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Odpady
W tym numerze, na proś-

bę mieszkańców gminy 
Strzegom, przypominamy, 
gdzie wyrzucić niebez-
pieczne odpady, takie jak 
m.in. przeterminowane 
leki, chemikalia i opakowa-
nia po nich, zużyte baterie 
i   akumulatory oraz jak 
z nimi postępować. Podaje-
my także godziny, w jakich 
pracuje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych.
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Pieniądze 
dla Bazyliki

Ministerstwo Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowe-
go przyznało Parafii Św. 
Apostołów Piotra i  Pawła 
w  Strzegomiu dotację na 
konserwację epitafiów oraz 
naprawę średniowiecznych 
murów. Strzegomska bazy-
lika jest zabytkiem szcze-
gólnym, który doskona-
le promuje naszą gmina 
i  wzbudza zainteresowanie 
wśród turystów.
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Konkurs
W murach Liceum Ogól-

nokształcącego w Strze-
gomiu odbył się kolejny 
Konkurs Piosenki Anglo-
języcznej zorganizowany 
przez nauczycielki j. angiel-
skiego: Małgorzatę Chęciń-
ską, Agnieszkę Soboń-No-
wakowską oraz nauczycielkę 
muzyki: Agnieszkę Rut. Do 
konkursu przystąpiło czter-
naścioro uczestników.
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Będą dotacje!
Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców, którzy starali się o  dotację na wymianę 
pieców. Dzięki pomocy finansowej z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu mieszkańcom gminy Strzegom, którzy w ostatnim 
okresie wymienili stare piece węglowe, zostaną udzielone dotacje na kwoty:142 049,00 zł 
(etap I),  288 970,57 zł (etap IIA), 96 000,00 zł (etap IIB). Dotacje będą wypłacane w mie-
siącach marcu i kwietniu.

Dotacja celowa ze środków 
budżetu gminy Strzegom w ra-
mach programu priorytetowego 
pn.: "Ograniczenie niskiej emi-
sji na obszarze województwa 
dolnośląskiego" na dofinanso-
wanie wymiany lokalnego źró-
dła ciepła zasilanego paliwami 
stałymi lub biomasą na przyja-
zne środowisku źródło ciepła 
jest realizowana przy wsparciu 
finansowym Wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Planuje się, że dotacje zostaną 
udzielone dla 133 nieruchomo-
ści zlokalizowanych na terenie 
całej gminy. Zamiast starych 
pieców zostały zamontowane: 
kotły gazowe, piece zasilane 
prądem elektrycznym, kotły na 
paliwa stałe lub biomasę cha-
rakteryzujące się parametrami 
co najmniej jak dla kotłów 
5 klasy (wg PN-EN 303-
5:2012).

Dotacja wynosi do 50% kosz-
tów kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 4 000,00 zł. Przyzna-
wana jest wspólnotom miesz-
kaniowym, których członkowie 
korzystają z  ciepła wytworzo-
nego we wspólnej kotłowni (dla 
pojedynczego budynku lub kilku 
budynków) oraz właścicielom, 
współwłaścicielom nierucho-
mości bądź najemcom miesz-
kalnych lokali komunalnych. 
Dofinansowanie udzielane jest 
osobno na każdy lokal miesz-
kalny, budynek jednorodzinny 
lub kotłownię (w  przypadku 
kotłowni wspólnej), tzn. wła-
ściciel kilku nieruchomości 
w przypadku chęci objęcia ich 

dotacją, składa wniosek dla 
każdej nieruchomości oddzielnie 
(obowiązuje zasada: jedna nie-
ruchomość – jedno zgłoszenie).

– Mamy nadzieję, że udzielona 
dotacja na wymianę pieców przy 

wsparciu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu po-
prawi jakość powietrza w naszej 
gminie – podkreśla burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Szefowie czterech gmin powiatu świdnickiego: Żarowa, 
Strzegomia, Jaworzyny Śląskiej i Dobromierza zawiązali 
Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich. 
13 lutego br. w Urzędzie Miejski w Strzegomiu podpisano 
porozumienie o współpracy ze spółkami Perpetum Energia, 
MAF Energy i Photovoltaic Solar Polska.

W Strzegomskim Centrum Kultury 16 lutego br. rozegrany 
został tradycyjny Noworoczny Turniej Szachowy. W tym roku 
w zawodach wzięła udział rekordowa ilość uczestników. Zgło-
siło się ponad 90 osób, w tym wielu miłośników gry w szachy 
ze Strzegomia. Turniej podzielony był na grupy wiekowe.

14 lutego br., uroczyście otwarto pierwszą w  gmi-
nie środowiskową świetlicę opiekuńczo-wychowawczą. 
„A-cademia” jest przestrzenią, która wspiera dzieci i młodzież 
w  zakresie wychowawczym, edukacyjnym i  społecznym. 
Chodzi o  wyrównywanie szans społecznych, edukacyjnych 
i wychowawczych dla dzieci.

Klaster Energii str. 3

Turniej Szachowy str. 10

Świetlica otwarta str. 4

Spotkanie 
z Joannitami

Umiem pływać

II Spotkanie z Joannita-
mi w Izbie Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej w Centrum 
Aktywności Społecznej 
„Karmel” za nami. Spo-
tkania te na stałe wpisały 
się w  kalendarz imprez 
i  budzą duże zaintereso-
wanie wśród mieszkań-
ców. Podczas następnego 
spotkania dowiemy się, jak 
w  średniowieczu powsta-
wały witraże. Zapraszamy 
23 marca br. godz. 17.00.

Gmina Strzegom po raz kolejny przystąpiła do realizacji 
programu „Umiem Pływać”. W I etapie 2019 r. naszej gminie 
przyznano 300 miejsc. W zajęciach, które będą odbywały się 
na strzegomskim basenie „Delfinek”, wezmą udział ucznio-
wie klas 1 – 3 ze wszystkich szkół naszej gminy. Zajęcia będą 
odbywały się do 19 czerwca br.

Przypominamy wszystkim miłośnikom dobrego kina, że 
przy Strzegomskim Centrum Kultury działa Dyskusyjny 
Klub Filmowy, którego założeniem jest pokazywanie filmów 
ambitnych oraz skłaniających do dyskusji. DKF ma już 
wiernych widzów, ale zapraszamy też nowe osoby. 14 marca 
br. kinomani obejrzą nagrodzony Oscarem film „Roma”.

Dotacje zostaną udzielone dla 133 nieruchomości na terenie całej gminy
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AKTUALNOŚCI – CO SIĘ DZIEJE W STRZEGOMIU?
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Nazwa może sugerować, że witryna poświęcona jest tylko Świdnicy. Tak jednak nie jest. Co zatem znajdziemy w nowym medium? Jakie treści będą tam publikowane? 

Nowy portal historia-swidnica.pl
W ubiegłym tygodniu w sieci internetowej zaistniał nowy portal poświęcony historii Świdnicy, regionu i Dolnego Śląska 
– Świdnicki Portal Historyczny. Tworzy go grupa pasjonatów historii, których udało się zebrać redaktorowi naczelnemu 
portalu – Andrzejowi Dobkiewiczowi.

– Przede wszystkim ma to być 
portal „żywy”. Historia to nie 
tylko to, co wydarzyło się 50, 100, 
500 lat temu. Historia „dzieje” 
się na naszych oczach, tu i teraz. 
W  pośpiechu dnia codziennego 
często jednak nie potrafimy tego 

dostrzec. Na portalu oprócz opra-
cowań historycznych, dotyczących 
różnych zagadnień, znajdą swoje 
miejsce także informacje o  tym, 
co ciekawego dzieje się aktualnie 
w danej miejscowości czy regionie. 
Ta aktualność portalu opierać się 

będzie nie tylko zamieszczeniu 
jakiegoś newsu – bo te zaistnieją 
na portalach informacyjnych, ale 
na poszerzeniu go o  informacje 
związane z  kontekstem histo-
rycznym wydarzenia czy miej-
sca jakiego informacja dotyczy. 

To nie ma być „martwy” portal 
z  wrzuconą fotką czy zwykłym 
opracowaniem historycznym. Nie 
będzie to także portal „ugrzecz-
niony”. W  naszej teraźniejszości 
dzieją się różne rzeczy. Czasem 
denerwujące, czasem śmieszne – 
oczywiście z  punktu widzenia 
osób, które zajmują się historią. 
O  takich „kwiatkach” na pewno 
też będziemy pisali… I na pewno 
będziemy wskazywali palcami. 
Bo jest niedobrze, gdy na przykład 
w  mieście likwiduje się przed-
wojenny schron. Są miasta gdzie 
z  takich perełek robi się atrakcje 
turystyczne i zostawia dla potom-
nych. Chcielibyśmy uwrażliwiać 
na aspekty historyczne ludzi, 
którzy są decydentami – mówi 
Andrzej Dobkiewicz.

