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Nie bądź 
obojętny 
W Strzegomiu działa 
kilkadziesiąt kamer, które 
codziennie obserwują to co 
dzieje się na terenie miasta. 
Zapraszamy do współpracy 
wszystkie osoby, które są 
świadkami wykroczeń o 
kontakt z pracownikiem 
strzegomskiego 
monitoringu. Takie działanie 
pozwoli na jak najszybsze 
ustalenie sprawców.  
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Nagrodzeni
2 września br. wręczono 

stypendia starosty świdni-
ckiego. Łącznie nagrodzono 
154 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Są wśród 
nich strzegomianie, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki 
na egzaminie maturalnym, 
byli finalistami olimpiad i 
konkursów przedmiotowych 
oraz osiągnęli szczególne 
sukcesy sportowe.

 str. 8

Nabór  
do GrDPP

Informujemy, że trwa na-
bór do Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publiczne-
go. Szczegółowe informacje 
znajdują się w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego oraz na stronie 
www.strzegom.pl. 
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Za nami 9. edycja niezwykle efektownych zawodów „Ka-
mienna Rzeźba 2019”, które odbyły się 8 września br. w hali 
sportowej OSiR w Strzegomiu. W sumie rywalizowało ponad 
150 najlepszych zawodników i zawodniczek z naszego kraju 
w 12 oficjalnych kategoriach.

Na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 1 września br. odbyły 
się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę agresji Niemiec na Polskę. 
Organizatorami tego patriotycznego wydarzenia byli: Urząd Miejski 
w Strzegomiu, Muzeum Gross-Rosen oraz Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej.

Na parkingu Strzegomskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 31 
sierpnia br. odbył się VI Piknik Rodzinny zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Transport i Ekologia na rzecz Strzegomia. Na 
mieszkańców Strzegomia czekało wiele atrakcji i wydarzeń.

Wyrzeźbione ciała  str. 10

Hołd i pamięć  str. 12

Piknik transportowców str. 2
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Półmaraton Aryzta i  bieg dodatkowy „Bieg Piekarza” (dystans 
około 11,5 km) odbędą się 12 października br. Start biegu o godz. 
11:00. Atestowana trasa o długości 21,0975 km prowadzi po 
jednej pętli w całości po nawierzchni asfaltowej (300 m kostka 
brukowa w Rynku). Start biegu zlokalizowany będzie w Rynku 
Strzegomia, meta na ulicy Krótkiej. W ramach półmaratonu 
odbędzie się „Bieg Ciasteczkowy” dla dzieci i młodzieży.

W ostatnich dniach w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu ustawiono miskę z wodą do picia dla 
psów. Mogą się jej napić zwierzęta, których właściciele właśnie za-
łatwiają jakieś urzędowe sprawy. – To bardzo dobry pomysł. Dobrze, 
że ktoś wreszcie pomyślał o czworonogach  – chwalą mieszkańcy. 

Gmina Strzegom ogłosiła przetarg na III etap remontu podwórka 
zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Świdnicką, Boh. Getta, Krótką, 
Rynkiem i Ogrodową. Teren zyska nowe chodniki, nasadzenia, dro-
gę do śmietników oraz wyposażony zostanie w małą architekturę. 
Całości dopełni plac zabaw. Przypomnijmy, że remont podwórza 
został zgłoszony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 

Pobiegną po raz drugi 

Dla czworonogów 

Remont podwórka 

Są pieniądze na ul. Olszową! 

Nazwa zadania to „Przebu-
dowa ciągu dróg gminnych 
nr 110734D i nr 121001D w 
Strzegomiu – etap II”.  

- Projekt będzie kontynu-
acją prac trwających na ul. 
Olszowej. Całkowicie prze-
budowany zostanie pozosta-
ły odcinek ulicy, przy którym 
zlokalizowana jest większość 
zakładów produkcyjnych, a 
ponadto łącznik ul. Olszowej 
z drogą wojewódzką nr 374, 
dziś o nawierzchni tłucz-
niowej, uzyska nawierzchnię 
bitumiczną, uzyskując tym 
samym pełną funkcjonal-
ność. Realizacja projektu 
z ape wni  wy prowadz en ie 
ciężkiego ruchu samocho-
dowego z osiedla mieszka-
niowego i istotnie poprawi 

dostępność komunikacyjną 
terenów przemysłowych zlo-
kalizowanych w tej części 
miasta – wyjaśnia Wiesław 
Witkowski, zastępca bur-
mistrza Strzegomia, który 
6 września br. odebrał z rąk 
wojewody dolnośląskiego 

Pawła Hreniaka promesę na 
to zadanie. 

Gmina Strzegom ogłosiła 
przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę tego przedsięwzięcia. 
Inwestycja zostanie zreali-
zowana do końca września 
2020 r. 

Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego z osiedla 

Gmina Strzegom otrzymała niemal 1,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na II etap przebudowy ul. Olszowej w Strzegomiu. Całkowita wartość zadania 
to 2,4 mln zł. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy z niecierpliwością 
czekają na realizację tego przedsięwzięcia. 

W ramach I etapu przebudowy ul. Olszowej 
zostanie  zmodernizowany  główny ciąg tej 
ulicy na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 
374 (przy Lidlu) do firmy Drobiarskiej Sp. z o. o.  
oraz  przebudowana pętla autobusowa w re-
jonie przy ul. Brzozowej i Olszowej. Wykona-
na będzie także nową nawierzchnia jezdni z 
mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chod-
niki z kostki betonowej. 
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Bójka przy ul. Dworcowej, 
nielegalne parkowanie czy picie 
alkoholu w miejscu publicznym 
– takie zdarzenia zarejestrowały 
kamery strzegomskiego mo-
nitoringu. A sprawcy? Dzięki 
zabezpieczonym nagraniom z 
pewnością nie pozostaną bez 
kary! 

***
- 23.08 ok. godz. 11.30 w parku 

na ul. Kasztelańskiej od strony 
sklepu Netto trzech mężczyzn 
spożywało alkohol. Na miejscu 
interweniowali policjanci z KP 
w Strzegomiu.

***
- 23.08. w godzinach popołu-

dniowych na ul. Dworcowej do-
szło do naruszenia nietykalności 
cielesnej. Na polecenie policji zo-
stał zabezpieczony monitoring.

***
- 27.08. ok. godz. 16.10 na 

skrzyżowaniu ulic Rynek-Świd-
nicka doszło do znieważenia 

osoby. Na polecenie policji został 
zabezpieczony zapis z monitorin-
gu miejskiego.

***
- 29.08.ok. godz. 13.50 w parku 

na ul. Kasztelańskiej od strony 
sklepu Netto dwóch mężczyzn 
spożywało alkohol. Interwenio-
wali policjanci z KP w Strze-
gomiu.

***
- 3.09. ok. godz. 12.10 policjan-

ci z Wydziału Ruchu Drogowego 
interweniowali w stosunku do 
kierowcy, który zaparkował po-
jazd na skrzyżowaniu ulic Rynek
-Świdnicka oraz na przejściu dla 
pieszych.

Okiem miejskiego monitoringu

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W  AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 
 
W TYM ROKU POD HASŁEM: 

"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" 
W TERMINIE 20-22 WRZEŚNIA 

 
I do tego Was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, 
dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i 
będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi 
konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy 
zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć 
środowiska.  

Inincjujcie sprzątania tam, gdzie należy posprzątać, ale także 
wyszukujcie zanieczyszczone miejsca i zgłaszajcie ich lokalizacje do 
urzędu. 

I rzecz trzecia, równie ważna jak nieśmiecenie i sprzątanie: zmiana - 
naszych indywidualnych nawyków.  

Zachęcamy do swojego udziału w tym sprzątaniu świata. 
 
 
 

 
 

Gmina Strzegom roz-
s t r z y g n ę ł a  p r z e t a r g 
na realizację Gwiezd-
nego Podwórka, które 
będzie zlokaliz owa-
n e  p r z y  P u b l i c z n e j 
Szkole Podstawowej 
n r  2  w  S t r z e g o m i u . 
Inwest ycja  z ostanie 
ukończona do 31 mar-
ca 2020 r. 

„Gwiezdne podwór-
ko” to inwestycja, która 
została zgłoszona do 
realizacji w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. 
Zgodnie z założeniami 
będzie to centrum re-
kreacyjno-edukacyjne. 
Miejsce zostanie wy-
posażone m.in. w gry 
edukacy jne : r ak ie tę , 
kompas, pawi  zegar, 
tabl icę  matematycz-
ną i układ słoneczny. 
Znajdzie się tam tak-
że miejsce na stół do 
tenisa stołowego oraz 
na rozkładaną scenę. 
Uzupełnieniem tego 
mie j sca  będz ie  gr i l l 
oraz ławki. 

Kosmiczna atrakcja
Już w przyszłym sezonie letnim mali mieszkańcy będą mieli do dyspozycji niezwykłe miejsce

Zadanie zostało zgłoszone do budżetu obywatelskiego przez Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Brawo za tak kosmiczny pomysł, który z 
pewnością zapewni najmłodszym mieszkańcom niezapomniane gwiezdne przeżycia! 

