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 
05.11.2015 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 18 października 
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej obręby: Barto-
szówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, 
Morawa i Międzyrzecze przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest sym-
bolem MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w strefie „ow” obserwacji 
archeologicznej.
Dla osób zainteresowanych, lokal 
udostępniony będzie do oglądania 
w dniu 15.01.2016 r. w godzinach od 
1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232  w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia  18.01.2016 
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 uczestnika, któ-
ry 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 
odwołania 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 wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Przetargo-
wej bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z prze-
targiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy czym in-
formacja o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 995, 
AM – 1, Obr. Olszany, położo-
na w Olszanach o powierzch-
ni 0,13 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032892/8. 
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właścicieli przyległych 
nieruchomości - działek nr 52, 
53, AM-1, Obr. Olszany 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 6.006,00 zł
Wadium - 610,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.01.2016 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 18 października 2004 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich 
dla części południowo-zachod-
niej gminy Strzegom obejmują-
cej wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, Sta-
wiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem – 1R10 
uprawy polowe.
W momencie podpisania aktu 
notarialnego sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości zostanie 
ustanowiona bezterminowa i nie-
odpłatna służebność przejścia i 
przejazdu do sąsiednich nierucho-
mości gruntowych. 

Osoby zamierzające uczestniczyć 
w przetargu winny w terminie do 
dnia 18.01.2016 r. zgłosić się w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego potwier-
dzenia uczestnictwa w przetargu i 
złożenia dowodów potwierdzają-
cych spełnienie warunków prze-
targu ograniczonego. W terminie 
do dnia 19.01.2015 r. Komisja 
Przetargowa zakwalifikuje osoby 
uprawnione do wzięcia udziału w 
przetargu, wywieszając na tablicy 
ogłoszeń listę osób zakwalifikowa-
nych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 18.01.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to 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 za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-

niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej mienie ko-
munalne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 90, AM – 1, 
Obr. Stawiska, położona w Stawi-
skach o powierzchni 0,07 ha, dla 
nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00077008/2. 
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właścicieli przyległych 
nieruchomości - działek nr 72, 
73/1, 74/3, AM-1, Obr. Stawiska. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 3.234,00 zł
Wadium - 330,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.01.2016 r. o godz. 1200 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 18 października 2004 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich 
dla części południowo-zachod-
niej gminy Strzegom obejmują-
cej wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, Sta-
wiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem – 1R10 
uprawy polowe.
W momencie podpisania aktu 
notarialnego sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości zostanie 
ustanowiona bezterminowa i nie-
odpłatna służebność przejścia i 
przejazdu do sąsiednich nierucho-
mości gruntowych. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w 
przetargu winny w terminie do dnia 
18.01.2016 r. zgłosić się w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami i 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu 
pisemnego potwierdzenia uczest-
nictwa w przetargu i złożenia dowo-
dów potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ograniczone-
go. W terminie do dnia 19.01.2015 
r. Komisja Przetargowa zakwalifi-
kuje osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywieszając 
na tablicy ogłoszeń listę osób za-
kwalifikowanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 18.01.2016 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 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 przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 

przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Prof. Jan Chmura i  radny Rady Miejskiej w  Strzegomiu 
- Ryszard Żmijewski ukończyli już biegi maratońskie 
w Nowym Jorku (Ameryka Północna), Jerozolimie (Azja), 
Rio de Janeiro (Ameryka Południowa) i Berlinie (Europa). 
W listopadzie br. wzięli udział w piątym maratonie – Soweto 
Marathon w obszarze miejskim w Johannesburgu w Repu-
blice Południowej Afryki.
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Przetarg ograniczony - uprawy polowePrzetarg ograniczony - uprawy polowe

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komu-
nalne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
992, AM – 1, Obr. Olsza-
ny, położona w Olszanach 
o powierzchni 0,15 ha, dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00032892/8. 
Ze względu na warunki 
usytuowania przedmio-
towej nieruchomości 
przetarg ogranicza się do 
właścicieli przyległych 
nieruchomości - działek 
nr 53, 55, AM-1, Obr. Ol-
szany 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 6.930,00 zł
Wadium - 700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 21.01.2016 r. o godz. 
1130 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 80/04 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 18 paździer-
nika 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części połu-
dniowo-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Stanowice, Grochotów, Ol-
szany, Modlęcin, Granica, 
Stawiska, Tomkowice, Go-
dzieszówek przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem – 1R10 upra-
wy polowe.
W momencie podpisania 
aktu notarialnego sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomo-
ści zostanie ustanowiona 
bezterminowa i nieodpłatna 
służebność przejścia i prze-
jazdu do sąsiednich nieru-
chomości gruntowych. 