Nazwa portalu może suge-
rować, że poświęcony jest tyl-
ko Świdnicy. Tak jednak nie 
jest. Świdnica nie znajduje się 
w  próżni, a  w  czasach swojej 
świetności była ośrodkiem ma-
jącym ogromny wpływ na to, 
co działo się w innych miastach 
czy w ogóle na Dolnym Śląsku. 
Dlatego na portalu znajdują się 
kategorie związane z powiatem 
świdnickim i  gminami wcho-
dzącymi w jego skład oraz całym 
Dolnym Śląskiem. Tematyka 
portalu oscylować będzie w gra-
nicach obszaru dawnego księstwa 
świdnicko-jaworskiego. A  że 
obejmowało ono w średniowie-
czu ogromną część Dolnego Ślą-
ska i nie tylko, zakres terytorialny 
tematyki portalu narzuca się 
w pewnym sensie automatycznie. 

– Dlatego do współredago-
wania portalu zaprosiłem wiele 
osób m.in. ze Strzegomia, które 

mam nadzieję promować będą 
na portalu wiedzę o tym pięknym 
mieście. Swoją zgodę na współ-
pracę już wyrazili m.in. Edmund 
Szczepański i Marek Żubryd. Jest 
wśród nas także wybitny historyk 
dolnośląski Sobiesław Nowotny, 
czy znana pisarka i dziennikarka 
Joasia Lamparska. Mam nadzie-
ję, że wkrótce dołączą kolejni ba-
dacze historii, jej popularyzatorzy 
i  kolekcjonerzy, bez względu na 
ewentualne różnice w poglądach 
na temat historii. Bo Świdnicki 
Portal Historyczny ma łączyć nie 
dzielić, chociaż dyskusje i  wy-
miana opinii są jak najbardziej 
wskazane – dodaje redaktor 
naczelny portalu.

Portal nie uzyskał jeszcze 
finalnego wyglądu. Jego autorzy 
mówią o kilku pomysłach, które 
wzbogacą go przede wszystkim 

merytorycznie i  będą uzupeł-
nieniem dotychczasowej for-
muły. Pomysły te wprowadzane 
będą jednak sukcesywnie w cią-
gu najbliższych miesięcy. Doce-
lowo ŚPH ma być obszernym 
źródłem informacji, z  którego 
zainteresowane osoby będą mo-
gły korzystać na wielu płaszczy-
znach. Redakcja portalu bardzo 
mocno stawia na współpracę 
z jego Czytelnikami.

 – Bardzo liczymy na kontakt 
z nimi. Czekamy na informacje, 
materiały ikonograficzne, arty-
kuły i wszelkie sygnały o tym, co 
ciekawego, a związanego z  sze-
roko rozumianą historią dzieje 
się wokół nich, co zaobserwują 
– mówi Andrzej Dobkiewicz. 
– Zapraszam na stronę interne-
tową: historia-swidnica.pl.

n

Andrzej Dobkiewicz – dziennikarz, publicysta i wydawca, 
autor m.in. albumów z serii „…na dawnych pocztówkach”
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Na forum województwa

Nowa strona już działa! 

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta spotkał 
z  się z  radnym sejmiku województwa dolnośląskiego 
Patrykiem Wildem.

Podczas wizyty radnego 
w  Strzegomiu 15 lutego br. 
rozmawiano o  dwóch kluczo-
wych sprawach dla naszego 
miasta. Chodzi o przejęcie od 
PKP na własność przez samo-
rząd wojewódzki linii kolejowej 
Strzegom – Bolków – Marci-
szów, jej rewitalizację i ponow-
ne wykorzystanie. Drugi temat 
dotyczył budowy obwodnicy dla 
Strzegomia, która wyprowadzi 

ruch tranzytowy, głównie cię-
żarowy, poza centrum naszego 
miasta. – Bardzo się cieszę z tego 
spotkania i liczę na efekty – mówi 
burmistrz. Przypomnijmy, że 
Dolnośląska Służb i  Kolei we 
Wrocławiu prowadzi procedurę 
przetargową dotyczącą opraco-
wania analizy techniczno-eko-
nomicznej budowy obwodnicy 
Strzegomia w  ciągu dróg wo-
jewódzkich.

Uruchomiona została od-
rębna strona internetowa 
http://czysty.strzegom.pl/, 
która poświęcona jest gospo-
darce odpadami komunalny-
mi oraz ochronie środowiska 
w naszej gminie. Znajdziecie tu 
Państwo wszelkie informacje 
dotyczące odpadów komunal-
nych. Na bieżąco umieszczane 
będą na stronie aktualności 
i wchodzące zmiany w przepi-
sach lokalnych oraz krajowych. 
Na stronie zawarte są dane 
dotyczące wywozu odpadów 
między innymi harmonogramy 

tych wywozów, dostępny jest 
druk deklaracji, a także wszel-
kie inne informacje związane 
z utrzymaniem czystości i po-
rządku w gminie.  Bardzo po-
mocna dla mieszkańców będzie 
wyszukiwarka – czyli podpo-
wiedź – co zrobić z danym od-
padem. Zapraszamy serdecznie 
do korzystania z nowej strony. 
Mamy nadzieję, że wspólnie 
będziemy racjonalnie gospo-
darować naszymi odpadami 
komunalnymi, co przyczyni się 
też do tego, że będziemy żyć 
czyściej i zdrowiej.

Ważne!
Przypominamy, że 15 marca 

2019 roku przypada termin płat-
ności pierwszej raty podatków: 
od nieruchomości, rolnego i  le-
śnego za 2019 rok. Podatki należy 
wpłacać na numer rachunku 
(konta) przyznany indywidualnie 
każdemu podatnikowi. Numer 
rachunku widnieje na każdej de-
cyzji wymiarowej. Wpłat można 
również dokonywać za pośred-
nictwem Poczty Polskiej oraz 
w  kasach Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. W kasach urzędu 
wpłaty można realizować zarów-
no gotówką, jak i kartą płatniczą.

Ranking pokazuje zaangażowanie strażaków w akcje ratunkowe. Dziękujemy.

Strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Strzegomiu, według rankingu 
opublikowanego na portalu osp.pl byli 
w 2018 roku najaktywniejszą jednostką 
na Dolnym Śląsku. Strażacy interwe-
niowali w sumie 279 razy, ratując życie, 
zdrowie i mienie innych.

Wynik rankingu odzwierciedla za-
kres pracy, jaką strażacy z narażeniem 
życia i zdrowia wykonują na rzecz 
lokalnej społeczności. Wielokrotnie 
druhowie z sieci OSP pojawiają się, 
jako pierwsi w miejscach interwencji, 
przejmując rolę innych służb, choćby 
pogotowia ratunkowego. Gratulujemy!

Ochotnicy ze Strzegomia najaktywniejsi! Okiem
monitoringu

05-02-2019 r.  ok. godz. 
11.55 na ul. Dolnej z  prze-
jeżdżającego pojazdu została 
wyrzucona żywność na pojazd 
zaparkowany w  zatoce par-
kingowej. Sprawę zgłosił do 
Komisariatu Policji poszko-
dowany kierowca.

11-02-2019 r. na ul. Kocha-
nowskiego idący chwiejnym 
krokiem mężczyzna po chod-
niku, przewrócił się i nie mógł 
wstać. Mężczyzna ten został 

rozpoznany i przy uprzejmości 
sąsiada wprowadzony do domu.

15-02-2019 r. na ul. Kocha-
nowskiego z pojazdu zaparko-
wanego w  zatoce parkingowej 
doszło do włamania i kradzieży. 
Policja posiłkuje się nagraniem 
z monitoringu.

19-02-2019 r. ok. godz. 14.00 
doszło do kradzieży z jednych 
mieszkań na ul. Kochanowskie-
go. Monitoring został zabezpie-
czony na polecenie Policji.

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? Dzień otwarty w Czwórce Konsultacje
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

03.03 – 09.03 Avena ul. Rynek 32 – 36 tel. 74/ 851-60-73

10.03 –16.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/ 649-12-20

17.03 – 23.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

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
• Świetlica „A-cademia”
 już otwarta
• Strzegom na forum
 województwa 
• Noworoczny Turniej Szachowy
• VI Strzegomski Maraton 

Zumba Love

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzegomiu zaprasza przedszkolaków i ich 
rodziców 5 marca 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:00 na „Dzień 
otwarty szkoły". W programie: spotkanie informacyjne dyrek-
tora szkoły z rodzicami o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej, 
prezentacja multimedialna wraz z  realizowanymi w  szkole 
programami i  projektami, zwiedzanie sal lekcyjnych, gabinetu 
informatycznego, gabinetu logopedy i  pedagoga, świetlicy, bi-
blioteki z  Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, 
prezentacja zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, spotkanie 
z Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców. Już tego dnia będzie 
można zapisać dziecko do szkoły. Potrzebne dokumenty to: akt 
urodzenia dziecka, jego PESEL oraz dowód osobisty rodzica. 
Serdecznie zapraszamy!

