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w numerze:

StrzeGom
Mówią o sobie 

W tym numerze o swo-
im życiu opowiada Marcin 
Oboza, muzyk i członek 
strzegomskiego zespołu 
Rondo 

 str.2

StrzeGom
nagrodzeni 

W Dniu Nauczyciela 
nagrody odebrało wielu 
pedagogów i pracowników 
oświaty. Podajemy ich listę 

 str.3

StrzeGom
Obronne 
manewry 

Na terenie Jaroszowa 
strzelcy m.in. z Oddziału 
Strzegom oraz strażacy z 
OSP Jaroszów wzięli udział 
w Strzeleckich Manewrach 
Obronnych 
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w numerze:

StrzeGom
Komendant 
już oficjalnie

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

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

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

roku? str.4

StrzeGom
Konkurs!!!

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

wiadukty 

Trwa drugi etap remontów 
strzegomskich wiaduktów 
przy ul. Dolnej i Świdnickiej 
Prace potrwają do połowy 
listopada.

PSzok

Punkt  S e l ek t ywnego 
Zbierania Odpadów Ko-
munalnych znajduje się 
przy Al. Wojska Polskiego 
75 w Strzegomiu. PSZOK 
przyjmuje odpady komu-
nalne oraz inne odpady 
z gospodarstw domowych 
z przeznaczeniem do uniesz-
kodliwiania lub odzysku.

zmiana 
organizacji 

Przypominamy, że nastąpi-
ła zmiana organizacji ruchu 
w związku z remontem drogi 
374 od wiaduktu kolejowego 
w kierunku świateł przy ul. 
Świdnickiej.
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10-osobowa delegacja gminy 
Strzegom na czele z burmi-
strzem – Zbigniewem Suchy-
tą uczestniczyła w wyjeździe 
do miasta Podhajce (obwód 
tarnopolski) na Ukrainie. 
Głównym punktem wizyty, 
która odbyła się w dniach 
17-21 października br., było 
podpisanie umowy partner-
skiej pomiędzy Strzegomiem 
a Podhajcami. 

Podpisana przez burmistrza 
Strzegomia i mera Podhajec - 
Tatianę Lewkowicz umowa 
partnerska zakłada m. in.: 
wspieranie rozwoju współ-
pracy w zakresie przemysłu, 
handlu, rolnictwa; nawiązanie 
współpracy i wymianę do-
świadczeń w zakresie nauki, 
edukacji, opieki zdrowot-
nej, kultury i sztuki, rozwoju 
sportu i turystyki, ochro-
ny dziedzictwa kulturowego 
miast; wspieranie dwustron-
nych programów wymiany 
kulturalnej, wymiany delegacji 
młodzieżowych i szkolnych; 
nawiązywanie bezpośrednich 
kontaktów w dziedzinie kul-
tury, sztuki i sportu, a także 
prowadzenie współpracy i wy-
miany doświadczeń w zakresie 
samorządu lokalnego, wspólne 
uczestnictwo w programach 
związanych z rozwojem miast, 
organizacji publicznych i po-
zarządowych.

- Nasza delegacja została 
przyjęta z wielkimi honorami 

przez władze miasta i miesz-
kańców Podhajec. W tym miej-
scu serdecznie dziękuję pani 
mer i jej współpracownikom 
za serdeczną gościnę i świetną 
organizację naszego pobytu. 
Wierzę, że nasza współpraca 
będzie bardzo owocna i już 
wkrótce będziemy widzieć jej 
efekty – zaznacza burmistrz 
Zbigniew Suchyta.

Wyjazd na Ukrainę był po-
nadto okazją do odwiedzenia 
kolebki polskiej kultury. – Zwie-
dziliśmy Cmentarz Łyczakow-
ski i Cmentarz Orląt Lwow-
skich we Lwowie, Krzemieniec, 
Zbaraż i Wiśniowiec – mówią 
członkowie delegacji.

Strzegomska delegacja po-
jechała także do Kowalówki, 
gdzie znajduje się polski cmen-
tarz, na który od 4 lat jeżdżą 
nasi strażacy i wycinają zarośla, 
by odsłonić polskie mogiły.

red

Umowa podpisana
Strzegomianie zostali przyjęci w wielkimi honorami przez władze miasta Podhajce i samych mieszkańców

Przedstawiciele ukraińskich Podhajec mieli już okazję poznać Strzegom. Gościli 
m.in. w naszym mieście w 2016 r., gdzie brali udział w Święcie Granitu Strzegom-
skiego. Efektem tej wizyty było wykonanie, przy współpracy z kamieniarzami, 
Kamienia Przyjaźni, który znalazł swoje miejsce na strzegomskich plantach. 
Kamień, zawierający herb i nazwę miasta, tworzyła mer Tatiana Lewkowicz. 

Jak co roku przed Świętem Zmarłych wspominamy zasłużonych 

mieszkańców gminy Strzegom, którzy w mijającym roku  

odeszli do wieczności. 

W 2017 roku z głębokim żalem pożegnaliśmy Monikę i Józefa 

Rydlów, Jerzego Skierę, Michała Czyczerskiego, Jarosława 

Bojanowskiego, Kazimierza Pękałę, Zdzisława Obidowskiego, 

Tadeusza Koszarskiego oraz Jerzego Ochla. W tym roku mija 

też pierwsza rocznica śmierci Edwarda Forskiego, organisty, 

Honorowego Obywatela Strzegomia. 

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

Odeszli do wieczności…
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy…
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W Parku Miejskim w Strze-
gomiu odbył się kolejny 
Festyn Rodzinny dla miesz-
kańców miasta zatytułowany 
„Światło i dźwięk”. Impreza 
kolejny raz zafundowała 
uczestnikom niezapomnia-
ne wrażenia. 

Atrakcji było co niemiara. 
Dmuchane zjeżdżalnie i zamki, 
olbrzymie pluszaki, warsztaty 
plastyczne, kolorowe balony 
i bańki mydlane, liczne kon-
kursy z nagrodami, słodycze, 
kiełbaski z grilla, po-
kaz sztucznych 
ogni, wachlarze 
ogniowe, ledowe 
skrzydła Izydy 
i taniec z jedwa-
biem. Uff ! Na-
prawdę nie można 
było narzekać w ten 
dzień na nudę. 

Organizatorami festynu 
byli: Marta Zięba, Sabina 
Wiktorowicz, Monika Ko-
złowska, Tomasz Marczak, 
W iesław W itkow-
ski, Paweł Mosór, 
Roman Asyn-
g e r,  P a w e ł 
Rudnicki, Ja-
nusz Flaman, 
Zdzisław Kudyba, Krzysztof 
Kaszub, Władysław Halczuk 
i Cezary Włodarczyk. – Dzię-
kuję wszystkim w/w osobom za 
wkład i zaangażowanie w orga-
nizację tej imprezy. Słowa po-
dziękowania należą się również  

 
 

p. Tomko-
wi i p. Kry-
stianowi – za-
znacza Cezary 
Włodarczyk. 

red

Co zaobserwowało czujne oko 
strzegomskiego monitoringu? 

- 26-09-2017 r. policjanci 
z Komisariatu Policji w Strzego-
miu interweniowali w stosunku 
do kierowców, którzy pozo-
stawili pojazdy na zakazie 
zatrzymywania się ul. 
Rynek-Świdnicka 
w Strzegomiu.

- 28-09-2017 
r. ok. godz. 
14.45 dwie ko-
biety przeby-
wające na tere-
nie placu zabaw ul. 
Czerwonego Krzyża 
paliły elektroniczne papie-
rosy. Po zwróceniu uwagi kobiety 
opuściły teren placu zabaw.

- 29-09-2017 r. ok. godz. 10.33 
kierujący pojazdem marki bmw 
wykonał nieprawidłowy manewr 
skrętu na ul. Kościuszki-Prome-
nada, przejeżdżając w poprzek 
przejścia dla pieszych. Materiał 
z monitoringu został zabez-
pieczony celem wykorzystania 
przez Komisariat Policji w Strze-
gomiu.

- W dniach 28-09 i 29-09-
2017 r. kamera monitoringu 
zarejestrowała wyrzucenie rzeczy 
wielkogabarytowych do konte-
nera znajdującego się w Rynku. 
Czynności w tych sprawach 

przeprowadził Wydział Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu oraz Policja. 

- 3-10-2017 r. ok. godz. 17.20 
kierujący pojazdem marki maz-

da wykonał tzw. drift na 
skrzyżowaniu ulic 

Kościuszki-Ry-
nek w Strze-
gomiu. Zapis 
z monitorin-
gu został za-
bezpieczony 

i przekazany 
do Komisariatu 

Policji w Strzego-
miu.

- 4-10-2017 r. ok. godz. 17.15 
na skrzyżowaniu ulic Rynek – 
Św. Anny kierujący pojazdem 
marki fiat nie dostosował się do 
znaku ruch okrężny i wjechał 
pod prąd. Materiał z monitorin-
gu został zabezpieczony celem 
wykorzystania przez Komisariat 
Policji w Strzegomiu.

- 6-10-2017 r. o ok. godz. 7.10 
na skrzyżowaniu ulic Rynek – 
Świdnicka kierujący pojazdem 
marki renault uderzył w kra-
wężnik, uszkadzając tym samym 
miskę olejową, co doprowadziło 
do wycieku oleju na jezdnię. 
Miejsce zostało zabezpieczone 
i posypane piachem. 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

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

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie 
opowiadają o sobie. W tym numerze Marcin Oboza, 
muzyk i członek strzegomskiego zespołu Rondo. 

