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Rangę uroczystości podniosła obecność wojskowej asysty honorowej

w numerze:

Przebaczyć, ale nie zapomnieć

Kolejny
żłobek

„Martwe pola” 

str. 2

„Nie bądź śladem na jezdni – zachowaj odstęp!”- to hasło przewodnie pierwszej w Polsce kampanii dotyczącej zagrożeń w ruchu drogowym, występujących w sektorze gospodarki odpadami. W naszym
mieście odbyła się ona 20 listopada br. przed Urzędem Miejskim w
Strzegomiu. Wśród uczestników byli m. in. sołtysi i uczniowie PSP
nr 4 w Strzegomiu.

Niezwykle wzruszające i przejmujące były uroczystości dot. odsłonięcia Pomnika Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego
w Grabinie, które odbyły się 25 listopada br. w Strzegomiu.
Uczestniczyły w nich żyjące jeszcze więźniarki obozu pracy, który
funkcjonował na terenie dzisiejszej dzielnicy Graby w latach
1943-1945: Lea Gleitman i Sonia Abiri.
Wśród gości byli m. in.: poseł na Sejm RP – Marek Dyduch, wicewojewoda dolnośląski – Jarosław Kresa, zastępca
dyrektora Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział we Wrocławiu Katarzyna Pawlak-Weiss, rabin David Basok i wielu
innych. Rangę uroczystości
podniosła obecność wojskowej
asysty honorowej – 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we
Wrocławiu. Nie zabrakło również przedstawicieli młodego
pokolenia ze szkół
z terenu gminy
Strzegom i Legnicy, dla których
była to wspaniała lekcji historii.
Po okolicznościowych
przemówie-

niach nawiązujących do istnienia obozu pracy w Grabinie i
związaną z nim historią więźniarek, odczytano list ambasadora Izraela w Polsce – Alexandra Ben-Zvi, odsłonięto i
poświęcono pomnik, posadzono dąb pamięci i odmówiono
modlitwy. Po zakończeniu Apelu Pamięci trzykrotnie oddano
salwę honorową. Ostatnim akcentem tej części było złożenie
wieńców i wiązanek.
W drugiej części, w Strzegomskim Centrum
Kultury,
burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta wręczył symbole naszego
miasta Granitowe Serca
Polski
świad-

w SKRÓCIE:

Dobiegły prace remontowe
w budynku dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr
3 przy ul. Jeleniogórskiej
19, gdzie od czerwca br.
zajmowano się adaptacją pomieszczeń I piętra budynku
na potrzeby żłobka. Obecnie
przeprowadzono tam już
czynności odbiorowe inwestycji związane z wykonywaniem robót budowlanych.
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Konkursy
ogłoszone
kom historii: Lei Gleitman,
Soni Abiri oraz prof. Stanisławowi Gebhardtowi. Z kolei
Krzysztofowi Kaszubowi, pasjonatowi i badaczowi historii
Ziemi Strzegomskiej, przyznał
honorowy tytuł „Zasłużony dla
gminy Strzegom”. To właśnie
Krzysztof Kaszub odkrył pozostałości i ślady dziewczęcego obozu pracy na obecnej ul.
Milenijnej 6 w Strzegomiu. Po
panelu dyskusyjnym z udziałem zaproszonych gości nastąpiła projekcja filmu Instytutu
Pamięci Narodowej „To była
cały czas noc”.
Poniedziałkowe wydarzenie
zorganizowali: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we
Wrocławiu, Urząd Miejski w
Strzegomiu i Muzeum GrossRosen w Rogoźnicy.
Zapraszamy do obejrzenia
fotogalerii na str. 6-7.

Wykonawcą pomnika był lokalny artysta-rzeźbiarz Jerzy Zysk.
Kamień przekazali strzegomscy
kamieniarze: rodziny Gromców i
Kiszkielów.

Burmistrz Strzegomia
informuje, że ogłoszone
zostały otwarte konkursy
ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe na
2020 rok. – Zachęcam zainteresowane organizacje
do odwiedzania Biuletynu
Informacji Publicznej –
mówi Z. Suchyta.
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Niech żyje nam górniczy stan!

str. 3

Strzegom – granitowe serce Polski - w przeddzień święta św.
Barbary hucznie obchodził górnicze święto. Przedstawiciele wielu
okolicznych kopalni oraz firm współpracujących odpowiedzieli na
wezwanie Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów
Górniczych w Strzegomiu i licznie stawili się pod strzegomskim
ratuszem w dniu 22 listopada br.

Olimpiada
językowa

Statystyki rowerowe 

str. 8

Nie można już wypożyczać rowerów publicznych w Strzegomiu.
Powodem nie jest jednak brak zainteresowania jednośladami, ale
zbliżająca się zima. Nadszedł więc czas na konserwację sprzętu i
podsumowanie statystyk. O tym jakie było zainteresowanie rowerami w 2019 r. przeczytacie państwo w środku GWS. Tymczasem
przypominamy, że nowy sezon ruszy 15 kwietnia 2020 r.

w SKRÓCIE:

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Stanowicach 26 listopada
br. odbyła się VII Gminna
Olimpiada Języka Angielskiego Szkół Podstawowych. Wzięli w niej udział
reprezentanci wszystkich
dziewięciu szkół podstawowych z gminy Strzegom.
Kto okazał się najlepszym
anglistą?

str. 9

w SKRÓCIE:

Tradycyjnie w Mikołajki, 6 grudnia, zapraszamy wszystkie dzieci na
strzegomski Rynek. Tego dnia o godz. 16.00 na spotkanie z najmłodszymi przybędzie św. Mikołaj. Będą zabawy i konkursy oraz uroczyste
zapalanie światełek na choince. Po spotkaniu w kinie Strzegomskiego
Centrum Kultury odbędzie się projekcja filmu „Kraina Lodu 2”. Tego
samego dnia zostanie również zainaugurowany sezon na lodowisku.

Strzegomska Orkiestra Dęta

Przeciw hejtowi!

„Hejterzy w Internecie są bardzo głośni, ale wcale nie jest ich najwięcej”- pod takim hasłem uczniowie z Zespołu Szkół w Strzegomiu
promowali walkę z nienawiścią w sieci. Akcja była wyzwaniem rzuconym przez Fundację Orange. Do wyzwania przystąpiły pracownie z
całej Polski, w tym funkcjonująca w Zespole Szkół w Strzegomiu.

Spotkanie z Mikołajem

Jeśli lubisz grać na instrumentach i chcesz przeżyć muzyczną
przygodę, przyjdź na bezpłatne zajęcia orkiestry dętej w Strzegomskim Centrum Kultury. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek. Więcej informacji pod numerem tel. 74 64944-05 lub adresem e-mail:
sck@sck.strzegom.pl. – Zapraszamy wszystkich, którzy kochają
muzykę i chcą rozwijać swoją pasję – mówią organizatorzy.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

6 grudnia 2019

8 marca 1968 r. (Dzień Kobiet) był początkiem znajomości, która przerodziła się w miłość i została uwieńczona zawarciem związku małżeńskiego

