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Tańczą po 
mistrzowsku 

Strzegomianin Kacper 
Rutka i Sara Litorowicz 
zdobyli mistrzostwo świa-
ta w kategorii 10 tańców, 
podczas radomskich zawo-
dów Freedom Dance Cup 
2019. Tancerze musieli 
zmierzyć się z rywalami z 
całego świata.
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Mistrz nad 
mistrzami 

Kulturysta Patryk Wal-
czuk odniósł kolejny sukces. 
We wrześniowym Pucharze 
Polski rozegranym w War-
szawie pokonał wszystkich 
zawodników aż w dwóch 
kategoriach: do 178 cm i 
powyżej 178 cm. W pierw-
szej wystartowało 12 za-
wodników, w drugiej – 21 
kulturystów. 
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Zniszczyli 
rzeźbę 

W osta tn i ch  dn iach 
nieznany sprawca popisał 
czarnym mazakiem - za-
mieszczając wulgarne wy-
rażenie - kamienną rzeźbę 
Jana Himilsbacha autorstwa 
rzeźbiarza Patryka Niecza-
rowskiego, która stoi obok 
fontanny na strzegomskim 
Rynku.
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Nowoczesna i efektywna gospodarka odpadami to jedna z wizytó-
wek Strzegomia. Oddział ENERIS Surowce we Wrocławiu razem 
z Urzędem Miejskim w Strzegomiu zaprezentował działanie syste-
mu RFID z udziałem śmieciarki oraz pojemników z czipami. Do-
datkowo Strzegom jako pierwsze miasto w województwie oficjalnie 
przystąpił do Koalicji 5 frakcji, pokazując innym samorządom w 
regionie, jak sprawnie zarządzać odpadami w gminie.

W czwartek, 26 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie przedszkola 
z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - budynku 
demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charak-
terystyki energetycznej. Całkowita wartość zadania to ok. 17 mln zł, 
z czego dofinansowanie z UE wynosi ok. 10,3 mln zł. Powierzchnia 
użytkowa przedszkola i żłobka liczy ok. ponad 1900 m kw. 

W dniach 13. i 15. września br. odbyły się uroczystości poświęcone 
pamięci wszystkich poległych, a także żyjących jeszcze więźniów byłego 
obozu pracy w Rusku z okazji XVI Spotkań Religijno-Patriotycznych. 
Honorowy patronat nad uroczystością objęli: ks. bp Ignacy Dec - bi-
skup świdnicki oraz Zbigniew Suchyta - burmistrz Strzegomia.

Ważna Koalicja  str. 3 

Przedszkole otwarte  str. 12

Uroczystości w Rusku  str. 9
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Strzegomianie wzięli udział w tegorocznej edycji akcji „Sprzą-
tanie świata”, która odbyła się pod hasłem „Nie śmiecimy – 
sprzątamy, zmieniamy!”. W porządkowanie swojego otoczenia 
zaangażowali się m.in. uczniowie strzegomskich szkół. Celem 
akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji 
śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na 
rzecz ochrony środowiska.

1 października br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu odbędą się konsultacje społeczne projektu pn. „Modernizacja ul. 
Ogrodowej w Strzegomiu – dokumentacja projektowa”. Zadaniem objęty jest 
odcinek ul. Ogrodowej w Strzegomiu pomiędzy ul. Kościelną i ul. Świdnicką. 
Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na spotkanie w celu zapoznania 
się z projektem i zgłaszaniem ewentualnych uwag i wniosków.

19 września br., po raz kolejny, uroczyście wręczono Dolnoślą-
skie Klucze Sukcesu. LKS Stragona otrzymał nagrodę w kategorii 
dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego lub organizatora 
masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, 
natomiast prof. Janowi Chmurze przyznano wyróżnienie specjal-
ne za działalność naukową i sportową. Gratulujemy!

Sprzątali świat

Przyjdź na konsultacje!

Klucze Sukcesu dla strzegomian 

Otwarte linie autobusowe

- Każdy pasażer może wsiąść 
na przystanku, który został 
wskazany na rozkładzie jazdy i 
przemieszczać się do wybrane-
go celu. Kursy zaczynają i koń-
czą się w centrum miasta przy 
Szkole nr 4 – mówi Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
Kursy obsługuje PKS Kamienna 
Góra. Takie działania związane 
z zapewnieniem transportu 
mieszkańcom strzegomski sa-
morząd czyni już od dłuższego 
czasu. Przypomnijmy tylko, 
że w okresie letnim na terenie 
miasta funkcjonowała komuni-
kacja wakacyjna, która cieszyła 
się sporym zainteresowaniem 
strzegomian. Na uwagę zasłu-
guje też fakt, że opracowywana 
jest koncepcja komunikacji 

gminnej. O postępach w tych 
działaniach będziemy infor-
mować na bieżąco. – Bardzo 
dobry pomysł.  Takie kursy 
ułatwią także poruszanie się 
po Strzegomiu, szczególnie 
osobom starszym – mówią 
strzegomianie. - Czas na działa-

nia, które ułatwią życie naszych 
mieszkańców, a zdecydowanie 
jest nią komunikacja gminna. 
Działanie to bardziej zinte-
gruje wsie z miastem – dodaje 
burmistrz. 

Rozkłady jazdy autobusów 
zamieszczamy na str. 6. 

Samorząd czyni starania w celu uruchomienia komunikacji gminnej

Mamy dobrą wiadomość dla strzegomian. Teraz, po wykupieniu biletu u kierowcy, z komunikacji 
szkolnej mogą korzystać także mieszkańcy. Gmina wprowadziła otwarte linie autobusowe, 
które będą zaczynać i kończyć się na przystanku autobusowym przy Szkole Podstawowej nr 4 
(Al. Wojska Polskiego).  Jest to odpowiedź na liczne prośby mieszkańców związane z potrzebą 
utworzenia transportu gminnego. 

Autobusy będą zatrzymywać się na przystankach 
w Modlęcinie, Olszanach, Grochotowie, Stanowi-
cach, Goczałkowie, Tomkowicach, Kostrzy, Żelazo-
wie, Żółkiewce, Godzieszówku, Granicy, Granicz-
nej, Goczałkowie Górnym, Goczałkowie, Wieśnicy, 
Międzyrzeczu, Morawie, Stawiskach oraz w Strze-
gomiu przy ulicach: Brzegowej, Mickiewicza, Leś-
nej oraz Al. Wojska Polskiego. 
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17 września br. ok. godz. 15.05 
doszło do kolizji drogowej na Al. 
Wojska Polskiego w Strzegomiu. 
Kierowca wyjeżdżający z ul. Wa-
łowej nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu pojazdowi jadącemu 
Al. Woj. Polskiego. W wyniku 
tego doszło do zderzenia aut. 
Dodatkowo uszkodzony został 
samochód stojący w korku przed 
zamkniętym szlabanem kolejo-
wym. Czynności przeprowadzili 
policjanci z ruchu drogowego.

***
18 września br. o godz. 14.40 

na terenie placu zabaw przy ul. 
Czerwonego Krzyża trzy kobiety 
paliły papierosy, a niedopałki wy-
rzuciły na ziemię. Przeprowadzo-
no z nimi rozmowę ostrzegawczo
-profilaktyczną. Panie posprząta-
ły po sobie. Miejmy nadzieję, że 
na przyszłość wyciągną wnioski 
z tej lekcji. 

***
19 września br. o godz. 14.00 i o 

godz. 14.40 w parku miejskim od 
strony marketu NETTO kilkoro 
mężczyzn piło alkohol. W obu 
przypadkach interweniowali 
strzegomscy policjanci. 

***

Sfałszowana karta 
parkingowa!

4 września br. ok. godz. 15.50 
na ul. Świdnickiej w Strzegomiu 
kontrolerki Strefy Płatnego Par-
kowania stwierdziły, że w pojeź-
dzie przy przedniej szybie znaj-
duje się Abonament Mieszkańca, 
który posiada cechy jego sfałszo-
wania. Pojazd ten zaparkowany 
był w miejscu przeznaczonym 
dla osób o obniżonej sprawności 
fizycznej, w którym nie było 
stosownej karty. Po weryfikacji 
ustalono, że abonament ten nie 
został zarejestrowany. Kierowca 
tego pojazdu odmówił okazania 
abonamentu. W związku z po-
wyższym sprawa z podejrzeniem 
sfałszowania oraz parkowania 
w miejscu przeznaczonym dla 
osób niepełnosprawnych została 
przekazana do wyjaśnienia przez 
policję.

Okiem miejskiego monitoringu

Reaguj na sprawców wykroczeń! 
W Strzegomiu działa kilkadziesiąt kamer, które codziennie 
obserwują to co dzieje się na terenie miasta. Zaprasza-
my do współpracy wszystkie osoby, które są świadkami 
wykroczeń o kontakt z pracownikiem strzegomskiego 
monitoringu, ponieważ takie działanie pozwoli na jak 
najszybsze ustalenie sprawców. Podając miejsce i godzi-
nę zdarzenia, którego byliśmy świadkiem, na podstawie 
obrazu z monitoringu będzie można zweryfikować daną 
sytuację oraz powiadomić policję, która podejmie dalsze 
czynności w celu ukarania sprawców. Numer telefonu do 
pracownika strzegomskiego monitoringu: 74 8560-526. 
Gwarantujemy anonimowość!

