
Wymarzona 
sala sportowa
Podpisanie umowy na budowę 
sali sportowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w  Olsza-
nach stało się faktem. Od 17 
października 2022 r. wykonawcą 
tej inwestycji jest firma AKBiK 
Sp. z o.o. z Wrocławia. To bardzo 
ważny obiekt dla uczniów miej-
scowej szkoły oraz mieszkańców 
Olszan. Zadanie jest dofinan-
sowane ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych Edycja 
2 w kwocie 4,3 mln zł. str. 9

30 października w Strzegomiu odbędzie się uro-
czystość nadania imienia Skweru Marii i  Lecha 
Kaczyńskich oraz odsłonięcia Pomnika Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej. Niedzielne wydarzenie 
rozpocznie się o godz. 12:00 od odprawienia mszy 
św. w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa korowód wyruszy w kierunku 
skweru. Tam nastąpi m.in. poświęcenie pomnika, 
złożenie wiązanek i kwiatów oraz zapalenie zniczy.

PROGRAM:
12:00 – Msza św. w Bazylice Mniejszej. Po zakoń-
czeniu mszy nastąpi przemarsz spod pomnika Jana 
Pawła II w kierunku skweru;
13:30 – Uroczystość na Skwerze Marii i  Lecha 
Kaczyńskich.

Strzegomski samorząd dokonał 
szczegółowej analizy systemu 
gospodarki odpadami komunal-
nymi w  zakresie ponoszonych 
wydatków, wpływów z opłat za 
odbiór odpadów komunalnych 
od mieszkańców oraz zadłuże-
nia mieszkańców z tego tytułu.

Największym problemem 
w funkcjonowaniu tego systemu 
jest nierzetelne zgłaszanie przez 
właścicieli nieruchomości praw-
dziwej ilości osób zamieszkujących 
w lokalach mieszkalnych. W wielu 
przypadkach ilość tych osób jest 
znacząco zaniżana, a zdarzają się 
również właściciele, zwłaszcza 
wynajmujący mieszkania, którzy 
w ogóle nie zgłaszają osób za-
mieszkujących w takich lokalach.

– Musimy uświadomić wszyst-
kim mieszkańcom, że uczciwie 
płacący opłaty mieszkańcy po-
niosą również koszty odbioru 
odpadów za tych nieuczciwych 
– podkreśla Norbert Sarnecki, 
naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi 
i Transportu w Urzędzie Miej-
skim w  Strzegomiu. – Biorąc 
pod uwagę wzrost kosztów usług 
w  zakresie odbioru odpadów, 
należy być przygotowanym na 
podwyżki opłat w tym zakresie, 
ale opłaty mogą być o  wiele 
niższe jeśli wszyscy solidarnie 
będziemy dokonywać obowiązu-
jących opłat – dodaje naczelnik. 

Uszczelnienie systemu gospo-
darki odpadami komunalny-
mi będzie się odbywać m.in. 
poprzez:
•	 analizę	 ilości	 odbieranych	

odpadów w  stosunku do 
zadeklarowanych ilości osób 
z  wybranych wspólnot oraz 
gospodarstw indywidualnych;

•	 analizę	 ilości	 zużycia	wody	
przez poszczególne gospo-
darstwa domowe;

•	 weryfikację	ilości	osób	zade-
klarowanych (zamieszkują-
cych) w danej nieruchomości 
w  stosunku do ilości osób 
zameldowanych;

•	 weryfikację	 dotyczącą	 zgło-
szenia nowo narodzonych 
dzieci;

•	 wizytę	 upoważnionego	pra-
cownika urzędu w wybranych 
nieruchomościach w  celu 

przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego, zwłaszcza 
w  nieruchomościach udo-
stępnionych innym osobom 
na wynajem;

•	 przeprowadzenie	 kontroli	
podatkowej zgodnie z prze-
pisami ustawy Ordynacja 
podatkowa.

W stosunku do gospodarstw bu-
dzących wątpliwości burmistrz 
Strzegomia wystąpi z  wezwa-
niem do złożenia stosownych 
wyjaśnień.

Wielu mieszkańców nie podaje prawdziwych informacji, by płacić mniej W numerze:

Gmina Strzegom otrzymała 25 mln zł na zadanie pn. „Poprawa 
warunków obsługi i  rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia 
i przeróbki granitu w Granicznej poprzez skomunikowanie z DK 5”. 
W  piątek 14 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił 
w Warszawie wyniki piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych 
z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Rozwój stref przemysłowych.

miliony na obwodnicę dla Granicznej str. 3
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Będą szczegółowe kontrole

Apelujemy do mieszkańców 
o współpracę z Wydziałem 

Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi i Transportu 

w UM w Strzegomiu.
Prosimy o zgłaszanie wszel-
kich wątpliwości co do ilości 

zadeklarowanych osób. 
Każda informacja zostanie 

sprawdzona.
Telefon kontaktowy: 

74 8560 562
e-mail: strzegom@strzegom.pl

W SKrÓCIe: W SKrÓCIe: W SKrÓCIe:

Kolejne pieniądze na dodatek węglowy

Wyszukiwarka grobów

„Dzień Papieski” w goczałkowskiej szkole

Przypominamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, że na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (baner CMENTA-
RZE GMINNE) oraz stronie ZUK Strzegom Sp. z o.o. znajduje 
się tzw. „WYSZUKIWARKA GROBÓW”, gdzie w łatwy sposób 
można odnaleźć groby swoich bliskich na trzech strzegomskich 
cmentarzach. 

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu na nadzwyczajnej sesji (24.10) 
wprowadzili do budżetu gminy Strzegom kwotę ponad 8 mln zł 
na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego. 
Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Bez wprowadzenia tej kwoty do budżetu nie byłoby możliwe 
wypłacanie mieszkańcom naszej gminy dodatku węglowego.

„Blask Prawdy” – to hasło tegorocznego „Dnia Papieskiego”, obcho-
dzonego już po raz dwudziesty drugi. W świętowanie tego dnia, jak 
każdego roku, wpisali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Goczałkowie. Tegoroczne hasło „Dnia Papieskiego” nawiązuje 
do encykliki św. Jana Pawła II „Veritatis splendor”.

truDne SPrAWY

Burmistrz Strzegomia informuje, że 
gmina przystąpiła do realizacji zadania 
dot. sprzedaży swoim mieszkańcom węgla 
w cenie 2 000 zł.
– Zostały złożone wstępne zamówienia 
na węgiel – podkreśla Zbigniew Suchy-
ta. – Zadanie będzie realizowane z chwilą 
podpisania ustawy przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja 
Dudę. Przygotowujemy się do sprzedaży. 
Proszę przeczytać ulotkę na str. 4 i  śle-
dzić komunikaty na stronie internetowej 
www.strzegom.pl i na profilu facebooko-
wym gminy Strzegom – dodaje burmistrz. 

Kiedy będzie węgiel za 2 000 zł?

W gminie Strzegom ruszają szczegółowe kontrole dotyczące zgłaszania osób do systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi. – W celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi rozpoczynamy we współdziałaniu z zarządcami wspólnot realizację działań ma-
jących na celu weryfikację ilości osób faktycznie zamieszkujących w danej nieruchomości – in-
formują strzegomscy urzędnicy.

zdjęcie poglądowe

odsłonięcie pomnika
już w niedzielę

W uroczystości wezmą udział m.in.:
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych

we Wrocławiu i Kompania Honorowa
10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

z pocztem sztandarowym
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z D j ę C I e  n u m e r u

W ostatnich dniach w centrum naszego miasta w dużych donicach pojawiła się pięk-
na roślinność, którą – na zlecenie gminy Strzegom – posadzili prawnicy ZUK Sp. 
z o.o. Nasadzono m.in. odporne na niskie temperatury powietrza: kapustę ozdobną 
i wrzosy. Sądząc po reakcji mieszkańców w mediach społecznościowych, nowa ro-
ślinność bardzo przypadła wszystkim do gustu.

Piękne nasadzenia w Strzegomiu

9 listopada
221 lat temu, 9 listopada 1800 r., 
w czasie burzy został zniszczo-
ny drewniany krzyż na Górze 
Krzyżowej (Spitzberg).

