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Dworzec po modernizacji stanie się miejscem przyjaznym i bezpiecznym

w numerze:

Nasz dworzec do remontu!

Ale nowości!

To ich druga młodość 

str. 9

Chcą się integrować, rozwijać swoje pasje, zrobić coś wspólnie dla siebie i dla swojej wsi – chodzi o seniorki z Jaroszowa,
które właśnie zerwały z nudą i rutyną dnia codziennego! Od
2 września br. we wsi zaczął swoją działalność Klub Seniora.

Walczyli
jak lwy

Mamy dobrą wiadomość dla
mieszkańców Strzegomia.
Nasz dworzec PKP będzie wyremontowany. Taką deklarację,
podczas pobytu w Strzegomiu
9 października br., złożyli minister Michał Dworczyk oraz
członek zarządu PKP S.A.
Krzysztof Golubiewski. W
spotkaniu uczestniczyli także
Ireneusz Zyska, poseł na Sejm
RP oraz Kamil Zieliński, były
wicewojewoda dolnośląski.
Nasza stacja została wpisana do Programu Inwestycji
Dworcowych i znalazła się
wśród innych 150 dworców,
które zostaną wyremontowane.
Prace związane z modernizacją
Dworca Głównego w Strzegomiu rozpoczną się w 2021 r.
Nikogo nie trzeba przekonywać,
jak ważna i potrzebna jest ta inwestycja, ponieważ strzegomski
dworzec już od dawna wymaga
gruntownej przebudowy. W tej
chwili jest w opłakanym stanie i
oczekiwanie tutaj na pociąg nie
należy do przyjemności.
– Chcemy, aby obiekt ten
wreszcie zmienił swoje oblicze

Jeszcze do 20 października
można zgłaszać propozycje zakupu książek, który
jest realizowany w ramach
Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek
publicznych.

str. 7

Na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu Ippon
Kożuchów 14 września br.
8-osobowa grupa judoków
AKS-u Strzegom uczestniczyła w zawodach, które –
jak się później okazało – były
bardzo udane.


i stał się miejscem przyjaznym
podróżnym i mieszkańcom
– mówił Michał Dworczyk.
– Ważne jest to, żeby nowoczesne dworce pełniły także
dodatkowe funkcje, związane
ze sferą społeczną i kulturalnooświatową miasta. Jestem przekonany, że strzegomski dworzec
będzie właśnie takim obiektem.
Będzie to wymagający projekt,
ponieważ budynek znajduje się
pod opieką konserwatora zabytków, ale zapewniam, że PKP
ma duże doświadczenie jeżeli
chodzi o realizację tego typu

w SKRÓCIE:

inwestycji – wyjaśniał Krzysztof Golubiewski. W trosce o
mieszkańców, ważną obietnicę
złożył z kolei burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta,
który obiecał, że osobom, które
obecnie zamieszkują lokale
na terenie dworca, zostaną
zapewnione mieszkania. Dworzec po modernizacji stanie się
dopełnieniem systematycznie
remontowanej infrastruktury
kolejowej w Strzegomiu, po
odnowionych wiaduktach i
trwającej obecnie modernizacji
estakady.
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Dla kogo wygodniej? 

str. 4

Urząd Miejski w Strzegomiu wychodzi naprzeciw osobom
niepełnosprawnym. Poprzez wprowadzone udogodnienia dba
o to, aby ich obsługa była sprawna i komfortowa. Przeczytaj,
jakie działania zastosowano w tej kwestii.

Maraton
grozy

OSA w Jaroszowie 

str. 4

We wrześniu br. dokończono wyposażanie terenu rekreacyjno
-wypoczynkowego w Jaroszowie w ramach programu „Otwarte
Strefy Aktywności” (OSA). Strefa aktywności zlokalizowana
jest w pobliżu „Centrum Aktywności i Integracaji Mieszkańców
Wsi Jaroszów”.

w SKRÓCIE:

Strzegomskie Centrum
Kultury zaprasza na kolejną edycję Maratonu Grozy, podczas którego będzie
można obejrzeć horrory. Dla
widzów przygotowano także
inne niespodzianki, dzięki
którym ten wieczór będzie
niezapomniany.

str. 7

w SKRÓCIE:

Dzienny Dom Pobytu „Senior- Wigor” w Strzegomiu po raz kolejny
gościł wolontariuszy z projektu „Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia”, który realizowany jest przez Fundację św. Jadwigi w Morawie. Było to
niezwykłe spotkanie, którego tematem była jesień oraz jej kolory.

Aqualiga po raz drugi

Golec uOrkiestra w Strzegomiu!
15 grudnia br. o godz. 18.00 w strzegomskiej Bazylice Mniejszej przed publicznością zaprezentuje się zespół Golec uOrkiestra, założony przez braci Pawła i Łukasza Golców. Wstęp na
koncert jest bezpłatny! Zapraszamy!

Kolory jesieni

23 października br. na „Delfinku” odbędzie się „Aqualiga”, czyli
zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych. Celem zmagań jest propagowanie pływania wśród dzieci oraz sprawdzenie
ich umiejętności pływackich. Pomysłodawcą i organizatorem
wydarzenia jest PSP nr 2 w Strzegomiu.
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Pan Bazyli poznał swoją przyszła żonę w lutym 1969 r. na zabawie karnawałowej w dawnym strzegomskim kinie. Był to początek pięknego uczucia

Jubileusz Państwa Maliniaków
Państwo Irena i Bazyli Maliniakowie 28 września br. w
Urzędzie Stanu Cywilnego
w Strzegomiu urocz yście
obchodzili jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego.
Pan Bazyli pochodzi z góralskiej wioski Czyrna. W
1947 r. wraz rodziną osiedlił
się w Piekarach koło Udanina.
Jest najstarszym z rodzeństwa
wieloletniej rodziny. Po ukończeniu jaworskiej zawodówki
w 1956 r. szlak życiowej drogi
wiódł kolejno przez Udanin,
jaroszowską kopalnię, aż do
Środy Śląskiej. Dalsze etapy to
służba wojskowa w pułku lotniczym w Świdwinie, Wrocław, a następnie Strzegom.
W roku 1964 r. Pan Bazyli
podjął pracę w strzegomskiej
Słodowni. Pani Irena natoStrzegom nasze miasto
Dawno, dawno temu
obok murów miasta
zbudowano zamek
za potomków Piasta.
***
Już w trzynastym wieku
za księżniczki Anny
powstał gród książęcy
z kościołem wspaniałym.
***
Nazwa tego grodu
to prastary Strzegom
dwaj patroni miasta
zawsze grodu strzegą.

miast zawodowo związana
była ze Strzegomskim Zakładem Wyrobów Papierowych.
Przełomem życiowym okazał
się luty 1969 r., gdzie na zabawie karnawałowej w dawnym kinie pan Bazyli poznał
swoją przyszłą żonę. Impuls
uczucia spowodował to, że
po upływie ośmiu miesięcy
w Urzędzie Stanu Cywilnego
we Wschowie zawarli związek
małżeński. Sakramentalne
„tak” wypowiedzieli w rodzinnej miejscowości pani
Ireny w Starych Drzewcach.
Strzegomska kawalerka przy
Al. Wojska Polskiego była
pierwszą oazą związku, a jego
owoce to syn Jarek i córka Agnieszka. Dopełnienie szczęścia
rodzinnego to udane związki
małżeńskie dzieci oraz trójka
wspaniałych wnuków Jagoda,

Karol i Ula.
W latach 1975-77 i 1990
– 92 nastąpił okres rozłąki,
który bardziej scementował
związek. Pan Bazyli przebywał na kontrakcie zagranicznym w czechosłowackiej
Pradze oraz Nowym Yorku.
Po przejściu na emeryturę pan
Bazyli zaczął spełniać swoje
pasje. Jest autorem kilku książek oraz wernisaży i publikacji podróżniczo-historycznych. Obecne zamiłowania
naszych jubilatów to relaks
na ogródku działkowym oraz
książki o różnej tematyce i
sport. Z optymizmem państwo Maliniakowie korzystają
z emeryckich uroków życia
jesieni oraz doniosłych zmian,
że ich życie pięknieje i rozwija
się coraz bardziej.
***
Na obrzeżach miasta
od strony Jawora
z bazaltowym szczytem
to Góra Krzyżowa.
***
Z pobliskiego parku
i Wieży Dziobowej
zaledwie sto metrów
do Wieży Targowej.
***
Zwarte kamienice
przy wieży ratusza
jest to jądro miasta
także jego dusza.