Strzegomianin Kacper Rutka 
i Sara Litorowicz zdobyli mi-
strzostwo świata w kategorii 
10 tańców podczas radomskich 
zawodów Freedom Dance Cup 
2019. Tancerze musieli zmie-
rzyć się z rywalami z całego 
świata.

Freedom Dance Cup 2019 w 
Radomiu to impreza, na której 
goszczą tancerze m.in. z An-
glii, Rosji, USA, Hong Kongu, 
Islandii, Włoch, Szwecji, Ukra-
iny, Białorusi i Polski. 21 i 22 
września br. uczestnicy walczyli 
o tytuły mistrzów świata w ka-
tegorii 10 tańców oraz puchary 
świata w kategorii tańców stan-
dardowych oraz łacińskich.

Strzegomianin Kacper Rutka 
z Wrocławskiej Akademii Tańca 
i jego partnerka Sara Litorowicz 
z Oławy świetnie rozwijają się 
sportowo i od wielu lat odnoszą 
sukcesy. Podczas radomskich za-
wodów okazali się najlepszą parą 
wśród tancerzy z całego świata 
i wywalczyli mistrzostwo świata 
w 10 tańcach. Gratulujemy! 

18 drużyn biorących udział w 
zawodach, zostało wyłonionych 
w zawodach gminnych, a rywa-
lizacja odbywała się w dwóch 
kategoriach: sztafeta pożarnicza 
i ćwiczenia bojowe. 

I miejsce w grupie „A” męż-

czyzn zdobyli druhowie z OSP 
Witoszów, natomiast straża-
cy z OSP Strzegom zdobyli 
IV miejsce. W pozostałych 
grupach, reprezentacja z gmi-
ny Strzegom zajęła I lub II 
miejsca. 

Nasi strażacy w szeregach najlepszych

Strzegomianin i jego partnerka świetnie rozwijają się sportowo i od wielu lat odnoszą sukcesy

Reprezentacja z gminy Strzegom pokazała się od jak najlepszej strony i zajęła miejsca godne uznania

Fot. S. Tyniecki 
Najlepsze drużyny z Ochotniczych Straży Pożarnych w po-
wiecie świdnickim rywalizowały ze sobą podczas Powiatowych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Świdnicy (1 września br.). 
Druhowie z sieci OSP gminy Strzegom znaleźli się w czołówce 
rankingu zwycięzców.

Mistrzowie świata

Fot. T. Reindl 
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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 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

 WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2019 

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

22.09 – 28.09 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/ 851-60-73

29.09 – 05.10 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/ 649-12-20 

06.10 – 12.10 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649–12-00

Nowości w TV Strzegom
•	 Zawody	 „Kamienna	 Rzeźba	

2019”
•	 Uroczystości	patriotyczne	w	Rusku
•	 54.	 Międzynarodowy	 Festiwal	

Wratislavia Cantans 
•	 Pracownia	marzeń	w	PSP	Kostrza

•	 Marsz	Kapeluszowy	 strzegom-
skich seniorów

•	 Gmina	Strzegom	przystąpiła	 do	
Koalicji 5 frakcji

•	 Zmagania	z	surowcami	(4	filmy)

T e 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
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

www.strzegom.pl

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

Nowoczesna i  efektywna 
gospodarka odpadami to 
jedna z wizytówek Strze-
gomia. Oddział ENERIS 
Surowce we Wrocławiu ra-
zem z Urzędem Miejskim w 
Strzegomiu zaprezentował 
działanie systemu RFID z 
udziałem śmieciarki oraz po-
jemników z czipami. Dodat-
kowo Strzegom jako pierwsze 
miasto w województwie ofi-
cjalnie przystąpił do Koalicji 
5 Frakcji, pokazując innym 
samorządom w regionie, jak 
sprawnie zarządzać odpada-
mi w gminie.

Jak działa strzegomski system 
gospodarki odpadami?

Od niemal pół roku w gmi-
nie Strzegom obowiązują 
nowe zasady odbioru odpadów 
komunalnych od mieszkańców, 
z podziałem na 5 frakcji.

- Mogę śmiało stwierdzić, 
że w naszej gminie udało się 
wprowadzić nowoczesny i 
transparentny system zbiórki 
odpadów, dostosowany do 
potrzeb mieszkańców i zgodny 
z wymaganiami współczes-
nego rynku. Dzięki sprawnej 
współpracy z operatorem od-
bierającym odpady, jasnym 
zasadom segregacji, systemowi 
monitorowania odbioru odpa-
dów i szerokiej edukacji miesz-
kańców, mamy szansę żyć w 
czystym i zadbanym otoczeniu. 
Teraz wszystko w rękach strze-
gomian, od ich codziennych 
zachowań zależy czy zdołamy 
osiągnąć unijne poziomy od-
zysku odpadów i unikniemy 
kar za nieprzestrzeganie prawa 
– mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

System odbioru odpadów w 
Strzegomiu został zaprojekto-
wany w taki sposób, by zwięk-
szyć efektywność selektywnej 
zbiórki oraz wyeliminować 
luki w bazach danych. 

Segregacja odpadów nie 
byłaby efektywna, gdyby nie 
skuteczny monitoring. Wpro-
wadzenie w Strzegomiu tzw. 
systemu RFID pozwala gminie 
w sposób obiektywny i nieza-
leżny od operatora gromadzić 
dane na temat odbioru od-
padów. To także sposób na 
weryfikację złożonych przez 
mieszkańców deklaracji doty-
czących segregacji.

- System RFID zapewnia 
przede wszystkim uszczel-
nienie systemu odbioru odpa-

dów. Monitoring umożliwiają 
etykiety	 RFID	 (tzw.	 czipy)	
umieszczone na pojemnikach 
(czarnym	i	żółtym)	oraz	czyt-
niki i waga zainstalowana na 
śmieciarkach, odbierających 
odpady zmieszane. Podczas 
odbioru odpadów przez pra-
cowników ENERIS Surowce, 
czytnik znajdujący się na śmie-
ciarce odczytuje adres nieru-
chomości i wagę odpadów 
w czarnym pojemniku. To 
oznacza, że do śmieciarki nie 
mogą być wrzucone niezwa-
żone odpady zmieszane, dla-
tego wszystko co jest poza 
pojemnikiem musi być do 
niego zapakowane i potem 
wrzucone do śmieciarki. – za-
znacza Jakub Łaba, manager 
z wrocławskiego oddziału 
ENERIS Surowce.

W ramach monitoringu 
RFID skanowane dane to 
wielkość pojemnika i jego 
identyfikator, odbierana frak-
cja, waga odpadów zmiesza-
nych, adres posesji, data i 
godzina odbioru, a także ewen-
tualna przyczyna nieodebra-
nia odpadów. Zbierane dane 
są przetwarzane wyłącznie 
przez operatora systemu - 
firmę ENERIS Surowce oraz 
Urząd Miejski w Strzegomiu, a 
oznakowanie pojemników jest 
zgodne z prawem o ochronie 
danych	osobowych	(RODO).

Strzegom - pierwszy w regio-
nie członek Koalicji 5 frakcji

Przygotowania do wprowa-
dzenia 5-frakcyjnego systemu 
gospodarki odpadami w gmi-
nie Strzegom trwały od 2018 
roku. Wieloetapowe konsulta-
cje	społeczne	(powołanie	spe-
cjalnej	grupy	roboczej)	i	idące	
za nimi działania edukacyjne, 
takie jak np. wystawa Strażnicy 
Planety, organizacja ekologicz-
nych gier miejskich w czasie 
Święta Granitu Strzegomskie-
go czy spotkania w sołectwach 
oraz planowane materiały dla 
szkół, mają na celu poprawę 
zbiórki odpadów komunalnych 
w gminie, a docelowo także 
ogólnego stanu środowiska 
naturalnego.

Organizacja efektywnych 
zasad zbiorki odpadów od 
mieszkańców to pierwszy 
krok do działania nowoczes-
nego systemu. Równie ważne 
jest wdrożenie sprawdzonych 
metod edukacji ekologicznej 
i dotarcie do szerokich grup 

odbiorców. Dlatego Strze-
gom postanowił połączyć 
siły z innymi samorządami 
oraz firmami i przystąpić 
do Koalicji 5 frakcji. Dzię-
ki temu jako pier wszy sa-
mor z ąd w woje wództ wie 
dolnośląskim będzie mógł 
korzystać z wypracowanych 
i  sprawdzonych narzędzi 
edukacyjnych, a jednocześ-
nie  dzielić  s ię  własny mi 
dobrymi praktykami. W ten 
sposób ma szansę zaistnieć 
w świadomości Polaków jako 
gmina nie tylko ekologiczna, 
ale też nowoczesna.

