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Drzewka za odpady
Przypominamy, że 27 maja 

br. na parkingu OSiR-u od-
będzie się akcja „Drzewka 
za odpady”. Zapraszamy w 
godz. 11.00 – 15.00. Będzie 
to pierwsza tego typu akcja w 
naszej gminie. Jej celem jest 
promocja ochrony środowiska i właściwej segregacji śmieci. 
Każdy kto przyniesie odpady, otrzyma sadzonkę. Zachęcamy 
do poinformowania o akcji znajomych, rodzinę, sąsiadów. 
Razem możemy wspólnie działać na rzecz naszego środowiska. 
Organizatorami akcji są gmina Strzegom, Nadleśnictwo Jawor 
oraz Zakładu Usług Komunalnych. 

Odnawiają ławki
W strzegomskich parkach 

systematycznie odnawia-
ne są ławki. Dzięki temu 
jest zdecydowanie ładniej 
i przyjemniej. Na bieżąco 
informujemy o  pracach, 
j ak i e  wykonywane  są  w 
parkach, które są prawdziwymi płucami naszego mia-
sta. Z informacji od mieszkańców wiemy, że z radością 
spędzają tam czas i chętnie spacerują tam ze swoimi 
pociechami. Dlatego cieszymy się, że miejsca te są coraz 
ładniejsze. 

Warsztaty filmowe 
Strzegomskie Centrum 

Kultury zaprasza na warsztaty 
filmowe, które odbywają się w 
każdy wtorek o godz. 17.00 w 
CAS „Karmel”. Uczestnicy 
warsztatów wraz z Arkiem 
Drygasem, uczą się jak pa-
trzeć na przyrodę i otaczający nas świat podczas niecodzien-
nych lekcji w plenerze. Takie zajęcia to wspaniała okazji 
do twórczej realizacji. Warsztatowicze zwiedzają gminę, a 
następnie poprzez wytwory swej pracy, ukazują jej piękno. 
Zapraszamy wszystkich z artystyczną duszą. 

StrzeGom
Miejski odkurzacz 
w Strzegomiu 

Strzegomska spółka ZUK 
pozyskała nowy mobilny od-
kurzacz odpadów, samobież-
ny i bardzo łatwy w obsłudze. 
Skutecznie sprząta odpady 
przemysłowe i miejskie jak 
papier, paczki papierosów 
i niedopałki, puszki, szkło, 
plastik, butelki, odchody 
psów, czy opadłe liście. 
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GmINA 
StrzeGom
Strategia 2030 - 
Konsultacje 

Aktualnie w naszej gminie 
trwają spotkania w ramach 
konsultacji w sprawie stra-
tegii rozwoju gminy Strze-
gom. Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców na te ważne 
spotkania, które będą decy-
dować, w którym kierunku 
będzie się rozwijała nasza 
Mała Ojczyzna. 
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GmINA 
StrzeGom
opieka zdrowotna 
w naszej gminie

Kolejny raz zamieszczamy 
informację o opiece zdro-
wotnej po godz. 18.00 w 
weekendy i święta w gminie 
Strzegom. Dowiedz się, w 
jaki sposób można skorzy-
stać z niej skorzystać. Tę 
grafikę można sobie wyciąć i 
zachować w razie potrzeby. 
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StrzeGom
Dokończenie 
termomodernizacji 

11 maja br. została podpisana 
umowa na dokończenie robót 
termomodernizacyjnych w 
Gimnazjum nr 1 (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
3), Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 
(obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) realizowanych 
w ramach I etapu zadania „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w gminie Strzegom – placówki 
oświatowe”. Kto dokończy termomodernizację, na którą gmina 
pozyskała dofinansowanie w wysokości ok. 3,36 mln zł?
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ROGOŹNICA
Kolejny  
raz pobiegli

Ok. 360 biegaczek i biegaczy 
wzięło udział w tegorocznym 
„Biegu Pamięci” w Rogoźnicy. 
33. edycja biegów przełajowych odbyła się w sobotę, 12 maja br. 
Organizatorami imprezy byli m. in.: Dolnośląskie Zrzeszenie 
LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Świdnicy, gmina Strzegom, Szkoła Podstawowa 
w Rogoźnicy, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Strze-
gomiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy i Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy.

 str. 12

StrzeGom
„Dzień 
Komunalnika” 

10 maja to Święto Służb Ko-
munalnych, czyli tzw. „Dzień 
Komunalnika”. Z tej okazji 
w Strzegomskim Centrum 
Kultury około pół tysiąca uczniów z placówek oświatowych 
obejrzało wystawę ENERIS „Strażnicy Planety” i film ukazu-
jący codzienną pracę komunalników. Towarzyszył temu nie-
zwykle ciekawy pokaz floty należącej do strzegomskiej spółki 
ZUK, który służy do utrzymania porządku. O szczegółach 
tego wydarzenia można przeczytać w najnowszym wydaniu 
naszej gazety. 

 str. 5Zestawienie podzielono na 
5 kategorii: gminy wiejskie, 
gminy miejsko-wiejskie, gminy 
miejskie, miasta na prawach 
powiatu i powiaty ziemskie.

43. pozycja w tym prestiżo-
wym rankingu – na 616 gmin 
- cieszy władze samorządowe 
Strzegomia. – Jest to dowód 
na to, że nasza gospodarka 
finansowa jest w bardzo dobrej 
kondycji – podkreśla burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchy-
ta. Wyżej od Strzegomia w 
gronie gmin miejsko-wiejskich 
z powiatu świdnickiego znalazł 
się Żarów (9. miejsce), Jawo-
rzyna Śląska uplasowała się na 
396. pozycji. 

Wśród 237 gmin miejskich 
Świebodzice zajęły 77. lokatę, 

zaś Świdnica – 105. miejsce. 
Jeśli chodzi o gminy wiejskie to 
gmina Świdnica znalazła się na 
272. pozycji, a Marcinowice na 
455 (na 1559 miejsc).

Warto wspomnieć, że przy 
ocenie finansów samorządów 
brano pod uwagę wskaźniki 
według danych na 2016 rok. 
Są to: udział dochodów wła-
snych w dochodach ogółem, 
relacja nadwyżki operacyjnej 

do dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem, obciążenie 
wydatków bieżących wydatkami 
na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń, udział środ-
ków europejskich w wydatkach 
ogółem - bez poręczeń, relacja 
zobowiązań do dochodów ogó-
łem, udział podatku docho-
dowego od osób fizycznych w 
dochodach bieżących. 

Wysoko w rankingu
Nasza gospodarka finansowa jest w bardzo dobrej kondycji

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 141; 25.05.2018 r. Następne wydanie: 08.06.2018 r. Rok Vii ISSN 2299 – 579X. 

W sKRóCIe: W sKRóCIe: W sKRóCIe:

W NuMeRze:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
gminy wiejskie – Kobierzyce 
gminy miejsko-wiejskie – Dziwnów 
gminy miejskie – Legionowo
miasta na prawach powiatu – Gliwice
powiaty – powiat pruszkowski

Gmina Strzegom zajęła bardzo dobre 43. miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich w 
najnowszym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Ranking opracowali 
eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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Str zegomian ie o sob ie…..
Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie 
samych. W tym numerze Remigiusz Knapik, artysta, muzyk, niedaw-
no ukazał się jego pierwszy oficjalnie wydany album pt. „Parallel 
Dispensations”.

Miejsce urodzenia: Świdnica  
Miejsce zamieszkania: Amsterdam, wcześniej od dzieciństwa Strze-
gom
Hobby: Czasem piszę psychodeliczne nowele, będąc zainspirowany 
Edgarem Allanem Poe, Kurtem Vonnegutem czy Emilem Cioranem. 
Póki co czytają je tylko wybrańcy.
Największy sukces: Do sukcesów mam podejście stoickie, więc siłą 
rzeczy w takim wypadku ciężko je sklasyfikować. Każdy sukces jest 
największy w czasie, gdy się pojawia – jeśli już chcieć na to patrzeć w 
ten sposób.

Największa porażka: Tutaj również stoicyzm. Czasami jednak nie jestem zadowolony z tego co i jak zagrałem, ale 
publiczność uważa wręcz przeciwnie - po koncercie przychodzą do mnie słuchacze i mówią, że było przepięknie. Tak 
czy inaczej – stan niespełnienia własnych oczekiwań to pożyteczny przyczynek własnego rozwoju, gdyż to dzięki nim 
możemy poznać własne ograniczenia i wiedzieć nad czym i w jaki sposób pracować.
Największe marzenie: Wypowiedziane marzenie przemienia się w jedynie przyziemne pragnienie i traci cały swój 
metafizyczny urok.
Książka czy film: „Brazil” 1985, reż. Terry Gilliam & „Lata Decyzji” Oswalda Spenglera. 
Gdyby przez jeden dzień wszystko zleżało ode mnie, to chciałbym, żeby: Pewnie ruszyłbym (albo przynajmniej 
zostałbym przyczyną sprawczą) z produkcją kolejnej gry z serii Legacy of Kain, gdyż fani mają wyraźnie rozbudzony, 
ale niezaspokojony apetyt po ostatnich wydawniczych niewypałach. A po ostatniej zrealizowanej części (Defiance) 
zostało więcej pytań niż odpowiedzi.
Co podoba mi się w Strzegomiu: Fakt, że miasto ma bogatą i ciekawą historię, i w którym minimalnie, ale jednak czuć 
echo dawnego niemieckiego „Striegau”. Przejawy tego historycznego dziedzictwa możemy obserwować w postaci 
m.in. wciąż obecnych historycznych budowli wraz z ich architekturą oraz mnogością jej stylów.
Co mnie denerwuje w Strzegomiu: Obecnie wszelka odpowiedź znajduje się poza moim zasięgiem, gdyż od pew-
nego czasu w nim nie mieszkam.

Władze naszego miasta prze-
kazały na potrzeby strzegom-
skiej Policji kasetę testową 
Drager Drugtest 5000 Test kit 
”7” do szybkiego i precyzyj-
nego sprawdzania obecności 
substancji narkotycznych oraz 
w działaniach prewencyjnych 
skierowanych do osób zażywa-
jących lub mogących zażywać 
narkotyki. Dodatkowo wręczyły 
250 maskotek „Komisarz Lew” 
dla uczniów.

