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Święto teatru
W sobotę 15 grudnia br. 

na deskach Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzego-
miu zostanie wystawione, 
po raz czternasty, przedsta-
wienie teatralne. Tym ra-
zem w LO zabrzmi musical 
„Mamma Mia”2 (fragmen-
ty). Będzie to kontynuacja 
historii przedstawionej w 
poprzednim roku. Nie za-
braknie jednak ciekawych 
rozstrzygnięć i nowych 
motywów.
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Piłka siatkowa 
Reprezentacja piłki siatko-

wej z PSP nr 4 w Strzegomiu 
uczestniczyła w kolejnym tur-
nieju z cyklu Siatkarski Dolny 
Śląsk. Oprócz naszego zespołu 
zagrały teamy ze Strzelina, 
Ciepłowód i Kamieńca Wro-
cławskiego. W pierwszym 
meczu PSP nr 4 ze Strzegomia 
pokonała drużynę z Ciepło-
wód 2:0. W drugim spotkaniu, 
finałowym, strzegomianie 
zagrali z odwiecznym rywalem 
- Kamieńcem Wrocławskim.
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Nagroda dla Zosi
Zofia Mazur, uczennica 

Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Strzegomiu, 
odebrała we Wrocławiu 
nagrodę za zajęcie I miejsca 
w konkursie „Niezwykłe 
Dolnoślązaczki”. Wręczenie 
nagród odbyło się na Uni-
wersytecie Wrocławskim 
podczas konferencji „Wol-
ność wyboru kobiet - jak 
uczyć o równości w 100 lat 
po uzyskaniu przez Polki 
praw wyborczych?”
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Nowe mieszkania 
w Strzegomiu

Wspólne działanie gminy 
Strzegom i Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Świebodzicach 
dotyczyć będzie budowy no-
wego budynku mieszkalnego 
przy ul. Armii Krajowej w ramach programu Mieszkanie+, 
a mianowicie programu Społeczne Budownictwo Czynszowe 
w zakresie Narodowego Programu Mieszkaniowego, w którym 
o preferencyjne kredyty na finansowanie mieszkań lokatorskich 
mogą starać się również spółdzielnie mieszkaniowe. 
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Targi 
Młodzież z Technikum 

Górnictwa Odkrywkowego 
Zespołu Szkół w uczestni-
czyła w Międzynarodowych 
Targach Branży Kamieniar-
skiej STONE w Poznaniu. 
Uczniowie mieli okazję m.in. 
zobaczyć ekspozycję materiału kamiennego z różnych 
stron świata, bogatą ofertę maszyn, narzędzi do obróbki, 
półproduktów i wyrobów kamiennych, nowoczesne techno-
logie znajdujące zastosowanie przy profesjonalnej obróbce 
kamienia.
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Nowe zasady 

Pr z y p om i n a m y, ż e  o d 
1 stycznia 2019 r. zmianie 
ulegają zasady segregacji od-
padów na terenie gminy oraz 
kolory i oznaczenie pojemni-
ków do segregacji. Jest to po-
dyktowane wejściem w życie 
1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. ws. szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza tzw. 
Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie 
całego kraju

 str.  4

Nowo wybrani radni otrzyma-
li zaświadczenia z rąk Ryszarda 
Mikulca, przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Strzegomiu i złożyli uroczy-
ste ślubowanie. W skład Rady 
Miejskiej w Strzegomiu kaden-
cji 2018 - 2023 weszli: Roman 
Asynger, Paweł Durlik (w 
miejsce Zbigniewa Suchyty), 
Paweł Gołąb, Marian Góra, 
Stanisława Górska, Krzysztof 
Grondowski, Monika Ko-
złowska, Dorota Kwaśnicka 
(w miejsce Wiesława Witkow-
skiego), Krystyna Lewicka, 
Tomasz Marczak, Lech Mar-
kiewicz, Ryszard Nabiałek, 
Paweł Rudnicki, Bogumiła 
Skóra, Magdalena Stodolak, 
Wioletta Świątek-Kardela, 
Andrzej Szczepanik, Piotr 

Szmidt, Cezary Włodarczyk, 
Marta Zięba, Ryszard Żmi-
jewski.

Ważnym punktem sesji był 
wybór przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. Został 
nim Tomasz Marczak, otrzymu-
jąc 16 głosów. 5 radnych było 
przeciwnych. Przypomnijmy, 
że Tomasz Marczak piastował 
to stanowisko w poprzedniej 
kadencji.

Uroczyste objęcie funkcji 
burmistrza Strzegomia na trze-
cią kadencję przez Zbigniewa 
Suchytę nastąpiło z chwilą 
złożenia wobec Rady Miejskiej 
ślubowania o następującej treści: 
Obejmując urząd burmistrza, 
uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powie-
rzony mi urząd sprawować będę 

tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców 
gminy. „Tak mi dopomóż Bóg.” 
W swoim expose burmistrz 
wskazał najważniejsze zadania 
do realizacji w nowej kadencji 
m. in.: powstanie komunikacji 
miejskiej, budowę dróg i chod-
ników, budownictwo, opiekę dla 
osób starszych czy też pozyska-
nie nowego inwestora.

W ostatniej części sesji władze 
miasta wręczyły okolicznościo-
we medale z okazji 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Medale trafiły do rąk ks. 
proboszcza Marka Żmudy, sta-
rosty i wicestarosty świdnickiego, 
byłych burmistrzów Strzegomia 
oraz byłych i obecnych radnych 
RM w Strzegomiu.

red

Zbigniew Suchyta objął oficjalnie stanowisko burmistrza na trzecią kadencję
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Ławka 
Niepodległości

Gmina Strzegom otrzymała 
dotację w wysokości 30.000 
zł z Ministerstwa Obrony 
Narodowej na montaż Ławki 
Niepodległości. Ławka Nie-
podległości będzie mulitmedialna i będzie przekazywać treści 
związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ławka 
zostanie umiejscowiona na strzegomskim Rynku. Posiadać 
będzie fotokody QR, które umożliwią ściągnięcie materiałów 
historycznych oraz ułatwienia, takie jak ładowarki urządzeń 
mobilnych oraz hot-spot WiFi.

Szlachetna Paczka 
W S tr z egomiu  po  r az 

pierwszy uruchomiono ma-
gazyn Szlachetnej Paczki. 
W ramach akcji na pomoc 
czeka 7 rodzin z gminy Strze-
gom. Magazyn Szlachetnej 
Paczki powstał w PSP nr 3 
w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 1. Tam można zostawić 
dary dla wybranej rodziny. Organizatorzy zapewniają 
także dowóz paczek od darczyńcy do magazynu. Więcej 
informacji na stronie: www.szlachetnapaczka.pl. 

Zespół 
„Mazowsze” 
w Strzegomiu 

19 grudnia 2018 roku w Ba-
zylice Mniejszej w Strzegomiu 
o godz. 18.00 odbędzie się 
Bożonarodzeniowe Spotkanie 
Wigilijne Mieszkańców Gminy Strzegom, którego oprawę 
artystyczną stanowić będzie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Zespół należy 
do największych na świecie grup artystycznych, sięgających do 
bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obycza-
jów. To będzie duże wydarzenie kulturalne. 

W Skrócie: W Skrócie: W Skrócie:

W numerze:

Premierowe obrady Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 odbyły się 23 listopada br. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. W pierwszej części poprowa-
dziła je Stanisława Górska, najstarszy członek nowej rady.