Jubileusz małżeński państwa Eulenfeld
Państwo Irena i Jerzy Eulenfeld przeżyli razem 50 lat.
Doczekali się dwójki dzieci i
czworga wnucząt.
Pani Irena urodziła się w
Strzegomiu, gdzie również
uczęszczała do szkoły podstawowej. Następnie rozpoczęła
naukę w szkole zawodowej w
Świdnicy w zawodzie fryzjer.
Po ukończeniu szkoły od 1968
roku prowadzi w Strzegomiu,
wraz z córką Brygidą, zakład
fryzjerski „Irena”. Pan Jerzy
urodził się w Borui Kościelnej. W roku 1948 z rodzicami
zamieszkał w miejscowości
Przylep koło Zielonej Góry,

gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie w Zielonej
Górze szkołę zawodową i
technikum mechaniczne. Po
ukończeniu szkoły średniej
w 1967 r. został powołany do
służby wojskowej w Strzegomiu i pewnego marcowego
dnia, a dokładnie 8 marca
1968 r. w trakcie zabawy z
okazji Dnia Kobiet poznał na
dancingu swoją przyszłą żonę.
Dzień ten stał się początkiem
znajomości, która przerodziła
się w miłość i została uwieńczona zawarciem związku
małżeńskiego w Strzegomiu
dnia 29 listopada 1969 r. Państwo Eulenfeld doczekali się

dwójki dzieci Artura i Brygidy
oraz czwórki wnucząt Joanny,
Jakuba, Marysi i Krystiana.
Cała najbliższa rodzina jubilatów mieszka w Strzegomiu i
spędza ze sobą dużo wolnego
czasu, święta, rodzinne uroczystości czy też wspólne wyjazdy.
Oczywiście nie można zapomnieć o licznych, wspólnych
przyjaciołach, z którymi dzielą
wspólne chwile. Wszystko, co
osiągnęli w życiu zawdzięczają
swojej pracy i miłości. Państwo Eulenfeld są wspaniałym
przykładem tego, jak należy
kultywować tradycje rodzinne,
dzielić się miłością i być po
prostu dobrym człowiekiem.

Kierujący samochodami ciężarowymi, w tym śmieciarkami mają znacznie ograniczone pole widzenia i możliwości manewru. Sam zobacz co to znaczy

Uważaj na martwe pola!
„Nie bądź śladem na jezdni – zachowaj odstęp!” To hasło
przewodnie pierwszej w Polsce kampanii dotyczącej zagrożeń
w ruchu drogowym, występujących w sektorze gospodarki
odpadami. Chodzi o zwrócenie uwagi mieszkańców na tzw.
martwe pola, czyli ograniczenia widoczności, jakie wiążą się z
prowadzeniem tak dużych pojazdów jak śmieciarki. Kampania
została przygotowana przez ENERIS Surowce we współpracy
z władzami samorządowymi Strzegomia, pod patronatem
Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami i Inspekcji
Transportu Drogowego. Jej inauguracja zaplanowana została
w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów.
W naszym mieście odbyła się 20 listopada br. przed Urzędem
Miejskim w Strzegomiu. Wśród uczestników byli m. in. sołtysi
i uczniowie PSP nr 4 w Strzegomiu.
Kluczowe w systemie odbioru
i zagospodarowania odpadów
jest zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno mieszkańcom,
jak i pracownikom firm komunalnych odbierającym odpady.
Tymczasem zapatrzeni w telefony komórkowe, w pośpiechu czy po prostu z nieuwagi
niepotrzebnie narażamy się na
ogromne niebezpieczeństwo.
- Razem z firmą ENERIS
Surowce, operatorem odbierającym odpady od mieszkańców
Strzegomia, chcemy zwrócić
uwagę mieszkańców na spotykane kilka razy w tygodniu
duże samochody ciężarowe,
czyli śmieciarki. Pojazdy takie mierzą średnio 8 metrów
długości i ponad 3 metr y
wysokości, a ważą ok. 8-10 ton
bez załadunku, a jeśli przewożą
odpady trzeba do tego doliczyć
dodatkowo nawet kilkanaście

ton. Śmieciarki codziennie
mijamy na osiedlowych uliczkach oraz lokalnych drogach,
nie zdając sobie sprawy z zagrożenia jakie mogą stanowić.
Przechodząc zbyt blisko tak
wielkiego pojazdu narażamy
się na wypadek - wystarczy
nieuwaga, pośpiech by doszło do tragedii – przestrzega
Wiesław Witkowski, zastępca
burmistrz Strzegomia.
Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było
przede wsz ystkim wejście
na jezdnię bezpośred-

nio przed jadącym pojazdem.
Warto podkreślić, że perspektywa kierowcy samochodu i
pieszego jest zupełnie inna.
Szczególnie kierujący samochodami ciężarowymi, w tym
śmieciarkami mają znacznie
ograniczone pole widzenia
i możliwości manewru, gdy
nagle na jego drodze pojawi się
pieszy czy rowerzysta. Dlatego
tak ważna jest chwila uwagi
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informacyjna „Martwe chody. Odblaskowe oznaczepola”. Z drugiej strony nia sygnalizujące zagrożenia
do współpracy zapro- umiesz cz one na 4 rogach
szeni są administra- śmieciarek będą nie tylko na
torzy osiedli i bloków naszych samochodach. Dzięki
wielorodzinnych, gdzie patronatowi Związku Praconajłatwiej o wypadek.
dawców Gospodarki Odpa- Zachęcamy szkoły, dami docieramy z przekazem
ale też lokalne społecz- kampanii także do innych
ności do umieszczania na firm z branży komunalnej i
swoich tablicach ogło- już w tej chwili kilka z nich
szeń plakatów uświada- zgodziło się umieścić ostrzemiających ograniczone gawcze trójkąty na swoich
pole widzenia kierow- pojazdach. Dzięki temu po
ców potężnych śmie- raz kolejny pokazujemy, że
ciarek. P lakaty infor- bezpieczeństwo, jako wartość
macyjne można pobrać nadrzędna, potrafi połączyć w
ze strony ENERIS. W działaniu nawet konkurujące
ramach kampanii przygo- firmy – informuje Magdalena
czy ustąpienie pierwszeństwa,
towaliśmy też krótki film Sułek-Domańska, dyrektor
żeby uniknąć nieprzyjemnych i specjalne naklejki na samo- ds. komunikacji w ENERIS.
skutków zdarzeń drogowych.
Brak świadomości ograniczonego pola widzenia kie- W ramach kampanii informacyjnej „Martwe pola”
rowcy to ogromne zagrożenie
zostały przygotowane materiały edukacyjne, spew szczególności dla dzieci,
które z ciekawości niejedno- cjalne naklejki ostrzegawcze na śmieciarki, a także
krotnie podchodzą zbyt blisko
śmieciarek. To przede wszyst- spot, który można zobaczyć na stronie www.eneris.
kim do nich i do ich rodziców pl/martwepola
skierowana jest kampania
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Po oficjalnej części obchodów odbyła się biesiada, podczas której uczestnicy śpiewali, bawili się i uczestniczyli w konkursach z ciekawymi nagrodami

Niech żyje nam górniczy stan!
Strzegom – granitowe serce
Polski - w przeddzień święta
św. Barbary hucznie obchodził
górnicze święto. Przedstawiciele wielu okolicznych kopalni
oraz firm współpracujących
odpowiedzieli na wezwanie
Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów
Górniczych w Strzegomiu i
licznie stawili się pod strzegomskim ratuszem w dniu 22
listopada br.

runkiem kapelmistrza Bogdana Kociubskiego, z pocztem
sztandarowym górnicy przemaszerowali wokół strzegomskiego
Rynku do sali balowej SCK na
tradycyjną Karczmę Piwną.
Po odśpiewaniu hymnów
- państwowego i górniczego prezes SKRZG Andrzej Misek
powitał m. in. władze samorządowe Strzegomia, kapelana górników, skalników i kamieniarzy
ks. Marka Żmudę, dyrektorów
Okręgowego Urzędu GórniRazem z górniczą orkiestrą czego we Wrocławiu: Daniela
dętą z Wałbrzycha, pod kie- Jarosza i Dagmarę Pęczek

i prof. AGH Piotra Czaję z
małżonką.
Potem rozpoczęła się część oficjalna, w trakcie której: Andrzej
Poliński, Włodzimierz Kiełbasiewicz, Jan Ziętek i Kazimierz
Dyrcz odebrali jubileuszową
srebrną odznakę za długoletnią
pracę w górnictwie.
Podniosłą atmosferę oficjalnych gratulacji i przemówień,
złagodził stara strzecha generalny dyrektor górniczy Antoni
Larczyński, który powołał Prezesa Wysokiego w Sprawach
Piwnych Nieomylnego Pre-