Miejsce urodzenia: Świebodzice
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: Muzyka-zespół RONDO, od niedawna mo-
tocykle i oczywiście piłka nożna
Największy sukces: Największym sukcesem są suk-
cesy piłkarskie mojego syna Kacpra, który trenuje 
w AKS STRZEGOM
Największa porażka: pewnie jakieś małe były, ale 
już nie pamiętam 
Największe marzenie: Nie jestem typem marzyciela, 
wolę twardo stąpać po ziemi 
Książka czy film: film najlepiej wojenny lub bio-
graficzny
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode 
mnie, to chciałbym, żeby: Nie wiem może, żeby 
wszystko wyglądało tak jak do tej pory - bo jest 
nieźle
Co podoba się Panu w Strzegomiu? Strzegom za-
czyna wyglądać coraz lepiej- remonty dróg, elewacji 
budynków, obiekty sportowe. 
Co denerwuje Panu w Strzegomiu? Denerwuje 
mnie, że nadal podwórko pomiędzy ulicą Świdnicką, 
a Bohaterów Getta nie jest wyremontowane, pomi-
mo wygranej w budżecie obywatelskim.

Członkowie Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej wzięli udział 
w IX Dolnośląskim Turnieju 
Tanecznym Osób Niepełno-
sprawnych, który odbył się 11 
października br. w Jaworze. 
W tanecznej zabawie uczest-
niczyło kilkanaście placówek, 
w tym m. in. Środowiskowe 
Domy Samopomocy z całego 

województwa dolnośląskie-
go.

Tancerze zaprezentowali się 
w trzech kategoriach: solo, 
para oraz grupa. Strzegomski 
warsztat miał swojego repre-
zentanta w kategorii solo. 
Uczestnik wystąpił w tańcu 
„Wyginam śmiało ciało” jako 
król Julian.

Po turnieju tanecznym 
Festyn „Światło i dźwięk” zachwycił
Impreza przyciąga coraz więcej mieszkańców, którzy naprawdę świetnie się bawią

Jedna z osób uczestnicząca w imprezie zostawiła na terenie parku rower. 
Właściciela zguby prosimy o kontakt telefoniczny z Cezarym Włodarczykiem 
– nr tel. 600 814 842.

- Cała impreza przebiegała w miłej atmosferze 
i porywała do tańca. Zarówno stroje tancerzy, jak 
i prezentowane układy choreograficzne były bardzo 
zróżnicowane, co przełożyło się na duże zainte-
resowanie i gorący aplauz ze strony widzów. Na 
zakończenie turnieju i po rozdaniu nagród wszyscy 
zostali zaproszeni na pyszny obiad i poczęstunek, 
co było dla nas miłą niespodzianką. Będziemy miło 
wspominać tę imprezę i za rok na pewno weźmiemy 
w niej udział - mówi Sabina Kubacka, kierownik 
strzegomskiego WTZ.
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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  *

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

22.10 – 28.10 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649-12-00

29.10 – 04.11 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74 851-60-73

05.11 – 11.11 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649-12-20

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Aktualne godziny dyżuro-

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

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

9.00 – 20.00 

Instytucja Pośrednicząca Aglome-
racji Wałbrzyskiej organizuje spotka-
nie informacyjne dla potencjalnych 
beneficjentów Poddziałania 1.5.2 
Rozwój produktów i usług w MŚP- 
ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie 
innowacyjności produktowej i pro-
cesowej MŚP) – z wyłączeniem 
mikroprzedsiębiorstw prowadzących 
działalność gospodarczą krócej niż 2 
lata – zainteresowanych aplikowaniem 
o środki w ramach ww. konkursu.
Miejsce i termin spotkania:
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopal-
nia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych
7 listopada 2017 r.; w godz. od 10.00 
– 13.00

Więcej informacji oraz formularz 
zgłoszeniowy na stronie internetowej 
www.ipaw.walbrzych.eu .
Zachęcamy przedsiębiorców do 
zarejestrowania swojego adresu 
elektronicznego w newsletterze. Na 
zarejestrowane adresy przesyłamy 
posiadane przez Urząd Miejski 
w Strzegomiu informacje istotne 
dla przedsiębiorców, a w szczegól-
ności dotyczące naborów wniosków 
o dofinansowanie inwestycji w przed-
siębiorstwach. Rejestracja możliwa 
po kliknięciu odnośnika ze strony 
głównej www.strzegom.pl Gminny 
newsletter dla przedsiębiorców. 
Zapisz się!

W niedzielę 22 października 2017 r. 
w strzegomskiej bazylice siostra  Chry-
zanta  Wikarska świętowała 60. roczni-
cę profesji zakonnej.  Ze Strzegomiem 
związana jest od 1971 r.,  kiedy to 
przyszła do pracy tu z Domaniowa. 
Od początku wraz z s. Genowefą 
katechizowały 1350 dzieci. Kiedy 
współsiostra ze względów zdrowot-
nych zrezygnowała z katechezy, s. 
Chryzanta miała pod swoją opieką 
prawie 1000 dzieci.  Siostra pełniła tak-
że funkcję przełożonej zgromadzenia 
sióstr elżbietanek w Strzegomiu. Jest 
osobą powszechnie znaną i szanowaną. 
Życzymy wszystkiego najlepszego, 
a przede wszystkiego dużo zdrowia!

Spotkanie dla przedsiębiorców Diamentowy jubileusz

Nagrody burmistrza: 
Elżbieta Smyk – PSP nr 2 
w Strzegomiu
Agnie szka  Ł ukasz onek– 
PSP nr 3 w Strzegomiu
Bar ba r a  Asy nge r  –  PSP 
w Goczałkowie
Hal ina  Wydmuch – PSP 
w Kostrzy
Mar i a  K a rkowska–  PSP 
w Olszanach
Krystyna Szałecka– PP nr 4 
w Strzegomiu

Złote medale za długolet-
nią służbę: 
Lucyna Elżbieta Błońska – 
PSP nr 3 w Strzegomiu 
Dorota  Burz yńska-  ZSP 
w Jaroszowie
Elżbieta Fornal- PSP nr 3 
w Strzegomiu 
B e a t a  J a n k i e w i c z -  Z S P 
w Jaroszowie
Beata Karkau- PSP nr  3 
w Strzegomiu 
Janina Klonowska – PSP nr 
4 w Strzegomiu 
Małgorzata Kolano- ZSP 
w Jaroszowie

Grażyna Młynarska- Ga-
jewska - ZSP w Jaroszowie
 Iwona Pałka-  PSP nr  4 
w Strzegomiu 
Waleria Genowefa Paster-
n a k  –  G i m n a z j u m  n r  1 
w Strzegomiu 
Barbara Polinkiewicz- PP 
nr 2 w Strzegomiu 
Dorota Staśkiewicz- PSP nr 
4 w Strzegomiu 

Srebr ny medal za długo-
l e t n i ą  s ł u ż b ę  o t r z y m a ł a 
Elżbieta Szczepanik z ZSP 
w Jaroszowie. 

Brązowy medal za długo-
letnią służbę:
 Magdalena Okapiec – Gim-
nazjum nr 1 w Strzegomiu 
A n n a  P r z y b y l s k a  –  Z S 
w Goczałkowie

Medale KEN: 
E w a  B a j o n -  P S P  n r  2 
w Strzegomiu 
Eryk Bendig- Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu 
Danuta Ehlert – Gimna-

zjum nr 2 w Strzegomiu 
Edyta Głowiak – PSP nr 4 
w Strzegomiu 
Radosława Mikołajczyk – 
Gimnazjum nr 1 w Strze-
gomiu 
L u c y n a  M i ł e k  –  Z S O 

w Strzegomiu
Teresa Papież – Gimnazjum 
nr 2 w Strzegomiu 

Nagrody MEN: 
 Wiesława Górka – PP nr 2 
w Strzegomiu 

Beata  Jankiewicz  –  ZSP 
w Jaroszowie
Anna Rudnicka – PSP nr 4 
w Strzegomiu

Nagrody Kuratora: 
Janina Klonowska- PSP nr 

4 w Strzegomiu
Violetta Posłuszna – Ko-
ziałkowska – ZSP w Jaro-
szowie 

Gratulujemy! 

Pracownicy oświaty docenieni 
Nagrody popłynęły nie tylko od władz samorządowych i wojewódzkich, ale również Ministerstwa, Kuratorium i Komisji Edukacji Narodowej

Gmina Strzegom wymieniła 
kilka zniszczonych spowal-
niaczy w mieście, w tym na 
ulicach: Różanej, Mickiewicza 
i na Brzegowej. - Zły stan tech-
niczny spowalniaczy oraz brak 
możliwości zamontowania 
luźnych elementów w dotych-
czasowej lokalizacji niejako 
wymusiły na nas innowacyjny 
montaż spowalniaczy. Pod 
progiem wylano ławę betono-
wą, do której wkręcono kotwy 

do montażu poszczególnych 
elementów progu, jeżeli spo-
sób montażu się sprawdzi, to 
w przyszłym roku w miarę 
posiadanych środków zostaną 
wymienione kolejne progi, któ-
re w chwili obecnej są w złym 
stanie technicznym – mówi 
Paweł Marchlewski z Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

Wymiana spowalniaczy

Przypominamy wszystkim 
właścicielom nieruchomości, 
o konieczności zbierania od-
padów komunalnych, zgodnie 
z ustaleniami regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy Strzegom.

Niedopuszczalnym jest mie-
szanie ze sobą poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych 
i umieszczanie ich w dowol-
nie wybranym pojemniku, jak 
również wyrzucanie odpadów 
wielkogabarytowych w termi-

nie niezgodnym z ustalonym 
harmonogramem.

Skutkiem takiego postępo-
wania będą mandaty, a w osta-
teczności podwyższenie stawki 
opłaty za odpady z segregowa-
nych na niesegregowane. 

Mimo że ustawa o segre-
gacji odpadów komunalnych 
obowiązuje już cztery lata, 
obraz segregowania odpadów 
i dbania o porządek na swoich 
nieruchomościach widać na 
przedstawionych zdjęciach.