Wstępna koncepcja Gwiezdnego Podwórka
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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 2019 

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

08.09 – 14.09 Śląska ul. Dąbrowskiego 
2 tel. 74/ 855-17-75

15.09 – 21.09 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

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

Nowości w TV Strzegom
•	 Dożynki	Gminne	
•	 Uroczystości	w	Gross-Rosen
•	 780-lecie	wsi	Olszany	–	Dożynki	Wiejskie
•	 Zawody	„Kamienna	Rzeźba	2019”

Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Czas pracy Urzędu Miej-
skiego:
•	 poniedziałek,	środa,	czwartek	

od 8.00 do 16.00
•	 wtorek	od	8.00	do	17.30
•	 piątek	od	8.00	do	14.30

Czas pracy kasy Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu:
•	 poniedziałek	8.30	–	15.00
•	 wtorek	8.30	–	16.00

•	 środa	8.30	–	15.00
•	 czwartek	8:30	-	15:00
•	 piątek	8:30	-	13:30

Przyjęcie interesantów w 
sprawach skarg i wniosków:

Burmistrz i zastępca burmi-
strza przyjmują mieszkańców 
w sprawie skarg i wniosków w 
każdy wtorek: 11.30 - 17.30.

Jak pracuje UM po wakacjach?

Na parkingu Strzegomskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
31 sierpnia br. odbył się VI 
Piknik Rodzinny zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie 
Transport i Ekologia na rzecz 
Strzegomia.

Na mieszkańców Strzego-
mia czekało wiele atrakcji i 
wydarzeń: nauka udzielania 
pierwszej pomocy, symulator 
dachowania, pojazdy policyj-
ne, straż pożarna, samochody 
ciężarowe i militarne, konkursy 
i zabawy z nagrodami.

Największym zainteresowa-
niem cieszył się symulator da-
chowania, symulator hamowa-

nia i alkogogle, 
k t ó r e 

pozwalały doświadczyć uczest-
nikom ekstremalnych sytuacji. 
Podczas pikniku zaprezen-
towano również nowoczesne 
pojazdy ciężarowe, spełniające 
wysokie normy ekologiczne 
emisji spalin.

Na najmłodszych czekały 
dmuchane zjeżdżalnie, gry, 
zabawy, klaun, magiczne bańki, 
malowanie twarzy oraz kącik 
plastyczny. Czas spotkania 
umilał poczęstunek kulinarny, 
a w tle grał zespół Raj.

Uwagę dzieci i dorosłych 
przyciągnęły również pojazdy 
militarne oraz doskonale wy-
posażony i nieoznakowany ra-
diowóz policyjny marki BMW, 
będący w dyspozycji Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy. 

Wszystkie atrakcje imprezy 
były nieodpłatne.

red

Piknik transportowców
Uwagę dzieci i dorosłych przyciągnęły również pojazdy militarne oraz doskonale wyposażony i nieoznakowany radiowóz policyjny marki BMW

Wiele osób wciąż nie zda-
je sobie sprawy z faktu, że 
wyrzucanie śmieci poza wy-
znaczonymi do tego miejsca-
mi jest karalne. Nie można 
pozostawić opon, mebli czy 
elektroodpadów w miejscach 
nieprzeznaczonych do ich 
składowania: obok gminnego 
dzwona do zbiórki papieru 
czy szkła i liczyć na to, że 
ktoś je wywiezie.

Wciąż panuje przekonanie, 
że wspólne oznacza niczyje. 
Nic bardziej mylnego! Jeżeli 
chcemy cieszyć się czystymi 
ulicami, zachwycającymi ro-
ślinnością parkami czy prze-

strzenią wolną od nieprzyjem-
nych zapachów – zatroszczmy 
się o wspólne dobro. Jeśli 
każdy będzie wyrzucał swoje 
śmieci gdzie popadnie, prze-
strzeń publiczna nigdy nie 
będzie dobrze wyglądała.

War to  zadbać  o  to, by 
umieszczać śmieci wyłącznie 
w dozwolonych miejscach.

 Dobrze jest pamiętać, że 
prawo jednoznacznie chroni 
środowisko i przewiduje suro-
we kary za porzucanie śmieci 
na przykład w lesie czy na 
ulicy. Takie działanie jest trak-
towane jako wykroczenie, za 
które grozi kara w wysokości 
minimum 500 złotych. 

W prz ypadku udowod-
nionego wyrzucania więk-
szej ilości odpadów na teren 
zielony, trzeba liczyć się z 
koniecznością  zapłacenia 
nawet 5 tysięcy złotych lub 
odrobienia prac społecznych. 
W razie niewywiązania się 
z tych obowiązków, można 
nawet trafić do więzienia na 
30 dni.

Należy pamiętać, że za wy-
wóz odpadów odpowiedzialny 
jest ich właściciel i to on po-
niesie karę, jeśli śmieci zostaną 
umieszczone w niewłaściwym 
miejscu. Dlatego nie warto 
narażać się na mandaty i złą 
opinię wśród sąsiadów.

Mandaty dla śmieciarzy Wspólnie czytali nowele
Nie warto narażać się na mandaty i złą opinię wśród sąsiadów Kolejny raz nasza gmina włączyła się do narodowego czytania książek 

W ostatnim numerze GWS (30.08) błędnie podaliśmy godzinę rozpoczęcia pra-
cy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w poniedziałek, środę i czwartek. Zamiast 
godz. 8.30 powinna być godzina 8.00. Za pomyłkę przepraszamy.

W szkołach gmi-
ny Strzegom, po 

raz kolejny od-
była się akcja 

p o d 
h a -

s ł e m 
„ N a r o -

dowe Czy-
tanie”. Była 
to już ósma 
edycja tego 
p r z e d s i ę -
wzięcia, nad 
k t ó r y m 
patronat 
o b j ę ł a 
para pre-

zydencka. W tym roku czytano 
polskie nowele. Książki wspólnie 
czytali uczniowie, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście. - Mamy 

nadzieję, że włącze-

nie się w tę akcję będzie popula-
ryzowało czytelnictwo i zachę-
cało młodzież do poszukiwań 
literackich – mówią uczestnicy 
wydarzenia. 
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C O  g R O z i  z a  N i e S e g R e g O W a N i e  O D P a D ó W  M i M O  D e K l a R a C J i ?
Prez ydent  RP podpisa ł 

ustawę mającą m.in. zachęcać 
do segregowania odpadów 
oraz ułatwić gminom kon-
trolę nad odbiorem odpadów 
komunalnych. Zmiany, które 
określa nowelizacja przepi-
sów o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, ozna-
czają tak naprawdę zasto-
sowanie odpowiedzialności 

zbiorowej wobec mieszkań-
ców nieruchomości. Może 
bowiem zdarzyć się tak, że 
kilku z nich nie będzie segre-
gować odpadów, notorycznie 
umieszczając w pojemni-
kach na odpady zmieszane 
odpady, które powinny być 
gromadzone  se lekt ywnie 
w pojemnikach na papier, 
metale i tworzywa sztuczne, 

szkło oraz odpady ulegające 
biodegradacji. Za ich zacho-
wanie konsekwencje poniosą 
wszyscy mieszkańcy, płacąc 
wyższe  s tawki  za  odbiór 
niesegregowanych odpadów, 
od dwóch do czterech razy 
więcej.

N i e d o p e ł n i e n i e  p r z e z 
właściciela nieruchomości 
obowiązku selekt ywnego 

zbierania odpadów komu-
nalnych będzie skutkowało 
z g ł o s z e n i e m  t e g o  f a k t u 
przez podmiot odbierają-
c y odpady komunalne do 
burmistrza. Organy te będą 
mogł y wszcząć postępowa-
nie w sprawie określenia 
w y s ok o ś c i  o p ł a t y  z a  go -
s p o d a ro w a n i e  o d p ad a m i 
komunalnymi, a następnie, 

w drodze decyzji, określić 
w y s o k o ś ć  o p ł a t y  z a  g o -
s p o d a ro w a n i e  o d p ad a m i 
komunalnymi z a miesiąc 
l u b  m i e s i ąc e, w  k t ó r yc h 
nie dopełniono obowiązku 
s e l e k t y w n e g o  z b i e r a n i a 
o d p a d ó w  k o m u n a l n y c h , 
stosując już wyższe stawki 
opłat y  z a  odpady komu-
nalne. 

Zmiany te mają na celu 
zwiększenie zachęty do selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych, w szczególno-
ści przez urealnienie różnicy 
między stawką opłaty za od-
bieranie odpadów zebranych 
selektywnie i stawką opłaty w 
przypadku, kiedy obowiązek 
selektywnego zbierania odpa-
dów nie jest realizowany.

-  6 września br. odbyły się 
pierwsze powakacyjne zajęcia w 
ramach programu „W bibliotece 
rosnę – edycja 2019”, na których 
przywitaliśmy nowych uczestni-
ków – mówi Agata Sztandera, 
p.o. dyrektora Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Strzegom. 
Dzieci bawiły się przy pomocy 
chusty animacyj-
nej, tworząc 
fale morskie i 
szum wiatru. 

Wyruszy-
ły także w 
podróż po 
m o r z u , 
nakleja-
jąc statki. 
Następ-
n i e  n a 
c z a r n e j 
c h m u r z e 
przyklejały kro-
ple deszczu i w rytm 
muzyki wystukiwały 
dźwięk kropli. Kolej-

no dzieci przystąpiły do tańca 
„Ramzamzam”, który wykonały, 
siedząc po turecku na dywanie. 
Dużą atrakcją dla dzieci była 
zabawa piaskiem kinetycznym. 
Zapraszamy do udziału w ko-
lejnych zajęciach. 