Pełni szacunku dla trudu górniczego, z okazji Święta
Barbórki przypadającego 4 grudnia,
składamy wszystkim pracującym w przemyśle
wydobywczym i obróbczym, życzenia bezpiecznej
i spokojnej pracy, sukcesów zawodowych
i finansowych, szczęścia górniczego
oraz zadowolenia z wzajemnej współpracy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
		            Tomasz Marczak

Burmistrz Strzegomia

	               Zbigniew Suchyta

Barbórka 2019

zydium. Władzę na karczmie
objął Prezes Jerzy Kaczmarek,
który wraz z zespołem „Oskard”
despotycznie i wesoło rządził do
późnych godzin nocnych.
Uczestnicy biesiady śpiewali, bawili się i uczestniczyli w
konkursach, w których można
było wygrać ciekawe nagrody.
Ponieważ niepokornych Prezes
karał zamknięciem w dybach,

na karczmie panował porządek,
a piwo pito wyłącznie na wezwanie Prezydium.
Zarząd Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów
Górniczych dziękuje za pomoc
w organizacji święta górników
burmistrzowi Strzegomia Zbigniewowi Suchycie i dyrektorowi SCK - Krzysztofowi
Kalinowskiemu.

- Barbórka to czas podsumowania całego roku prac, czas
wytchnienia od codziennego trudu. Stowarzyszenie organizuje Barbórkę z nadzieją, że kolejne pokolenia przejmą
chlubne tradycje obchodów święta górniczego. Wszystkim
gwarkom życzymy pomyślności i bezpiecznej pracy przez
cały kolejny rok. Z górniczym pozdrowieniem. Szczęść Boże!
– podsumowują górnicy.

„Jam dzielny górnik
spod Strzegomia
wydobywam granit
każdego dnia”
(fragment Walczyka
górniczego)
„Zieleni się jodła, pod
jodłą skarb rud,
nas przyjaźń tu wiodła,
niech święci swój trud!”
(fragment starej pieśni
kopackiej)

W przystosowanych pomieszczeniach żłobka przewidziano dwie sale edukacyjne. Na potrzeby żłobka został również wykonany niewielki plac zabaw z zabawkami

MALUCH+

Kolejny żłobek w Strzegomiu
Od czerwca br. w budynku dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jeleniogórskiej 19
trwały prace związane z adaptacją
pomieszczeń I piętra budynku na
potrzeby żłobka. Obecnie roboty
budowlane dobiegły końca i przeprowadzono czynności odbiorowe
inwestycji związane z wykonywaniem robót budowlanych.
Aktualnie trwają prace przygotowawcze do otwarcia placówki
oraz wyposażanie pomieszczeń
w niezbędny sprzęt.

W przystosowanych pomieszczeniach żłobka przewidziano
dwie sale edukacyjne - jedna dla
starszych, druga dla młodszych
dzieci z sąsiadującymi przy salach
sypialniami i łazienkami. Na
potrzeby żłobka został również
wykonany niewielki plac zabaw
z zabawkami odpowiednimi dla
małych dzieci.
Inwestycja jest dofinansowana z
programu z Funduszu Pracy w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 „MALUCH + mln. zł, w tym planowane środki
2019”. Wartość inwestycji to ok. 1 dotacji ok. 730 tys. zł.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Otwarte konkursy ogłoszone!
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom

Burmistrz Strzegomia informuje, że ogłoszone
zostały otwarte
konkursy of er t
na realizację zaTe l e w i z j ę I n t e r n e t o w ą S t r z e g o m
dań publicznych
m o ż n a o g l ą d a ć z a p o ś r e d n i c t w e m s e r w i s u przez organizacje
pozarządowe na 2020 rok, ogłoszenia o konkursach.
Pod tym samym adresem
zachęcając zainteresowane
będą
ponadto ogłaszane koorganizacje do odwiedzania
lejne
konkursy.
Biuletynu Informacji Pubhttp://bip.strzegom.pl/
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem projekty unijne) licznej, gdzie znajdują się
public/?id=87432

•
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
W soboty
14:00 – 20:00 •
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
•
GRUDZIEŃ 2019
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

01.12 – 07.12

Dobra Apteka

ul. Kościelna 6

tel. 74/ 649-12-20

08.12 – 14.12

Królewska

ul. Legnicka 14W

tel. 74/ 649-12-00

15.12 – 21.12

Vademecum

ul. Rynek 44

tel. 74/ 855-52-06

Adres

Nr telefonu

Podsumowanie projektu
„Droga do niepodległości”
Marsz Praw Dziecka
Kampania „Martwe pola”

• Gminne obchody barbórkowe w Strzegomiu
• Odsłonięcie Pomnika Ofiar
Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego w Grabinie

www.strzegom.pl
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy nawiązało współpracę z poszczególnymi gminami powiatu, w tym gminą Strzegom

“Miłość nie do zastąpienia”
Pod koniec listopada br. ruszył
program Rodzina Zastępcza
„Miłość nie do zastąpienia”,
realizowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy.

Jak podkreśla Katarzyna
Dudkiewicz, rzecznik programu, jego podstawowym
założeniem jest pozyskanie
nowych kandydatów do tworzenia rodzin zastępczych.
- Stworzenie domu dla potrzebujących wsparcia dzieci to
nasz cel i misja, którą pełnimy
każdego dnia. Niestety, pomimo prowadzonych od niemal
18 lat działań świdnickiego
PCPR-u oraz wysokiej lokaty
w wojewódzkim rankingu instytucji zajmujących się pieczą
zastępczą, liczba kandydatów na
rodziny zastępcze wciąż nie jest
wystarczająca – mówi rzecznik.
– Problem dotyczy całego kraju.
Naszym zdaniem jest pokazanie chętnym do sprawowania
tej ważnej funkcji, że rodzina
zastępcza to rodzina jak każda

inna – dodaje starosta świdnicki
Piotr Fedorowicz.
Kandydaci, a potem już zawodowe rodziny zastępcze na
każdym etapie mogą liczyć na
pomoc i wsparcie pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. - Staramy się pomóc
naszym rodzinom w ich roli.
Zależy nam na tym, by rodzina,
w której znalazło się dziecko
ofiarowała mu podobne wartości, jak zdrowo funkcjonująca
rodzina biologiczna –wyjaśnia
dyrektor PCPR Beata Galewska.
- Dziecko jest najważniejsze,
stwarzamy mu bezpieczny dom,
rodzinę i opiekę do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej.
Dom, w którym jest uśmiech i
radość oraz kierunek do lepszych zmian. By tego dokonać,
potrzebujemy pomocy osób
zaangażowanych i świadomych
swojej roli – wyjaśnia Alicja
Synowska, członek zarządu
powiatu świdnickiego.
- Ruszył już fanpage projektu, na którym zainteresowani

codziennie będą znajdować
informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego oraz poznają naszych wyjątkowych
– niezastąpionych zastępczych.
Zaplanowano spotkania z radami pedagogicznymi oraz zainteresowanymi kandydatami.
Nawiązaliśmy także współpracę
z poszczególnymi gminami
powiatu. To dopiero początek
naszych działań o dalszych
krokach będziemy państwa
informować na bieżąco – dodaje
Katarzyna Dudkiewicz.

Osoby już zainteresowane
utworzeniem rodziny zastępczej
mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 74/857-45-23. Ponadto
podstawowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej
www.profesjonaliscizsercem.pl

z dj ę c i e nume r u

„Biały Orlik” już gotowy!

W piątek, 6 grudnia br. zostanie zainaugurowany 9. sezon na strzegomskim lodowisku, które
mieści się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Amatorów łyżwiarskich ślizgów i lodowych
akrobacji zapraszamy do korzystania z obiektu już dzisiaj. Cennik biletów i wypożyczenia
sprzętu znajduje się na stronie internetowej www.osir.strzegom.pl.