10 listopada
140 lat  temu , na  p i ą t ek 
10  listopada 1882 r., zapo-
wiedziano koncert słynnej 
pianistki Marthy Remmert 
oraz śpiewaczki Magdy Böt-
ticher. Koncert ten został 
jednak przełożony na sobo-
tę 18 listopada 1882 r. Pod 
każdym z  dwóch ogłoszeń 

zamieszczonych w  gazecie 
„Striegauer Sttadtblatt” znaj-
dował się komentarz prze-
wodniczącego strzegomskiego 
instytutu muzycznego pana 
Hähnela , któr y  zachęcał 
mieszkańców i  miłośników 
muzyki do uczestnictwa w tym 
koncercie i przedstawił Mart-
hę Remmert jako znakomitą 
pianistkę i ulubioną uczennicę 
Franciszka Liszta. Równie 
ciepło wyraził się o śpiewaczce 
operowej Magdzie Bötticher, 
która dysponowała pięknym 
mezzosopranem.

11 listopada
549 lat temu, 11 listopada 1473 r. 
spadł pierwszy deszcz po dłu-
giej suszy. Od dnia św. Jerzego 
[23 kwietnia] aż do dnia św. Mar-
cina [11 listopada] nie spadła ani 
jedna kropla deszczu, w wyniku 
czego wyschła większość rzek na 
Śląsku. Także Strzegom przez 
jeden kwartał nie miał wody. Wiele 
stawów w tutejszej okolicy wyschło. 
Jednak ten niesłychany upał nie 
spowodował żadnej śmierci, ani 
drożyzny, wręcz przeciwnie był bar-
dzo wielki nadmiar chleba, owoców 
i innych płodów. Nic nie brakowało 
poza rybami, które znikły. 

19 listopada
365 lat temu, 19 listopada 
1657 r., magistrat przekazał 

zakonowi karmelitów prowincji 
północnoniemieckiej w ponow-
ne użytkowanie budynki klasz-
toru Karmelitów w Strzegomiu. 
Zabudowania klasztorne były 
zniszczone w  wyniku działań 
w  czasie wojny trzydziestolet-
niej i  do czasu ich odbudowy 
zakonnicy zamieszkali w  bu-
dynku komandorii maltańskiej.
293 lata temu, 19 listopada 
1729 r., w wieku 57 lat, zmarła 
ksieni klasztoru Benedykty-
nek w  Strzegomiu, Benedicta 
Wachtel.

23 listopada
212 lat temu, 23 listopada 1810 r., 
w  klasztorze Benedyktynek 
odbyła się ostatnia msza święta. 
Na mocy edyktu królewskiego 

wszystkie klasztory 
katolickie w  Pru-
s a c h  z o s t a ł y 
zlikwidowane. 
137 lat temu, 23 li-
stopada 1885 r., 
w gospodzie „deut-
sches Haus” towa-
rzystwo naukowe 
zorganizowało wy-
kład eksperymentalny. 
Prowadzącym był nauczyciel 
gimnazjalny ze Strzegomia, 
doktor Kroll, który przybliżył 
mieszkańcom zasadę działania 
telefonu.

25 listopada
428 lat temu, 25 listopada 
1594 r., zostały spalone na stosie 
zwłoki „starej Anny od Opitza”, 

k o b i e t y  k t ó r a 
zmarła 14  paź-

dziernika tego 
roku i   którą 
podejrzewano 
o  uprawianie 
czarów.

29 listopada
199 lat temu, 29 li-

stopada 1823 r., fa-
brykant skór Bartsch kupił 
na licytacji od miasta dwie 
wieże bramne – Świdnicką 
i Grabińską. Za obie wieże pan 
Bartsch zapłacił 50 talarów. 
Obie zostały przeznaczone do 
rozbiórki. Wieża Świdnicka 
został wyburzona w następnym 
roku, natomiast wieża Bramy 
Grabińskiej w roku 1947.

Dzięki życzliwości dr. Marka Żubryda, pasjonata historii Strze-
gomia i nauczyciela Zespołu Szkół, na łamach naszej gazety 
przedstawiamy ciekawe fakty z niezwykle bogatej historii 
naszego miasta. Oto odcinek jedenasty. 

780-lecie nadania praw miejskich 

Kalendarium strzegomskie 

W swoim przemówieniu prezes 
koła Józef Franczak podzię-
kował włodarzom Strzegomia 
za wszelką pomoc, zwrócenie 
uwagi na problemy osób nie-
widzących i  niedowidzących 
oraz wsparcie związku w  jego 
działaniach, a także stworzenie 
godnych warunków w siedzibie 
związku. 

Dla ludzi z wadami wzroku najprostsze czynności są wyzwaniami 

Spotkanie integracyjne członków strzegomskiego koła Polskiego Związku Niewidomych z oka-
zji „Międzynarodowego Dnia Białej Laski” odbyło się 13 października. Władze Strzegomia re-
prezentował zastępca burmistrza – Tomasz Marczak. 

Z okazji Dnia Białej Laski wszystkim osobom z dysfunkcją 
narządu wzroku życzymy szczęścia, samych radosnych 
dni, wytrwałości w  pokonywaniu trudności, życia bez 
barier, pomocnej dłoni drugiego człowieka w potrzebie, 
zwykłej ludzkiej wyrozumiałości i życzliwości.

Święto ludzi patrzących sercem

Fot. A
gnieszka Sław

ska
Fot. A

gnieszka Sław
ska

Z okazji „Dnia Edukacji Na-
rodowej” władze samorządo-
we spotkały się z dyrektorami 
szkół i placówek oświatowych 
gminy Strzegom. Tradycyjnie 
w ich kierunku padły życzenia 
i gratulacje, a także podzięko-
wania za wspaniałą pracę na 
rzecz młodego pokolenia.

– Dziękuję państwu za pasję 
i  entuzjazm oraz trud włożo-
ny w  wychowywanie naszych 
najmłodszych mieszkańców, 
kształtowanie postaw patrio-
tycznych i  społecznych oraz 
wskazywanie ponadczasowych 
wartości – podkreślał burmistrz 
Zbigniew Suchyta, zwracając 
się do dyrektorów. 

red

Sympatyczne spotkanie z szefami strzegomskich szkół zakończono wręczeniem kwiatów i pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników

Dyrektorzy docenieni
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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  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku do 22:00
W soboty  do 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

PAŹDZIERNIK–LISTOPAD 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 29.10 Avena Rynek 32–36 tel. 74 851 60 73

30.10–05.11 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857 19 64 

6.11–12.11 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20 

•	 V	 Półmaraton	 ARYZTA	
w Strzegomiu

•	 Miliony	 na	 obwodnicę	 dla	
Granicznej

nowości w tV Strzegom

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 
pod banerem prOjEkTY UnijnE)

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

Telewizję internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl

Realizacja tego bardzo waż-
nego zadania połączy tereny 
aktywności gospodarczej o po-
wierzchni 109 ha, na których 
działają trzy firmy, które wydo-
bywają i przerabiają granit. 

Ponadto tereny przeznaczone 
pod działalność gospodarczą, 
produkcję o pow. 48 ha dzięki 
wnioskowanemu łącznikowi 
– poprzez Al. Wojska Pol-
skiego – uzyskają dostęp do 
DK 5. Inwestorzy byli nimi 
zainteresowani, ale brak jakie-
gokolwiek skomunikowania 
z  „krajówką” czyniło te tereny 
bezużytecznymi.

Wnioskowany łącznik umoż-
liwi także dowóz granitu na 
bocznicę PKP, która znajduje 
się 300 m od zjazdu na Al. 
Wojska Polskiego. Łącznik 
wyprowadzi także ruch se-
tek samochodów ciężarowych 

dziennie z  miejscowości Gra-
niczna, z której rocznie wywozi 
się milion ton kruszywa. 

Dodajmy jeszcze, że 17 paź-
dziernika w Strzegomiu odbył 
się terenowy briefing prasowy 
w związku z otrzymaniem przez 
naszą gminę 25-milionowej do-
tacji. W briefingu uczestniczyli 
m.in.: Michał Dworczyk – mi-
nister-członek Rady Ministrów, 
ireneusz Zyska – wicemini-
ster klimatu i środowiska oraz 
Marcin Gwóźdź – poseł na 
Sejm RP. 

– Chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować za znakomitą 
współpracę z  administracją 
rządową, dzięki której Ziemia 
Strzegomska może się tak har-
monijnie rozwijać – podkreśla 
burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta.

red

obwodnica połączy tereny aktywności gospodarczej o powierzchni 109 ha, na których działają firmy wydobywające i przerabiające granit

Gmina Strzegom otrzymała 25 mln zł na zadanie pn. „Popra-
wa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydo-
bycia i przeróbki granitu w Granicznej poprzez skomunikowa-
nie z DK 5”. W piątek 14 października premier Mateusz Mora-
wiecki ogłosił w Warszawie wyniki piątej edycji Programu in-
westycji Strategicznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” 
– Rozwój stref przemysłowych.

miliony na obwodnicę dla Granicznej

Szczęście i radość mieszkańca Granicznej
Pan Stanisław, na co dzień mieszkający w sołectwie Graniczna, 
bardzo ucieszył się z wielomilionowej dotacji na budowę małej 
obwodnicy jego wsi. Do tego stopnia był usatysfakcjonowa-
ny, że postanowił osobiście odwiedzić burmistrza Strzegomia 
w jego gabinecie i mu szczerze podziękować.
– Ogromnie cieszę się z  tego faktu. Wielokrotnie gościłem 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, by przekonać lokalne wła-
dze, by starały się rozwiązać ten – dotąd nierozwiązalny – pro-
blem. Nie pomylę się twierdząc, że pierwsze wizyty w tej spra-
wie składałem jeszcze w 2007 r. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, 
że to może tyle potrwać. Na szczęście koszmar mieszkańców 
Granicznej związany z hałasem, zapyleniem i innymi uciążliwo-
ściami w kontekście wydobycia i obróbki granitu już niedługo się skończy. Czekam z niecierpliwością na rozpoczęcie budowy 
obwodnicy – podkreśla pan Stanisław. 
 red

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu informuje, że od poniedziałku
17 października wnioski o dodatek węglowy oraz o dodatek dla gospo-

darstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
można składać wyłącznie w siedzibie

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.
Punkt przyjmowania wniosków w Centrum Aktywności Społecznej

„Karmel” w Strzegomiu został przeniesiony
do siedziby OPS Strzegom (ul. Armii Krajowej 23).

Dodatek węglowy – ważna informacja
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Burmistrz Strzegomia potwierdził udział naszej gmi-
ny w dystrybucji węgla na warunkach preferencyjnych 
dla uprawnionych gospodarstw domowych. Ustawa 
jest procedowana, natomiast gmina przygotowuje się 
do realizacji zadania.

Aby usprawnić proces zakupu węgla przez gminę oraz 
pośredniczenia w sprzedaży, uruchomiony został proces 
zbierania informacji na temat uprawnionych i zaintere-
sowanych zakupem gospodarstw domowych. 

Przed zakupem węgla w  cenie preferencyjnej dla 
gospodarstw domowych konieczne będzie uzyskanie 
od gminy zaświadczenia uprawniającego do zakupu. 

Warunki nabycia, jak i  weryfikacji wniosku przez 
gminę, mają być podobne jak przy wniosku węglowym. 
Węgiel od gmin będzie limitowany. Ministerstwo 
Aktywów Państwowych proponuje, by do 31 grudnia 
2022 r. limit wynosił dla gospodarstwa domowego 
1,5 tony węgla. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić do 
31 stycznia 2023 r. 

tona węgla sprzedawanego przez gminy ma kosztować maksymalnie 2 tys. zł

zgłoś zapotrzebowanie na węgiel,
potrzebne będą zaświadczenia

Obecny status prawny na 25.10.2022 r.:
Ustawa z  dnia 20 października 2022 r. o  zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 
domowe przekazana została prezydentowi i marszał-
kowi Senatu RP.
Według procedowanej ustawy do 30 kwietnia 2023 r. 
samorządy będą mogły kupować preferencyjnie 
węgiel kamienny z  przeznaczeniem dla gospodar-
stwa domowych. 
Tona węgla sprzedawanego przez gminy ma 
kosztować maksymalnie 2 tys. zł (po stronie 
kupującego należy doliczyć koszt i organizację 
transportu do gospodarstwa domowego).
Węgiel, który trafi do gmin będzie pochodził z importu. 

W pierwszej dekadzie listopa-
da zakończy się przebudowa 
ul. Rzeźniczej w  Strzegomiu. 
W  ostatnich dniach firma 
TAURON Nowe Techno-
logie S.A. posadowiła tam 
13 nowych lamp, co zwiększy 
nie tylko bezpieczeństwo, ale 
również wpłynie na wizerunek 
tej drogi. 

Przypomnijmy, że ,,Przebu-
dowa ulicy Rzeźniczej wraz 
z  budową infrastruktury dro-
gowej w Strzegomiu” składa się 
z dwóch zadań: budowy nowe-
go oświetlenia ulicznego oraz 
zdemontowaniu istniejącego 
starego oraz remontu drogi, 
którego końcowym etapem 
będzie wykonanie nakładki 

bitumicznej. To drugie zadanie 
jeszcze trwa. W  jego ramach 
wykonano już m.in. roboty roz-
biórkowe, budowę kanalizacji 
deszczowej, wykonanie warstw 
konstrukcyjnych, wykonanie 
nawierzchni jezdni, zjazdów, 
chodników oraz zabezpieczenia 
linii kablowej 20kV poprzez 
ułożenie rur osłonowych.

Koszt zadania związanego 
z wymianą oświetlenia wyniósł 
ok. 124,5 tys. zł i – co ważne 
– płatnikiem nie będzie strze-
gomski samorząd, tylko firma 
TAURON Nowe Technologie 
S.A. Koszt drugiego zadania 
wyniósł blisko 1,5 mln zł i  są 
to środki z  budżetu gminy 
Strzegom.

remont rzeźniczej na ukończeniu

Wykonawca rozpoczął wyka-
szanie rzeki Strzegomki na 
odcinku od ronda na DK nr 5 
do zakładu Polytechnik. Wartość 
robót wynosi ok. 51 tys. zł, w tym 
wkład finansowy strzegomskiego 
samorządu to kwota ok. 32 tys. zł. 

Jest to pierwsze z  dwóch 
zadań, które będzie realizo-
wane na podstawie zawartego 
porozumienia. Do realizacji 
planowane jest jeszcze zada-
nie dot. utrzymania Potoku 
Olszańskiego. 

Zobacz niesamowity pokaz 
iluzji. Podczas rodzinnego 
przedstawienia zobaczysz 
ponad 70 minut spektaku-
larnych efektów z pograni-
cza dziecięcych marzeń.

Data i  miejsce: 25 listo-
pada o  godzinie 19:00 
w Strzegomskim Centrum 
Kultury. 

To show, które łączy po-
kolenia. Doskonała muzyka, 
gra aktorska. Wszystko po 
to, aby wprowadzić widzów 
w inny wymiar dostarczanej 
rozrywki.

Pokaz zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych. 

Dowiedz się więcej i kup 
bilet zanim zniknie.

https://www.magicmito-
raj.pl/strzegom

Jest już po okresie ochrony gatunkowej (w tym okresie lęgowym), który trwał do 15 października

Pokaz iluzji dla całej rodziny
Widzowie zobaczą niezwykłe sztuczki i przeniosą się w świat dziecięcych marzeń

Gmina Strzegom na podstawie zawartego porozumienia z Pań-
stwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie realizu-
je prace związane z utrzymanie koryt cieków w naszej gminie.

BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA
NA ZAKUP WĘGLA

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH -
MIESZKAŃCÓW GMINY STRZEGOM

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA
NIE OZNACZA ZAMÓWIENIA
ZWERYFIKUJ, CZY TWOJE GOSPODARSTWO DOMOWE JEST
UPRAWNIONE DO ZAKUPU WĘGLA NA ZASADACH
PREFERENCYJNYCH

(Wg projektu węgiel mogłaby kupić osoba, której przyznano dodatek
węglowy lub która ma wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji
Emisyjności Ciepła jako główne źródło ciepła – źródło węglowe).