W Strzegomiu działa kilkadziesiąt ka-
mer, które codziennie obserwują to co 
dzieje się na terenie miasta. Zapraszamy 
do współpracy wszystkie osoby, które 
są świadkami wykroczeń o kontakt z 
pracownikiem strzegomskiego monito-
ringu, ponieważ takie działanie pozwoli 
na jak najszybsze ustalenie sprawców.  
Podając miejsce i godzinę zdarzenia, 
którego byliśmy świadkiem, na podsta-
wie obrazu z monitoringu będzie można 
zweryfikować daną sytuację oraz po-
wiadomić policję, która podejmie dalsze 
czynności w celu ukarania sprawców. 
Numer telefonu do pracownika strze-
gomskiego monitoringu to 74 8560-526. 
Gwarantujemy anonimowość!

Reaguj na 
sprawców wykroczeń!

Już cztery place zabaw dla 
najmłodszych mieszkańców 
Strzegomia mają zadaszoną 
piaskownicę. Wszystko po 
to, by chronić nasze pociechy 
przed nadmiernym słońcem.

Pierwszym miejscem, które 
doczekało się takiego zada-
szenia był plac na ul. Bema. 
Pomysłodawcą była Dominika 
Kuleba, która podobne rozwią-
zanie zauważyła w Niemczech. 
Projekt w tej sprawie do budże-
tu Obywatelskiego złożył radny 
Paweł Rudnicki. Następne 
w kolejności były place: na ul. 

Polnej, ul. Paderewskiego i ul. 
Bazaltowej. W tym ostatnim 
przypadku wniosek złożyła na 
sesji radna Bogumiła Skóra. 

– Bardzo fajny pomysł i ciekawe 
rozwiązanie. Nasze dzieci nie są już 
narażone na nadmierne nasłonecz-
nienie – komentuje jedna z mam. 

Niestety, zdarzają się przy-
padki bezmyślnego podcinania 
lin podtrzymujących zadaszenie. 
Kolejny raz zwracamy się z ape-
lem, by nie niszczyć wspólnego 
mienia. Prosimy mieszkańców o 
powiadamianie policji o spraw-
cach takich czynów. 

red

To ochroni nasze dzieci
Niestety, zdarzają się przypadki bezmyślnego podcinania lin podtrzymujących zadaszenie

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa informuje o braku krwi 
w naszym regionie. Rozpoczął się 
rok szkolny, niestety jest to także 
bardzo trudny okres dla szpitali.

- W sposób lawinowy zwiększa 

się liczba pacjentów potrzebują-
cych krwi, spada natomiast ilość 
osób mogących oddać krew (duża 
ilość dyskwalifikacji). Ta smutna 
rzeczywistość, może mieć poten-
cjalnie wpływ na każdego z nas. 

Krwi nie da się wyprodukować, 
tylko drugi człowiek może się nią 
podzielić – alarmują przedstawi-
ciele Krwiodawstwa. 

Aktualnie z krwi korzystają m. 
in: osoby chore na białaczkę i inne 
nowotwory, osoby po wypadkach, 
po przeszczepach. Z tego drogo-
cennego daru korzystają za-
równo noworodki, jak i osoby 
starsze. Każdy nowy dawca 
jest na wagę złota. Tylko 
dzięki wsparciu lokalnego 
środowiska, możliwa jest 
promocja wydarzenia.

Pamiętajmy, zbiórka 
krwi to nie wydarzenie 

kulturalne, lecz nasza wspólna 
polisa ubezpie-
czeniowa.

red

Krwawa akcja
W sposób lawinowy zwiększa się liczba pacjentów potrzebujących krwi, spada natomiast ilość osób mogących oddać krew. To poważny problem 

z D J ę C i e  N U M e R U

Mimo późnego lata, roślinność w samym centrum Strzegomia wygląda bardzo efektownie i estetycznie. Zachęca to mieszkańców 
do spacerów i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Na terenie OSiR-u w Strzegomiu 10 września br. odbyła się 
kolejna zbiórka krwi zorganizowana przez Młodzieżową Radę 
Miejską oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z 42 osób krew od-
dało 28. W sumie zebrano 12,6 litrów tego życiodajnego płynu. 
Następna zbiórka już 12 listopada br. Dlaczego tak ważne jest 
by włączyć się w tę inicjatywę? 

Sposobem na wandali jest zamontowanie monitoringu w tych 
miejscach. Planowany jest już monitoring na ul. Bema. 

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

Andrzej: zwracam się do pana 
z prośbą o obejrzenie nagrania z 
dnia 25.08.2019 r. - od godziny 
17.00 do godziny 18.00 - z parku 
koło fontanny od ulicy świd-
nickiej, gdzie jest spożywany 
alkohol i załatwiają swoje po-
trzeby fizjologiczne na chodni-
ku. pytam się gdzie jest policja, 
która ma podgląd na kamery? 
czy nie jest konieczne w naszej 
gminie zatrudnienie kilka osób, 

które by śledziły monitoring 24 
godziny, tak jak jest to w innych 
miastach? może też są potrzebne 
piesze patrole policji? to nie jest 
pojedynczy incydent. spaceruję 
po parkach codziennie i szokuje 
mnie taka anarchia i brak kon-
sekwencji. pozdrawiam.

Dziękuję za to pytanie. Ciągle 
apeluję o to, by informować 
o takich zdarzeniach. Nasz 
monitoring nagrywa, więc taka 
informacja spowoduje odzyska-
nie zdarzenia i przekazanie do 
organów ścigania. 

strzegomianka: szanowny 
panie burmistrzu, bardzo podo-
bają mi się strzegomskie planty. 
często tam spaceruję i odpoczy-
wam. jednak do pełnego relaksu 
przeszkadza fetor dochodzący z 
koszy na śmieci, które stoją przy 
samych ławkach, szczególnie 
kiedy wiatr wieje z ich kierunku. 
uważam, że takie umiejsco-

wienie koszy było nie do końca 
przemyślane. pomiędzy nimi jest 
na tyle dużo miejsca, że można je 
tam przestawić. nie jest to chyba 
jakiś wielki problem. proszę o 
przyglądnięcie się tematowi i 
szybkie jego rozwiązanie. po-
dobne zdanie mają inni strzego-
mianie odwiedzający planty. z 
poważaniem strzegomianka

Zgodnie z tym, co widzę w 
innych miejscowościach, też 
tak jest. Nie ma możliwości 
zmiany. Pojemniki opróżniane 
są codziennie od poniedziałku 
do soboty. Zakupujemy nowe, 
by dostawić w niektórych miej-
scach.

ola: panie burmistrzu! tak 
piękne miasto, a tak zarośnięte! 
trawa po kolana! czy już nikt 
o to nie dba?

To też kosztuje i to bardzo 
dużo w tym roku. Też to widzę 
i sukcesywnie kosimy. Jestem po 
rozmowie z panią prezes ZUK 
Sp. z o. o. i jest pomysł, by umo-
wa między spółką a gminą była 
w formie ryczałtowej, gdzie my 
wymagalibyśmy by miasto było 
wykoszone, a o częstotliwości 
koszenia decydowałby ZUK 
Sp. z o.o.  

lecreusot: szanowny panie 
burmistrzu! przed ostatni-
mi wyborami do samorządów, 
kandydat na radnego … obiecał, 
że postara się, że zostanie za-
montowane oświetlenie solarne 
w skarżycach, w miejscu niedo-
stępnym dla energii elektrycznej, 

tak jak to się wykonuje w innych 
rejonach naszej gminy. zazna-
czam, że ten punkt świetlny był 
już zgłaszany do wykonania. z 
poważaniem!

Robimy lustrację tych miejsc. 
Projekt zaczniemy w tym roku, 
realizacja w 2020 r. 

Anna: witam. panie bur-
mistrzu, odpowiedź na moje 
pytanie dotyczące przestępczości 
narkotykowej w strzegomiu w 
ogóle mnie nie satysfakcjonuje. 

Szanowna pani, nie drukuję 
całości pytania. Ta rubryka to 
pytanie-odpowiedź, bez pole-
miki. Skoro jest tak strasznie, 
to proszę działać. Ja zajmuję się 
tym, co do mnie należy. Zwra-
cam pani uwagę, że używanie 
nazwisk nie jest tu wskazane. 
Tyle odwagi, tylko nie w tą stro-
nę co trzeba. Są odpowiednie 
służby i tam proszę kierować 
swoje sugestie i propozycje. 

rychu: kiedy będziecie robić 
chodniki w miejscach przedep-
tów w parkach?

Na razie mamy tyle remontów 
chodników w całej gminie, że 
nie planujemy robić chodników 
na przedeptach. Jest to uzasad-
nione, ale niestety aktualnie 
trzeba chodzić chodnikami, 
które są. 

michał: witam, mam pytanie. 
kiedy można spodziewać się 
remontu drogi z goczałkowa do 
granicznej na strzegom do ul. 
sikorskiego? stan fatalny, dziury 
i koleiny, nawet nikt nie łata po-

rządnie tej drogi. kilka lat temu 
pytałem się już o to, otrzymałem 
odpowiedź, że droga należy do 
powiatu świdnickiego i pytanie 
zostanie przekazane.

Teraz też tak zrobimy – prze-
każemy do powiatu. Nie jest to 
droga gminy. Tam prosimy kie-
rować pytania i zastrzeżenia. 

kierowca: witam pana, pa-
nie burmistrzu. moje pytanie 
dotyczy wyremontowanej ulicy 
czerwonego krzyża/ łącznik 
ulicy paderewskiego z Al. wojska 
polskiego/. miał być oddany na 
koniec czerwca.

Jest i to dawno. Skąd to py-
tanie?