Od kadencji 2018-2023 obrady Rady Miejskiej w Strzegomiu są nagrywane i transmitowane na żywo. To 
obowiązek nałożony styczniową nowelizacją ustaw o samorządzie terytorialnym. 

I sesja Rady Miejskiej
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To już kolejny rok z rzędu 
uczniowie z kierunku górnicze-
go uczestniczą w wydarzeniu na 
skalę światową. Należy wspo-
mnieć, że w Międzynarodowych 
Targach STONE wzięło udział 
200 wystawców z 18 krajów: 
Polski, Portugalii, Słowenii, 
Włoch, Ukrainy, Chin, Belgii, 
Indii, Węgier, Litwy, Wiel-

kiej Brytanii, Czech, Francji, 
Szwecji, San Marino, Holandii, 
Hiszpanii i USA.

Na początku młodzież wzięła 
udział w uroczystym otwar-
ciu targów STONE, GLASS 
i wręczeniu Złotych Medali 
MTP - najbardziej prestiżowe-
go wyróżnienia Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich, 

przyznawanych najlepszym 
produktom eksponowanym na 
targach STONE 2017. Na-
stępnie uczniowie mieli okazję 
zobaczyć ekspozycję materiału 
kamiennego z różnych stron 
świata, bogatą ofertę maszyn, 
narzędzi do obróbki, półpro-
duktów i wyrobów kamien-
nych, nowoczesne technologie 
znajdujące zastosowanie przy 
profesjonalnej obróbce kamie-
nia, a także pokazy pracujących 
maszyn „na żywo”. Również 
i w tym roku przyjrzeli się poka-
zom Mistrzów Polski w Ręcznej 
Obróbce Kamienia, z którymi 
również współpracowali podczas 
tegorocznych obchodów Święta 
Granitu Strzegomskiego na 
Rynku strzegomskim. Wszystko 
to zapewne przybliżyło uczniom 
specyfikę branży kamieniarsko-
górniczej.

- Udział młodzieży w MTP 
nie byłby możliwy, gdyby nie 

wsparcie finansowe wyjazdu ze 
strony dyrektora targów - Ro-
berta Mieldziuka, przy współ-

pracy „Klastra Kamieniarskiego” 
i „Fundacji Bazalt”, za co w tym 
miejscu raz jeszcze serdecznie 

dziękujemy – podkreśla Re-
nata Dziurla z Zespołu Szkół 
w Strzegomiu.

W tym dniu kolorowe or-
szaki przedszkolaków i dzieci 
szkolnych przemierzają przez 
ulice miast. Dzieci śpiewają 
tradycyjne piosenki o św. Mar-
cinie i dzielą się „rogalikami 
św. Marcina”. Pochód odbywa 
się wieczorem. Każde z dzieci 
trzyma w reku własnoręcznie 
wykonany lampion bądź po-
chodnie.

Również i tegoroczne obcho-
dy w Torgau cieszyły sie dużym 

zainteresowaniem ze stro-
ny młodych uczestników 
i ich rodzin. Spotkanie 
rozpoczęło się w kościele 
mariackim (Stadtkirche 
St. Marien) w Torgau, 
gdzie dzieci z parafii ewan-
gelickiej w Torgau przedsta-
wiły sceny z życia św. Marcina. 

Jak głosi legenda, w pewien 
w zimowy wieczór młody żoł-
nierz rzymski Marcin przemie-
rzał konno okolice. Wjeżdżając 

do miasta Amiens, napotkał 
u bram zmarzniętego żebraka 
proszącego o jałmużnę. Marcin 

przeciął mieczem swój płaszcz 
i oddał jego połowę żebrakowi. 

W nocy ukazał mu się Chry-
stus, ubrany w ten płaszcz, 
który powiedział do aniołów: 
„To Marcin okrył mnie swoim 

płaszczem”. Wkrótce Marcin 
porzucił służbę wojskową, 

przyjął chrześcijaństwo 
i został klerykiem. Ze 
skromności nie chciał 
przyjąć godności bi-
skupa Tours, więc 
ukrył się w kurniku 
przed wysłannikami 

papieża. Jego kryjówkę 
zdradziły jednak gęsi, 

które głośnym gęganiem 
wskazały, gdzie ukrywa się 
kleryk. W roku 371/371 Mar-
cin został biskupem Tours. 
Na pamiątkę tych wydarzeń 

tradycyjna potrawa w dniu św. 
Marcina to właśnie gęś. 

Po spektaklu dzieci udały 
się w orszaku przez miasto do 
kościoła katolickiego i tam co 
prawda nie próbowały pieczonej 
gęsi, ale dzieliły sie pysznymi 
rogalikami św. Marcina. Mo-
dliły się, śpiewały i zbierały 

datki dla dzieci w domu dziecka 
w Czechach.

tekst: Christiane Schmidt, 
proboszcz parafii 

ewangelickiej Torgau
zdjęcia: Torgauer Zeitung/

Nick Leukhardt
tłumaczenie i redakcja w 

j. polskim: Dominika Kuleba 

„Górnicy” na targach w Poznaniu

Dzień św. Marcina w Torgau

Uczniowie mieli okazję zobaczyć m. in. ekspozycję materiału kamiennego z różnych stron świata, bogatą ofertę maszyn oraz narzędzi do obróbki

Ogłoszono nabór do zespołu 
folklorystycznego „Kostrza-
nie”. Zajęcia dla nowych grup 
naborowych będą odbywać 
się w Strzegomskim Centrum 
Kultury II (ul. Paderewskiego 
2). Start 7 grudnia br. o godz. 
16.30. 

Grupy naborowe:
- dzieci (klasy 3 i 4)
- młodzież (klasa 5)
- powyżej 5 klasy

W sumie zajęcia „Kostrzan” 
będą odbywać się w dwóch 
grupach w Kostrzy i Strze-

gomiu. Dzieci 
nie będą do-
wożone na za-
jęcia. 

Nabór do „Kostrzan”

Młodzież z Technikum Górnictwa Odkrywkowego Zespołu Szkół w Strzegomiu pod 
opieką nauczycieli: Renaty Dziurli i Jacka Sozańskiego uczestniczyła w Międzynarodo-
wych Targach Branży Kamieniarskiej STONE w Poznaniu. 

DroDzy górnicy i kamieniarze ziemi StrzegomSkiej!

Pełni szacunku dla trudu górniczego, z okazji Święta BarBórki PrzyPadającego 

4 grudnia, składamy wszystkim Pracującym w PrzemyŚle wydoBywczym 

i oBróBczym, życzenia BezPiecznej i sPokojnej Pracy, sukcesów zawodowych 

i finansowych, szczęŚcia górniczego oraz zadowolenia z wzajemnej wsPółPracy.

BarBórka 2018

Co s ł y chać  u  naszych  m ia s t  par tner sk i ch ?

Listopad to czas zadumy. Miesiąc, w którym w niemieckim 
kalendarzu widnieje kilka dni nawiązujących do spraw po-
ważnych, do przemijania i śmierci. Wśród tych spokojnych 
i pełnych refleksji uroczystości jest jedno radosne święto, na 
które dzieci zawsze z niecierpliwością czekają. To dzień św. 
Marcina, poświęcony św. Marcinowi z Tours. 