W  dniu 5 marca 2019 r. 
o  godz. 16:00 w  Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu (sala 
konferencyjna), pok. nr 29 
odbędą się konsultacje dot. 
Projektu ,,Przebudowa ul. 
3-go Maja w  Strz egomiu 
wraz z  budową kanalizacji 
deszczowej”. Zainteresowa-
nych mieszkańców zapra-
szamy na spotkanie w  celu 
zapoznania się z  projektem 
i  zgłaszaniem ewentualnych 
uwag oraz wniosków.

Powstał Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich. W jakim celu?

W grupie jest wielka siła
Podpisując porozumienie, 

gminy zainicjowały proces 
budowy wyjątkowego systemu 
lokalnej energetyki obywatel-
skiej. W  najbardziej podsta-
wowym wymiarze budowa lo-
kalnego rynku energii umożli-
wi dostarczenie mieszkańcom 
powiatu czystej energii wy-
tworzonej przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii 
lub wysokosprawnej kogene-
racji (jednoczesna produkcja 

ciepła i  energii elektrycznej). 
Będzie to oznaczało częścio-
we uniezależnienie się od 
dostaw energii z  zewnątrz, 
od aktualnych producentów 
i dystrybutorów. 

– Zasadniczym celem Klastra 
Energetycznego jest realizacja 
celu dostarczania tańszej energii 
dla uczestników klastra. Takimi 
uczestnikami są mieszkańcy, sa-
morządy, firmy prywatne, szkoły 
– a  więc wszyscy, którzy przy 
tych olbrzymich spodziewanych 
wzrostach kosztów energii, będą 
mogli korzystać z tańszej energii, 
ale również energii odnawialnej 
– tłumaczy Jerzy Spyrka z firmy 
Photovoltaic Solar Polska.

Porozumienie ma charakter 
otwarty, w  każdym momencie 
przystąpić do niego mogą nowi 
Partnerzy. Członkiem Klastra 
Energii mogą być funkcjonu-
jące na terenie gmin Strzegom, 

Dobromierz, Jaworzyna Śląska 
i Żarów przedsiębiorstwa, jed-
nostki samorządu, spółdzielnie 
i  wspólnoty mieszkaniowe, 
uczelnie wyższe i  jednostki 
badawcze, organizacje poza-
rządowe i  osoby prywatne. 
Dzięki współpracy możliwe jest 
powstawanie innowacyjnych 
inicjatyw, które do tej pory 
nie miały miejsca.  Ideą tego 
projektu jest pozyskiwanie 
środków na realizację różnych 

zadań. Klaster energii to także 
wytwórca energii chociażby 
z fotowoltaiki. Klaster ma pra-
wo handlować energią po ce-
nach niższych niż koszt energii 
elektrycznej. Dla wszystkich 

czterech gmin to bardzo inte-
resujący projekt.

Klaster Odnawialnych Źródeł 
Energii Wzgórz Strzegomskich 
obejmie swoim działaniem wiele 
sfer lokalnej aktywności, rozwi-
jając przedsięwzięcia z  zakresu 
podwyższania efektywności ener-
getycznej, smart-city, bilansowania 
i  zarządzania energią, zeroemi-
syjnego transportu publicznego 
i prywatnego, badania i poprawy 
jakości powietrza. Równolegle 

prowadzone będą działania eduka-
cyjne mające na celu podwyższanie 
poziomu świadomości energetycz-
nej i  ekologicznej mieszkańców 
gmin Strzegom, Dobromierz, 
Jaworzyna Śląska i Żarów.

Cztery gminy powiatu świdnickiego: Żarów, Strzegom, Jaworzyna Śląska i Dobromierz zawiązały Klaster Odnawialnych 
Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich. 13 lutego br.   burmistrzowie i wójtowie gmin podpisali w Urzędzie Miejski 
w Strzegomiu porozumienie o współpracy ze spółkami Perpetum Energia, MAF Energy i Photovoltaic Solar Polska.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom4 1 marca 2019WYDARZENIA

Na zakończenie tej inwestycji czekają strzegomianie. Już budowane są granitowe alejki wzdłuż Strzegomki oraz parking przy ul. Św. Tomasza

Strzegom się zmienia…
Trwają prace związane z rewitalizacją, czyli przebudową 
i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie 
Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją 
zabytkowych murów obronnych.

Aktualnie budowane są granitowe alejki wzdłuż Strzegomki 
oraz funkcjonalny parking przy ul. Św. Tomasza. Swój wizerunek 
diametralnie zmienia również zabytkowa basteja, która już jest 
pokryta dachówkami, a także mury miejskie.

Są pieniądze na konserwację ratunkową XVI i XVII-wiecznych epitafiów naszego kościoła

Pieniądze dla Bazyliki 
Minis te r s two Kul tur y 

i  Dziedzictwa Narodowego 
ogłosiło wyniki konkursu 
w  programie ochrony za-
bytków. Na prace konserwa-
torskie i  renowacje dotacje 
pozyskało 6 obiektów z po-
wiatu świdnickiego. Pieniądze 
otrzymała również  Parafia 
Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Strzegomiu.

Dwie dotacje trafią do 
Strzegomia. 1 030 000 zło-
tych minister przyznał na 
konserwację ratunkową XVI 
i  XVII-wiecznych epitafiów, 
wmurowanych w  elewację 
bazyliki św. Piotra i św. Pawła, 
natomiast 140 tysięcy na na-
prawę zagrożonych katastrofą 
budowlaną średniowiecznych 
murów.

Fo
t.

 M
. Ż

ub
ry

d

Przypomnijmy, że gmina Strzegom 
otrzymała dofinansowanie na rewitali-
zację Grabów i parku miejskiego w wys. 
4,83 mln zł ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020.
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Orkiestra Dęta 
czeka na Ciebie

Strzegomskie Centrum Kultury przygotowało nie lada gratkę 
dla wielbicieli muzyki. Już niebawem rusza Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta. Zapraszamy osoby, które ukończyły 9 lat. Więcej 
informacji można uzyskać w Strzegomskim Centrum Kultury 
pod numerem telefonu 74 649-44-00.

Ostatnim akordem uroczystości była okolicznościowa akademia przygotowana przez nauczycieli i uczniów PSP nr 4

Uroczystości sybirackie
Z  okazji 79. rocznicy I  deportacji Polaków na Sybir w  kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela Świata 
i  Matki Boskiej Szkaplerznej z  Góry Karmel w  Strzegomiu w  dniu 17 lutego br. odbyła się uroczysta msza św. 
w intencji Sybiraków i ich rodzin.

Msza św. koncelebrowana 
była przez ks. kanonika Marka 
Żmudę, ks. Wojciecha  Baliń-
skiego i  ks. Mateusza Kubu-
siaka. W homilii ks. Wojciech 
podkreślał tragizm tamtych 
czasów oraz fakt, że dzięki wie-

rze i modlitwie Sybiracy mogli 
zachować człowieczeństwo. 
W nabożeństwie uczestniczyli 
również dyrektorzy i uczniowie 
wraz ze sztandarami szkolnymi 
z PSP nr 3, PSP nr 4 oraz PSP 
z Jaroszowa. 

Ostatni akord niedzielnych  
uroczystości stanowiła oko-
licznościowa akademia – po-
przedzona hymnem Sybira-
ków – przygotowana przez 
nauczycieli i  uczniów PSP nr 
4 w Strzegomiu. Prezes strze-

gomskiego koła Jerzy Orab-
czuk wręczył ponadto „Medale 
90-lecia Związku Sybiraków” 
za szczególny wysiłek i ogrom 
pracy włożonej w  działalność 
na rzecz Związku Sybiraków. 

red

Halina: Panie burmistrzu, nie 
udało mi się w terminie, tj. do 
15 lutego, złożyć ankiety dot. 
wymiany pieca (pobyt za gra-
nicą). Czy istnieje możliwość 
przedłużenia terminu skła-
dania ankiet, ewentualnie czy 
będą jeszcze tego typu akcje. 
Pozdrawiam.

Proszę złożyć wniosek w  tej 
sprawie w Biurze Obsługi In-
teresantów.

Katarzyna: Witam, pyta-
nie mam. Czy kadra w  żłob-
ku będzie zwiększona chodzi 
o  pomoce gospodarcze, czy 
będą oferty pracy publicznie 
dostępne?

Nabór do żłobka na pomoc 
gospodarczą już jest zrobiony. 

Aktualnie trwa nabór na opie-
kunki do dzieci, gdzie trzeba 
mieć odpowiednie wykształce-
nie. Od wielu miesięcy do urzę-
du wpływają podania o  pracę 
i z tych podań dyrektor żłobka 
dokonała wyboru. 