Hanna: panie burmistrzu, czy 
w związku z planowanym re-
montem ul. dąbrowskiego będzie 
zmiana organizacji ruchu na tej 
ulicy? chciałabym zgłosić swoją 
sugestię, aby otworzyć wjazd na 
ul dąbrowskiego od strony ul. 
św. Anny. w trakcie dożynek 
przejazd był otwarty i miałam 
nadzieję, że tak zostanie. byłoby 
to wygodniejsze niż objeżdżanie 
dookoła całego rynku.

Też tak myślę. Jest on sztucz-
ny i niczemu nie służy, ale 
to dopiero po przebudowie, 
a ona jest dopiero na etapie 
projektu. 

uczennica: witam. z począt-
ku chciałam pochwalić komuni-
kację miejską na wakacje - bar-
dzo fajna inicjatywa. szkoda, że 

tak mało kursów, ale rozumiem 
trzeba myśleć o wszystkich 
miejscowościach gminy strze-
gom. chciałabym zapytać - czy 
jest możliwość zainwestowania 
w komunikację miejską (chodzi 
o dojazd z wiosek do strzegomia 
- jeżeli byłaby możliwość do 
świdnicy) w roku szkolnym?

Komunikacja miejska ruszy 
na przełomie września i paź-
dziernika 2020 r. W tej chwili 
robimy badania jak, ile i gdzie. 
Chcemy pozostawić obecnych 
przewoźników na swoich li-
niach, a uruchomić te, które dla 
nich są nieopłacalne. Badania 
pokażą rozwiązania. Podstawą 
będzie skomunikowanie wio-
sek z miastem. 

marcin: obiecywał pan, że 
zajmiecie się poprawieniem 
drogi i bezpieczeństwa na od-
cinku ul. rybna i 3-go maja. 
codziennie pokonuję tę trasę 
z dzieckiem do szkoły i niemal 
codziennie zdarza się nam na 
tym odcinku niebezpieczna 
sytuacja. dziś idąc skrajnie 
poboczem drogi (gdyż chodnika 
brak) na łuku ulicy rybnej, zo-
stałem niemal uderzony przez 
auto. zapomnieliście zupełnie 
o tej części miasta i nie zdajecie 
sobie sprawy, jak tu jest piekiel-
nie niebezpiecznie! to nie do 
pomyślenia! sprawa nadaje się 
do telewizji.

Projekt przebudowy ul. 3 
Maja został zakończony. Re-
alizacja zadania będzie w 
2020 r.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

C O  S ł y C H a ć  W  N a S z y C H  M i a S T a C H  P a R T N e R S K i C H ?

Nasze miasto partnerskie 
jest organizatorem renomo-
wanej Regionalnej Wystawy 
Ogrodowej 2022. Jednym z 
ciekawych pomysłów pro-
mocji tego wydarzenia jest 
pięknie ukwiecona historyczna 
bryczka. 

- Wiosną podczas prezentacji 
pierwszych kwiatów bryczka 
świetnie się sprawdziła. Stąd 
idea jej dalszego wykorzysta-
nia do celów promocyjnych 
wystawy – mówi nadburmistrz 
Torgau Romina Barth. 

Do współpracy zaproszono 
lokalne firmy ogrodnicze, które 
ozdabiają bryczkę roślinami i 
kwiatami stosownie do pory 
roku. Również doniczki i po-
jemniki na kwiaty wykonane 

zostały przez lokalne przed-
siębiorstwa. Zastosowane przy 
tym materiały są przyjazne dla 
środowiska naturalnego. 

Pani nadburmistrz pragnie 
zachęcić wszystkich miesz-
kańców gminy Torgau do 
zaangażowania się na rzecz 
miasta. - Wspólne działanie 
opłaca się, gdyż jeśli pomogą 
wszyscy, miasto będzie jeszcze 
piękniejsze, a to z kolei będzie 
wspaniałą wizytówką Torgau 
podczas wystawy. Na efektach 
skorzystają wszyscy – dodaje 
Romina Barth.

Tekst i zdjęcie: 
Tilo Schroth

Tł. i red. w jęz. polskim: 
Dominika Kuleba

Wystawa Ogrodowa w Torgau

Co roku we wrześniu Znoj-
mo staje się czeską stolicą 
wina. W dniac h 13 –  15 
września br. na święto wino-
brania przyjeżdżają turyści z 
kraju i zagranicy, dla których 
organizatorzy przygotowali 
liczne koncerty na wolnym 
powietrzu, przedstawienia 
i rekonstrukcje historyczne, 
pokaz fajer werków i kolo-
rowy prz emarsz  ulicami 
miasta.

-  P r a g n i e m y  p o k a z a ć 
naszym gościom ciekawy 
program muzyczny i hi-
stor yczny. Wydarzenia 
odbywają s ie  w całym 
centrum miasta. Wiele 
z nich przygotowano dla 
upamiętnienia rocznicy Ak-
samitnej Rewolucji z 1989 r. 
Z tej też okazji wydana zo-
stanie specjalna edycja 
monet -  powiedział 
Jan Grois, starosta 
Znojmo.

A jakie historycz-
ne atrakcje czekają 
na nas w Znojmo? 
Przez miasto przej-
dz ie  h i s tor yczny 
korowód, prowa-
dzony przez króla 
Jan Luksembur-
skiego ze  swoją 
świtą. Widzowie 
będą mogli zoba-
czyć turnieje ry-
cerskie, pokazy 
tańców orien-

talnych i koncerty 
ś redn iowieczne j 
muzyki. Na scenie 
wystąpi wielu zna-

nych wykonawców 
z Czech i Słowacji 

z a i n s p i row a -
n y c h 

muzyką z daw-
nych lat. Pub-

l i c z n o ś ć 
usłyszy ze-

społy ludowe oraz grupę wy-
konującą muzykę cymbałową. 
Wielkim zainteresowaniem 
cieszy się średniowieczna 
karczma, w której podawane 
są potrawy z tamtej epoki.  

I oczywiście, gospodarze 
zapraszają do degustacji lo-
kalnego trunku. Wiecej infor-
macji na: www.znojemskevi-
nobrani.cz.

Tekst i zdjęcia: 
Petra Maršounová

Red. i tłum. 
na jęz. polski: 

Dominika Kuleba 

Jak na winobranie, to do znojmo
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Jak segregować?
Zasady segregacji na 5 frakcji

WRZUCAJ!
 Plastikowe/aluminiowe butelki, plastikowe

zakrętki/kapsle, plastikowe torebki 
/opakowania, opakowania po sokach, metale 

kolorowe/drobny złom, puszki aluminiowe  
i stalowe metalowe narzędzia, czysty styropian.

NIE WRZUCAJ!
Butelek z ich zawartością,

 pojemników po tłustych substancjach,
 opakowań po lekach, opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach 
owadobójczych, aerozolach, zabawek,  

brudnego styropianu.

WRZUCAJ!
 Gazety i czasopisma,

 książki w miękkich okładkach,  
papierowe torby, pudełka papierowe  

i kartony, papier biurowy i zeszyty.

NIE WRZUCAJ!
Brudnego i tłustego papieru, kartonów 

po mleku i napojach, papieru faksowego, 
termicznego, paragonów, pieluch i materiałów 

higienicznych, tapet, worków po mat. budowlanych, 
papieru z folią, segregatorów z okuciami.PAPIER

WRZUCAJ!
 Czyste szklane butelki, słoiki po napojach 

i jedzeniu, butelki po napojach  
/ olejach roślinnych, szklane opakowania po 
kosmetykach, (o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAJ!
Szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, 

luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych,  

reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów 
i  strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.SZKŁO

 TWORZYWA SZTUCZNE
i METALE

WRZUCAJ!
 Resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

po herbacie i kawie, skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ścięta trawa 

i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

NIE WRZUCAJ!
Resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

 leków, pieluch i artykułów higienicznych,  
popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, 

papierosów, niedopałków,  
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.BIOODPADY

WRZUCAJ!
  Zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony 

papier/folia, odchody zwierząt domowych,
 szkło stołowe, skóra, guma, worki  
od odkurzacza, papierosy, pędzle,  

pisaki i długopisy.

NIE WRZUCAJ!
Mat. budowlanych i rozbiórkowych, odpadów 

wielkogabarytowych, baterii, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,

 opakowań po farbach, lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin.ZMIESZANE
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luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych,  

reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów 
i  strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.SZKŁO

 TWORZYWA SZTUCZNE
i METALE

WRZUCAJ!
 Resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

po herbacie i kawie, skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ścięta trawa 

i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

NIE WRZUCAJ!
Resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

 leków, pieluch i artykułów higienicznych,  
popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, 

papierosów, niedopałków,  
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.BIOODPADY

WRZUCAJ!
  Zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony 

papier/folia, odchody zwierząt domowych,
 szkło stołowe, skóra, guma, worki  
od odkurzacza, papierosy, pędzle,  

pisaki i długopisy.

NIE WRZUCAJ!
Mat. budowlanych i rozbiórkowych, odpadów 

wielkogabarytowych, baterii, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,

 opakowań po farbach, lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin.ZMIESZANE
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Jak segregować?
Zasady segregacji na 5 frakcji

WRZUCAJ!
 Plastikowe/aluminiowe butelki, plastikowe

zakrętki/kapsle, plastikowe torebki 
/opakowania, opakowania po sokach, metale 

kolorowe/drobny złom, puszki aluminiowe  
i stalowe metalowe narzędzia, czysty styropian.

