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Ojcowie 
niepodległości 

Z okazji rocznicy 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości, 
w Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” w Strzegomiu 28 września 
br. odbył się wernisaż wystawy pn. 
„Ojcowie Niepodległości”. Strze-
gomianie mieli okazję wysłuchać 
wykładu poświęconego postaciom 
Dmowskiego, Paderewskiego, Wi-
tosa, Korfantego i Daszyńskiego. 
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StrzeGom
Plac zabaw

Przedszkole „Miś Uszatek” 
w Strzegomiu może pochwa-
lić się nowym placem zabaw. 
Jest to realizacja projektu zgło-
szonego do budżetu obywatel-
skiego. Wartość inwestycji to 
85.731 zł. Plac zabaw został 
wyposażony w różnorodne 
urządzenia. Zamontowano 
m.in. dwa duże zestawy zaba-
wowe, pociąg z wagonikami, 
piaskownicę statek, ławeczki. 
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StrzeGom
Kanalizacja 
w Modlęcinie 

Rozstrzygnięto przetarg 
na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w tej miejscowości. 
Ścieki z Modlęcina, poprzez 
system kanalizacyjny w Ol-
szanach, Stanowicach i Mię-
dzyrzeczu, doprowadzone 
zostaną na oczyszczalnię 
w Strzegomiu. To bardzo 
wyczekiwana inwestycja.
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StrzeGom
Sesja rady 
miejskiej

Ważnym punktem sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu odby-
tej 27 września br. było przyję-
cie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom 
za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.  
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie utworzenie żłobka 
oraz przystąpienia gminy do porozumienia o współpracy w ra-
mach projektu unijnego pod nazwą „Krwią i żelazem: śladami 
wojen prusko - austriackich”.
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StrzeGom
Judocy w Czechach 

W  o s t a t n i  w e e k e n d 
wr z eśn ia  b r. (29-30 .09) 
8-osobowa grupa judoków 
AKS-u Strzegom uczest-
niczyła w turnieju w cze-
skim Melniku. W zawodach (dzieci i dzieci starsze 
-  roczniki  2007-2009)  wzięło  udzia ł  ponad 330 
zawodników z kilkudziesięciu klubów z Czech, Nie-
miec i Polski. Dla niektórych strzegomskich judoków 
było to pierwszy zagraniczny start. Zawodnicy pod 
okiem Pawła Lasoty i Krzysztofa Poterały świetnie 
zaprezentowali swoje umiejętności. 
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StrzeGom
Dzień Sybiraka

W Strzegomskim Cen-
trum Kul tur y  uczniowie 
P ub l i czne j  Szko ł y  Pod-
stawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego z oddzia-
łami przedszkolnymi w Strzegomiu i  członkowie 
koła Związku Sybiraków w Strzegomiu uroczyście 
uczcili 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków 
i  28. rocznicę  i s tnienia  s t rzegomskiego koła . W 
czasie uroczystości przedstawiciele Związku Sybi-
raków wręczyli  odznaczenia. Obchody odbyły się 
27 września br. 
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Bez wątpienia wielkim suk-
cesem było otwarcie krytej 
pływalni „Delfinek”, z której 
dziś korzystają nie tylko dzie-
ci, ale także i seniorzy. To tu 
odbywają się lekcje pływania 
i zajęcia z aquaerobiku, cieszące 
się dużym zainteresowaniem. 
Wiele pozytywnych opinii pada 
również pod adresem „Alei 
Rzeźb”, która stała się miejscem 
spacerów całych rodzin. Jej do-
pełnieniem jest multimedialne 
centrum informacji, zloka-
lizowane w CAS „Karmel”. 
Ostatnie miesiące to także 
duże przedsięwzięcia związane 
z oświatą. Termomodernizacji 
doczekały się strzegomskie 
szkoły i przedszkola, a nowo 
budowane przedszkole z od-
działem żłobkowym przy ul. 
Kościuszki będzie pierwszym 
tego typu obiektem w gminie, 
zbudowanym w technologii 
pasywnej. Również po raz 
pierwszy w Strzegomiu zorga-
nizowano imprezę skierowaną 
do najmłodszych pn. Miasto 
Dzieci. Istotna jest także po-
prawa infrastruktury. Całko-
wicie swoje oblicze zmieniły 

ulice Olszowa, 
P i ł s u d s k i e g o 
i Kwiatowa. Przy 
garażach, w oko-
licy nowo budo-
wanego przedszkola 
w Strzegomiu, wyłożono 
nawierzchnię szutrową kostką 
granitową. W porozumieniu 
z powiatem świdnickim, wy-
remontowano chodniki na 
wsiach. W Rogoźnicy doko-
nano przebudowy dróg do-
jazdowych do gruntów rol-
nych. Wyremontowano drogi 
w Tomkowicach i Kostrzy. 
Duże zadania realizowane są 
na terenach wiejskich. W Go-
czałkowie Górnym, Morawie 
i Żelazowie od podstaw zostaną 
wybudowane nowe świetlice. 
Natomiast w Grochotowie 
na potrzeby świetlicy zosta-
nie zaadaptowany budynek. 
Pełną parą idzie budowa cen-
trum aktywności w Jaroszowie 
oraz przebudowa budynku na 
mieszkania socjalne. W Go-
dzieszówku i Skarżycach wy-
budowano strefy aktywności 
z placami zabaw i siłowniami 
zewnętrznymi. Ulice oświe-

tlają natomiast nowoczesne 
lampy hybrydowe. W gminie 
niweluje się również wieloletnie 
zaniedbania, czego efektem jest 
np. remont podwórka w Strze-
gomiu między ulicami Boh. 
Getta i Świdnicką. Ostatni czas 
to ogromna przemiana Grabów, 
które z każdym tygodniem stają 
się coraz bardziej przyjaznym 
miejscem do mieszkania. Pod-
czas codziennego spaceru po 
mieście łatwo można dostrzec, 
jak szare i zniszczone elewacje 
kamienic zmieniają się w este-
tyczne i kolorowe. Takim dzia-
łaniom bez wątpienia sprzyja 
konkurs „Odnów i wygraj”. 
Gmina wychodzi naprzeciw 
najbardziej potrzebującym, cze-
go wyrazem jest otwarcie lokalu 
readaptacyjnego w Strzegomiu. 
Dodajmy jeszcze, że w tym 
roku na inwestycje zaplanowa-
no ponad 50 mln zł. 

Gmina od wielu lat intensywnie się rozwija. Ostatni rok jest tego dowodem
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Profil zaufany 
Przypominamy, że działa już 

punkt potwierdzania profili za-
ufanych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Chcesz zała-
twiać sprawy urzędowe online? 
Potrzebujesz profilu zaufanego. 
To bezpłatne narzędzie, dzięki 
któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie. Za 
jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz 
sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych, doko-
nywać płatności on-line bez wychodzenia z domu. Zapraszamy 
do Wydziału Obsługi Interesantów, pokój nr 15 (parter). 

Dzień Edukacji 
Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej władze Strzegomia 
podziękowały dyrektorom 
placówek oświatowych pu-
blicznych i niepublicznych za 
ich codzienną, sumienną, ale często też bardzo trudną pracę. 
Burmistrz Zbigniew Suchyta skierował wyrazy uznania za 
sprawne wdrożenie zmian, związanych z reformą oświatową. 
Dużo ciepłych słów padło także pod adresem wszystkich 
pracowników szkół i przedszkoli, których praca przekłada 
się na wysoki poziom strzegomskiej oświaty. 

Na Zlocie Klas 
Mundurowych 

We  Wr o c ł a w i u  o d by ł 
się IV Centralnego Zlo-
t u  K l a s  M u n d u row yc h . 
W zawodach sportowo – 
obronnych udział wzięło 
14 placówek. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego reprezentowali uczniowie klas mundu-
rowych: Justyna Wenek, Zuzanna Mikołajczak, Ra-
dosław Turowski, Bartosz Duszak, Wojciech Bobel, 
Karol Dolecki, Jakub Burkiewicz, Sebastian Goldian, 
Marcel Zabijak. 

W SKróCiE: W SKróCiE: W SKróCiE:

W NuMErZE:

- Gmina rozwija się w zaskakującym tempie. Jest coraz ładniej i coraz lepiej nam się tu 
żyje – mówią mieszkańcy, którzy na potwierdzenie swoich słów wskazują na inwestycje 
zrealizowane, nie tylko w ostatnich latach, ale także w ostatnim roku. 