Mirek: Dzień dobry, panie 
burmistrzu, zwracam się do 
pana z  pytaniem,  bo tyle się 
teraz mówi w  mediach lo-
kalnych o  tym, że Strzegom 
pięknieje, kto jest właścicielem 
terenu pomiędzy...To centrum 
miasta, środek największego 
osiedla, a  my żyjemy jak na 
śmietnisku. Nikt tego terenu 
nie sprząta. Stosy butelek, 
worki ze śmieciami, a  nawet 
rozbite telewizory to nasza 
codzienność. Nie wspomnę 

nawet o ogólnym wrażeniu tej 
części Strzegomia. To smutne, 
że nikt tym się nie interesuje. 
Przecież jeśli to prywatny teren, 
czego nie wiem, miasto chyba 
posiada jakieś środki perswazji. 
Proszę o  zainteresowanie się 
problemem.

Panie Mirku, co wiosnę pro-
simy, by prywatni właściciele 
tych terenów posprzątali swoją 
niezabezpieczoną własność.

Mieszkaniec: Cieszy mnie 
fakt, że jest plan objęcia szcze-
pieniami przeciw hpv naszej 
młodzieży. Ale tak myślę, że 
nie powinien on być skiero-
wany wyłącznie do dziewcząt. 
Jak się pogrzebie w Internecie, 
to okazuje się, że powszechne 
szczepienia przeciw hpv dla 
dziewcząt i chłopców w wieku 
12-13 lat są już realizowane 
w  Austrii, Włoszech, Szwaj-
carii, Czechach, Chorwacji, 
Serbii, Finlandii, Niemczech 
oraz Norwegii. Od 2019 roku 
powszechne szczepienia dla 
dziewcząt i  chłopców będą 
realizowane również w  Wiel-
kiej Brytanii.  Poza Europą 
szczepienia wszystkich zdro-
wych nastolatków są również 
możliwe w  Izraelu, Stanach 
Zjednoczonych, Nowej Zelan-
dii oraz Australii. W którymś 
z dużych miast w Polsce (chyba 
w Warszawie) też już taki pro-
gram zaczyna działać. Proszę 
przeanalizować ten temat pod 
kątem równego dostępu do 

szczepień zarówno dla dziew-
cząt i dla chłopców. W Polsce 
nie są one niestety ani obo-
wiązkowe, ani powszechne, 
stąd ważne jest by jak najwięcej 
osób zostało zaszczepionych. 
Nie są to łatwe tematy, bo 
jednak ocieramy się o sfery bę-
dące w naszym społeczeństwie 
tematami tabu. Jednak taka, 
a nie inna świadomość seksu-
alna młodzieży, nierozwiązany 
systemowo od lat temat edu-
kacji seksualnej, w połączeniu 
z rosnącą swobodą obyczajową 
społeczeństwa, powodują, że 
brodawczak i  powodowane 
nim zmiany nowotworowe 
to nie tylko problem kobiet, 
ale również i  mężczyzn. A  za 
przenoszenie wirusa nie odpo-
wiadają wyłącznie kobiety, stąd 
nie powinno się segregować 
potencjalnych uczestników 
programu ze względu na płeć. 
Tak czy inaczej szczepienie 
będzie się odbywać za zgodą 
rodziców, więc jeżeli znajdą 
się rodzice chcący zaszcze-
pić syna, nie powinno się im 
zamykać dostępu do uczest-
nictwa w  programie. Skoro 
mamy medyczną możliwość 
zapobiegania chorobom, to 
korzystajmy z nich na maksa. 
Tym sposobem zamiast jedne-
go kroku w dobrą stronę, uda 
się zrobić dwa i po raz kolejny 
nasza gmina stanie wśród pre-
kursorów pewnych dobrych 
rozwiązań, które za kilka lat 
dopiero staną się powszechną 
oczywistością.

Zdecydowanie szczepienie 
obejmie dziewczęta i chłopców.

Robert: Panie burmistrzu, 
czy mógłby pan coś zrobić z uli-
cą Wodną?  W 2017 roku część 
ulicy zrobiliśmy z  własnych 
środków. Ale po kolejnych 
wykopach przez firmę od gazu 
jest na tej drodze katastro-
fa. Nie żądamy asfaltu, lecz 
jakiegoś stanu przy którym 
można chociaż wyjść z domu. 
Coroczne równanie drogi przez 
UM nic nie daje, ponieważ po 
pierwszych opadach jest znowu 
to samo. Bardzo dziękuję.

Panie Robercie należy pa-
miętać, że nawierzchnia ulicy 
Wodnej jest nawierzchnią szu-
trową, która nie jest nawierzch-
nią zamkniętą i  tak trwałą 
jak nawierzchnie mineralno-
-bitumiczne, czy betonowe. 
Bieżące naprawy ul. Wodnej 
gmina Strzegom wykonuje 
średnio trzy lub cztery razy 
w ciągu sezonu, a ich trwałość 
uzależniona jest od warunków 
pogodowych. Stan nawierzchni 
drogi jest na bieżąco sprawdza-
ny i w przypadku stwierdzenia 
utrudnień w  ruchu pojazdów 
podejmowane są czynności 
mające na celu wyeliminowanie 
tych utrudnień. Niestety, na ul. 
Wodnej cały czas trwają prace 
związane z uzbrojeniem terenu 
i z wykonaniem przyłączy me-
diów do poszczególnych działek 
budowlanych. Wykonanie tych 
prac wiąże się z  wykonaniem 

wykopów w  drodze przez co 
pogarsza się jej stan. Napra-
wa nawierzchni, o  której pan 
wspomina będzie zrealizowana 
z chwilą wystąpienia sprzyjają-
cych warunków pogodowych. 

Aga: Witam, chciałabym 
zasięgnąć informacji dotyczącej 
placu zabaw przy ulicy Jele-
niogórskiej znajdującego się 
przy przedszkolu. Od tamtego 
roku plac zabaw jest zamknięty 
i dzieci spoza przedszkola nie 
mają prawa tam wchodzić. 
Z tego co się orientuję, to plac 
zabaw został stworzony dla 
dzieci z tej dzielnicy, a nie kon-
kretnie dla przedszkola, więc 
nie rozumiem całej tej sytuacji. 
Czy może pan wyjaśnić cała tę 
sytuację zwłaszcza, że zbliżają 
się cieplejsze dni i fajnie by było 
nie biegać co rusz z dzieckiem 
do miasta, żeby dziecko mogło 
się pobawić.

Plac zabaw przy Przed-
szkolu nr 4 w Strzegomiu był 
zamknięty w  okresie jesien-
no - zimowym ze względu 
na nieprzyjemne incydenty 
z  udziałem młodzieży, które 
miały miejsce na jego terenie. 
W  chwili obecnej jak wynika 
z informacji przekazanej przez 
panią dyrektor sprzęt na placu 
zabaw jest naprawiony i plac za-
baw będzie czynny również dla 
dzieci z osiedla Graby. Starsze 
dzieci i  młodzież zapraszamy 
na nowy plac zabaw dla dzieci 
starszych przy ulicy Dolnej.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 
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W ramach zadania dzieci będą dożywiane, otrzymają odzież, pomoce dydaktyczne, książki czy dostęp do Internetu oraz pomoc w nauce

„A-cademia” uroczyście otwarta!
14 lutego br., uroczyście otwarto pierwszą w gminie środowiskową świetlicę opiekuńczo-
-wychowawczą. „A-cademia” jest przestrzenią, która wspiera dzieci i młodzież w zakresie 
wychowawczym, edukacyjnym i społecznym.

Chodzi o  wyrównywanie 
szans społecznych, eduka-
cyjnych i  wychowawczych 
dla dzieci, zapewnianie im 
warunków do samorealiza-
cji i  samodoskonalenia oraz 
wspieranie, przy współpracy 
z rodziną, rozwoju zaintereso-
wań, funkcji poznawczych oso-
bowości dziecka, kształtowanie 
pozytywnego myślenia o sobie 
i swoich możliwościach.

W ramach tego zadania dzie-
ci będą dożywiane, otrzymają 
odzież, pomoce dydaktycz-
ne, książki czy dostęp do in-
ternetu. A  co najważniejsze, 

będą mogły liczyć na pomoc 
w nauce czy rozwijaniu zain-
teresowań. Duży nacisk bę-
dzie kładziony na przeciw-
działanie nieprawidłowym 
zachowaniom i  zagrożeniom. 
W gronie wychowanków będą 
uczniowie strzegomskich szkół 
podstawowych i  sporadycznie 
ponadpodstawowych, wyma-
gających różnorodnej pomocy 
z obrębu Osiedla przy ul. Ko-
chanowskiego. Świetlicę pro-
wadzi Koło Przyjaciół Dzieci 
"COPERNICUS" przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w  Strzegomiu. Zajęcia 

odbywają się 5 dni w tygodniu, 
po 4 godziny dziennie, w go-
dzinach od 14:00 – 18:00 lub 
podobnych – dostosowanych 
do potrzeb wychowanków.