***
Góruje nad miastem
piękna bazylika
z Madonną Strzegomską
wszystkich wiernych wita.
***
Okoliczne wzgórza
i leśne pagórki
otaczają miasto
w dolinie Strzegomki.
***
Płynie przez Graby
ta podgórska rzeka
z wartką czystą wodą
w stronę Międzyrzecza.

***
Stąd piękne widoki
na wzgórze i wioski
nasze miasto dzisiaj
sercem granitowym Polski.
***
Od strony Stanowic
w kierunku Legnicy
pędzi Pendoliono
lotem błyskawicy.
***
Po strzegomskich dworach

zostają wspomnienia,
czy ożyją znowu
to tylko marzenia
***
Strzegomskie koszary
wypełnione wojskiem
polskim i radziecki
w ludowej tej Polsce
***
Z kilku dawnych fabryk
pozostała jedna
odżyła powtórnie

wiekowa słodowania
***
Na przestrzeni wieków
burzliwej historii
dawne nasze ziemie
wróciły na powrót
***
A w obecnych czasach
doniosłej tej chwili
miasto nam pięknieje
Strzegomianie mili.


Bazyli Maliniak

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020”

Pożegnanie lata z „Seniorem-Wigorem”
Strzegomscy seniorzy pożegnali lato i już czekają na ciepłą
- złotą - jesień. Jak podkreśla
Anna Jarosińska, kierownik
Domu Dziennego Pobytu
„Senior-Wigor” w Strzegomiu, lato dla wszystkich pracowników i podopiecznych
było bardzo pracowite.
– Odbyliśmy wiele spotkań
z ludźmi o otwartych sercach
na seniorów. Były to spotkania
podróżnicze, przyrodnicze,
oczywiście profilaktyka prozdrowotna. Wewnątrz - dzięki mocnemu zaangażowaniu
kadry – realizowaliśmy projekty tj. „Piękno w każdym z
nas”, „Po zdrowie na wesoło”,
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Dzienny Dom Pobytu
„Senior – Wigor”

„Waga idealna”. Lato to także
wyjazdy w otoczeniu przyrody:
zwiedzanie zoo, palmiarni, spacery i gimnastyka w plenerze.
23 września pożegnaliśmy lato
wspólnym grillowaniem i tańcami – informuje kierownik.
Życzymy słonecznej, pełnej
radości jesieni.
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Radni: Dorota Kwaśnicka i Cezary Włodarczyk będą uczestniczyć w pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2019 - 2022

Obradowali nasi radni
W sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
27 września br. odbyła się
XI Sesja Rady Miejskiej w
Strzegomiu kadencji 20182023. Na piątkowej sesji podjęto uchwały m.in. w sprawie
zmian wieloletniej prognozy
finansowej gminy Strzegom
na lata 2019 – 2029 oraz zmian
budżetu gminy Strzegom na
rok 2019.
Strzegomscy radni podjęli
uchwałę ws. porozumienia
międzygminnego dotyczącego
realizacji zadania w zakresie
lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej. Chodzi o

porozumienie między gminami
Strzegom i Udanin w kontekście utworzenia linii komunikacyjnej dla mieszkańców
(uczniów i osób pracujących),
umożliwiającej bezpośrednie
połączenie kilku miejscowości
gminy Udanin z dworcem autobusowym w Strzegomiu.
Prz egłosowano ponadto
uchwały ws. wyrażenia zgody
na budowę „Pomnika Ofiar
Reżimu Nazistowskiego w
Grabinie” i przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
obrębie 1 miasta Strzegom.
Wyznaczono przedstawicieli
Rady Miejskiej kadencji 2018 –

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2204 z 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 Zarządzeniem Nr: 315/B/2019,
316/B/2019, 317/B/2019, 318/B/2019,
319/B/2019, 320/B/2019, 321/B/2019,
Burmistrza Strzegomia, z dnia 7 października 2019 roku.

2023 do Gminnej Rady Dzia- do Wyłalności Pożytku Publicznego d z i a ł u
w Strzegomiu kadencji 2019 Pracy.
- 2022. W pracach GRDPP
z ramienia rady będą uczestniczyć: Dorota Kwaśnicka i
Cezary Włodarczyk.
Radni przyjęli także Program
Wspierania Rodziny w Gminie
Strzegom na lata 2019 – 2021
i ustalili regulamin korzystania z placów zabaw.
Rada Miejska w Strzegomiu w głosowaniu tajnym
dokonała wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w
Świdnicy na nową kadencję
2020 - 2023. Wybrano dwie
osoby do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i 2 osoby

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
informuję, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
– Rynek 38, został wywieszony na

okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy
Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 324/B/2019 Burmistrza
Strzegomia z dnia 9 października
2019 r.

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
informuję, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
– Rynek 38, został wywieszony na

okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy
Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 312/B/2019 Burmistrza
Strzegomia z dnia 25 września
2019 r.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Okiem miejskiego monitoringu
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
W dniach 20, 23 i 24 września fon kobiety natychmiast opuściły postanowili
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 w TV Strzegom br. i 1 października br. w parku teren placu zabaw.
wskocz yć
W soboty
14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
PAŹDZIERNIK 2019
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

06.10 – 12.10

Królewska

ul. Legnicka 14W

13.10 - 19.10

Vademecum

ul. Rynek 44

20.10 – 26.10

Centrum

ul. Witosa 5

Adres

przy ul. Kasztelańskiej od stro9:00 – 20:00 • Gmina Strzegom przystą- ny marketu Netto wielokrotnie
piła do Koalicji 5 frakcji
• Zmagania z surowcami (4 interweniowali policjanci z Komisariatu Policji w Strzegomiu
filmy)
osób spożywających alkohol,
• Obchody Dnia Sybiraka w do
Nr telefonu
zaśmiecających teren zielony
PSP nr 4 w Strzegomiu
i oddających mocz w miejscu
• Oficjalne otwarcie przed- publicznym.
tel. 74/ 649–12-00
szkola wraz z oddziałem
***
żłobkowym w Strzego- 24 września br.
o godz. 13.40
tel. 74/ 855-52-06
miu
dwie kobiety paliły papierosy na
• Dzień Seniora w Olsza- placu zabaw przy ul. Świdnickiej.
tel. 74/ 857-19-64
nach
Po zwróceniu uwagi przez mikro-

***
24 września br. o godz. 9.25
motorowerzysta postanowił przejechać wzdłuż alejki parkowej
od strony marketu Netto do
ul. Świdnickiej. Policjanci z KP
Strzegom przeprowadzili stosowne postępowanie.
***
28 września br. ok. godz. 20.00
na placu zabaw przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu dwaj młodzi
mężczyźni w obecności koleżanki

na namiot
przeciwsłoneczny i po nim skakać. Namiot
ten zabezpiecza dzieci bawiące
się w piaskownicy. Taka forma
zabawy zakończyła się poważnym uszkodzeniem namiotu. Po
tej dewastacji młodzież zbiegła
w kierunku ul. Chopina. Całe to
zdarzenie zarejestrowała kamera
monitoringu, której nagranie
wraz z dokumentacją zostało
przesłane na policję.
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S t r z e gom p r z y ja z n y n i e p e ł nosp r awn y m
OBSŁUGA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoby niepełnosprawne
przybywające do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w
celu załatwiania spraw przyjmowane są w Wydziale Obsługi
Interesantów znajdującego się na
parterze budynku, pokój nr 15.
W pierwszej kolejności pracownik Wydziału Obsługi Interesantów przeprowadza wstępną
rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli
charakter sprawy wymaga
obecności merytorycznego pracownika
zostaje on powiadomiony o takiej
potrzebie.
Powiadomiony
pracownik z danego wydziału, udaje się
niezwłocznie do Wydziału Obsługi Interesantów
w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
W Wydziale Obsługi Interesantów są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia
sprawy.