Pływanie najlepsze dla seniorów
„W zdrowym ciele zdrowy duch” - to powiedzenie w odniesieniu
do aktywności w wodzie jest bardzo adekwatne. Nasi seniorzy
regularnie odwiedzają strzegomską pływalnię, dzięki czemu
stają się silniejsi, sprawniejsi i bardziej radośni. Po intensywnym
treningu w basenie korzystają z sauny lub jacuzzi, aby rozluźnić
napinane podczas pływania mięśnie.
Pływanie działa relaksująco,
poprawia samopoczucie i jest
świetnym pretekstem
do spotkania ze znajomymi. Silne punktowe strumienie wody
masują napięte partie
ciała i pozwalają na
chwilę zapomnieć o codziennych problemach.
Basen jest atrakcyjną
alternatywą do spędzania czasu w domu lub parku, a osoby

często sprawiają im trudność
i przynoszą dokuczliwy ból.
Pływanie przynosi wszechstronne korzyści, dlatego coraz
więcej ludzi przekonuje się, że
emerytura to świetny moment
na zaprzyjaźnienie się z baseregularnie uprawiające sporty nem – podkreśla Anna Jarowodne są bardziej zadowolone sińska, kierownik Dziennego
z życia.
Domu Pobytu „Senior-Wigor”
- Ćwiczenia w wo- w Strzegomiu.
dzie są dużo łatwiejsze
niż na sali fitness i
przynoszą zbawienne
korzyści dla zdrowia
i umysłu. Seniorzy
szczególnie doceniają
właściwości wody, ponieważ umożliwia im wykonywanie ruchów, które na lądzie

Jest dotacja na wymianę pieców

Mieszkańców, którzy w ostatnim czasie starali się o dotację
na wymianę pieców informujemy, że dotacja celowa ze środków budżetu gminy Strzegom
w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” na

dofinansowanie wymiany lokalnego źródła ciepła zasilanego
paliwami stałymi lub biomasą
na przyjazne środowisku źródło
ciepła jest realizowana przy
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak
nie więcej niż 4 tys. zł. Zadanie pn. „Ograniczenie niskiej
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez
wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r. –
etap I” współfinansowane jest kwotą pożyczki w wysokości
80.913,16 zł. W ramach umowy - na chwilę obecną - dotacją
zostało objętych 21 wniosków dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom. Stare piece wymienione zostały na nowe kotły gazowe lub piece elektryczne.
- Mamy nadzieję, że udzielona dotacja poprawi jakość powietrza w naszej gminie – podkreśla burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta.
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Stypendia andrzejkowe otrzymali maturzyści, którzy uzyskali najwyższe średnie maturalne: Michał Bednarski, Lena Data, Maja Czerwiecka i Jakub Podlewski

Fenomenalny „Don Kichot” w LO!
Latynoskie hity wykonane
przez zespół „The Cuban Latin Jazz”, trzy przedstawienia, tysiąc osób na widowni,
trzy akty, w których wystąpili
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, aktorzy, samorządowcy, rodzice, dyrektorzy,
oraz niesamowita dekoracja
auli - tak wyglądała XV edycja
przedstawienia andrzejkowego
w Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Żeromskiego w
Strzegomiu.
Najliczniejszą obsadę miał I
akt. 30 – osobowa grupa licealistów, jak zwykle, wystąpiła rewelacyjnie! Gra aktorska, ruch
sceniczny, opanowanie tekstu,
oprawa muzyczna, to tylko
kilka atutów tego występu. Za
tak wspaniałe zaangażowanie
młodzieży należą się olbrzymie
gratulacje! W pierwszej scenie
zachwycili: Karol Zych (Don
Kichot), Alan Tułacz (Sancho
Pansa), Dulcynea (Wioletta
Kardynał). Fenomenalnie zaśpiewali: Jakub Skolak (Pasterz II) i Jakub Nawrocki (Pasterz I). Zabawne sceny walki
o książki odegrali: Dominik
Wełna, Wiktoria Grzybowska, Adam Karpeta i Nikola
Woźny. Świetne kreacje aktorskie przygotowali: Marcin
Dulemba, Aleksandra Żądło,
Karolina Cichoń, Anita Delanowska, Sylwia
Miszczak, Weronika Majstrzyk, Joanna

Szczepanowska,
Karolina
Kudyba, Nikol Juszczyk, Alicja Riss i Sandra Baranowska.
W II akcie wystąpili nauczyciele. Zabawne sceny pomiędzy
Don Kichotem (Tomaszem
Marczakiem), a Sanchem
(Paweł Falkiewicz) i Pansem
(Przemysławem Knapem) doprowadziły widzów do łez. Absolutnym zaskoczeniem był występ nauczycielek – Agnieszki
Rut (Carmelita) i Małgorzaty
Chęcińskiej (Margarita), które
wcieliły się we współczesne kobiety, dla których dobra zabawa
i beztroskie życie są ważniejsze
od prawdziwej miłości. Poważna rozmowa o współczesnych
i literackich wyborach męsko–
damskich została przywołana
przez Kamilę Mazur (Dulcyneę)
i Pawła Falkiewicza (Sancha), a pełną
wigoru historię aktywności senioralnej
w gminie
Strzegom zaprezentowa-

ły: Ewa Tutka (Eva), Regina
Puczka (Vesper), Małgorzata
Kucharska (Abella), Elżbieta
Farion (Anna Maria), Marta
Gzyl (Marta). Finalną scenę
odegrały panie: Joanna Durlik
(Ernesta), Agnieszka SobońNowakowska (Bonita), Sylwia
Glazer (Viki), Beata SuwartOrzechowska (Andrea), Joanna Marciniszyn (Clara) i
Edyta Wilk (Antonella), które
zgodnie gotowały hiszpańskie
gazpacho. Biesiadną atmosferę zaburzyło jednak pojawienie się przystojnego Antonia
(Przemysław Stempniewicz),
który wykonał piosenkę
„Cancion
del mariachi” z
filmu „Desperado”.
Rywalizujące
o
wzglę-

dy Antonia dziewczyny pokłóciły się okrutnie i porzuciły
pyszne gazpacho i przystojnego
Antonia. Dopełnieniem aktu
II był gitarowy występ Pawła
Durlika i Rafała Oryńczaka,
którzy zagrali fragment utworu
Santany oraz wykonanie piosenki „Cała sala” przez Tymoteusza Zawadzkiego.
III akt to fenomenalna gra
Emilii Krakowskiej (Dulcynea), Krzysztofa Kwiatkowskiego (Don Kichot) i
Przemysława Cypryańskiego
(Sancho Pansa). Zachwyciła
scena odegrana i odśpiewana
przez utalentowaną Elżbietę Smyk (Carmen) i burmistrza Zbigniewa Suchytę (Don Zibi). Utwór
Anny Jantar „Tyle słońca
w całym mieście” porwał
widownię. Olbrzymie rozbawienie publiczności
wywołał pojedynek
mężów (Wiesław
Witkowski, Paweł
Mosór, Marcin
Karpeta, Cezary Włodarczyk i
Wiktor Pawlus)
z żonami (Marta Zięba, Sabina
Wiktorowicz,
Aleksandra Skolak,
Katarzyna
Kudyba i Anna
Jarosińska). Brawurowe kreacje aktorskie zaprezentowały również: Agnieszka Paździo-

rek, Monika Kurek i Monika
Lasota-Molis, które pokazały
sceniczny temperament. Rycerską powagą wykazali się heroldzi: Krzysztof Kalinowski i
Wiesław Kisielewicz, a troską
o właściwą literaturę – ks. Mateusz Kubusiak.
Dopełnieniem hiszpańskich
rytmów był występ zespołu
„The Cuban Latin Jazz”, który
zagrał latynoskie hity z udziałem utalentowanej skrzypaczki,
uczennicy LO – Julii Rut.
Po trzech sobotnich spektaklach (o godz. 14:00, 16:30,
19:30) finałem licealnego
święta teatru było wyróżnienie
przyjaciół szkoły oraz wręczenie stypendiów najlepszym
maturzystom LO.
Medal okolicznościowy „XV
przedstawień andrzejkowych
LO” otrzymali: burmistrz
Strzegomia Zbigniew Suchyta, wicestarosta Zygmunt
Worsa, aktorka Emilia Krakowska, a także nauczyciele,
którzy zagrali we wszystkich
przedstawieniach: Ewa Tutka,
Elżbieta Farion i Przemysław
Knap.
Statuetka „Przyjaciel szkoły”
trafiła do: starosty świdnickiego
Piotra Fedorowicza, dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania Grzegorza Stawarza,
proboszcza parafii Zbawiciela
Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej – ks. Marka Żmudy i