- Cieszymy się, że Strze-
gom, przygotowując się do 
przystąpienia do Koalicji 5 

frakcji, był niezwykle zaanga-
żowany i aktywny w działach 
edukacyjnych. Dzięki współ-
pracy z Urzędem Miejskim 
udało nam się przygotować 
edukacy jne fi lmy z prak-
tycznymi wskazówkami o 
segregacji odpadów, w których 
występują także mieszkańcy 
miasta. Od teraz materiały 
filmowe Strzegomia może 
oglądać cała Polska i brać 
przykład z dolnośląskiej gmi-
ny – podkreśla Magdalena 
Sułek-Domańska, jedna z 
inicjatorek Koalicji 5 frakcji 
i dyrektor ds. komunikacji w 
ENERIS.

Filmy można obejrzeć na 
stronie www.5frakcji.pl.

Nasze miasto w ważnej koalicji
Strzegom, przygotowując się do przystąpienia do „Koalicji 5 Frakcji”, był niezwykle zaangażowany i aktywny w działach edukacyjnych

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2204 z póżn. 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 Zarzą-
dzeniem Nr: 311/B/2019, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 23 września 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 stanowiącej własność gminy 
Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 290/B/2019, 
Nr 291/B/2019, Nr 292/B/2019 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 16 września 2019 r.

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 stanowiącej własność gminy 
Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 274/B/2019 
Burmistrza Strzegomia z dnia 4 września 2019 r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r., poz. 2204 z póżn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiących własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do: - oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 299/B/2019, 300/B/2019, 
301/B/2019, 302/B/2019, 303/B/2019, 304/B/2019, 
305/B/2019, 306/B/2019, 307/B/2019, 308/B/2019, 
309/B/2019, 310/B/2019 Burmistrza Strzegomia, z 
dnia 20 września 2019 roku. 
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Z d J ę C I E  N U M E R U

Strzegomscy seniorzy już po raz siódmy uczestniczyli w Marszu Kapeluszowym. Wszystkim seniorom życzymy nieustającej 
energii i radości, a także stu lat życia!

Cóż to był 
za … marsz

27 września br. o godz. 14.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
odbędzie się XI Sesja Rady 
Miejskiej w Strzegomiu ka-
dencji 2018-2023. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku 

obrad.
4. Powołanie Komisji Wnio-

skowej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)	zmian	 wieloletniej	 pro-
gnozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 
2019 - 2029,

b)	zmian	 budżetu	 gminy	
Strzegom na rok 2019,

c)	porozumienia	 międzyg-
minnego dotyczącego re-
alizacji zadania w zakre-
sie lokalnego transportu 
publicznego o charakterze 
użyteczności publicznej,

d)	wyrażenia	zgody	na	budo-
wę „Pomnika Ofiar 

Reżimu Nazistowskiego w 
Grabinie”,

e)	przyjęcia	Programu	Wspie-
rania Rodziny w Gminie 
Strzegom na lata 2019 - 
2021,

f )	wyznaczenia	 przedstawi-
cieli Rady Miejskiej kaden-
cji 2018-2023 do Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Strzegomiu 
kadencji 2019-2022,

g)	ustalenia	 regulaminu	 ko-
rzystania z placów zabaw,

h)	wyboru	ławników	do	Sądu	
Rejonowego w Świdnicy 
na kadencję w latach 2020-
2023

6. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia mię-
dzy sesjami.

7. Informacja o pracach prze-
wodniczącego rady między 
sesjami.

8. Zapytania, oświadczenia, in-
terpelacje, wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

We wszystkich szkołach pod-
stawowych gminy Strzegom 
rozpoczęła się realizacja projek-
tu „Podniesienie efektywności 
kształcenia w zakresie języka 
angielskiego w szkołach pod-

stawowych”. Biorą w nim udział 
uczniowie klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach 
językowych, przy zastosowa-
niu metod aktywizujących z 
użyciem TIK oraz środków 

zakupionych w ramach projek-
tu- fiszek, słowników i lektur 
w jęz. angielskim. Niebawem 
do szkół trafi także sprzęt oraz 
oprogramowanie do nauki i 
przeprowadzania testów. 

Wszyscy nauczyciele pro-
wadzący zajęcia objęci zostali 
szkoleniami w zakresie wy-
korzystania narzędzi TIK na 
lekcjach języka angielskiego.

O czym będą debatować radni?

Język angielski na najwyższym poziomie

Jednym z punktów sesji będzie wyrażenie zgody na budowę „Pomnika Ofiar Reżimu Nazistowskiego w Grabinie”

Niebawem każda szkoła zostanie doposażona w tablicę interaktywną i laptopy

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

W ostatnich dniach nieznany 
sprawca popisał czarnym maza-
kiem - zamieszczając wulgarne 
wyrażenie - kamienną rzeźbę 
Jana Himilsbacha autor-
stwa rzeźbiarza Patryka 
Nieczarowskiego, która 
stoi obok fontanny na 
strzegomskim Rynku. 
Materiał z monitoringu 
został już przekazany 
na policję w celu ustalenia 
personaliów wandala. 

Przy okazji kolejny raz 
zwracamy się z ape-
lem do miesz-
kańców. Jeśli 
j e s t e ś c i e 
p a ń s t w o 
świadkami 
aktów wan-
d a l i z m u , 
pros imy o 
natychmia-
s t o w ą  r e -
akcję, która 
może przy-
s p i e s z y ć 
i n t e r we n -
c j ę  i  u ł a -
twić  s łuż-
bom ujęcie 
sprawców.

red

Burmistrz Strzegomia infor-
muje o rozpoczęciu prac nad 
opracowaniem projektu programu 
współpracy gminy Strzegom z or-
ganizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na 2020 rok. 

W związku z powyższym bur-
mistrz zaprasza organizacje poza-
rządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie	(Dz.U.	z	2019r.,	poz.	
688	z	późn.	zm.),	zwane	dalej	or-
ganizacjami, do udziału w pracach 
nad projektem programu.

Propozycje do programu można 
zgłaszać do dnia 4 października 
2019r. na formularzu, stano-

wiącym załącznik do niniejszej 
informacji:
1)	w	formie	papierowej	osobiście	–	w	

Wydziale Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, 
parter, pok. nr 15, albo

2)	w	 formie	papierowej	 za	po-
średnictwem poczty lub kuriera 
na adres: Urząd Miejski w 
Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom, albo

3)	w	 formie	 elektronicznej	 na	
adres: fundusze@strzegom.pl, 
wpisując w tytule wiadomości 
„Program współpracy 2020”.
Szczegółowe informacje za-

mieszczono na stronie interne-
towej gminy Strzegom www.
strzegom.pl w zakładce „NGO, 
konkursy, oferty”.

Zniszczyli rzeźbę 
– nie bądź obojętny

Program Współpracy z OPP
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CO SłyChAć W NASZyCh MIASTACh PARTNERSKICh?

1 września w Podhajcach 
r o z p o c z ą ł  s i ę  n o w y  r o k 
szkolny. W Z awodowo – 
Ogólnokształcącej Szkole o 
profilu podstawowym I-III 
edukację szkolną rozpo-
częło 38 pierwszoklasistów, 
którzy będą uczyć się przez 
12 lat (już według nowego i 
obowiązującego od zeszłego 
roku programu). Dla ucz-
niów klas 3-11 obowiązuje 
stary program edukacyjny i 
11 lat szkolnej nauki.

Uroczyste i radosne rozpo-
częcie roku szkolnego odbyło 
się na placu w centrum mia-
sta. Licznie zgromadzonych 
uczniów, rodziców i nauczy-
cieli pobłogosławili kapłani. 
Dyrektor placówki Galina 
Pjetrowna Taras  ż ycz y ła 
uczniom wiary we własne 
siły, samych pozytywnych 
emocji i sukcesów w nauce. 
Ciekawym zaskoczeniem dla 
zebranych był krótki flash-
mob „zjednoczona Ukraina”, 
który nagrodzono gromkimi 
brawami. Na zakończenie 
uroczystości szkolny dzwonek 
zaprosił uczniów na pierwszą 
lekcję.

Rok szkolny w Podhajcach 
trwa do 25 maja i składa się 
z dwóch semestrów. Na prze-
łomie października lub listo-
pada uczniowie mają przerwę 
jesienną, na początku stycznia 

- zimową i tygodniową pod 
koniec marca. Wakacje letnie 
trwają trzy miesiące - od 1 
czerwca do 31 sierpnia.

Całkowity czas  wakacj i 
w roku szkolnym nie prze-
kracza 30 dni i w ramach 
dat podanych przez oświatę 
każda szkoła ma możliwość 
indywidualnego ustalenia 
wakacji. 
Tekst: Galyna Pszenyczniak 

Zdjęcia: Archiwum
Tłumaczenie i red. w jęz. 

polskim: dominika Kuleba

Humpy’s Marathon w Ancho-
rage na Alasce – rozegrany w 
sierpniu br. - był ostatnim 
startem prof. Jana Chmury 
w ramach nowatorskiego 
projektu badawczego reali-
zowanego w różnych strefach 
klimatycznych, na wszystkich 
kontynentach.

Strzegomianin jest pierw-
szym Polakiem w historii 
Alaski, który z czasem 3:56.07 
zajął 1. miejsce i zdobył złoty 
medal w kategorii wiekowej 
70-74 lat.