Od 19 sier pnia
2011 r. w Polsce
obowiązuje ustawa o języku
migowym i innych środkach
komunikowania się.
Urząd Miejski w Strzegomiu w
celu ułatwienia kontaktu z osobami głuchymi i słabosłyszącymi
we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Mazowiecki z siedzibą w Warszawie
uruchomił usługę „Tłumacza
języka migowego on-line”.
Świadczenie to jest bezpłatne
dla osób głuchych i słabosłyszących posiadających
orzeczenie.
Usługa ta nie
wymaga wcześniejszego umawiania się z
pracownikiem
Urzędu.
Z usługi tłumacza języka migowego
on-line można skorzystać
w dwojaki sposób:
1. poprzez zgłoszenie się ze
swoją sprawą do urzędu, gdzie
znajduje się oznakowane stanowisko „ Tłumacza jezyka
migowego on-line”. Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z
tłumaczem języka migowego.
Tłumacz będzie pośredniczył
w rozmowie między klientem
a pracownikiem, rozmowa
odbywa się w czasie rzeczywistym. Stanowisko z dostępem
do tłumacza migowego znajduje się na parterze Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu ,
Wydział Obsługi Interesantów, pok nr 15
2. z usługi tłumacza można także
skorzystać nie wychodząc z
domu. Wystarczy posiadać
sprzęt komputerowy: tablet
lub komputer z kamerką oraz
łącze internetowe o odpowiednich parametrach, aby
połączyć się z Tłumaczem
języka migowego on-line.

UDOGODNIENIA
ARCHITEKTONICZNE
Urząd Miejski w Strzegomiu
posiada rozwiązania architektoniczne ułatwiające przemieszczenie się osobom z dysfunkcją
ruchu, w tym poruszających się
na wózkach inwalidzkich:
• podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający
wjazd do budynku Urzędu
zlokalizowano na parterze
budynku - wjazd od wieży
targowej.Tablicę informacyjną
umieszczono na głównych
drzwiach wejściowych,
• w budynku Urzędu zamontowano platformę wjazdową,
umożliwiającą wjazd wózka
inwalidzkiego na parter budynku Urzędu. Platformę obsługuje pracownik Wydziału
Obsługi Interesantów,
• miejsca parkingowe dla osób
W celu udostępnieniepełnosprawnych zlokalizonia informacji dla
wane są w pobliżu naprzeciw
wejścia do budynku Urzędu osób z wadą wzroku strona
Miejskiego w Strzegomiu, internetowa Urzędu Miejskiego w Strzegomiu przygoRynek 38.

Budżet Obywatelski 2020

Wiemy już, które projekty –
duże i małe – będą podlegać
głosowaniu wśród mieszkańców
naszego miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Strzegom 2020. Do 24 października br. będzie można promować poszczególne projekty.
Głosowanie zaplanowano na
25 – 27 października br.
Lokal wyborczy, podobnie jak
w latach ubiegłych, będzie się
towana jest z możliwością możliwością zmiany rozmiaru znajdował w Urzędzie Stanu
przełączenia na odbiór w czcionki, sterowaniem z kla- Cywilnego, przy ul. Świdnickiej
15-17 i będzie czynny w nw.
szacie kolorystycznej o pod- wiatury.
godzinach:
wy ższ ony m kontr aście, z
25.10.2019 r. (piątek) 15.0019.00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
26.10.2019 r. (sobota) 9.00w Świdnicy
19.00 (przerwa od 13.30 do
15.00)
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 7.15-15.15
27.10.2019 r. (niedziela) 9.0058-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15,
19.00

tel.: 074 851-50-10,
faks: 074 851-50-11,
e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl
http://pcpr.swidnica.pl/

Głosujący otrzyma 2 karty do
głosowania: 1 kartę do głosowania na projekty małe i 1 kartę do
głosowania na projekty duże.
Na każdej z kart można będzie
wybrać jeden projekt.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Dolnośląski
ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław
tel.: 71 346 74 40
fax: 71 342 12 60
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl
Godziny otwarcia: 8:00-16:00
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/
oddzialy-funduszu/oddzial-dolnoslaski/
NAZWA ULICY NA KTÓREJ ZNAJDUJE
SIĘ MIEJSCE DO PARKOWANIA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RYNEK
KOŚCIELNA
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO
ŚW. TOMASZA
BOHATERÓW GETTA
PADEREWSKIEGO
OFIAR KATYNIA
SOSNOWA
ARMII KRAJOWEJ

zdjęcie numeru

Estakada cieszy oczy strzegomian

ILOŚĆ MIEJSC
PARKINGOWYCH
5
1
2
2
1
3
2
1
2

Można również głosować
w formie elektronicznej pod
warunkiem posiadania profilu
zaufanego. Więcej informacji
odnośnie głosowania elektronicznego pojawi się wkrótce na
stronie bip.strzegom.pl
Lista projektów podlegających głosowaniu:
PROJEKTY DUŻE
1. Bezpieczne podwórko
2. Boisko Mobilne 10m x 15m
+ nawierzchnia mobilna na
boisko 10m x 15m
3. Rewitalizacja terenu gminnego – podwórze
4. Wybieg i park zabaw dla
psów
PROJEKTY MAŁE
1. POMNIK HARCERSKIEJ
LILIJKI – Harcerska droga w
pomniku
2. Boisko Mobilne 10m x 15m
3. Monitoring placu zabaw na
ul. Gen. J. Bema, na osiedlu
„Domki”
4. Zakup strojów teatralnych w
ramach wspierania edukacji
teatralnej w gminie Strzegom

2 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw!
Instytucja Pośrednicząca
Aglomeracji Wałbrzyskiej (tj.
Instytucja Organizująca Konkurs) organizuje spotkanie
informacyjne dla potencjalnych
beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w
ramach konkursu dotyczącego
Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT
AW (Schemat A: Wsparcie
innowacyjności produktowej
i procesowej w MŚP) mikroprzedsiębiorstwa prowadzące
działalność gospodarczą krócej
niż 2 lata.
Spotkanie, podczas którego
będą szczegółowo omawiane
m.in. warunki konkursu oraz
kryteria wyboru projektów w

ramach ww. konkursu, poprowadzą pracownicy oceniający
wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania
1.5.2 Rozwój produktów i usług
w MŚP – ZIT AW.
Miejsce i termin spotkania:
Urząd Miejski w Wałbrzychu,
Plac Magistracki 1, 58-300
Wałbrzych, (Ratusz- sala nr
26)
21 października 2019 r.; w
godz. od 10.00 – 14.00, rejestracja uczestników od godziny
9.45
Termin przyjmowania zgłoszeń na spotkanie informacyjne
upływa dnia 18 października
2019 r. do godz. 12.00.

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy
na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy wygląda bardzo efektownie. Zapraszamy!

OSA w Jaroszowie
We wrześniu br. dokończono
wyposażanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w
Jaroszowie w ramach programu
„Otwarte Strefy Aktywności” (OSA). Strefa aktywności
zlokalizowana jest w pobliżu
„Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi
Jaroszów”.

Postawiono: 4 ławki, 2 kosze na
śmieci, 2 stoliki plenerowe do gier
planszowych, stojak na rowery, 6
urządzeń siłowni plenerowej (orbitrek, twister, biegacz, wahadło,
wyciąg górny i motyl), tablicę
z regulaminem placu zabaw i
tablicę z informacją o dofinansowaniu z OSY. Posadzono także
4 drzewa.
Trwają prace związane z modernizacją strzegomskiej estakady, która z dnia na dzień wygląda
- Koszt tego doposażenia wycoraz bardziej efektownie. Już wkrótce będzie można ją oglądać w całej okazałości!
niósł ok. 24 tys. zł. Natomiast

koszt całego placu zabaw w
Jaroszowie to kwota blisko 68 tys.
zł, w tym dofinansowanie z OSA
– 34,9 tys. zł – informuje Marcin
Głód z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu.
red
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Zwycięzcą premierowej edycji strzegomskiego półmaratonu został Ukrainiec Bogdan Semenowycz, który osiągnął czas 1:08.43. Kto wygra w sobotę?

Emocje sportowe gwarantowane
Już w najbliższą sobotę (12.10)
w Strzegomiu odbędzie się 2.
ARYZTA Półmaraton (dystans
21,0975 km) i bieg dodatkowy
„Bieg Piekarza” (dystans ok.
11,5 km).
Start biegu nastąpi o godz.
11:00. Atestowana trasa prowadzi po jednej pętli w całości po
nawierzchni asfaltowej. Trasa
oznakowana będzie co 1 km,
zabezpieczona, z ograniczonym
ruchem pojazdów. Na trasie
będą znajdowały się trzy punkty
odświeżania i odżywiania. Start
biegu zlokalizowany będzie w
Rynku Strzegomia, zaś meta na
ul. Krótkiej (Park Strzegomskie
Planty). W ramach półma-

ratonu odbędzie się również
„Bieg Ciasteczkowy” dla dzieci
i młodzieży.
Organizatorami i współorganizatorami wydarzenia są: Urząd
Miejski w Strzegomiu, Amatorski Klub Sportowy Strzegom,
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp.
z o. o., Społeczność Biegowa
„Strzegomska Dwunastka”,
ARYZTA Polska Sp. z o. o. oraz
Fundacja Ronalda McDonalda.
Zwycięzcą premierowej edycji
strzegomskiego półmaratonu
został Ukrainiec Bogdan Semenowycz, który wyprzedził
Marokańczyka Abderrahima
Elasriego i Polaka Emila Dobrowolskiego.
red

Trasa półmaratonu: Rynek w Strzegomiu –
Żółkiewka Wiatrak – Kostrza – Godzieszówek
– Roztoka – Jugowa – Tomkowice – Strzegom
(meta w parku miejskim w pobliżu pomnika
Księżnej Anny).