Warto jeszcze dodać, że 
w  ramach konkursu na zada-
nie pn. "Wspieranie rozwo-
ju środowiskowych świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych 
w  środowiskach lokalnych, 
organizacja czasu wolnego dla 
dzieci z  rodzin niewydolnych 
wychowawczo oraz prowa-
dzenie zajęć profilaktycznych" 
burmistrz Strzegomia przekazał 
blisko 80 tys. zł na ten cel.

C O  S Ł Y C H A Ć  W  N A S Z Y C H  M I A S T A C H  P A R T N E R S K I C H ?

W sali ratusza panowała niezwykła atmosfera, a wszystkich gości witali włodarze miasta

Honorowi
obywatele Horic

Pamiętali
o ważnej bitwie 

Miasto Hořice doceniło niezwykłe czyny. Honorowe obywa-
telstwo otrzymała Hana Truncová - bojowniczka o wolność 
i były więzień polityczny, a wyróżnienie wybitnej osobistości 
miasta  Jana Sieberová - założycielka opieki hospicyjnej 
w Hořicach.

„Pokazujemy chorym, że po-
wolne odejście i  śmierć to nie 
ckliwe sentymenty, jak to często 
przekazuje telewizja. Śmierć 
znaczy – wierzchołek życia i po-
zbycie się wszystkiego, co było nam 
dotychczas drogie. Zostawiamy 
majątek, samochód, tytuły, prace. 
Ale nie potrafimy zostawić relacji 
międzyludzkich". I dodała – „To 
niedobrze, aby człowiek umierał 
w samotności”.

Następnie głos na podium 
zabrała Hana Truncová, więzień 
polityczny, skazana w 1951 r. za 
nieautoryzowany druk ulotek 
i  pomoc dla osób przekracza-
jących granicę. "Te wydarzenia 
sprawiły, że nabrałam samoświa-
domości i  z  całą stanowczością 
mogę stwierdzić, że do końca 

mojego życia będę przeciwko 
komunizmowi i  totalitary-
zmowi" – tak podsumowała 
czas spędzony w  wiezieniu. 
Pani Truncová mieszka od 2006 
w Hořicach i mimo wszystkich 
dramatycznych przeżyć potrafi 
nadal śmiać się i cieszyć życiem.

Akt współpracy z  Hořicami 
v Podkrkonoší podpisano 
w  2015 r. Położone w  kraju 
hradeckim miasto liczy ok. 
9 000 mieszkańców. Lokalnym 
produktem sa tzw. Hořické 
trubičky, czyli rurki kremowe, 
produkowane tylko w Hořicach 
i będące siódmym czeskim pro-
duktem z certyfikatem z chro-
nioną nazwą pochodzenia.

Dominik Palm
Tł. i redakcja w  j. polskim: D. Kuleba

Uczniowie z  jednej z  naj-
większych szkół w Podhajcach 
pamiętali, że 101 lat temu 
w  toku walk o  niepodległą 
Ukrainę odbyła się bitwa pod 
stacją Kruty. 400-osobowe od-
działy ukraińskich studentów 
i kadetów zmierzyły się z silną 
czterotysięczną armią rosyjską. 
Bitwa ta zapisała się złotymi 
zgłoskami w ukraińskiej histo-
rii, stając się symbolem patrio-

tyzmu i  bohaterstwa. W  nie-
równej walce straciło zycie 
wielu młodych ludzi. By uczcić 
ich pamięć, uczniowie szkoły 
zawodowo-ogólnokształcącej 
w  Podhajcach przygotowali 
patriotyczne wystąpienie oraz 
nakręcili na terenie szkoły flash-
mob, przypominając w ten spo-
sób o tragicznych wydarzeniach.

Galyna Pshenychniak
Tl. i red.w j polskim: D. Kuleba

Słowa powitania skierował do 
zgromadzonych starosta Horic 
Aleš Svoboda. Po krótkiej części 
artystycznej na podium wystą-
piła Jana Sieberová, pielęgniar-
ka, która wspólnie z  mężem 
i przyjaciółmi założyła mobilne 
hospicjum Duha (Tęcza). Wraz 

ze swoim zespołem z wielkim 
poświeceniem pomaga chorym 
i ich najbliższym przejść przez 
ten trudny czas. Działalność jej 
hospicjum była inspiracja do 
powstania kolejnych 20 placó-
wek rodzinnych na terenie całej 
Republiki Czeskiej.

fo
t.

 D
om

in
ik

 P
al

m
 a

 J
iř

í Š
ka

lo
ud

fo
t.

 P
od

ha
js

ka
 s

zk
oł

a 
 z

aw
od

ow
o

-o
gó

ln
ok

sz
ta

łc
ąc

a,
 

pr
of

il 
po

ds
ta

w
ow

y 
I-

II
I



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 7KULTUR A

SzaroKolorowe

Na co dzień hobbystycznie 
zajmuje się rękodziełem, fo-
tografią i  tańcem. Jej najwięk-
szą pasją jej malarstwo. Dwie 
pierwsze wystawy „Szaro- 

Kolorowe” z  2016 roku oraz 
„Ciągnąc za sznurki” z  2018 
roku, zaprezentowała z dużym 
powodzeniem w Strzegomskim 
Centrum Kultury. Tegoroczna 

wystawa „SzaroKolorowe cz. II” 
prezentuje obrazy wykonane 
techniką mieszaną, farbami 
akrylowymi na płótnach bez 
użycia pędzla. Do tworzenia 

używa zaskakujących tech-
nik z  użyciem przedmiotów 
codziennego użytku. Zamiło-
wanie do rysunku i malarstwa 
rozwija w zaciszu domowym.

01.03. godz. 17:00 i 19:00 – „Kobiety Mafii 2”
03.03. godz. 16:00 i 18:30 – „Kobiety Mafii 2”
14.03. godz. 18:00                  – DKF- „Roma” 
15.03. godz. 17:00 i 19:30 – „Kobiety Mafii 2”
17.03. godz. 16:00 i 18:30 – „Kobiety Mafii 2”

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

oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

Taki tytuł nosi wystawa prac strzegomianki Sandry Golińskiej, której wernisaż odbył się 15 lutego br. w Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu. Sandra Golińska to 27-letnia mieszkanka Strzegomia.

Bieg Tropem Wilczym

Co w kinie SCK?

KONKURS
kinowy

3 marca br. odbędzie się kolej-
ny już Bieg Tropem Wilczym, 
który rozpocznie się obok po-
mnika Żołnierzy Wyklętych 

w Parku przy ul. Kamiennej 
o godz.12:00.  Dystans do 
przebiegnięcia/przemaszerowa-
nia/1963 metrów dla każdego. 

Pakiety i zapisy na boisku Ze-
społu Szkół przy ul. Krótkiej 6 
od godz.9:00 w dniu biegu, czyli 
3 marca br. 

Ilość pakietów
ograniczona do 120 sztuk. 

Cena pakietu: 12 zł
(koszulka+gadżety)

Wygraj wejściówki
do Kina SCK!

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Ile Oscarów otrzymał podczas ostatniej gali 

polski film pt. „Zimna wojna”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 

na pytanie, otrzymają podwójną wejściówkę na filmy 
wyświetlane w dniu 3 marca 2019 r.

Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury – sck@sck.strzegom.pl

Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu.

W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

Powodzenia!

Tegoroczna wystawa prezentuje obrazy wykonane techniką mieszaną, farbami akrylowymi na płótnach 

UKRYTE SLADY
TWÓRCÓW

W STRZEGOMSKIEJ BAZYLICE
Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej

Strzegom, CAS Karmel, ul. T. Kościuszki 2, Sala Konferencyjna
1 marca (piątek) 2019 r. godz. 1700

oraz CAS Karmel
zaprasza na wieczór z historią

wykład poprowadzi:

wstęp wolny!

TOMASZ MIKOŁAJCZAK
historyk sztuki z Wrocławia
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Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnej edycji festiwalu, który odbędzie się już za rok

Tym razem maluchy spróbowały swoich sił przed mikrofonem i zdobyły pierwsze szlify w mediach

Konkurs Anglojęzyczny w LO
Do konkursu (14 lutego 

br.) przystąpiło czternaścioro 
uczestników. Występy były 
przygotowane perfekcyjnie 
pod względem językowym 
i  artystycznym. Każdy uczeń 

otrzymał burzę oklasków od 
widowni. Dyrektor szkoły, 
wraz z  organizatorami, wrę-
czył uczestniczkom nagrody 
rzeczowe (książki, bilety na 
maraton do kina ufundowa-

ne przez SCK, oraz pomoce 
multimedialne) podkreślając, 
że udział w  takim konkur-
sie jest przejawem odwagi, 
ponieważ nie jest łatwo wystą-
pić przed rówieśnikami. Wspa-

niałym zwieńczeniem festiwalu 
był występ absolwentki Anny 
Popielas, która po latach wróciła 
na licealną scenę z  pięknym 
wykonaniem utworów w języku 
angielskim.