Przewodniczący rady Miejskiej
ToMasz Marczak

 BurMisTrz sTrzegoMia
zBigniew suchyTa
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GRUDZIEŃ 2018 

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

25.11 - 01.12 Vitrum Al. Wojska Polskiego 
80D/7 tel. 74/632-38-28 

02.12 - 08.12 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70 

09.12 - 15.12 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75 

Kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

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

– 20.00

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

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

Nowości w 
TV Strzegom
- Relacja z jubileuszu 60-lecia 

AKS-u Strzegom
- Film o sekcjach AKS-u 

Strzegom
- I sesja Rady Miejskiej w 

Strzegomiu kadencji 2018-
2023

Władze województwa i powiatu
W ostatnich dniach dowie-

dzieliśmy się, kto będzie rządził 
w województwie dolnośląskim 
i powiecie świdnickim. Poniżej 
szczegóły.

marszałek województwa dol-
nośląskiego: Cezary Przy-
bylski
wicemarszałkowie: Marcin 
Gwóźdź i Marcin Krzyża-
nowski 
członkowie zarządu: Michał 
Bobowiec i Tymoteusz Myr-
da
przewodniczący sejmiku dol-

nośląskiego: Andrzej Jaroch
wiceprzewodniczący sejmiku: 
Andrzej Kredkowski, Marek 
Obrębalski i Jerzy Pokój
starosta świdnicki: Piotr Fe-
dorowicz
wicestarosta: Zygmunt Worsa
członkowie zarządu: Ryszard 
Chołko, Alicja Synowska, 
Marek Zywer
przewodniczący rady powiatu: 
Krzysztof Sołtys
wiceprzewodniczący rady : 
Stanisław Jarzyna i Prze-
mysław Stempniewicz (gm. 
Strzegom)

Przypominamy, że od lutego 
2017 r. mieszkańcy Strze-
gomia mogą osobiście do-
konywać odczytów jakości 
powietrza. Na terenie Urzędu 
Miejskiego, na parterze, jest 
zainstalowana tablica elektro-
niczna, która na bieżąco wy-
świetla wyniki modelowania 
jakości powietrza. 

red

Sprawdź stan powietrza

Program ma na celu zapew-
nienie tańszego finansowania 
budowy mieszkań oraz wspomóc 
osoby, których na obecną chwilę 
nie stać na zakup własnego 
mieszkania. Jedynym kryterium 
ubiegania się o takie mieszkanie 
będzie aktualny dochód oraz 
wniesienie wkładu własnego 
w wysokości 30 % wartości 
lokalu. Burmistrz Strzegomia 
jest już po wstępnych rozmo-
wach z Elżbietą Krzan, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Świebodzicach, która za-
pewniła o gotowości podpisania 
umowy z gminą na realizację 
budowy mieszkań w ramach 
w/w programu. Burmistrz 
będzie wnioskował do Rady 
Miejskiej, aby parter budynku 

stanowiły mieszkania chronione 
dla ludzi starszych.
Poniżej przedstawiamy przy-
kład miesięcznych kosztów 
dla mieszkania o powierzchni 
50 m2:
Cena mieszkania: 50 m2 x 
3.600,00 zł/m2 = 180.000,00 
zł
Wkład własny 30 % tj. 54.000,00 
zł
Spłata kwoty 126.000,00 zł 
(180.000,00 zł – 54.000,00 zł) 
w 30 latach przy oprocento-
waniu WIBOR 3M (na dzień 
dzisiejszy 1,7%) 
Miesięczna rata kredytu 350,00 
zł 
Odsetki za miesiąc 178,50 zł 
Łącznie miesięczna obsługa 
kredytu: 528,50 zł 

Miesięczna opłata eksploatacyj-
na 2,50 zł / m2 = 125,00 zł
Miesięczna opłata za energię 
cieplną 3,50 zł / m2 = 175,00 
zł 
Łącznie miesięczna opłata: 
828,50 zł czyli 16,57 zł/m2
Woda i ścieki: wg zużycia i sta-
wek WIK 
Inne opłaty jak: sprzątanie kla-
tek schodowych, konserwacja 
domofonów wg woli mieszkań-
ców danej klatki.
Osoby zainteresowane ta-
kimi mieszkaniami prosimy 
o składanie pisemnych podań 
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Świebodzicach. 
Przeczytaj także artykuł: „Do-
płaty do czynszów w nowych 
budynkach”.

Z dopła t  w programie 
„Mieszkanie na start” skorzy-
stają osoby, które zdecydują się 
wynająć nowe mieszkanie na 
rynku pierwotnym. Dotyczy to 
mieszkań „zasiedlanych po raz 
pierwszy”. Mogą to być nowo 
wybudowane mieszkania lub 
mieszkania znajdujące się w 
istniejącym budynku mieszkal-
nym poddane remontowi lub 
przebudowie. 

Znaczenie będą miały do-
chody. Dopłatę dostaniemy, 
jeżeli średni miesięczny dochód 
gospodarstwa jednoosobowego 
nie przekroczy 60 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej (obecnie 
ok. 2563 zł netto). Limit będzie 
zwiększany o 30 pkt proc. (ok. 
1281 zł) za każdą kolejną osobę. 
Przykładowo: w gospodarstwie 
trzyosobowym limit wynosił 

będzie 120 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej, czyli 5125 zł. 
Jeśli przekroczymy kryteria 
dochodowe, dopłata zostanie 
wstrzymana. Możliwe będzie jej 
wznowienie, gdy nasz dochód 
znów zmieści się w widełkach 
ustalonych przez rząd. Pomoc 
będzie można dostawać mak-
symalnie przez 15 lat.

Dopłaty nie dotyczą mieszkań, 
które zostały kupione na wła-
sność. Nie dostaną ich właścicie-
le lub współwłaściciele budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 
lub lokalu mieszkalnego. Stara-
jącym się o dofinansowanie nie 
może przysługiwać spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu 
lub spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu oraz nie mogą 
być najemcami mieszkania ko-
munalnego.

Nabór chętnych do otrzyma-
nia wsparcia będą prowadzić 
gminy. Nie będą jednak mogły 
umieszczać najemców korzy-
stających z dopłat w lokalach 
komunalnych, które już dziś 

mają niewielki czynsz, bo są 
dotowane przez samorząd.

Rząd chce dopłacać do miesz-
kań, w których czynsz jest „na 

poziomie rynkowym”. Za taki 
uważa się przedział pomiędzy 
25 a 40 zł /m2. Dopłata ma 
wynieść ok. 6 zł/m2.

Nowe mieszkania w Strzegomiu

Dopłaty do czynszów w nowych budynkach

Burmistrz będzie wnioskował do Rady Miejskiej, aby parter budynku stanowiły mieszkania chronione dla ludzi starszych

 Wsparcie otrzymają te osoby, których średni miesięczny dochód gospodarstwa jednoosobowego nie przekroczy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Nowy budynek mieszkalny zostanie wybudowany przy ul. Armii Krajowej w ramach 
programu Mieszkanie+. To wynik wspólnych działań gminy Strzegom i Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Świebodzicach. Chodzi o program SBC (Społeczne Budownictwo 
Czynszowe) w zakresie Narodowego Programu Mieszkaniowego, w którym o preferen-
cyjne kredyty na finansowanie mieszkań lokatorskich mogą starać się również spółdzielnie 
mieszkaniowe. 