Dobry czas dla Strzegomia 
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- 10-09-2018 r. w godzinach 
popołudniowych przy ul. św. 
Anny, pojazd ciężarowy, cofając 
uszkodził zabytkową studnię. 
Policja przeprowadziła czyn-
ności kolizyjne.
- 06-09-2018 r. o godz. 10.50 
kierujący pojazdem osobo-
wym, jadąc ul. św. Anny, nie 
zastosował się do znaku ruch 
okrężny, wykonując niepra-
widłowy manewr w lewo, a 
następnie zaparkował pojazd 
na skrzyżowaniu. Sprawę wy-
jaśnia Policja.
- 11-09-2018 r. ok. godz. 10.05 
wszedł do poczekalni przystan-
ku ul. Leśnej młody mężczy-
zna, który przekręcił kamerę. 
Interweniowali policjanci.
- 14-09-2018 r. ok. godz. 13.05 
kierujący pojazdem osobowym, 

jadąc ul. św. Anny, nie zastoso-
wał się do znaku ruch okrężny, 
kontynuując jazdę pod prąd. 
Sprawę wyjaśnia Policja.
- 17-09-2018 r. ok. godz. 13.00 
na parkingu przy budynku 
„CAS Karmel” doszło do koli-
zji pomiędzy dwoma pojazda-
mi. Kierowcy sprawę załatwili 
polubownie.
- 21-09-2018 r. ok. godz. 10.10 
kierujący ciągnikiem siodło-
wym wraz z naczepą nie za-
stosował się do znaku zakazu 
wjazdu pojazdom powyżej  
10 t. Zapis z monitoringu zo-
stał przesłany Policji.
- 22-09-2018 r. ok. godz. 20.40 
na Alei Wojska Polskiego w 
jednej z firm doszło do napadu 
rabunkowego. Sprawę wyjaśnia 
Policja.

Okiem miejskiego monitoringu
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W uroczystości udział wzięły 
władze i radni Strzegomia. 
Oficjalne obchody rozpoczęły 

się od uroczystej sesji, którą 
poprowadzili przewodniczący 
rad gmin Powiatu Świdnickie-

go. Podczas obrad podpisano 
Deklarację Świdnicką, w której 
przypomniano historię Ziemi 

Świdnickiej i zadeklarowano 
chęć współpracy w duchu przy-
jaźni, tolerancji i zrozumienia.

Współpraca dla dobra gmin 
Podczas obrad przypomniano historię Ziemi Świdnickiej i zadeklarowano chęć współpracy w duchu przyjaźni, tolerancji i zrozumienia

Szansa na Gryfa 
Na konferencji prasowej w 

Centrum Konferencyjnym 
ZIG we Wrocławiu ogłoszo-
no listę nominowanych firm 
i samorządów do statuetek 
„Dolnośląskiego Gryfa – Na-
grody Gospodarczej”. Gmi-
na Strzegom znalazła się w 
trójce gmin nominowanych 
w kategorii dla samorządów 
za przedsięwzięcie tworzące 
wartość dla mieszkańców. 
Ostateczne rozstrzygnięcie 
poznamy podczas uroczy-
stej gali, która odbędzie się 
22 października. Dodajmy 
jeszcze, że nominowanych 
wyłoniono z grona 157 pod-
miotów i instytucji. Konkurs 
„Dolnośląski Gryf-Nagroda 
Gospodarcza” organizowany 
jest przez Zachodnią Izbę 
Gospodarczą – Pracodawcy 
i Przedsiębiorcy, Związek 
Pracodawców Polska Miedź, 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
Pracodawców RP wspólnie z 
Partnerem Merytorycznym: 
firmą PwC i  Mecenasem 
Konkursu: mBank SA.

Strategia rozwoju 
W prace nad strategią roz-

woju gminy aktywnie włączyli 
się nasi mieszkańcy. Odbyło 
się 10 spotkań konsultacyjno-
warsztatowych – 3 w różnych 
częściach Strzegomia oraz 7 
na terenach wiejskich. Ponadto 
zostały zebrane ankiety na temat 
mocnych i słabych stron gminy 
oraz jej potencjału, który należy 
wykorzystać do dalszego rozwo-
ju. Mieszkańcy mieli również 
możliwość zaproponowania po-
mysłów projektów do realizacji 
w kolejnych latach. 

- Kluczowym problemem 
do rozwiązania w najbliższych 
latach jest zapewnienie komu-
nikacji publicznej wewnątrz 
gminy i do sąsiednich ośrodków 
miejskich. Był to temat naj-
częściej poruszany, a aktualna 
jakość komunikacji została 
oceniona jako niewystarcza-
jąca – informuje burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
- Istotne dla mieszkańców gmi-
ny są nadal potrzeby z zakresu 
infrastruktury – przede wszyst-
kim drogowej. W dalszym ciągu 
musimy więc inwestować w 
chodniki i ścieżki rowerowe 
oraz w drogi, ale już nie tylko 
główne ciągi komunikacyjne, 
ale również te bardziej lokalne 
– wiejskie i osiedlowe. 

Uroczysta sesja Rad Gmin i Rady Powiatu Świdnickiego, koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”, odznaczenia dla Zasłużonych dla Dolnego Śląska i „Orły Powiatu” dla osób zaangażowanych w rozwój i promocję 
powiatu świdnickiego - tak w piątek, 5 października, wyglądały obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zor-
ganizowane przez Powiat Świdnicki, Urząd Miejski w Świdnicy przy współudziale gmin z terenu powiatu świdnickiego. 

Strategię Rozwoju uchwalono na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Strzegomiu. 
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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  *

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2018 

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

14.10-20.10 Avena ul. Rynek 32-36 tel.74/851-60-73

21.10-27.10 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

28.10-03.11 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

Telewizję Internetową Strzegom 
można oglądać za pośrednictwem 
serwisu www.strzegom.pl (kanał 
YOUTUBE znajduje się na stronie 
głównej, pod banerem WAŻNE).

Nowości w 
TV Strzegom
- Marsz Kapeluszowy
- Obchody Dnia Sybiraka w 

SCK
- Dzień Seniora w Olszanach
- ME w taekwon-do
- Marszobieg w Jaroszowie

Skorzystaj z katalogu firm! 
Na stronie internetowej Urzę-

du Miejskiego www.strzegom.
pl w zakładce Rozwój Gminy 
umieszczony jest katalog firm, 
w którym przedsiębiorcy mogą 
bezpłatnie zamieścić ofertę 
swojej firmy. 

Katalog firm jest otwarty dla 
wszystkich firm prowadzących 
działalność na terenie gminy 
Strzegom, które chciałyby się 
w nim znaleźć.

Celem utworzenia katalogu 
jest realizacja zasady uczciwej 
i wolnej konkurencji poprzez 
umożliwienie mieszkańcom jak 

również osobom z terenu kraju 
i zagranicy dokonania wyboru 
wykonawcy usługi. 

W katalogu firm każda firma 
jest opisana poprzez podanie 
następujących informacji:
- nazwa firmy oraz przedmiot 

działalności,
- nazwisko właściciela firmy,

- adres firmy, numer telefonu i 
faxu, adres e-mail.

Wpis do katalogu firm gminy 
Strzegom i aktualizacja da-
nych firmy już zamieszczonej 
dokonywana jest na pisemny 
wniosek właściciela firmy lub 
osoby upoważnionej.

Mieszkańcy wsi Skarżyce i Godzieszówek od dawna czekali na takie miejsca. Strefy aktywności, które powstały w ich miejscowościach to zachęta do spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Najmłodszych ucieszą z pewnością nowoczesne i kolorowe place zabaw, a starszych siłownie zewnętrzne, dzięki którym będą mogli po-
prawić swoją kondycję fizyczną. Miejsce integracji staną się także altany, wyposażone w ławy i stoły. Całość uzupełniają tablice informacyjne, poświęcone każdej wsi oraz nasadzenia 
krzewów. Strefy wzbudzają duże zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy cieszą się, że będą mogli korzystać z takich miejsc.

Jest to efekt spotkania przed-
stawicieli gminy, spółdzielni 
mieszkaniowej oraz policji. 
W wyniku porozumienia z pre-
zesem Spółdzielni Mieszkanio-

wej w Świebodzicach Elżbietą 
Krzan, monitoringiem zostaną 
objęte newralgiczne punkty 
osiedla. 

Strefy aktywności dla każdego! 

Kamionka ii z monitoringiem

Wsie gminy Strzegom z roku na rok zmieniają swoje oblicze. Realizowane są na ich terenie ważne inwestycje. Dużo dzieje się także w Godzieszówku i Skarżycach

W najbliższych tygodniach rozpocznie się montaż kamer, dzięki którym mieszkańcy osiedla będą mogli w końcu poczuć się bezpieczniej 

Z inicjatywy i na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej 
Tomasza Marczaka na osiedlu Kamionka II, zostaną za-
montowane kamery, których zadaniem będzie zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona ich mienia. 
Monitoring zostanie zainstalowany w związku z niepo-
kojącymi incydentami na osiedlu, tj. kradzież samochodu, 
podpalenie boksu śmietnikowego czy uszkodzenie dwóch 
samochodów. 