Jury bardzo sprawnie 
wyłoniło zwycięzców:

I miejsce 
Karol Zych „Another love”.

II miejsce 
Aleksandra Kulpińska „You are the reason”.

III miejsce 
Miłosz Zięba „To love somebody”.

Wyróżnienie publiczności: 
Karol Zych „Another love”.

Warsztaty radiowe w Stanowicach

Nowe zestawy dydaktyczne dla szkoły w Olszanach

Dzieci z Publicznego Przed-
szkola w Stanowicach interesują 
się pracą zawodową swoich 
rodziców i  chętnie dzielą się 
takimi informacjami z  rówie-
śnikami podczas zabaw dowol-
nych. Dlatego głównym zało-
żeniem programu „Są wśród 
nas- poznajemy zawody” jest 
poszerzenie ich wiedzy na 
temat różnych zawodów oraz 
organizowanie cyklicznych 
spotkań z  przedstawicielami 
różnych zawodów. 

Do tej pory w  ramach pro-
gramu odbyło się spotkanie 
z listonoszem, strażakiem, cera-
mikiem i projektantem wzorów 
z rękodzieła.

– Tym razem chcieliśmy spró-
bować swoich sił przed mikro-
fonem i  zdobyć pierwsze szlify 
w  mediach – mówi Mariola 

Piech z  przedszkola 
w Stanowicach. Dzieci 
wzięły udział w warsz-
tatach radiowych, które 
przeprowadzili dzien-
nikarze Radia Sudety 
24 – Leonard Jakusz-
czonek oraz Adrian 
Pietraszek.

Podczas warszta-
tów przedszkolaki 
poznały tajniki za-
wodu dziennikarza, 
udzieliły pierwszych 
wywiadów, ćwiczyły 
pamięć, kreowały wy-
obraźnię, a  zdobytą 
wiedzę będą utrwalać 
w  zabawach dydaktycznych 
i tematycznych. 

– Celem warsztatów było stwo-
rzenie warunków do umiejętnego 
słuchania i  wypowiadania się 

– czynności, które w  świecie 
telewizji, internetu i  telefonów 
komórkowych są zaniedbywane. 
Poprzez zabawę dzieci uczą się, 
że zawsze warto mieć oczy i uszy 

szeroko otwarte – na drugiego 
człowieka, rozmowę i  muzykę. 
Relacji będzie można posłuchać  
na antenie Radia Sudety 24 –
mówi Mariola Piech.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach otrzymała dotację finansową z budżetu gminy na zakup pomocy dydaktycz-
nych. Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Kwota dotacji wynosi 20 tys. zł.

W  ramach dofinansowania 
zakupiono m. in.: zestawy do 
badania białek i  cukrów, ze-
staw do wykrywania i badania 
skrobi, 26 plansz biologicz-
nych, mikroskop, manekin, 
tułów człowieka, przewodniki 
i  klucze do oznaczenie roślin, 
liczne modele komórki zwie-
rzęcej i roślinnej oraz szkielety 

zwierząt, paski, zestawy od-
czynników i  chemikaliów, 
szkła laboratoryjne, preparaty, 
zestaw do badania praw Archi-
medesa, elektroskop, multimetr, 
zestaw do magnetyzmu, ka-
merton, siłomierze, tellurium, 
globusy oraz stojaki do prze-
chowywania map.

– Zakupione pomoce dydak-
tyczne przyczynią się do pre-
zentowania treści kształcenia 
uczniom w bardziej interesujący 
sposób, pozwalając tym samym 
na wielozmysłowe odbieranie 
przez nich nauczanego materiału. 
Pozytywnie wpłyną na poziom 
zrozumienia oraz przyswajania 
omawianych przez nauczyciela 

treści, ułatwią zrozumienie po-
jęć, umożliwiając naukę na kon-
kretnych przykładach. Mamy 
nadzieję, że praca z  nowym 
sprzętem dydaktycznym ułatwi 
uczniom poznawanie świata 
i korzystnie wpłynie na wzrost 
zainteresowania przedmiota-
mi przyrodniczymi – mówią 
nauczyciele.

Młoda strzegomianka, aktu-
alnie uczennica Zespołu Szkół 
Plastycznych im. S. Kopystyń-
skiego we Wrocławiu, w ostat-
nim okresie osiągnęła duży 
sukces w  ogólnopolskim kon-
kursie uczniów klas o  profilu 
plastycznym szkół średnich na 
projekt statuetki Biegu Tropem 
Wilczym.

Projekt Hani otrzy-
mał wyróżnienie.
Wyniki konkursu:
• I miejsce: Karoli-
na Czak – Zespół 
Szkół Plastycznych 
w Katowicach
Wyróżnienia:
 • Martyna Gniado 
– Liceum Plastycz-
ne w Katowicach
 • Hanna Fedycz-
kowska – Zespół 

Szkół P lastycznych im. 
S. Kopystyńskiego we Wro-
cławiu

Nagroda za I miejsce to 1 000 zł 
oraz realizacja projektu, a  dla 
osób wyróżnionych 500 zł.

Serdecznie gratulujemy Han-
nie Fedyczkowskiej oraz ży-
czymy dalszych sukcesów na 
drodze artystycznej.

Hania
wyróżniona!

W murach Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu odbył się kolejny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej zorgani-
zowany przez nauczycielki j. angielskiego: Małgorzatę Chęcińską, Agnieszkę Soboń-Nowakowską oraz nauczycielkę 
muzyki: Agnieszkę Rut.
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Sporo już zostało zrobione, ale równie dużo wyzwań i zadań jeszcze czeka na realizacje. O postępach prac będziemy informować na bieżąco

Nowe świetlice w naszych wsiach
W Morawie, Goczałkowie Górnym, Żelazowie, Grochotowie i Jaroszowie powstają obiekty, które będą służyły wszystkim mieszkańcom. To miejsca integracji, ale i często siedziby 
działających na wsiach organizacji.

W  Morawie, Goczałkowie 
Górnym, Żelazowie, Gro-
chotowie i Jaroszowie świetlic 
wiejskich dotychczas nie było, 
więc są to inwestycje, na 

które z utęsknieniem czekają 
mieszkańcy tych miejscowo-
ści. Prace związane z realiza-
cją inwestycji idą pełną parą. 
W Grochotowie na potrzeby 

świetlicy adaptowany jest 
jeden z budynków, natomiast 
w Jaroszowie, Żelazowie, Mo-
rawie i Goczałkowie Górnym 
obiekty te powstają całko-

wicie od podstaw. Będą one 
nie tylko miejscem spotkań 
mieszkańców, ale również 
będą skupiały organizacje 
działające w tych wsiach.

Drogi do przebudowy

Gmina Strzegom realizuje zadanie „Przebudowa dróg 
wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na 
osiedlu w Goczałkowie”. Wartość robót budowlanych 
833 264,73 zł brutto.

Termin zakończenia inwe-
stycji jest planowany na dzień 
30 września 2019 r. – W ramach 
zadania zostanie wykonana m.in.: 
budowa kanalizacji deszczowej, 
roboty drogowe związane z pra-
cami przygotowawczymi i ziem-
nymi, wykonaniem podbudowy, 

wzmocnieniem podłoża, ułożeniem 
nawierzchni bitumicznej, prze-
budowa przepustów drogowych 
– mówi Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

JaroszówŻelazów

Morawa Goczałków Górny 

Grochotów 

Wybory sołtysów
gminy Strzegom!