Trasa biegu maratońskiego 
była trudna, z licznymi pod-
biegami o różnym nachyleniu, 
lecz wyjątkowo urokliwa. Prze-
biegała w większości dystansu 
(około	26	km)	wzdłuż	Pacyfiku	
i przez kilka miejskich parków. 
- Pomimo bardzo trudnych 
warunków atmosferycznych, 
burzy piaskowej, trudnej trasy 
i głębokiego kryzysu, jestem 
bardzo zadowolony z osiągnię-
tego wyniku. W czasie biegu 
maratońskiego w tej strefie 
klimatycznej zarejestrowa-
łem na własnym organizmie 
wiele ważnych i unikatowych 
wyników badań dla teorii i 
praktyki sportowej. Będzie je 
można wykorzystać w kształ-
ceniu nowej generacji polskich 
trenerów przygotowujących 
do startu potencjalnych mara-
tończyków w starszym wieku 
– podkreśla Jan Chmura.

Podhajce: Witaj szkoło! 

Wystartował na Alasce
Trasa biegu maratońskiego była trudna, z licznymi podbiegami o różnym nachyleniu, lecz wyjątkowo urokliwa

382 prace wpłynęły na te-
goroczną, trzecią już, edycję 
Regionalnego Konkursu Pla-
stycznego „Kartka z wakacji”, 
organizowanego przez poseł 
na Sejm RP Izabelę Katarzy-
nę Mrzygłocką. Honorowym 
patronatem konkurs objął Ja-
rosław Duda, poseł do Parla-
mentu Europejskiego.

16 września br. do Wałbrzy-
cha zjechali mali artyści wraz z 
rodzicami oraz opiekunami z 
pięciu powiatów naszego regio-
nu. Jury wyłoniło 35 laureatów, 
którzy w Galerii Biblioteki Pod 
Atlantami w Wałbrzychu ode-
brali nagrody. Wśród laureatów 
znaleźli się również mieszkańcy 
naszej gminy.

II miejsce w kategorii przed-
szkolaki zajęła Agata Wojto-
wicz z Publicznego Przedszkola 
nr 3 w Strzegomiu. Praca Mi-
chaliny Soczyńskiej z Pub-
licznego Przedszkola nr 2 im. 
„Misia Uszatka” w Strzegomiu 

otrzymała wyróżnienie. Lau-
reatem III miejsca w kategorii 
- uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych został Miłosz 
Ślemp z PSP w Goczałkowie. 

W kategorii uczniowie kl. 
IV-VIII szkół podstawowych 
nagrodzono dwoje uczniów Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaroszowie. I miejsce zajął 
Kacper Młynarski. Natomiast 
praca Adrianny Dubielczyk 
otrzymała wyróżnienie.

– Przesyłanie kartek to nie-
zwykle piękna tradycja. Konkurs 
„Kartka z wakacji” łączy właśnie 
tę tradycję oraz aktywizuje dzie-
ci i młodzież podczas wakacji. 
Od trzech lat dostaję mnóstwo 
pięknych pocztówek, które cie-
szą mnie niezmiernie, ponieważ 
pokazują radosne wspomnienia 
z wakacji – mówi Izabela Kata-
rzyna Mrzygłocka.

Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy. 

Na boisku Orlik w Stanowi-
cach 23 września br. odbył się 
Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych. To już 
VII edycja tych zawodów pod 
patronatem poseł na Sejm RP 
Moniki Wielichowskiej. Jej 
organizatorami byli: PSP im. 
Jana Brzechwy w Stanowicach 
oraz OSiR w Strzegomiu. 

W rozgrywkach wzięło udział 
9 zespołów. Mecze były bardzo 

zacięte i dostarczyły widzom 
wiele emocji, a skład finalistów 
nie był znany do ostatnich 
sekund. Miłą niespodziankę 
sprawili zawodnicy ze Stanowic, 
zajmując 3. miejsce. Zwycięstwo 
przypadło piłkarzom PSP nr 4 
w Strzegomiu, którzy w finale 
pokonali PSP w Jaroszowie. 

 red

Rywalizowali w Stanowicach

Strzegomianie wśród laureatów

Honorowy Obywatel Strzegomia jest pierwszym Polakiem i profesorem, który w pięć i pół roku zdobył 
trzy prestiżowe korony maratonów: Koronę Maratonów Polskich, Koronę Maratonów Ziemi i Koronę Naj-
większych Maratonów Świata.

Gmina Strzegom nawiązała współpracę uczniowską i wymianę z tą szkołą. 

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a 

opiekunowie - dyplomy za przygotowanie uczniów do 

turnieju. Organizatorzy wręczyli również nagrody indywi-

dualne: statuetki dla najlepszego bramkarza, najlepszego 

strzelca oraz najlepszego piłkarza, a także zadbali o po-

częstunek dla uczestników turnieju.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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LINIA numer 1 