O wycince drzew
15 października kończy się okres
lęgowy ptaków. W związku z tym
rozpocznie się okres pozwalający
na wycinkę drzew. Pokrótce przypomnijmy o nowych przepisach dotyczących zasad usuwania drzew.
Osoby fizyczne, które chcą usunąć drzewa na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej do Urzędu Miejskiego
składają zgłoszenie o zamiarze
wycinki drzew, których obwód na
wysokości 5cm przekracza:
- 80 cm w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego
- 65 cm w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego
- 50 cm w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Zgłoszenie, o którym mowa,
zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,
z której drzewo ma być usunięte,
oraz rysunek albo mapkę określającą
usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Po dokonaniu zgłoszenia pracownik urzędu dokonuje oględzin
w terenie. Jeżeli w ciągu 14 dni po
oględzinach Urząd Miejskiego nie
wyrazi sprzeciwu, można usunąć
drzewo.
Sprzeciw może być wyrażony w
przypadku, kiedy:
- drzewo znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków,
- drzewo znajduje się na terenie
przeznaczonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionymi innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- na terenach objętych formami
ochrony przyrody, takimi jak:

parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000,
- drzewo spełnia kryteria pomnika
przyrody,
- jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia
drzewa objętego obowiązkiem
uzyskania zezwolenia na usunięcie ,
- w przypadku nieuzupełnienia
zgłoszenia, po nałożeniu takiego
obowiązku.
Niezmienny zostaje obowiązek
dla przedsiębiorców. Jeżeli wycinka
prowadzona jest na cele związane z
prowadzeniem działalności wymaga
to złożenia wniosku i uzyskania
zezwolenia w drodze decyzji. Dotyczy to użytkowników wieczystych,
wspólnot mieszkaniowych oraz
spółdzielni mieszkaniowych.
Dodatkowy przepis mówi o tym,
iż na terenie na którym została realizowana wycinka drzew w ciągu 5
lat nie może być wydane pozwolenie
na budowę, która jest związana z
prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, gdy takie
zezwolenie zostanie wydane za taką
wycinkę trzeba będzie uiścić opłatę.
Zachodzi również konieczność
zgłaszania chęci usunięcie drzew
i krzewów stanowiących złomy i
wywroty, czyli takich które mają
złamany pień główny lub wywróciły
się odsłaniając bryłę korzeniową. Za
ich usunięcie bez zgłoszenia także
przewidziane są kary finansowe.
Krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2, można usuwać
bez zgłoszenia. Po przekroczeniu
25 m2 usuwanie krzewów wymaga
uzyskania zezwolenia w drodze
decyzji.
Przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o
ochronie przyrody nie stosuje się do
drzew i krzewów owocowych.

Co słychać w naszych miastach partnerskich?

Nowości w horickich szkołach Nowe przedszkole w Torgau

Początek roku szkolnego w
naszym mieście partnerskim to
szczególny dzień nie tylko dla
pierwszoklasistów.
W szkole podstawowej im.
Komenskeho dzieci podjęły powakacyjną naukę w odnowionym
budynku. Zmodernizowano sale
lekcyjne, zakupiono drzwi, a gabinet do nauki języków obcych wyposażono w nowoczesny sprzęt.
Nowy rok szkolny w szkole
podstawowej na Habru rozpoczął
się wesoło i pomysłowo. Poprzez
zabawę uczniowie zapoznali się z
nowymi przepisami szkolnymi,
które zabraniają m.in. używa-

nia telefonów komórkowych na
terenie szkoły. W licznych quizach, konkursach i praktycznych
ćwiczeniach poruszono kwestie
istotne we współczesnym świecie.
Pierwsze szkolne dni uczniowie
klas 6-tych spędzili na wycieczce.
Tydzień zakończył się turniejem
piłkarskim i grą w unihokeja.
W Horicach mieszczą się 3
szkoły podstawowe; do każdej
uczęszcza między 400 a 600
uczniów.
Tekst i zdjęcia: Martin Bartík,
UM Horice
Tł. i red. w jęz. polskim:
Dominika Kuleba

We wszystkich typach szkół naszych południowych sąsiadów zajęcia
lekcyjne trwają 45 minut i prowadzone są przez 5 dni w tygodniu. Rok
podzielony jest na dwa semestry. Najlepszą oceną jest jedynka! Nauka
jest koedukacyjna, a szkolna klasa skupia dzieci w tym samym wieku.
Doskonale sprawdza się system całodniowej opieki szkolnej. Świetlice
szkolne to nie tylko miejsca, w których uczniowie odrabiają lekcje, ale
- przede wszystkim – rozwijają swoje zainteresowania. W tym roku
szkolnym ostatni dzwonek zabrzmi 30 czerwca.

W starym budynku placówki
przedszkolno-oświatowej im.
Kaethe Kollwitz w Torgau mieściło się przedszkole dla 50 dzieci,
żłobek dla 30 maluszków oraz
szkolna świetlica dla 100 uczniów
szkoły podstawowej. Budynek nie
był przystosowany do tak dużej
ilości dzieci, wymagał gruntownego remontu i dlatego zadecydowano o budowie nowego.
Prace rozpoczęto w styczniu
2019 r. i po wakacyjnej przerwie
180 dzieci wróciło już do nowego przedszkola. Nowoczesny
budynek otoczony jest pięknym
ogrodem – w Niemczech dzieci
wychodzą na zewnątrz przy
każdej pogodzie. Uroczyste otwarcie nowego przedszkola było
radosnym wydarzeniem. Dzieci
przygotowały krótki program
artystyczny nagrodzony przez
licznych gości gromkimi brawami.
Koncepcja placówki to tzw.
zajęcia otwarte. Oznacza to, że
pomieszczenia przedszkolne i

Placówka nawiązała ścisłą
współpracę z przedszkolem św.
Jadwigi w Morawie. W maju
zamieściliśmy w naszej gazecie
relację ze spotkania przedszkolaków z Torgau w Morawie. Nasze
przedszkolaki już teraz cieszą się
na rewizytę w Kaethe Kollwitz.
klasowe urządzone są tematycznie. W budynku znajduje
się sala do majsterkowania, salka
teatralna, muzyczna, pokój zabaw
czy sypialnia. Przedszkolaki same
decydują, z kim chcą się bawić i w
którym pomieszczeniu spędzają
czas. Zajęcia zorganizowane
odbywają się na zasadzie pracy w
zespole, gdyż ta kompetencja jest
w niemieckim systemie oświaty
jedną z najistotniejszych.
Tekst i zdjęcia: Pia Panzer
Tł. i red. w
jęz. polskim:
Dominika
Kuleba
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W ybory parlamentarne 2019

11 pażdziernika 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzegomia z dnia 6 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Strzegomia podaje do wiadomości wyborców informację
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Nr
obwodu Granice obwodu głosowania
głosowania
1

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

STRZEGOM: Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa, Fiołkowa, Fryderyka Chopina, Granitowa,
Jaśminowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Niecała, Różana, Skalna

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

STRZEGOM: Agrestowa, Aleja Wojska Polskiego 39 - 39A nieparzyste, od 43 do końca,
Brzoskwiniowa, Ceglana, Dworcowa, Gronowska, Jagodowa, Kolejowa, Mikołaja Reja, Mordechaja Anielewicza, Mostowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Rzeźnicza, Strzelnicza, Wałowa,
Winogronowa, Władysława Sikorskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

STRZEGOM: Adama Mickiewicza, Aleja Wojska Polskiego 37E, 41 - 41C nieparzyste, Jana
Kochanowskiego, Leopolda Staffa, Stanisława Wyspiańskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

STRZEGOM: Aleja Wojska Polskiego 1 - 8, 12A - 14B parzyste, Jarosława Dąbrowskiego,
Kościelna, Księdza Prałata Stanisława Siwca, Plac Jana Pawła II, Szkolna, Św. Anny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Al. Wojska Polskiego 3 - 5, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