Wniosek do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej www.
strzegom.pl - dział „katalog firm” i złożyć w Wydziale Spraw Obywa-
telskich (parter, pok. nr 3) lub w Wydziale Obsługi Interesantów tut. 
Urzędu (parter, pok. nr 15).

- Została już przygotowana wizualizacja kluczowych miejsc obserwa-
cyjnych, na podstawie których, w najbliższych tygodniach, rozpocznie 
się montaż kamer- mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
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W Y B O r C O!
W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy zmianie uległy granice poszcze-
gólnych obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Strzegom w wyborach zarządzo-
nych na dzień 21 października 2018 r. Proszę o dokładne zapoznanie tak, aby w dniu wyborów  głosować w odpowiedniej komisji.

WYBORCA OTRZYMA 4 KARTY DO GŁOSOWANIA do:
1. Rady Miejskiej w Strzegomiu  koloru białego z nazwiskami kandydatów na radnych na szarym tle,
2. Burmistrza Strzegomia koloru białego z nazwiskami kandydatów na Burmistrza na różowym tle,
3. Rady Powiatu Świdnickiego koloru białego z nazwiskami kandydatów na radnych na żółtym tle,
4. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  koloru białego  z nazwiskami kandydatów na radnych na niebieskim tle.
Na każdej z 4 kart można wybrać tylko 1 kandydata, stawiając znak X przy jego nazwisku.

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 STRZEGOM: Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa, Fiołkowa, Fry-
deryka 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

2 STRZEGOM: Agrestowa, Aleja Wojska Polskiego 39 - 39A nie-
parzyste, 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 Stanisła-
wa 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 - 42 parzyste, Legnicka 2 - 12, 
Leśna

Strzegomskie Centrum Kultury, ul. I. J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 STRZEGOM: 3 - go Maja, Armii Krajowej, Koszarowa, Morska, 
Potokowa, Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Rybna, Wesoła, 
Wolska, Wspólna, Wodna, Zielona

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

7 STRZEGOM: Bukowa, Cicha, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Legnicka 17 - 64, Promenada, Sosnowa

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

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 Paderewskie-
go 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. Toma-
sza

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 
Piłsudskiego, Olszowa, Piekarnicza, Pogodna, Polna, Spokojna, 
Słoneczna, Stefana Starzyńskiego, Wrzosowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, Brzegowa 1, 58-150 Strzegom

13 STRZEGOM: Brzegowa od 17 do końca, Dolna od 18 do końca, 
Górnicza, Jeleniogórska, Kopalniana, Marii Konopnickiej, Mile-
nijna, 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
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

rogoźniczanin: Panie bur-
mistrzu, kiedy pan przewi-
duje, że ogłosi przetarg na re-
mont muru i baszty w parku 
w rogoźnicy. Pozdrawiam i 
życzę wygranej w wyborach. 

Czekamy na podpisanie 
umowy z  Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego. To warunek 
ogłoszenia przetargu. My-
ślę, że będzie to w grudniu, 
podobnie  j ak  umowa na 
remont świetlicy wiejskiej w 
Modlęcinie. Obie inwestycje 
zostały dofinansowane z tego 
samego Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Park 
w Rogoźnicy – kwota do-
finansowania 190,6 tys. zł, 
świetlica wiejska w Modlę-
cinie – 500 tys. zł. 

k amil : sz ano wny panie 
burmistrzu! Piszę w sprawie 
wyjazdu z podwórka na ul. 
Aleja wojska Polskiego 58. 
odkąd postawiono tam nowy 
parking, bardzo trudno włą-
czyć się do ruchu. z lewej stro-
ny widoczność jest niewielka, 
zaparkowane auta zasłaniają 
widok. myślę, że w tym przy-
padku lustro rozwiązałoby 

problem. czy planowane jest 
w najbliższym czasie posta-
wienie tam lustra? serdecznie 
pozdrawiam.

Tak, postaram się jak naj-
szybciej postawić tam lustro, 
bo widzę też taką potrzebę. 
Pozdrawiam.

Piot r : dzień dobr y. czy 
jest planowany chodnik i kie-
dy z osiedla wschód w stronę 
miasta? głównie chodzi  o 
od c i n e k  u l . g r o n o w s k a  w 
stronę mcdonalda (odcinek 
niebezpieczny). od mcdo-
nalda jest już piękny chodnik 
i droga dla rowerów w stronę 
miasta.

Ustalona kole jność  jest 
taka, że najpier w robimy 
ulice i chodniki tam gdzie 
mieszkają ludzie. Często już 
73 lata bez drogi i chodnika. 

Trochę tych miejsc nam jesz-
cze zostało. Panie Piotrze, 
ścieżka rowerowa i chodnik 
na ul. Gronowskiej i ul. Ar-
mii Krajowej to konieczność, 
ale trzeba jeszcze poczekać. 

„Czyste Powietrze” to pro-
gram priorytetowy, dzięki któ-
remu właściciele domów jedno-
rodzinnych mogą ubiegać się o 
dofinansowanie na termomo-
dernizację budynków. 

5 października br. zorganizo-
wano spotkanie dla mieszkań-
ców gminy Strzegom, w trakcie 
którego przedstawiono założe-
nia programu  oraz wyjaśniono, 
jak wypełniać wniosek. 

Program ten koncentruje 
się na termomodernizacji 
oraz efektywnym zarządzaniu 
energią w gospodarstwach do-
mowych, co pozwoli zmniej-
szyć ilość zużywanej energii 
cieplnej i zyskać rzeczywi-
ste oszczędności finansowe. 
Zyska na tym również śro-
dowisko naturalne, dzięki 
ograniczeniu emisji pyłów, 

gazów cieplarnianych i innych 
substancji.

Program priorytetowy „Czy-
ste Powietrze” to możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego 
przez osoby fizyczne, właści-
cieli domów jednorodzinnych 
na ocieplenie domu, wymianę 
okien czy na wymianę starego, 
wysokoemisyjnego kotła grzew-
czego. Więcej informacji na 
temat programu można uzyskać 
na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu. 

Czyste Powietrze 

Władze Strzegomia pogra-
tulowały wielkiego osiągnięcia 
wnuka i życzyły dalszych suk-
cesów sportowych. Wręczyły 
również pani Halinie kwiaty i 
pamiątkowy prezent.

Wierny kibic
Babcia Bartka oglądała prak-

tycznie wszystkie mecze Pola-
ków i trzymała za nich mocno 
kciuki. – Śledząc relację telewi-
zyjną z finału MŚ w siatkówce, 
bardzo się denerwowałam. Po 
zakończeniu meczu byłam bar-
dzo szczęśliwa z osiągnięcia 
całej drużyny i mojego wnuka. 
Właśnie sobie uświadomiłam, 
że Bartek został mistrzem świata. 
To wielki sukces – mówi Halina 
Kurek. Warto przypomnieć, że 
4 lata temu ówczesny trener 
Stephane Antiga nie powołał go 

na mistrzowską imprezę. Teraz w 
końcu udowodnił swoją wartość i 
niezaprzeczalną klasę sportową. 

Wizyty w Strzegomiu
Bartek, gdy był mały, często 

odwiedzał swoją babcię w Strze-
gomiu. Teraz te wizyty są rzadsze 
z powodu nadmiaru obowiąz-
ków sportowych. - Pamiętam, 
że zawsze chciał doskoczyć do 
sufitu. Teraz jest tak wysoki (205 
cm – dop. red.), że praktycznie 
nie musi wystawiać nawet ręki – 
śmieje się pani Halina i dodaje, 
że jej wnuk zawsze miał spokojne 
usposobienie. Nigdy nie było z 
nim żadnych problemów wy-
chowawczych. 

Usportowiona rodzina
Rodzice Bartka również byli 

siatkarzami, nic więc dziwnego, 

że latorośl odziedziczyła po nich 
siatkarskie geny. Mama Iwona 
(panieńskie nazwisko Król) grała 
w Polonii Świdnica. Tata Adam 
był reprezentantem Polski, grał 
w wielu czołowych polskich 
klubach. Warto przypomnieć, 
że swoje pierwsze kroki stawiał 
w Strzegomiu, zaś na szersze 
wody wypłynął w Chełmcu Wał-
brzych. Rodzice wraz z młod-
szym synem Jakubem mieszkają 
aktualnie w Świdnicy. 

Medal na igrzyskach
Pani Halina stara się być na 

bieżąco z wynikami sportowy-
mi osiąganymi przez wnuka. 

- Wiem, że teraz będzie grał 
w drużynie klubowej ze Szcze-
cina, gdzie zebrała się silna 
grupa siatkarzy. Za dwa lata 
odbędą się igrzyska w Tokio i 
wierzę, że Polacy zdobędą tam 
medal – podsumowuje strze-
gomianka. 

tW

Taki wnuk to skarb
 - Byłam bardzo szczęśl iwa z  sukcesu mojego wnuka – mówi pani Halina

Trasa półmaratonu liczyć 
będzie blisko 22 km, a jej 
przebieg jest następujący : 
Rynek w Strzegomiu – Żół-
kiewka Wiatrak – Kostrza 
– Godzieszówek – Roztoka - 
Jugowa – Tomkowice – Strze-
gom (meta w Parku Miejskim 
w pobliżu pomnika Księżnej 
Anny). 