godz. km przystanki

6.15 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

6.25 Modlęcin Mały 55a

6.30 Modlęcin świetlica

6.35 Modlęcin 4

6.45 Rzędziny

6.50 Olszany 100

6.53 Olszany 113

6.56 Olszany 16

7.00 Olszany 134 szkoła

7.05 Stawiska

7.10 Strzegom Brzegowa PSP3

7.15 Strzegom Leśna PSP7

7.20 Strzegom Mickiewicza PSP 2

7.30 Grochotów

7.32 Grochotów za Sołtysem

7.37 Stanowice Świebodzka

7.40 Stanowice Strzegomska

7.45 Strzegom Brzegowa PSP3

7.50 Strzegom Leśna PSP7

7.55 Strzegom Mickiewicza PSP 2

8.00 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

--- -----

13.25 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

13.30 Strzegom Leśna PSP 7

13.35 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

13.40 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

13.50 Strzegom Brzegowa PSP3

14.00 Stawiska

14.05 Olszany 134 szkoła

14.10 Olszany 16

14.13 Olszany 113

14.15 Olszany 100

14.22 Rzędziny

14.28 Modlęcin 4

14.30 Modlęcin świetlica

14.35 Modlęcin Mały 55a

14.45 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

14.50 Strzegom Leśna PSP7

14.55 Strzegom Brzegowa PSP3

15.00 Stanowice Strzegomska

15:02 Stanowice Świebodzka

15.07 Grochotów (zatoczka po 
prawej stronie)

15.10 Grochotów ( przystanek PKS)

15.13 Grochotów ( za sołtysem)

15.17 Olszany 16

15.19 Olszany 134 szkoła

15.21 Olszany 113

15.23 Olszany 100

15.32 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

15.37 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

15.40 Strzegom Brzegowa PSP3

15.45 Strzegom Jeleniogórska ( 
była szkoła PSP 3) PP 4

15.50 Tomkowice

15.52 Tomkowice szkoła

15.57 Granica 47

16.05 Modlęcin 55a /mały/

16.10 Modlęcin świetlica

16.12 Modlęcin 4

16.15 Olszany 100

16.17 Olszany 113

16.20 Olszany 134

16.22 Olszany 16

16.30 Grochotów za Sołtysem

16.35 Stanowice Świebodzka

16.37 Stanowice Strzegomska

16.45 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

LINIA numer 2

godz. km przystanki

6.40 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

7.00 Godzieszówek

7.05 Żelazów sklep

7.07 Kostrza szkoła

7.15 Żółkiewka wieś/wiatrak

7.20 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

7.25 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

7.30 Strzegom Brzegowa PSP3

7.35 Strzegom, Jeleniogórska ( 
była szkoła PSP3) PP 4

7.42 Strzegom domki południe

7.50 Strzegom Leśna PSP 7

7.53 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

--- -----

12.30 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

12.35 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

12.45 Żółkiewka wieś/wiatrak

12.50 Kostrza szkoła

13.00 Żelazów sklep

13.05 Wieśnica

13.07 Goczałków szkoła

13.12 Rogoźnica Świdnicka

13.22 Goczałków górny

13.25 Graniczna

13.30 Strzegom Mickiewicza PSP2

13.35 Strzegom Leśna PSP 7

13.37 Strzegom Al. Woj. Pol. PSP4

13.40 Strzegom Brzegowa PSP3

13.45
Strzegom Jeleniogórska ( 
była szkołaPSP3) obecnie 
PP4

13:50 Tomkowice 

14.00 Granica

14.05 Modlęcin Mały

14.30 Strzegom Brzegowa PSP3

14.35 Strzegom Al. Woj. Pol. PSP 4

14.37 Strzegom Leśna PSP 7

14.40 Strzegom Mickiewicza PSP2

14.50 Żółkiewka wieś/wiatrak

14.55 Żelazów sklep

15.00 Kostrza szkoła

15.05 Żelazów sklep

15.10 Godzieszówek

15.30 Strzegom Al. Woj. Pol. PSP4

15.35 Strzegom domki południe

15.40 Strzegom Brzegowa PSP3

15.45 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

15.55 Żółkiewka

16.05 Żelazów

16.10 Kostrza szkoła

16.15 Godzieszówek

16.20 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

LINIA numer 3

godz. km przystanki

6.40 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

6.45 Morawa

6.50 Międzyrzecze

6.55 Strzegom Domki Wschód

6.58 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go za torami

7.00 Strzegom Mickiewicza PSP2 

7.05 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go PSP4

7.08 Strzegom Brzegowa PSP3

7.18 Modlęcin 55a 

7.23 Granica wieś

7.25 Granica przy drodze

7.30 Tomkowice 1

7.32 Tomkowice 2

7.37 Strzegom Jeleniogórska ( 
była PSP 3) obecnie PP4

7.43 Strzegom Brzegowa PSP3

7.53 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

7.55 Strzegom Leśna PSP 7

8.00 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

--- -----

9.30 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

9.45 Tomkowice

9.50 Strzegom Jeleniogórska ( 
była PSP3) PP4

10.00 Strzegom – domki południowe

10.10 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go PSP 4

12.50 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

12.55 Strzegom domki południe

13.00 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

13.35 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

13.40 Strzegom domki południe, 
Jeleniogórska PP 4

13.45 Strzegom Leśna PSP 7

13.50 Strzegom Brzegowa PSP3

14.00 Strzegom Leśna PSP 7

14.20 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

14.25 Strzegom domki południe

14.30 Strzegom Brzegowa PSP3

14.35 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

14.40 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go za torami

14.43 Strzegom domki wschód

14.53 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

15.00 Morawa sklep

15.05 Międzyrzecze skrzyżowanie

15.15 Strzegom Mickiewicza PSP 2

15.20 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

15.25 Strzegom Brzegowa PSP3

15.35 Modlęcin 55a /mały/

15.45 Międzyrzecze skrzyżowanie

15.50 Morawa sklep

15.55 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go za torami

16.00 Skarżyce wieś

16.05 Strzegom, Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

LINIA numer 4

godz. km przystanki

6.45 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

7.00 Graniczna

7.07 Goczałków Górny

7.12 Goczałków szkoła

7.15 Rogoźnica Długa

7.20 Rogoźnica Świdnicka

7.24 Goczałków Boczna

7.28 Goczałków szkoła

7.35 Wieśnica

7.40 Strzegom Mickiewicza PSP 2

7.45 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP 4

--- -----

14.05 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

14.10 Strzegom Leśna PSP 7

14.15 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

14.18 Wieśnica

14.25 Goczałków szkoła

14.27 Goczałków Boczna

14.35 Rogoźnica Świdnicka

14.40 Goczałków Górny

14.45 Graniczna

15.20 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

15.25 Strzegom Mickiewicza PSP2

15.30 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go szkoła PSP4

15.35 Strzegom Leśna PSP 7

15.40 Wieśnica

15.45 Goczałków szkoła

15.50 Goczałków Boczna

15.55 Rogoźnica Świdnicka

16.00 Goczałków Górny

16.05 Graniczna

16.15 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

LINIA numer 5

godz. km przystanki

6.35 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

6.45 Bartoszówek

6.52 Jaroszów 45

7.00 Rusko os.

7.03 Rusko sklep

7.13 Jaroszów hotele

7.18 Jaroszów 103 szkoła

7.25 Bartoszówek

7.35 Strzegom Al. Wojska Polskie-
go za torami

7.38 Strzegom Mickiewicza PSP 2 

7.42 Strzegom Leśna PSP 7

7.47 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

--- -----

9.30
Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP4 ( I półrocze nie 
ma dzieci )

9.35 Międzyrzecze

9:45 Graniczna

9.55 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

9.40 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP4 

9.50 Goczałków

10.00 Żółkiewka

10.10 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP4 

--- -----

12.15 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4

12.20 Strzegom Leśna PSP 7

12.45 Jaroszów szkoła

12.50 Jaroszów hotele

13.00 Rusko sklep

13.05 Rusko

13.15 Jaroszów szkoła

13.35 Bartoszówek 22

13.45 Jaroszów szkoła

13.50 Jaroszów hotele

14.00 Rusko sklep

14.05 Rusko

14.15 Jaroszów szkoła

14.30 Jaroszów szkoła

14.35 Jaroszów hotele

14.45 Rusko sklep 

14.50 Rusko

15.10 Bartoszówek 22

15.20 Strzegom Leśna PSP 7

15.33 Jaroszów szkoła

15.40 Jaroszów hotele

15.50 Rusko sklep

15.55 Rusko

16.15 Bartoszówek 22

16.25 Strzegom Al. Woj. Polskiego 
szkoła PSP 4
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C o  w  k i n i e  S C K ?
27.09.2019-pt 16:00 – Dora i miasto złota
18:15 – Na bank się uda
28.09.2019-sb 16:00 – Dora i miasto złota
18:15 – Na bank się uda
29.09.2019-nd 16:00 – Dora i miasto złota
18:15 – Na bank się uda

KONKURS kinowy
Wygraj wejściówki do Kina SCK!

Wygraj wejściówki do Kina SCK!

Który film otrzymał „Złote Lwy” podczas Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2019 

zakończonego 21 września br.?

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 

na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na filmy 

wyświetlane w dniach 28-29 września 2019 r.

Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 

Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl

Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 

zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W 

tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

Powodzenia!

Tegoroczny TAMS wypeł-
niły:	spotkanie	z	historią	(pre-
zentacja kolekcji 500 pocztówek 
Strzegomia z komentarzem 

Tomasza Smagłowskiego),	
wernisaż wystawy fotografii 
Leszka Szwaji, spotkanie z 
członkami Strzegomskiego 

Klubu Miłośników Gór, 7. 
Marsz Kapeluszowy, koncert 
Józefa Kuźmy i Anety Sypko, 
wyjazd na spektakl opero-
wy „Nabucco” do Zgorzelca 
połączony ze zwiedzaniem 
miast granicznych i koncert 
strzegomskich zespołów mu-
zycznych.

- Tydzień Aktywności 
Mieszkańca Strzegomia to 
ciekawa inicjatywa. Każdy 
mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Już nie możemy się 
doczekać kolejnej edycji w 
przyszłym roku – komen-
towali strzegomianie.

red

Aktywnie i z pasją

W ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Oratoryjno-Kanta-
towego Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego 
publiczność, zgromadzona 
w Bazylice Mniejszej, miała 
okazję posłuchać niezwykłego 
koncertu pod batutą Andrzeja 
Kosendiaka. Koncert odbył się 
15 września br. pod hasłem 
„Weneckie inspiracje”. 

Wratislavia Cantans to im-
preza kulturalna, która ma już 
długą tradycję i której meloma-
nom nie trzeba przedstawiać. 
Przypomnijmy, że w po-

przednich latach w Strzegomiu 
również odbywały się koncerty 
w ramach tego wydarzenia i po-
dobnie, jak ten ostatni, budziły 
duży zachwyt. – Z niecierp-
liwością czekamy na ko-
lejne edycje 
festiwalu 
– mówią 
strzego-
mianie. 

To wydarzenie o dużej randze, prezentujące wysoki poziom artystyczny, które ma swoją wierną publiczność
18 września br. w ramach 

programu „W bibliotece rosnę 
– edycja 2019” wspólnie integro-
wały się i oglądały bajkę maluszki 
wraz z rodzicami, przedszkolaki 
z Przedszkola nr 2 i 3, przedszko-
laki z Punktu Przedszkolnego 
„Arka” oraz grupa przedszkolna 
ze Szkoły nr 2 w Strzegomiu. 
Bajkę pt. „Foszek czyścioszek” 
zagrali aktorzy z Teatru Duet z 
Gdańska. Głównym bohaterem 
tego przedstawienia był Hipcio, 
w którym każdy mógł dostrzec 
samego siebie. Dzieci 
mogły zoba-
czyć, że foch 
na buzi i ka-
prysy prze-
gr ywają z 
uśmiechem i 
życzliwością, 

że codzienna higiena i dbanie o 
własny organizm nie utrudniają 
życia, ale czynią je łatwiejszym i 
przyjemniejszym. Pełna humoru 
i śmiechu opowieść w zabawny 
sposób wskazała wszystkim 
drogę, jak wyeliminować zarazki i 
bakterie z naszego życia. Podczas 
bajki dzieci chętnie odpowiadały 
na pytania, dyskutowały oraz 
w s p ó l n i e 
tańczyły. 

Foszek czyścioszek

Fot. S. Tyniecki 

Weneckie inspiracje w Strzegomiu

Różne spotkania, wystawy, koncerty, święto seniorów, wyjazd na spektakl operowy – strzegomianie nie mogli narzekać na nudę

Za nami kolejna edycja Tygodnia Aktywności Mieszkań-
ca Strzegomia. Nasi mieszkańcy mogli uczestniczyć w 
wielu ciekawych wydarzeniach, które odbyły się w dniach  
16-22 września br.
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W Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w 
Kostrzy uroczyście otwarto 
nowoczesną pracownię bio-

logiczno-chemiczną, która 
jest wygraną w ogólnopol-
skim konkursie  „Wyg raj 
pracownię marzeń”. W roku 

szkolnym 2018/2019 pierw-
sze miejsce zajęła szkoła 
w Kostrzy. Zapraszamy do 
obejrzenia fotorepor tażu 

z  tego wyda-
rzenia, które 
odbyło się 19 
września br. 