STRZEGOM: Aleja Wojska Polskiego 9 - 11 nieparzyste, 12, 13 - 15 nieparzyste, 16 - 37C, 38 Strzegomskie Centrum Kultury, ul. I. J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom
- 42 parzyste, Legnicka 2 - 12, Leśna
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

STRZEGOM: 3 - go Maja, Armii Krajowej, Koszarowa, Morska, Potokowa, Szarych Szeregów, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, Al. Wojska Polskiego 3 - 5, 58-150 Strzegom
Św. Jadwigi, Rybna, Wesoła, Wolska, Wspólna, Wodna, Zielona
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

STRZEGOM: Bukowa, Cicha, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Legnicka 17 - 64, Promenada, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 31, 58-150 Strzegom
Sosnowa

2

8

STRZEGOM: Bankowa, Ignacego Jana Paderewskiego od 15 do końca, Jana Matejki, Kazimierza Pułaskiego, Niepodległości, Ofiar Katynia, Parkowa, Św. Jana, Tadeusza Kościuszki
6 - 12 parzyste, od 13 do końca, Widokowa, Wincentego Witosa

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 31, 58-150 Strzegom

9

STRZEGOM: Czerwonego Krzyża, Ignacego Jana Paderewskiego 1 - 3A, Kamienna, Rynek,
Tadeusza Kościuszki 1 - 5, 7 - 11 nieparzyste, Słoneczne Ogrody

Zespół Szkół, ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom

10

STRZEGOM: Bohaterów Getta, Krótka, Ogrodowa, Św. Tomasza

Zespół Szkół, ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom

11

STRZEGOM: Bracka, Brzegowa 1 - 15A, Czarna, Dolna 1 - 17, Kasztelańska, Malinowa,
Stawowa, Świdnicka, Źródlana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzegowa 1, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

STRZEGOM: Bolesława Limanowskiego, Brzozowa, Familijna, Gen. Henryka Dembińskiego,
Gen. Józefa Bema, Generała Władysława Andersa, Kwiatowa, Lipowa, Marszałka Józefa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, Brzegowa 1, 58-150 Strzegom
Piłsudskiego, Olszowa, Piekarnicza, Pogodna, Polna, Spokojna, Słoneczna, Stefana Starzyńskiego, Wrzosowa

13

STRZEGOM: Brzegowa od 17 do końca, Dolna od 18 do końca, Górnicza, Jeleniogórska,
Kopalniana, Marii Konopnickiej, Milenijna, Miodowa, Wałbrzyska, Wydobywcza

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Jeleniogórska 19, 58-150 Strzegom

14

Goczałków

Świetlica Wiejska w Goczałkowie, ul. Rogoźnicka 17, 58-152 Goczałków
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15

Jaroszów 1 - 4, 5, 6 - 20A, od 110 do końca

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

16

Rusko

Świetlica Wiejska w Rusku, Rusko 8, 58-120 Jaroszów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

17

Bartoszówek, Jaroszów: 4A - 4F, 5A - 5G , 5H, 21 - 109

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

18

Goczałków Górny, Graniczna, Wieśnica

Świetlica Wiejska w Wieśnicy, Wieśnica 18, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

19

Godzieszówek, Żelazów, Żółkiewka

Świetlica Wiejska w Żółkiewce, Żółkiewka 54, 58-150 Strzegom

20

Kostrza

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy, Kostrza ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom

21

Rogoźnica

Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, Rogoźnica ul. Parkowa 1, 58-152 Goczałków

22

Granica, Modlęcin, Stawiska, Tomkowice

Świetlica Wiejska w Granicy, Granica 5A, 58-150 Strzegom
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

23

Międzyrzecze, Morawa, Skarżyce

Świetlica Wiejska w Międzyrzeczu, Międzyrzecze 2, 58-150 Strzegom

24

Stanowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Świebodzka 9, 58-141 Stanowice

25

Grochotów, Olszany

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, Olszany 33a, 58-141 Stanowice

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym
także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do
pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo
długotrwałej niezdolności

do pracy w gospodarstwie
rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać
zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I najpóźniej do dnia 30 września
2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy
najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 75 lat lub posiada-

jący orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do
pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo
długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie
rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa powinien
zostać złożony do Burmistrza
Strzegomia najpóźniej do dnia
4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie
w dniu 13 października 2019
r. od godz. 7.00 do godz.
21.00.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew SUCHYTA

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom
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Co w kinie SCK?
ANGRY BIRDS 2 (DUBBING)
18.10, godz. 16.00
19.10, godz. 16.00
20.10, godz. 16.00
bilety: normalny 18 zł/
ulgowy 15 zł
NIE(ZNAJOMI)
18.10, godz. 18.00
19.10, godz. 18.00
20.10, godz. 18.00

bilety: normalny 18 zł/
ulgowy 15 zł
3. MARATON GROZY
ANNABELLE WRACA
DO DOMU
25.10, godz. 18.00
TO: ROZDZIAŁ 2
25.10, godz. 20.00
bilet na maraton: 25 zł, bilet
na jeden film: 18 zł

ina SCK!
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Zapraszamy na trzecią edycję Maratonu Grozy w strzegomskim kinie

3. Maraton grozy w kinie SCK

Już 25 października 2019 r.
na ekranie kina SCK ponownie zagoszczą najlepsze horrory tego
sezonu! Wszystko to
w promocyjnej cenie
25 zł za bilet na maraton (2 filmy) lub
18 zł za bilet na jeden z dwóch filmów.
Dodatkowo kupując bilet na maraton
Biblioteka Publiczna w Strze- (2 filmy), otrz yma
gomiu 11 września br. podpisała się darmową porcję
umowę dotyczącą dofinansowania popcornu.
zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
- To nadal nie koRozwoju Czytelnictwa” Priorytet niec niespodzianek,
1 – Zakup nowości wydawniczych p o d c z a s w i e c z o r u
do bibliotek publicznych.
spośród osób, które
Celem programu jest popra- kupią bilet na mawa stanu czytelnictwa w Polsce raton, rozlosujemy
poprzez wzmocnienie roli bi- s p e c j a l n e n a g ro d y.
bliotek publicznych, szkolnych i Dodatkowo jak co
pedagogicznych, jako lokalnych roku czeka specjalnie
ośrodków życia społecznego sta- przygotowana straanowiących centrum dostępu do aszna dekoracja, gwakultury i wiedzy. Kwota na zakup rantujemy że to warto
nowości wydawniczych do na- zobaczyć! – zachęcają
szych bibliotek to 19 400 zł.
organizatorzy.
- Zapraszamy naszych czytelników do składania propozycji
Przygotowane na
zakupu książek w ww. progra- t e n w i e c z ó r f i l m y
mie do 20 października – mówi to:
Agata Sztandera, p.o. dyrektora • „Annabelle wraca
Biblioteki.
do domu”, godz.
Na propozycje książek czeka18:00
my w Bibliotece Publicznej w • „To: Rozdział 2”,
Strzegomiu przy ul. Świdnickiej
godz. 20:00
21-23 oraz w filiach wiejskich.
Propozycje można również wyR E Z E R WA C J A
syłać na adres e-mail: biblioteka@ B I L E T Ó W O N strzegom.pl.
LINE:

https://bit.ly/2l1P8q1
uznawane zniżki oraz vouPodczas maratonu nie będą chery!
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oświata

11 pażdziernika 2019

Zajęcia w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów, ale również zintegrowały młodzież

Poznawali tajniki meteorologii
W ramach Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki, uczniowie z
PSP nr 3, PSP nr 4 oraz PSP
w Olszanach mogli poczuć
się jak prawdziwi studenci,
uczestnicząc w zajęciach z
meteorologii w Zakładzie
Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia odbyły się
25 września br.
Młodzie ż ucz estnicz yła
m.in. w zajęciach warsztatowych pt. „Zjawiska pogodowe w małej filiżance, czyli
meteorologia dla każdego”.
Prowadzący, wykonując proste doświadczenia wyjaśniał,
jak powstają wybrane zjawiska pogodowe. Uczniowie,

obser wując ciekawe pokaz y, poznawali właściwości
powietrza oraz zależności
między ciśnieniem, temperaturą i gęstością powietrza.
Prezentacja multimedialna
i kolejne doświadczenia
prz ybliż yły dzieciom mechanizm cyrkulacji powietrza. Warsztaty zakończyły
d o ś w i ad c z e n i a d o t yc z ąc e
pary wodnej i powstawania
chmur.
Po tych zajęciach odbył
się wykład pt. „Czy zje nas
smog?”. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się, skąd
się biorą zanieczyszczenia w
otaczającym nas powietrzu,
dlaczego są groźne dla naszego
zdrowia i co to jest ten słynny