ZGŁOŚ ZAMIAR ZAKUPU OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA
DO DNIA 10 LISTOPADA 2022 PODAJĄC DANE:

INFORMACJA OPS STRZEGOM DOTYCZĄCA
ZAŚWIADCZEŃ: 699 893 944

dokładny adres nieruchomości, asortyment i ilość, którą
zamierzasz kupić (węgiel lub ekogroszek - do max. 1,5 tony
w 2022), numer pozytywnie rozpatrzonej decyzji o dodatku
węglowym:

• e-mailem info@zuk.strzegom.pl
• telefonicznie w dni robocze
 od 8:00 do 12:00 – 74 8551 052
• Sołtysowi swojej Wsi
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w Strzegomiu

Ze względu na liczne zapyta-
nia dotyczące możliwości lokali-
zacji urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł 
energii oraz mając na uwadze 
wsparcie dla przedsiębiorców 
gminy Strzegom i przeciwdzia-
łanie skutkom kryzysu energe-
tycznego poprzez rozwój inwe-
stycji umożliwiających pozyska-
nie energii z odnawialnych źró-
deł, burmistrz Strzegomia po-
nownie zawiadamia o możliwo-
ści składania przez przedsię-
biorców wniosków o zmianę stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Strzegom i miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod lokalizację 
urządzeń wytwarzających ener-
gię z odnawialnych źródeł ener-
gii o mocy zainstalowanej elek-
trycznej w szczególności więk-
szej niż 500 kW. 

Zainteresowani mogą składać 
wnioski na piśmie na adres Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, 58-150 Strzegom lub 
w formie elektronicznej, w tym 
na adres strzegom@strzegom.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 18 listopada 2022 r. 
Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię/ nazwę firmy i adres 
wnioskodawcy, telefon do kontak-
tu, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości (tj. nr dział-
ki oraz obręb), której dotyczy. 
Wniosk i  z ł ożone po 18 l i -
stopada 2022 r. nie zostaną 
uwzględnione. 
Zmiana dokumentów planistycz-
nych dla wskazanych obszarów 
umożliwi uzyskanie stosownych 
pozwoleń na lokalizację na nich 
urządzeń wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii o mocy 
zainstalowanej elektrycznej w szcze-
gólności większej niż 500 kW. 

ogłoszenie burmistrza Strzegomia  
ws. fotowoltaiki

Czyszczą nasze rzeki
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Cmentarz św. Mikołaja – istnie-
jący od XIV w. – położony jest 
w pobliżu rzeki Strzegomki. To 
najstarszy w mieście kilkuhektaro-
wy zaledwie cmentarz, na którym 
spoczywają dawni mieszkańcy tej 
ziemi, a po II wojnie światowej 
nowi osadnicy – Polacy. 

Z  nastaniem XXI w. odno-
wiono mur kamienny okalający 

tę nekropolię, wyłożono kostką 
cmentarne alejki, a  także nie-
odzowne studzienki, przywra-
cające po części funkcjonalny 
i estetyczny wygląd tej najstar-
szej nekropolii. 

O  strony wschodniej poło-
żone jest okazałe kamienne 
mauzoleum znanego i  zamoż-
nego rodu 

Bartschów, gdzie spoczywają 
szczątki Friedricha Samuela, 
Hermana, Rudolfa, Paula oraz 
członków tego rodu. W pobliżu 
tego miejsca znajduje się grób 
strzegomskiego proboszcza ks. 
Leopolda Klehra, który został 
zamordowany u podnóża Góry 
Krzyżowej przez sowieckich 
żołnierzy w lutym 1945 r. Obok 
sporadycznych niemieckich 
jeszcze grobów cmentarz jest 
zapełniony grobowcami i  gro-
bami polskiej społeczności. 

Nieopodal głównego wejścia 
znajduje się kamienna tablica, 
gdzie w  pobliżu pochowano 
znamienitego kronikarza i kan-
tora Juliusa Fillę (1829–1896). 
W setną rocznicę jego śmierci 
Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Strzegomskiej ufundowało 
pamiątkową tablicę. 

Bazyli maliniak

Śladami strzegomskich nekropolii
Jakie tajemnice kryje cmentarz św. Mikołaja, kto tu spoczywa, jaka jest historia ks. Leopolda Klehra oraz jak udało się zachować jego obecny stan techniczny?

Warto przytoczyć kilka informacji o miejscach pamięci, jaki-
mi są strzegomskie cmentarze. W tym numerze cmentarz św. 
Mikołaja na ul. świdnickiej. Za dwa tygodnie nekropolie na ul. 
Olszowej i Wałbrzyskiej. 

zamontowano już kamery monitoringu, z których podgląd jest przesyłany do centrum monitoringu w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu

Roboty budowlane w ramach 
inwestycji pn.: „Strzegom, wia-
trak prochowy (garbarski), XiX 
w. – zabezpieczenie, zacho-
wanie i utrwalenie substancji 
zabytku” są na ukończeniu. 

Trwają czynności odbiorowe 
związane z wykonaniem re-
montu i renowacji zewnętrznej 
części murów wiatraka oraz za-
gospodarowaniem przyległego 
terenu (dojście od Fortu Gaj do 
wiatraka prochowego, założenie 
trawników, oświetlenie terenu 

i iluminacja wiatraka). Warto 
podkreślić, że zamontowano 
również kamery monitoringu, 
z których podgląd jest przesy-
łany do centrum monitoringu 
w  Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel” w Strzegomiu.

War to ś ć  inwes t yc j i  t o 
ok. 497 tys. zł, z czego 173 tys. zł. 
to dofinansowanie w  ramach 
programu „Ochrony zabytków” 
ze środków finansowych Mi-
nistra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z budżetu państwa.

Wiatrak prawie jak nowy

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
OCHRONA ZABYTKÓW

Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.):
prace konserwatorskie i restauratorskie przy murze wiatraka

oraz odtworzenie okien i drzwi

DOFINANSOWANIE    173 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    497 112,59 zł 
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Mandaty wygasły radnym: An-
toninie Horbacz, Franciszko-
wi Horbaczowi, Ninie Kłosiń-
skiej i Wiktorii Waszak (PSP 
nr 2), Krzysztofowi Bauchowi, 
Adrianowi Kopciowi i  Ja-
kubowi Wilkowi (PSP nr 3), 
Dawidowi Kud lińskiemu 
(PSP nr 4) i Bartoszowi czere-
towiczowi (PSP w Rogoźnicy). 

W ich miejsce weszli: Michał 
Adamus, Martyna Gidzińska, 
Kinga Kłosińska i Aleksandra 
świrniak (PSP nr 2), Brygida 

Gryszan, Piotr Pietrzyk i  Ju-
lita Słodkowska (PSP nr 3), 
Adam Rudnicki (PSP nr 4) 
i  Helena Maciejewska (PSP 
w Rogoźnicy). 

W  wyniku głosowania no-
wym sekre tar z em MRM 
w  Strzegomiu została Łucja 
Kołodziej z PSP w Jaroszowie, 
która zastąpiła na tym stano-
wisku Franciszka Horbacza. 
Aktualnie skład prezydium 
strzegomskiej rady wygląda 
następująco:

Amelia Misek 
– przewodnicząca

Karima Matyszkiewicz 
– wiceprzewodnicząca

Jakub Skolak 
– wiceprzewodniczący

Łucja Kołodziej – sekretarz
red

Kto jest obecnie szefem, a kto pełni funkcję wiceszefów i sekretarza? I jaki gość pojawił się podczas obrad i w jakim celu odwiedził Strzegom?

zmiany w młodzieżowej radzie

Gościem sesji był Krystian Ulbin, prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, który zapro-
ponował strzegomskiej młodzieży udział w  pracach nad 
tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 
dla obszaru LGD.

Na ostatniej sesji (24.10) Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2021–23 
wybrano nowych przedstawicieli do tego gremium. Nowi członkowie zastąpili uczniów, 
którzy skończyli naukę w swoich szkołach.

OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE UNIJNYM: 

Jeśli:
• Nie ukończyłeś 29. roku życia;
• Nie pracujesz;
• Mieszkasz lub uczysz się na terenie Dolnego Śląska;
• Utraciłeś pracę po 1 marca 2020 r. (umowa o pracę, 
 zlecenie, umowa o dzieło).