Zakończył się montaż dwóch 
nowoczesnych pracowni ję-
zykowych w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego w Strzegomiu. 

Dwie	pracownie	 (języka	 an-
gielskiego i języka niemieckie-
go)	 są	wyposażone	w	 siedem-
naście laptopów uczniowskich, 
laptop dla nauczyciela, tablicę 
interaktywną, zewnętrzne CD-
ROM-y oraz słuchawki. Z całą 

pewnością nowe pracownie 
przydadzą się do intensywnych 
przygotowań maturalnych z 
języka angielskiego i języka 
niemieckiego. Projekt o nazwie: 
„Powiatowa droga do edukacyj-
nego sukcesu” jest realizowany 
w partnerstwie powiatu świdni-
ckiego i Fundacji Krzyżowa.

To już kolejne pracownie, 
które trafiły do strzegomskiego 
LO. W 2017 r. szkoła została 
wyposażona w sześć nowoczes-

nych pracowni matematyczno
-przyrodniczych, a w 2018 r. 
gruntownej modernizacji została 
poddana również hala sportowa, 
która obecnie jest wypo-
sażona w nowoczesny 
parkiet, ogrzewanie 
gazowe, salkę bok-
serską, siłownię i 
saunę.

Obecnie trwa 
również grun-
towna moderni-

zacja toalet dla dziewcząt. Zo-
staną one oddane do użytku już 
w połowie października br. 

Kostrza z pracownią marzeń

Nowe pracownie językowe w LO!

Szkoła wygrała pracownię w konkursie w ramach projektu „Koloratorium”, który już drugi rok z rzędu zaprosił do rywalizacji szkoły z całej Polski

Projekt „Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu” jest realizowany w partnerstwie powiatu świdnickiego i Fundacji Krzyżowa

Przedszkolaki, najmłodsi pro-
gramiści z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Jaroszowie, 
pod czujnym okiem Barbary 
Zbrożek, układając trasy z 
puzzli ćwiczą precyzję ruchów, 
ćwiczą ruchy motoryki małej, 
przez co rozwijają sprawność 
palców dłoni. 

Puzzle doskonale urozmaicają 
programowanie z Ozobotem. 
Dzięki atrakcyjnej zabawie, 
dzieci aktywnie uczą 
się podstaw pro-
gramowania roz-
wijając przy tym 
kreatywność i lo-
giczne myślenie. 

- Zestaw puzzli 
o różnych funk-
cjach	 (linie	 pro-
ste, zakręty, za-
wracanie, pauzy, 
itp.)	 pozwala	 na	
tworzenie skom-
plikowanych tras 
i pętli, które musi 

pokonać Ozobot. Puzzle to do-
skonałe narzędzie dydaktyczne 
służące rozwijaniu myślenia 
strategicznego, rywalizacji z 
przeciwnikami - grywalizację. 
Puzzle do Ozobota sprawdzają 
się zarówno w pracy samodziel-
nej jak zespołowej, co pozwala 
również na ćwiczenie kompe-
tencji miękkich – mówi Barbara 
Zbrożek. 

Programowali z Ozobotami

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Stanowicach w ramach 
projektu „Aktywna tablica” 
zakupiła trzy monitory in-
teraktywne. 

Promethean Acti-
vPanel Nickel to 
najnowszy model 
monitora interak-
tywnego. Moni-
tor dotykowy 
Promethean 
Act ivPane l 
65″  4k Ul-
traHD Nic-
kel zachwyca 
jakością obra-
zu, przystoso-
wany jest do 
obsługi przez 

dzieci  w 

wieku szkolnym. Dzięki tech-
nologii Vellum Touch Tech-
nology na monitorze, może 

kreślić pojedyncze linie 
jednocześnie 10 

osób. 
O p r o g r a -

mowanie daje 
wiele możli-
wości, m.in.: 

zapisywania wyświetlanych 
treści w formie zrzutu ekra-
nowego, nanoszenia 

n o t a t e k  n a 
wyświetlanej tre-
ści, tworzenia sperso-
nalizowanych profili 
tematycznych	 (języ-
ki,	matematyka	 itp.);	
rozpoznawania pisma 

ręcznego, korzystania z bez-
płatnych zasobów interak-
tywnych, bezprzewodowego 
przesyłania i wyświetlania 
na urządzeniach mobilnych 
quizów, błyskawicznych an-
kiet, itp. 

Monitory interaktywne w PSP w Stanowicach
Trzy sale lekcyjne w tej szkole wyposażone w monitory stworzyły nowe możliwości rozwoju dzieci 

Całkowity koszt projektu to 
17.500 zł. - Gmina Strze-
gom dofinansowała ten 
projekt w kwocie 3500 zł, 
co było warunkiem skorzy-
stania z tego programu, za 
co serdecznie dziękujemy – 
mówi dyrektor szkoły Ka-
tarzyna Wójcik. 
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Nowe pracownie językowe w LO!

W dniach 13. i 15. września br. 
odbyły się uroczystości poświę-
cone pamięci wszystkich pole-
głych, a także żyjących jeszcze 
więźniów byłego obozu pracy 
w Rusku z okazji XVI Spot-
kań Religijno-Patriotycznych. 
Honorowy patronat nad uro-
czystością objęli: ks. bp Ignacy 
Dec - biskup świdnicki oraz 
Zbigniew Suchyta - burmistrz 
Strzegomia.

W pierwszym dniu, dla mło-
dzieży ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z terenu 
gminy Strzegom, przygotowane 
zostało „V sympozjum popularno
-naukowe”, które odbyło się w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Jaroszowie. 
Uczniowie wysłuchali - wygło-
szonego przez Jerzego Rudni-
ckiego, specjalistę Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej Wroc-
ławskiego Oddziału IPN - referatu 

pt. „Zapomniane ogniwo. Kon-
spiracyjne organizacje młodzie-
żowe na ziemiach polskich w 
latach 1944-1956” oraz wystą-
pienia Tadeusza Kazimierza 
Mroza – zastępcy przewod-
niczącego Zarządu Głównego 
Ruchu Wolnych Demokratów, a 
przede wszystkim byłego więźnia 
OPW w Rusku nt. wspomnień 
związanych z pobytem w tymże 
obozie. Najistotniejsze infor-
macje dotyczące historii Obozu 
Pracy Więźniów w Rusku przy-
gotowali - w ramach projektu 
edukacyjnego - uczniowie z 
ZSP w Jaroszowie. Powyższe 
części sympozjum przeplatane 
były poezją autorstwa Tadeusza 
Kazimierza Mroza deklamowaną 
przez jaroszowską młodzież oraz 
bardzo przejmującymi w swej 
treści piosenkami. 

Główne uroczystości rozpoczę-
ły się w niedzielę o godz. 13.30 
mszą św. w kościele w Rusku. Po 

nabożeństwie nastąpiło przejście 
przed obelisk z tablicą pamiąt-
kową. Złożono okolicznościowe 
wieńce i kwiaty oraz odmówiono 
modlitwę za Ojczyznę i więź-
niów poległych w stalinowskich 
i nazistowskich łagrach i obozach 
pracy. Słowa refleksji dotyczące 
minionych czasów oraz wyda-

rzeń, jakie 

miały miejsce w Rusku w latach 
1948-1956 skierowali do uczest-
ników: Zbigniew Suchyta - bur-
mistrz Strzegomia, Katarzyna 
Izabela Mrzygłocka - poseł 
na sejm RP oraz Tadeusz 
Kazimierz Mróz - były więzień 
OPW w Rusku. 

 red

XVI Spotkanie Religijno-Patriotyczne
Sympozjum przeplatane były poezją autorstwa Tadeusza Kazimierza Mroza deklamowaną przez jaroszowską młodzież oraz przejmującymi piosenkami

17 września br. odbył się od-
biór techniczny chodnika przy 
drodze powiatowej nr 2915D w 
Olszanach.

W ramach inwestycji wyko-
nano chodnik z kostki betono-
wej w pasie drogowym o łącznej 
długości ok. 200 mb. Koszt bu-
dowy chodnika wyniósł ponad 
86 tys. zł.

Chodnik wybudowano ze 
środków finansowych pocho-
dzących z budżetu gminy Strze-

gom i powiatu świdnickiego 
na mocy zawartej umowy, pod 
nadzorem Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego. Wy-
konawcą robót była firma Bud 
Bruk Jerzy Stelmach z Pastu-
chowa

W odbiorach uczestniczyli 
przedstawiciele gminy Strze-
gom i powiatu świdnickiego, 
wykonawca robót oraz sołtys 
Olszan Stanisława Górska. 

red

Nowy chodnik w Olszanach

14 września br. odbyła się 
kolejna edycja Przeglądu 
Zespołów Folklorystycznych 
pn. „Babie lato na ludowo” w 
Goczałkowie. Na scenie za-
prezentowało się kilkanaście 
formacji ludowych z regionu. 
Nie z abrakło wspólnego 
śpiewania, tańców i poczę-
stunku dla gości.