Komisarz Lew to nie tylko 
maskotka, ale przede wszystkim 
narzędzie do przedstawienia 
ważnych informacji dzieciom 
podczas pogadanek w szkole, 
w trakcie interwencji domo-

wych, w których świadkami i 
pokrzywdzonymi są dzieci oraz 
w działaniach profilaktycznych 
związanych z przeciwdziała-
niem alkoholizmowi i przemocą 
w rodzinie. Maskotka ma na 
celu m. in. wyciszyć i uspokoić 
dziecko, które było świadkiem 
interwencji.

Zarówno maskotki, jak i ka-
seta testowa Drager Drugtest 
5000 Test kit ”7” zostały zaku-
pione ze środków finansowych 
przeznaczonych na realizację 
Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w 2018 r. 

red

Najemcy i dzierżawcy nie-
ruchomości gminnych! Gmi-
na Strzegom, chcąc uspraw-
nić system rozliczeń z tytułu 
opłat za najem i dzierżawę 
nieruchomości komunalnych, 
tj. opłat czynszowych za lokale 
mieszkalne, garaże, komórki, 
ogródki przydomowe, działki 
gruntowe, lokale użytkowe 
itd., wprowadza do stosowania 
tzw. płatności masowe, które 
polegać będą na przypisaniu in-
dywidualnych kont bankowych 
dla wszystkich użytkowników 
mienia gminnego. Ma to też 
swoje uzasadnienie w realizo-
wanym przez gminę programie 
e-urząd, gdzie docelowo każdy 
petent będzie miał możliwość 
dostępu do swoich rozliczeń za 
pośrednictwem platfor-
my internetowej.

W związku z tym, w 
najbliższym czasie, do 
każdego z najemców i 
dzierżawców nierucho-
mości dostarczone zo-
stanie, za potwierdze-
niem odbioru, stosow-
ne zawiadomienie, w 
którym poinformowani 
zostaniecie o numerze 

konta bankowego, na które na-
leży dokonywać wpłat z danego 
tytułu zobowiązaniowego. 

Prosimy zatem o aktualizację, 
przez osoby realizujące stałe 
zlecenia przelewu w swoim 
banku numeru konta bankowe-
go, na który realizowane będą 
wpłaty tych zobowiązań.

Wszelkich wyjaśnień i pod-
powiedzi w tej sprawie udzielać 
będzie:
•	 Wydział	Gospodarki	Lokalo-

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

•	 Zarządca	 nieruchomości	
gminnych – Zakład Usług 
Komunalnych w Strzegomiu 
Sp. z o.o. ul. Al. Wojska Pol-
skiego 75, Wydział Mieszka-
niowy, tel. 74 856 53 43.

Ważna informacja  
dot. płatności masowych

Kasa na walkę z narkotykami
Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi mieści się na I piętrze 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Zespołem siedmio-
osobowym kieruje naczelnik 
wydziału Ewelina Kowalska.

Wydział przy realizacji swoich 
zadań współpracuje z:
- Zakładem Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Strzegomiu przy 
pracach związanych z utrzy-
maniem porządku, czystości, 
terenów zielonych i bieżących 
napraw koszy ulicznych, ławek 
ulicznych i parkowych, urzą-
dzeń zabawowych, słupów i 
gablot ogłoszeniowych;

 - Wodociągami i Kanalizacją Sp. 
z o.o. w Strzegomiu w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej;

- Gminną Spółka Wodną w zakre-
sie konserwacji i bieżącego utrzy-
mania rowów melioracyjnych.
Wydział nadzoruje dworzec 

autobusowy z przystankiem 
przy ul. Leśnej oraz funkcjo-
nowanie całej strefy płatnego 
parkowania. 

Czym zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi?

Zakres dZiałań wydZiału jest bardZo sZeroki a wykaZ najważniejsZych Zadań 
prZedstawiamy poniżej:

Zadanie Zakres tematycZny Zadania

ochrona 
środowiska

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
- wydawanie decyzji środowiskowych, 
- współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
- realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych,  
 - wspierania działań proekologicznych w zakresie zmiany źródeł ogrzewania i przyłączenia nieru-
chomości do zbiorowego systemu kanalizacyjnego, 
- dbanie o zieleń i nasadzenia, 
- przygotowanie i realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi, 
- wydawanie zezwoleń na hodowlę i utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne, 
- gospodarka odpadami medycznymi z aptek.

wieś – 
rolnictwo, 
łowiectwo, 
sołtysi

- opiniowanie sposobu zarządzania gruntami, 
- koordynowanie prac związanych z szacowaniem strat w uprawach spowodowanych niekorzystny-
mi zjawiskami atmosferycznymi i wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, 
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych, 
- współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa, 
- współpraca przy organizacji wyborów do organów pomocniczych gminy i Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej, 
- obsługa techniczno- merytoryczna 23 sołectw, 
- realizacja i rozliczanie funduszu sołeckiego, 
- organizacja narad Burmistrza z Sołtysami,

utrzymanie 
dróg

- bieżące utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej, 
- wydawanie zgody na korzystnie z przystanków miejskich, 
- wydawanie zgody na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, 
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu, 
- prowadzenie inwestycji z zakresu przebudowy dróg i chodników,

nadzór nad 
drogami

- wydawanie decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach dróg miejskich, 
- wydawanie decyzji na wykonanie zjazdów na drogi miejskie, 
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, 
- uzgadnianie lokalizacji reklam w pasach dróg miejskich, 
- uzgadnianie projektów dla inwestycji planowanych w obrębie dróg miejskich,

Gospodarka 
wodno-ście-
kowa

- wydawania warunków na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 
- utrzymanie miejskich kanałów i rowów deszczowych, 
- nadzór i rozliczanie dotacji za prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych,

utrzymanie 
pozostałej 
infrastruktury

- nadzór nad cmentarzami komunalnymi,  
- utrzymanie oświetlenia,  
- utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i fontanny, 
- monitoring miasta i jego obsługa, 
- prowadzenie strefy płatnego parkowania, 
- utrzymanie czystości i porządku.

W dniach 11-30 czerwca 
br. nastąpi zamknięcie prze-
jazdu kolejowego w ciągu 
drogi gminnej - ul. Al. Woj-
ska Polskiego w Strzegomiu. 
Zamknięcie drogi niezbędne 

jest do przeprowadzenia robót 
dla inwestycji pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniach linii kolejowych z 
drogami – Etap I część prze-
jazdowa”.

zamknięcie przejazdu kolejowego
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maj – cZerwiec 2018

data pełnienia 
dyżuru nazwa apteki adres telefon

20.05 - 26.05 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

27.05 - 02.06 Avena ul. Rynek 32-36 tel.74/851-60-73

03.06 - 09.06 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

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 

Od 1 marca 2015 r. Urzędy 
Stanu Cywilnego w całej Polsce 
prowadzą elektroniczną rejestrację 
stanu cywilnego. Nastąpiła rezy-
gnacja z właściwości miejscowej 
USC, która oznacza m.in., że od 
tego dnia każdy klient może zło-
żyć wniosek i otrzymać swój odpis 
aktu stanu cywilnego w dowolnym 
urzędzie stanu cywilnego bez 
względu na adres zameldowania 
czy zamieszkania. Liczyć trzeba 
się z tym, że nie wszystkie akty 
stanu cywilnego mogą zostać 

wydane od ręki w dniu w którym 
składany jest wniosek. Zastępca 
kierownika USC w Strzegomiu 
Aneta Zaskórska wyjaśnia: - Z 
uwagi na fakt, iż akty prowadzone 
są w wersji elektronicznej, a przed 
1 marca 2015 r. były w wersji 
papierowej, należy akty te syste-
matycznie wprowadzać do rejestru 
stanu cywilnego. I tak akt, który 
znajduje się w miejscu naszego 
zamieszkania, bądź zameldowania 
wydawany jest do 7 dni, natomiast 
akt który znajduje się w innym 

Urzędzie Stanu Cywilnego w Pol-
sce do 10 dni roboczych. Należy 
pamiętać, że akty stanu cywilnego, 
które wydawane są do spraw spad-
kowych, czy spraw prywatnych 
podlegają opłacie skarbowej: od-
pis skrócony aktu stanu cywilnego 
22,00 zł natomiast zupełny 33,00 
zł. Opłatę uiszczać należy w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
lub na konto Gminy Strzegom nr 
81 1090 2343 0000 0005 9800 
0229 BZ WBK o/Strzegom.

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
- Obchody 3 Maja w Strzegomiu
- Dzień Komunalnika w Strzegomiu
- Bieg Pamięci w Rogoźnicy
- Święto Optymizmu w Przedszkolu nr 

2
- Turniej koszykówki w Jaroszowie
- Festyn sportowy przy PSP nr 4 w 

Strzegomiu
- Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w 

SCK Strzegom
- Gminny Turniej Ortograficzno-

Sportowy

Wydawanie aktów stanu cywilnego

Umowa dot. termomoder-
nizacji powyższych budynków 
została podpisana w ubiegłym 
roku, jednak w związku z proble-
mami finansowymi wykonawca 
nie był w stanie dokończyć prac, 
zszedł z terenu budowy i ogłosił 
upadłość. Gmina odstąpiła od 
umowy z winy wykonawcy w 
lutym 2018 r. Przed zawarciem 
umowy wykonawca złożył w 
formie gwarancji ubezpiecze-
niowej zabezpieczenie niena-
leżytego wykonania umowy 
i w związku z tym udało się 
odzyskać od ubezpieczyciela 
kwotę prawie 146 tys. zł.

Po rozliczeniu wykonanej czę-
ści robót ogłoszono przetarg na 
dokończenie termomodernizacji. 
Do wykonania pozostały m. 
in.: częściowa wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, docieplenie 
ścian zewnętrznych w gruncie 
wraz z izolacją, zabezpieczenie 
ścian powłoką antygrafitti, wy-
konanie cokołów z płyt granito-
wych, wykonanie opasek wokół 
budynków, wymiana instalacji 
odgromowej, wykonanie nowych 
obróbek blacharskich, wymiana 
rynien i rur spustowych. 