Weź udział w projekcie:
• Dotacja na założenie własnej firmy 23 050 zł –

 jednorazowo;
• 2 480 zł/miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy 
 prowadzenia firmy;
• Szkolenia z prowadzenia własnego biznesu.

Co musisz zrobić:
• Zgłosić się do projektu;
• Wziąć udział w szkoleniach i napisać 
 biznesplan;
• Otworzyć firmę;
• Prowadzić ją przez 12 miesięcy.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
ul. Rynek 1

Zadzwoń: 71 799 99 73
Napisz: info@europea.pl

Dowiedz się więcej: https://pierwszafirma.com.pl/ 

WWW.PIERWSZAFIRMA.COM.PL

Biuro Służby Krajowej AA
Tel./faks 22 828 04 94
Infolinia 801 033 242

E-mail: aa@aa.org.pl

Wszystkie rozmowy są poufne

www.aa.org.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY (od godz. 16:00 do 20:00) tel. 71 321 21 24

Strzegom, ul. Jana Pawła II (Dom parafialny, parter)
GRUPA AA „Krokus”

Spotkanie w każdą środę od godz. 17:00
Grupa AA „Eureka”

Spotkanie w każdą niedzielę od godz. 18:00

Biuro Służby Krajowej AA
Tel./faks 22 828 04 94
Infolinia 801 033 242

E-mail: aa@aa.org.pl

Wszystkie rozmowy są poufne

www.aa.org.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY (od godz. 16:00 do 20:00) tel. 71 321 21 24
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W ł a d z e  n a s z e g o  m i a s t a 
20 października wspólnie z se-
niorami z Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i inwa-
lidów z Oddziału Rejonowego 
w Strzegomiu i Koła w Rogoź-
nicy obchodziły „Europejski 
Dzień Seniora”. Oczywiście 
nie mogło się obejść bez oko-
licznościowych życzeń, po-
dziękowań, wręczenia związ-
kowych odznaczeń i  dyplo-
mów, a także dobrej zabawy.

Po niedawnym grillu połą-
czonym z  pokazem kapeluszy 
w  CAS „Karmel” i  20-leciu 
zespołu muzycznego „RETRO” 
to kolejna znakomita impreza 
z  udziałem naszych seniorów, 
którzy nieustannie pokazują, ile 
drzemie w nich życiowej energii 
i kreatywności.

z okazji europejskiego Dnia Seniora życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia, wielu pomysłów i niezapomnianych przygód

Seniorzy mieli swoje święto 

Dorobek artystyczny pisarki jest 
spory. Autorka opublikowała 
m.in.: „Dla was dzieciaki” (2002), 
„Skarby z szuflady” (2005), „Gdy 
ujrzysz gwiazdę” (2005) – zbiorki 
poezji dla dzieci oraz „Sentymen-
ty” (2004) i  „Między jasnością 
i  czernią” (2006) – tomiki po-
etyckie dla dorosłych czytelni-
ków. W 2011 r. pojawił się zbiór 
opowiadań „Co za gwiazdami”. 
Pierwsza powieść „Niskie drzewa” 
została wydana w 2015 r. Kolejne 

powieści to: trylogia „Córka cie-
ni” („Siedem szmacianych dat”, 
„Obce matki”, „Burza przed 
ciszą”), dylogia: „Słońce umiera 
i  tańczy” i  „Szepty stepowe”, 
trylogia „Pochyłe niebo” (Ćma, 
Pajęczyna, Ważka), „Wiedźmy”, 
„Tango”, I  tom sagi „Zakryte 
lustra” – „Sny i przebudzenia”. 

Pasją p. Ewy jest również teatr. 
Pisarka jest absolwentką Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej we Wrocławiu i Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Prowadzi te-
atralne grupy dla najmłodszych, 
starszej młodzieży, studentów 
oraz grupę dorosłych. Dla tych 
wszystkich grup pisze programy 
i scenariusze. Jej spektakle cieszą 
się dużym powodzeniem. Grupa 
teatralna zdobyła za nie kilku-
krotnie nagrodę Grand Prix Festi-
walu Małych Form Teatralnych.

W  trakcie warsztatów ucz-
niowie mieli możliwość poznać 
tajniki teoretycznej i praktycznej 

strony teatru. Wykonywane ćwi-
czenia pomogły w oswojeniu się 
z ciałem, głosem i emocjami na 
scenie. Pani Ewa z wielką dbałoś-
cią zwróciła uwagę na pracę nad 
świadomością i wyrazistością ciała 
oraz plastyką ruchu scenicznego. 
Ciekawym akcentem warsztatów 
były próby odgrywania scen 
aktorskich przez zaciekawionych 
uczniów. Zajęcia upłynęły w miłej 
i pozytywnej atmosferze. 

red

Warsztaty teatralne
Pisarka prowadząca zajęcia z młodzieżą jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy za-
prasza do obejrzenia nowej wystawy cza-
sowej „Gdzie teraz jesteście dzieci ko-
chane…? Muzycznie o Powstaniu War-
szawskim”, wypożyczonej z Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Prezentuje ona zbiór współczesnych 
tekstów do utworów muzycznych, 
których źródłem inspiracji była historia 
Powstania Warszawskiego w  1944 r. 
i los mieszkańców okupowanej stolicy. 
Autorami tekstów są polscy i  zagra-
niczni soliści oraz zespoły wywodzące 
się z  różnych gatunków muzycznych, 
m.in.: rocka, piosenki literackiej, hip
-hopu i  muzyki alternatywnej. Czy 
twórcom udało się oddać nastrój i kli-
mat tamtych wydarzeń?

Zapraszamy do obejrzenia wystawy 
w budynku głównym muzeum. Wystawa 
będzie czynna do 10 stycznia 2023 r. 
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

red

Gdzie teraz jesteście dzieci kochane…?
 Czy twórcom wystawy udało się oddać nastrój i klimat Powstania Warszawskiego?Co w kinie SCK?

Podajemy październikowy harmonogram
kina Strzegomskiego Centrum Kultury.

Każdy znajdzie coś dla siebie. 

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

oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

„KurozająC i zagadKa ChomiKa CiemnośCi” 
28 października – godz. 16:00
30 października – godz. 16:00

„orzeł. oStatni Patrol” 
28 października – godz. 18:00
30 października – godz. 18:00

normalny 20 zł 
ulgowy 18 zł 
B I L E T
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Odznaczeni „Złotą Odznaką Honorową” za szczególne zasługi  dla związku:
Joanna Świerczyńska-Bąk

Edward Iwanicki
Halina Łyszkowska

Marianna Konczalska
Władysława Topka

Danuta Mądrala

Izydora Przyboś
Maria Rostkowska (Koło w Rogoźnicy)

Danuta Kołton (Koło w Rogoźnicy)

Biblioteka Publiczna w Strzegomiu 18 października zorgani-
zowała warsztaty teatralne z poetką, pisarką, autorką poczytnej 
trylogii „córa cieni” oraz reżyserką i instruktorką teatralną – 
Ewą cielesz. W warsztatach, które odbyły się w Strzegomskim 
centrum Kultury uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Za-
wodowych i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żerom-
skiego wraz z nauczycielami. 

Dyplomy za szczególne zasługi dla związku:
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W  pierwszym dniu (11.10) 
strzegomianie uczestniczyli 
w  ceremonii powitalnej, pod-
czas której uczniowie z  Nie-
miec przedstawili Czarny Teatr 
pokazując miasta, które biorą 
udział w projekcie. W „Galerii 
Sztuki Nowoczesnej” uczniowie 
zostali zaproszeni na warsztaty 
z  rysunku i  iluzji. Wykonali 
prace i  ćwiczyli użycie języka 
angielskiego w praktyce. 

Dzień później delegacja 
z PSP nr 4 w Strzegomiu zwie-
dzała park i  zamek Branitz, 

poznając historię Pueklera. 
Uczniowie uczestniczyli rów-
nież w  warsztatach, tworząc 
dywan z egzotycznych wzorów. 
Tego dnia zwiedzili również 
zoo w Cottbus.