W Granicy sołtysem ponow-
nie został wybrana Mirosława 
Chmieliczek. Radę sołecką 
tworzyć będą: Bogusława An-
dreasik, Adam Andreasik, Ka-
zimierz Chmieliczek, Ewa Kro-
sta, Magdalena Kołodziej, Joan-
na Michalak, Stanisław Psiuk, 
Barbara Starczała, Jan Starczała, 
Teresa Węglarz. W Granicznej 
Andrzeja Glińskiego na stano-
wisku sołtysa zastąpił Jarosław 
Kmiecik. W  skład rady we-
szli: Sebastian Michniewicz, 

Damian Polikowski i  Joanna 
Gottwald-Stankowska. W Ol-
szanach sołtysem ponownie 
będzie Stanisława Górska, 
natomiast radę tworzyć będą: 
Zofia Cholewa, Janusz Rymar, 
Ewa Ogórek, Sylwia Szywała, 
Stanisław Zięba, Sebastian 
Żywioł, Piotr Cichoński, Adam 
Dziedzic, Michał Nagięć, Ma-
ria Chruściel, Anna Żywioł oraz 
Dorota Witowska-Janik. Sołty-
sem Skarżyc został Janusz Kaź-
mierczak, a  skład rady będzie 

następujący: Janina Derkacz, 
Małgorzata Pałubiak, Józef 
Koński. W Strzegomiu miesz-
kańcy ponownie na stanowisko 
sołtysa wybrali Zdzisława Ku-
dybę, natomiast w  skład rady 
weszli: Marek Beśka, Janusz 
Flaman, Katarzyna Kudyba, 
Robert Kiełbasa, Beata Nejman, 
Krzysztof Kalinowski, Wiesław 
Witkowski. Sołtysem Wieśni-
cy został Marek Czyczerski, 
w radzie sołeckiej będą praco-
wać Iwona Sozańska, Kamila 

Czyczerska oraz Iwona Wójcik. 
W Tomkowicach sołtysem wy-
brany został Andrzej Szczepa-
nik. Radę sołecką tej wsi tworzyć 
będą; Marta Tobera, Remigiusz 
Grajny, Natalia Kopeć, Wojciech 
Baczmański, Krzysztof Bart-
ków, Agnieszka Rainin-Kłapa, 
Jarosław Pitura, Teresa Oleksyk, 
Adam Szczepanik, Agnieszka 
Kubiak. Sołtysem Grochotowa 
wybrano Renatę Podkówkę. Do 
rady weszły natomiast Bożena 
Zarzycka i Wioletta Przybylak.

Za nami kolejne wybory 
sołtysów gminy Strze-
gom. W ostatnich dniach 
swoich sołtysów i rady so-
łeckie wybrali mieszkańcy 
Granicy, Granicznej, Ol-
szan, Skarżyc, Strzegomia, 
Wieśnicy, Tomkowic
 i Grochotowa.
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Strzegomskie
Morsy w Mielnie

Rywalizowali młodzi siatkarze

Gdzie wyrzucić niebezpieczne odpady?

Turniej Szachowy
W dniach 7 – 10 lutego br. grupa Strzegomskich Morsów, 
czyli reprezentacja społeczności Strzegomska Dwunastka 
i przyjaciele przebywała na Zlocie Morsów w Mielnie.

Tym razem grono było bardzo 
liczne – łącznie 29 osób, w tym 
pięcioro dzieci. – W czwartkowy 
poranek wyruszyliśmy w podróż 
i już w południe zameldowaliśmy 
się w Mielnie. Jeszcze tego samego 
dnia skorzystaliśmy z  dobroci 
kąpieli morskiej oraz możliwości 
wygrzania się w baliach i saunie. 
W piątek również było nam dane 
skorzystać z sesji zimno-ciepło, tj. 
morsowanie i baliowanie naprze-
miennie. W piątkowe popołudnie 
wzięliśmy udział w  klubowym 
biegu po plaży na dystansie 2,5 
km, a na rezultat drużyny/klubu 
składała się suma 10 czasów. Te-
goroczna rywalizacja zakończyła 
się naszym niepodważalnym 
zwycięstwem. Sobotnie przedpo-
łudnie to indywidualny bieg po 
plaży na dystansie 5 km. Rzecz 
jasna również z sukcesami. Wśród 
pań Brygida zajęła I, a  Ilona 
II miejsce w  swoich kategoriach 
wiekowych – informuje Edward 
Fedyczkowski, lider Strzegom-
skiej Dwunastki.

Po biegu nastąpiła chwila 
wyciszenia podczas mszy dla 
morsów i  w  intencji morsów 

i  okazja do wspólnego zdjęcia 
w  uroczym mieleńskim ko-
ściółku. Popołudnie to kolejne 
morsowanie i chwila odpoczyn-
ku przed wieczornym balem. 
A na balu spotkania ze starymi 
znajomymi, nowe znajomości, 
wrażenia i  wspaniała zabawa. 
Niedziela to tradycyjnie parada 
morsów ulicami Mielna i Wiel-
ka Kąpiel w  Bałtyku w  samo 
południe. – Podczas kąpieli spo-
tkaliśmy inną grupę morsów ze 
Strzegomia – Strzegom Icebre-
aker Team i bardzo cieszymy się 
z tego spotkania. Nasz pobyt na 
zlocie zakończyliśmy obiadem, 
zakupami wędzonych rybek i wy-
ruszyliśmy w  drogę powrotną 
do domów. Należy zauważyć, 
że najmłodszymi morsiątkami 
w  naszej grupie byli: niespełna 
pięcioletni Martyna i  Franek, 
ośmioletni Dawid i  rok starsza 
Julia – podkreśla Edward Fe-
dyczkowski.

W zlocie wzięło udział 5022 
uczestników, a w Wielkiej Ką-
pieli – według danych organi-
zatora – 4904 morsy i  foczki 
z całego świata.

Organizatorem turnieju było Strzegomskie Centrum Kultury, a zawody przeprowadził i sędziował Artur Adamek

W rozgrywkach wzięły udział cztery szkoły z terenu gminy Strzegom. Kto był najlepszy?  

W Goczałkowie 11 lutego br. 
odbył się Turnieju Piłki Siat-
kowej Szkół z  Klasami Gim-
nazjalnymi pod patronatem 
posła na Sejm RP – Moniki 
Wielichowskiej i senatora RP 
– Wiesława Kiliana. Organi-
zatorem zawodów był Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Strze-
gomiu oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza Ko-

ściuszki z  oddziałami przed-
szkolnymi w Goczałkowie.

W rozgrywkach wzięły udział 
4 szkoły z terenu gminy Strze-
gom: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 2 z oddziałami gim-
nazjalnymi, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 3 z oddziałami 
gimnazjalnymi, Zespół Szkol-
no-Przedszkony w  Jaroszowie 
i Publiczna Szkoła Podstawowa 

z  oddziałami gimnazjalnymi 
w Goczałkowie.

Wśród dziewcząt I  miejsce 
wywalczyła drużyna z PSP nr 2 
w Strzegomiu; II miejsce - dru-
żyna z PSP nr 3 w Strzegomiu; 
III miejsce przypadło drużynie 
z Jaroszowa, a drużyna gospo-
darzy zajęła IV miejsce.

W  klasyfikacji chłopców 
I miejsce zajęła drużyna z PSP 

nr 2 w Strzegomiu; II miejsce 
przypadło drużynie z PSP nr 
3 w  Strzegomiu; III miejsce 
wywalczyła drużyna z  PSP 
w Goczałkowie, a IV miejsce 
drużyna z Jaroszowa. Najlep-
szą siatkarką została Wero-
nika Rzezińska (PSP Nr 2), 
a  siatkarzem Filip Pawlus 
(PSP Nr 2).

red

Nie wszyscy mieszkańcy wie-
dzą, że na terenie gminy Strze-
gom właściciele nieruchomości 
mogą pozbyć się niebezpiecz-
nych odpadów. Poniżej poda-
jemy, jak z nimi postępować. 
• przeterminowane leki od-

dajemy do aptek na terenie 
gminy 

• chemikalia i opakowania po 
nich (puszki po klejach, far-
bach, pojemniki po rozpusz-
czalnikach itp.), pochodzące 
z  gospodarstw domowych, 
należy przekazywać bezpo-

średnio do punktów sprze-
daży tych  artykułów

• zużyte baterie należy umiesz-
czać w  przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach, usta-
wionych  w placówkach han-
dlowych 

• zużyte akumulatory najlepiej 
oddać do sklepu motoryza-
cyjnego zajmującego się ich 
sprzedażą lub do skupu złomu

• zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny pochodzący 
z  gospodarstwa domowego 
(stara lodówka, stara kuchenka 

mikrofalowa) należy oddać 
w sklepie podczas zakupu no-
wego lub przekazać je odbior-
cy tych odpadów podczas ich 
zbiórki w formie „wystawki”, 
zgodnie  z harmonogramem, 
nie wcześniej jednak niż 24 
godz. przed ich zbiórką.

• meble, zużyte opony, odpady 
zielone, inne odpady wiel-
kogabarytowe pochodzące 
z  gospodarstwa domowego 
należy przekazać odbiorcy 
tych odpadów podczas ich 
zbiórki w formie „wystawki”  

zgodnie  z harmonogramem, 
nie wcześniej jednak niż 24 
godz. przed ich zbiórką.

Należy przypomnieć, że wyżej 
wymienione odpady można rów-
nież nieodpłatnie dostarczyć do 
PSZOK, który znajduje się na 
terenie ZUK w Strzegomiu przy 
ul. Al. Wojska Polskiego 75, co-
dziennie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8:00 do 18:00 
i w soboty od 10:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje 
można znaleźć w  regulaminie 
utrzymania i czystości.