Mieszkańcu, segreguj odpady!

ul. Św. Anny ul. Kasztelańska
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Rynkiem w Horicach zawład-
nęli artyści i kramarze. Nie zabra-
kło zabaw, konkursów i licznych 
atrakcji dla dzieci. W tym roku 
po raz kolejny podczas Święta 
Horickich Rurek promowała 
się gmina Strzegom. Na scenie 
wystąpił Zespół Folklorystyczny 
Kostrzanie, który został nie-
zwykle ciepło przyjęty przez 
czeską publiczność. Wśród wielu 
ustawionych na rynku kramów 
stanęło także stoisko promocyjne 
naszej gminy, przy którym przed-
stawiciele strzegomskich sołectw 
częstowali przygotowanymi wcze-
śniej daniami naszej regionalnej 
kuchni. Polskie przysmaki cieszyły 

podniebienia mieszkańców Horic 
a przy strzegomskim stoisku cały 
czas ustawiało się mnóstwo osób. 
Strzegomskiego akcentu nie za-
brakło również na zakończenie 
święta, kiedy starosta Ales Svo-
boda podziękował przedstawicie-
lom partnerskich miast za udział 
w Święcie Horickich Rurek. 
Burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta wraz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Tomaszem 
Marczakiem wręczyli staroście 
granitowo-metalową statuetkę w 
kształcie horickiej rurki, wykonaną 
przez strzegomskiego rzeźbiarza 
Patryka Nieczarowskiego.

Sck Strzegom

Na Święcie Horic
Polskie przysmaki cieszyły podniebienia mieszkańców Horic a przy strzegomskim stoisku były tłumy

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Zakończona została przebu-
dowa ul. Piłsudskiego związana 
z przebudową zatoki znajdu-
jącej się przy tej ulicy. Prace 
zrealizowane zostały przez 
firmę A.J.M Artur Gawłowski 
z Kamiennej Góry. 

- W zakres wykonanych robót 
weszła budowa m.in. nowego 
oświetlenia led, wykonanie 
nawierzchni jezdni, chodni-
ków oraz miejsc parkingowych 
z kostki betonowej. Udrożniona 
została również istniejąca kana-

lizacja deszczowa. Nasadzono 
także krzewy w centralnej części 
zatoki. Całość wykonanych prac 
tworzy spójną całość, kompo-
nującą się z otaczającymi drogę 
istniejącymi budynkami miesz-
kalnymi – wyjaśnia Paweł 
Błyskosz z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Całkowita kwota zamówienia 
podstawowego wyniosła około 
378 tys. zł.

Zatoka po remoncie

- Podczas zajęć przećwiczono 
w praktyce zagadnienia zarówno 
z taktyki czarnej oraz zielo-
nej, a także, we współdziałaniu 
z OSP, działanie w sytuacjach 
kryzysowych, w tym udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej – mówi Błażej Kołodziej, 
dowódca Związku Strzeleckiego 
ze Strzegomia. - Zajęcia z taktyki 
czarnej odbyły się na terenie 
dawnego pgr-u w Jaroszowie, 
za udostępnienie którego dzię-
kujemy firmie JAROMIX Sp. z. 
o. o. Natomiast zajęcia, podczas 
których strzelcy w praktyce mogli 
zapoznać się z zasadami współ-

działania z pojazdami opancerzo-
nymi, odbyły się dzięki wsparciu 
Muzeum Broni i Militariów 
w Witoszowie Dolnym – wyja-
śnia Błażej Kołodziej. 

Szczególne podziękowania 
za okazaną pomoc i życzliwość 
należą się również WiK Strze-
gom - udostępnienie prądu 
dla obozu strzeleckiego oraz 
koparki, która wyrównała teren, 
OSP Żelazów za udostępnienie 
namiotów, Bolesławowi Cydze 
- za udostępnienie sprzętu oraz 
gminie Strzegom i sołectwu Ja-
roszów za udostępnienie terenu 
pod obóz.

Manewry Obronne w Strzegomiu
 Podczas zajęć przećwiczono w praktyce m.in. zagadnienia zarówno z taktyki czarnej i zielonej oraz działania w sytuacjach kryzysowych

18 października 2017 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
odbyło się spotkanie dotyczące 
Dolnośląskich Małych Grantów. 
Zebranie zdominowali przedsta-
wiciele strzegomskich organizacji 
pozarządowych, a Waldemar 
Weihs, wiceprezes Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarządo-
wych opowiedział o założeniach 
projektu i o tym, jak należy pisać 
i na co zwrócić uwagę przy pisaniu 
wniosku. 

Jeśli masz pomysł, chcesz wes-
przeć, integrować i wzmacniać 
lokalną społeczność – aplikuj! 
Dolnośląskie Małe Granty dają 

możliwość skorzystania z mikro-
dotacji w wysokości od 1 tys. zł 
do 5 tys. zł. 

- 2 listopada nastąpi publikacja 
listy rankingowej. Czas realizacji 
projektów to termin od 2 listopada 
do 10 grudnia. Szczerze zachę-
cam do napisania wniosku, tym 
bardziej, że od wnioskodawcy nie 
jest wymagany wkład finansowy 
własny – informuje Magdalena 
Kuczyńska z Zespołu Bezpie-
czeństwa, Profilaktyki i Orga-
nizacji Pozarządowych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Więcej 
informacji znajdziecie Państwo na 
stronie: www.malegranty.pl

Liczą na dotacje

Wizyta 50-osobowej grupy przedstawicieli gminy Strzegom w Hořicach 
i promocja naszego miasta odbywała się w ramach realizacji wspólnego, 
polsko-czeskiego projektu pn. „KULTURA I TRADYCJA ŁĄCZĄ SĄSIADÓW” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w kwocie 19.999,61 euro oraz budżetu państwa w kwocie 1.176,45 euro 
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

W dniach od 6 do 8 października br. na terenie Jaroszo-
wa oraz Witoszowa Dolnego strzelcy 

z Oddziałów Strzegom oraz Legnica 
ZS, Jednostki Strzeleckiej 1919 

z Dzierżoniowa oraz strażacy 
- ochotnicy z OSP Jaroszów 

wzięli udział 
w  S t r z e -
l e c k i c h 
M a -
newrach 
O b r o n -

nych.

50-osobowa grupa przedstawicieli gminy Strzegom promo-
wała nasze miasto w Hořicach. Odbywające się co roku we 
wrześniu Święto Horickich Rurek to - podobnie jak Święto 
Granitu Strzegomskiego dla nas - impreza mająca na celu 
promocję regionalnego produktu. 
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Wzdłuż Alei Rzeźb finalnie 
ustawione zostaną rzeźby, które 
powstały w trakcie dotychczaso-
wych plenerów kamieniarskich. 

Dodatkowo powstaną alejki 
spacerowe, stanowiące dojście 
do rzeźb, wraz z oświetleniem 
i elementami małej architektury 
(np. ławki, kosze, stojaki na ro-
wery), fontanna, zdroje uliczne 
i zagospodarowanie zieleni. 

- Obecnie trwają prace zwią-
zane z infrastrukturą podziem-
ną tj. układanie kanalizacji 
elektrycznej dla potrzeb oświe-
tlenia ścieżki i rzeźb oraz tele-

technicznej - pod monitoring. 
Z uwagi na bezpieczeństwo 
wykopy są zasypywane natych-
miast po ułożeniu kanalizacji. 
Równocześnie będą wykony-
wane wycięcia drzew - zarówno 
ze względów kompozycyjnych, 
jak i z powodu złego stanu sani-
tarnego. Na zwolnione miejsca 
zostaną przesadzone lipy (25 
szt.), porządkując tym samym 

kompozycję alei wzdłuż ciągu 
pieszego – informuje Wioletta 
Urban-Smagłowska, naczel-
nik Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji w UM w Strzego-
miu, strzegomski koordynator 
projektu.

O postępach w pracach bę-
dziemy informować na bie-
żąco.

red

24 października 2017 roku 
na deskach Strzegomskiego 
Centrum Kultury z okazji Dnia 
Seniora, zostało wystawione 
przedstawienie „Kopciuszek” dla 
wszystkich seniorów z gminy 
Strzegom. Cała kadra „Seniora 
–Wigora” zagrała na wesoło 
współczesną wersję „Kopciusz-
ka”. Było bardzo dużo humoru, 
piosenek i tańca. Dla każdego 
gościa zostały rozdane, własno-
ręcznie robione upominki przez 
kadrę Domu Dziennego Pobytu 
„Senior-Wigor”. 

W przedstawieniu wzięli 
udział:

Kopciuszek – Patrycja Zdzie-
bło-Wiśniewska

Książę Franciszek – Walde-
mar Łagowski

Macocha – Teresa Węglarz
Córka 1 – Beata Szlachta
Córka 2 – Sabina Kołton
Wróżka – Anna Jarosińska
Józef – Maciej Zawada
Aktorzy zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami. - Jeszcze 
raz w imieniu całej kadry „Se-
nior – Wigor” składam naj-
szczersze życzenia z okazji Dnia 
Seniora, dużo zdrowia, radości 
z życia i uśmiechu na co dzień 
– mówi Anna Jarosińska. 

PytAniA do burmistrzA / w ydArzeniA

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego 
na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

jan: witam. Pragnę pogra-
tulować remontu kolejnej ulicy 
w strzegomiu. Pytam się, kto 
projektuje i zatwierdza takie 
buble drogowe jak ulica boh. 
getta i ul. Paderewskiego. 