W  trzecim dniu uczniowie 
i  nauczyciele uczestniczyli 
w  warsztatach teatralno-ta-
necznych w  Teatrze Picco-
lo. Zwiedzili również miasto 
z  przewodnikiem, poznając 
jego historię i  tradycje regio-
nu. Po południu wyruszyli do 

Spreewaldu i płynęli łodzią, po-
dziwiając przyrodę i krajobraz. 
Po powrocie na uczniów czekały 
rodziny goszczące i wszyscy ra-
zem uczestniczyli w ceremonii 
pożegnalnej.

Ostatniego dnia od samego 
rana grupa z „Czwórki” uczestni-
czyła w lekcjach w szkole niemie-
ckiej oraz zwiedzała szkołę. Po 
pożegnaniu, zadowoleni i pełni 
nowych doświadczeń strzego-
mianie wrócili do Polski.

red

uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach teatralno-tanecznych w teatrze Piccolo. Wiele też zobaczyli 

Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strzego-
miu w  drugiej dekadzie paź-
dziernika pod opieką Gertru-
dy Dudzik i Marty Pudlik po-
jechali do cottbus w  Niem-
czech, aby wziąć udział w  4. 
spotkaniu projektowym Era-
smus + ART iT OUT.

zwiedzili niemiecki Cottbus 

Jest  to spore osiągnięcie, 
gdyż konkurencja była duża. 
Jak się okazało, organiza-
torzy konkursu otrzymali 
łącznie około 200 zdjęć z ca-
łej Polski. Uczennica przy-
gotowała pracę konkursową 
pod kierunkiem nauczyciela 
– Renaty Dziurli. 

A  jak ten uroczysty dzień 
wspomina Ewa? 

„11 października 2022 r. – 
ta data długo pozostanie mi 
w  pamięci. Właśnie w  tym 
dniu zostałam zaproszona na 
uroczysty odbiór nagrody kon-
kursowej na Inaugurację Roku 
Akademickiego 2022/2023 

na Wydziale Geoinżynierii, 
Górnictwa i  Geologii Poli-
techniki Wrocławskiej. Krótko 
mówiąc, zwyciężyłam w  Kon-
kursie Fotograficznym dla 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych pt. „Górnictwo i geologia 
w obiektywie’’. Konkurs odbył 
się w  marcu 2022 r., a  jego 
wyniki ogłoszono 12 maja. 
Byłam z siebie bardzo dumna, 
ponieważ nigdy wcześniej nie 
zaszłam tak wysoko. Wyjazd 
był ekscytujący, poznałam wiele 
znakomitych osób, m.in. Ra-
dosława Zimroza – dziekana 
wydziału, Sławomira Wochnę 

– dyrektora kopalni w Bogatyni 
oraz Danutę Szyszkę – pracow-
nika wydziału. Gdy zaproszono 
mnie na scenę, byłam zestreso-
wana, a zarazem uradowana. Na 
wydarzeniu 
nie mogło 
z ab r aknąć 
o r k i e s t r y 
g ó r n i c z e j 
i   m a ł e g o 
poczęstun-
k u .  D o -
świadczenia 
z   wy jazdu 
nasunęły mi 
pragnienie 

podjęcia studiów na tym wy-
dziale i uczelni”.

Ewie jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy i życzymy spełnie-
nia tego marzenia. 

Sukces ewy Lipińskiej
Serdecznie gratulujemy tego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów w samorozwoju. Oby takich młodych ludzi było coraz więcej

W  szkole podstawowej 
im. Adama Mickiewicza 
w  Olszanach ucznio-
wie klas 1–3 obchodzili 
„Światowy Dzień Wa-
rzyw i Owoców”, który 
przypadł 18 października. 
Edukacja prozdrowotna 
to ważny element pracy 
z uczniami, a bardzo istotną 
częścią tej edukacji jest kształto-
wanie prawidłowych nawyków 
odżywiania.

Uczestnicy owocowych warsz-
tatów przekonali się jak pyszne 
i  pachnące mogą być surowe 
warzywa i owoce. Podczas zajęć 
uczniowie zrobili surówkę, owo-
cowe szaszłyki oraz pieczone 
jabłka z miodem i cynamonem. 
Czas umilały gry i  zabawy in-
tegracyjne o  tematyce warzyw-
no-owocowej. Radość sprawiło 
uczniom wykonanie warzyw-
nych kukiełek, które posłużą 

w kolejnych zajęciach m.in. pod-
czas omawiania wiersza Jana 
Brzechwy pt. “Na straganie”. 

Zorganizowanie zajęć było 
możliwe dzięki wyposażeniu 
szkolnej pracowni w ramach pro-
gramu rządowego pn. „Laborato-
ria Przyszłości” w sprzęt AGD. 

Akcja spotkała się z dużym za-
interesowaniem ze strony dzieci. 
Wszystkich rodziców zachęcamy 
do kontynuowania prawidłowych 
nawyków żywieniowych w domu.

Światowy Dzień Warzyw 
i owoców

To właśnie w tym dniu odbyła 
się wycieczka tych klas do Za-
górza Śląskiego. Było edukacyj-
nie, historycznie, turystycznie, 
sportowo, a przede wszystkim 
– integracyjnie.

– Naszą wyprawę zaczęliśmy 
od zwiedzenia zamku Grodno, 
który skrywa wiele tajemnic 
i  legend. Przewodnik z  pa-
sją opowiadał różne historie 
i  ciekawostki związane z  tym 

pięknym miejscem. Po zwie-
dzeniu wszystkich komnat, 
wspinaczce na taras widokowy 
i  obejrzeniu krótkiego filmu 
edukacyjnego (wyświetlane-
go na suficie) przyszedł czas 
na wspólne ognisko w  po-
bliżu zamku – informują 
organizatorzy.

To również tam pierwszokla-
siści złożyli uroczyste (no, może 
trochę z  przymrużeniem oka) 

ślubowanie i  zostali pasowani 
na uczniów. Honory czyniła 
pedagog Monika Kozłowska.

Kolejnym punktem wycieczki 
był spacer leśną trasą do hotelu 
Maria Antonina, gdzie ucznio-
wie mogli sprawdzić siłę wła-
snych rąk, ale i precyzję rzutów 
na kręgielni. Jednym wychodziło 
to lepiej, innym gorzej, ale wszy-
scy świetnie się bawili. 

Uczniowie obydwu klas 
(wielozawodowa A  i  B) wraz 
z wychowawcami – Anną Spy-
chalską i Markiem Żubrydem 
mieli okazję trochę lepiej się po-
znać, porozmawiać, pożartować 
i  wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że była to pierwsza, ale z pew-
nością nie ostatnia wspólna 
wycieczka.

red

Wycieczka integracyjna do zagórza
Uczniowie obydwu klas wraz z wychowawcami mieli okazję trochę lepiej się poznać i porozmawiać

Ewa Lipińska, uczennica Technikum Górnictwa Odkrywkowe-
go w Strzegomiu, zajęła i miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Wrocław-
ską za zdjęcie, które zatytułowała „Fadroma w otchłani”.

Od 6 października uczniowie klas pierwszych Branżowej Szko-
ły i stopnia stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół 
w Strzegomiu.

Zdjęcie pt.
„Fadroma w otchłani”
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Koszt robót to kwota rzędu 6,27 
mln zł. Termin zakończenia 
budowy inwestycji zaplanowa-
no na listopad 2023 r. Zadanie 
jest dofinansowane ze środków 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Edycja 2 w kwocie 
4,3 mln zł. 

W ramach inwestycji powsta-
nie budynek jednokondygna-
cyjny. Zostanie on dobudowa-
ny i  połączony bezpośrednim 
przejściem z  istniejącą szkołą. 
W  skład nowej sali wejdzie 
boisko do gry w  siatkówkę, 
zaplecze szatniowo-sanitarne, 
pomieszczenie dla nauczyciela 
wf-u, podręczny magazyn na 
sprzęt sportowy i  kotłownia 
na pellet z osobnym wejściem. 

Budynek będzie posiadał rów-
nież częściowo dach pełniący 
formę tarasu, niezależne wej-
ście, plac ze schodami oraz 

pochylnię dla osób niepełno-
sprawnych. W ramach inwesty-
cji wykonane zostanie również 
zagospodarowanie terenu. 