Kwota dopłaty zależeć będzie od przeciętnych kosztów budowy 
mieszkań na terenie danej gminy, tak więc będzie się różnić w za-
leżności od tego, w którym regionie kraju wynajmiemy mieszkanie. 
Będzie też zależeć od liczby osób mieszkających w lokalu – każdy 
dodatkowy członek rodziny zwiększy powierzchnię mieszkania objętą 
dopłatą o 15 m2. I tak: 1 osoba otrzyma dopłatę maksymalnie do 20 
m2 mieszkania, dwuosobowa rodzina – do 35 m2, trzyosobowa – do 
50 m2 itd.

Od przyszłego roku rząd będzie dopłacał do czynszów w 
wynajmowanych mieszkaniach. 

Tylko do 6 grudnia 2018 r. 
można składać wnioski w naj-
nowszej edycji konkursu „Odnów 
i wygraj”. Wniosek konkursowy 
można pobrać ze strony www.bip.
strzegom.pl.

Konkurs „Odnów i wygraj”, 
którego organizatorem jest gmina 
Strzegom od wielu już lat zachęca 

wspólnoty mieszkaniowe i właści-
cieli domków jednorodzinnych do 
ich remontów. Dzięki temu mia-
sto pięknieje, a liczba wyremonto-
wanych obiektów wzrasta z roku 
na rok. Dotychczas odnowiono aż 
88 budynków, co przekłada się na 
estetykę nie tylko Strzegomia, ale 
wsi naszej gminy. 

Odnów i wygraj!
Strzegomianie odnawiają swoje budynki i otrzymują nagrody w tym bardzo popularnym gminnym konkursie. Dzięki niemu zmienia się cała gmina
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Z D J Ę C I E  N U M E R U

Widok z zabytkowej estakady na rewitalizowany teren w Strzegomiu. Z krajobrazu zniknęły szpecące komórki, na 
miejscu których niedawno pojawiła się efektowna granitowa ścieżka

- 05-11-2018 r. na skrzyżowaniu 
ulic Wałbrzyska-Dolna kierujący 
pojazdem TIR uszkodził kilka 
słupków drogowych z łańcuchami. 
Sprawa skierowana została do 
Policji wraz z zdjęciami uszko-
dzonych słupków oraz numerem 
rejestracyjnym pojazdu. 

- 10-11-2018 r. ok. godz. 18.10 
kierujący pojazdem osobowym w 
Rynku wykonywał kilkakrotnie 
tzw. drift. Po chwili patrol Policji 
przeprowadził z kierowcą stosow-
ne czynności służbowe. 

- 15-11-2018 r. o godz. 11.00 
patrol Policji przeprowadził kon-
trolę drogową do kierowców, 
którzy pozostawili swoje pojazdy 
w miejscach przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
innych zabronionych.

Informujemy także, że na ul. 
Dolnej przy fontannie i placu 
zabaw uruchomiono 2 kamery 
oraz liczniki prędkości infor-
mujące użytkowników ruchu 
drogowego o bieżącej prędkości 
ich pojazdów. 

Okiem miejskiego monitoringu

Nicolę Sarnę mogliśmy po-
dziwiać dotychczas m.in. w 
aranżacjach takich hitów jak 
„Stand by me”, czy „Dla ciebie 
jestem sobą”. To jednak nie 
koniec muzycznych dokonań 
licealistki.

Strzegomianka Nicole Sarna, 
która uczy się obecnie w I LO 
w Świdnicy, uczestniczyła w 
przesłuchaniach do XIV Kon-
kursu „Mimozami jesień się 

zaczyna”. Kwalifikacje przeszła 
pomyślnie. Wzięła także udział 
w warsztatach ze zwycięż-
czynią programu „Must be 
the music”- ShatąQs. Nicole 
Sarna zdobyła Grand Prix oraz 
nagrodę specjalną za piosenkę 
autorską. Nicole ma już na 
swoim koncie sukcesy muzycz-
ne oraz dalsze plany, związane 
z rozwojem swojej wyjątkowej 
pasji. Gratulujemy!

Grand Prix 
dla strzegomianki! Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojem-

ników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza tzw. Wspólny System 
Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Prowadzone będą działania zmierzające do dostosowania pojemników do 
nowych wymagań. Każdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką z nazwą rodzaju odpadu, jaki może do niego trafić. Firma odbierająca 
odpady dostarczy kolejny pojemnik do segregacji frakcji- PAPIER, który będzie dostawiony do ”gniazd” -SZKŁO. 
Jednocześnie firma odbierająca odpady, dostarczy do każdego mieszkańca pojemniki – BIO -koloru brązowego oraz harmonogram 

wywozu odpadów, gdzie będzie uwzględniał terminy wywozu wszystkich frakcji odpadów. W po-
jemniki czarne- ODPADY MIESZANE i żółte- TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 
mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie, tak jak do tej pory. 

Nowe zasady segregacj i  odpadów już od nowego roku!
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Szanowni czytelnicy!
W r a c a m y  d o  r u b r y k i 
„Mieszkańcy pytają, bur-
mistrz odpowiada”. Cieszę 
się z tego faktu, gdyż jest 
to bardzo aktywna część 
biuletynu, której państwo 
jesteście twórcami. Cieszy 
także fakt, że zdecydowana 
większość pytań jest me-
r ytor yczna, za co bardzo 
dziękuję. 
 Zbigniew Suchyta 

garażowicze: dzień dobry. Po 
pierwsze gratuluję panu wy-
granej w wyborach. Po drugie 
chciałbym się dowiedzieć, kiedy 
będzie robiona droga na ul. św. 
jana wzdłuż garaży. na po-
czątku swojej pierwszej kaden-
cji na zadane pytanie odpowie-
dział pan, że na początek coś się 
wysypie i utwardzi, a w dalszej 
przyszłości będzie coś robione. 
w samochodach zawieszenia 
wybijają się do dziś. minęło 
już 8 lat, a na drogę nie została 
wysypana nawet jedna łopatka 
piasku. mam nadzieję, że w tej 
nowej kadencji zainteresuje się 
pan tym problemem.

Na razie realizujemy remon-
ty bieżące. Nie robimy dróg 

do garaży, a tylko tam gdzie 
mieszkają ludzie od 73 lat. Taki 
jest kierunek naszych działań. 

mieszkaniec: witam, czy coś 
pan robi z tym wysypiskiem 
śmieci na Al. wojska Polskiego, 
czy nie? Hałda rośnie w oczach, 
to przecież zagrożenie eko-
logiczne dla wód gruntowych 
i ludzi. 

Proszę o podanie dokład-
niejszej informacji na temat 
lokalizacji niniejszego wysy-
piska. 

zainteresowana: witam pa-
nie burmistrzu. kiedy ruszy 
zasiedlenie mieszkań socjalnych 
w jaroszowie? kiedy miesz-
kańcy zostaną powiadomieni 
o przyznaniu lokalu właśnie 
w jaroszowie?

Już jest to uruchomione. 
Podpisałem pierwsze umowy 
najmu. Zachęcam do prze-
czytania w naszym biuletynie 
dwóch artykułów o propozycji 
budowy budynku czynszowego 
i dodatkach mieszkaniowych 
dla osób wynajmujących. Te 
mieszkania będą mogły ko-
rzystać z dodatków mieszka-
niowych. 

kocjan: dlaczego zablokował 
pan projekcję f ilmu pt. „kler”?