NIE WRZUCAJ!
Butelek z ich zawartością,

 pojemników po tłustych substancjach,
 opakowań po lekach, opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach 
owadobójczych, aerozolach, zabawek,  

brudnego styropianu.

WRZUCAJ!
 Gazety i czasopisma,

 książki w miękkich okładkach,  
papierowe torby, pudełka papierowe  

i kartony, papier biurowy i zeszyty.

NIE WRZUCAJ!
Brudnego i tłustego papieru, kartonów 

po mleku i napojach, papieru faksowego, 
termicznego, paragonów, pieluch i materiałów 

higienicznych, tapet, worków po mat. budowlanych, 
papieru z folią, segregatorów z okuciami.PAPIER

WRZUCAJ!
 Czyste szklane butelki, słoiki po napojach 

i jedzeniu, butelki po napojach  
/ olejach roślinnych, szklane opakowania po 
kosmetykach, (o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAJ!
Szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, 

luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych,  

reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów 
i  strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.SZKŁO

 TWORZYWA SZTUCZNE
i METALE

WRZUCAJ!
 Resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

po herbacie i kawie, skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ścięta trawa 

i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

NIE WRZUCAJ!
Resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

 leków, pieluch i artykułów higienicznych,  
popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, 

papierosów, niedopałków,  
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.BIOODPADY

WRZUCAJ!
  Zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony 

papier/folia, odchody zwierząt domowych,
 szkło stołowe, skóra, guma, worki  
od odkurzacza, papierosy, pędzle,  

pisaki i długopisy.

NIE WRZUCAJ!
Mat. budowlanych i rozbiórkowych, odpadów 

wielkogabarytowych, baterii, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,

 opakowań po farbach, lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin.ZMIESZANE
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C o  w  k i n i e  S C K ?
14.09.2019 –sb 16:00 – Król Lew 
18:30 – Yesterday 
15.09.2019 –nd 16:00 – Król Lew 
18:30 – Yesterday 
21.09.2019-sb 16:00 – Toy Story 4 
18:00 – Pewnego razu… w Hollywood 
22.09.2019-nd 16:00 – Toy Story 4
18:00 – Pewnego razu… w Hollywood 
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!

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:

Który polski aktor zagrał rolę Romana Polańskiego 

w filmie Quentina Tarantino pt. „Pewnego razu … w 

Hollywood”?

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 

na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na filmy 

wyświetlane w dniach 14-15 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!

 
Burmistrz Strzegomia, Rada Miejska w Strzegomiu, 

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaroszowie,  
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie,  

Sołtys wsi Rusko, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu, 
Prezes Koła Zarządu Dolnośląskiego Związku Solidarności  

Polskich Kombatantów im. ks. prałata Henryka Jankowskiego 
 oraz Zarząd Główny Ruchu Wolnych Demokratów 

 
 

serdecznie zapraszają na 
  
 

XVI  SPOTKANIE RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE 
w Rusku 

 
w dniach 13 i 15 września 2019 r. 

 
ORGANIZOWANE POD HONOROWYM PATRONATEM 

 
JE ks. bpa Ignacego Deca - Ordynariusza Diecezji Świdnickiej 

 
oraz Pana Zbigniewa Suchyty - Burmistrza Strzegomia 

 
PROGRAM: 

13.09.2019 r. (piątek):  
- godz. 10.50 – sympozjum popularno-naukowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaroszowie: 
- referat pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu nt. „Walk 
młodocianych więźniów politycznych o wolność i niepodległość narodu polskiego”; 
- wystąpienie Pana mgra Tadeusza Mroza – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego Ruchu 
Wolnych Demokratów, byłego więźnia OPW w Jaroszowie-Rusku; 
- pytania, dyskusja, pamiątkowe zdjęcia. 
 
15.09.2019 r. (niedziela):    
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
godz. 13.30 – Uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele pw. św. App. Piotra i Pawła w Rusku. 
godz. 15.00 - przejście przed obelisk z Tablicą Pamiątkową: 
 modlitwa za więźniów politycznych zmarłych w OPW w Jaroszowie-Rusku i na terenie całej Polski;  
 okolicznościowe przemówienia, złożenie wieńców i kwiatów pod Tablicą Pamiątkową. 
godz. 15.45 – zakończenie spotkania.                                                               
                                
 
                                                                                                                    ORGANIZATORZY                                    

W dniach od 16 do 22 wrześ-
nia br. w Strzegomiu odbędzie 
się kolejna edycja Tygodnia 
Akt ywności  Mieszkańc a 
Strzegomia 2019. Co zapla-
nowano dla mieszkańców w 
tym roku? 

poniedziałek - 16 września 
2019 r. – godz. 17.00
Sala Konferencyjna – CAS 
„Karmel”
spotkanie z historią – Strzegom 
na pocztówce z początku XX 
w. (zaprezentowana zostanie 
w postaci prezentacji multi-
medialnej kolekcja ponad 500 
widokówek z komentarzem 
Tomasza Smagłowskiego)

wtorek - 17 września 2019 r. 
godz. 17.00
Izba Tradycji Ziemi Strzegom-
skiej – CAS „Karmel”
„Mikroświat wokół nas – owa-
dy i nie tylko”
(Wernisaż wystawy fotografii 
strzegomianina Leszka Szwa-
ji)

środa - 18 września 2019 r. – 
godz. 17.00
 Sala Konferencyja – CAS 
„Karmel”
„MOJA PASJA - GÓRY”
Spotkanie z członkami Strze-
gomskiego Klubu Miłośników 
Gór
Prezentacja mulimedialna i 
opowieści o zdobywaniu gór.

czwartek - 19 września 2019 r. 
godz. 15.00
7 Marsz Kapeluszowy
7 edycja Kapeluszowej Parady 
Seniorów ulicami Strzegomia 
organizowanej przez Polski 
Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów (zbiórka 
– 14.30 – CAS „KARMEL”; 
Kapeluszowa Parada – ulicami 
miasta; spotkanie z Burmi-
strzem Strzegomia – Ratusz; 
grillowanie i zabawa połączona 

z konkursem 
– dziedziniec CAS „Karmel”).

piątek - 20 września 2019 r. – 
godz. 18.30
Dziedziniec CAS „Karmel”
Koncert pt.: „Moja Pasja – mu-
zyka i śpiew” - Józef Kuźma 
oraz Aneta Sypko
(standardy muzyki klasycznej 
oraz popularnej)
sobota – 21 września 2019 r. – 
godz. 10.00 

„Klub Melomana – aktywnie”
(wyjazd do Zgorzelca na spek-
takl operowy „Nabucco” połą-
czony ze zwiedzaniem miast 
granicznych)

niedziela 22 września 2019 r. 
godz. 18.30
Dziedziniec CAS „Karmel”
Koncert pt.: „MUZYKA – 
moja pasja” 
Wystąpią strzegomskie zespoły 
muzyczne

Tydzień aktywności
Włącz się do niezwykłej inicjatywy, która w Strzegomiu z roku na rok zyskuje coraz większą popularność

Jedną z najciekawszych inicjatyw TAMS jest Marsz Kapeluszowy, podczas 
którego ulicami Strzegomia będą paradować nasi seniorzy



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom8 13 września 2019 oświAtA 

Uroczystość rozdania na-
gród odbyła się 2 września 
br. Wyróżnienia wręczyli: 
s ta ros ta  świdnick i  P iotr 
Fedorowicz , wicestarosta 
Zygmunt Worsa, wiceprze-

wodniczący Rady Powiatu 
Przemysław Stempniewicz, 
członek zarządu Alicja Sy-
nowska oraz przewodnicząca 
komisji oświaty Magdalena 
Urbańska-Malucha.

Oni zasłużyli na wyróżnienie
W sumie na stypendia zostało przeznaczone 59 900 zł, a nagrodzono 154 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego

Pływanie jest jedną z naj-
lepszych form rozwoju dla 
młodych organizmów, dlatego 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki postanowiło dać możliwość 
tego rozwoju bardzo licznej 
grupie dzieci. Projekt „Umiem 
pływać” ma być przyjemny, ale 
przede wszystkim pożyteczny. 
Ma sprawiać dużo radości, 

bawić, a jednocześnie rozwijać 
ciało i ducha dziecka. Ważnym 
aspektem jest również edukacja 
w zakresie bezpieczeństwa nad 
wodą. Program lekcji został 
opracowany przez najlepszych 
specjalistów z Polskiego Związ-
ku Pływackiego, tak więc jest 
gwarancją efektywnej nauki 
dzieci.

Zgodnie z art. 122 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe pracodawcom, 
którzy zawarli z młodocianym 
pracownikiem umowę o pracę 
w celu przygotowania zawo-
dowego, przysługiwać będzie 
dofinansowanie w wysokości:

•	 w	 przypadku	 nauki	 zawo-
du - 8.081 zł przy okresie 
kształcenia wynoszącym 36 
miesięcy, z tym, że jeżeli okres 
kształcenia będzie krótszy niż 
36 miesięcy kwota dofinan-
sowania będzie wypłacana w 
wysokości proporcjonalnej do 
okresu kształcenia

•	 w	 przypadku	 przyuczenia	
do wykonywania określonej 
pracy - 254 zł za każdy pełny 
miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów 

kształcenia przysługiwać będzie 
pracodawcom: którzy zawarli z 

młodocianymi pracownikami 
umowę o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego, jeżeli 
pracodawca lub osoba prowa-
dząca zakład w imieniu praco-
dawcy albo osoba zatrudniona u 
pracodawcy posiada kwalifika-
cje wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego 
młodocianych określone w prze-
pisach w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania, młodociany pra-
cownik ukończył naukę zawodu 
lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy i zdał egzamin.