Nie uważam, że są to bu-
ble. Wręcz przeciwnie. Zdobią 
i zdobić będą nasze miasto. Nie 
odniosę się szczegółowo do tego 
pytania, bo samo ono nie jest 
konkretne. Przypomnę panu, 
albo powiadomię, jeśli pan nie 
wie, że wprowadziłem system 
konsultacji projektów, w których 
uczestniczą mieszkańcy gmi-
ny. To na etapie projektowym, 
mieszkańcy mają możliwość 
wpływu na ostateczny kształt 
projektu. 

zbych: chciałbym zwrócić 
pańską uwagę na fatalnie 
oznakowany objazd w stro-
nę legnicy. Auta ciężarowe 
wjeżdżają do rynku i szukają 
wyjazdu. to samo z osobów-
kami. Pchają się pod prąd na 
kasztelańskiej a w rynku przy 
bgŻ tablica objazd kieruje 
ich na lewo zamiast w prawo 
w stronę orlenu i dalej w lewo 
do legnicy. Proponuję zakleić 
zieloną strzałkę na światłach 
(ul.kasztelańska) i oznakować 
tak jak się należy objazd. 

Przekazałem pana pytanie 
bezpośrednio do DSDiK. 
Mieliśmy i mamy wiele uwag 
do organizacj i  objazdów. 
Światła zostały wyłączone 
25.10.2017 r. 

wojtek: Pytanie na temat in-
westycji prowadzonej w bar-
toszówku, a mianowicie bu-
dowy kanalizacji. w trakcie 
budowy został zniszczony 
asfalt. Pan po przybyciu do na-
szej miejscowości zapewniał, 
że nie zostanie on połatany, 
ale zostanie wykonana cała 
nawierzchnia nowa, a okazuje 
się, że będzie poklejone jak za-
wsze, ponieważ urząd nie ma 
pieniędzy. A w strzegomiu to 
są pieniądze na roboty drogo-
we, tylko na wioskę brakuje. 

Panie Wojtku, spokojnie. 
Masa ścieralna zostanie od-
tworzona na całej szerokości 
ulicy, bo taka jest technolo-

gia. Przygotowano podłoże 
i w odpowiednim czasie zo-
stanie wylana masa. Chciałem 
też zauważyć, że w pierwszym 
etapie kanalizacji, wszystkie 
drogi zostały wylane nową 
masą ścieralną. Pisze pan, że 
nie ma pieniędzy na wioskę, 
a ja przypomnę, że I i II etap 
inwestycji kanalizacyjnej wraz 
z drogami kosztować będzie 
2.415.496,97 zł. Obecnie 
rozpoczęta została kanaliza-
cja w Godzieszówku, gdzie 
jej koszt to 1.596.540,00 zł. 
Mamy projekt na kanalizację 
w Modlęcinie, której realizacji 
została zaplanowana na 2018 
r. – koszt 2.050.840,64 zł. Po-
zostało nam pięć wsi do skana-
lizowania. Przypomnę jeszcze, 
że do przyłączy Bartoszówek 
dostaje dotację z gminy 45 % 
wartości. 

zbulwersowana: Panie bur-
mistr zu, jak długo jeszcze 
towarzystwo przesiadujące 
w parku przy bazylice siać 
będzie demoralizację, pijąc 
i poddając się czynnościom 
seksualnym! dziś idąc do po-
łudnia tym parkiem byłam 
świadkiem takiego zdarzenia! 
jestem zbulwersowana tym 
faktem, dość krępująca sytu-
acja, sam Pan chyba przyzna... 
osoby tam przesiadujące, stali 
bywalcy, znani z twarzy, za 
nic mają to, że są w miejscu 
publicznym, dla niepoznaki 

przelewają napoje procentowe 
do butelek po innych napojach, 
nadto dochodzi do pewnych 
czynności, czego zmuszona 
byłam być świadkiem. czy 
ani Pan ani policja nie da-
jecie rady nic z tym zrobić? 
dlaczego nie z amontować 
monitoringu na lampach? co 
z patrolami? chyba należy je 
zwiększyć, szczególnie w tym 
miejscu w każdy dzień tygo-
dnia, zwłaszcza weekendy, 
gdy wiele osób tym parkiem 
uczęszcza z dziećmi. 

Wielokrotnie pisałem, że 
park ten ma projekt rewitali-
zacji, który teraz jest oceniany 
w konkursie Regionalnego 
Programu Operacy jnego. 
W projekcie, oprócz urządze-
nia, jest też pełen monitoring. 
Pytanie pani przekazałem 
komendantowi Komisariatu 
Policji w Strzegomiu. 

mieszkaniec: witam, panie 
burmistrzu. do dnia dzisiej-
szego z ul. św. jadwigi, nie zo-
stały zabrane różnego rodzaju 
przedmioty po remoncie drogi, 
nie wspominając o ,,budce na 
kółkach,,, w której panowie 
robotnicy nadal się przebierają 
i jadą zapewne na inną robotę. 
nie ma dojścia do śmietników 
przy cmentarzu, bo jest za-
gracony. wiem, że to nie stoi 
pod pana oknami i panu to nie 
przeszkadza, ale proszę zrobić 
coś w tej sprawie. Pozdrawiam 

i liczę na szybką reakcję w tej 
sprawie.

Nie był to łatwy wykonawca, 
ale już jest po. Teren przed 
odbiorem został posprzątany. 
Zgłosiłem też, że dwie lampy 
się nie świecą. 

maria: sz anowny panie 
burmistrzu, bardzo interesuje 
mnie, czy w 2018 dojdzie do 
obiecanej inwestycji - remontu 
dróg w rogoźnicy i goczał-
kowie. temat znany i wiemy, 
o jakie drogi chodzi. 

Będzie, jak informowałem 
w obu wsiach na zebraniach 
wiejskich. W roku 2018 z wła-
snych środków wykonamy 
drogi osiedlowe w Rogoź-
nicy. Pieniądze zostały już 
wprowadzone do budżetu na 
rok 2017 i do wieloletniej 
prognozy finansowej na rok 
2018. Działanie będzie takie, 
że już w listopadzie 2017 r. 
ogłosimy przetarg na Rogoź-
nicę, a w 2018 r. wykonanie. 
Z Goczałkowem będzie tak 
samo, ale inne daty. Przetarg 
listopad 2018, wykonanie 
2019 rok. Niestety, z żadnych 
programów nie ma możliwości 
otrzymania dotacji, dlatego 
ten remont będzie wyko-
nany ze środków własnych. 
Skromne pieniądze powinni-
śmy otrzymać na jedną drogę 
w Rogoźnicy i jedną drogę 
w Goczałkowie jako dojazdo-
we do gruntów rolnych. 

m a r i a :  w i t a m ,  p a n i e 
b u r m i s t r z u  m o j e  py ta n i e 
d o t yc z y  5 0  s z t .  l a m p  h y -
b r yd o w ych . w  w i ę k s z o ś c i 
wsi w naszej gminie takie 
l a m p y  b ę d ą  m o n t o w a n e . 
niestety, rogoźnicy nie ma 
liście szczęśliwców. czy ist-
nieje wytłumaczenie takiej 
dec yzji?  czy lampy moż e 
pojawią sie w późniejszym 
terminie?

Analizowaliśmy przez dwa 
lata, gdzie mają stać lampy 
hybrydowe pod kątem bra-
ku możliwości oświetlenia 
ze słupów energetycznych 
ulic i chodników. Wszystkie 
miejsca wskazane zostały 
sprawdzone pod względem 
zasadności . Z Rogoźnicy 
wpłynął wniosek o oświe-
tlenie drogi polnej do dwóch 
domów w lesie i nie został 
pozytywnie zaopiniowany, 
bo oświetlamy tylko drogi 
i  chodnik i  gminne, prz y 
których są domy mieszkalne. 
W Rogoźnicy na żadnym 
zebraniu nie było żadnych 
uwag mieszkańców co do 
oświet lenia  dodatkowych 
miejsc, gdzie nie ma sieci 
energetycznej. Projekt ten 
i  insta lac ja  dodatkowych 
lamp na s łupach energe-
tycznych kończy ten temat 
w gminie. Chyba, że wynik-
ną jakieś sprawy dotyczące 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców. 

Już niebawem, w porozu-
mieniu z nadleśnictwem Ja-
wor, rozpocznie się montaż 
oświetlenia krzyża na Górze 
Krzyżowej.

Roboty na Alei Rzeźb

Wzdłuż alei ustawione zostaną rzeźby, które powstały w trakcie plenerów kamieniarskich Wystawili „Kopciuszka”

W Strzegomiu niedawno odbyło się spotkanie w związku ze zbliżającym 
się terminem – 30 listopada – złożenia pierwszego z czterech raportów 
finansowych (raport cząstkowy) i wniosków o płatność.

W październiku br. rozpoczęły się prace związane z budo-
wą Alei Rzeźb w Strzegomiu, która będzie zlokalizowana 
po prawej stronie ul. Aleja Wojska Polskiego (w kierunku 
torów).
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Strzegomscy radni jednogło-
śnie przegłosowali tę uchwałę, 
co w praktyce oznacza, że 
Podhajce dołączą do 5 dotych-
czasowych miast partnerskich: 

Auerbach i Torgau (Niemcy), 
Horice i Znojmo (Czechy) i 
Pavullo nel Frignano (Wło-
chy). Podpisanie stosownej 
umowy o współpracy nastąpiło 

w ubiegłym tygodniu w Pod-
hajcach w trakcie wizyty władz 
samorządowych Strzegomia 
na Ukrainie. 

Podjęcie uchwały i podpi-
sanie umowy z miastem Pod-
hajce jest efektem trzyletniej 
współpracy straży pożarnych 
podczas wspólnej akcji sprzą-
tania cmentarza polskiego w 
Kowalówce. Akcja ta spotkała 
się z ogromnym wsparciem i 
zaangażowaniem samorządów 
obydwu miast, które od 2014 
roku systematyczne pogłębiają 
swoje kontakty.