Limit czasu Aryzta Pół-
maraton Strzegom wynosi 
3 godziny. Powyżej limitu 
zawodnicy  nie  będą k la-
sy f ikowani . Zakończenie 
zawodów planowane jest o 
godz. 14:30 w Parku Miej-
skim (30 minut po dotarciu 

ostatniego uczestnika do 
mety).

W rywalizacji prowadzone 
będą klasyfikacje − indywi-
dualne: generalna kobiet i 
mężczyzn. Osoby nagradzane 
w klasyfikacji generalnej kobiet 
i mężczyzn nie będą nagradza-
ne w kategoriach wiekowych. 
Kategorie wiekowe kobiet i 
mężczyzn to: M i K 18 (2000 
–1989), M i K 30 (1988 –1979), 
M i K 40 (1978 –1969), M i 
K 50 (1968 –1959), M i K 
60+ (1958 i starsi). Możliwe 
jest także stworzenie katego-
rii M i K 70+ (1948 i starsi) 
pod warunkiem zgłoszenia się 

więcej niż 3 zawodników w 
danej z kategorii. Dodatkowo 
prowadzone będą klasyfika-
cje: - indywidualnie generalna 
kobiet i mężczyzn: ARYZTA 
Polska – McDonald’s i ich 
partnerzy; - indywidualnie 
generalna kobiet i mężczyzn 
mieszkańców gminy Strzegom. 
Przewidziano także nagrody 
dla najstarszych uczestników 
biegu w kategoriach kobieta i 
mężczyzna.

i Aryzta Półmaraton już w sobotę!
Trasa półmaratonu liczyć będzie blisko 22 km. Limit czasu wynosi trzy godziny. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Pobiegną też dzieci 

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. 121 z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 254/B/2018, 255/B/2018, 256/B/2018, 257/B/2018, 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 8 października 2018 
roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 253/B/2018 
Burmistrza Strzegomia z dnia 5 października 2018 r.,

Burmistrz Zbigniew Suchyta 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: 

    

Zdobycie złotego medalu MŚ w siatkówce mężczyzn na 
parkietach Bułgarii i Włoch nie przeszło bez echa także 
w Strzegomiu, gdzie mieszka babcia (ze strony ojca) naj-
lepszego siatkarza mistrzostw – Bartosza Kurka. Dzień po 
wielkim sukcesie Polaków panią Halinę Kurek, mieszkankę 
Grabów, odwiedzili burmistrz Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta i zastępca – Wiesław Witkowski. 

W ramach strzegomskiego półmaratonu odbędą się również biegi dziecięce, które rozpoczną się o godz. 11.15. Start i meta będą znajdować się 
obok pomnika Księżnej Anny w parku. Najpierw wystartują dzieci najmłodsze, a później starsze. Po biegu na każdego czeka medal i ciasteczkowy 
poczęstunek.

13 października czekają nas spore emocje sportowe. O godz. 11.00 rozpocznie się I Aryz-
ta Półmaraton Strzegom. Organizatorami przedsięwzięcia są: gmina Strzegom, Aryzta 
Polska Sp. z o. o., AKS Strzegom oraz OSiR Strzegom Sp. z o. o. 
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Dochody budżetowe w 
pierwszym I półroczu 2018 r. 
wykonano w wysokości 63 119 
250,23 zł, co stanowi 50,25 % 
kwoty założonej na rok budże-
towy. Wydatki budżetowe za 
okres I półrocza br. wykonano 
w wysokości 59 913 269,47 
zł, co stanowi 41,16 % kwoty 
założonej w planie rocznym. 
W okresie I półrocza br. gmi-
na osiągnęła więc nadwyżkę 
budżetową w wysokości 3 205 
980,76 zł. 

- Realizacja wydatków ogó-
łem związana jest ze stopniem 
wykonania zadań inwestycyj-
nych. Poniesione w I półroczu 
br. wydatki inwestycyjne sta-
nowiły kwotę 14 265 442,30 
zł, czyli 28,10 % wielkości 
planowanej na rok budżetowy. 
Wiele zadań jest w trakcie re-
alizacji, planuje się, że zadania 
zostaną zakończone dopiero 
w II półroczu br. z powodu 
przesuniętych terminów za-
kończenia inwestycji - mówił w 
trakcie sesji burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta.

Warto podkreślić, że pozy-
tywną opinię nt. wykonania 
budżetu wydał Skład Orze-
kający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu. 

Pozytywnie o budżecie wypo-
wiedział się przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
- Tomasz Marczak oraz prze-
wodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania i Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej - Janusz Flaman.

Po przyjęciu informacji o 
przebiegu wykonania bu-
dżetu gminy Strzegom radni 
przystąpili do głosowania 
nad uchwałami. Jedna z naj-
ważniejszych uchwał dot. 
przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Strzegom 2030. W 
związku ze zbliżającym się 
upływem terminu obowią-
zywania „Strategii Rozwoju 
Lokalnego Gminy Strzegom 
na lata 2010 - 2020”, a także 
mając na uwadze konieczność 
zsynchronizowania kierunków 
rozwoju gminy z kierunkami 
określonymi w innych stra-
tegiach regionalnych, zasad-
nym stało się podjęcie prac 
nad opracowaniem nowego 
dokumentu strategicznego o 
charakterze lokalnym, okre-
ślającego kierunki rozwoju 
gminy Strzegom do 2030 
roku. - Przyjęcie Strategii 
Rozwoju Gminy Strzegom 
2030 jest niezbędne w celu 

zapewnienia podstaw dalsze-
go zrównoważonego rozwoju 
gminy. Aktualny dokument 
strategiczny jest  ponadto 
niezbędny w procedurze ubie-
gania się o środki finanso-
we ze źródeł zewnętrznych 
na dofinansowanie zarówno 
gminnych, jak i innych pod-
miotów - podkreślał bur-
mistrz Strzegomia.

Radni Rady Miejskiej w 
Strzegomiu przyjęli tzw. „De-
klarację Świdnicką” z okazji 
100. rocznicy Niepodległości 
Polski. 

Przegłosowano także uchwa-
łę w sprawie przystąpienia 
gminy Strzegom do porozu-
mienia o współpracy w ramach 
projektu unijnego pod nazwą 
„Krwią i żelazem: śladami 
wojen prusko - austriackich”. 
Projekt będzie realizowany na 
obszarze Horic i Strzegomia 
we współpracy 3 partnerów: 
gmina Strzegom, miasto Ho-
rice i Muzeum Wschodnich 
Czech w Hradec Kralove. Po 
stronie polskiej osią projektu 
będzie kluczowa bitwa II 
wojny śląskiej - bitwa pod 
Strzegomiem i Dobromie-
rzem z dnia 4 czerwca 1745 r., 
która rozegrała się na polach 
w rejonie Godzieszówka. W 
ramach projektu w latach 
2019-2022 planowana jest 
renowacja i nadanie nowej 
funkcji wiatrakowi procho-
wemu (adaptacja na wieżę 
widokową) oraz „Fortowi 

Gaj” (przestrzeń publiczna 
o charakterze ekspozycyjno-
edukacyjno-rekreacyjnym, 
przybliżającym tematykę wo-
jen prusko-austriackich, ich 
wpływ na historię Strzegomia 
i obecnego pogranicza polsko-
czeskiego oraz realiów życia w 
tamtym okresie).

Radni  pod ję l i  również 
uchwałę w sprawie utworze-
nia Żłobka nr 1 w Strzegomiu, 
które będzie mieścić się na ul. 
Kościuszki 51 i nadania mu 
statutu. Nowa jednostka bu-
dżetowa zostanie utworzona 
1 kwietnia 2019 r.

Coroczne wizyty w placów-
kach oświatowych, rozmowy z 
dyrektorami to szereg wnio-
sków składanych do burmistrza 
Strzegomia i Rady Miejskiej 
ukierunkowanych na poprawę 
warunków nauki. - Efektem 
tych działań jest przeprowadzo-
na termomodernizacja szkół, 
która przynosi nie tylko ko-
rzyści związane z poprawą 

estetyki budynków, ale przede 
wszystkim ociepleniem obiek-
tów i zmniejszeniem kosztów 
ich użytkowania. W szkołach 
wykonano również szereg nie-
zbędnych prac remontowych 
takich jak remonty dachów, wy-
miana ogrodzenia m. in. w Ko-
strzy i w Goczałkowie, remont 
korytarzy szkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 4, remont bu-

dynku po Szkole Podstawowej 
nr 3 i przystosowanie go dla 
przeniesionego Przedszkola Nr 
4 – wymienia Roman Asyn-
ger, przewodniczący Komisji 
Oświaty i Wychowania Rady 
Miejskiej w Strzegomiu,

Sztandarowymi inwestycjami, 
które zostały wykonane lub są 
w trakcie realizacji jest budowa 
Delfinka – małej krytej pływalni 
oraz budowa budynku demon-
stracyjnego, w którym zostanie 
uruchomione przedszkole z 
oddziałem integracyjnym oraz 
żłobek.