Dofinansowanie jest przyzna-
wane na wniosek pracodawcy 
złożony w terminie 3 miesięcy 
od dnia zdania przez młodo-
cianego pracownika egzaminu 
zgodnie z przepisami w sprawie 
przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagra-
dzania.

Do wniosku pracodawca zobo-
wiązany jest dołączyć m.in.:
1. kopie dokumentów po-

twierdzających posiadanie 
kwalifikacji wymaganych do 
prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianych,

2. kopię umowy o pracę zawar-
tej z młodocianym pracow-
nikiem w celu przygotowania 
zawodowego,

3. kopię dyplomu, świadectwa 
lub zaświadczenia potwier-
dzającego ukończenie na-
uki zawodu lub przyuczenia 
do wykonywania określonej 
pracy i zdanie stosownego 
egzaminu,

4. oświadczenie o pomocy de 
minimis otrzymanej w okresie 
bieżącego roku podatkowego 
oraz dwóch poprzedzających 
go latach podatkowych

5. formularz informacji przed-
stawianych przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis
Dodatkowo przypominamy, 

że § 3a Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i 
ich wynagradzania (Dz.U. z 
2014 r., poz. 232 poźn. zm.) 
zobowiązuje się pracodawców 
do zawiadomienia burmistrza o 
zawarciu umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego z 
młodocianym pracownikiem. 

Miejsce składania dokumen-
tów:

Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom

Wydział Obsługi Intere-
santów, parter- pokój nr 15 
tel.74/8560-573

 
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty - pokój 38, 
tel. 74/8560-587

Umiem pływać

Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika
To ważna informacje dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

2 września w szkołach za-
brzmiał pierwszy dzwonek. 
Oznacza to, że nowy rok szkol-
ny 2019/2020 został oficjalnie 
zainaugurowany. Uczniowie, po 
wakacyjnej przerwie spotkali się 
ze swoimi kolegami i nauczy-
cielami. Przed nimi kolejne 
wyzwania. Z tej okazji życzy-
my wszystkim uczniom wiele 

uśmiechu i radości z nauki. 
Niech czas spędzony w szkole 
będzie dla Was czasem na-
wiązywania nowych przyjaźni 
oraz satysfakcji, jaką przysparza 
zdobywanie wiedzy. Pracow-
nikom wszystkim placówek 
oświatowych życzymy nato-
miast spokojnej pracy i samych 
sukcesów zawodowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Kostrzy odniosła 
zwycięstwo w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Wygraj pracownię marzeń”.

Rywalizacja miedzy szkołami ro-
zegrała się o pracownię biologiczno- 
chemiczną, której wartość wyniosła 
30 tysięcy złotych. Sponsorem na-
gród była Fabryka Farb i Lakierów 
Śnieżka. Konkurs został rozegrany 
w ramach projektu „Koloratorium”, 
który już drugi rok z rzędu zaprosił 
do rywalizacji szkoły z całej Polski. W 
roku szkolnym 2018/2019 pierwsze 
miejsce zajęła szkoła w Kostrzy. 
Konkurs polegał na wykonaniu zadań 
(głównie doświadczeń chemicznych) 
w zespołach uczniów pod opieką 
nauczyciela chemii, Małgorzaty 
Głuszczak. Każde zadanie zostało 
dokładnie opisane przez opiekuna, 
opatrzone ikonografią i wysłane 
do organizatora konkursu, którym 
była firma reklamowa „Akt- Grup”. 
Obok zadań laboratoryjnych ucz-
niowie wykonywali prace plastyczne 
pierwiastków chemicznych, tworzyli 
prace literackie na temat wymy-
ślonych przez siebie pierwiastków. 
Wszystkie zadania zostały wysoko 
ocenione przez komisję konkursową, 

co pozwoliło uklasyfikować się szkole 
na VI miejscu w Polsce. Na tym za-
kończył się pierwszy etap konkursu, 
w którym mogło znaleźć się 30 szkół.  
W drugim etapie szkoły rywalizowały, 
nagrywając w swoim środowisku film 
pt. „Związki z przyrodą”. Pomysł 
na film był „burzą mózgów” całej 
społeczności szkolnej.  Nakręcony 
film, którego bohaterami byli ucz-
niowie i grupa przedszkolaków, tak 
spodobał się komisji, że PSP Kostrza 
znalazła się na I miejscu wygrywając 
pracownię marzeń.  W trakcie wakacji 
wyremontowano salę lekcyjną, w 
której znalazł się dostarczony przez 
organizatora konkursu sprzęt do 
pracowni biologiczno- chemicznej. 
Oficjalne otwarcie pracowni nastąpi 
19 września, w którym wezmą udział 
organizatorzy konkursu: Art- Grup  
Agencja Reklamowa, sponsor nagrody 
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka oraz 
zaproszeni goście. „Koloratorium” to 
projekt, którego celem jest odkrycie 
przed uczniami niezwykłego świata 
chemii i biologii. Do dokonywania 
wielkich odkryć potrzebne są jednak 
solidne podstawy. Przeprowadzanie 
doświadczeń i eksperymentów to 
nauka i świetna zabawa. 

Koniec szkolnej laby

Wygrali pracownię marzeń

Nagrodzeni uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu to: 
Michał Bednarski, Lena Data, Amelia Kowal, Karolina Kubicka, Izabela 
Trojanowska, Radosław Mirocha, Paweł Balawender, Joanna Szcze-
panowska, Angelika Szymańska, Jakub Podlewski, Wiktoria Rakoczy, 
Jakub Burkiewicz, Aleksandra Chmielińska, Amelia Mokrzycka, Mar-
cel Zabijak, Norbert Berestecki, Michał Kula, Krystian Perchun. 
Nagrodzeni uczniowie z Zespołu Szkół w Strzegomiu to: Adrian Kowal-
ski, Emilia Stempin, Angelika Idczak, Michał Pawlica, Patryk Cender. 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Starosta świdnicki kolejny raz rozdał stypendia dla najlepszych. 
Łącznie nagrodzono 154 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, 
byli finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz 
osiągnęli szczególne sukcesy sportowe. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć naszych uczniów. 

Główne cele programu:
•	 upowszechnianie	aktywności	fizycznej	dzieci	i	młodzieży,
•	 nabycie	przez	dzieci	podstawowych	umiejętności	pływania,
•	 profilaktyka	przeciwdziałania	i	korygowanie	wad	postawy,
•	 zapobieganie	zjawiskom	patologii	społecznych,	poprzez	skierowaną	do	

uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

•	 efektywne	wykorzystanie	infrastruktury	sportowej	(pływalnie),
•	 wyrównywanie	 szans	w	dostępie	 do	 infrastruktury	 sportowej	 po-

przez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych 
w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

•	 edukacja	w	zakresie	bezpiecznego	korzystania	z	akwenów.

Niebawem 105 dzieci z 4 placówek oświatowych gminy Strze-
gom (PSP nr 2, PSP nr 4, PSP Olszany, ZSP Stanowice) rozpo-
cznie naukę pływania w ramach projektu „Umiem pływać”.
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Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego informuje, iż 
zgodnie z otrzymanym pismem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi wnioski w sprawie przezna-
czenia  na cele nierolnicze grun-
tów rolnych w niżej wymienio-
nych wsiach zostaną rozpatrzone 
do końca października 2019 r.:

Ważna informacja dla 
posiadaczy gruntów rolnych!

Lp. Miejscowość Klasa 
gruntu Powierzchnia

1. Międzyrzecze II-III 40,2667 ha

2. Rogoźnica II-III 31,9202 ha

3. Goczałków II-III 32,9665 ha

GOCZAŁKÓW GÓRNY 
(01) – nowa świetlica, koszt ok. 
860 tys. zł, w całości z budżetu 
gminy

MORAWA (02) - nowa 
świetlica, koszt ok. 741 tys. zł, 
w całości z budżetu gminy

ŻELAZÓW (03) – nowa 
świetlica, koszt ok. 1,06 mln zł, 
w całości z budżetu gminy

GROCHOTÓW (04) – 
przebudowa budynku na 
pot r z eby  świe t l i c y  wie j -
skiej, koszt ok. 361,7 tys. 

z ł , w  c a ł o ś c i  z  b u d ż e t u 
gminy

JAROSZÓW (05) – budowa 
Centrum Aktywności i Integra-
cji  Mieszkańców Wsi Jaroszów, 
w tym świetlicy wiejskiej, koszt 
ok. 4,8 mln zł, dofinansowanie 

z Unii Europejskiej, z EFRR w 
wysokości 1,2 mln zł

MODLĘCIN (06) – prze-
budowa budynku (aktualnie 
prace wewnątrz), koszt ok. 
863 tys. zł, dofinansowanie 
500 tys. zł ze środków Unii 

Europejskiej w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020

red

W Pałacu w Morawie już po 
raz trzeci odbyło się Między-
narodowe Sympozjum Sztuki 
„Było, jest i będzie. Zaginiona 
sztuka”.