* UWAGA *
właściciele nieruchomości i mieszkańcy!

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I kwartale 
roku 2019 nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez 
zmian. Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w  terminie do 20. dnia każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek 
ponoszenia opłaty.
W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat 
prosimy o kontakt telefoniczny 74 8560 570 lub o zgłoszenie się 
osobiste do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 16.
W  PRZYPADKU  WPROWADZENIA  ZMIANY  STAWKI 
OPŁATY  LUB  NR  KONTA  BANKOWEGO  KAŻDY  WŁA-
ŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI  ORAZ  MIESZKANIEC  
GMINY  ZOSTANIE  PISEMNIE  POINFORMOWANY.

Grupa A – OPEN
chłopcy
1. Paweł Piotrowski (Caissa Pion Zielona Góra)
2. Kamil Gałuszka (Goniec Żarów)
3. Wojciech Gospodarczyk (Legnica)
kobiety
1. Ewa Konc (Strzegom)
2. Maria Kwarciak (Strzegom)
3. Irena Piórek (Strzegom)

Grupa B (od 10 do 16 lat)
chłopcy
1. Remigiusz Olejarczyk ( Jawor)
2. Marcel Głąbała (Strzegom)
3. Jakub Nowakowski (Strzegom)
dziewczęta
1. Weronika Komaniecka (Goniec Żarów)
2. Angelika Kołodziejczyk (Goniec Żarów)
3. Roksana Zapolska (Świdnica)

Grupa C (do lat 9)
chłopcy
1. Igor Śliwowski (Gambit Świdnica)
2. Artur Ratkowski (Strzegom)
3. Paweł Czermański (Żarów)
dziewczęta
1. Zuzanna Włodarczyk (Strzegom)
2. Daria Piotrowska (Kostomłoty)
3. Aleksandra Wiśniewska (Strzegom)

Pełne wyniki turnieju dostępne są w serwisach turniejowych:
Grupa A: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1099
Grupa B: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1097
Grupa C: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_887

W  Strzegomskim Centrum Kultury 16 lutego br. rozegrany 
został tradycyjny Noworoczny Turniej Szachowy. W tym roku 
w zawodach wzięła udział rekordowa ilość uczestników. Zgłosi-
ło się ponad 90 osób, w tym wielu miłośników gry w szachy ze 
Strzegomia. 

Cały turniej podzielony był na trzy grupy wiekowe, a najlicz-
niejszą z nich stanowili najmłodsi szachiści, gdzie w grupie do lat 
9 wystąpiło ponad 50 uczestników.
Organizatorem turnieju było Strzegomskie Centrum Kultury, 
a zawody przeprowadził i sędziował Artur Adamek – sędzia sza-
chowy i na co dzień nauczyciel szachów w strzegomskich szkołach 
z pomocą Ignacego Kosińskiego.
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Jaroszów – działki niezabudowane

Właścicielu budynku mieszkalnego, 
usługowego lub o innym przeznaczeniu Nieodpłatna pomoc prawnaBurmistrz

Strzegomia
informuje

Burmistrz
Strzegomia
informuje

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

1. Działka niezabudowana nr 138/7, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywo-
ławcza nieruchomości 2.100,00 zł. Wadium 
– 210,00 zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 10:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.

2. Działka niezabudowana nr 138/8, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich.Cena wywo-
ławcza nieruchomości  2.100,00 zł. Wadium 
– 215,00 zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg 

odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 10:20 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.

3. Działka niezabudowana nr 138/9, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywo-
ławcza nieruchomości  2.100,00 zł. Wadium 
– 220,00 zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 10:40 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.

4. Działka niezabudowana nr 138/10, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza 

nieruchomości 2.100,00 zł. Wadium – 225,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywo-
ławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 11:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.

5. Działka niezabudowana nr 138/21, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0029 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywo-
ławcza nieruchomości 2.200,00 zł. Wadium 
– 230,00 zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 11:20 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.

6. Działka niezabudowana nr 138/22, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 

Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywo-
ławcza nieruchomości 2.100,00 zł. Wadium 
– 235,00 zł. Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 11:40 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.

7. Działka niezabudowana nr 138/23, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0029 ha. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.Cena wywoławcza 
nieruchomości  2.220,00 zł. Wadium – 240,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się 
w dniu 21.03.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu – sala nr 29.

Już na etapie projektowania, w trakcie budowy lub zakoń-
czenie budowy istniejącego budynku powinieneś wystąpić 
do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o ustalenie numeru 
porządkowego dla budynku.

Na stronie internetowej www.strzegom.pl bip.strzegom@
strzegom.pl, w zakładce Karty Usług/ Nieruchomości/ znaj-
duje się karta usługi Nr WNZ.0143/K-3/ 2011 – Ustalenie 
numeru porządkowego dla budynku wraz z formularzem 
F-2/WNZ (5). Po wypełnieniu formularza wniosku , należy 
go złożyć wraz z załącznikami (kserokopią decyzji pozwo-
lenia na budowę budynku, obiektu lub zgłoszenia oraz 
kserokopią mapy zasadniczej – projektu zagospodarowa-
nia działki lub kserokopią inwentaryzacji powykonawczej 
budynku, obiektu z zaznaczonym wejściem) bez opłaty 
skarbowej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu – Rynek 38, 
Wydziale Obsługi Interesanta, pokój nr 15 – na parterze.

Numer porządkowy dla budynku jest wymagany na etapie 
zawierania umów przez właściciela budynku (mieszkalne-
go, usługowego lub o innym przeznaczeniu) z gestorami 
mediów tj: wody, kanalizacji, prądu, gazu, śmieci). Zgłosze-
nie 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 właściciela budynku.

Od 1 stycznia 2019 r. porady są udzielane każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest 
w stanie samodzielnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne 
porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu centralnym numerem telefonu 
(74) 85 00 460 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tj.: • poniedziałek: 7:15 – 15:15,
• wtorek: 7:15 – 17:15, • środa: 7:15 – 15:15, • czwartek: 7:15 – 15:15, • piątek: 7:15 – 13:15 
lub elektronicznie na platformie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej poprzez rejestrację pod linkiem: 
https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/173

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa 
świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności 
w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem 
telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście 
(np. obłożnie chorych) możliwe jest udzielenie porady w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach 
wizyty domowej.

Adresy oraz dyżury pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci 

i radcowie prawni. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00. (od 1 lipca 
2019r. do 31 sierpnia 2019 r. Punkt czynny od godziny 12:00 do godziny 16:00)

2. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci. 
Punkt czynny: – w poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00, – we wtorek i środę w godz. 14:00 – 
18:00, – w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.

3. Punkt przy ul. 1-go  Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają 
radcowie prawni. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.

4. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową – Sto-
warzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój. Punkt 
czynny: w poniedziałek w godz. 7:30 – 11:30, we wtorek w godz. 12:30 – 16:30, w środę w godz. 
12:30 – 16:30, w czwartek w godz. 7:30 – 11:30, w piątek w godz. 9:00 – 13:00.

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu  prowadzony jest przez organizację pozarządową – 

Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina-Zdrój. 
Punkt czynny: w poniedziałek w godz. 7:30 – 11:30, we wtorek w godz. 7:30 – 11:30, w środę 
w godz. 7:30 – 11:30,

1a.Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową 
– Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina-Zdrój. 
Punkt czynny: w czwartek i piątek w godz. 15:00 – 19:00,

2. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – 
Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Punkt czynny: w poniedziałek w godz. 
13:00 – 17:00, we wtorek i czwartek w godz. 12:00 – 16:00, w środę i piątek w godz. 8:00 – 12:00.

Poniżej lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa wraz z adresami i telefonami do punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Świdnickim

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Strze-
gom, przeznaczonych do: 
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr: 53/B/2019, 
54/B/2019, 55/B/2019, 
56/B/2019, 57/B/2019, 
58/B/2019, 59/B/2019, 
60/B/2019, 61/B/2019 Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 
22 lutego 2019 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu Rynek 
38, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 52/B/2019 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
20 lutego 2019 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu 
wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem 6 MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 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. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 18.03.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej 
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 notarialnego, 

wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie 
przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 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.

Wnioski rozpatruje i realizuje Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego – 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 zło-
żenia kompletnego wniosku w formie 
„Zawiadomienia o ustaleniu numeru 
porządkowego dla budynku”.
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17 lutego br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzegomiu odbył się kolejny już charytatywny Zumba Love. Podczas imprezy udało się zebrać kwotę ponad 45 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną 
na wsparcie nowo uruchomionej świetlicy środowiskowej „A-cademia”. Zapraszamy do obejrzenia fotreportażu z tego wydarzenia.

VI Strzegomski
       Maraton

  Zumba
Love