W okresie ostatniej kadencji 
Komisja Oświaty analizowa-
ła również kwestię dowozu 
uczniów do szkół, przekazując 
burmistrzowi ewentualne uwa-

gi mieszkańców. Członkowie 
komisji szczegółowo zapo-
znawali się z corocznymi spra-
wozdaniami z realizacji zadań 
oświatowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyników z 
egzaminów gimnazjalnych, a 
wcześniej ze sprawdzianów w 
szkołach podstawowych. 

Gmina Strzegom w ostat-
nim okresie poczyniła milowy 
krok w kierunku modernizacji 
i rozbudowy bazy szkolnej, 
zapewnienia dzieciom miejsc 
przedszkolnych w przedszko-
lach lub oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podsta-
wowych, a przede wszystkim 
zdecydowała się na budowę 
żłobka, którego nie było w 
naszej gminie. Cieszy również 

fakt pozyskiwania środków 
finansowych na dodatko-
we zajęcia w szkołach oraz 
wzbogacenie bazy pomocy 
dydaktycznych.

- Jesteśmy jako komisja świa-
domi, że wszystkie opisane 
działania służyły do przygoto-
wania nowoczesnej bazy szkol-
nej do kształcenia i wychowania 
dzieci. Przy tak przygotowanym 
gruncie mamy nadzieję na po-
prawę wyników z egzaminów. 
Po analizie wyników z tego-
rocznych egzaminów wiemy, 
że sytuacja ulega poprawie i je-
steśmy przekonani, że po okre-
sie związanym z wdrażaniem 
reformy wyniki będą z roku 
na rok lepsze – podsumowuje 
Roman Asynger.

O czym dyskutowali nasi radni?

Modernizacja bazy oświatowej

W trakcie sesji podjęto Strategię Rozwoju Gminy Strzegom 2030, a także uchwałę w sprawie utworzenia żłobka w Strzegomiu

Sztandarowymi inwestycjami oświatowymi są: przyszkolna pływalnia Delfinek i przedszkole z oddziałem integracyjnym oraz żłobek

Skład Komisji Oświaty i Wycho-
wania:
1. Roman Asynger – przewodni-
czący
2. Piotr Szmidt
3. Monika Kozłowska
4. Marta Zięba
5. Krzysztof Kaszub
6. Zbigniew Miłek
7. Paweł Rudnicki

Funkcjonowanie Komisji Oświaty i Wychowania Rady 
Miejskiej w Strzegomiu w okresie upływającej kadencji to 
czas nie tylko intensywnej pracy związanej z wdrażaniem 
reformy oświaty, tj. analizowanie i opiniowanie spraw zwią-
zanych z likwidacją gimnazjów, przekształcaniem szkół, 
tworzeniem nowej sieci szkół i przedszkoli, ale również 
lata intensywnych działań związanych z modernizacją 
bazy oświatowej.

Ważnym punktem sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu od-
bytej 27 września br. było przyjęcie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Strzegom za pierwsze półrocze 
2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.

Inne podjęte uchwały:
• w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Strzegom na lata 2018-2027
• w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2018
• zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

• zmieniająca uchwałę Nr 57/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto jest reżyserem polskiego filmu pt. „7 uczuć”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w dniach 13-14 października 
2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego 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 kino-
wy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

„Dzikie róże” (DKF)
12.10.2018 r. o godz. 18:00 
Bilet: 15 PLN
„Młodzi Tytani: Akcja! Film” 
(DUBBING)
13.10.2018 r. o godz. 16:00 
14.10.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„The Meg” 
13.10.2018 r. o godz. 18:00 
14.10.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 

ulgowy: 15 PLN
„Zegar cz ar noksiężnika” 
(DUBBING)
27.10.2018 r. o godz. 16:00 
28.10.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Johnny English: Nokaut” 
27.10.2018 r. o godz. 18:00 
28.10.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

Co w kinie SCK?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Główna bohaterka Ewa 
(Marta Nieradkiewicz) zmaga 
się z ogromnym poczuciem 
samotności. Jej życie wypełnia 
zajmowanie się domem i dwój-
ką dzieci, a także czekanie na 
męża (Michał Żurawski), który 
pracując w Norwegii, rzadko 
przyjeżdża do domu. Młoda 
kobieta, chcąc znowu poczuć się 
kochaną i adorowaną, wplątuje 
się w romans z nastolatkiem. 
Niestety, za tę chwilę zapo-
mnienia przyjdzie zapłacić jej 

wysoką cenę. Sytuacja kompli-
kuje się jeszcze bardziej, gdy 
wraca mąż. Podejrzenia, plotki 
i oskarżenia będą przeplatać się 
z inną tragedią – na plantacji 
dzikich róż, gdzie pracuje ko-
bieta, zaginie jej 2-letni synek 
Jasio. Czy chłopiec się odnaj-
dzie? Czy ta rodzina ma szansę 
przetrwać? I wreszcie, czy Ewa 
pogodzi rolę walczącej o mał-
żeństwo kobiety z rolą matki, 
która być może będzie musiała 
porzucić własne dziecko?

Uroczystego otwarcia dokonał 
dr Marek Gadowicz z Instytutu 
Pamięci Narodowej. Strzego-
mianie mieli okazję wysłuchać 
wykładu inauguracyjnego i po-
znać postaci: Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego 
Jana Paderewskiego, Wincentego 
Witosa, Wojciecha Korfantego 
oraz Ignacego Daszyńskiego, 
jako „Ojców Niepodległości”.

Elementy wystawy, prócz wize-
runku „Ojców Niepodległości”, 
prezentują oś czasu ukazującą 
najważniejsze wydarzenia pro-
cesu odbudowy państwowości, a 
także przedruki stron Monitora 
Polskiego z pierwszych dni nie-
podległości.

Autorami wystawy są dr Zofia 
Fenrych oraz Mateusz Lipko. 
Zapraszamy! 

DKF w tym miesiącu wyjątkowo w piątek

O niepodległości

Czy Ewa pogodzi rolę kobiety z rolą matki, która być może będzie musiała porzucić własne dziecko?

Wystawa w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu będzie dostępna do 19 października br.

Strzegomianie mieli okazję 
zobaczyć m.in. wystawę prac 
„Fenomeny” Aleksieja Ce-
cocho, wysłuchać koncertów: 
Anety Sypko i Józefa Kuźmy, 
Franciszka Gołębiowskiego 
oraz zespołów „Retro” i „Ślad”. 
Dużym wydarzeniem był także 
VI Marsz Kapeluszy strzegom-
skich środowisk senioralnych, 
organizowany przez Polski 
Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Strzegomiu. 
Tego dnia strzegomski Ry-

nek wypełnił osoby niezwykle 
barwnych i pomysłowych na-
kryciach głów. Podczas Tygo-
dnia Aktywności odbyła się 
także prezentacja „Strzegom 
okiem fotografa” połączona 
z wykładem Tomasza Sma-
głowskiego. Dla wielbicieli 
pieszych wędrówek przygoto-
wano natomiast wyprawę na 
Górę Krzyżową z oczekiwa-
niem na wschód słońca, a dla 
kinomanów „Dyskusyjny Klub 
Filmowy w małej formie”. 

Tydzień bardzo aktywnych strzegomian…
– Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczną edycję Tygodnia Aktywności – mówią mieszkańcy Strzegomia Do biblioteki  

w soboty!!!

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Strze-
gom od października 
czynna będzie także 
w soboty w godzinach 
od 10.00 do 13.00. Za-
praszamy do wypoży-
czania książek i filmów 
osoby, które w tygo-
dniu nie dysponują 
czasem wolnym. 

Z okazji rocznicy 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, w Centrum 
Aktywności Społecznej 
„Karmel” w Strzegomiu 28 
września br. odbył się wer-
nisaż wystawy pn. „Ojcowie 
Niepodległości”. 

„Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego przyciągnęła we wrześniu 
do DKF-u blisko 90 osób, co jest rekordem w półtorarocznej 
historii klubu. Zapraszamy na kolejne projekcje. Dyskusja nie 
jest obowiązkowa, bez problemu można wyjść z kina zaraz po 
zakończeniu filmu. 
Kino SCK 
12 października 2018r. godz. 18.00
Bilety: 15 zł

Kino SCK zaprasza na kolejny pokaz połączony z dysku-
sją. Tym razem będzie to film Anny Jadowskiej „Dzikie 
róże”.