- Z uwagi na panującą obecnie 
na rynku zamówień publicznych 

sytuację tj. małą liczbę ofert, 
a nawet ich całkowity brak, 
obawialiśmy się, że żadna firma 
nie zdecyduje się złożyć oferty 
– informuje Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych w UM w 
Strzegomiu. - W wyznaczonym 
terminie wpłynęła tylko jedna 
oferta - „Granit” Dariusz Pylak 
Sp. z o.o. ze Strzegomia - która 
umożliwi nam kontynuację, 
zakończenie i rozliczenie zada-
nia, na które gmina pozyskała 
dofinansowanie w wysokości ok. 
3,36 mln zł – dodaje. 
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Dokończenie termomodernizacji
Wykonawca zszedł z terenu budowy i ogłosił upadłość. Obecnie podpisano umowę na dokończenie robót termomodernizacyjnych

W dniach od 21 maja do 30 
czerwca 2018 r. przeprowa-
dzana będzie inwentaryzacja 
źródeł niskiej emisji wystę-
pujących na terenie gminy 
Strzegom, w tym m.in.:

•	rodzaju	i	typu	źródła	ciepła,
•	zużycie	surowców	na	potrze-

by grzewcze, ciepłej wody 
użytkowej, przygotowanie 
posiłków,

•	rodzaju	i	typu	stolarki	okien-

no-drzwiowej, pokrycia da-
chowego itp.,

•	 planowanych	 prac	 termo-
modernizacyjnych do roku 
2020.
Przeprowadzenie inwentary-

zacji jest niezbędne dla opraco-
wania „Raportu z realizacji Pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej 
dla gminy Strzegom”. 
AKCJA INWENTARYZA-
CYJNA NA STRONIE IN-
TERNETOWEJ 

http://raportpgngminastrze-
gom.ankietaplus.pl
KONTAKT W SPRAWIE 
ANKIET: 
EKO – TEAM 
Sebastian Kulikowski tel. 0691 
015 026, fax. 75 613 81 34, 
e-mail: ekoteam.kulikowski@
gmail.com
Informacje na temat inwenta-
ryzacji można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi.

Przykładem są boksy po-
stawione przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Świebo-
dzicach m. in. na ulicy So-
snowej, Promenady i Ofiar 
Katynia. Boksy pojawiły się 
także przy wspólnocie na ul. 
Paderewskiego 1. Te dzia-
łania nie tylko mają wpływ 
na estetykę naszego miasta, 

ale i  na poprawę bezpie-
czeństwa. 

Pojemniki stojące na wol-
nej przestrzeni psują widok, 
zwłaszcza gdy się przepełniają, 
a śmieci walają się wokół nich. 
- Cieszymy się, że niektórzy 
mieszkańcy chętnie współpra-
cują i podejmują się rozwiązania 
tych problemów w taki sposób. 

Mamy nadzieję, że będzie to 
coraz częstszy widok w naszym 
mieście, bowiem wiele wspólnot 
podjęło już inicjatywę stawiania 
własnych wiat śmietnikowych 
– informuje Jolanta Dryja, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w 
UM w Strzegomiu. 
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Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

są już kolejne boksy śmietnikowe

Przeprowadzenie spisu jest niezbędne dla opracowania raportu z realizacji Planu

Wiele wspólnot podjęło już inicjatywę stawiania własnych wiat śmietnikowych

Glutton - tak się nazywa 
nowy mobilny odkurzacz od-
padów, samobieżny i bardzo 
łatwy w obsłudze. Skutecznie 
sprząta odpady przemysłowe 
i miejskie jak papier, pacz-
ki papierosów i niedopałki, 
puszki, szkło, plastik, butelki, 
odchody psów, czy opadłe 
liście. Jest podstawowym na-
rzędziem do sprzątania chod-
ników, ulic, parków, rynków, 
warsztatów, parkingów, hal, 
pomieszczeń, stacji kolejo-
wych, ciągów pieszych, placów 

po imprezach masowych, 
obiektów sportowych oraz 
stadionów. Zapewnia czte-
rokrotnie szybsze sprzątanie 
niż zamiatanie ręczne. Może 
pracować wszędzie. Jest bar-
dzo łatwy w użyciu i oferuje 
znakomitą długość działania, 
8 - 20 godzin. Nie emituje 
żadnych pyłów do atmosfery. 
Teraz w Strzegomiu będzie 
obsługiwany przez służby 
oczyszczania miasta w Za-
kładzie Usług Komunalnych 
w Strzegomiu. 

Miejski odkurzacz w strzegomiu

W kilku miejscach w Strzegomiu stanęły nowe wiaty śmietnikowe - estetyczne, zamykane 
i trudne do zniszczenia.

11 maja br. została podpisana umowa na dokończenie robót termomodernizacyjnych w 
Gimnazjum nr 1 (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3), Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) realizowanych 
w ramach I etapu zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
gminie Strzegom – placówki oświatowe”. 
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Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze PZERiI – odbyte 
5 kwietnia br. - przebiegło 
w miłej i spokojnej atmos-
ferze. W skład zarządu w 
większości weszły te same 
osoby. Wśród gości byli m. 
in.: przewodnicząca zarządu 
okręgu w Wałbrzychu - Anna 
Maria Mirska, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej - 
Mieczysław Bąk oraz władze 
miasta. 

19 kwietnia br. strzegomscy 
emeryci gościli w Domu Dzien-
nego Pobytu „Senior-Wigor”. 
Grupa teatralna działająca 
przy PZERiI wystawiła sztukę 
teatralną pt. „Biuro Matrymo-
nialne”. - Swoim występem 
wywołaliśmy radość i uśmiech 
strzegomskich seniorów. Sztuka 
była już wcześniej wystawiana 
z okazji Dnia Kobiet w SCK - 
informuje Eugenia Zasińska, 
przewodnicząca koła. 

2 5  k w i e t n i a  b r. 4 6 - o -
sobowa  gr upa  emer y tów 
zdobyła szczyt Ślęży (718 
m n. p. m.). Po zejściu z 
gór y  odbyło  s i ę  ogni sko 
z  p i e cz en i em k i e łba s ek . 
S t r z egomian ie  po jecha l i 
także  do Sul i s t rowiczek, 
gdzie odwiedzili kościół pw. 
Matki Bożej Dobrej Rady 
i  Studnię Św. Świerada - 
źródło życia. 
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Nieodpłatna  pomoc 
prawna świadczona jest 
m.in. w zakresie: prawa 
pracy, przygotowania do 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, prawa cy-
wilnego, prawa karnego, 
prawa administracyjne-
go, prawa ubezpieczeń 
społecznych, prawa ro-
dzinnego. Pomoc prawna 
nie obejmuje spraw po-
datkowych związanych 
z prowadzeniem dzia-
ła lności  gospodarczej 
oraz  spraw z  zakresu 
prawa ce lnego, dewi-
zowego, handlowego i 
prowadzenia  dz ia ła l -
ności  gospodarczej , z 
wyjątkiem przygotowa-

nia do jej rozpoczęcia. 
Osoby uprawnione do 
otrzymania nieodpłatnej 
pomocy prawnej: osoby, 
które nie ukończyły 26 
roku życia, osoby, które 
ukończyły 65 lat, osoby 
posiadające ważną Kartę 
Dużej Rodziny, komba-
tanci, weterani, osoby fi-
zyczne, którym w okresie 
12 miesięcy poprzedza-
jących zwrócenie się o 
udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zostało 
przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o po-
mocy społecznej i wobec 
której w tym okresie nie 
wydano decyzji o zwro-

cie nienależnie pobra-
nego świadczenia; osoby 
fizyczne zagrożone lub 
p o s z k o d ow a n e  k a t a -
strofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią 
techniczną.

Punkt  n ieodpła tne j 
pomocy prawnej zloka-
lizowany jest w Strzego-
miu przy ul. Kościuszki 
2 (CAS „Karmel”). Nie-
odpłatnej pomocy praw-
nej udzielają adwokaci. 
Punkt czynny:
- w poniedziałek w godz. 

12.00 – 16.00,
- we wtorek, środę w 

godz. 14.00 – 18.00 ,
- w czwartek, piątek w 

godz. 9.00 – 13.00 .

Aktywny miesiąc emerytów
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERiI przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. W skład zarządu w większości weszły te same osoby

W sobotę , 26  ma ja  b r. 
o  godz . 10 .00  Te lewiz j a 
Polska wyemituje odcinek 
programu „Zakochaj się w 
Polsce”, który poświęcony 
będzie gminie Strzegom. 

E k i p a  p r z y go t ow u j ą c a 
program wraz z prowadzą-
cym Tomasz em Bednar -
kiem odwiedziła Strzegom 

w lutym. Zdjęcia kręcone 
były m.in. w kamieniołomie 
„Piramida” w Kostrzy, Mu-
zeum Gross-Rosen, Izbie 
Tradycji Ziemi Strzegom-
s k i e j , G ó r z e  K r z y ż owe j 
oraz  Baz y l ice  Mnie j sze j .  
Zachęcamy więc do oglą-
dania programu 1 Telewizji 
Polskiej. 

zakochaj się w… strzegomiu!

Miała ona charakter szkole-
niowy, a hasłem przewodnim 
wydarzenia była „Strefa bez-
pieczeństwa dla Seniora”. - To 
już trzecia edycja tego ważnego 

projektu, którego adresatami 
są starsi mieszkańcy trzech 
powiatów. W tym roku projekt 
„Tradycja łączy pokolenia” re-
alizowany jest w partnerstwie 

z Domem Dziennego Pobytu 
Seniora w Strzegomiu – mówi 
Anna Jarosińska. Podopieczni 
będą uczestniczyć w działaniach 
zaplanowanych dla seniorów, 
a także będą objęci wspar-
ciem wolontariuszy seniorów. 
Konferencja szkoleniowa i jej 
temat były odpowiedzią na 
zapotrzebowanie zgłoszone 
przez samych seniorów i 
wiązały się z ich poczuciem 
bezpieczeństwa. Dlatego 
do udziału zaproszono eks-

pertów na co dzień zajmujących 
się tematyką bezpieczeństwa. – 
To było ważne i potrzebne spo-
tkanie, w trakcie którego dużo 
się dowiedzieliśmy – mówią 
seniorzy. 