Myślą przewodnią tegorocz-
nego Sympozjum jest szczegól-
ne zwrócenie uwagi na szeroko 
rozumiany problem poszuki-
wania zaginionej sztuki. W ro-
zumieniu bezpośrednim, inspi-
rującym tematykę Sympozjum 
jest to poszukiwanie zaginio-

nych wartości dziedzictwa oraz 
tradycji kulturowych. Na terenie 
Polski podczas drugiej wojny 
światowej w latach 1939-1945 
zagrabiono, zniszczono lub wy-
wieziono kilkaset tysięcy dzieł 
sztuki. Pałac Hansa Christopha 
i Herthy von Wietersheim-
Kramsta w Morawie (Muhrau) 
jest ostatnim znanym miejscem 
przechowywania nieodnale-
zionego do dziś dzień obrazu 
Rafaela z 1513 roku – „Portretu 
Młodzieńca” będącego najsłyn-

niejszym zagrabionym podczas 
wojny dziełem sztuki w naszym 
kraju.

Podczas Sympozjum odby-
wają się również odczyty i wy-
kłady zaproszonych teoretyków, 
które zawarte będą w publikacji 
prezentującej dorobek Sym-
pozjum.

W jakim stanie są nasze świetlice?

zaginiona sztuka w Morawie

Po dłuższej przerwie ponownie zaglądamy na place budów świetlic wiejskich na terenie naszych sołectw. Co tam zastaliśmy?

Podczas Sympozjum odbywają się również odczyty i wykłady zaproszonych teoretyków. Wszystkie te przemowy zawarte będą we wspólnej publikacji

Tegoroczne Dożynki w Ol-
szanach miał y wyjątkowy 
charakter, ponieważ odbyły 
się w roku jubileuszu 780-
lecia wsi. Uroczystość odbyła 
się 1 września br. 

Dożynki zainaugurowała 
msza św. sprawowana przez 
księży:  proboszcza Mariana 
Kujawskiego oraz Tomasza 
Hajdera z Wałbrzycha. Po 
nabożeństwie korowód do-
żynkowy przeszedł na boisko 
sportowe, gdzie  odbyła się 
biesiada dożynkowa.

Na początek nie zabrakło 
tradycyjnego ośpiewania wień-

ca przez „Olszaniaków” wyko-
nanego przez Helenę Sołowij 
oraz nawiązania do 780-lecia 
wsi. Bractwo Rycerskie Joa-
nitów Strzegomskich zapre-
zentowało  średniowieczny 
sposób życia i walki. Chętnych 
do strzelania z łuku nie bra-
kowało. Był również pokaz 
młócenia zboża w wykonaniu 
grupy „Marko i Przyjaciele”. 
Przygotowano także liczne 
atrakcje dla dzieci. Dożynki 
były znakomitą okazją do tego, 
żeby wręczyć strażakom z OSP 
Olszany torbę medyczną ufun-
dowaną przez świdnicki KRUS 
oraz nosze, których zakup 

wspomógł prywatny sponsor.  
- Dziękujemy fun-

d a t o r o m 

za doposażenie naszej OSP – 
mówi sołtys Stanisława 

Górska.  

Podwójne święto w Olszanach
Jedną z atrakcji był pokaz młócenia zboża w wykonaniu grupy „Marko i Przyjaciele”

Fot. Internet 

Uczestnicy sympozjum: Marcin Berdyszak, Anna Bujak, Hubert Bujak, Paweł 
Czekański, Magdalena Grzybowska, Łukasz Huculak, Zdravko Joksimović, 
Katarzyna Koczyńska-Kielan, Anna Kołodziejczyk, Mariusz Kosiba, Andrzej 
Kosowski, Vladimír Kovařík, Dorota Łuczewska, Wojtek Małek, Tomasz Matu-
sewicz, Leon Podsiadły, Adam Ratkowski, Marek Sienkiewicz, Ivana Sláviková, 
Michał Staszczak, Jozef Suchoža, Anna Szewczyk, Aleksander Marek Zyśko.

Dwie ze świetlic wiejskich: w Jaroszowie i Grochotowie są już 
gotowe. Pozostałe cztery: w Goczałkowie Górnym, Morawie, 
Żelazowie i Modlęcinie już wkrótce będą oddane do użytku. 
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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: 
KS Legnickie Pole – AKS 0:3, AKS – Sparta Grębocice 1:1

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Czarni Wałbrzych 2:3, MKS Szczawno Zdrój – Unia 
10:0, KS Walim - Herbapol 4:1, Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych – Herbapol 3:0 

Kolejne mecze w tym sezonie:
Zieloni Mokrzeszów - AKS II Strzegom 2:0, AKS II – LKS 
Piotrowice Świdn. 3:1, Sokół – Błyskawica Kalno 1:3, Pło-
mień Dobromierz – Sokół 2:0 

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  4 12

2. Chrobry ii Głogów 4 12

3. AKS Granit Strzegom S. A  4 10

4. Karkonosze Jelenia Góra  4 10

5. Odra Ścinawa  4 9

6. Stal Chocianów  4 7

7. lotnik Jeżów Sudecki  4 6

8. Sparta Grębocice  4 5

9. Orkan Szczedrzykowice  4 4

10. Sparta rudna  4 4

11. KS legnickie Pole  4 3

12. Kuźnia Jawor  4 3

13. Gryf Gryfów Śląski  4 3

14. Górnik Złotoryja  4 3

15. Orla Wąsosz  4 1

16. Prochowiczanka Prochowice 4 0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. mKS Szczawno Zdrój 4 10

2. Victoria Świebodzice 4 10

3. Górnik nowe miasto Wał- 4 9

4. KS Walim 4 7

5. Górnik Wałbrzych 4 7

6. Sudety Dziećmorowice 3 6

7. Darbor bolesławice 3 6

8. Herbapol Stanowice 4 6

9. Czarni Wałbrzych 4 6

10. Górnik boguszów-Gorce 4 6

11. Unia bogaczowice 4 3

12. Włókniarz Głuszyca 4 3

13. Orzeł Witoszów 4 3

14. Zagłębie Wałbrzych 4 3

15. Unia Jaroszów 4 3

16. Zieloni mrowiny 4 3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Podgórze Wałbrzych 4 12

2. Grom Panków 4 10

3. Zieloni mokrzeszów 4 9

4. błyskawica Kalno 4 9

5. iskra Witków Śląski 4 9

6. Płomień Dobromierz 4 9

7. Tęcza bolesławice 4 6

8. AKS II Strzegom 4 6

9. mKS ii Szczawno Zdrój 4 6

10. Silesia Żarów 4 4

11. lKS Piotrowice Świdnickie  4 3

12. Zryw łażany 4 3

13. Sparta Przełom Pastuchów  4 3

14. nysa Kłaczyna 4 3

15. Sokół Kostrza 4 0

16. Karolina ii Jaworzyna Śl. 4 0

źródło: www.90minut.pl

"

Minęło już 20 lat od chwili 
utworzenia sekcji szachowej 
prz y Strzegomskim Cen-
trum Kultury. Od początku 
sekcję prowadzi działacz 
sportowy, niestrudzony po-
pular yz ator kultur y sz a-
chowej, wychowawca wielu 
roczników strzegomskich 
graczy – Ignacy Kosiński. 

Zaczynał od ki lku pr y-
watnych kompletów figur 
szachowych w wysłużonym 
plecaku. 

- Skupowałem też zegary 
do gry. Najczęściej od przy-
jezdnych zza wschodnie j 
granicy. Nawiązałem kontak-
ty z dolnośląskimi klubami 
szachowymi. Szczególnie 
bliska była mi współpraca z 
KS Goniec Żarów. Pierw-

szy kontakt z szachistami z 
miasta miałem w 1993 r. W 
Szachowych Mistrzostwach 
Miasta i Gminy Strzegom 
zająłem 12. miejsce (na 24 
uczestników). Mistrzem zo-

stał wówczas Wacław Mi-
chaluk. Zdobył 9 punktów 
na 9 możliwych – wspomina 
Ignacy Kosiński. 

Pierwszy Turniej Szachowy 
wygrał Andrzej Słabicki ze 

Świdnicy. Przyjeżdżał wów-
czas do dziadków ze Strze-
gomia. Był wtedy uczniem 
szkoły podstawowej. Dzisiaj 
jest czołowym dolnośląskim 
graczem. Obecnie na tur-
niej przyjeżdżają zawodnicy 
nawet z województwa lubu-
skiego. 

20 lat szachów i matów

Strzegomskie zawody sta-
nowiły eliminacje do repre-
zentacji Polski na Arnold 
Class ic  Europe w 
Barcelonie, które 
odbędą s ię  w 
terminie 20-
22 września 
br.

O r g a n i -
z a t o r a m i 
z a w o d ó w 
„Kamien-
na Rzeź-

ba” był KS Start Strzegom, 
współorganizatorami – Pol-
ski Związek Kulturystyki, 
Fitness i Trójboju Siłowego, 
Urząd Miejski w Strzegomiu 

i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Sp. z o.o. w Strzegomiu.

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację 

zawodów oraz sponsorom, 
dzięki którym mogło dojść 
do tak ciekawego wydarzenia 
sportowego w Strzegomiu 
– podsumowują organizato-

rzy, którzy z okazji 10-lecia 
działalności klubu otrzymali 
czek gotówkowy od władz 
samorządowych Strzegomia. 

red

Żywe kamienne rzeźby na scenie
KS Start Strzegom otrzymał od władz miasta czek gotówkowy z okazji 10-lecia działalności klubu. Z pewnością dobrze go wykorzysta!

4 maja 2003 r. odbył się pierwszy Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu. Kto go wygrał i kto wygrywał w kolejnych latach?