Za nami kolejny Tydzień Aktywności Mieszkańca Strzego-
mia, w trakcie którego każdy znalazł coś dla siebie. Atrakcji 
nie brakowało. 
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Zaproszeni goście: władze 
samorządowe, przedstawi-
ciele duchowieństwa, licznie 
zgromadzeni Sybiracy i ich 
najbliżsi obejrzeli wzrusza-
jący program artystyczny 
przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli PSP nr 4.

W czasie uroczystości wi-
ceprezes Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków w War-
szawie - Adam Mitelsztet i 
prezes Koła Związku Sybi-
raków w Strzegomiu - Jerzy 

Orabczuk odznaczyli 4 osoby 
Honorową Odznaką Związ-
ku Sybiraków. Wręczyli też 
18 pamiątkowych medali z 
okazji 90. rocznicy powstania 
Związku Sybiraków. Po części 
oficjalnej uczestnicy spotkania 
mieli okazję do międzypoko-
leniowych rozmów. Człon-
kowie Związku Sybiraków 
wspominali te trudne dla nich 
chwile, opowiadali o swoim 
obecnym życiu. To była piękna 
i pouczająca lekcja historii.

Nowy plac zabaw jest 
rea l i z ac j ą  p ro j ek-
tu zgłoszonego do 
Budżetu  O bywa-
t e l s k i e g o  p r z e z 

M a rc i n a  B ł o ń -
skiego. Wartość 

inwestycj i  to 
8 5 . 7 3 1  z ł . 

-  P l a c 

zabaw został wyposażony 
w różnorodne urządzenia. 
Zamontowano dwa duże 
zestawy zabawowe, pociąg 
z wagonikami, piaskowni-
cę statek, ławeczki. Dzieci 
mogą korzystać z piramidy 
linowej, nowych huśtawek i 
bujaków na sprężynie. Nowo 
oddany plac zabaw jest naj-

piękniejszym prezentem dla 
wszystkich dzieci. Za piękny 
plac zabaw dziękuje cała spo-
łeczność przedszkola – mówi 
Wiesława Górka, dyrektor 
placówki. – Cieszmy się, że 
nasze dzieci mogą korzystać 
z tak fajnego obiektu. To dla 
nich duża radość - dodają 
rodzice. 

„Dzień Sybiraka” w Strzegomiu

„Miś uszatek” z nowym placem zabaw

Uczestnicy spotkania obejrzeli wzruszający program artystyczny, a po części oficjalnej mieli okazję do międzypokoleniowych rozmów

Zamontowano dwa duże zestawy zabawowe, pociąg z wagonikami, piaskownicę statek, ławeczki. Są też: piramida linowa, huśtawki i bujaki na sprężynie

- Pierwszego dnia zwiedzi-
liśmy Tower of London, gdzie 
braliśmy udział w lekcji mu-
zealnej w języku angielskim, 
Tower Bridge, katedrę Św. Pawła, 
przeszliśmy mostem Millenium 
Bridge, a spacerując brzegiem 
Tamizy podziwialiśmy teatr 
Szekspira- the Globe Theatre. 
Następny dzień naszej brytyj-
skiej przygody rozpoczęliśmy od 
dwóch godzin lekcji angielskiego 
z nauczycielami native speakers, 
gdzie prowadziliśmy konwer-
sacje, rozwiązywaliśmy karty 
pracy, pracowaliśmy w grupach i 
parach, używając tylko języka an-
gielskiego. Po lekcji pojechaliśmy 
do centrum Londynu - West-
minster, spacerowaliśmy po placu 

Trafalgar, zwiedzaliśmy Galerię 
Narodową - The National Gal-
lery. Zobaczyliśmy również plac 
Picadilly Circus, spacerowaliśmy 
po parkach Londynu, byliśmy 
pod Pałacem Buckingham, na 
placu Victorii, zobaczyliśmy 
Parlament i Big Bena i Opactwo 
Westminster, gdzie odbywają się 
śluby królewskie – opowiadają 
uczestnicy wycieczki. 

Kolejny dzień to dwie lekcje z 
nauczycielami z Londynu, wizyta 
w muzeum figur woskowych 
Madame Tussaund oraz zakupy 
na Oxford Street. - Ostatniego 
dnia naszej przygody udaliśmy 
się na London Eye, gdzie po-
dziwialiśmy panoramę Londynu, 
popłynęliśmy statkiem rzeką 

Tamizą do Greenwich, gdzie 
zwiedzaliśmy Obserwatorium 
Królewskie i stanęliśmy na po-
łudniku „0”, czyli jedną nogą na 
półkuli wschodniej, a jedną na 

zachodniej. Na tym zakończy-
liśmy naszą wycieczkę i wróci-
liśmy do Polski pełni nowych 
doświadczeń i wrażeń! – dodają 
uczniowie. 

Na warsztatach językowych w Londynie
Uczestnicy wycieczki nie tylko zwiedzali wyjątkowe miejsca, ale też uczyli się języka 

Uczniowie szkół z terenu gmi-
ny Strzegom wzięli udział w 
corocznej akcji „Sprzątania 
Świata”, która w tym roku 
odbywała się pod ha-
słem” Akcja- segregacja! 
2x więcej, 2 x czyściej”. 

Celem tegorocznej 
edycji było wspomoże-
nie selektywnej zbiórki 
odpadów. - Selektyw-
na zbiórka odpadów jest 
bardzo ważna ze względu 
na lepsze wykorzystywanie 
zasobów, które „zamrażamy” w 
odpadach oraz poszanowanie 
środowiska, oszczędność energii 
i wody – mówią uczniowie. Jest 
to istotne także ze względu na 
konieczność osiągnięcia przez 
polskie gminy poziomu 30% 
recyklingu już w tym roku, a 
przez Polskę poziomu 50% recy-
klingu odpadów z gospodarstw 
domowych już za dwa lata, w 
roku 2020. Akcja zachęciła 

uczniów do promowania dzia-
łań na rzecz ochrony środowi-
ska. Wybrane przez uczniów 
tereny zostały posprzątane, a 
worki śmieci przygotowane do 
wywózki przez Zakład Usług 
Komunalnych w Strzegomiu. 
Pogoda dopisała, humory także. 
Do zobaczenia w przyszłym 
roku.

Sprzątali świat

Strzegomskie przedszkole „Miś Uszatek” może pochwalić się nowym placem zabaw. 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Młodzież z PSP nr 4 i PSP nr 2 w Strzegomiu wzięła udział 
w warsztatach języka angielskiego do stolicy Wielkiej Bry-
tanii - Londynu. 

W Strzegomskim Centrum Kultury uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego z 
oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu i członkowie 
koła Związku Sybiraków w Strzegomiu uroczyście uczcili 
90. rocznicę powstania Związku Sybiraków i 28. rocznicę 
istnienia strzegomskiego koła. Obchody odbyły się 27 
września br. 

Kilka dni wcześniej – z okazji Światowego 
Dnia Sybiraka – złożono wiązanki i zapa-
lono znicze przed pomnikiem Bezimiennej 
Matki Sybiraczki na terenie Skweru Sybira-
ków w Strzegomiu. 
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Mamy dobrą wiadomość dla 
mieszkańców Modlęcina. Roz-
strzygnięto przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej w tej miej-
scowości. 

- Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Instalbud z Le-
gnicy na kwotę 5.480.000,00 
zł – mówi Dorota Borkowska, 
prezes spółki Wodociągi i Kana-
lizacja w Strzegomiu. W ramach 
inwestycji powstanie ponad 3 
km nowej kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno – tłocznej wraz z 
jedną przepompownią ścieków. 
Ścieki z Modlęcina, poprzez 
system kanalizacyjny w Olsza-

nach, Stanowicach i Między-
rzeczu, doprowadzone zostaną 
na oczyszczalnię w Strzegomiu. 
Zadanie zostanie zrealizowane 
do połowy 2020 r. - Czas trwania 
budowy podyktowany jest przede 
wszystkim trudnymi warunkami 
terenowymi. Przez Modlęcin 
przepływa potok Szymanowski, 
pod którym zostanie wykona-
nych 18 przekroczeń metodą 
przewiertu sterowanego – wyja-
śnia Dorota Borkowska. Po wy-
budowaniu kanalizacji Modlęcin 
będzie kolejną wioską w pełni 
wyposażoną w infrastrukturę 
wodno – kanalizacyjną. 

Spółka Wodociągi i Kanali-
zacji w Strzegomiu prowadzi 
postępowanie przetargowe na 
realizację zadania „Moder-
nizacja rurociągu stalowego 
metodą krakingu statycznego 
i przewiertu sterowanego na 
trasie Rusko – Jaroszów”.