Nasi seniorzy na konferencji w Krzyżowej
To już trzecia edycja tego ważnego projektu, którego adresatami są starsi mieszkańcy trzech powiatów

Kwiecień dla naszych emerytów był miesiącem bardzo ważnym. Odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze PZERiI, członkowie strzegomskiego związku wystawili sztukę dla 
seniorów i odbyli wycieczkę na Ślężę i do Sulistrowiczek. 

G d z i e  i  d l a  k o g o  p o m o c  p r a w n a ? 

W sobotę, 2 czerwca br. na antenie Radia Wrocław będzie wyemi-
towana audycja nt. strzegomskich dzwonów. Początek audycji o 
godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy do słuchania.

Dzięki współpracy, pasji i wielkiej sympatii do seniorów 
Alicji Przepiórskiej - koordynatora rządowego programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych „Tradycja 
Łączy Pokolenia” z Fundacji Krzyżowej oraz Anny Jarosiń-
skiej, kierownika Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” 
14 maja br. odbyła się w Krzyżowej konferencja inaugura-
cyjna projektu „Tradycja łączy pokolenia”. 

Na prośbę mieszkańców podajemy informację o zasadach udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach 
wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

Piotr: dzień dobry panie burmi-
strzu. czy na znaku informacyj-
nym - ul. słoneczne ogrody można 
dostawić tabliczkę z ul. krótką? ten 
znak jest na skrzyżowaniu tych ulic 
i na pewno przyda się ta informacja 
przyjezdnym w tym nowym i pięk-
nym miejscu strzegomia. 

Oczywiście, że można dostawić ta-
bliczkę z nazwy ulicy. Sprawa zostanie 
załatwiona do końca maja br.

mieszkaniec: witam. i znów w 
mieście śmierdzi. Panie burmistrzu, 
czy naprawdę nic nie można zrobić 
ze słodownią? jak żyć, kiedy jest 
ciepło i trzeba otworzyć okna. 

Wystosowano pisma do Viking 
Malt w Sierpcu i Słodowni w 
Strzegomiu. Jeśli sprawy będą się 

powtarzać, poproszę o kolejne spo-
tkanie z prezesem.

konrad Pietkiewicz: Panie bur-
mistrzu, mamy sukces. dziękuję za 
instalację lustra na skrzyżowaniu 
ul. cicha i Promenady. jest o wiele 
łatwiej i bezpieczniej włączyć się do 
ruchu. dziękuję za szybką reakcję. 
Pozdrowień moc!

Cieszę się, że jest dobrze.

Patriota: szanowny panie burmi-
strzu! od kolejnego święta 1 maja, 
rocznicy wejścia Polski do unii eu-
ropejskiej, jak i konstytucji 3 maja 
minęło już parę tygodni. Pytanie 
jest następujące. jak długo jeszcze 
na słupach energetycznych w skar-
życach będą powiewać bezczynnie 
flagi. ostatnio dość częste są burze z 

opadami deszczu.
Szanowny panie. A nie lepiej 

byłoby zapytać albo poprosić osoby, 
które te flagi wywiesiły. Miałem już 
pytanie odnośnie flag Unii Euro-
pejskiej ze Skarżyc. Myślę, że są 
znacznie ważniejsze problemy, które 
pojawiają się w tej rubryce niż taki, 
który można załatwić po sąsiedzku. 
Może trzeba pomóc zdjąć te flagi. 
Jest teraz taki zwyczaj, że flagi 
narodowe mieszkańcy wywieszają 
na swoich posesjach przez cały rok. 
Przykładem – Stany Zjednoczone. 
Może w Skarżycach ten zwyczaj 
już zagościł. 

mariola P.: Panie burmistrzu, 
ostatnio wzrosły ceny wyrobów z 
granitu, handlarze wyczuli moż-

liwość zarobku i znowu zaczynają 
importować chińskie krawężniki. 
czy może pan interweniować w 
naszej obronie? chodzi mi konkretnie 
o zapis w prawie od zamówień pu-
blicznych, który wymusza zakup kra-
wężników, kostki i płyt granitowych 
w 100% pochodzenia krajowego? jak 
wiadomo, koszty pracy i podatków w 
Polsce są duże, nie jesteśmy w stanie 
konkurować z chinami, np. krawęż-
nik drogowy importer sprzedaje 40% 
taniej niż my producenci w kraju.

Przerabialiśmy już ten temat z 
branżą kamieniarską kilka lat temu. 
Niestety, proponowane zapisy są 
niemożliwe, chyba że zmieni się 
ustawa o zamówieniach publicz-
nych na poziomie kraju lub zostaną 
wprowadzone cła zaporowe – tak jak 

ma to miejsce w przypadku porce-
lany. Po kilku latach, kiedy import 
granitu chińskiego zmniejszył się i 
to znacznie ze względu na wzrost 
kosztów transportu, jest to pierwszy 
sygnał, który w tej sprawie do mnie 
dotarł. Rozmawiałem z branżysta-
mi, którzy nie widzą tego problemu 
tak jak pani. Mam informację, że 
poziom importu od maja 2017 r. 
do dzisiaj jest na stałym poziomie 
i nie zwiększa się. Pani Mariolu, 
mam prośbę, by podjąć ten temat w 
Klastrze Kamieniarskim, którego 
członkiem jest także gmina Strze-
gom. Jeśli temat się potwierdzi, 
będziemy prosić o pilne spotkanie 
z parlamentarzystami, by podjęli 
temat na szczeblu sejmowym od-
nośnie ceł zaporowych. 

Wystawa
Pracownicy służb komunal-

nych oraz ich codzienność – 
odbiór i zagospodarowywanie 

odpadów, utrzymanie porządku 
na miejskich ulicach, placach i 
chodnikach, są tematem wy-
stawy pod tytułem „Strażnicy 

Planety”, którą można zoba-
czyć do końca maja w SCK, 
w godzinach otwarcia obiektu. 
- Wystawa prezentowana w 
Strzegomiu pozwala dostrzec 
to, od czego bardzo często 
odwracamy wzrok. Dzięki niej 
dowiadujemy się, jak wygląda 
ochrona środowiska „od kuch-
ni”. Jest to ciężka, żmudna i 
nigdy niekończąca się praca 
„Strażników Planety”. Warto 
podkreślić, że każdy z nas może 
zostać „Strażnikiem Planety”, o 
ile będzie właściwie postępo-
wał, na przykład segregując od-
pady. Od 2019 r. w Strzegomiu 
zacznie obowiązywać nowy 
system podziału odpadów – na 

5 frakcji – powiedziała Jolanta 
Dryja, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi.

Segreguj z nami na 5
Zgodnie z rozporządzeniem 

ministra środowiska w Polsce 
zaczyna obowiązywać ujed-
nolicony system segregowania 
odpadów. Od 1 stycznia 2019 r. 
w Strzegomiu odpady będą 
trafiały: plastiki i metal do 
żółtych pojemników, szkło – 
do zielonych, makulatura – do 
niebieskich, odpady organicz-
ne – do brązowych. Pozostałe 
odpady po segregacji trafią do 
pojemników czarnych.

Żeby ułatwić mieszkańcom 
Strzegomia przygotowanie się 
do nowych zasad segregowania 
odpadów pochodzących z go-
spodarstw domowych, Urząd 
Miejski wspólnie z SCK, ZUK, 
lokalnymi szkołami oraz ENE-

RIS Ekologiczne Centrum 
Utylizacji rozpoczyna kampanię 
„Segreguj z nami na 5”. Do koń-
ca roku zostanie zrealizowanych 
szereg działań edukacyjnych dla 
wszystkich grup wiekowych. 
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„Dzień Komunalnika” w strzegomiu
W całej Polsce w branży komunalnej – sektorach dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami oraz rekultywacji - pracuje ponad 135 tysięcy osób

10 maja to Święto Służb Komunalnych, czyli tzw. „Dzień Komunalnika”. Z tej okazji w Strzegomskim Centrum Kultury 
około pół tysiąca uczniów z placówek oświatowych obejrzało wystawę ENERIS „Strażnicy Planety” i film ukazujący 
codzienną pracę komunalników. Towarzyszył temu niezwykle ciekawy pokaz floty należącej do strzegomskiej spółki 
ZUK, który służy do utrzymania porządku.

Segreguj z nami – walcz z odpadami!
Przyroda to wszystko co 
nas otacza,
czyli cała planeta nasza. 
Naturę trzeba chronić, 
a przede wszystkim przed 
zanieczyszczeniami bronić.
Myślisz, że to trudne?
Przeciwnie! A przy tym wca-
le nudne. 
Wystarczy tylko dobre chęci 
mieć,
a może zniknąć każdy 
śmieć. 
Gdy na chodnikach nie ma 
śmieci,
czas, rzeczywiście milej 
nam leci.
Segregacja – dobra akcja.
Dlatego segreguj z nami 
i walcz z odpadami. 
Aby walka z zanieczyszcze-
niami dobrze nam szła, 
Wrzucaj papier do papieru, 
a szkło do szkła. 
Segregować się nie bójmy,
Naszą ziemię uratujmy!

Amelia Misek
PSP nr 2 w Strzegomiu 

Rozstrzygnięto XX Plebiscyt Go-
spodarczy Muflony 2017. Triumfa-
torem w kategorii Wydarzenie/
Inicjatywa zostały Mistrzostwa 
Europy w wkkw organizowane 
w sierpniu 2017 r. przez LKS 
„Stragona” przy wsparciu gminy 
Strzegom. 