Z nauką za pan brat

Myślicie, że nauka jest nudna?
Nieprawda! Przekonali się o
tym uczniowie klas ósmych
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kostrzy, którzy we wrześniu
wspólnie pojechali do Instytutu
Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu.
Odbywały się tam wykłady w
ramach XXII Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki.
Uczniowie wzięli udział w pokazach doświadczeń z dziedziny

chemii i fizyki. Mogli obserwować m. in.: właściwości materii
w niskich temperaturach, lewitację magnetyczną, doświadczenia z magnetyzmu, proste
reakcje chemiczne, sztuczną
krew i pokazy pirotechniczne. Następnie uczestniczyli w
trzech wykładach połączonych
z pokazami. Po tych kilku
godzinach wspólnego, intensywnego zdobywania wiedzy,
nieco zmęczeni, ale za to pełni
pozytywnych wrażeń, wrócili
do domów.
red

smog. Ostatnim punktem były
zajęcia terenowe. Młodzież
zwiedzała ogródek
meteorologiczny i poznawała
przyrządy służące do pomiaru i obserwacji
składników
pogody oraz
metody prowadzenia obserwacji. Z dużym
zainteresowaniem uczniowie
oglądali wnętrze klatki meteorologicznej
i odczytywały
temperaturę
powietrza.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody laureatom w poszczególnych kategoriach

Witajcie w naszej akademii
W Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Stanowicach miało miejsce
uroczyste podsumowanie projekt u edukacyjnego, poświęconego patronowi szkoł y
– Jano wi Br z ec hwie
pt. „Witajcie w naszej
akademii”.
Dyrektor Katarzyna
Wójcik zapoznała zgromadzonych z głównymi
celami projektu i jego
przebiegiem, W trakcie
uroczystości wręczono
nagrody laureatom w
poszczególnych kategoriach. Później prezentowali się zwycięzcy
poszczególnych kategorii.
Odczytano najlepsze opowiadanie zawierające tytułu
u t wo ró w J a n a B r z e c h w y,
parafrazy jego wierszy. Były
też piosenki. Pier wszoklasiści brawurowo wykonali
utwór „Pomidor”, natomiast
dziewczęta z klas VI – VII
zaśpiewały swoją piosenkę
o patronie. Każdy mógł po-

dziwiać kukiełki stworzone
pr z e z uczniów klasy I I i
III, portrety poety, albumy
poświęcone jego twórczości, czy obejrzeć prezentację
multimedialną na jego temat. - To był niezapomniany
dzień i mamy nadzieję, że na
stałe wejdzie do kalendarza
imprez naszej szkoły – mówi
Katarzyna Wójcik.

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół
i Pracownicy Oświaty!
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto.
Z tej okazji, w imieniu władz samorządowych Strzegomia,
pragniemy wyrazić swoje uznanie dla dorobku i osiągnięć
w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i placówek
oświatowych gminy Strzegom.
Dziękujemy wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm oraz trud
włożony w wychowywanie naszych najmłodszych
mieszkańców, kształtowanie postaw patriotycznych,
społecznych
oraz wskazywanie ponadczasowych wartości.
Przewodniczący Rady Miejskiej
		            Tomasz Marczak					

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Młodzi szachiści z nowymi
kategoriami szachowymi

W Żarowie rozegrany został
VII Memoriał Szachowy pamięci
J. Kipczaka i P. Paradowskiego.
W gronie startujących w turnieju
blisko 120 osób znalazło się kilkunastu młodych miłośników gry
w szachy ze Strzegomia.
W grupie C
dla zawodników bez kategorii oraz
posiadających
5 kategorię szachową wysokie 5
miejsce zajął Aleksander
Stempniewicz, zajmując jednocześnie 3 miejsce wśród juniorów.
7. miejsce zajął Szymon Cygan,
na 15. miejscu uplasował się
Błażej Miszkiewicz, 21. - Jakub
Jedyńczuk, 24. - Jim Komisarczyk, 25. - Hanna Wójcik
(3. miejsce wśród juniorek) i
26. – Zuzanna Włodarczyk.
Na kolejnych miejscach znaleźli

się Hubert Kołodziej, Michał
Krosta i Aleksandra Podhorodecka.
W grupie tej Aleksander Stempniewicz i Hanna Wójcik zdobyli
4 kategorię szachową, natomiast
Szymon Cygan, Jakub Jedyńczuk
i Zuzanna
Włodarczyk
z d o by l i 5
kategorię
szachową.
Trudniejsze
zadanie miała trójka młodych szachistów
występująca w silniejszej grupie
B dla zawodników posiadających
już 4 kategorię szachową. Tutaj
szachiści rywalizowali w turnieju
aż dwa dni. Najwyższe miejsce
zajął Artur Ratkowski, zajmując
dobre, 13 miejsce. Oprócz niego
w tej grupie wystąpili Gabriella
Gołębczyk i Wojciech Zontek.
Gratulujemy!
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Poprawa walorów turystycznych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zmniejszenie emisji spalin i hałasu – to tylko niektóre zalety budowanej ścieżki

Ścieżka Strzegom - Wieśnica
Trwają końcowe prace przy
budowie ścieżki pieszo–rowerowej przy ul. Legnickiej w
Strzegomiu. Jest to pierwszy
etap budowy ścieżki, która ma połączyć Strzegom z
Wieśnicą.
W 2019 r. została podpisana
umowa na realizację robót budowlanych występujących przy
I etapie zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy
ciągu pieszo – rowerowego na
odcinku Strzegom – Wieśnica”.
Wartość umowy to ponad 1,5
mln zł. Zadanie jest realizowane wspólnie z województwem
dolnośląskim.

Łączna długość ścieżki to
około 700 m. Nawierzchnia
ciągu pieszo–rowerowego zostanie wykonana z betonu asfaltowego.
- Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie
i poprawa warunków obsługi
użytkowników drogi wojewódzkiej 374, poprawa walorów
turystycznych i zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa
komfortu podróżujących – tłumaczy burmistrz Strzegomia,
Zbigniew Suchyta.
red

Nowy chodnik w Stanowicach

Pod koniec września br. odbył
się odbiór techniczny chodnika
przy drodze powiatowej nr
2884D przy ul. Strzegomskiej
w Stanowicach.
W ramach inwestycji wykonano deptak z kostki betonowej
w pasie drogowym o łącznej
długości ok. 359 mb. Koszt budowy wyniósł ok. 188,2 tys. zł.
Chodnik wybudowano ze
środków finansowych gminy
Strzegom i powiatu świdnickiego na mocy zawartej umowy,

pod nadzorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.
Wykonawcą robót była firma
PPHU DROG ART ze Strzegomia.
Przypominamy, że jest to
trzeci wybudowany w tym roku
chodnik przy drogach powiatowych, który finansowany jest
wspólnie przez naszą gminę
i powiat. Wkład finansowy
strzegomskiego samorządu w
budowę trzech chodników wyniósł łącznie 230 tys. zł.

- Mieszkańcy cieszą się z Orlika, placów zabaw, siłowni i nowej świetlicy wiejskiej - mówi p. sołtys

Razem można więcej
Minęło kilka miesięcy od wyborów na sołtysów wsi gminy
Strzegom. W 16 wsiach na tym
stanowisku pozostały te same
osoby, w 7 nastąpiły zmiany.
Od tego numeru będziemy
przedstawić nowych szefów
wsi. Dzisiaj wywiad z Zofią
Rułką – sołtys Jaroszowa.

- Mieszkańcy, ci starsi i młodsi, są bardzo zadowoleni z
inwestycji. Szczególnie z Orlika,
placów zabaw, siłowni i nowej
świetlicy wiejskiej. Liczymy na
to, że miejsca spotkań pomogą
nam się zintegrować. Chcemy
pracować, by nasza wieś była
jeszcze piękniejsza.

- Czy trudno być sołtysem tak
dużej wsi? Jakie są pani pierwsze spostrzeżenia i wnioski?
- Praca z ludźmi i dla ludzi
daje przede wszystkim mnóstwo satysfakcji. I tej satysfakcji
jest więcej niż trudności. W
razie jakichkolwiek problemów mogę liczyć na wsparcie
mieszkańców, innych organizacji działających w Jaroszowie,
Rady Sołeckiej, naszej radnej
- Krystyny Lewickiej i urzędników z Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu.