Zadanie to jest I etapem 
kanalizowania Ruska. - Pier-
wotnie zakładano budowę 
kanalizacji sanitarnej wraz 
z modernizacją istniejącej 
oczyszczalni ścieków wybudo-
wanej jeszcze w latach 70–tych 

ubiegłego wieku. W związku 
z możliwością wykorzystania 
istniejącego, nieczynnego ru-
rociągu wody technologicznej 
jako kanalizacji ciśnieniowej 
z Ruska do Jaroszowa, zre-
zygnowano z modernizacji 
oczyszczalni na rzecz przepro-
wadzenia renowacji rurociągu 
metodą krakingu statycznego 
i przewiertu sterowanego – 
mówi Dorota Borkowska, 
prezes spółki. Zadanie to 
realizowane będzie do końca 
marca 2019 r.

Modlęcin z kanalizacją

Kiedy skanalizują rusko?

Trwają postępowanie przetargowe na budowę świetlic wiejskich w miejscowościach: Goczałków Górny, Morawa i Żelazów.  Poniższa tabela 
przedstawia najwyższe i najniższe ceny, jakie złożyli oferenci w przetargach związanych z realizacją tych inwestycji. 

Przypomnijmy, że gmina Strzegom, na realizację tego zadania, 
uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Lampy 
hybrydowe zasilane są energią wiatru oraz energią słoneczną. Koszt 
tego zadania to ponad 730 tys. zł. 

– Dodatkowe oświetlenie z pewnością wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa w naszych miejscowościach, co bardzo nas cieszy 
– mówią mieszkańcy. 

Nowe świetlice 

Lampy hybrydowe już świecą

W Morawie, Żelazowie i Goczałkowie Górnym wybudowane zostaną miejsca integracji i spotkań 

To rozwiązanie stanowi doskonałą, tańszą alternatywę dla klasycznego oświetlenia ulicznego

Świetlice wiejskie to ważne miejsca dla mieszkańców małych miejscowości, w których organizowane są nie tylko wy-
darzenia, ale stanowią także miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Ich rola jest nie do przecenienia, dlatego gmina 
Strzegom będzie budowała świetlice w tych wsiach, które były dotychczas pozbawione takich miejsc. 

- W imieniu wykonawcy robót oraz własnym prosimy mieszkańców o cierpliwość, 
wyrozumiałość oraz współpracę w trakcie realizacji tego zadania – prosi prezes 
WiK Dorota Borkowska. 

Ponadto spółka posiada już prawo-
mocne decyzje pozwolenia na budowę 
dwóch odcinków kanalizacji grawitacyj-
no–tłocznej (II etap), po wybudowaniu 
których możliwe będzie wyłączenie 
z eksploatacji oczyszczalni ścieków. 
Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg 
na ten etap robót budowlanych. 

Lampy solarne LED (znane również jako lampy słoneczne, 
latarnie solarne, latarnie hybrydowe, lampy solarowe, lampy 
fotowoltaiczne) stanowią doskonałą alternatywę dla klasycz-
nego oświetlenia ulicznego. Zwłaszcza w miejscach odległych 
od infrastruktury, do których nieopłacalne jest doprowadzenie 
energii elektrycznej. Są również znakomitym rozwiązaniem 
na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem prądu. Każ-
da lampa solarna jest autonomiczna, gotowa do działania 
natychmiast po zainstalowaniu. Lampy mogą pracować do 
kilkunastu godzin na dobę przy zachowaniu kilkudniowej 
autonomii (działanie bez słońca).

W gminie Strzegom zamontowanych zostało 50 lamp 
hybrydowych. Lampy pojawiły się na terenach dotychczas 
nieoświetlonych w 13 miejscowościach: Strzegom, Goczał-
ków, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Olszany, Rusko, 
Stanowice, Stawiska, Międzyrzecze, Żelazów, Wieśnica i 
Żółkiewka. 

Wizualizacja świetlicy wiejskiej w Żelazowie

Nazwa miejscowości, 
w której wybudowana 
zostanie świetlica wiejska 

Liczba ofert złożonych w 
przetargu

Najwyższa cena złożona 
przez oferenta w prze-
targu 

Najniższa cena złożona 
przez oferenta w prze-
targu 

Goczałków Górny 7 1.138.130,55 zł 787.200,00 zł

Morawa 7 919.000,00 zł 668.101,18 zł

Żelazów (świetlica i remiza 
strażacka)

5 1.452.015,00 zł 976.273,76 zł
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IV liga piłkarska – zachód (AKS Granit Strzegom S. A.)

Kolejne mecze w tym sezonie: 
Orla Wąsosz – AKS 0:4, AKS – Sparta Grębocice 8:2 

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Chrobry II Głogów  8 24

2. AKS Granit Strzegom S. A.  8 20

3. Górnik Złotoryja  7 19

4. Karkonosze Jelenia Góra  7 14

5. Odra Ścinawa  7 13

6. Stal Chocianów  8 13

7. Apis Jędrzychowice  6 10

8. BKS Bobrzanie Bolesławiec  8 10

9. Orkan Szczedrzykowice  8 9

10. Orla Wąsosz  7 8

11. Sparta Rudna  7 7

12. Prochowiczanka Prochowice  7 4

13. Włókniarz Mirsk  7  4

14. Victoria Ruszów  7 3

15. Sparta Grębocice  8 0

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Sta-
nowice)

Kolejne mecze w tym sezonie:
Darbor – Unia 2:3, Unia – Herbapol 0:5
Herbapol – Victoria Świebodzice 1:0, Unia – Herbapol 0:5

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Orzeł Lubawka 8 21

2. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 8 18

3. Herbapol Stanowice 8 18

4. Górnik II Wałbrzych 8 16

5. Włókniarz Głuszyca 8 14

6. Zagłębie Wałbrzych 8 11

7. Czarni Wałbrzych 8 11

8. Podgórze Wałbrzych 8 11

9. Victoria Świebodzice 8 10

10. Błękitni Słotwina 8 9

11. Unia Jaroszów 8 8

12. Iskra Witków Śląski 7 7

13. Unia Bogaczowice  8 7

14. KS Walim 8 5

15. Sudety Dziećmorowice 8 5

16. Darbor Bolesławice 7 4

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

LKS Piotrowice Świdnickie – AKS II Strzegom 5:3, AKS II – Zieloni 
Mrowiny 1:3
Sokół Kostrza - Huragan Olszany 3:1, Huragan – Płomień Dobro-
mierz 0:5
Sokół Kostrza – Huragan Olszany 3:1, LKS Marcinowice – Sokół 
4:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. LKS Marcinowice 6 18

2. Zieloni Mrowiny 6 16

3. LKS Piotrowice Świdnickie 6 15

4. Nysa Kłaczyna 6 13

5. MKS II Szczawno Zdrój 6 10

6. Zryw Łażany 6 9

7. Sokół Kostrza 6 9

8. Płomień Dobromierz 6 9

9. Tęcza Bolesławice 6 7

10. Zieloni Mokrzeszów 6 6

11. Grom Panków  6 4

12. AKS II Strzegom 6 3

13. Błyskawica Kalno  6 3

14. Huragan Olszany 6 1

sPort

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.

W ostatni weekend września 
br. (29-30.09) 8-osobowa gru-
pa judoków AKS-u Strzegom 
uczestniczyła w turnieju w 
czeskim Melniku. W zawo-
dach (dzieci i dzieci starsze 
- roczniki 2007-2009) wzięło 
udział ponad 330 zawodników 
z kilkudziesięciu klubów z 
Czech, Niemiec i Polski.

Wspaniała atmosfera zawodów 
sprawiła, że nasi zawodnicy - pod 
opieką trenerów Krzysztofa Po-
terały i Pawła Lasoty - stanęli do 
swoich pojedynków w dobrych 
nastrojach. Należy dodać, że dla 
niektórych strzegomskich judo-
ków był to pierwszy zagraniczny 
start. Dariusz Kuś, Karol Górski, 
Gracjan Maciejewski, Kac-
per Gębala, Tymon Pasławski, 
Amelia Pietkiewicz i Wiktoria 
Waszczak, po stoczeniu kilku 
dobrych pojedynków w swoich 
licznych grupach wiekowych, 
wywalczyli piąte miejsca. Urszula 
Strzelecka najlepiej poradziła 
sobie ze stresem i rywalkami, 
zdobywając trzecie miejsce. 

red

Judocy w Czechach
Najlepiej ze stresem poradziła sobie Urszula Strzelecka, która zajęła ostatecznie trzecie miejsce

Kacper i Sara w kategorii: młodzież 16-18 lat jako jedyna polska para dotarli do finału i wywalczyli tytuł wicemistrzów świata

W hali OSiR w Strzegomiu 
26 września br. odbyły się gmin-
ne eliminacje w piłce nożnej 
chłopców szkół podstawowych. 
Do rywalizacji stanęli zawodni-
cy z klas szóstych i młodsi.