Nagrodę podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 11 maja na Zamku 
Książ w Wałbrzychu, odebrali bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew Su-
chyta oraz prezes LKS „Stragona” 
Marcin Konarski. Przypomnijmy, 
że Mistrzostwa Europy w wkkw 
były bezprecedensowym wydarze-
niem w historii polskiego jeździec-
twa. Wydarzenie odbywało się w 
dniach od 17.08. do 19.08.2017 r. 
w Morawie. Polska jeszcze nigdy 

dotąd nie była organizatorem 
imprezy rangi mistrzostw konty-
nentu w dyscyplinach olimpijskich 
w kategorii seniorów, a ostatnie 
Mistrzostwa Europy w wkkw, w tej 
kategorii wiekowej, w naszej części 
Europy odbyły się w Kijowie w 
1973 roku. Pod wieloma względami 
było to rekordowe wydarzenie, za-
równo w aspekcie sportowym, fre-
kwencyjnym, jak i organizacyjnym. 
Rekordowa była liczba zgłoszeń 
do udziału w Mistrzostwach. Na 
starcie zameldowało się 19 naro-
dowości, 13 teamów narodowych i 
77 par – zawodnik i koń. Podczas 
tego wydarzenia gminę Strzegom 
odwiedziła niezliczona liczba tu-
rystów, a imprezę relacjonowały 
telewizje polskie i zagraniczne.

Muflon za Mistrzostwa!
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Na ok. 119 kilometrach oeso-
wych rozegrała się zacięta walka 
w ramach 2. rundy Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski. Rozegrany w dniach 
18-20 maja 2018, z bazą w 
Dusznikach – Zdroju, 52. Rajd 
Dolnośląski – Hotel Zieleniec 
był areną rywalizacji dla 64 
załóg, które stanęły na starcie 
zawodów. Wśród nich było aż 
10 topowych, czternapędowych 
aut z klasy 2 i Open N. W 
niższej stawce Open 2WD+ 
do rywalizacji stanęli Paweł 
Krysiak i Krystian Pachuta w 
Fordzie Fiesta R200 od Łu-
kasza Sermeta, obsługiwanym 
przez Rally Project Mariusza 
Smolika. 

Zawody rozegrane w Ko-
tlinie Kłodzkiej okazały się 
trudniejsze niż zakładało wiele 
załóg. Do mety dotarło tylko 
45 teamów. 

Z wyzwaniem 2. rundy RSMP 
świetnie poradził sobie Paweł 
Krysiak startujący wspólnie z 
Krystianem Pachutą, w bar-
wach organizatora zawodów. 
Załoga z nr 26 ostatecznie 
uplasowała się w prestiżowej, 
pierwszej dziesiątce rajdu. 52. 
Rajd Dolnośląski – Hotel Zie-
leniec ukończyła na 2. miejscu 
w klasyfikacji Open 2WD+, do 
zwycięzców, czyli Sławomira 
Strychalskiego i Pawła Po-
chronia, tracąc zaledwie 20,7 
sekundy. 

Ten bardzo satys-
fakcjonujący dla Kry-
siaka i Pachuty wynik 
zaowocował także 
pierwszymi punktami 
w klasyfikacji gene-
ralnej RSMP 2018. 
Zajmują w niej 10. 
pozycję (na 39 załóg). 
W stawce aut jedno-
napędowych (2WD) 
odnotowali z kolei 
awans na 6. miejsce. 
Obecnie Krysiak i 
Pachuta są też wice-
liderami klasy Open 
2WD+, gromadząc 
na swym koncie 36 
punktów. 

red

Krysiak wystrzelił w dziesiątkę!
Kierowca ze Strzegomia wygrał w swojej stawce aż 4 odcinki specjalne! Trasa składała się z 11 odcinków specjalnych, a całkowita długość rajdu liczyła ok. 477 km

Wartość projektu to 9 550,00 
zł. Główne założenia projektu 
to rozbudzanie potrzeb czytel-
niczych wśród dzieci w wieku 
3 – 6 lat i wychowanie aktyw-
nego czytelnika na całe życie. 
W projekcie wezmą udział 
dzieci, które nie chodzą do 

przedszkoli oraz dzieci z przed-
szkoli w gminie Strzegom. 
- Będziemy integrować dzieci 
z różnych środowisk w na-
szej strzegomskiej bibliotece. 
Dzieci z przedszkoli wiejskich 
będą dowożone na zajęcia w 

Bibliotece Publicznej w 
Strzegomiu – mówi Ka-
tarzyna Wójcik, dyrektor 

biblioteki. Łącznie w 
ramach projektu 
odbędzie się 30 
spotkań, w czasie 

których dzieci będą aktywizo-
wane i edukowane pod kątem 
czytelnictwa, będą uczestni-
czyły w licznych spotkaniach 
z książką, grach, zabawach i 
quizach. 

W Strzegomiu podobnie 
jak w wielu miastach Polski 
i Europy w ostatni weekend 
miała miejsce Noc Muzeów. 
Zorganizowana została po raz 
czwarty w Centrum Aktyw-
ności Społecznej  „Karmel”, 
gdzie mieści się nasze lokalne 
muzeum - Izba Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej. - Cieszy fakt, iż 
z edycji na edycję przybywa wię-
cej gości. W tym roku grupa 50 
osób nie tylko ze Strzegomia, 
ale też i z Jawora, Wrocławia, 
Tomaszowa Mazowieckiego 
i Warszawy mogła wysłuchać 
arcyciekawego wykładu dra 
Marka Żubr yda pt.: „Pre-
pearandy - nieznana historia 
strzegomskiej oświaty”.  Goście 
mogli obejrzeć stałe wystawy 
„Strzegomska Manufaktura 
Porcelany”, „Strzegom okiem 
fotografa z początku XX w.”, 
„Strzegomelia - czyli zabytki 
kultury materialnej, pochodzące 
ze Strzegomia”.  Nie obyło się 
również bez zwiedzania samego 
„Karmelu”, gdzie odwiedzający 
mogli zapoznać się z histo-

rią budynku, zobaczyć dawny 
refektarz karmelitów, a przy 
dźwiękach chorału karmelickie-
go na dziedzińcu klasztornym 
skosztować lokalnej herbaty 
– relacjonuje Tomasz Sma-
głowski, kierownik CAS „Kar-
mel”. Przysłowiową wisienką 
na torcie było nocne wejście na 
Wieżę Targową, gdzie moż-
na było podziwiać wyjątkową 
panoramę Strzegomia. Noc 
Muzeów zorganizowano także 
w Muzeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy, gdzie zwiedzający 
mogli zobaczyć specjalną pre-
lekcję – ”Bohaterowie tamtych 
lat” – pokazującą wojenne losy 
kilku wyjątkowych osób. Odby-
wały się projekcje filmów o KL 
Gross-Rosen. Istniała możli-
wość zobaczenia wszystkich 
wystaw czasowych i stałych. 
A na końcu goście mogli do-
konać wyjątkowego – bo moż-
liwego tylko w ten jeden dzień 
roku – nocnego zwiedzania 
z przewodnikiem terenu byłego 
obozu. Zapraszamy za rok! 

Projekt „w bibliotece rosnę!”

Noc Muzeów w gminie strzegom

- Będziemy integrować dzieci z różnych środowisk w naszej strzegomskiej bibliotece – mówi K. Wójcik

Wyjątkowym dopełnieniem strzegomskiej akcji było nocne wejście na strzegomską Wieżę Targową

Na 10. miejscu w klasyfikacji generalnej i 2. w klasie Open 2 WD+ swój występ w 
52. Rajdzie Dolnośląskim – Hotel Zieleniec zakończył Paweł Krysiak. Kierowca 
ze Strzegomia, pilotowany przez Krystiana Pachutę wygrał w swojej stawce aż 4 
odcinki specjalne! Sukces załogi Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej jest naprawdę 
imponujący, gdyż jadąc przednionapędowym i zaledwie ok. 200-konnym autem, 
przy ogromnej konkurencji „czterołapów”, realizowała swój konsekwentny plan: 
szybko i bezbłędnie do mety.

Biblioteka Publiczna w Strzegomiu w okresie od czerwca 
do grudnia 2018 roku będzie realizować program z zakresu 
promocji czytelnictwa „W bibliotece rosnę”, który uzyskał 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Gmina Strzegom od kilku już lat aktywnie uczestniczy w 
ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”. Strzegomianie, jak i 
turyści mogli zwiedzić Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” oraz Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto jest reżyserem polskiego dramatu pt. 
„Twarz”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na py-
tanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany 
film wyświetlany w dniach 2-3 czerwca 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgła-
szającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-
maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy 
zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina sCK !

„Piotruś Królik” (DUBBING)
02.06.2018 r. o godz. 16:00 
03.06.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Twarz” 
02.06.2018 r. o godz. 18:00 
03.06.2018 r. o godz. 18.00 

Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Gabinet doktora Caligari” – w 
ramach DKF-u (z muzyką na 
żywo)
08.06.2018 r. o godz. 18.00 
Bilet: 15 PLN

Co w kinie sCK?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Uczestnicy spotkania czer-
pali z niego wiele pozytywnej 
energii i motywacji do ak-
tywnego życia. Były ciekawe 
ćwiczenia z zakresu rozwoju 
osobowości: moc komplemen-
tów, wyrażanie wdzięczności, 
docenianie tego co mamy. 
W dzisiejszym świecie, który 
tak dynamicznie się rozwija, 
zmieniają się systemy war-

tości – trzeba mieć świado-
mość, że jesteśmy ważni i 
nasze życie zależy od nas.  
- Zapraszamy czytelników do 
wypożyczania książek Marty 
Kaim, które zakupiliśmy do 
naszej biblioteki: „Uwierz 
w siebie bardziej”, „Jesteś 
ważna”, „Pisanie jest ważne” 
– mówi Katarzyna Wójcik, 
dyrektor biblioteki. 

Uczestniczyły w niej rodziny 
z dziećmi. - Wspólnie wyko-
naliśmy pracę plastyczną w 
dużym formacie, bawiliśmy 

się chustą animacyjną. Były 
konkurencje sportowe: prze-
ciąganie liny, skoki w workach, 
rzucanie woreczkami do celu, 

tor przeszkód – relacjonują 
uczestnicy wydarzenia. Dzieci 
rywalizowały z rodzicami co 
dostarczyło wiele emocji i ra-

dości. Na następną „ Niedzielę 
z biblioteką” zapraszamy 17 
czerwca! 