Nic nie zablokowałem. Film 
został wyświetlony 20 listopa-
da. Na drugą projekcję nie było 
chętnych. 

mieszkaniec Anielewicza: 
w odpowiedzi na pytanie od 

pana Piotra dot. chodnika na 
ulicy gronowskiej powołał się 
pan na kolejność rozbudowy 
infrastruktury ze względu na 
mieszkańców oraz czas oczeki-
wania na inwestycję. to proszę 
wytłumaczyć, jak ma się do tego 
plan budowy drogi (zapewne 
z chodnikiem) na nowo powsta-
łej ul. widokowej, gdzie stoi 
raptem kilka domów do osiedla 
wschód (gronowska, Anie-
lewicz i wiele innych), gdzie 
domów jest kilka razy więcej 
i wielu mieszkańców czeka na 
chodnik od wielu, wielu lat. 

Nic mi nie wiadomo o ul. 
Widokowej, ale pan pewno wie 
lepiej. To że mieszka tam rad-
na, to nie powód, żeby zmienić 
plany remontowe. Najpierw 
stare osiedla, później nowe. 

robert: dzień dobry. Panie 
burmistrzu, jadąc ul. witosa 
od ul. legnickiej jest problem 
przy włączaniu się do ruchu na 
ul. kościuszki. Przez istniejące 
drzewo nie widać jadących po-
jazdów z lewej strony. Proszę 
w imieniu kierowców o zain-
stalowanie na tym skrzyżowa-
niu przy budynku ul. kościuszki 
43 lustra skierowanego w lewą 
stronę. z góry dziękuję. 

Ja też tam jeżdżę i uważam, 
że jeśli odpowiednio się pod-
jedzie do skrzyżowania, to 
widoczność jest dobra. Jest to 
moje zdanie. Przekażę temat 
odpowiedniemu wydziałowi, 
ale informuję, że urząd jest 
zasypywany podaniami dot. 
spowalniaczy i luster. Nie 

wszędzie możemy je insta-
lować. 

mieszkaniec osiedla domki: 
jestem mieszkańcem osiedla 
domki. w okresie wszystkich 
świętych mam problem z doje-
chaniem do domu, poruszanie 
się w okolicy cmentarza to udrę-
ka. dlaczego np. 3 dni przed 
świętem nie ustawicie znaków 
drogi jednokierunkowej na ul. 
lipowej i Polnej? Auta par-
kujące wokół cmentarza unie-
możliwiają minięcie się dwóch 
aut. na tych wąskich uliczkach 
tworzą się ogromne korki, bo 
zawsze ktoś musi się cofać.

Myślę, że sprawa jest do 
przeanalizowania i dyskusji. 
Ustawienie to musi być wpro-
wadzone czasową zmianą or-
ganizacji ruchu. Przemyślimy 
temat. 

iza: witam. ostatnio modne 
jest organizowanie zbiórek 
żywności pod hasłem „Podziel 
się jedzeniem”. czy można by 
było zorganizować coś takiego 
np. w punkcie na Alei wojska 
Polskiego (tam, gdzie bezdomni 
mogą się wykąpać czy ogrzać)? 
samej niestety zdarza mi się 
wyrzucać np. wędliny, owoce 
czy wylewać zupę. z chęcią 
podzieliłabym się.

Podejmę temat. Podoba mi 
się też akcja przekazywania 
ciepłej odzieży prowadzona 
przez mamę i córkę ze Świd-
nicy. Chodzi o wywieszenie 
ciepłej odzieży na drzewach w 
worku foliowym na wieszaku z 

karteczką, że jest to np. kurt-
ka dla drugiej osoby, Czy są 
wolontariusze lub organizacje 
pozarządowe, które wsparłyby 
mnie w tym działaniu? Proszę 
o kontakt sms: 601 740 508.

grabina: witam. Panie bur-
mistrzu, czy jest możliwość 
ustawienia lustra bezpieczeń-
stwa naprzeciw wyjazdu z ul. 
miodowej na ul. dolną? Po 
remoncie drogi jest wszystko 
super, ale brakuje tego lustra 
dla bezpieczeństwa, ponieważ 
juz kilka razy mogło tam dojść 
do wypadku podczas wyjazdu 
w jedną i drugą stronę z powo-
du zaparkowanych aut w za-
toczkach. Prosimy o interwen-
cję, aby było po rewitalizacji juz 
całkiem bezpiecznie. 

Temat skierowałem do Wy-
działu Komunalnego. Mamy 
już kilka zgłoszeń o lustra 
i spowalniacze. Wydział zapro-
ponuje, gdzie jest uzasadnione 
ustawienie takich urządzeń, 
a decyzja będzie wykonana 
z nowego budżetu 2019.

zdzicH: Panie burmistrzu, 
zwracam się z prośbą o pomoc. 
sprawa dotyczy pana kolegi…

Sprawę przekazałem ko-
ledze. 

Anna: witam. Panie burmi-
strzu, od kiedy w naszej gminie 
zacznie jeździć komunikacja 
miejska? Pozdrawiam.

Rozpoczęliśmy już rozmowy 
w tym temacie. Moim celem 
jest, by komunikacja miejska 

ruszyła w 2020 r. Jeśli da się 
szybciej, to będę jeszcze bar-
dziej zadowolony. 

str zegomianin: dlaczego 
lampy hybrydowe, o których 
tak głośno, stanęły na podwórku 
stadniny koni Pod rumakiem? 
czyj to jest plac, gminy?

Jest tam droga gminna do-
okoła budynków gminnych 
i na naszych działkach stoją 
lampy. Cieszę się też, że wie-
czorem łatwiej i bezpieczniej 
jest dojść do sklepu spożyw-
czego i restauracji „Pod Ru-
makiem”.

zenek: witam. chciałbym 
zapytać o ogródki działkowe 
przy ul. świdnickiej. wszyst-
kie działki zostały zrówna-
nie z ziemią oprócz jednego 
ogródka przy ul. świdnickiej 
33. Panie burmistrzu, jakie 
trzeba mieć znajomości, aby na 
takiej inwestycji zostawić jeden 
ogródek działkowy…

Myli się pan. Zostaną tyl-
ko trzy garaże, które mają 
pozwolenie na budowę. Ja 
mam pytanie. Skąd u pana 
tyle podejrzeń i agresji? Pana, 
czasami pani, pytania z tego 
adresu IP są ciągle negatywne 
i trochę agresywne. Zapew-
niam, że każde takie decyzje 
o pozostawieniu czegoś są 
bardzo trudne. W tym przy-
padku wypowiedzenie tego 
ogródka poprzedzone było 
wieloma rozmowami i dużym 
dylematem, bo jest to osoba 
starsza. 

Mimo coraz niższych tem-
peratur powietrza, budowa no-
wego przedszkola z oddziałem 
żłobkowym w Strzegomiu idzie 

pełną parą. Wszystko po to, by 
w przyszłym roku otworzyć żło-
bek (1 kwietnia) i przedszkole 
(1 września). Obiekt pięknieje 

z dnia na dzień. Szczególnie 
efektownie wygląda jego wnę-
trze, które jest już ogrzewane. 
Przypomnijmy, że źródłem 

ciepła jest pompa ciepła z 10 
odwiertami, a energii elektrycz-
nej - instalacja fotowoltaiki.

red

W przedszkolu jest już ciepło
Całkowita wartość zadania to ok. 17 mln zł, z czego dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych wynosi aż 10,3 mln zł! 

„Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola z oddziałem żłóbkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu”
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I  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j    k a d e n c j i  2 0 1 8 – 2 0 2 3
Podczas sesji burmistrz Zbigniew Suchyta objął oficjalnie stanowisko szefa gminy na trzecią kadencję. Nowo wybrani radni złożyli też uroczyste ślubowanie. Wybrano również przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu, którym ponownie został Tomasz Marczak. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 7rAdA miejskA gminy strzegom 

I  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j    k a d e n c j i  2 0 1 8 – 2 0 2 3
Podczas sesji burmistrz Zbigniew Suchyta objął oficjalnie stanowisko szefa gminy na trzecią kadencję. Nowo wybrani radni złożyli też uroczyste ślubowanie. Wybrano również przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu, którym ponownie został Tomasz Marczak. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom8 30 listopada 2018kultur A

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
O historii którego zespołu muzycznego opo-
wiada film pt. „Bohemian Rhapsody”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpo-
wiedzą na pytanie otrzymają podwójną wej-
ściówkę na dowolnie wybrany film wyświetlany 
w dniach 1-2 grudnia 2018 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 poinfor-
mowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

„Planeta singli 2”
01.12.2018 r. o godz. 18:00 
02.12.2018 r. o godz. 18.00

Bilet normalny: 18 PLN 
lub ulgowy: 15 PLN

Co w kinie SCK?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

K o n k u r s !

Muzeum Gross-Rosen włą-
czyło się świętowaną w tym 
roku 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepod-
ległości, organizując sesję 

edukacyjną dla 
młodzieży „W 
obronie Nie-
pod ległe j ”, 
która odbyła 

się 7 listo-
pada br. 

Uczestnikami spotkania byli 
nauczyciele i uczniowie ze 
szkół w Strzegomiu, Jawo-
rze i Jaroszowie. Podczas sesji 
wygłoszono dwa referaty. Dr 
hab. Dorota Sula z Działu 
Naukowo-Badawczego mu-
zeum przybliżyła zgromadzo-
nym temat: „Uczestnicy walk 

o niepodległość – powstańcy 
śląscy i działacze plebiscytowi 
w obozach koncentracyjnych”. 
Zaproszonym prelegentem 
była Joanna Gierczyńska – 
kierownik Muzeum Więzienia 
Pawiak w Warszawie, która 
zaprezentowała zagadnienie – 
„Więźniowie Pawiaka w walce 

o niepodległość Polski ”.
W drugiej części spotkania 

młodzież z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jaroszowie 
przedstawiła program muzycz-
no-artystyczny o charakterze 
patriotycznym, w którym wy-
korzystano utwory o tematyce 
niepodległościowej.

Dla Niepodległości 
W drugiej części spotkania młodzież z ZS-P w Jaroszowie przedstawiła program muzyczno-artystyczny
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Ze względu na olbrzymie 
zainteresowanie i brak miejsc 
na przedstawieniach o godz. 
16:00 i 19:00, zostanie wy-
stawiony dodatkowy spektakl 
o godz. 14:00. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do re-
zerwacji miejsc. 

Licealne święto teatru po-
nownie objął Honorowym 
Pa t ro n a t e m  A m b a s a d o r 
Grecji w Polsce Evangelos 
Tsaoussis. Niezmiennie w I 
akcie zagrają uczniowie, w II - 
nauczyciele, a w III - rodzice, 
samorządowcy, księża i goście. 
Nie zabraknie również zna-
nych osobowości aktorskich i 
medialnych. W tym roku, na 
licealnych deskach, wystąpią: 
Agnieszka Kawiorska („Pit-
bull. Ostatni pies”,”Ślad”), 
Beata Tadla (prezenterka 
telewizyjna, zwyciężczyni 
„Tańca z Gwiazdami”), Le-
sław Żurek („Mała Moskwa”, 
„Londyńczycy”), Mirosław 
Oczkoś ( „Na Wspólne j ” , 
specjalista PR).

- To będzie wspaniała te-
atralna uczta z muzyką kulto-

wego zespołu „ABBA”. Poza 
tym przygotowaliśmy kilka 
muzycznych niespodzianek. 
Idea przedstawienia pozo-
staje niezmienna: wręczenie 
stypendiów maturzystom 
LO, którzy osiągnęli bardzo 
wysokie wyniki maturalne i 
angażowali się w życie szkoły 
– dodaje dyrektor Tomasz 
Marczak.

Projekt został dofinanso-
wany przez gminę Strzegom 
w ramach zadania: „Orga-
nizac ja  imprez  ku l tura l-
nych, konferencji, dyskusji 
i prelekcji o randze lokal-
nej, regionalnej, ogólnopol-
skiej i międzynarodowej, w 
tym związanych z promo-
cja gminy i jej dziedzictwa 
kulturowego. Młodzieżowy 
świat teatru. Edukacja przez 
gest i słowo” oraz Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy w 
ramach obszaru: „Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury 
i  tradycji. Organizowanie 
imprez kulturalnych, kon-
ferencji, dyskusji i prelekcji, 
zwłaszcza związanych z pro-

mocją dziedzictwa kulturo-
wego powiatu świdnickiego. 
Młodzieżowy świat teatru. 

Edukacja przez gest i słowo”. 
Patronat medialny : Radio 
Sudety 24

oświAtA 

Posadzenie drzewa 
dokonała społeczność 
Publ icznej  Szkoły 
Podstawowej w Olsza-
nach. Kampania została 
organizowana przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, pod patrona-
tem Programu Wieloletniego 
„Niepodległa” oraz Patronatem 

Honorowym Wojewody 
Dolnośląskiego. Partne-
rem akcji są Lasy Pań-
stwowe.

- Obchodzone w tym 
roku stulecie odzyskania 

przez Polskę Niepodle-
głości jest doskonałą okazją 

do zazielenienia lokalnej 
przestrzeni i wydobycie z za-

pomnienia m.in. postaci histo-
rycznych. Patronem zasadzone-

go klonu został Szymon Koszyk 
– polski publicysta związany ze 
Śląskiem Opolskim, działacz 
narodowy i społeczny, którego 
historia została przypomniana 
w trakcie wydarzenia. Obok 
drzewa zostanie zamontowana 
tablica upamiętniająca z opisem 
postaci historycznej oraz krót-
kim opisem gatunku drzewa 
– opowiadają uczniowie oraz 
nauczyciele. 

Eko-Historia, czyli międzypokoleniowe sadzenie drzew…

Święto teatru!

Obok drzewa zostanie zamontowana tablica upamiętniająca z opisem postaci historycznej

Spektakle cieszą się dużym powodzeniem wśród strzegomian. Miejsca zapełniają się bardzo szybko

Zofia Mazur, uczennica Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 
4 w Strzegomiu, odebrała we 
Wrocławiu nagrodę za zajęcie I 
miejsca w konkursie „Niezwy-
kłe Dolnoślązaczki”.

Wręczenie nagród odbyło się 
na Uniwersytecie Wrocławskim 
podczas konferencji „Wolność 
wyboru kobiet - jak uczyć o 
równości w 100 lat po uzyskaniu 
przez Polki praw wyborczych?” 
Podczas konferencji wystąpił m. 
in. rzecznik praw obywatelskich 
Adam Bodnar, a laureaci mogli 

wziąć udział 

w warsztatach reporterskich 
prowadzonych przez Magdę 
Piekarską.