Pier wsz y Przegląd Ze-
społów Folklorystycznych 
w Goczałkowie odbył się w 
2015 roku i po ubiegłorocznej 
przerwie powrócił do grafiku 
imprez odbywających się w 
gminie Strzegom. „Babie lato 
na ludowo” jest przestrzenią 
dla prezentacji zespołów lu-
dowych z regionu oraz for-
mą otwartego koncertu dla 
mieszkańców i gości.

W tym roku zaprezento-
wały się m.in. zespoły: Perła, 
Przyjaciółki, Echo Bolko-
wa, Sybiraczki i Kresowia-
nie, Kulinianie, Żarowianie 
i Goczałkowianie, którzy są 
jednocześnie gospodarzem 
imprezy.

Zespół Folklorystyczny Go-
czałkowianie z Goczałkowa 

działalność artystyczną rozpo-
czął w 1974 roku. Założyciel-
ką i wieloletnia kierowniczką 
formacji była Anna Sawicka. 
W historię zespołu wpisało 
się także wielu innych pasjo-
natów folkloru: Jan Rymar, 

Michalina Madej, Celina 
Dudyk, Jan Telka przez lata 
dbali o dorobek artystyczny i 
kreowali wizerunek grupy.

Goczałkowianie to zespół 
liczący obecnie kilkanaście 
osób, w tym również dzieci. 

Ma zróżnicowany repertuar, w 
którym znajdują się piosenki 
zarówno biesiadne, ludowe jak 
i religijne. Od roku 2017 kie-
rownikiem zespołu jest jego 
wieloletni członek - Andrzej 
Herbik.

Babie lato w Goczałkowie
Zespół Folklorystyczny Goczałkowianie z Goczałkowa działalność artystyczną rozpoczął w 1974 roku

W uroczystości wzięli udział również żołnierze Wojska Polskiego z 
Komendy Garnizonu Wrocław, pod dowództwem mjr. Konra-
da Sieradzkiego. 
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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
(UniA JArOSzóW, HerBAPOL STAnOWice)

KLaSa b – GRuPa WałbRZyCh I
(AKS ii STrzeGOM, SOKół KOSTrzA)

Kolejne mecze w tym sezonie: 
Kuźnia Jawor – aKS 0:1, aKS – Karkonosze Jelenia Góra 2:1

Kolejne mecze w tym sezonie:
unia – Zagłębie Wałbrzych 3:0, MKS Szczawno Zdrój – 
unia 8:0, herbapol – Górnik Wałbrzych 1:0, Zieloni Mrowi-
ny – herbapol 1:3 

Kolejne mecze w tym sezonie:
Tęcza bolesławice - aKS II Strzegom 2:4, aKS II – Karolina 
II Jaworzyna Śl. 4:0, Sokół – MKS II Szczawno Zdrój 1:3, 
Zieloni Mokrzeszów – Sokół 7:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  6 18

2. chrobry ii Głogów 6 18

3. aKS Granit Strzegom S. a  6 16

4. Karkonosze Jelenia Góra  6 13

5. KS Legnickie Pole  6 9

6. Odra Ścinawa  6 9

7. Lotnik Jeżów Sudecki  6 9

8. Sparta Grębocice  6 8

9. Sparta rudna  6 8

10. Stal chocianów  6 7

11. Orkan Szczedrzykowice  6 7

12. Górnik złotoryja  6 5

13. Gryf Gryfów Śląski  6 4

14. Kuźnia Jawor  6 3

15. Orla Wąsosz  6 2

16. Prochowiczanka Prochowice 6 1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. MKS Szczawno zdrój 6 16

2. Victoria Świebodzice 6 16

3. Darbor Bolesławice 6 15

4. Górnik nowe Miasto Wał- 6 12

5. herbapol Stanowice 6 12

6. KS Walim 6 11

7. Sudety Dziećmorowice 6 9

8. czarni Wałbrzych 6 9

9. Górnik Wałbrzych 6 7

10. Górnik Boguszów-Gorce 6 7

11. Włókniarz Głuszyca 6 6

12. Unia Bogaczowice 6 6

13. unia Jaroszów 6 6

14. Orzeł Witoszów 6 3

15. zagłębie Wałbrzych 6 3

16. zieloni Mrowiny 6 3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Podgórze Wałbrzych 6 18

2. zieloni Mokrzeszów 6 15

3. Płomień Dobromierz 6 15

4. Grom Panków 6 13

5. aKS II Strzegom 6 12

6. Błyskawica Kalno 6 12

7. MKS ii Szczawno zdrój 6 12

8. Tęcza Bolesławice  6 9

9. iskra Witków Śląski 6 9

10. Silesia Żarów 5 7

11. nysa Kłaczyna  6 6

12. LKS Piotrowice Świdnickie 5 4

13. zryw łażany  6 3

14. Sparta Przełom Pastuchów 6 3

15. Karolina ii Jaworzyna Śl. 6 1

16. Sokół Kostrza 6 0

źródło: www.90minut.pl

Na zbiorniku „Rekreacyjny” 
w Rusku 8 września br. odbyły 
się Zawody Spławikowe o 
Puchar Prezesa Koła PZW 
Strzegom.

Zawody otworzył prezes koła 
Tadeusz Chmieliński, który 
powitał wszystkich i zapo-
znał z regulaminem zawodów. 
W rywalizacji uczestniczyło 
25 zawodników. Po odprawie 

i losowaniu stanowisk 
zawodnicy udali się 

na wylosowane 

stanowiska. Zawody trwały od 
godz. 8.00 do 12.00. W po-
chmurny dzień ryby żerowały 
różnie, ale wyniki były ogólnie 
słabe.

Wyniki:
I miejsce - Jarosław Matyja – 
1720 pkt 
II miejsce - Natalia Jankowska 
– 1585 pkt
III miejsce - Jarosław Gzyl – 
1320 pkt Największą rybę – leszcza o 

dł. 35,5 cm – złowił Tomasz 
Częstochowski. 

Zwycięzcom zostały wręczone 
puchary, dyplomy oraz nagrody. 
Fundatorem nagród i pucharów 
było Koło PZW Strzegom. 

Zawody o Puchar Prezesa 
Koła były ostatnimi zawodami 
zaliczanymi do Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej. Do klasy-
fikacji końcowej cyklu zaliczane 
były trzy najlepsze wyniki z 
czterech zawodów: o Puchar 
Miziołka, Mistrzostwa Koła w 
Spławiku, Puchar Burmistrza i 
Puchar Prezesa Koła.

Klasyfikacja końcowa Grand 
Prix Ziemi Strzegomskiej:
I miejsce – Natalia Jankowska - 
5 pkt  
II miejsce – Tomasz Często-
chowski – 8 pkt 
III miejsce - Jacek Siwek - 16 
pkt	(5775	gram)
IV miejsce – Piotr Szczepanik 
-	16	pkt	(3465gram)

Zwycięzcom zostały wręczone 
puchary, dyplomy oraz nagrody. 
Fundatorem nagród i pucharów 
był burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta. Na zakończenie 
– tradycyjnie - był poczęstunek 
gorącą kiełbaską.

Zawody o Puchar Prezesa Koła były ostatnimi zawodami zaliczanymi do Grand Prix Ziemi Strzegomskiej

Kulturysta Patryk Walczuk 
odniósł kolejny sukces. We 
wrześniowym Pucharze Polski 
rozegranym w Warszawie po-
konał wszystkich zawodników 
aż w dwóch kategoriach: 
do 178 cm i powyżej 178 
cm. W pierwszej wystar-
towało 12 zawodników, w 
drugiej – 21 kulturystów. 

- W kategorii do 178 
cm wygrałem jednogłoś-
nie z zeszło-
rocznym mi-

strzem 
E u r o p y . 
Wygra łem 
również su-
perfinał, czyli 
rywalizację po 
trzech zawodników z 
tych dwóch kategorii 
wzrostowych. Moż-
na więc powiedzieć, 
że zdominowałem 
wszystkich zawodników 
i zostałem mistrzem nad 
mistrzami w kategorii fit-
ness plażowe – mówi nasz 
bohater. 

Patryk Walczuk – 
wszystko na to wskazuje 
- zostanie powołany do 

polskiej kadry na mistrzostwa 
świata, które odbędą się w li-
stopadzie br. w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich.

red

Mistrz nad mistrzami

Trener Andrzej Rozwałka 
wystawił troje zawodników. 
Pierwsze miejsca wywalczyli: 
Maja Jeziorska oraz Adrian 
Heil, druga lokata przypadła 
Katji Kubickiej. Ogromna 

liczba kibiców, która swoim 
dopingiem dodawała otuchy 
młodym judokom, stworzyła 
wspaniałą sportową atmo-
sferę.

Judocy z medalami
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych wrócili do swoich domów z medalami. Dziękujemy trenerowi i gratulujemy dzieciom

W Kożuchowie 14 września br. odbył się turniej Intec Judo 
Cup - Kożuchów 2019. W zawodach wystartowało 217 
zawodników z 24 klubów z Polski i Niemiec. Na starcie nie 
mogło zabraknąć klubu Tatami Judo Strzegom, którzy wy-
padli świetnie!