O tym jak uwierzyć w siebie

Atrakcyjna niedziela z biblioteką 

Były ciekawe ćwiczenia z zakresu rozwoju osobowości: moc komplementów, wyrażanie wdzięczności, docenianie tego co mamy

Były konkurencje sportowe: przeciąganie liny, skoki w workach, rzucanie woreczkami do celu, tor przeszkód i wiele innych atrakcji

W Bibliotece Publicznej w Strzegomiu odbyło się spotkanie 
z Martą Kaim – psychologiem, socjologiem, mentorką ko-
biet, autorką książki „Jesteś ważna”. Marta Kaim stworzyła 
programy dzięki, którym pomaga zbudować wewnętrzne i 
zewnętrzne bogactwo. Inspiruje ludzi do tego, aby uwierzyć 
w siebie, mieli świadomość swojej wartości i wykorzystywali 
dany im czas. 

13 maja br. na strzegomskich plantach Biblioteka Publiczna 
w Strzegomiu przygotowała imprezę plenerową „Niedziela 
z biblioteką”. 
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Każdy przedszkolak poczuł 
się prawdziwym optymistą, 
zasiadając w fotelu ,,Króla 
Optymizmu ‘’. Do wspólnej 
zabawy zaprosiła dzieci Tęczo-
wa Wróżka. - Nasze świętowa-
nie rozpoczęliśmy od ,,Hymnu 
Optymistów’’ i prezentacji 
optymistycznych wierszyków – 
mówią dzieci. Ogromną radość 
sprawiła przedszkolakom sym-
boliczna iskierka optymizmu, 

która poszybowała w niebo 
z optymistycznymi pozdro-
wieniami. Jak na prawdziwe 
optymistyczne święto przy-
stało, nie mogło zabraknąć 
optymistycznego tortu, który 
smakował wszystkimi kolora-
mi tęczy. Nie zabrakło także 
wesołej zabawy, kolorowych 
kartek z optymistycznymi 
pozdrowieniami od przed-
szkolaków. 

Święto optymizmu w „uszatku”
Biletem wstępu do wspólnej zabawy było przejście przez tęczową bramę i uśmiech każdego przedszkolaka, a na zakończenie dzieci otrzymały słodkości

Zapraszamy uczniów i stu-
dentów do składania wnio-
sków za wybitne osiągnię-
cia do 15 czerwca 2018 r.

Stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczą-
ce laureatów, jak i finalistów, 
a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Celem 
stypendiów jest wspieranie 
rozwoju młodych talentów 
i promocja najzdolniejszych 
uczniów i studentów. Wnio-
sek można pobrać ze strony 
internetowej www.strzegom.pl 
z zakładki Oświata – stypendia 
za wybitne osiągnięcia lub ze 

strony internetowej 
www.bip.strzegom.pl 

- Karty Usług - oświata. Do-
datkowo prosimy o wypełnienie 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

Miejsce składania 
dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział Obsługi Interesantów, 
parter- pokój nr 15 tel.74/8560-
573
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 
74/8560-587

Agata Nowak to laureatka 
II Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Sybirac-
kiej „Wiersze ojców naszych”, 
organizowanego pod patrona-
tem Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty. Uczennica klasy II a z 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Strzegomiu zajęła w konkursie 
III miejsce. W ramach głównej 
nagrody została zaproszona, 
razem ze swoją opiekunką 
merytoryczną – Małgorzatą 
Kucharską, na wyjazd na Litwę. 
Wyprawa jest ufundowana przez 
stowarzyszenie Odra-Niemen i 
wsparta dotacją z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Ideą projektu jest 
uczczenie wydarzeń związanych 
z „74. Rocznicą Operacji Ostra 
Brama”, poprzez wyprawę śla-
dami polskich miejsc pamięci 
na Litwie. Projekt ma na celu 
odwiedzenie ważnych miejsc 
historycznych, złożenie oko-

licznościowych wiązanek oraz 
zapalenie zniczy. Laureaci będą 
mieli możliwość spotkania się z 
polską młodzieżą i polskimi we-
teranami AK z Wilna. Projekt 
ma charakter „bezpośredniego 
dotknięcia śladów tamtych 
wydarzeń, integracji międzypo-
koleniowej, możliwość rozmów 
ze świadkami historii i spotkań 
z Rodakami z Wileńszczyzny”. 
W programie zaplanowano 
również zwiedzanie Wilna pod 
kątem jego polskich śladów kul-
turowych. Wyjazd odbędzie się 
w terminie 5-10.07.2018 r. 

złóż wniosek o stypendium!

Licealistka wyrecytowała wyjazd

Cztery uczennice z PSP nr 4 
w Strzegomiu odniosły sukces 
w XIV Dolnośląskim Konkursie 
Literacko-Dziennikarskim "Moja 
Mała Ojczyzna" im. Beaty Jaro-
szewskiej. 

Oliwia Kiełbasa zajęła I miejsce 
w grupie wiekowej „Szkoły podsta-
wowe” w kategorii „Poezja”.  W gru-
pie wiekowej „Kl. VII i gimnazja” 
Zofia Piekielny zajęła I miejsce 
w kategorii „Poezja”, Anna Wie-
szewska I miejsce w kategorii „Pro-
za”, a Zofia Mazur III miejsce w tej 
kategorii. Prace literackie powstały 
pod opieką Doroty Bielawskiej.

Najlepszych dolnośląskich poetów 
i prozaików wyłoniło jury w składzie: 
Karol Maliszewski - poeta, prozaik, 
krytyk literacki, Tomasz Leśniowski 
- poeta, dziennikarz, Rafał Róże-
wicz - poeta. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się w Ludwikowicach 
Kłodzkich. 

- W naszej placówce zorga-
nizowaliśmy dwa Szkolne Dni 
Bezpieczeństwa Cyfrowego 
dla uczniów klas gimnazjal-
nych oraz dla uczniów klas 
młodszych. Przeprowadzili je 
Edukatorzy Bezpieczeństwa 

Cyfrowego – mówi Agnieszka 
Łukaszonek, dyrektor szkoły. 
Było to wydarzenie edukacyjno-
informacyjne w formie warszta-
tów poświęcone problematyce 
bezpieczeństwa cyfrowego, 
które przyczyni się do zwięk-

szenia świadomości uczniów, 
rodziców i nauczycieli na temat 
cyberzagrożeń. W trakcie tego 
wydarzenia w szkole odbyło 

się spotkanie edukatora z dy-
rektorem szkoły. Następnie 
edukator spotkał się z uczniami 
wyznaczonych klas.

strzegomianki nagrodzone w Konkursie Literacko-Dziennikarskim

Cyfrowobezpieczni w Trójce

Prace laureatek zostały opublikowane w specjalnym pokonkursowym biuletynie. Gratulujemy!

W szkole odbyły się spotkanie edukatora z dyrektorem szkoły połączone z prezentacją filmu

Dopełnieniem tego radosnego święta był optymistyczny przemarsz 
ulicami naszego miasta. Przedszkolaki wręczały napotkanym przechod-
niom kwiatki z optymistycznym przesłaniem. Korowód dotarł do Urzędu 
Miejskiego. Dzieci przekazały burmistrzowi „Optymistyczne Przesłanie 
Przedszkolaków”. Słodkim akcentem zakończyło się to spotkanie, bo 
wszyscy zostali obdarowani słodyczami. 

Dzień 10 maja br. w przedszkolu „Miś Uszatek” był dniem 
szczególnym, przepełnionym radością, optymizmem i od-
świętną atmosferą. Już po raz siódmy uroczyście obcho-
dzono Ogólnopolskie Święto Optymizmu. Kolory tęczy 
odświętnego wystroju przedszkola oraz kolorowe stroje 
dzieci zdominowały ten szczególny dzień. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu reali-
zuje projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła 
Cyfrowa, który jest współfinansowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Projekt ma na celu podniesienie 
poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli i ro-
dziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów 
cyberprzestrzeni. 

Ważnym punktem Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego było spotkanie 
edukatora z nauczycielami i dyrekcją z wykorzystaniem filmu. 
– Dzięki tym spotkaniom wiemy, że Internet nie zawsze jest bezpieczny i trzeba 
uważać na to, co możemy tam znaleźć – mówią uczniowie. 
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Obecnie trwa postępo-
wanie przetargowe, w ra-
mach którego wyłonimy 
wykonawcę robót- wyjaśnia 
burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta. Zgodnie 
z planem lampy zaświecą już 
w sierpniu tego roku. 

Silniejsi ładowali gałęzie, 
wcześniej obcięte przez Czesła-
wa Michalika z Rady Sołeckiej, 
a także ziemię na przyczepę. 
Dziewczynki zbierały śmieci 
do worków na terenie siłow-
ni plenerowej. Rada Sołecka 
posprzątała również okolice 
przystanku autobusowego obok 
„Majątku Ziemskiego”. Na ko-
niec posadzono piękne bratki i 
dosadzono krzewy ozdobne.

Lampy hybrydowe w gminie!

W Olszanach jest czysto

To nowe rozwiązanie daje wiele korzyści, w tym: w 100% wykorzystanie energii odnawialnej – słonecznej i wiatrowej, a także niskie koszty eksploatacji

Projekt „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia – lamp hybrydowych w gminie Strzegom” współfinansowany ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach priorytetu „Ochrona atmosfery”.

- Dziękuję wszystkim uczestnikom kolejnej już akcji sprzątania wioski - mówi Stanisława Górska. Poza sprzątaniem posadzono piękne bratki i krzewy ozdobne

Konsultacje ws. strategii

Wkład własny gminy

206 
tys. zł

Dotacja WFOŚiGW 
we Wrocławiu

206 
tys. zł

Pożyczka dla gminy 
z WFOŚiGW
we Wrocławiu

618 
tys. zł50 

nowych 

punktów świetlnych 

13 
miejscowości 

Gmina Strzegom uzyskała 
dofinansowanie na montaż 
50 lamp hybrydowych na 
terenie dotychczas nie-
oświetlonym w 13 miejsco-
wościach gminy (Strzegom, 
Goczałków, Graniczna, 
Grochotów, Jaroszów, Ol-
szany, Rusko, Stanowice, 
Stawiska, Międzyrzecze, 
Żelazów, Wieśnica i Żół-
kiewka). 