Konkurs został zorganizowa-
ny przez Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli pod 
patronatem Przedstawicielstwa 
Regionalnego Komisji Euro-
pejskiej w Polsce oraz Ceza-
rego Przybylskiego Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego. 
Patronat medialny nad konkur-

sem objęła Ga-
zeta Wyborcza 
Wrocław. Pra-
ca Zofii Ma-
zur, napisana 

pod opieką 
D o r o t y 

Bielaw-
s k i e j , 
zatytu-
łowana 
„Lem-
niskata, 
Melitty 

S a l l a i , 
czyli po-
dróż tam i 
z powro-
tem”, za-

jęła I miejsce 
w kategorii 
„Reportaż”.

W Publicznym Przedszkolu 
nr 2 w Strzegomiu po raz jede-
nasty zorganizowano Obrady 
Optymistycznego Sejmu. Z 
okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka sejmowa debata 
dotyczyła bardzo ważnego 
tematu „Praw Dziecka”. Nad 
przebiegiem obrad czuwał 
Marszałek Miłosz. Każdy 

mógł zabrać głos w debacie. W 
wyniku obrad mali posłowie 
i posłanki zatwierdzili obo-
wiązującą wszystkich ustawę 
„Jesteśmy dziećmi i mamy 
swoje prawa”. Wszyscy zgod-
nie stwierdzili, że to ważne, 
aby dzieci znały swoje prawa 
i żeby były one respektowane 
przez dorosłych. 

Zosia nagrodzona

Optymistyczny Sejm

W sobotę 15 grudnia br. na deskach Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu zostanie wy-
stawione, po raz czternasty, przedstawienie teatralne. Tym 
razem w LO zabrzmi musical „Mamma Mia”2 (fragmenty). 
Będzie to kontynuacja historii przedstawionej w poprzed-
nim roku. Nie zabraknie jednak ciekawych rozstrzygnięć i 
nowych motywów. 

Na boisku sportowym w Olszanach odbyło się symboliczne posadzenie drzewka w ramach Kampanii „Eko-Historia – 
międzypokoleniowe sadzenie drzew”.
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IV liga piłkarska – zachód (AKS Granit Strzegom S. A.)

Kolejny mecz w tym sezonie: 
Górnik Złotoryja – AKS 0:2, AKS – Victoria Ruszów 3:0 walkower 
(goście nie przyjechali na mecz)
TABELA NA PÓŁMETKU ROZGRYWEK:

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Chrobry II Głogów  14 39

2. AKS Granit Strzegom S. A. 14 36

3. Odra Ścinawa  14 32

4. Apis Jędrzychowice  13 28

5. Karkonosze Jelenia Góra  13 23

6. Górnik Złotoryja  14 23

7. Stal Chocianów  14 20

8. Orla Wąsosz  14 20

9. Orkan Szczedrzykowice  14 16

10. Sparta Rudna  14 14

11. BKS Bobrzanie Bolesławiec  14 14

12. Prochowiczanka Prochowice  14 13

13. Sparta Grębocice  14  9

14. Włókniarz Mirsk  14 8

15. Victoria Ruszów  14 4

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I 
(Unia Jaroszów, Herbapol Stanowice)

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 3:3, KS Walim – Unia 2:1
Herbapol – Górnik II Wałbrzych 3:1, Błękitni Słotwina – Herbapol 
0:6
TABELA NA PÓŁMETKU ROZGRYWEK:

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Orzeł Lubawka 15 40

2. Herbapol Stanowice 15 37

3. Górnik II Wałbrzych 15 33

4. Włókniarz Głuszyca 15 26

5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 15 16

6. Victoria Świebodzice 15 24

7. KS Walim 15 21

8. Zagłębie Wałbrzych 15 20

9. Sudety Dziećmorowice 15 18

10. Czarni Wałbrzych 15 17

11. Darbor Bolesławice 15 14

12. Błękitni Słotwina 15 14

13. Unia Bogaczowice 15 13

14. Podgórze Wałbrzych 15 11

15. Unia Jaroszów 15 10

16. Iskra Witków Śląski 15 10

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

Kolejne mecze w tym sezonie:
AKS II Strzegom – Błyskawica Kalno 5:0, Nysa Kłaczyna – AKS 3:0
Huragan Olszany – Grom Panków 2:3, Błyskawica Kalno – Huragan 2:0 
Sokół Kostrza – MKS Szczawno-Zdrój 2:1, Zieloni Mokrzeszów – 
Sokół 2:1
TABELA NA PÓŁMETKU ROZGRYWEK:

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zieloni Mrowiny 13 37

2. LKS Marcinowice 13 29

3. Nysa Kłaczyna 13 26

4. MKS II Szczawno Zdrój 13 25

5. Zieloni Mokrzeszów 13 22

6. Sokół Kostrza 13 22

7. LKS Piotrowice Świdnickie 13 21

8. AKS II Strzegom 13 19

9. Zryw Łażany 13 18

10. Błyskawica Kalno 13 15

11. Płomień Dobromierz  13 14

12. Tęcza Bolesławice 13 9

13. Grom Panków  13 7

14. Huragan Olszany 13 1

sPort

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.

W pierwszym meczu PSP nr 4 
ze Strzegomia pokonała druży-
nę z Ciepłowód 2:0. W drugim 
spotkaniu, finałowym, strzego-
mianie zagrali z odwiecznym 
rywalem - Kamieńcem Wro-
cławskim. - Byliśmy o krok od 
zwycięstwa w tym meczu. Przy 
stanie 1:1 w decydującym trze-
cim secie przegraliśmy 25:27. 
Zagraliśmy najlepszy finał II 

edycji SDŚ. Drugie miejsce w 
turnieju Strzelinie daje nam 
skok o jedną pozycję w klasyfi-
kacji ogólnej II edycji programu 
Siatkarski Dolny Śląsk. Obecnie 
bronimy drugiego miejsca w II 
edycji SDŚ i mamy nadzieję 
utrzymać tę lokatę aż do zakoń-
czenia rozgrywek – informuje 
szkolny koordynator programu 
Robert Kotowicz.

Dobry występ 
Ostatni turniej odbędzie się w grudniu w Siechnicach. Będzie na pewno mnóstwo sportowych emocji

W Sobótce 17 
listopada br. od-
były się ostat-
n i e  w  t y m 
roku zawody 
z serii Super 
L i g i  J u d o . 
Ponad  750 
zawodników 
z 46 klubów 
stoczyło wiele 
emocjonują-
cych walk.

S t r z egom-
ska sekcja Judo 
TATAMI, pod 
okiem trene-
ra Andrzeja 
R o z w a ł k i , 
również stawi-
ła się do turnieju. 

I co najważniejsze, wszyst-
kie nasze dzieci stanęły 

na podium. Pierwsze 
miejsca zajęli: Paweł 

Topa, Grzegorz 
Wąsowski, Ad-
rian Heil i Dawid 
Kamiński. Na 
drugim stopniu 
podium stanęła 
Katia Kubicka. 
Trzecie lokaty 
przypadły: An-
nie Kubackiej, 
Mercedes Bere-

zowskiej i Ber-
nardowi Bodna-

rowi. Wielkie gra-
tulacje dla dzieci i 
trenera.

red

Judocy Tatami z sukcesami

Ostatni turniej odbędzie się w grudniu w Siechnicach. - Będzie 
na pewno mnóstwo sportowych emocji. A o co gramy? Swoją grą 
promujemy piłkę siatkową w naszym mieście i innych szkołach 
naszego regionu, a przy okazji zdobywamy sprzęt sportowy do 
nauki gry w siatkówkę. Najbardziej zależy nam na piłkach, ich 
nigdy za wiele – podsumował Robert Kotowicz. 