Dariusza Pylaka (Firma „Granit”).
Stypendia
andrzejkowe
otrzymali maturzyści, którzy
uzyskali najwyższe średnie
maturalne: Michał Bednarski
– 90%, Lena Data – 84,7 %,
Maja Czerwiecka – 83,8% i
Jakub Podlewski – 83 %.
Po spektaklu widzowie mogli skosztować pysznych ciast
przygotowanych przez rodziców. Kawiarenki nadzorowali
uczniowie i nauczyciele, którzy
nie występowali w przedstawieniu.
- Gratuluję stypendystom,
dziękuję nauczycielom, rodzicom, uczniom, pracownikom administracji, obsługi za
przygotowanie tak wielkiego
przedsięwzięcia. Dziękuję widzom, którzy od piętnastu lat
przychodzą na nasze przedstawienia i pięknie nas dopingują.
Dziękuję również burmistrzowi Strzegomia Zbigniewowi
Suchycie za finansowe wsparcie tego projektu w ramach zadania „Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Dziękuję serdecznie
Mariuszowi Sokołowskiemu
za fenomenalną dekorację oraz
Marcinowi Dąbrowskiemu za
nagłośnienie i oświetlenie sceny. Zapraszam państwa za rok!
– podsumowuje dyr Tomasz
Marczak.
red

Co s ł y c h a ć w n a s z y c h m i a st a c h p a r tne r sk i c h ?

Rocznica aksamitnej rewolucji w Horicach
W Horicach 14 listopada br. odbyły sie obchody 30-lecia
wydarzeń związanych z upadkiem komunistycznego reżimu
w ówczesnej Czechosłowacji. Rok 1989 był rokiem zmian
–przyniósł wolność i demokrację. Czas ten wiąże się z nazwiskiem Vaclava Havla, który był pierwszym demokratycznym prezydentem i wybitną osobistością Europy Środkowej.
To dzięki niemu udało się przeprowadzić zmiany polityczne
bez użycia siły, stąd też nazwa „aksamitna rewolucja“.
Dzięki dotacji z programu
„Europa dla cudzoziemców“
Horice przygotowały szeroki program kulturalny, w
ramach którego w muzeum
odbyły się prelekcje, pokazy
z wykorzystaniem techniki
techniki audiowizualizacji
oraz wernisaże poświęcone
tematyce politycznych przemian w Cz echosłowacji i
koncert znanej grupy Spiritu-

al kvintet. Dzięki projektowi
„Europa dla cudzoziemców“
Horice zaprosiły na obchody
delegacje miast partnerskich
ze Strzegomia i Jabłonki z
Polski, Trzciany ze Słowacji
oraz miejscowości Kerepes
z Węgier. Ryszard Rossa
ze strzegomskiej delegacji
wygłosił ciekawą prelekcją,
przedstawiając sytuację polityczną w Polsce w latach

80-tych. Podkreślił znaczenie
Solidarności i przypomniał o
wydarzeniach, które w Polsce doprowadziły do upadku
komunizmu. Gorącymi oklaskami nagrodzono młodzież
strzegomskiego LO, prezentującą polskie pieśni patriotyczne. Wieczorem odbyła
się msza św. koncelebrowana
przez ks. prałata Marka Babuśkę i duchownego z Horic.
- Dziękujemy delegacji ze
Strzegomia za przybycie do
Horic oraz za aktywny udział
w naszych uroczystościach –
podsumowują władze Horic.
Tekst i zdjęcia: Martin
Bartik
Tł. i red. w jęz. polskim:
Dominika Kuleba
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Rangę uroczystości podniosła obecność wojskowej asysty honorowej –

Strzegomianie wiedzą, że trzeba
Niezwykle wzruszające i przejmujące były uroczystości dot. odsłonięcia Pomnika Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego
w Grabinie, które odbyły się 25 listopada br. w Strzegomiu. Uczestniczyły w nich żyjące jeszcze więźniarki obozu pracy, który
funkcjonował na terenie dzisiejszej dzielnicy Graby w latach 1943-1945: Lea Gleitman i Sonia Abiri.

patriotycznie w gminie Strzegom

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

przebaczać… ale nie zapomnieć
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Ponad tysiąc razy mieszkańcy skorzystali z rowerów publicznych. Efekt? Czystsze powietrze

Jakie zainteresowanie rowerami?
Pod koniec czerwca br. w Strzegomiu ruszył pierwszy w historii
gminy system roweru publicznego. Do dyspozycji było 48 rowerów zlokalizowanych w 7 punktach na terenie miasta. Aktualnie
jednośladów już nie można wypożyczać ze względu na zbliżającą
się zimę. Nowy sezon ruszy 15 kwietnia 2020 r.
Poniżej statystyki GeoVelo - ilość wypożyczeń – 1 022
obrazujące poziom zaintereso- - średnia dzienna ilość wypożywania rowerami w Strzegomiu
czeń – 7,15
w okresie od 25 czerwca do 16 - ilość minut wypożyczeń – 71
listopada br.:
483

- średni czas wypożyczenia w
minutach – 69,94
- przejechany dystans w metrach
– 1 238 395 (1 238,4 km)
- średni dystans w metrach
na jedno wypożyczenie – 1
211,74
- ilość wypożyczających – 334
- ilość spalonych kalorii – 500
381
- zmniejszona emisja CO2 w
gramach – 600 452
Obok tzw. heat mapa obrazująca skalę korzystania z poszczególnych parkingów.
red

W najbliższym czasie naszych policjantów oraz dyżurnego znajdziemy w strzegomskim ZUK-u

Komisariat Policji w innym miejscu!
W związku z kompleksowym remontem budynku Komisariatu Policji w
S trz egomiu informujemy, że siedziba
strzegomskiej policji, na czas remontu,
została przeniesiona
do ZUK-u (Al. Wojska Polskiego 75).

Okiem miejskiego monitoringu
Wandalizm na terenie parku
kalistenicznego przy ul. Świdnickiej, kradzież w sklepie i
na stacji benzynowej kolizje
drogowe – to zdarzenia zarejestrowane przez miejski
monitoring. Co dokładnie
utrwaliły kamery?
***
31 października br. w Rynku
w jednym ze sklepów dokonano kradzieży. Na polecenie
policji zapis z kamer monitoringu został zabezpieczony.
***
14 listopada br. w Rynku
doszło do kolizji dwóch pojazdów. Na miejscu interweniowali policjanci z ruchu drogowego. Z uwagi na sprzeczne
relacje kierowców, policjanci
zapoznali się z przebiegiem
zdarzenia drogowego, które
zostało zarejestrowane przez
kamerę monitoringu miejskiego. Po przeanalizowaniu
zapisu policjanci mieli pełną jasność, co do wskazania
sprawcy kolizji.
***
18 listopada br. w Rynku
pojazd zaparkował w miejscu
dla osoby niepełnosprawnej,
posiadając nieważną kartę
parkingową. Wezwano patrol
policji celem wyjaśnienia.
***
20 listopada br. na Alei
Wojska Polskiego kierujący
pojazdem osobowym nie uiścił opłaty za paliwo. Policja
posiłkuje się zapisem monitoringu miejskiego.