Liczna grupa mieszkańców Olszan wraz z panią sołtys gruntownie posprzątała centrum 
wsi. A było co robić. Jedni grabili, drudzy zgarniali ziemię z ulicy na kupki, inni zamiatali 
teren przy ośrodku zdrowia, zatokę autobusową i ulicę. 

harmonogram spotkań konsultacyjno-warsztatowych:

termin spotkania miejsce spotkania spotkanie skierowane w szczegól-
ności do:

29.05.2018r. 
godz. 18.00

Kostrza 
świetlica wiejska

mieszkańców Kostrzy, Żelazowa i Żół-
kiewki

05.06.2018r.  
godz. 18.00

Strzegom 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Brzegowa 1

mieszkańców Strzegomia bez względu 
na miejsce zamieszkania

06.06.2018r. 
godz. 18.00

Goczałków 
świetlica wiejska

mieszkańców Goczałkowa, Goczałko-
wa Górnego i Granicznej

07.06.2018r. 
godz. 18.00

Stanowice 
świetlica wiejska

mieszkańców Międzyrzecza, Morawy, 
Skarżyc i Stanowic

11.06.2018r. 
godz. 18.00

Olszany 
świetlica wiejska

mieszkańców Grochotowa, Modlęcina, 
Olszan i Stawisk

12.06.2018r. 
godz. 18.00

Strzegom 
sala ROD Stokrotka 
ul. Promenada 1

mieszkańców Strzegomia bez względu 
na miejsce zamieszkania

14.06.2018r. 
godz. 18.00

Rogoźnica 
świetlica wiejska mieszkańców Rogoźnicy i Wieśnicy

Dlaczego lampy hybrydowe?
Aspekty ekologiczne

Lampa hybrydowa w 100% wykorzystuje energię odna-
wialną – słoneczną i wiatrową. Tego typu rozwiązania są 
wyjątkowo przyjazne dla środowiska poprzez obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych w tym CO2. Zastosowanie 
oświetlenia LED jest mniej energochłonne w porównaniu 
z tradycyjnymi lampami.

Aspekty ekonomiczne

Korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych 
źródeł energii w lampach hybrydowych jest wiele, w tym 
niskie koszty eksploatacji i konserwacji, brak rachunków 
za energię elektryczną, niezależność od tradycyjnych źródeł 
energii, samowystarczalność, brak konieczności budowy 
kosztownych przyłączeń do sieci energetycznej.

Aspekty techniczne
Instalacja lamp hybrydowych jest szybka i łatwa- bez zbęd-

nych formalności. Każda z lamp jest autonomiczna, gotowa 
do działania natychmiast po zainstalowaniu. Wykorzystuje 
się w nich oprawy typu LED, które świecą rozproszonym, 
łagodnym światłem, o białej barwie. W przypadku gorszych 
warunków pogodowych (tj. duże zachmurzenie, brak wiatru) 
lampy nadal mogą pracować przez kilka dni, w zależności od 
pojemności zainstalowanych akumulatorów.

- Dziękuję wszystkim uczestnikom kolejnej już akcji sprzątania 
wioski a także państwu Izabeli i Stanisławowi Lukas oraz 
ich synowi Kubie a także Halinie Nagięć za systematyczne 
podlewanie roślin przez cały sezon wegetacyjny. Dzięki temu 
ładnie rosną i kwitną, ciesząc oczy do późnej jesieni – mówi 
Stanisława Górska.

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach konsultacji w sprawie strategii rozwoju gminy Strzegom .

W zakładce „Strategia Gminy Strzegom 2030” na www.strzegom.pl znajdziecie Państwo bieżące informacje na temat prac nad strategią, a także 
formularze ankiet i zgłaszania projektów.
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iV liga piłkarska (aks Granit strzegom s. a.):

Kolejne mecze w tym sezonie: 
Orla Wąsosz – AKS 0:3, AKS – Nysa Zgorzelec 3:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. aks Granit strzegom s. a.  25 60

2. Apis Jędrzychowice  25 58

3. Orkan Szczedrzykowice  25 50

4. Odra Ścinawa  25 43

5. Chrobry II Głogów  25 43

6. Stal Chocianów  25 42

7. Karkonosze Jelenia Góra  25 35

8. Olimpia Kowary  25 34

9. Orla Wąsosz  25 34

10. Sudety Giebułtów  25 33

11. Sparta Grębocice  25 28

12. Włókniarz Mirsk  25 28

13. Górnik Złotoryja  25  28

14. Nysa Zgorzelec  25 17

15. Górnik Boguszów-Gorce  25 17

16. Olimpia Kamienna Góra  25 13

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

klasa a – grupa wałbrzych i (unia jaroszów, herbapol stano-
wice):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Wierzbianka Wierzbna – Unia 0:8, Unia – Wenus Nowice 1:3, Cu-
krownik/ Polonia Pszenno – Unia 3:4
Herbapol – LKS Wiśniowa 3:1, Darbor Bolesławice – Herbapol 2:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 19 49

2. Delta Słupice 18 35

3. Ślężanka Tąpadła 18 33

4. Zieloni Łagiewniki 19 33

5. Cukrownik/ Polonia Pszenno  18 33

6. Darbor Bolesławice 19 31

7. unia jaroszów 19 29

8. LKS Wiśniowa 18 27

9. herbapol stanowice 18 26

10. Czarni Sieniawka 19 20

11. LKS Marcinowice 18 12

12. LKS Dobrocin 18 9

13. Wierzbianka Wierzbna 19 7

klasa b – grupa Świdnica i (sokół kostrza, huragan olszany):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Płomień Dobromierz - Huragan 7:0, Karolina II Jaworzyna Śląska 
– Huragan 6:1, Huragan – Grom Panków 3:2
Sokół – Nysa Kłaczyna 1:2, Zryw Łażany – Sokół 1:4, Sokół – Zieloni 
Mrowiny 1:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik II Wałbrzych 20 52

2. MKS II Szczawno-Zdrój 21 46

3. Zagłębie Wałbrzych 20 44

4. Zieloni Mrowiny 21 42

5. Nysa Kłaczyna 21 36

6. Tęcza Bolesławice 21 35

7. Karolina II Jaworzyna Śl. 20 31

8. sokół kostrza 21 26

9. LKS Piotrowice Świdnickie 21 24

10. Zryw Łażany 21 22

11. Błyskawica Kalno 21 19

12. Płomień Dobromierz 21 16

13. Grom Panków 21 12

14. huragan olszany 20 7

sPort 

5 pytań o mundial w Rosji

W Świdnicy 19 maja br. 
odbył się drugi etap tego-
rocznej Super Ligi Judo. 
W zawodach wystartowało 
ponad 700 judoków z kraju 
i zagranicy. Sekcję judo 
AKS-u Strzegom repre-
zentowało 49 adeptów tej 
pięknej dyscypliny spor-
tu. 

Swoją wiedzą i doświadcze-
niem imprezę wspiera Rafał 
Kubacki, jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich judo-
ków. Nasi sportowcy wystar-
towali w trzech grupach wie-
kowych: dzieci, dzieci star-
sze i młodzik. Strzegomscy 
adepci judo zajęli następujące 
miejsca w swoich kategoriach 
wiekowych i wagowych:

Na najwyższym miejscu 
podium stanę l i : Sz ymon 
Żółkiewicz, Lena Szapań-
ska, Wojciech Rasławski, 
Wojciech Zontek, Urszula 
Strzelecka, Natasza Zając, 
Amelia Pietkiewicz, Jakub 
Zalas i Zuzanna Oleksiuk. 
Martyna Janaszek wystar-
towała w dwóch kategoriach 
wiekowych.

Srebrne medaje odebrali: 
Ilia Ciara, Julia Zielińska, 
Krzysztof Pawlica, Olivia 
P i ą t e k , B a r t o s z  G ó r s k i , 
Waszczak Wiktoria, Kacper 
Gębala, Aleksandra Szlach-
ta, Gracjan Maciejewski, 
Dar iusz Kuś i  Kr z ysztof 
Matys.

Brązowymi medalami cie-
szy l i  s ię : Bar tosz Tokar-
ski, Dorian Matusiewicz, 
Karol Okuniewicz, Zofia 
Gil, Barbara Dworak, Lena 

Marciniak, Gabriella Go-
łębczyk, Olivier Kubanek, 
Miłosz Gawenda, Michał 
Molis, Tomasz Strzelczyk, 
Nina Romanowska, Michał 
Koguciuk, Julia Brzozow-

ska, Nikola Kamińska i Julia 
Wołczańska.

Trochę mniej szczęścia mieli 
i zajęli miejsca tuż za podium: 
Dorian Constantino- Śle-
dziński, Michał Przytocki, 

Kacper Przepłata, Maximilian 
Gnitecki, Julia Jaworska, Ka-
rol Górski, Adam Rudnicki, 
Maja Oleksyk, Mateusz Pa-
kla, Julia Górowska, Michał 
Hałajec i Gracjan Poterała.

sukcesy judoków
Nasi sportowcy wystartowali w trzech grupach wiekowych: dzieci, dzieci starsze i młodzik

Do mistrzostw świata w piłce 
nożnej, które w czerwcu i lipcu 
br. odbędą się na rosyjskich 
stadionach, pozostały niecałe 
trzy tygodnie. W naszej gazecie 
zadajemy po 5 pytań strze-
gomskim kibicom piłkarskim 
odnośnie przebiegu rosyjskiego 
czempionatu. Dzisiaj przed-
ostatni odcinek ankiety. Na 
pytania odpowiada Przemy-
sław Stempniewicz, nauczy-
ciel wychowania fizycznego w 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Strzegomiu oraz były trener 
AKS-u Strzegom, w którym z 
różnymi grupami wiekowymi 
przepracował ok. 20 lat.

który kraj zostanie mistrzem 
świata?