Reprezentacja piłki siatkowej z PSP nr 4 w Strzegomiu 16 listopada br. uczestniczyła w kolejnym turnieju z cyklu „Siat-
karski Dolny Śląsk”. Oprócz naszego zespołu zagrały teamy reprezentujące gminy: Strzelin, Ciepłowody i Kamieniec 
Wrocławski. 
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NAJEM GARAŻU

Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, nie-
ograniczony na oddanie 
w najem garażu, o pow. 
16,96 m2, położonego w 
granicach działki nr 1599, 
AM-14, obr-3, w Strzego-
miu, na zapleczu budynku 
przy ul. Kościelnej 25. 
Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w 
dniu  13 grudnia 2018 
roku, o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna 
nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
garażu na kwotę 4,41 zł/
m2 miesięcznie. 

Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu doliczony 
zostanie obowiązujący po-
datku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium w wysokości 300 zł 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto:
Santander Bank Polska 
S.A. O/Strzegom nr 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 grudnia 
2018 roku. 
W tytule wpłaty wadium 
powinien widnieć zapis: 
„najem garażu, działka nr 
1599, AM-14, obr-3, Strze-
gom, ul. Kościelna 25”

Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu prze-
targu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, któ-
ry wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za 
najem garażu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upły-
wem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posia-

dać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktual-
ny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzę-
dowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu 

ustalona w przetargu wzra-
stać będzie w przyszłości 
o kwotę o jaką wzrośnie 
stawka podstawowa usta-
lona dla garaży.
Wygrywający  przetarg 
zobowiązany jest do pod-
pisania umowy najmu w 
terminie 21 dni ,  l icząc 
od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmio-
tem przetargu jest wolny 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Garaż udostępniony bę-
dzie dla wszystkich zainte-
resowanych do oglądania 

w dniu 7 grudnia 2018 
roku, w godzinach od 
10.00 do 10.15.
Szczegółowe in forma -
cje związanych z prze-
targiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego, Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Zgodnie z art. 122 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 
oświatowe, pracodawcom, 
którzy zawarli z młodocia-
nym pracownikiem umowę o 
pracę w celu przygotowania 
zawodowego, przysługiwać 
będzie dofinansowanie w 
wysokości:
• w przypadku nauki zawo-

du - 8.081 zł przy okresie 
kształcenia wynoszącym 
36 miesięcy, z tym, że 
jeżeli okres kształcenia 
będzie krótszy niż 36 mie-
sięcy kwota dofinansowa-
nia będzie wypłacana w 
wysokości proporcjonalnej 
do okresu kształcenia

• w przypadku przyuczenia 

do wykonywania określo-
nej pracy - 254 zł za każdy 
pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów 
kształcenia przysługiwać 
będzie pracodawcom: którzy 
zawarli z młodocianymi pra-
cownikami umowę o pracę w 
celu przygotowania zawodo-
wego, jeżeli pracodawca lub 
osoba prowadząca zakład 
w imieniu pracodawcy albo 
osoba zatrudniona u praco-
dawcy posiada kwalifikacje 
wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowe-
go młodocianych określone 
w przepisach w sprawie 
przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagra-

dzania, młodociany pracow-
nik ukończył naukę zawodu 
lub przyuczenie do wykony-
wania określonej pracy i zdał 
egzamin.
Dofinansowanie jest przyzna-
wane na wniosek pracodawcy 
złożony w terminie 3 miesięcy 
od dnia zdania przez młodo-
cianego pracownika egza-
minu zgodnie z przepisami 
w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania.
Do wniosku pracodawca 
zobowiązany jest dołączyć 
m.in.:
1. kopie dokumentów po-

twierdzających posiadanie 
kwalifikacji wymaganych 

do prowadzenia przygoto-
wania zawodowego młodo-
cianych,

2. kopię umowy o pracę za-
wartej z młodocianym pra-
cownikiem w celu przygo-
towania zawodowego,

3. kopię dyplomu, świadec-
twa lub zaświadczenia po-
twierdzającego ukończenie 
nauki zawodu lub przy-
uczenia do wykonywania 
określonej pracy i zdanie 
stosownego egzaminu,

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

5. formularz informacji przed-
stawianych przy ubieganiu 
się o pomoc de minimis

Dodatkowo przypominamy, 
że § 3a Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 
maja 1996 r.  w sprawie 
przygotowania zawodowe-
go młodocianych i ich wyna-
gradzania zobowiązuje się 
pracodawców do zawiado-
mienia Burmistrza o zawarciu 
umowy o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego z 
młodocianym pracownikiem. 
Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, tel. 74 8560-587.

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

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 Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących wła-
sność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 290/
B/2018 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 21 listopada 
2018 r.

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 (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 293/B/2018, 294/B/2018, 
295/B/2018, 296/B/2018, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 26 listopada 2018 
roku.

Żółkiewka – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka, 
położona w Żółkiewce, gmi-
na Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji grun-
tów 0,2425 ha 
 Cena wywoławcza nierucho-
mości 72.750,00 zł
Wadium - 7.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.12.2018 r. 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 09.08.2018 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 18.10.2018 r. zakończył 

się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 83/14 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 29 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi 
Żółkiewka w gminie Strzegom 
działka nr 18/9 oznaczona 
jest symbolem 9 MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.
 Przyszły nabywca nieruchomo-
ści uzyska techniczne warunki 
przyłączenia do sieci wodno-
kanalizacyjnej dla nierucho-
mości, w których to warunkach 
zobowiązany zostanie do:
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 na 
którego terenie znajduje się 
sieć kanalizacji sanitarnej, na 
wejście na teren jego nieru-
chomości w celu włączenia do 
sieci ks, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłączy 
kanalizacji sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 

nieruchomości dz. nr 17 na 
którego terenie znajduje się 
sieć wodociągowa, na wejście 
na teren jego nieruchomości w 
celu włączenia do sieci wodo-
ciągowej, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłącza 
wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
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 17.12.2018 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 

a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustano-
wienia 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 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 8560-543, ponad-
to 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.
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Największy klub sportowy w naszym mieście obchodzi w tym roku 60-lecie swojego istnienia. Z tej właśnie okazji 17 listopada w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się jubile-
uszowa gala, w której wzięli udział zasłużeni zawodnicy, działacze i trenerzy oraz przedstawiciele różnych instytucji oraz sponsorów. Jednym z ważniejszych punktów uroczystości 
było wręczenie przez burmistrza Strzegomia 5 tytułów „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”, które trafiły do rąk: Sławomira Majstrzyka, Jana Żmijewskiego, Zdzisława Szpaka, 
Stanisława Wiśniewskiego i Roberta Kotowicza. Uczestnicy gali otrzymali również pamiątkowe medale z okazji 60-lecia strzegomskiego klubu. AKS-owi życzymy kolejnych tak 
pięknych jubileuszy i wychowania następnych pokoleń wspaniałych sportowców. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Diamentowe gody AKS-u Strzegom
jubileusz AmAtorskiego klubu sPortowego 