Osoby zamierzające 
uczestniczyć w przetargu 
winny w terminie do dnia 
18.01.2016 r. zgłosić się 
w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
tut. Urzędu pok. 34, II p. 
w celu pisemnego potwier-
dzenia uczestnictwa w prze-
targu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ogra-
niczonego. W terminie do 
dnia 19.01.2015 r. Komisja 
Przetargowa zakwalifikuje 
osoby uprawnione do wzię-
cia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogło-
szeń listę osób zakwalifiko-
wanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
18.01.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 

Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomo-
ści.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio 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 nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
993, AM – 1, Obr. Olsza-
ny, położona w Olszanach 
o powierzchni 0,09 ha, dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00032892/8. 
Ze względu na warunki 
usytuowania przedmio-
towej nieruchomości 
przetarg ogranicza się do 
właścicieli przyległych 
nieruchomości - działek nr 
51, 58, AM-1, Obr. Olszany 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 4.158,00 zł
Wadium - 420,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 21.01.2016 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 80/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 
2004 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo-zachod-
niej gminy Strzegom obej-
mującej wsie: Stanowice, 
Grochotów, Olszany, Mo-
dlęcin, Granica, Stawiska, 
Tomkowice, Godzieszówek 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem – 
1R10 uprawy polowe.
W momencie podpisania 
aktu notarialnego sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomo-
ści zostanie ustanowiona 
bezterminowa i nieodpłatna 
służebność przejścia i prze-
jazdu do sąsiednich nieru-
chomości gruntowych. 
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny 

w terminie do dnia 18.01.2016 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowo-
dów potwierdzających speł-
nienie warunków przetargu 
ograniczonego. W terminie 
do dnia 19.01.2015 r. Ko-
misja Przetargowa zakwali-
fikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogło-
szeń listę osób zakwalifiko-
wanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
18.01.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 

nieruchomości do sprzeda-
ży ponosi nabywca nieru-
chomości.
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 upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
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 podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr 74 85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-prze-
targi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 994, 
AM – 1, Obr. Olszany, położo-
na w Olszanach o powierzch-
ni 0,22 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032892/8. 
Ze względu na warunki usy-
tuowania przedmiotowej 
nieruchomości przetarg 
ogranicza się do właścicieli 
przyległych nieruchomości - 
działek nr 47, 50, AM-1, Obr. 
Olszany 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 10.164,00 zł
Wadium - 1.020,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.01.2016 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 80/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 18 
października 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, 
Stawiska, Tomkowice, Godzie-
szówek przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
– 1R10 uprawy polowe.
W momencie podpisania aktu 
notarialnego sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości zosta-
nie ustanowiona bezterminowa 
i nieodpłatna służebność przej-
ścia i przejazdu do sąsiednich 
nieruchomości gruntowych. 
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-

nie do dnia 18.01.2016 r. zgło-
sić się w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego tut. 
Urzędu pok. 34, II p. w celu pi-
semnego potwierdzenia uczest-
nictwa w przetargu i złożenia 
dowodów potwierdzających 
spełnienie warunków przetar-
gu ograniczonego. W terminie 
do dnia 19.01.2015 r. Komi-
sja Przetargowa zakwalifikuje 
osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywie-
szając na tablicy ogłoszeń li-
stę osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
kasie Urzędu Miejskiego lub 
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 18.01.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 

się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 

koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne 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 przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Przetarg ograniczony - uprawy polowe
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Św. Mikołaj przed urzędem zgromadził całe rodziny.

W konkursach organizowanych przez SCK chętnie brali udział najmłodsi 
strzegomianie.

Premiera bajki „Rabusie fistaszków” w kinie SCK w technologii 3D 
zgromadziła wielu chętnych.

Strzegomska fontanna przystrojona w świąteczną iluminację.

Życzenia świąteczne w imieniu władz złożył zastępca burmistrza Strzegomia 
– Wiesław Witkowski.

Selfie ze Św. Mikołajem w śnieżnej karecie to wspaniała pamiątka.

Udekorowany Rynek robi wrażenie.

Podświetlony Urząd Miejski i największa w gminie choinka.

Święta Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej radosnych okresów w ciągu roku. Od kilkunastu dni można już wyczuć świąteczną atmosferę. Św. Mikołaj wręcza wszystkim pre-
zenty, miasto jest pięknie przystrojone, najmłodsi robią sobie zdjęcia przy śnieżnej karecie, która stoi na strzegomskim Rynku. Poniżej przedstawiamy zdjęcia ukazujące świąteczny 
klimat w Strzegomiu.

magiczna atmosfera świąt