W finale zobaczymy mecz 
Niemcy - Brazylia i to Brazylia 
zdobędzie MŚ w Rosji. Niemcy 
to drużyna turniejowa, mają 
doświadczenie i mentalność 
zwycięzców - od 2006 docierają 
do strefy medalowej na wielkich 
turniejach, ale to Brazylijczycy 
są głodni sukcesu. „Canarin-
hos” w swoich szeregach mają 
Neymara i grają efektowną, 
ofensywną piłkę. Ten styl po-
winien w końcu zatriumfować 
na MŚ.

który kraj będzie czarnym 
koniem mś?

Czas na reprezentację Belgii. 
Belgowie byli nie do zatrzyma-
nia w eliminacjach, wygrali 9 z 
10 spotkań, strzelając aż 43 gole. 
Trudno się temu dziwić, skoro 
w ataku grają tacy piłkarze jak 
Romelu Lukaku czy Dries 
Mertens. To już trzeci wielki 
turniej Belgów z rzędu, więc 
brak doświadczenia tym razem 
nie może być ich wymówką. 
Lepszej okazji na medal już 
mieć nie będą.

jak spisze się na mundialu 
Polska?

Myślę, że głównym celem 
trenera Nawałki jest wyjście 
z grupy. Bardzo dobry występ 
podczas mistrzostw Europy we 
Francji daje nadzieje i szan-
se na to, że wnioski zostały 
wyciągnięte i nauka będzie 
wykorzystana podczas turnieju 
w Rosji. Mam duże obawy, co 
do postawy naszej obrony. Je-
żeli obecni zawodnicy zagrają 
tak jak defensywa z 1974 r.: 
Tomaszewski, Szymanowski, 
Żmuda, Gorgoń, Musiał to 
sensownie postawiony cel jest 
do osiągnięcia. 

który piłkarz zostanie naj-
większą gwiazdą mś?

Młody utalentowany Leon 
Goretzka. Niemiec ma za sobą 
znakomity występ w Pucharze 
Konfederacji, strzelił trzy gole 
na drodze do triumfu. 22-latek 
jest zawodnikiem Schalke, ale 
od nowego sezonu Bundesligi 
będzie reprezentował barwy 
Bayernu Monachium. 

czy robert lewandowski ma 
szansę na koronę „króla strzel-
ców” mistrzostw?

Jeśli będzie strzelał tak jak 
w eliminacjach do MŚ, to ma 
spore szanse na zdobycie ko-
rony „króla strzelców”. Warto 
przypomnieć, że Robert Le-
wandowski został najlepszym 
strzelcem eliminacji mistrzostw 
świata 2018 na Starym Konty-
nencie. Polak dokonał tej sztuki, 
strzelając aż 16 bramek!

Wyjazd na zawody mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu gminy Strzegom.
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Przetarg ograniczony

Ogłoszenie o naborze wniosków na powierzenie grantu BuRMIsTRz sTRzeGOMIA INFORMuJe

Działka pod zabudowę mieszkaniową
Informacja dla zainteresowanych najemców 

wykupem lokalu mieszkalnego
BuRMIsTRz 

StrzeGomIA 
INFORMuJe

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
działka niezabudowana nr 
2529/4, am – 32, obr. 3, 
położona w strzegomiu 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,0275 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00019509/0. 
Ze względu na warunki usy-
tuowania przedmiotowej 
nieruchomości przetarg 
ogranicza się do właściciela 
przyległej nieruchomości 
- działki nr 2504, am-32, 
obr. 3. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 7.600,00 zł
Wadium - 800,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.06.2018 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
22.03.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 10/13 Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 30 stycznia 
2013 r. nieruchomość ozna-
czona jest symbolem I.37.ZI 
zieleń izolacyjna.
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny w 
terminie do dnia 19.06.2018 

r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa w 
przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ograni-
czonego. W dniu 20.06.2018 
r. Komisja Przetargowa za-
kwalifikuje osoby uprawnione 
do wzięcia udziału w przetar-
gu, wywieszając na tablicy 
ogłoszeń listę osób zakwalifi-
kowanych do przetargu
warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
25.06.2018 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 

na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 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 uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nieru-
chomości ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem 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 nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” 
działające na terenie gmin: Do-
bromierz, Jaworzyna Śląska, 
Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, 
Udanin i Żarów ogłasza nabór 
wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.
Limit dostępnych środków: 300 
000 PLN (75 000 Euro)

Zakres tematyczny: Aktywizacja 
społeczna i obywatelska społecz-
ności lokalnej oraz wzmocnienie 
kapitału społecznego w oparciu 
o lokalne zasoby przyrodnicze i 
kulturowe. - Aktywna społeczność 
„Szlakiem Granitu”.
Tytuł projektu grantowego: „Ak-

tywnie, lokalnie, wspólnie”
Zakres operacji: Wzmocnienie 
kapitału społecznego
Więcej szczegółów: http://www.
lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/
nabory-2018/1043-ogloszenie-o-
naborze-wnioskow-na-powierze-
nie-grantu-nr-1-g-2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z ZarządzeniemNr 128/B/2018 
Burmistrza Strzegomia z dnia 21 
maja 2018 r.

Zasady sprzedaży lokali miesz-
kalnych określa uchwała nr 
57/03 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 26 czerwca 2003 r. w 
sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiący-
mi własność gminy Strzegom 
oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
poz.121 z późn. zm.).
W przypadku sprzedaży najem-
ca lokalu mieszkalnego sprze-
dawanego jako odrębną nieru-
chomość otrzyma bonifikatę od 
wartości lokalu ustalonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego.
Od ceny lokalu mieszkalnego, 
sprzedawanego jako odrębna 
nieruchomość w trybie bezprze-
targowym, udziela się bonifikaty 
w wysokości:
- 99% - w przypadku jedno-
czesnej sprzedaży wszystkich 
pozostałych lokali mieszkalnych 
znajdujących się w budynku 
– przy jednorazowej zapłacie 
ceny lokalu,
- 95% - we wszystkich pozosta-
łych przypadkach.
Sprzedaż lokalu następuje łącz-
nie z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste lub sprzedażą na 
własność udziału w nierucho-
mości wspólnej.
Przy sprzedaży lokalu wraz 
z oddaniem udziału w prawie 
użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej związanym 
z odrębną własnością lokalu 
mieszkalnego, nabywcy przy-
sługuje bonifikata od pierwszej 
opłaty rocznej w wysokości rów-
nej bonifikacie zastosowanej od 
ceny lokalu.
Jeżeli nabywca lokalu miesz-
kalnego zbędzie przedmiotową 
nieruchomość lub wykorzysta ją 
na inne cele niż cele uzasadnia-
jące udzielenie bonifikaty, przed 
upływem 5 lat licząc od dnia 
zawarcia umowy sprzedaży w 

formie aktu notarialnego, będzie 
zobowiązany do zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikacie 
po jej waloryzacji. Nie dotyczy 
to osoby bliskiej w rozumieniu 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami.
Bonifikata nie podlega zwrotowi 
w przypadku zbycia lokalu na 
rzecz osoby bliskiej, zamiany 
lokalu mieszkalnego na inny 
lokal mieszkalny albo nieru-
chomość przeznaczoną lub 
wykorzystaną na cele mieszka-
niowe, sprzedaży lokalu miesz-
kalnego, jeżeli środki uzyskane 
z jego sprzedaży przeznaczone 
zostaną w ciągu dwunastu 
miesięcy na nabycie innego 
lokalu mieszkalnego, albo nie-
ruchomości przeznaczonej lub 
wykorzystanej na cele miesz-
kaniowe.
Podstawowym warunkiem 
sprzedaży lokalu mieszkal-
nego na rzecz najemcy jest 
uregulowanie opłat z tytułu 
najmu lokalu. Osoba zaintere-
sowana wykupem mieszkania 
winna zgłosić się do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, pokój nr 34 – II 
piętro, w celu uzyskania dodat-
kowych informacji dotyczących 
procedury przygotowania loka-
lu do sprzedaży, a następnie 
złożyć wniosek o nabycie lo-
kalu mieszkalnego w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego, parter – pokój nr 
15. Wniosek można pobrać 
ze strony internetowej www. 
bip. strzegom.pl – karta usługi 
wnZ.0143/k-2/2011 -Sprze-
daż lokali mieszkalnych na 
rzecz najemców, F-1/wnZ(8) 
Wniosek o nabycie na wła-
sność lokalu mieszkalnego z 
zasobów komunalnych gminy 
Strzegom

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie gminy Strzegom
nieruchomość niezabu-
dowana składająca się z 
działek nr 42/8, 42/9, am–1, 
obr. żelazów, położona w 
żelazowie 
o łącznej powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,1478 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
sw1s/00020741/8. 
cena wywoławcza nieru-
chomości 42.300,00 zł
Wadium - 4.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.06.2018 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
22.03.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiej-
skich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoź-
nica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żela-
zów, uchwalonego Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. powyższa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 8 
MN/RM 2 zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i 
zagrodowa. Nieruchomość 

położona jest w granicy stre-
fy zewnętrznej pośredniej 
ochrony ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
25.06.2018 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 

dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z 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 przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydzia le 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p ię t ro  lub te le fon iczn ie 
pod nr 748560543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i 
w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 121 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr: 126/B/2018, 
127/B/2018, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 18 maja 
2018 roku.

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 121 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 123/B/2018, 
Nr 124/B/2018 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 14 maja 
2018 r.,
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Ok. 360 biegaczek i biegaczy wzięło udział w tegorocznym „Biegu Pamięci” w Rogoźnicy. 33. edycja biegów przełajowych odbyła się w sobotę, 12 maja br. Organizatorami imprezy 
byli m. in.: Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy, gmina Strzegom, Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, Oddział 
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Strzegomiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy i Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Poniżej przedstawiamy fotografie z tego wydarzenia.

Kolejny raz pobiegli w Rogoźnicy
sPortowo w gminie strzegom