Burmistrz Strzegomia, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu oraz Strzegomskie Centrum 
Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców naszej 
gminy na wspólne świętowanie 99. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godzinie 12:00 w 
Bazylice Mniejszej pod przewodnictwem biskupa świd-
nickiego ks. Ignacego Deca w asyście honorowej Wojska 
Polskiego - X Brygady Logistycznej w Opolu w intencji 
Ojczyzny, po której uczestnicy przejdą pod pomnik I. J. 
Paderewskiego, gdzie odbędzie się uroczyste wciągnięcie 
flagi na maszt oraz Apel Pamięci, a następnie złożenie 
kwiatów i wiązanek pod pomnikiem. O godzinie 15:00 
zapraszamy do Strzegomskiego Centrum Kultury, gdzie 
będzie można zobaczyć program patriotyczny w wyko-
naniu amatorskich grup artystycznych z gminy Strzegom. 
Strzegomskie obchody święta niepodległości uświetni 
gwiazda wieczoru Tomasz Stockinger – wstęp wolny. 
Szczegóły sobotniej uroczystości na plakacie obok.
 red

Będzie współpraca z Podhajcami

Zaproszenie na obchody

Nowe miasto partnerskie położone blisko Lwowa dołączy do pięciu dotychczasowych miast partnerskich Strzegomia. Co to oznacza dla mieszkańców?

Strzegomskie obchody święta niepodległości uświetni gwiazda wieczoru Tomasz Stockinger. Wstęp będzie bezpłatny

Podhajce (ukr. Підгайці, Pidhajci) – miasto na Ukrainie, w obwodzie tar-
nopolskim, siedziba administracyjna rejonu podhajeckiego. Według stanu 
na koniec grudnia 2012 liczyło 2908 mieszkańców.
Podhajce położone są na południowy wschód od Lwowa, 26 km na 
południe od Brzeżan, na prawym brzegu rzeki Koropiec (lewobrzeżnego 
dopływu Dniestru). Miasto leży wśród wzgórz, na wysokości 392 metrów 
nad poziomem morza.
Źródło: WIKIPEDIA

Głównym punktem krótkiej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 16 paź-
dziernika br., było głosowanie nad uchwałą w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej 
ze społecznością lokalną miasta Podhajce (obwód tarnopolski) na Ukrainie.

W dniach 6-30 listopada br. w Izbie Tradycji Ziemi Strzegomskiej (CAS Karmel) 
odbędzie się wystawa przedwojennych czasopism pt. „Wspomnienie o marszałku”. 
Serdecznie zapraszamy.
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PYTANIE KONKURSOWE TY-

GODNIA:

Który aktor zagrał tytułową rolę w 

słynnym polskim filmie Władysława 

Pasikowskiego pt. „Kroll”?

Trzy pierwsze osoby, które prawidło-

wo odpowiedzą na pytanie otrzymają 

podwójną wejściówkę na dowolnie 

wybrany film wyświetlany w dniach 

28 i 29 października 2017 r.

Odpowiedzi należy kierować na adres 

e-mailowy Strzegomskiego Centrum 

Kultury - sck@sck.strzegom.pl

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

„MY LITTLE PONY. 
FILM”
28 października, godz. 
15.00
29 października, godz. 
15.00
bilety: normalny 18 zł, 
ulgowy 15 zł 

„FATIMA. OSTATNIA 
TAJEMNICA”
28 października, godz. 
18.00
29 października, godz. 
18.00
bilety: normalny 18 zł, 
ulgowy 15 zł 

Co w kinie SCK?

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

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

W powieści tej poznajemy 
Kingę, która przed zaledwie 
dwoma tygodniami straciła 
ojca. Matkę zdaje się, że stra-
ciła o wiele wcześniej, bo choć 
obecna duchem, nie jest obecna 
ciałem już od kilku lat. Kobieta 
dobiegająca czterdziestki zu-

pełnie niespodziewanie zaczyna 
poznawać fakty ze swojego 
wczesnego dzieciństwa, zada-
wać pytania, dodawać dwa do 
dwóch, by wreszcie dowiedzieć 
się czegoś więcej o swoich ro-
dzicach. Matkę poznaje z zu-
pełnie innej strony. Nie znała 

jej szczęśliwej, uśmiechniętej, 
zadowolonej z życia. Co tak 
naprawdę wpłynęło na to, że 
rodzicielka Kingi stała się osobą 
smutną i sfrustrowaną? Czy 
bohaterka tej historii powinna 
odkryć prawdę? W poszuki-
waniu jej udaje się do Kowar. 
Największą wartością tej książki 
jest jej autentyzm; dbałość 
o wiarygodność detali opisy-
wanych osób, miejsc i wydarzeń. 
W bardzo dokładny i realistycz-
ny sposób opisane są Kowary 
- malownicze miasteczko poło-
żone w kotlinie jeleniogórskiej, 
u podnóża Karkonoszy i Rudaw 

Janowickich, które urzeka bo-
gactwem krajobrazu, najpięk-
niejszymi zabytkami Dolnego 
Śląska, jak również ciekawą 
historią i legendami.

 „Niebo pod Śnieżką” wciąga, 
intryguje, a przede wszyst-
kim błyskotliwie uzmysławia, 
że każdy z nas zasługuje na 
poznanie prawdy. Wszelkie 
zwodzenie, bądź oszukiwanie 
w „dobrej wierze” - nie prowadzi 
do niczego dobrego. Polecam 
oraz życzę miłej lektury.

Wioletta Kwiatkowska
Biblioteka Publiczna 

w Stanowicach

O przyjaźni i miłości
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Niebo pod Śnieżką” Joanny Sykat

,,Niebo pod Śnieżką’’ to przejmująca, klimatyczna opowieść 
o bezinteresownej przyjaźni, ożywających wspomnieniach, 
cienkiej nici zaufania i delikatnie kiełkującej miłości. To 
również niesztampowo ujęta historia o ludzkich postawach, 
podejmowaniu trudnych wyborów i konsekwencjach, jakie 
za sobą niosą.
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Szkoła Podstawowa nr 4 
w Strzegomiu nieustannie 
dba o pielęgnowanie tra-
dycji i przywiązuje wiel-
ką wagę do rozbudzania 
refleksji nad związkiem 
między współczesnością 
a przeszłością. Nieprzy-
padkowo więc jubileusz 
60-lecia istnienia szkoły, 
obchodz ony urocz yście 
11 października, był waż-
nym świętem zarówno dla 
obecnych, jak i dawnych 
uczniów i pracowników 
„czwórki” oraz dla przyja-
ciół placówki.

Podczas uroczystości dy-
rektor szkoły Janina 
Klonowska przy-
wołała kluczowe 
chwile  z  hi-
storii Szkoły 
Pods tawo-
w e j  n r  4 , 
podkreśliła 
przemiany, 
które doko-
nywały się w 
szkole na prze-
strzeni 60 lat, 
wskazała jednak 
również na to, co nie-
zmienne: bez względu na 
sytuację polityczną, zaawan-
sowanie technologiczne czy 
aktualne trendy najistotniejsze 
jest stworzenie przyjaznego 
miejsca dla dzieci i troska 
o jak najpełniejszy rozwój 
uzdolnień uczniów. - Także 
od naszych gości usłyszeliśmy 
wiele pięknych i ciepłych słów, 
które będą przyświecać naszej 
dalszej pracy – mówi Janina 
Klonowska. 

Po czę-
ści oficjalnej rozpoczęła się 
pełna emocji część artystycz-
na. Wszystkich rozbawił obraz 
szkoły wzorowany na „Lo-
komotywie” Juliana Tuwima, 
humorystycznie ukazujący 
dyrekcję, nauczycieli i uczniów 
- od prymusów do repetentów. 
Podczas występów artystycz-
nych można było podziwiać 

fantastyczne talenty uczniów 
- wokalne, taneczne, aktor-

skie. - Dziękuję Radzie 
Rodziców i wszystkim 
przyjaciołom szkoły za 
pomoc w organizacji 
uroczystości – podkre-
śla dyrektor. 

- W lutym br. podczas Ma-
ratonu „Zumba Love”, dzięki 
staraniom Diany Szwed, Ewy 
Zapolnej - instruktorki zumby, 
Emilii Więckowskiej i całego 
Teamu Zumby, zebrano kwotę 
43.355 zł - mówi Małgorzata 

Zaremba, dyrektor Zespo-
łu Szkół Specjalnych. Z tych 
środków zakupione zostały na-
stępujące sprzęty: łóżko wodne 
z przystawką muzyczną i kur-
tyną światłowodów, wibropo-
dest, projektor z kulą lustrzaną, 

hamaki, sakwy - siedziska, 
domek lustrzany, maglownica, 
konstrukcje do huśtawek i 
hamaków, które wzbogaciły 
wyposażenie sali rehabilita-
cyjnej, a także wiele zabawek 
i pomocy dydaktycznych do 
terapii i stymulacji sensorycz-
nej. Cały sprzęt znajduje się 
w nowo wyremontowanej Sali 

Doświadczania Świata. - Dzieci 
i uczniowie mogą miło, pięknie, 
profesjonalnie i przede wszyst-
kim bezpiecznie korzystać z 
sali. Serdeczne podziękowania 
dla sponsorów i ludzi otwartego 
serca, którzy zaangażowali się w 
pomoc w uzyskaniu środków 
finansowych – podkreśla Mał-
gorzata Zaremba. 

60 lat minęło!

Powstała Sala Doświadczania Świata

Wszystkich rozbawił obraz szkoły wzorowany na „Lokomotywie” Juliana Tuwima

Dzieci i uczniowie mogą miło, pięknie, profesjonalnie i przede wszystkim bezpiecznie się bawić

Przedszkolaki z Misia Uszat-
ka, ciesząc się z obfitości jesien-
nych darów urządziły Optymi-
styczny Festiwal Dyni, podczas 
którego królowała Jej Wysokość 
Dynia. Pomarańczowo-zielony 
wystrój przedszkola oraz dzieci 
w strojach dyniowych sprawiły, 
że można było się poczuć jak na 
prawdziwej dyniowej grządce.