- Co zrobić, by jeszcze bardziej
zintegrować Jaroszów?
- Wierzę, że wspólne organizowanie uroczystości, imprez,
festynów czy wycieczek pomoże. Razem możemy więcej. Niezależnie od tego, co nas różni,
możemy skupić się na tym, że
mieszkamy w jednej wsi i możemy zrobić dużo dobrego.

- W Jaroszowie w ostatnich
latach powstało wiele nowych
obiektów dla mieszkańców. Czy
jaroszowianie są zadowoleni z
tych inwestycji?

- Czego jeszcze brakuje w
Jaroszowie?
- W Jaroszowie brakuje ośrodka zdrowia, bankomatu czy
poczty. Wiemy, że nie wszystko
można osiągnąć szybko i trzeba
czasu i środków na kolejne
inwestycje.
- Dziękuję za rozmowę.
TW

Mimo że Klub Seniora działa zaledwie kilka tygodni, odbywają się już warsztaty szydełkowania, gotowania, zajęcia komputerowe oraz ćwiczenia ruchowe

Złapały wiatr w żagle
Chcą się integrować, rozwijać swoje pasje, zrobić coś wspólnie
dla siebie i dla swojej wsi – chodzi o seniorki z Jaroszowa, które
właśnie zerwały z nudą i rutyną dnia codziennego! Od 2 wrześSpośród uczestników klubu
nia br. w największym sołectwie gminy Strzegom zaczął swoją
został wybrany zarząd, któremu
działalność Klub Seniora, do którego
przewodniczy Maria Kierko. W
aktualnie należy już 18 osób.
skład rady KS weszły: Aleksandra Pawlikowska, Zofia Rułka,
Lidia Jasinowska i Krystyna
Paśko.
Jak informuje Wioletta Kuczerka, instruktor d/s kultury
bezpośrednio nadzorowany przez
kierownika Działu Usług Opiekuńczych w OPS w Strzegomiu,
zajęcia w klubie odbywają się codziennie. Mimo że Klub Seniora
działa zaledwie kilka tygodni,
odbywają się już warsztaty szydełkowania, gotowania, zajęcia
komputerowe oraz ćwiczenia
ruchowe. - 14 września poma-

gałyśmy w przygotowaniu Balu
Rolnika. Odbyło się już spotkanie
z instruktorem Nordic Walking - Michałem Szymańskim.
Uczestniczyłyśmy również w
Strzegomskim Marszu Kapeluszowym. 2 października wspólnie
posadziłyśmy krzewy wokół placu
rekreacji w Jaroszowie, zaś 5 października uczestniczyłyśmy w VII
Jaroszowskim Marszobiegu Przełajowym organizowanym przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jaroszowie – dodaje Wioletta
Kuczerka.
Seniorki z Jaroszowa pragną
nawiązać współpracę z działającymi we wsi stowarzyszeniami,
parafią, szkołą, Kołem Gospodyń

Wiejskich, Ochotniczą Strażą
Pożarną i innym instytucjami.
W planach są wyjazdy do kina,
teatru i na basen. Zorganizowane
będą również wyjazdy plenerowe,
wystawy, kiermasze i inne kulturalne wydarzenia. Ich marzeniem
jest stały rozwój klubu i pokazanie

innym, jak można atrakcyjnie i
wspólnie spędzać wolny czas.
- Zapisując się do Klubu Seniora w Jaroszowie, po prostu
zrywa się z nudą, dlatego bardzo
serdecznie zapraszamy seniorów.
Liczba miejsc jest ograniczona –
kończy Wioletta Kuczerka.

Klub Seniora powstał w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum Aktywności i Integracji
Mieszkańców Wsi Jaroszów”, na który gmina Strzegom pozyskała
1,25 mln zł z Unii Europejskiej.

10

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

sport

11 pażdziernika 2019

Fundatorem nagród był przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu – Tomasz Marczak, a pucharów - koło Polskiego Związku Wędkarskiego Strzegom

Zarzucili wędki po nagrody
Andrzej Bobowski okazał
się zwycięz cą Otwar t ych
Z awodów Gr untowych o
Puchar Przewodniczącego
R ady Miejskiej w S tr z egomiu, które odbył y się 22
września br. na zbiorniku
„Rekreacyjny ” w Rusku.
Zawody otworzył prezes
strzegomskiego koła PZW
- Ta d e u s z C h m i e l i ń s k i ,
któr y powitał wsz y stkich
i zapoznał z regulaminem
z a w o d ó w. W r y w a l i z a c j i
uczestniczyło 35 zawodników. Po odprawie i losowaniu stanowisk wędkarze
udali się na wylosowane
stanowiska.

Zawody tr wał y w godz.
8.00 - 13.00. W piękny, słoneczny dzień ryby żerowały
różnie, ale wyniki były ogólnie słabe.
Po ważeniu ryb wyłoniono
zwycięzców:
I miejsce - Andrzej Bobowski - 1355 pkt
II miejsce – Jarosław Gzyl
– 1225 pkt
III miejsce - Krz ysztof
Jankowski – 1025 pkt
Zwycięzcom zostały wręczone puchary, dyplomy oraz

Zawodnicy
seniorskiej
drużyny
A K S - u
S tr z egom
prowadzonej przez
Aleksandrę
Kr uk inauguracyjny mecz
III ligi rozegrali 5 października na
wyjedzie z dr uż y ną SMS
O limp Oborniki Śląskie.
Natomiast w pier wsz ym
meczu przed własną publicznością - 19 października
- nasi seniorzy zmierzą się
z drużyną LZS Średzianin
Środa Śląska.

red

Największą rybę - lina o dł. 34 cm – złowił Jarosław Gzyl.

Terminarz rozgrywek siatkarzy
Dolnośląski Związek Piłki
Siatkowej podał terminarze
rozgrywek ligowych w sezonie
2019/2020. Nas najbardziej interesują oczywiście rozgrywki
III ligi mężczyzn.

nagrody. Fundatorem nagród
był przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu – Tomasz Marczak, a pucharów
- koło PZW Strzegom.

Tegoroczne mecze AKS-u
Strzegom:
5 października - SMS Olimp
Oborniki Śląskie - AKS Strzegom 3:0.
19 października - AKS
- LZS Średzianin
Środa Śląska
26 października
- IM Faurecia
Volley Jelcz
-Laskowice
- AKS
9 listopada
- AKS - Kudowianka Kudowa Zdrój
16 listopada - UKS
Tygrysy Strzelin - AKS
23 listopada - AKS - BTS
Elektros Bolesławiec
30 listopada - MKS Pogoń
Góra - AKS
7 grudnia - WKS Volley Innex
Wilczyce - AKS
14 grudnia- AKS - ZTS Ząbkowice Śląskie

Wyjazd mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy Strzegom

Sukcesy judoków AKS-u
Na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu Ippon Kożuchów
14 września br. 8-osobowa grupa judoków AKS-u Strzegom
uczestniczyła w zawodach,
które – jak się później okazało
– były bardzo udane. W turnieju wystartowało ponad dwustu
zawodników z kilkunastu klubów z Polski i Niemiec.
Dzieci pod opieką trenerów:
Józefa Smotera i Krzysztofa Poterały zaznaczyły swoją
obecność na tatami w Kożuchowie skutecznymi walkami i
dobrymi wynikami.
Na najwyższym stopniu podium stanęli: Nina Romanowska i Karol Górski. Srebrne
medale wywalczyli: Gracjan
Maciejewski i Dariusz Kuś.