***
21 listopada br.
kierujący tirem z naczepą wjechał z ul. Kościuszki w Strzegomiu do Rynku. Kierujący
ciągnikiem siodłowym nie
zastosował się do znaku B-18,
zakaz wjazdu pojazdów o
rzeczywistej masie całkowitej
ponad 10 t, który posadowiony jest na ul. Niepodległości,
Bankowej i Kościuszki. Sprawę przekazano policji.
***
26 listopada br. na ul. Świdnickiej doszło do kolizji parkingowej. Kierowca nie zachował należytego odstępu od
pojazdu wcześniej zaparkowanego i w niego uderzył. Zdarzenie to widziały kontrolerki
Strefy Płatnego Parkowania.
Poszkodowany właściciel pojazdu został powiadomiony o
powyższym fakcie. Oświadczył, że sprawa zostanie załatwiona polubownie.
***
26 listopada br. młodzież
przebywająca na terenie parku kalistenicznego przy ul.
Świdnickiej wysmarowała
białą maścią kilka urządzeń
do ćwiczeń. Kamera monitoringu zarejestrowała całe to
zdarzenie. Materiał z monitoringu wraz z wizerunkami
osób został przekazany policji. Taka „zabawa” młodych
ludzi może doprowadzić do
wypadku innej osoby korzystającej z urządzeń. (FOTO)

W Y N I K I P IŁ K AR S K I E
IV liga piłkarska – zachód
(AKS Granit Strzegom S. A.)

Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Unia Jaroszów, Herbapol Stanowice)

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
Kolejne mecze w tym sezonie:
Prochowiczanka Prochowice – AKS 1:2, AKS – Gryf Gryfów Zieloni Mrowiny – Unia 4:0
Śląski 4:0
Herbapol – Sudety Dziećmorowice 4:2
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A

16

37

2. Karkonosze Jelenia Góra

16

3. Chrobry II Głogów

Poz. Klub

Kolejne mecze w tym sezonie:
Nysa Kłaczyna - AKS II 0:1
Karolina II Jaworzyna Śl. - Sokół 2:4
Mecze

Punkty

1. Victoria Świebodzice

15

41

37

2. Darbor Bolesławice

15

16

36

3. MKS Szczawno Zdrój

4. Apis Jędrzychowice

15

34

5. Odra Ścinawa

16

6. Sparta Grębocice

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Podgórze Wałbrzych

15

41

37

2. Zieloni Mokrzeszów

15

40

15

36

3. AKS II Strzegom

15

39

4. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

15

33

4. MKS II Szczawno Zdrój

15

31

28

5. Herbapol Stanowice

15

28

5. Grom Panków

15

24

16

24

6. KS Walim

15

25

6. Nysa Kłaczyna

15

24

7. Sparta Rudna

16

24

7. Górnik Wałbrzych

15

24

7. Iskra Witków Śląski

15

22

8. Górnik Złotoryja

16

24

8. Włókniarz Głuszyca

15

20

8. LKS Piotrowice Świdnickie

15

18

9. Orkan Szczedrzykowice

16

23

9. Sudety Dziećmorowice

15

20

9. Płomień Dobromierz

15

18

10. KS Legnickie Pole

15

18

10. Unia Bogaczowice

15

17

10. Karolina II Jaworzyna Śl.

15

16

11. Kuźnia Jawor

16

18

11. Czarni Wałbrzych

15

15

11. Tęcza Bolesławice

15

15

12. Orla Wąsosz

16

16

12. Zieloni Mrowiny

15

13

12. Błyskawica Kalno

15

15

13. Lotnik Jeżów Sudecki

16

16

13. Orzeł Witoszów

15

11

13. Sparta Przełom Pastuchów

15

15

14. Gryf Gryfów Śląski

16

11

14. Zagłębie Wałbrzych

15

10

14. Zryw Łażany

15

13

15. Stal Chocianów

16

10

15. Górnik Boguszów-Gorce

15

8

15. Silesia Żarów

15

11

16. Prochowiczanka Prochowice

16

7

16. Unia Jaroszów

15

7

16. Sokół Kostrza

15

6

źródło: www.90minut.pl
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Projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowany przez Gminę Strzegom w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

Najwyższy poziom języka

Dzięki udziałowi w proW ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w
szkołach podstawowych” 8 szkół podstawowych gminy Strzegom od września 2019 r. organizuje jekcie wszystkie szkoły dododatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające umiejętności z języka angiel- posaż ył y salę jęz ykową w
szafę mobilną i sprzęt mulskiego z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK.

Projekty e-Twinning w „Dwójce” Nagroda dla
W roku szkolnym 2019/2020 dzieci klas młodszych. Celem uczennicy ZS
Publiczna Szkoła Podstawowa jest nauka słów, objętych w
nr 2 w Strzegomia ruszyła
programie nauczania w w Strzegomiu
z kolejnymi projektami edukacyjnymi, tym razem
realizowanymi
na platformie
edukacyjnej
e -Tw i n ning, na której społeczność szkolna,
gromadząca
szkoły z całej
Europy i nie
tylko, współpracuje ze sobą
za pomocą mediów elektronicznych.
Projekty nastawione
są na rozwijanie umiejętności
komunikowania się w języku
angielskim z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i tym samym
zwiększenie motywacji uczniów
do nauki języka angielskiego
oraz poszukiwanie nowych znajomości z różnych części Europy
poznając ich tradycje, kulturę,
zwyczaje, a także podobieństwa
i różnice w szkolnictwie.
Pierwszy projekt ”Be kind!
Change the world!” przeznaczony jest dla uczniów klas
6-7. Celem
projektu jest
propagowanie życzliwości, inspiracji i
wdzięczności.
Drugi projekt „Fun with
words” skierowany jest do

prosty i przyjemny
sposób.
Trzeci projekt „ Writing
journey”
ma na celu
zmotywowanie uczniów do
rozwijania
umiejętności pisania
w języku
angielskim.
- Ideą
wszystkich
projektów jest
poprawa umiejętności, poznawanie
kultury różnych krajów
za pomocą narzędzi internetowych oraz organizowanie
działań, w których wszystkie
uczestniczące szkoły europejskie działają wspólnie. Ideą jest
oprawa umiejętności uczniów
w zakresie ICT, komunikacji
i umiejętności językowych,
uczestnictwo w interaktywnych
zajęciach, poprawa umiejętności pracy w grupach oraz przekazywanie wartości, takich jak:
szacunek dla innych, tolerancja
i otwartość na różne kultury
– wyjaśnia Agnieszka Trzeciak, koordynator projektu,
naucz ycielka
języka angielskiego w PSP
nr 2 w Strzegomiu.
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red

W auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 27
listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów
Prezesa Rady Ministrów.
Wśród 263 nagrodzonych
dolnośląskich uczniów była
uczennica klasy IV technikum
handlowego Kamila Ogryzek.
Nagrodę wręczył dolnośląski
kurator oświaty - Roman Kowalczyk, a uroczystość uświetnił koncert chóru z III LO ze
Świdnicy. Uczennicy serdecznie
gratulujemy i życzymy samych
sukcesów.

timedialny, tj. tablicę interaktywną, projektor, zestaw
pilotów do testów i laptopy
w liczbie uczniów biorących
udział w zajęciach. Ponadto
z a k u p i on o p ro g r a m y d y daktyczne, słowniki, lektury
anglojęzyczne i fiszki uła-

twiające uczenie się języka
angielskiego.
Ogółem koszt wyposażenia
sal językowych we wszystkich szkołach wyniósł: 304
813,88 zł i został sfinansowany w 85 procentach przez
Unię Europejską.

Wszyscy uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom swojej wiedzy

Wyłonili najlepszego anglistę!