Wszystkie stroje z wdzię-
kiem zaprezentowane zostały 
przez dzieci podczas pokazu 
dyniowej mody. Podczas Fe-
stiwalu nie mogło zabraknąć 
przysmaków z dynią w roli 
głównej. W przedszkolnym 
Kuchcikowie dzieci przygoto-
wywały już różne smakołyki, 
ale placki z dynią, musli dynio-
we i owocowo-dyniowa sałatka 

to było dla nich prawdziwe 
wyzwanie, z którym poradziły 
sobie znakomicie. Zapach dy-
niowych smakołyków roznosił 
się po całym przedszkolu na 
znak dyniowego święta. Ra-
dosna zabawa przy wesołej 
muzyce, konkurencje sportowe 
oraz radość i uśmiech dzieci 
podkreśliły wyjątkowość tego 
święta. - Zabawy z dynią po-
zwoliły odkryć wiele zalet tego 
niedocenionego warzywa, a 
przede wszystkim dały oka-
zję do fantastycznej wspólnej 
zabawy. Przedszkolaki poka-
zały, że Święto Dyni może być 
naszym polskim świętem. Był 
to prawdziwy dyniowy zawrót 
głowy – mówi Wiesława Gór-
ka, dyrektor przedszkola. 

W dniach 5-6 października br. 
uczniowie PSP nr 2 w Strzegomiu 
(klasy 5-7) wraz z nauczycielką ję-
zyka angielskiego Dorotą Mazu-
rek i innymi nauczycielami: Ireną 
Galicą, Agnieszką Marczak i 
Mirosławem Głowiakiem wzięli 
udział w drugim międzynarodo-
wym spotkaniu z czeskimi ucznia-
mi i ich opiekunami w Libercu w 
ramach Projektu Interreq-VA. 

Celem wizyty było poznanie 
Liberca i jego okolic, zwiedza-
nie kulturalnych i popularnych 
czeskich miejsc turystycznych. 
Uczniowie mieli okazję zwiedzić 
ZOO, gdzie na szczególną uwagę 
zasługiwał „biały tygrys”, który jest 
symbolem tego miejsca. Ponadto 
uczestnicy projektu wjechali na 
szczyt Jested górską kolejką gon-
dolową, która przyniosła dzieciom 
ogrom wrażeń. Kolejną atrakcją 
turystyczną, która podobała się 
dzieciom był IQ Park-Centrum 
Nauki i Rozrywki, gdzie ucznio-

wie mogli brać udział w intere-
sujących warsztatach naukowych 
oraz zobaczyć i dowiedzieć się 
różnych ciekawostek ze świata 
nauki i kultury. Grupa uczniów i 
ich nauczycieli zwiedziła również 
szkołę w Horicach. 

Podsumowaniem wizyty było 
wykonanie przez uczniów makiet 
prezentujących poznane miejsca 
w Libercu i okolicach. Pomimo 
złej pogody, humory dopisywa-
ły i sprzyjały owocnej integra-
cji między polskimi i czeskimi 
uczniami.

red

Optymistyczny Festiwal Dyni

Wizyta w Libercu

Projekt Interreg V-A jest współfinansowany ze środków EFRR oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

5 października 2017 r. to data przecięcia wstęgi podczas 
uroczystości otwarcia nowej Sali Doświadczania Świata w 
Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu.
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W sumie przeprowadzono 8 
biegów na różnych dystansach 
dla przedszkolaków, uczniów 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum. W samo południe na 
trasę wyruszyli biegacze biegu 
głównego, a kilka minut po 
nich chodziarze Nordic Wal-
king. Po ukończonych biegach 
na uczestników czekał posi-
łek – kiełbaska z grilla, którą 
w sobotę serwowali radośni 
i uśmiechnięci rodzice z Rady 
Rodziców.

Podczas marszobiegu prze-
prowadzono loterię fantową. 

Losy można było kupić za 
jedyne 5 zł, a każdy los był 
nagradzany. Wszyscy uczest-
niczący w loterii otrzymali 
dodatkowo pastę do zębów.  
- Zbieraliśmy środki finan-
sowe na zakup sprzętu spor-
towego do uatrakcyjnienia 
lekcji wychowania fizycznego. 
Panie z obsługi loterii wraz 
z prowadzącym komentato-
rem sprzedali wszystkie losy 
i teraz będziemy czekać na 
zakup nowego sprzętu spor-
towego do szkoły – zaznaczają 
organizatorzy. 

Sprawna praca biura zawo-
dów umożliwiła wcześniejsze, 
niż planowano, rozpoczę-
cie ceremonii nagradzania 
wszystkich uczestników, wrę-
czenie podziękowań osobom 
i podmiotom, które wsparły 
zorganizowanie marszobiegu 
oraz to na co wszyscy z napię-
ciem oczekiwali – losowanie 
nagród. Trzeba przyznać, że 
nagrody były bardzo atrak-
cyjne i było ich bardzo dużo, 

a główną nagrodą był trady-
cyjnie rower MTB. 

Na koniec trochę statystyki – 
189 uczestników marszobiegu, 
101 – tylu było uczestników 
w biegach dzieci i młodzieży 
oraz 88 – tyle osób wystar-
towało w biegu głównym 
i marszu Nordic Walking. Do 
wyrównania ubiegłorocznego 
rekordu frekwencji zabrakło 
jednego uczestnika. 

red

Święto sportu w Jaroszowie
Wystartowało 189 osób. Do wyrównania ubiegłorocznego rekordu frekwencji zabrakło jednego uczestnika. Liczna frekwencja świadczy o dużej randze zawodów

Od niedawna świetlica wiej-
ska w Międzyrzeczu ma nowe 
ogrodzenie, które zastąpiło stare 
i już mocno zniszczone. 

Środki na wymianę ogro-
dzenia pochodziły z funduszu 
sołeckiego. – Wymiana ogro-
dzenia bez wątpienia wpłynęła 
na poprawę estetyki otoczenia. 
Jest zdecydowanie ładniej, co 

nas bardzo cieszy – mówi Tere-
sa Stopa, sołtys Międzyrzecza. 
Na uwagę zasługuje fakt, że 
w pobliżu świetlicy znajduje się 
plac zabaw, więc płot odgradza 
go od ruchliwej drogi. – Bardzo 
dziękuję za realizację tego zada-
nia. To kolejny krok w kierunku 
poprawy wizerunku wsi - pod-
kreśla sołtys. 

Ogrodzenie w Międzyrzeczu Co się dzieje  
w świetlicach? 
Jaroszów:
Świetlica czynna od godz.14:00 
do 18:00
27.10.2017 – „Ja i mój parasol 
w deszczowy dzień” – praca 
plastyczna godz.15:00
Międzyrzecze:
30.10.2017 - Rzeźba-dynia, 
kabaczek 
Karmelek: 
Świetlica czynna od wt-pt 
14.00-18.00
02.11.2017 - Gry i zabawy
03.11.2017 - Praca plastyczna 
temat dowolny
07.11-2017 - Pomoc w odra-
bianiu lekcji
08.11.2017 - Turniej w warcaby
09.11.2017 - Gry i zabawy
10.11.2017 - Wspomnienie 
Święta Niepodległości
14.11.2017 - Gry planszowe
15.11.2017 - Praca plastyczna 
temat dowolny
16.11.2017 - Gry i zabawy
17.11.2017 - Film na DVD
21.11.2017 -Wspólne czytanie
22.11.2017 - Świat baśni
23.11.2017 - Kim będę w przy-
szłości
24.11.2017 - Gry planszowe
28.11.2017 - Film na DVD
29.11.2017 - Andrzejki sym-
bolika święta
30.11.2017 - Turniej w warcaby

Dzięki współpracy radne-
go Tadeusza Zarzyckiego 
z Fundacją Św. Franciszka 
z Asyżu, na placu parafialnym 
przy cmentarzu w Goczałko-
wie stanęła tablica, na której 
co miesiąc pojawia się inna 
wizualizacja religijna. By to 
miejsce nabrało pięknego 
wyglądu, radny postanowił 
kupić i zasadzić 20 szt. róż 
wzdłuż symbolu religijnego. 

To nie wszystkie prace. Dzięki 
zaangażowaniu Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Goczałkowa 
udało się dokonać korekty drze-
wa rosnącego przy cmentarzu. 
Spadające suche gałęzie zagra-
żały przechodzącym mieszkań-
com, jak również parkującym 
tam samochodom. 

- Jak zawsze w swoich dzia-
łaniach mogę liczyć na pomoc 
ze strony mieszkańców Go-
czałkowa. Bez ich pomocy nie 
mógłbym realizować swoich 
planów. Dziękuję serdecznie 
Piotrowi Hołówce, Ryszardo-
wi Radomowi i Grzegorzowi 
Ligasowi – zaznacza Tadeusz 
Zarzycki. 

red

Coraz ładniej i bezpieczniej w Goczałkowie
Udało się m.in. dokonać korekty drzewa rosnącego przy cmentarzu

Już po raz piąty odbył się Jaroszowski Marszobieg Prze-
łajowy. Organizatorami tej cieszącej się coraz większą po-
pularnością imprezy byli: Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Jaroszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie, 
Państwowa Inspekcja Sanitarna Oddział w Świdnicy, 
AKS Strzegom oraz Społeczność Biegowa „Strzegomska 
Dwunastka”.