Brąz przypadł: Urszuli
Strzeleckiej, Aleksandrze Morytko i
Jakubowi Zalasowi. Maja Oleksyk miała mniej
szczęścia i zajęła
miejsce tuż za
podium.
Gratulujemy
zawodnikom i
czekamy na
dalsze
sukcesy.
red

W Y N I K I P IŁ K A R S K IE
IV liga piłkarska – zachód
(AKS Granit Strzegom S. A.)
Kolejne mecze w tym sezonie:
Lotnik Jeżów Sudecki – AKS 0:1, AKS – Stal Chocianów 5:0,
Orla Wąsosz – AKS 0:5
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A

9

25

2. Apis Jędrzychowice

9

3. Chrobry II Głogów

Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Unia Jaroszów, Herbapol Stanowice)
Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 0:3, Unia – Unia
Bogaczowice 2:2, Herbapol – Górnik Boguszów-Gorce 7:0,
Darbor Bolesławice – Herbapol 2:0
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. MKS Szczawno Zdrój

8

22

22

2. Victoria Świebodzice

8

9

22

3. Darbor Bolesławice

4. Karkonosze Jelenia Góra

9

19

5. Odra Ścinawa

9

6. Sparta Grębocice

Klasa B – grupa Wałbrzych I
(AKS II Strzegom, Sokół Kostrza)
Kolejne mecze w tym sezonie:
Sparta Przełom Pastuchów - AKS II Strzegom 1:7, AKS II –
Grom Panków 3:2, Sokół – Tęcza Bolesławice 1:1, Sparta
Przełom Pastuchów – Sokół 2:0
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Podgórze Wałbrzych

8

24

22

2. Zieloni Mokrzeszów

8

21

8

19

3. AKS II Strzegom

8

18

4. Górnik Nowe Miasto Wał-

8

18

4. MKS II Szczawno Zdrój

8

15

16

5. KS Walim

8

15

5. Iskra Witków Śląski

8

15

9

14

6. Herbapol Stanowice

8

15

6. Błyskawica Kalno

8

15

7. Orkan Szczedrzykowice

9

13

7. Sudety Dziećmorowice

8

10

7. Płomień Dobromierz

8

15

8. KS Legnickie Pole

9

12

8. Górnik Wałbrzych

8

10

8. Grom Panków

8

13

9. Sparta Rudna

9

12

9. Włókniarz Głuszyca

8

9

9. Nysa Kłaczyna

8

12

10. Lotnik Jeżów Sudecki

9

12

10. Czarni Wałbrzych

8

9

10. Tęcza Bolesławice

8

10

11. Górnik Złotoryja

9

9

11. Unia Jaroszów

8

7

11. Silesia Żarów

7

7

12. Stal Chocianów

9

8

12. Unia Bogaczowice

8

7

12. Zryw Łażany

8

6

13. Kuźnia Jawor

9

7

13. Górnik Boguszów-Gorce

8

7

13. Sparta Przełom Pastuchów

8

6

14. Gryf Gryfów Śląski

9

7

14. Zagłębie Wałbrzych

8

7

14. Karolina II Jaworzyna Śl.

8

4

15. Orla Wąsosz

9

5

15. Zieloni Mrowiny

8

6

15. LKS Piotrowice Świdnickie

7

4

16. Prochowiczanka Prochowice

9

2

16. Orzeł Witoszów

8

3

16. Sokół Kostrza

8

1

źródło: www.90minut.pl
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Komunikacja szkolna dla mieszkańców

LINIA numer 1

LINIA numer 3

LINIA numer 2

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

godz. km

godz.

przystanki

6.40

Strzegom Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

7.00

Godzieszówek

7.05

Żelazów sklep

Olszany 100

7.07

Kostrza szkoła

6.53

Olszany 113

7.15

Żółkiewka wieś/wiatrak

6.56

Olszany 16

7.00

Olszany 134 szkoła

7.20

Strzegom Mickiewicza PSP 2

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

godz.

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 Polskiego za torami

7.00

Strzegom Mickiewicza PSP2

7.05

Strzegom Al. Wojska Polskiego PSP4

7.25

Strzegom Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

7.08

Strzegom Brzegowa PSP3

7.30

Strzegom Brzegowa PSP3

7.18

Modlęcin 55a

7.35

Strzegom, Jeleniogórska (
była szkoła PSP3) PP 4

7.23

Granica wieś

7.25

Granica przy drodze

7.42

Strzegom domki południe

7.30

Tomkowice 1

7.50

Strzegom Leśna PSP 7

7.53

Strzegom Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

---

-----

12.30

Strzegom Al. Wojska Polskiego 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

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 Polskiego PSP 4

13.50

Strzegom Brzegowa PSP3

14.00

Stawiska

13.07

Goczałków szkoła

14.05

Olszany 134 szkoła

13.12

Rogoźnica Świdnicka

14.10

Olszany 16

14.13

Olszany 113

13.22

Goczałków górny

14.15

Olszany 100

13.25

Graniczna

14.22

Rzędziny

13.30

Strzegom Mickiewicza PSP2

12.50

14.28

Modlęcin 4

Strzegom Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

14.30

Modlęcin świetlica

13.35

Strzegom Leśna PSP 7

12.55

Strzegom domki południe

14.35

Modlęcin Mały 55a

13.37

Strzegom Al. Woj. Pol. PSP4

13.00

Strzegom Al. Woj. Polskiego
szkoła PSP 4

14.45

Strzegom Mickiewicza PSP 2

13.40

Strzegom Brzegowa PSP3

14.50

Strzegom Leśna PSP7

14.55

Strzegom Brzegowa PSP3

13.45

13.35

Strzegom Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

15.00

Stanowice Strzegomska

Strzegom Jeleniogórska (
była szkołaPSP3) obecnie
PP4

15:02

Stanowice Świebodzka

13:50

Tomkowice

15.07

Grochotów (zatoczka po
prawej stronie)

14.00

Granica

15.10

Grochotów ( przystanek PKS)

14.05

Modlęcin Mały

15.13

Grochotów ( za sołtysem)

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

15.17

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 Polskiego szkoła PSP 4

LINIA numer 5

LINIA numer 4

km przystanki

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 Polskiego szkoła PSP 4

14.25

Strzegom domki południe

14.30

Strzegom Brzegowa PSP3

14.35

Strzegom Mickiewicza PSP 2

14.40

Strzegom Al. Wojska Polskiego 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 Polskiego szkoła PSP 4

15.25

Strzegom Brzegowa PSP3

15.35

Modlęcin 55a /mały/

15.45

Międzyrzecze skrzyżowanie

15.40

Strzegom Brzegowa PSP3

15.45

Strzegom Jeleniogórska (
była szkoła PSP 3) PP 4

15.50

Tomkowice

15.52

Tomkowice szkoła

15.10

Godzieszówek

15.57

Granica 47

15.30

Strzegom Al. Woj. Pol. PSP4

16.05

Modlęcin 55a /mały/

16.10

Modlęcin świetlica

15.35

Strzegom domki południe

16.12

Modlęcin 4

15.40

Strzegom Brzegowa PSP3

16.15

Olszany 100

15.45

Strzegom Mickiewicza PSP 2

16.17

Olszany 113

16.20

Olszany 134

15.55

Żółkiewka

16.22

Olszany 16

16.05

Żelazów

15.50

Morawa sklep

16.30

Grochotów za Sołtysem

16.10

Kostrza szkoła

16.35

Stanowice Świebodzka

15.55

Strzegom Al. Wojska Polskiego za torami

16.37

Stanowice Strzegomska

16.15

Godzieszówek

16.00

Skarżyce wieś

16.45

Strzegom Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

16.20

Strzegom Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

16.05

Strzegom, Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

godz.

6.45

km przystanki
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

Strzegom Mickiewicza PSP 2

7.45

Strzegom Al. Wojska Polskiego szkoła PSP 4

14.05

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 Polskiego za torami

7.38

Strzegom Mickiewicza PSP 2

7.42

Strzegom Leśna PSP 7

7.47

Strzegom Al. Woj. Polskiego
szkoła PSP 4

---

7.40

---
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-----

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

14.10

Strzegom Leśna PSP 7

10.00

Żółkiewka

14.15

Strzegom Mickiewicza PSP 2

10.10

Strzegom Al. Woj. Polskiego
szkoła PSP4

14.18

Wieśnica

14.25

Goczałków Boczna

14.35

Rogoźnica Świdnicka

14.40

Goczałków Górny

14.45

Graniczna

Strzegom Al. Woj. Polskiego
szkoła PSP 4

15.25

Strzegom Mickiewicza PSP2

15.30

Strzegom Al. Wojska Polskiego 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

-----

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

Goczałków szkoła

14.27

15.20

---
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Wielkie inwestycje w gminie Strzegom

11 pażdziernika 2019

Otwarcie z wielką pompą!
Data 26 września 2019 r. zapewne przejdzie do annałów historii naszego miasta. W tym
dniu nastąpiło oficjalne otwarcie nowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym na
ul. Kościuszki 51.
Władze samorządowe Strzegomia podziękowały wszystkim osobom i instytucjom za
wsparcie i zaangażowanie przy
realizacji budowy tak pięknego
i nowoczesnego obiektu, które

stało się wizytówką naszej
gminy oraz miejscem, gdzie
najmłodsi strzegomianie spędzą
wiele radosnych i wyjątkowych
chwil. Zaproszeni goście, będąc
pod wielkim wrażeniem budyn-

ku, mogli go na zakończenie
zwiedzić.
Zapraszamy do obejrzenia
fotografii z otwarcia Publicznego Przedszkola nr 1 w Strzegomiu.