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Stanowicach 26 listopada
br. odbyła się VII Gminna
Olimpiada Języka Angielskiego Szkół Podstawowych.
Wzięli w niej udział reprezentanci wszystkich dziewięciu
szkół podstawowych z gminy
Strzegom.
Uczestnicy mieli rozwiązać
zadanie ze słuchu, rozwiązać
test gramatyczny, wykazać
się wiedzą na temat historii i
kultury krajów anglojęzycznych, popisać się znajomością
zwrotów, które służą do prawidłowej komunikacji. Wszyscy uczniowie zaprezentowali
wysoki poziom kompetencji, a
różnice między ich wynikami
były niewielkie.
Ostatecznie najlepszą anglistką w naszej gminie okazała się

Marlena Jedyńczuk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr
2 im. Mikołaja Kopernika w
Strzegomiu, którą przygotowała
Krystyna Rajtar - Kryczenkowa. Drugie miejsce zajęła Maja
Koza, którą przygotowała Agnieszka Szklarek z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strze-

gomiu. Trzecie miejsce zdobył
Mateusz Tekiela z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu, którego przygotowała
Magdalena Gapska. Pozostali
uczestnicy zdobyli niewiele
mniej punktów, co świadczy o
wyrównanym poziomie.
red

- Dziękujemy burmistrzowi Strzegomia - Zbigniewowi
Suchycie za ufundowanie nagród. Dziękujemy również
Radzie Rodziców, która przygotowała poczęstunek dla
uczestników i ich opiekunów. Wszystkim uczestnikom i
opiekunom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok! –
zaznacza Piotr Szmidt z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Stanowicach.
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Dzierżawa gruntów rolnych
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę części
działki rolnej nr 362/60, AM.1,
Obr. Jaroszów, o powierzchni
0,2600 ha (R IIIb – 0,2600 ha),
położonej w Jaroszowie.
Oddanie w dzierżawę nastąpi
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 9
stycznia 2020 r. o godz. 1130 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi wartość 2,0000 dt żyta w skali
roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 0,10
dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań na rzecz
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 20,00 zł w kasie
Urzędu Miejskiego lub na
konto gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/
Strzegom: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3
stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wa d i u m w p ł a c o n e p r z e z

uczestnika przetargu, który
wygra przetarg zalicza się na
poczet czynszu za dzierżawę
gruntu, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca
się po zakończeniu przetargu,
jednak nie później niż przed
upływem 3 dni licząc od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 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 reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania
umowy dzierżawy w terminie 21
dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania
przetargu powoduje przepadek
wadium.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II
piętro lub telefonicznie pod nr
74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę części
działki rolnej nr 362/58, AM.1,
Obr. Jaroszów, o powierzchni
0,3100 ha (R IIIa – 0,1700 ha,
R IVa – 0,1400 ha), położonej
w Jaroszowie.
Oddanie w dzierżawę nastąpi
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 9
stycznia 2020 r. o godz. 1050 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi wartość 2,4000 dt żyta w skali
roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 0,10
dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań na rzecz
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 20,00 zł w kasie
Urzędu Miejskiego lub na
konto gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/
Strzegom: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3
stycznia 2020 roku.
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 przetargu, który wygra
przetarg zalicza się na poczet
czynszu za dzierżawę gruntu,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po
zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem
3 dni licząc od dnia odwołania
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 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 reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy
dzierżawy w terminie 21 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania
przetargu powoduje przepadek
wadium.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II
piętro lub telefonicznie pod nr
74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra
przetarg zalicza się na poczet
czynszu za dzierżawę gruntu,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po
zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem
3 dni licząc od dnia odwołania
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 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 reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy
dzierżawy w terminie 21 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania
przetargu powoduje przepadek
wadium.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II
piętro lub telefonicznie pod nr
74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę części
działki rolnej nr 362/60, AM.1,
Obr. Jaroszów, o powierzchni
0,0300 ha (R V – 0,0300 ha),
położonej w Jaroszowie.
Oddanie w dzierżawę nastąpi
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 9
stycznia 2020 r. o godz. 1150 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi wartość 1,0000 dt żyta w skali
roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 0,10
dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań na rzecz
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 10,00 zł w kasie
Urzędu Miejskiego lub na
konto gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/
Strzegom: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3
stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wa d i u m w p ł a c o n e p r z e z

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra
przetarg zalicza się na poczet
czynszu za dzierżawę gruntu,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po
zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem
3 dni licząc od dnia odwołania
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 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 reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy
dzierżawy w terminie 21 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania
przetargu powoduje przepadek
wadium.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II
piętro lub telefonicznie pod nr
74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

Szachiści z „Dwójki” najlepsi

Dzierżawa gruntów rolnych
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę części
działki rolnej nr 362/58, AM.1,
Obr. Jaroszów, o powierzchni
1,9500 ha (R IIIa – 1,4400 ha,
R IVa – 0,5100 ha), położonej
w Jaroszowie.
Oddanie w dzierżawę nastąpi
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 9
stycznia 2020 r. o godz. 1030 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi
- wartość 16,0000 dt żyta w
skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 0,10
dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań na rzecz
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 150,00 zł w
kasie Urzędu Miejskiego lub
na konto gminy Strzegom
- Santander Bank Polska
S.A. o/Strzegom: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232. w
nieprzekraczalnym terminie do
dnia 3 stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę części
działki rolnej nr 362/58, AM.1,
Obr. Jaroszów, o powierzchni
0,3700 ha (R IVa – 0,3700 ha),
położonej w Jaroszowie.
Oddanie w dzierżawę nastąpi
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 9
stycznia 2020 r. o godz. 1110 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi
- wartość 2,3000 dt żyta w
skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu
z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 0,10
dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna
od obciążeń i zobowiązań na
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20,00 zł w
kasie Urzędu Miejskiego lub
na konto gminy Strzegom Santander Bank Polska S.A.
o/Strzegom: 97 1090 2343
0000 0005 9800 0232. w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 3 stycznia 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

uczestnika przetargu, który
wygra przetarg zalicza się na
poczet czynszu za dzierżawę
gruntu, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca
się po zakończeniu przetargu,
jednak nie później niż przed
upływem 3 dni licząc od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 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 reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania
umowy dzierżawy w terminie 21
dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania
przetargu powoduje przepadek
wadium.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 - II
piętro lub telefonicznie pod nr
74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

W sali balowej Strzegomskiego Centrum Kultury 25
listopada odbyły się finały powiatowe w ramach współzawodnictwa sportowego szkół
w szachach organizowane przez
Szkolny Związek Sportowy. W
zawodach wzięła udział liczna
reprezentacja szkół z gminy
Strzegom.

Duży sukces w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej (uczniowie klas VII
i VIII) odniosła PSP nr 2 w
Strzegomiu, która podobnie
jak rok temu zajęła 1 miejsce
i zdobyła prawo udziału w
finale wojewódzkim, który
odbędzie się 18 grudnia we
Wrocławiu.

Awans wywalczyli: Marcel
Głąbała, Jakub Nowakowski, Tymoteusz Wiącek i
Aleksandra Rut.
Wyniki końcowe:
1. PSP nr 2 Strzegom
2. SP Zastruże
3. SP Jaroszów
4. PSP nr 4 Strzegom
W Dolnośląskich Igrzyskach
Dzieci (uczniowie do klasy VI)

najwyższe miejsce z naszych
szkół zajęła PSP nr 4 w Strzegomiu zajmując miejsce na
podium.
Wyniki końcowe:
1. SP Żarów
2. SP nr 8 Świdnica
3. PSP nr 4 Strzegom
4. PSP nr 2 Strzegom
5. PSP nr 3 Strzegom
6. SP Jaroszów

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.
2204 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność
gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem
Nr: 390/B/2019, 391/B/2019, 392/B/2019, 393/B/2019, 394/
B/2019, 395/B/2019, 396/B/2019, 397/B/2019, 398/B/2019,
Burmistrza Strzegomia, z dnia 2 grudnia 2019 roku.
    
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
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 389/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia
2 grudnia 2019 r.