Zainteresowanie marszobiegiem i frekwencja bardzo cieszy orga-
nizatorów i motywuje do podejmowania coraz większych wysiłków 
w przygotowaniach do kolejnej edycji marszobiegu. W sobotę odbywało 
się kilka innych imprez biegowych na terenie województwa i tak liczna 
frekwencja świadczy o coraz wyższej randze zawodów. Do Jaroszowa 
przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy gminy czy powiatu, lecz również 
całego Dolnego Śląska.
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejne mecze w tym sezonie: 
AKS – Orla Wąsosz 3:0, Nysa Zgorzelec – AKS 1:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  10 23

2. AKS Granit Strzegom S. A.  10 22

3. Orkan Szczedrzykowice  10 20

4. Stal Chocianów  10 19

5. Karkonosze Jelenia Góra  10 18

6. Włókniarz Mirsk  10 18

7. Odra Ścinawa  10 18

8. Sudety Giebułtów  10 14

9. Chrobry II Głogów  10 13

10. Olimpia Kowary  10 13

11. Orla Wąsosz  10 13

12. Sparta Grębocice  10 9

13. Nysa Zgorzelec  10 9

14. Górnik Boguszów-Gorce  10 8

15. Górnik Złotoryja  10 4

16. Olimpia Kamienna Góra  10 4

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Stano-
wice):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Ślężanka Tąpadła 5:3, Delta Słupice – Unia 2:5
Czarni Sieniawka – Herbapol 1:1, Herbapol – Zieloni Łagiewniki 
1:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 9 25

2. Cukrownik/ Polonia Pszenno 8 17

3. LKS Wiśniowa 8 15

4. Ślężanka Tąpadła 8 13

5. Darbor Bolesławice 8 13

6. Zieloni Łagiewniki 9 13

7. Delta Słupice 8 12

8. Herbapol Stanowice 8 11

9. Unia Jaroszów 9 11

10. Czarni Sieniawka 8 7

11. Wierzbianka Wierzbna 9 7

12. LKS Marcinowice 8 5

13. LKS Dobrocin 8 4

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Zieloni Mrowiny – Sokół 4:1, Sokół – Górnik II Wałbrzych 1:6
Grom Panków – Huragan 3:1, Huragan – Tęcza Bolesławice 0:1 

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zagłębie Wałbrzych 9 23

2. Górnik II Wałbrzych 8 22

3. Zieloni Mrowiny 9 19

4. Karolina II Jaworzyna Śl. 9 16

5. MKS II Szczawno-Zdrój 8 16

6. Nysa Kłaczyna 9 15

7. Tęcza Bolesławice 9 15

8. LKS Piotrowice Świdnickie 9 12

9. Błyskawica Kalno 9 11

10. Sokół Kostrza 9 9

11. Grom Panków 9 4

12. Huragan Olszany 8 4

13. Płomień Dobromierz 9 4

14. Zryw Łażany 8 2

sPort 

- Panie trenerze. skąd decyzja 
o wskrzeszeniu seniorskiej dru-
żyny siatkarskiej?

- Dzięki pozytywnej opi-
nii prezesa AKS-u Strzegom 
- Wiesława Witkowskiego 
i zarządu klubu strzegom-
ska drużyna seniorów będzie 
reprezentować nasze miasto 
w rozgrywkach ligowych w se-
zonie 2017/2018. Drużyna 
ze Strzegomia jako jedyna 
będzie bronić honoru powiatu 
świdnickiego w seniorskiej siat-
kówce na Dolnym Śląsku. Po 
kilku latach kibice będą mogli 
podziwiać naszą drużynę i inne 
zespoły trzecioligowe w hali 
OSiR w Strzegomiu. 

- od początku działalności 
sekcji piłka siatkowa zawsze 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców naszego 
miasta…

- Przez wiele lat kibice mieli 
możliwość dopingowania dru-
żyn seniorskich na różnych 
poziomach rozgrywek. Tylko 
starsi kibice pamiętają jeszcze 
atmosferę „starej” hali przy ul. 
św. Jana. Ostatni raz trzecioli-
gową siatkówką w Strzegomiu 
emocjonowaliśmy się w 2012 
roku. Niestety potem losy dru-
żyny potoczyły się niekorzyst-
nie dla sekcji siatkówki. Część 
zawodników rozpoczęła naukę 
we Wrocławiu. Kilku odeszło 
do innych klubów na Dolnym 
Śląsku. Cieszę się, że mogę 
kontynuować tradycje siatkar-
skie w naszym mieście. Nasz te-
goroczny udział w rozgrywkach 

III ligi świetnie komponuje się 
z przypadającym w 2018 roku 
jubileuszem 60-lecia naszego 
klubu. 

- A jak wygląda szkolenie 
siatkarskiego zaplecza?

- Cały czas trenowały i trenu-
ją grupy młodzieżowe. Najpierw 
w działającym przy Szkole 
Podstawowej nr 4 klubie UKS 
Olimpia Strzegom, a następnie 
w sekcji siatkówki w klubie 
AKS Strzegom. I tak jest obec-
nie. Oprócz drużyny seniorów 
również drużyna siatkarskich 
kadetów uczestniczy w roz-
grywkach DZPS. Rozgrywki 
młodzieżowe rozpoczęły się 
23 września. Drużyna jest nie-
doświadczona, ale liczymy na 
dobre występy. 

- jak wygląda skład trzecioli-
gowego Aks-u strzegom?

- Na każdej pozycji trener 
ma do wyboru dwóch lub 
nawet trzech zmienników. 
Wśród 15 zawodników 10 
to wychowankowie naszego 
klubu. Reszta to zawodnicy 
z okolicznych miejscowości. 
Część z siatkarzy w poprzed-
nich sezonach występowało 
w świdnickich klubach, lidze 
amatorskiej TKKF i rozgryw-
kach studenckich wrocławskich 
uczelni. Do drużyny dołączyli 
również trzej utalentowani 
strzegomscy juniorzy, wystę-
pujący w poprzednim sezonie 
w rozgrywkach młodzieżowych. 
Sylwetki niektórych zawodni-
ków i wydarzenia związane 

z naszą drużyną można śledzić 
już na profilu na facebooku i na 
stronie DZPS. 

- jak będzie wyglądała rywa-
lizacja w siatkarskiej iii lidze? 

- W sezonie 2017/2018 dru-
żyny III ligi będą rywalizować 
w dwóch grupach. Po rundzie 
zasadniczej czołówka utworzy 
grupę finałową. Reszta drużyn 
spotka się w drugiej grupie. Dru-
żyny zagrają systemem „mecz 
i rewanż”. Terminy meczów 
w strzegomskiej hali OSiR i inne 
informacje siatkarskie systema-
tycznie będziemy promować na 
strzegomskich stronach interne-
towych i stronie klubowej AKS.

- jakie są plany na ten sezon? 
- Po pierwsze zbudować 

drużynę. Drużynę na wyso-
kim poziomie sportowym 
i organizacyjnym. Jako szko-
leniowiec wiem, że przede 
mną trudne zadanie. Liczę 
na swoich zawodników. Na 
ich doświadczenie i poziom 
świadomości sportowej. Je-
steśmy po ciężkich treningach 
siłowych i kondycyjnych. Tak-
że po meczach kontrolnych. 
Wszyscy ostro trenują, nikt się 
nie oszczędza. Kontuzje nas 
omijają. Ponadto działamy na 
rzecz systematycznej promocji 
piłki siatkowej w szkołach na-
szej gminy. Organizujemy tur-
nieje piłki siatkowej dla dzieci 
i młodzieży, współpracujemy 
z nauczycielami wychowania 
fizycznego i dolnośląskimi 
klubami siatkarskimi.

- kiedy zobaczymy siatkarzy 
Aks-u w strzegomiu? 

- Sezon ligowy rozpoczyna-
my 28 października od meczu 
wyjazdowego w Bierutowie. 
W strzegomskiej hali zagramy 
tydzień później z drużyną ze 
Żmigrodu. Wszystkich kibiców 
i sympatyków piłki siatkowej 
serdecznie zapraszamy 4 listo-
pada 2017 r. o godzinie 17.00 do 
hali OSiR w Strzegomiu. „Siata 
gra!”. Emocje gwarantowane! 

- dziękuję za rozmowę. 

III liga siatkówki w Strzegomiu!
Na każdej pozycji trener ma do wyboru dwóch lub nawet trzech zmienników. Wśród 15 zawodników 10 to wychowankowie naszego klubu

11 października br. w świe-
tlicy wiejskiej w Jaroszowie 
odbył się turniej warcabo-
wo-szachowy w ramach re-
witalizacji obszarów Jaro-
szów-Strzegom. W rywali-
zacji warcabowej najlepsza 
okazała s ię  Dar ia Gajos , 
zaś  naj lepszym szachistą 
został  Włady sław Kisie-
lewicz . Wszyscy uczestni-
cy otrzymali  pamiątkowe 
dyplomy.

Turniej warcabowy dzieci: 
1. Daria Gajos
2. Oliwia Dzieniszewska
3. Malwina Dzieniszewska
4. Alicja Bohonos
udział - Mateusz Tekiela, Ga-
briel Sołtysik, Bartosz Koło-
dziej, Szymon Łukaszejko

Turniej szachowy:
1. Władysław Kisielewicz
2. Michał Smółka
3. Bogumił Walczak
4. Marek Kolano

Turniej warcabowo-szachowy 

Po pięciu latach przerwy kibice w naszym mieście będą mogli emocjonować się rozgrywka-
mi siatkarskimi na poziomie trzeciej ligi seniorów. Rozmawiamy z trenerem AKS-u Strze-
gom – Robertem Kotowiczem przed startem nowego sezonu. Pierwszy mecz nasz zespół 
rozegra już w najbliższą sobotę (28.10).

W górnym rzędzie od lewej: trener Robert Kotowicz, Bartłomiej Pasikowski, 
Adam Pęczyński, Marek Derda, Konrad Kruk, Piotr Nowakowski i Bartłomiej 
Michaluk
w dolnym rzędzie: Krzysztof Brzegowy, Radosław Dywan, Damian 
Sadowski, Krzysztof Ruciński, Paweł Pituch, Mateusz Drączkowski i Kamil 
Krukowski
Skład drużyny uzupełniają nieobecni na zdjęciu: Przemysław Gmyrek, 
Maciej Wielgus, Aleksander Jurczak i Kamil Pacan.
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Działka rolna do oddania w dzierżawę

Kiedy skorzystać ze świadczeń medycznych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej?