Zwycięzcy Turnieju Szachowego 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu:
2003 – Andrzej Słabicki (Świdnica)
2004 – Zbigniew Hernik (Kostrza)
2005 – Przemysław Nowak (Strzegom)
2006 – Roger Szarek (Wrocław)
2007 – Artur Adamek (Żarów)
2008 – Jan Kipczak (Żarów)
2009 – Paweł Paradowski (Żarów)

2010 – Stanisław Krawiec (Jawor)
2011 – Michał Nowakowski (Szczytna)
2012 – Paweł Żak (Polanica Zdrój)
2013 – Marcin Garbacz (Żarów)
2014 – Janusz Kilański (Jaworzyna Śl.)
2015 – Hubert Zieliński (Żagań)
2016 - Hubert Zieliński (Żagań)
2017 -   -
2018 – Paweł Kowalczyk (Wałbrzych)
2019 – Paweł Piotrowski (Zielona Góra)

Za nami 9. edycja niezwykle efektownych zawodów „Ka-
mienna Rzeźba 2019”, które odbyły się 8 września br. w hali 
sportowej OSiR w Strzegomiu. W sumie rywalizowało po-
nad 150 najlepszych zawodników i zawodniczek 
z naszego kraju w 12 oficjalnych kategoriach.

2008 r. – Turniej Szachowy o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Od lewej: Zbigniew Hernik (III miejsce), 
Jan Kipczak (I miejsce), Jowita Dranka (II 
miejsce), Ignacy Kosiński, Tadeusz Wasyliszyn 
(przewodniczący RM w latach 2006-2014)
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Burmistrz Strzegomia informuje

WaSze OgłOSzeNia 

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 późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – Rynek 
38, został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz 

nieruchomości stano-
wiącej własność gminy 
Strzegom przeznaczo-
nej do:
- sprzedaży zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 271/
B/2019, Nr 272/B/2019, 
Nr 273/B/2019 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 
4 września 2019 r.

Gołębie pocztowe 
Sprzedam 100 szt. go-
łębi, może więcej. Go-
łębie pocztowe, z ob-
rączkami, zagranicz-
ne. Więcej informacji 
udzielę pod nume-
rem telefonu 501 831 
178 lub 604 288 276, 
Strzegom. Nie odpisu-
ję na sms-y. Likwiduję 

moją hodowlę gołę-
bi, dlatego sprzedam 
wszystkie po atrak-
cyjnych cenach do 
uzgodnienia. Można 
również zakupić po 
kilkanaście sztuk. Za-
praszam do kontaktu. 
Gołębie po 7 zł za 
sztukę.

Dzierżawa gruntów – Kostrza 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograni-
czony
Na oddanie w dzierżawę grun-
tów położonych w granicach 
działki nr 289/3, o pow. 136 m2 
w Kostrzy przed budynkiem 
przy ul. Kościuszki 1, z prze-
znaczeniem pod urządzenie 
ogródka przydomowego.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nie oznaczony.
Przetarg odbędzie się 19 
września 2019 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoław-
czą czynszu za dzierżawę 
gruntów na kwotę 0,35 zł./m2 
w skali roku. Do ustalonej w 
przetargu stawki czynszu bę-
dzie doliczony obowiązujący 
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2. 

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100 zł. w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto: Santander Bank Pol-
ska S.A. O / Strzegom nr 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 września 
2019 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntów, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
zamknięcia lub odwołania 
przetargu.

Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.
Stawka czynszu dzierżawy 
ustalona w przetargu wzra-
stać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka 
podstawowa ustalona dla 
tego rodzaju gruntów.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzyg-
nięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 

przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Grunty będące przedmiotem 
przetargu są wolne od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do od-
dania w dzierżawę udostęp-
nione będą dla wszystkich za-
interesowanych do oglądania 
w dniu 16 września 2019 roku, 
w godzinach 
od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub tele-
fonicznie dzwoniąc pod nr 74 
8560542.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.
Zapraszamy!

garaż – ul. Kwiatowa

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
lokal niemieszkalny - użyt-
kowy nr 1 - garaż o po-
wierzchni 15,40 m² położony 
przy ul. Kwiatowej 11-13-15 
wraz z udziałem 393/10000 w 
częściach wspólnych budynku 
oraz prawie własności gruntu 
działki nr 2579, AM -33, Obr.3  
o powierzchni 0,0791 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00027971/8. Nierucho-

mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/13 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
30 stycznia 2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem I.11.MW/MN - za-
budowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna i jednorodzinna. 
Dojazd do garażu odbywa od 
strony ulicy Lipowej poprzez 

działkę nr 2584, AM-33, obr. 
3.
W momencie sprzedaży nie-
ruchomości na działce 2584, 
AM-33, obr.3 zostanie ustano-
wiona nieodpłatna służebność 
drogi koniecznej polegającej 
na prawie przejścia i przejazdu 
pasem szerokości 4 m wzdłuż 
działek nr 2577, 2585, AM-33, 
obr.3 na rzecz każdoczesnego 
właściciela garażu.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 7.000,00 zł Wadium  
700,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w 
dniu 03.10.2019 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla  budynku  u rządzo -
na jest księga wieczysta 
SW1S/00027971/8, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Dla osób zainteresowa-
nych, lokal udostępniony 
będzie do oglądania w dniu 
26.09.2019 r. w godzinach 
od 930 do 945.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w kasie urzędu lub na 
konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-

gom, nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  w 
nieprzekraczalnym terminie 
do dnia  30.09.2019 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a 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 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 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 

dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 

oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38,  pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74/85-60-543, ponad-
to informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i 
w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Zachęcamy do przesyłania ogłoszeń 
drobnych na adres naszej redakcji:  
biuletyn@strzegom.pl, dzisiaj pub-
likujemy pierwszą informację od 
naszego Czytelnika. 

TRWa NaBóR KaNDyDaTóW DO gMiNNeJ RaDy DziałalNOŚCi POŻyTKU 
PUBliCzNegO W STRzegOMiU Na laTa 2019-2022

Burmistrz Strzego-
mia informuje, że dnia 
10.09.2019r. na podsta-
wie uchwały nr 78/16 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24 sierp-
nia 2016r. w sprawie 
powoływania członków 
oraz organizacji i trybu 
działania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego w Strzego-
miu opublikował zapro-
szenie dla organizacji 

pozarządowych, osób 
prawnych i jednostek 
organizacyjnych, o któ-
rych mowa w art.3 ust. 
2 i 3 ustawy, zwanych 
dalej organizacjami, 
działających na tere-
nie Gminy Strzegom do 
zgłaszania kandydatów 
na członków Gminnej 
Rady Działalności Po-
żytku Publicznego na V 
kadencję na lata 2019-
2022.

Szczegółowe informacje 
o naborze, niezbędne 
dokumenty oraz formula-
rze znajdują się w Biule-
tynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu w zakładce 
Organizacje pozarządo-
we / Gminna Rada Dzia-
łalności Pożytku Pub-
licznego oraz na stronie 
www.strzegom.pl w za-
kładce „NGO, konkursy, 
oferty”. 

Burmistrz Strzegomia 
informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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 nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 277/
B/2019, 278/B/2019, 279/B/2019, 
280/B/2019, 281/B/2019, 282/
B/2019, 283/B/2019, 284/B/2019, 
285/B/2019, 286/B/2019, 287/
B/2019, 288/B/2019 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 10 września 
2019 roku. 
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Na terenie Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy 1 wrześ-
nia br. odbyły się uroczystości 
upamiętniające 80. rocznicę 
agresji Niemiec na Polskę. 
Organizatorami tego patrio-
tycznego wydarzenia byli: 
Urząd Miejski w Strzego-
miu, Muzeum Gross-Rosen 
oraz Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Patronat 
objęli: biskup świdnicki – ks. 
Ignacy Dec oraz marszałek 
województwa dolnośląskiego 
– Cezary Przybylski. 

Przed nabożeństwem odczyta-
no okolicznościowe listy: od mi-
nistra kultury i dziedzictwa na-
rodowego – Piotra Glińskiego, 
szefa Urzędu ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych - Jana 
Józefa Kasprzyka i senator RP 

– Doroty Czudowskiej. 
Polową mszę św. w intencji 

ofiar II wojny światowej od-
prawili: biskup świdnicki – ks. 
Ignacy Dec oraz biskup legnicki 
– ks. Zbigniew Kiernikowski. 
Obaj kapłani podkreślali skalę 
okrucieństwa dokonanego przez 
Niemców i ich pogardę dla in-
nych nacji. Apelowali również 
o hołd, szacunek i pamięć dla 
ofiar najbardziej krwawej wojny 
w historii ludzkości. 

Przejmującym momentem 
było odczytanie przez harcerzy 
ze Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej w Strzegomiu Apelu 
Poległych. Ostatnim aktem 
było złożenie wieńców przez 
poszczególne delegacje przed 
pomnikiem mauzoleum.

Wśród gości niedzielnych 
obchodów byli m. in.: poseł na 

Sejm RP – Ireneusz Zyska, 
przedstawiciele Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego i władz 
lokalnych, reprezentanci insty-
tucji państwowych, kombatan-
ckich i sybirackich. Tradycyjnie, 
nie zabrakło więźniów byłego 
obozu koncentracyjnego KL 
Gross-Rosen, duchowieństwa, 
harcerzy, dyrektorów placówek 
oświatowych wraz z uczniami 
oraz osób prywatnych. 

Przez Gross-Rosen - obóz 
macierzysty i jego filie - prze-
szło około 125 tys. 
więźniów, zgi-
nęło 40 tys. 
osób. 

red

pAtriotycznie w gminie strzegom

Hołd, szacunek i pamięć