Ogłoszenia

Najem garażu w Jaroszowie
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny, nieograniczony na
oddanie w najem garażu, o pow.
24,80 m2, położonego w granicach
działki nr 362/58 w Jaroszowie, na
zapleczu budynku Jaroszów 131.
Oddanie w najem nastąpi na czas
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 9
stycznia 2020 roku, o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą
czynszu za najem garażu na kwotę 4,05 zł/m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki
czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł na konto:
Santander Bank Polska S.A. O/
Strzegom nr 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 lub
w kasie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia
3 stycznia 2020 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien
widnieć zapis: „najem garażu,
działka nr 362/58 Jaroszów”.
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 przetargu, który wygra przetarg
zalicza się na poczet czynszu za
najem garażu, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się
po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3
dni licząc od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument
potwierdzający 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
reprezentacji.
W
przypadku
ustanowienia
pełnomocnictwa przez osobę
fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
Powyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej
bezpośrednio przed rozpoczęciem
przetargu.
Osoby posiadające zadłużenie
z tytułu najmu (dzierżawy)
nieruchomości
stanowiących
własność gminy Strzegom nie
będą dopuszczone do wzięcia
udziału w ogłoszonym przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona
w przetargu wzrastać będzie
w przyszłości o kwotę o jaką
wzrośnie stawka podstawowa
ustalona dla garaży.
Wygrywający
przetarg
zobowiązany jest do podpisania
umowy najmu w terminie 21 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy
w przypadku wygrania przetargu
powoduje przepadek wadium.
Garaż
będący
przedmiotem
przetargu jest wolny od obciążeń
na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla
wszystkich zainteresowanych do
oglądania w dniu 3 stycznia 2020
roku, w godzinach od 1000 do
1015.
Szczegółowe
informacje
związanych
z
przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr
34, II p. lub telefonicznie pod nr
74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o
takiej decyzji podana zostanie w
sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Podrzucane opony i elektroodpady!
Wiele osób wciąż nie
zdaje sobie sprawy z
faktu, że wyrzucanie
śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami
jest karalne. Nie można
pozostawić opon, mebli
czy elektroodpadów w
miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania takich jak np.:
obok gminnego dzwona
do zbiórki papieru czy
szkła i liczyć na to, że
ktoś ją wywiezie.
Wciąż panuje przekonanie, że wspólne
oznacza niczyje. Nic
bardziej mylnego! Jeżeli chcemy cieszyć
się czystymi ulicami,
zachwycającymi roślinnością parkami czy
przestrzenią wolną od
nieprzyjemnych zapachów – zatroszczmy się
o wspólne dobro. Jeśli
każdy będzie wyrzucał
swoje śmieci gdzie popadnie, przestrzeń publiczna nigdy nie będzie
dobrze wyglądała.
Warto zadbać o to, by
umieszczać śmieci
wyłącznie w dozwolonych miejscach.

Dobrze jest pamiętać,
że prawo jednoznacznie chroni środowisko i
przewiduje surowe kary
za porzucanie śmieci
na przykład w lesie czy
na ulicy. Takie działanie jest traktowane jako
wykroczenie, za które
grozi kara w wysokości
minimum 500 złotych.
W przypadku udowodnionego wyrzucania
większej ilości odpadów
na teren zielony, trzeba
liczyć się
z koniecznością zapłacenia nawet 5 tysięcy
złotych lub odrobienia
prac społecznych. W razie niewywiązania się z
tych obowiązków, można
nawet trafić do więzienia
na 30 dni.
Należy pamiętać, że za
wywóz odpadów odpowiedzialny jest ich
właściciel i to on poniesie karę, jeśli śmieci
zostaną umieszczone
w niewłaściwym miejscu.
Dlatego nie warto narażać się na mandaty
i złą opinię wśród sąsiadów.
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Najemco, zgłoś awarię!
P o g o t o w i e Te c h n i c z ne działa w zakresie
usuwania awarii wewnętrznych instalacji
mieszkań będących w
zasobie gminy: wodno
-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych.
Aw a r i e i u s t e r k i w d n i
powszednie (poniedziałek - piątek) do godziny

15:00 prosimy zgłaszać
do Wydziału Gospodarki
Lokalowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pok.
nr 9, tel. 74 8560 522.
Awarie i usterki w dni powszednie po godzinach
pracy administracji oraz
w soboty, niedziele i dni
świąteczne prosimy zgłaszać: tel. 605 735 675.

UWAGA MIESZKAŃCY I WŁAŚCICIELE
NIERUCHOMOŚCI GMINY STRZEGOM!
Przypominamy, że odpady
wielkogabarytowe – tzn.
problemowe, które ze
względu na swoje rozmiary lub właściwości nie
mogą być umieszczone
w pojemnikach, meble,
zużyty sprzęt elektryczny
i e l e k t r o n i c z n y, z u ż y t e
opony, odpady zielone –
zbierane są na terenie
naszej gminy zgodnie z
obowiązującym harmonogramem jeden raz w
miesiącu. Odpady te należy wystawić dzień przed
ustalonym ich odbiorem,
w miejscu ustawienia pojemników.
W celu usprawnienia odbioru odpadów wielkogabarytowych – zwracamy
się z prośbą o informację

o ich wystawieniu. Informację prosimy zgłaszać
pod numer telefonu odbiorcy - 884 201 910 lub
884 201 912.
Podczas odbioru tych
odpadów nie należy wystawiać odpadów budowlanych pochodzących
z remontu nieruchomości.
Do zbiórki tych odpadów
należy odpłatnie wynająć
specjalny kontener lub we
własnym zakresie dostarczyć je do PSZOK mieszczącego się w Strzegomiu
przy Al. Wojska Polskiego
75.
Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym
zakazie wyrzucania odpadów komunalnych do
koszy ulicznych.

Lokal mieszkalny – ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia
ogłasza drugi przetarg
ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
Strzegom. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 7 o
powierzchni użytkowej
33,20 m² położony w
budynku w Strzegomiu
przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 12 wraz z
udziałem 652/10000 w
częściach wspólnych
budynku oraz prawie
własności gruntu działki
nr 1475/1, AM - 14, Obr.
3 o powierzchni 0,0263
ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00023799/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw
osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą
Nr 18/19 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 13
marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszarów
położonych w historycznym centrum miasta
Strzegomia przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 10
MU zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
usługi.
Działka zlokalizowana
jest w obszarze położonym w granicach
historycznego układu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia
12.02.1957 r. pod numerem A/2575/417,
dla którego obowiązują przepisy odrębne,
ponadto wyznacza się
strefę obserwacji archeologicznej, dla średniowiecznego miasta, w tym
ochrony archeologicznej
średniowiecznych budowli i szlaków, w granicach której wszelkie
zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają
przeprowadzenia badań archeologicznych,
zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Pierwszy przetarg na
powyższe nieruchomo-

ści ogłoszony na dzień
24.10.2019 r. zakończył
się wynikiem negatywnym.
Lokal mieszkalny nr 7
składa się z jednego
pokoju i kuchni o pow.
33,20 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości 40.560,00
zł Wadium 4.100,00 zł
Postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1 %
ceny wywoławczej z
zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek
złotych
Przetarg odbędzie się
w dniu 16.01.2020 r. o
godz. 10 00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu – sala nr
29.
Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do
oglądania w dniu
08.01.2020 r. w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłata wadium, w
kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub
na konto gminy Strzegom – Santander Bank
Polska S.A O/Strzegom

nr rachunku: 97 1090
2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 13.01.2020 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, który wygrał
przetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia
nieruchomości, a wadium wpłacone przez
pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu
przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od dnia 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 przeniesieniem prawa własności
nieruchomości.
Osoby przystępujące
do przetargu powinny posiadać dokument
potwierdzający 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
reprezentacji. W przypadku ustanowienia
pełnomocnika przez
osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie
potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio
przed rozpoczęciem
przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg
wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004
roku w sprawie trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207, poz.
2108).
Dodatkowe informacje
związane z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania
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 informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób
i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o
przetargu.
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