W ramach inwestycji powstanie dobudowany budynek jednokondygnacyjny, który będzie połączony bezpośrednim przejściem z istniejącą szkołą

Wymarzona sala sportowa

Powierzchnia użytkowej budynku – 271,77 m3 
Kubatura budynku – 2 778,46 m3

Zespół „Olszaniacy” swoim śpie-
wem i muzyką zachęcał do tańca 
jak za dawnych lat. Dużą atrakcję 
stanowiły zabawy i  konkursy 
zorganizowane przez zastępcę 
dyrektora SCK – Elżbietę Pie-
nio. Popis panów w tańcu, wybór 
króla i królowej balu spodobały 
się seniorom najbardziej. To dla 
ducha, a dla ciała przygotowa-
no smaczne, domowe potrawy, 
przekąski, pajdy ze smalcem 
i ogórkiem, ciasta i owoce. Było 
w czym wybierać.

Seniorzy spędzili bardzo miły 
wieczór w swoim towarzystwie, 
na który – jak sami mówili – cze-
kali z utęsknieniem. Obiecali, że 
za rok przyjdą znowu – jak tylko 
pozwoli zdrowie.

Organizatorzy: sołtys wsi Sta-
nisława Górska i Koło Gospo-
dyń Wiejskich serdecznie dzię-
kują Strzegomskiemu Centrum 
Kultury, zespołowi „Olszaniacy” 
i  wszystkim darczyńcom za 
pomoc w  organizacji święta 
seniorów z Olszan.

„Dzień Seniora” w olszanach
Dla ducha były tańce, wybór króla i królowej, wiele konkursów oraz zabaw. Dla ciała smaczne domowe potrawy, przekąski, ciasta i owoce 

Podsumowaniem projektu był konkurs plastyczny dla klas IV–VIII oraz rozgrywki sportowe dla klas I–VIII

Po dwuletniej przerwie wymuszonej przez pandemię korona-
wirusa 15 października w świetlicy wiejskiej w Olszanach świę-
towano „Dzień Seniora”. Były życzenia od włodarzy gminy – 
burmistrza Zbigniewa Suchyty, zastępcy burmistrza – Tomasza 
Marczaka, przewodniczącego Rady Miejskiej – Piotra Szmid-
ta i sołtysa Olszan – Stanisławy Górskiej oraz toasty, rozmo-
wy i tańce.

„Dzień Seniora” w Olszanach

Na prośbę mieszkańców Ol-
szan naprzeciwko przystanku 
autobusowego w  centrum wsi   
stanęła drewniana ławka. Po-
prawi ona zdecydowanie kom-
fort oczekiwania na przyjazd 
środków lokomocji. 

Ławkę zakupiła miejscowa 
rada sołecka, a  jej członkowie: 

Adam Dziedzic i Michał Na-
gięć skręcili ją i  ustawili we 
właściwym miejscu.

– Serdecznie dziękuję za 
okazaną  pomoc właścicielowi 
i pracownikom firmy Kam-Bet 
z  Olszan – podkreśla sołtys 
Olszan, Stanisława Górska. 

red

mała rzecz, a cieszy
zdrowie zaczyna się w głowie

To kolejny przykład świetnej współpracy mieszkańców tej 
wsi oraz dbałości rady sołeckiej o  szczegóły, które tworzą 
codzienną rzeczywistość. Brawo!

Podpisanie umowy na budowę sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach 
stało się faktem. Od 17 października 2022 r. wykonawcą tej inwestycji jest firma AKBiK Sp. z o.o. 
z Wrocławia. To bardzo ważny obiekt dla uczniów miejscowej szkoły oraz mieszkańców Olszan.

Z  okazji Dnia Zdrowia Psy-
chicznego w  PSP w  Kostrzy 
realizowany był projekt ,,Zdro-
wie zaczyna się w głowie”.

Jego celem była promocja wie-
dzy związanej z chorobami oraz 
profilaktyką zdrowia psychicz-
nego wśród dzieci i młodzieży 
oraz przeciwdziałanie stygma-
tyzacji i autostygmatyzacji osób 
doświadczających zaburzeń 
i chorób psychicznych. 

W  ramach projektu prze-
prowadzono szereg działań: 
na lekcjach wychowawczych 
odbyły się pogadanki na te-

mat zdrowia psychicznego, 
akceptacji, wspomagania i wo-
lontariatu, pedagog szkolny 
zorganizował spotkania po-
święcone zdrowiu psychicz-
nemu, natomiast uczniowie 
wykonali gazetkę ścienną 
i ulotki tematyczne. Działania 
projektowe objęły również 
przedszkolaków, którzy po 
zajęciach dotyczących zdro-
wego stylu życia przygotowały 
zdrowe śniadanie.

Podsumowaniem projektu był 
konkurs plastyczny dla klas IV–
VIII oraz rozgrywki sportowe 
dla klas I–VIII. 



10 28 października 2022SPORT

W Y n I K I  P I Ł K A r S K I e
IV lIga pIłkarska – zachód 

(AKS GrAnit StrzeGom S.A.)
klasa a – grupa Wałbrzych I 

(AKS ii StrzeGom, HerbApol StAnowice)
klasa b – grupa Wałbrzych I 

(HurAGAn olSzAny, SoKół KoStrzA, uniA JAroSzów)

kolejne mecze w sezonie:
prochowiczanka – AKS  4:2 
AKS – Górnik złotoryja 0:1

kolejne mecze w sezonie:
iskra witków Śląski – AKS ii 6:1 
AKS ii – Klubokawiarnia roztocznik 1:2
Herbapol – zieloni mokrzeszów 4:4 
zagłębie wałbrzych – Herbapol  1:1

kolejne mecze w sezonie:
Huragan – unia Jaroszów  1:5
Huragan – zieloni ii mokrzeszów  1:3
Sokół – unia bogaczowice (Stare bogaczowice)  1:1
zjednoczeni ii Żarów – Sokół  3:4
Huragan olszany – unia  1:5 
unia – płomień Dobromierz  13:0

poz. klub Mecze punkty

1. prochowiczanka prochowice 10 26

2. Karkonosze Jelenia Góra 9 22

3. Apis Jędrzychowice 9 22

4. polonia Środa Śląska 10 19

5. Górnik złotoryja 10 19

6. łużyce lubań 10 17

7. odra Ścinawa 9 17

8. mewa Kunice 10 16

9. Granit roztoka 10 13

10. bKS bobrzanie bolesławiec 10 12

11. iskra Kochlice 9 12

12. Sokół Jerzmanowa 10 10

13. Gryf Gryfów Śląski 9 9

14. aks granit strzegom s.a. 9 6
15. Sparta Grębocice 9 1

16. Kuźnia Jawor 9 0

poz. klub Mecze punkty

1. KS walim 9 24

2. Szczyt boguszów-Gorce 10 22

3. włókniarz Głuszyca 10 21

4. zieloni mokrzeszów 9 19

5. iskra witków Śląski 10 19

6. wierzbianka wierzbna 9 16

7. mKS Szczawno zdrój 10 14

8. aks II strzegom 8 12
9. podgórze wałbrzych 10 12

10. herbapol stanowice 10 11
11. Sudety Dziećmorowice 10 10

12. czarni wałbrzych 9 10

13. Klubokawiarnia roztocznik 9 9

14. Kp mcK mieroszów 9 8

15. Górnik boguszów-Gorce 9 7

16. zagłębie wałbrzych 9 4

poz. klub Mecze punkty

1. nysa Kłaczyna 8 21

2. Granit ii roztoka 7 18

3. unia Jaroszów 8 16

4. błękitni Słotwina 7 16

5. zjednoczeni ii Żarów 7 12

6. płomień Dobromierz 8 10

7. zieloni ii mokrzeszów 7 8

8. sokół kostrza 7 7

9. unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 7 5

10. huragan Olszany 7 3

11. lKS wiśniowa 7 0

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:akTualNa TabEla:

świebodzice były areną pierw-
szego z  czterech turniejów 
Super Ligi Judo rozegranego 
w październiku. W zawodach 
wystartowało kilkuset mło-
dych adeptów judo z  Polski, 
czech i Niemiec. 