Kto był najlepszy?
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Lokal mieszkalny przy ul. dąbrowskiego w Strzegomiu

Lokal mieszkalny w Goczałkowie 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom 
Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 7 o po-
wierzchni użytkowej 33,20 
m² położony w budynku w 
Strzegomiu przy ul. Jarosła-
wa Dąbrowskiego 12 wraz z 
udziałem 652/10000 w częś-
ciach wspólnych budynku oraz 
prawie własności gruntu dział-
ki nr 1475/1, AM - 14, Obr. 3  o 
powierzchni 0,0263 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00023799/0. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 18/19 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 13 marca 
2019 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzen-
nego 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 gra-
nicach historycznego układu 
urbanistycznego wpisanego 
do rejestru zabytków decyzją z 
dnia 12.02.1957 r. pod nume-
rem A/2575/417, dla którego 
obowiązują przepisy odrębne, 
ponadto wyznacza się strefę 
obserwacji archeologicznej, 
dla średniowiecznego miasta, 
w tym ochrony archeologicz-
nej średniowiecznych budowli 
i szlaków, w granicach której 
wszelkie zamierzenia inwe-
stycyjne związane z pracami 
ziemnymi wymagają przepro-
wadzenia badań archeologicz-
nych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

Lokal mieszkalny nr 7 skła-
da się z jednego pokoju i 
kuchni o pow. 33,20 m2.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 50.700,00 zł Wadium 
- 5.100,00 zł
 Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych
Przetarg odbędzie się w 
dniu 24.10.2019 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla osób zainteresowa-
nych, lokal udostępniony 
będzie do oglądania w dniu 
17.10.2019 r. w godzinach od 
1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu lub na konto 
gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 

0000 0005 9800 0232  w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia  21.10.2019 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w 
dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 

przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przepro-

wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja o 
przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 6 o po-
wierzchni użytkowej 90,00 m² 
położony w budynku w Goczał-
kowie przy ul. Strzegomskiej 
29 wraz z udziałem 1819/10000 
w częściach wspólnych bu-
dynku oraz prawie własności 
gruntu działki nr 161/5, AM - 2, 
Obr. Goczałków  o powierzchni 
0,0957 ha
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042615/6. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strze-

gomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich 
dla części północno – zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów działka nr 161/5, AM-2, 
obr. Goczałków przeznaczona 
jest pod zabudowę mieszkanio-
wą wielorodzinną i mieszkaniowo
-usługową, oznaczona jest sym-
bolem 2 MW / MU 3.
Lokal mieszkalny nr 6 skła-
da się z trzech pokoi, kuch-
ni, dwóch łazienek, dwóch 
przedpokoi, pomieszczenia 
gospodarczego oraz wc o pow. 
90,00 m2.
Do lokalu przynależy piwnica o 
pow. 8,80 m2 

Cena wywoławcza nierucho-
mości - 100.700,00 zł Wadium 

- 10.100,00 zł
 Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
24.10.2019 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 17.10.2019 r. 
w godzinach od 1100 do 1115.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu lub na konto gminy 
Strzegom – Santander Bank Pol-
ska S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  21.10.2019 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 

wpłaty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-

gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 

2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Od 1 stycznia 2019 r. porady są 
udzielane każdej osobie fizycz-
nej, która złoży oświadczenie, 
że nie jest w stanie samodziel-
nie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.

Przyjmowanie zgłoszeń na nie-
odpłatne porady odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po 
umówieniu terminu wizyty. Zgło-
szeń dokonuje się telefonicznie 
pod specjalnie wyznaczonym do 
tego celu centralnym numerem 
telefonu
(74) 85 00 460 w godzinach 
pracy Starostwa, tj.:
poniedziałek: 7:15 - 15:15,
wtorek: 7:15 - 17:15,
środa: 7:15 - 15:15,
czwartek: 7:15 - 15:15,
piątek: 7:15 - 13:15
Lub elektronicznie na platformie 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
poprzez rejestrację pod lin-
kiem https://enpp.pl/ewidencja/
event/reservation/173
Z ważnych powodów dopuszcza 
się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieod-
płatnego poradnictwa obywa-
telskiego. Kobiecie, która jest 
w ciąży, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadcze-
nie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się poza 
kolejnością.

Co do zasady porady udziela-
ne są osobiście w wyznaczo-
nych punktach. Wyjątek stanowi 
usługa świadczona osobom ze 
znaczną niepełnosprawnością 
ruchową oraz osobom doświad-
czającym trudności w komuniko-
waniu się. Takim uprawnionym 
usługi poradnicze mogą być 
udzielane za pośrednictwem 
telefonu i za pomocą innych 
środków porozumiewania się na 
odległość lub poza punktem.
W przypadku osób z niepełno-
sprawnością ruchową, które 
nie mogą stawić się w punkcie 
osobiście (np. obłożnie chorych) 
możliwe jest udzielenie porady w 
ich aktualnym miejscu pobytu, w 
tym w ramach wizyty domowej.
 
Adresy oraz dyżury pracy 
punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu świdnickiego 
od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej
1. Punkt przy ul. Długiej 33 w 
Świdnicy, w którym nieodpłatnej 
pomocy prawnej udzielają adwo-
kaci i radcowie prawni.
Punkt czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 14:00 - 18:00. ( 
Od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 
2019r. Punkt czynny od godziny 

12.00 do godziny 16.00 ) 
2. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w 
Strzegomiu, w którym nieodpłat-
nej pomocy prawnej udzielają 
adwokaci. Punkt czynny: - w po-
niedziałek w godz. 12:00 - 16:00, 
- we wtorek i środę w godz. 14:00 
– 18:00, - w czwartek i piątek w 
godz. 9:00 – 13:00.
3. Punkt przy ul. 1-go  Maja 7 w 
Jaworzynie Śląskiej, w którym 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
udzielają radcowie prawni. Punkt 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 14:00 - 18:00.
4. Punkt przy ul. Głowackiego 
4 w Świdnicy prowadzony jest 
przez organizację pozarządową 
- Stowarzyszenie Niezależne 
Forum Doradczo-Szkoleniowe 
ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina 
Zdrój.
Punkt czynny: -  w poniedziałek w 
godz. 7:30 - 11:30, -  we wtorek w 
godz. 12:30 – 16:30, -  w środę w 
godz. 12:30 – 16:30, -  w czwar-
tek w godz. 07:30 – 11:30. -  w 
piątek w godz. 09:00 – 13:00.
Punkty nieodpłatnego poradni-
ctwa obywatelskiego
1. Punkt przy Placu Wolności 19 
w Dobromierzu  prowadzony jest 
przez organizację pozarządową 
- Stowarzyszenie Niezależne 
Forum Doradczo-Szkoleniowe 
ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina 
Zdrój. Punkt czynny: - w ponie-
działek w godz. 07:30 - 11:30, 

- we wtorek w godz. 07:30 - 
11:30, - w środę w godz. 07:30 
- 11:30,
1a. Punkt przy ul. Żeromskiego 
27 w Świebodzicach prowa-
dzony jest przez organizację 
pozarządową - Stowarzyszenie 
Niezależne Forum Doradczo-

Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 
58-330 Jedlina Zdrój. Punkt 
czynny: - w czwartek i piątek w 
godz. 15:00 - 19:00,
2. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 
2 w Marcinowicach prowadzony 
jest przez organizację pozarzą-
dową – Fundację w Służbie Wsi, 

ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 
Wrocław. Punkt czynny:
- w poniedziałek w godz. 13:00-
17:00, 
- we wtorek i w czwartek w godz. 
12:00 - 16:00,
- w środę i w piątek w godz. 
8:00 - 12:00.

N I E O d P ł A T N A  P O M O C  P R A W N A
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Powierzchnia użytkowa 
przedszkola i żłobka liczy 
ok. ponad 1900 m kw. W 
jego skład wchodzi m. in.: 6 
sal przedszkolnych i żłob-
kowych, sala wielofunkcyj-
na, sale zabaw, antresole, 
szatnie, zaplecze kuchenne, 

gabinet pielęgniarki i logo-
pedy, pomieszczenia biurowe 
i techniczne. Na terenie przy 
przedszkolu znajdują się m. 
in. place zabaw dostosowane 
do  różnych grup  wieko-
wych, zjeżdżalnie terenowe 
i  amfiteatr  terenowy, sad 

owocowy oraz ogrody „ptasi” 
i „motyli”. 

W następnym numerze 
(11.10)	 zamieścimy	 fotore-
portaż z otwarcia strzegom-
skiego przedszkola.

inwestycje w gminie strzegom

Przedszkole oddane do użytku

Całkowita wartość zadania to ok. 17 mln zł. Wniosek, złożony przez gminę o dofinansowanie tej inwe-
stycji, uzyskał dofinansowanie w wysokości 10,3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektyw-
ność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym” Poddziałania 
nr 3.3.4. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
– ZIT AW” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W czwartek, 26 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie przedszkola z oddziałem 
żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - budynku demonstracyjnego o znacznie 
podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej.