W turnieju wystartowało 6 
szkół: PSP nr 2, PSP nr 3 i 
PSP nr 4 ze Strzegomia oraz 
szkoły z Jaroszowa, Olszan i 
Goczałkowa. W wyniku lo-
sowania drużyny zagrały w 
dwóch grupach. Zwycięzcy 
grup walczyli o miejsca w fi-
nale imprezy. Wszystkie mecze 
dostarczyły kibicom sporo pił-
karskich emocji.

W grupie „A” wyraźnie pro-
wadziła drużyna ze szkoły w 
Goczałkowie. Wygrała dwa 
mecze i pewnie wywalczyła 
miejsce w finale. W grupie „B” o 
finał walczyli piłkarze z Dwójki 
i z Olszan. W decydującym me-
czu w swojej grupie zawodnicy 
z Dwójki pokazali klasę, pewnie 
ogrywając kolegów z Olszan 
3:1. W finałowym spotkaniu 
zawodów górą byli zawodnicy 
PSP nr 2 ze Strzegomia i to oni 
będą reprezentować naszą gmi-
nę w rozgrywkach powiatowych 
w Świdnicy.

red

Mundial dla „Dwójki”

Sukces naszego tancerza Strzegomski tancerz Kacper 
Rutka i jego partnerka Sara 
Litorowicz odnieśli sukces 
taneczny na rozgrywanych w 
Radomiu mistrzostwach świata 
prestiżowej federacji WDC w 
konkurencji 10 tańców. Impre-
za mistrzowska odbyła się w 
dniach 22-23 września br. 

Ogromne podziękowania 
dla trenerów, sponsorów oraz 
wszystkich, którzy kibicują i 
wspierają młodych tancerzy. 
Przed nimi kolejne starty, miej-
my nadzieję, że równie udane. 

red
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Działki pod garaże – ul. Koszarowa

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – Żółkiewka

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 767/1, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 6.100,00 zł
Wadium - 610,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 767/2, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0021 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.900,00 zł
Wadium - 590,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana 
nr 767/3, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0021 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.900,00 zł
Wadium - 600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1130 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana 
nr 767/4, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0021 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-

mości 5.900,00 zł
Wadium - 620,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1200 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
5. Działka niezabudowana 
nr 767/5, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0021 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.900,00 zł
Wadium - 630,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1230 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
6. Działka niezabudowana 
nr 767/6, AM – 11, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020699/8 Nieru-

chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 6.100,00 zł
Wadium - 640,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. o godz. 1300 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu 3 miasta Strzegom 
uchwalonego uchwałą Nr 66/15 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 20 sierpnia 2015 r. powyż-
sze nieruchomości oznaczone 
są symbolem 1.KS – tereny 
obsługi komunikacyjnej w tym 
parkingi i garaże. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie przypisanej do po-
szczególnej działki, dokonanej 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15.10.2018 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 wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-

ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 18/9, 
AM –1, Obr. Żółkiewka, położona 
w Żółkiewce, gmina Strzegom po-
wierzchnia wg rejestru ewidencji 
gruntów 0,2425 ha 
 Cena wywoławcza nieruchomości 
81.600,00 zł
Wadium - 8.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 
18.10.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 29.
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.

Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 09.08.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/14 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
29 października 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie 
Strzegom działka nr 18/9 oznaczo-
na jest symbolem 9 MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.
 Przyszły nabywca nieruchomości 
uzyska techniczne warunki przyłą-
czenia do sieci wodno-kanalizacyjnej 
dla nieruchomości, w których to wa-
runkach zobowiązany zostanie do:
Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. 
z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody 

właściciela nieruchomości dz. nr 18/8 
na którego terenie znajduje się sieć 
kanalizacji sanitarnej, na wejście 
na teren jego nieruchomości w celu 
włączenia do sieci ks, ułożenia i 
późniejszej eksploatacji odcinka 
przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do WiK Sp. 
z o.o. w Strzegomiu pisemnej zgody 
właściciela nieruchomości dz. nr 17 
na którego terenie znajduje się sieć 
wodociągowa, na wejście na teren 
jego nieruchomości w celu włączenia 
do sieci wodociągowej, ułożenia i 
późniejszej eksploatacji odcinka 
przyłącza wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 15.10.2018 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygra przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 

uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który prze-
targ wygra. 

Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z 
przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Właścicielu budynku mieszkalnego, usługowego lub o 
innym przeznaczeniu

Już na etapie projektowania, w 
trakcie budowy lub zakończenie 
budowy istniejącego budynku 
powinieneś wystąpić do Urzędu 
Miejskiego z wnioskiem o  usta-
lenie numeru porządkowego dla 
budynku.
Na stronie internetowej www.strze-
gom.pl bip.strzegom@strzegom.
pl, w zakładce Karty Usług/ Nieru-
chomości/ znajduje się karta usługi 
Nr WNZ.0143/K-3/ 2011 - Usta-
lenie numeru porządkowego dla 
budynku wraz z formularzem F-2/
WNZ (5). Po wypełnieniu formu-
larza wniosku , należy go  złożyć 
wraz z załącznikami ( kserokopią 
decyzji pozwolenia na budowę 
budynku, obiektu lub zgłoszenia 
oraz kserokopią mapy zasadni-
czej – projektu zagospodarowania 
działki lub kserokopią inwenta-
ryzacji powykonawczej budynku, 
obiektu z zaznaczonym wejściem)  
bez opłaty skarbowej w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu – Rynek 
38, Wydziale Obsługi Interesanta, 
pokój nr 15 – na parterze. 

Wnioski rozpatruje i realizuje 
Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego – pokój nr 34 , drugie 
piętro. Wszelkie informacje w tym 
zakresie można uzyskać pod nr 
tel. 74/8 560 541, 543. Nadanie 
numeru następuje w terminie 7 
dni od daty złożenia kompletnego 
wniosku w formie „Zawiadomienia 
o ustaleniu numeru porządkowego 
dla budynku”.
Numer porządkowy dla budynku 
jest wymagany na etapie zawie-
rania umów przez właściciela 
budynku (mieszkalnego, usługo-
wego lub o innym przeznaczeniu) 
z gestorami mediów tj: wody, 
kanalizacji, prądu, gazu, śmieci). 
Zgłoszenie faktu nadania przez 
Urząd numeru porządkowego 
do innych instytucji, urzędów np. 
(Urząd Skarbowy w Świdnicy , 
Sąd Rejonowy – V Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Świdnicy, Poczta 
Polska i inne) leży po stronie wła-
ściciela budynku.

Przypominamy o wprowadzonych przez 
gminę Strzegom kontach indywidualnych 
do rozliczeń opłat za najem i dzierżawę 
nieruchomości komunalnych, tj. opłat 
czynszowych za lokale mieszkalne, gara-
że, komórki, ogródki przydomowe, działki 
gruntowe, lokale użytkowe itd.
Konta indywidualne zgodnie z przesłaną 
informacją obowiązują od 1 lipca 2018 
roku, więc prosimy o aktualizację swo-
ich rachunków bankowych szczególnie 
osoby, które realizują zlecenia stałe – 
comiesięczny przelew na konto gminy 
Strzegom za pośrednictwem swojego 
banku.
Wszelkich wyjaśnień i podpowiedzi w tej 
sprawie udzielać będzie:
1. Wydział Gospodarki Lokalowej tut. 

urzędu, pok. nr 33 II piętro, tel. 74 8560 
538, -522

2. Zarządca nieruchomości gminnych – 
Zakład Usług Komunalnych w Strzego-
miu Sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 
75, Wydział Mieszkaniowy, tel. 74 856 
53 43.

Ważne dla najemców i 
dzierżawców nieruchomości 

gminnych! 
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Ul. Dolna w Strzegomiu na całej długości zyskała nową nawierzchnię 
bitumiczną

Nawierzchnia z kostki granitowej przy garażach w okolicach nowego 
przedszkola w Strzegomiu. Koszt – 90 tys. zł

Droga do domków jednorodzinnych w Tomkowicach – koszt 65 tys. zł

Strefa aktywności w Skarżycach – wspólne dofinansowanie wraz ze strefą 
w Godzieszówku – 200 tys. zł

W okolicach Strzegomki pojawiło się piękne żelazne ogrodzenie. 
Posadzono także nowe drzewa.

Ul. Kwiatowa w Strzegomiu zyskała nową nawierzchnię bitumiczną – koszt 
200 tys. zł

Droga w Kostrzy w pobliżu boiska sportowego – koszt 93 tys. zł

Strefa aktywności w Godzieszówku – dodatkowe dofinansowanie w wys. 25 
tys. zł z Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej

W ostatnich miesiącach wykonano wiele inwestycji i remontów na terenie całej gminy Strzegom. Część z nich jest jeszcze w trakcie realizacji. O ich końcowym efekcie przekonamy 
się w ciągu kilku następnych tygodni. Nie zmienia to faktu, że już dzisiaj zarówno miasto, jak i nasze wsie zyskują na atrakcyjności. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim rapor-
tem inwestycyjnym.

Gmina zmienia oblicze
metAmorFozA gminy strzegom