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna oraz usługowa

ZUK informuje Skorzystaj z punktu doradczego

Spółka Wodociągi 
i Kanalizacja w 

Strzegomiu 

BURMISTRZ 
STRZEGOMIA 
INFORMUJE

BURMISTRZ 
STRZEGOMIA 
INFORMUJE

ogłoszeniA

zatrudni pracownika na stanowi-
sku Mistrz Sieci wodociągowo 
– kanalizacyjnej

Wymagania:
- wykształcenie średnie lub 

wyższe techniczne związane 
ze specyfiką pracy;

- minimum trzyletnie doświad-
czenie w pracy na podobnym 
stanowisku;

- mile widziane uprawnienia bu-
dowlane w zakresie instalacji 
wod. – kan. i sieci;

- wiedza z zakresu budowy oraz 
działania maszyn, urządzeń 
i technologii wykorzystywa-
nych w gospodarce wodno 
– ściekowej;

- biegła obsługa komputera, 
w tym MS Excel w stopniu min. 
średnim;

- prawo jazdy kat. B;
- sumienność i odpowiedzial-

ność;
- dyspozycyjność, w tym peł-

nienie dyżurów domowych 
w okresach dwutygodnio-
wych;

- umiejętność dobrej organizacji 
pracy;

- umiejętność pracy w zespole.
Podania można składać w siedzibie 
Spółki przy ul. Wesołej 7 w Strzego-
miu do dnia 10.11.2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu Rynek 
38, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 250/B/2017 
Burmistrza Strzegomia z dnia 9 
października 2017 r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z 
późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do: - oddania 
w najem (dzierżawę) zgodnie z 
Zarządzeniem Nr: 251/B/2017, 
252/B/2017 253/B/2017, 254/
B/2017 255/B/2017, 256/B/2017 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 23 
października 2017 roku.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
2799, AM – 15, Obr.3, położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Parkowej gmina Strzegom 
o powierzchni 1,1642 ha 
użytek:
- R II 0,9268 ha
- S-R II 0,2374 ha
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00028602/8.
 Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 14.09.2017 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/13 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
30 stycznia 2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem J.1.MW/MN zabu-
dowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna, jednorodzinna oraz 
usługowa.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 799.000,00 zł
Wadium - 79.900,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.12.2017 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprzedaży 
ustanowi na prawie własności 
działki gruntu nr 2799, AM-15, 
Obr.3 na rzecz przedsiębiorstwa 
przesyłowego TAURON Dystry-
bucja S. A. Oddział w Wałbrzy-
chu i jego następców prawnych 
bezterminową służebność prze-
syłu w przebiegu linii napo-
wietrznych średniego napięcia 
(SN 20 kV) o długości ok. 48 m 

oraz ok. 50 m i szerokości pasa 
ograniczonego użytkowania 4,6 

m dla każdej z linii, polegającą 
na prawie do:
- całodobowego nieutrudnione-
go , nieograniczonego w czasie 
i miejscu dostępu (przechodu 
i przejazdu niezbędnym sprzę-
tem) przez służby TAURON 
Dystrybucja S.A. bądź jej przed-
stawicieli, wykonania czynności 
związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, 
modernizacją, dokonywaniem 
ich przeglądów, remontów, de-
montaży, kontroli, wykonywania 
pomiarów, konserwacji, wymia-
na na nowe i usuwaniem awarii, 
z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego 
na koszt właściciela urządzeń 
(TAURON Dystrybucja S.A. Od-
dział w Wałbrzychu i jej następ-
ców prawnych) oraz zakazie 
wznoszenia nowych budynków, 
budowli oraz nasadzeń i utrzy-
mania drzew i krzewów. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w 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 ter-
minie do dnia 11.12.2017 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 wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia 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. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-

ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta 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. 
z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o  in-
formuje osoby posiadające 
swoich bliskich pochowanych 
na cmentarzach  komunalnych 
na terenie miasta Strzegomia 
oraz na cmentarzach  w Tom-
kowicach, Morawie i Rogoźni-
cy o  konieczności wnoszenia 
stosownych opłat z tytułu prze-
dłużenia ważności grobu oraz 
rezerwacji miejsc na cmenta-
rzu. Wpłat należy dokonywać 
w biurze cmentarzy komunal-
nych w Strzegomiu  przy ul. 
Olszowej 2 tel.74 8552-550 

od poniedziałku do piątku w 
godziach od 7.00 do 15.00.  
Równocześnie przypomina się 
, że termin ważności utrzyma-
nia grobu upływa  po 20 latach 
od chwili ostatniego pochówku 
lub po upływie 20 lat od daty 
ostatniego przedłużenia. (art.7 
ust. z dnia 31 stycznia 1959 
r o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych  Dz. U. z 2000 r., Nr 
23,poz.295 z późn . zm.) Po 
tym terminie grób może ulec 
likwidacji, a elementy nagrob-
ków przechodzą na własność 
gminy Strzegom.

Zapraszamy strzegom-
skie organizacje poza-
rządowe do korzystania 
z oferty Dolnośląskiego 
Punktu Konsultacyjno-
Doradczego w Wałbrzy-
chu. Jeśli szukasz wspar-
cia, pomocy lub masz 
pytanie, dyżury odbywa-
ją się w poniedziałki w 
godz. 9:00-14:00, środy 

w godz. 14:00-19:00 i w 
czwartki w godz. 9:00-
14:00. Punkt prowadzi 
Fundacja „Merkury” z 
Wałbrzycha, ul. Beetho-
vena 10, tel. 74 666 22 
00, faks 74 666 22 01, 
strona internetowa: www.
merkury.org.pl, e-mail: 
dpkd.walbrzych@mer-
kury.org.pl

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę dział-
ki rolnej nr 379/3, AM.35, Obr. 
5, o powierzchni 2,1185 ha 
(R IIIb – 1,9440 ha, R IVa - 
0,0607 ha, Ps IV - 0,1138 ha), 
położonej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas oznaczony do dnia 
30.09.2018 r.
Przetarg odbędzie się dnia 30 
listopada 2017 r. , o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi 
- wartość 18,2348 dt żyta 
w skali roku. 
O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
dt żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 200,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub na 
konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom Nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 27 listopada 2017 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-

wej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestni-
ka przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Oso-
ba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 

przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74/8560-
572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.

1. w dni wolne od pracy 
i święta całodobowo
2. w dni robocze od godz. 
18.00 – 8.00,
Ambulatoria znajdują się w:
1) Świdnicy przy ul. Leśnej 
31  tel. 74/ 662-27-80 oraz 
726-544-321
2) Strzegomiu przy ul. Armii 
Krajowej 23 tel. 74/662-
29-70
3) Świebodzicach przy ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 3-7 
(Szpital „MIKULICZ”) tel. 
74/662-29-80 

W przypadkach wymagają-
cych wizyty domowej można 
ją zgłosić pod nr tel. 74/662-
27-80, 74/662-29-70 lub 
726-544-321 w godzinach 
pracy jak wyżej. 
Ze świadczeń opieki nocnej 
i świątecznej można skorzy-
stać wtedy, gdy: 
- nie ma objawów sugerują-
cych bezpośrednie zagroże-
nie życia lub grożących istot-
nym uszczerbkiem zdrowia, 
- zastosowane środki do-
mowe lub leki dostępne bez 

recepty nie przyniosły spo-
dziewanej poprawy, 
- mamy istotne obawy, że 
oczekiwanie na otwarcie 
przychodni, może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na 
rozwój choroby i nasz stan 
zdrowia. 
Uzasadnieniem dla skorzy-
stania ze świadczeń opieki 
nocnej i świątecznej mogą 
też być następujące sytu-
acje: 
- zaostrzenie lub nasilenie 
dolegliwości znanej choro-

by przewlekłej (np. kolejny 
napad astmy oskrzelowej 
z umiarkowaną duszno-
ścią), 
- infekcja dróg oddechowych 
z wysoką gorączką (>39 st.), 
szczególnie u małych dzieci 
i ludzi w podeszłym wieku 
- bóle brzucha, nieustępujące 
mimo stosowania leków roz-
kurczowych 
- bóle głowy, nieustępujące 
mimo stosowania leków prze-
ciwbólowych 
 - biegunka lub wymioty, 

szczególnie u dzieci lub osób 
w podeszłym wieku 
- zatrzymanie wiatrów, stolca 
lub moczu 
- nagłe bóle krzyża, kręgosłu-
pa, stawów, kończyn itp. 
- zaburzenia psychiczne, 
z wyjątkiem agresji lub do-
konanej próby samobójczej 
- wtedy należy wezwać po-
gotowie ratunkowe. 
Ze świadczeń opieki noc-
nej i świątecznej – wizyty 
w domu chorego -- można 
skorzystać wtedy, gdy:

- stan pacjenta ewidentnie 
nie pozwala na udanie się 
do ambulatorium (pacjent nie 
chodzący, przewlekle chory) 
W ramach nocnej i świą-
tecznej opieki lekarskiej nie 
można uzyskać: 
- wizyty kontrolnej w związku 
z wcześniej rozpoczętym 
leczeniem,  
- recepty na stosowane stale 
leki w związku ze schorze-
niem przewlekłym,
- rutynowego zaświadczenia 
o stanie zdrowia.
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N a s i  m i l u s i ń s c y

 grupa Biedronki - wych. Krystyna Szałecka, Aneta Malinowska

grupa Motylki - wych. Beata Horbacz, Małgorzata Marcinkowska 

Na łamach „Gminnych Wiadomości Strzegom” będziemy zamieszczać grupowe zdjęcia przedszkolaków i pierwszoklasistów uczęszczających do placówek oświatowych gminy 
Strzegom. W tym wydaniu fotografie przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu.