Sekcję judo AKS-u  Strzegom 
reprezentowało trzynastu za-
wodników. Nasi judocy jak 
zawsze stanęli na wysokości 
zadania i po stoczeniu dobrych 
pojedynków wywalczyli medale 
w  swoich kategoriach wieko-
wych i wagowych.

Złote medale zdobyli: Maja 
Gruszecka i  Wojciech Ra-
sławski, srebrne – Gabriela 
Gołębczyk i Leopold Bartosik, 
zaś brązowe – Julia Jaworska, 
Olivier Kubanek i  Norbert 
Tarka.

Mniej szczęścia mieli i stanęli 
tuż za podium: Karol Górski, 
Bartosz Górski, Weronika 

Tworzydło, Artur Radkowski, 
Maximilian Gnitecki i Adam 
Lemański. 

ruszyła Super Liga judo
Gratulujemy zawodnikom sukcesów oraz determinacji w szkoleniu 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 8:00 – 
21:30 | Sobota: 10:00 – 18:00
Infolina hala sportowa (kasa): 
(74) 855 04 49

Bilety ulgowe przysługują:
1. Dzieciom, młodzieży szkol-

nej do 19. roku życia i  stu-
dentom do 25. roku życia, po 
okazaniu ważnej legitymacji 
szkolnej lub studenckiej,

2. Emerytom i  rencistom po 
okazaniu dokumentu upraw-
niającego do emerytury lub 
renty,

3. Osobom niepełnosprawnym 

i   i c h  o p i e k u n o m , p o 
o k a z a n i u  o r z e c z e n i a 
o niepełnosprawności.

Użytkownicy siłowni za każ-
dym razem zobligowani są 
posiadać:
•	 zmienny	 strój	 sportowy	

oraz zmienne czyste obuwie 
sportowe,

•	 ręcznik,	 przeznaczony	wy-
łącznie do treningu, który 
ze względów higienicznych 
przed rozpoczęciem ćwi-
czeń należy rozkładać na 
urządzeniach.

red

zapraszamy do skorzystania z nowej siłowni w strzegomskim ośrodku Sportu i rekreacji. Koszt biletu jest niewielki, za to możliwości są ogromne

Znamy cennik za korzystanie z siłowni i sali fitness w hali spor-
towej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Skorzystaj z siłowni CENNIK
SALA DO ĆWICZEŃ

SALA SIŁOWNI-FITNESS

1 GODZINA ZA OSOBĘ

1 RAZ DZIENNIE
(BEZ LIMITU CZASOWEGO)

KARNET 30-DNIOWY
1 RAZ DZIENNIE
(BEZ LIMITU CZASOWEGO
WAŻNY 30 DNI OD DATY ZAKUPU)

KARNET 10-DNIOWY ............................................ 50,00 zł
1 RAZ DZIENNIE (BEZ LIMITU CZASOWEGO

KARNET 180 DNI
1 RAZ DZIENNIE
(BEZ LIMITU CZASOWEGO
WAŻNY 180 DNI OD DATY ZAKUPU)

1 GODZINA (GRUPA MAX 20 OSÓB) .................... 70,00 zł

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

NORMALNY
7,00 zł 4,00 zł

ULGOWY

NORMALNY
9,00 zł 7,00 zł

ULGOWY

NORMALNY
100,00 zł 60,00 zł

ULGOWY

NORMALNY
500,00 zł 280,00 zł

ULGOWY
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Gmina Strzegom kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska
promującym profilaktykę raka jelita grubego 

Bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców gminy 
Strzegom. Testy można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu 
na ul. Armii Krajowej 23, tel. 74 647 71 80.

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wy-
pełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do Dolnośląskiego Centrum Onkolo-
gii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje poddana analizie.

Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać bada-
nie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie 
jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego.

Kto może skorzystać z testu?

• osoby w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
• osoby w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia,
 u którego rozpoznano raka jelita grubego;
• osoby w wieku 25–49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

#RakChadzaWspak

Działka rolna w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę czę-
ści działki rolnej nr 919/2, AM-
26, Obr. 3 powierzchni 0,0097 
ha (RIIIa-0,0097 ha,), położo-
nej przy ul. Zielonej w Strze-
gomiu. Oddanie w dzierżawę 
nastąpi na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się dnia 17 
listopada 2022 r. o godz. 9:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sa-
la konferencyjna nr 29, I pię-
tro. Stawka wywoławcza czyn-
szu za dzierżawę gruntu wy-
nosi - wartość 0,0864 dt żyta 
w skali roku. O wysokości po-
stąpienia decydują uczestnicy 
przetargu z tym, że postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 
0,0500 dt żyta. Nieruchomość 
będąca przedmiotem przetar-
gu jest wolna od obciążeń i zo-
bowiązań na rzecz osób trze-
cich. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata 
wadium w wysokości 50,00 
zł w kasie Urzędu Miejskie-
go lub na konto gminy Strze-
gom - Santander Bank Pol-
ska S.A. o/Strzegom: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 14 listopada 2022 
roku. Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom. 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika 

przetargu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę gruntu, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni licząc od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu. Osoba przystępująca 
do przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdzają-
cy tożsamość. W przypad-
ku osób prawnych wymaga-
ny jest aktualny wypis z właś-
ciwego dla siedziby oferen-
ta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. Wygrywają-
cy przetarg zobowiązany jest 
do podpisania umowy dzier-
żawy w terminie 21 dni, licząc 
od daty rozstrzygnięcia prze-
targu. Uchylenie się od za-
warcia umowy w przypadku 
wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Szczegó-
łowe informacje związanych 
z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 35 - 
II piętro lub telefonicznie pod 
nr 74/8560-572. W przypadku 
zaistnienia ważnego powodu 
ogłoszony przetarg może zo-
stać odwołany. 

Działka niezabudowana w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom. Nie-
ruchomość niezabudowana 
działka nr 759/3, obr.2, poło-
żona w Strzegom o powierzch-
ni wg rejestru ewidencji grun-
tów 1,8952 ha, klasa grun-
tu działki RII dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00078264/1. Ce-
na wywoławcza nieruchomo-
ści 1.326.640,00 zł Wadium 
- 132.700,00 zł Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 
1 % ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej. Do wylicytowa-
nej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.11.2022. r. o godz. 10:00. 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w historycznym centrum mia-
sta Strzegomia, uchwalonego 
Uchwałą Nr 25/22 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 31 
marca 2022 r. powyższa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem 3U/P tereny zabudowy 
usługowej i produkcyjnej oraz 
lokalizowanie urządzeń wytwa-
rzających energię ze źródeł od-
nawialnych o mocy przekracza-
jącej 100 Kw. Nieruchomość 

podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej. Dla skutecznej realiza-
cji terminu oraz właściwej za-
budowy działek zgodnie z art. 
593 – 595 kodeksu cywilne-
go, zastrzega się prawo odku-
pu na rzecz Gminy Strzegom 
w przypadku nie rozpoczę-
cia zabudowy w terminie 2 lat 
lub nie zakończenia zabudowy 
w terminie 5 lat od daty naby-
cia gruntu przez nabywcę. We-
dług ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami za rozpoczę-
cie zabudowy uważa się wy-
budowanie fundamentów, a za 
zakończenie zabudowy wybu-
dowanie budynku w stanie su-
rowym zamkniętym. Cudzo-
ziemcy (w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców - Dz. U. z 2017 
r. poz. 2278) w przypadku wy-
grania przetargu zobowiąza-
ni są przed zawarciem umo-
wy notarialnej uzyskać zgo-
dę Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na nabycie 
nieruchomości – w przypadku 
gdy zgoda ta jest wymagana. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu lub na konto 
gminy Strzegom – Santan-
der Bank Polska O/Strzegom  
nr rachunku: 97 1090 2343 

0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 31.10.2022 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Ko-
misji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Cena nierucho-
mości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w formie ak-
tu notarialnego, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi. Kosz-
ty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomo-
ści do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości. Oso-
by przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub in-
ny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe -
renta, sposób reprezentacji, 

a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargo-
wej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umo-
wa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Prze-
targ zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 ro-
ku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). 
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
748560543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrze-
ga się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.
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