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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort
 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:

StrzeGom
Graby 
w budowie 

W związku z przebudową 
dróg gminnych w dzielnicy 
Graby w Strzegomiu poja-
wią się utrudnienia w ruchu. 
Kiedy i gdzie? 

 str. 3

StrzeGom
Order serca 

W gminie Strzegom me-
dalem „Order Serca – Mat-
kom Wsi” odznaczono do 
chwili obecnej siedem ko-
biet, które swe serce oddały 
wsi. Kto odebrał odznacze-
nie w ostatnim czasie? 

 str.3

StrzeGom
Po remoncie 

Na tą chwilę mieszkańcy 
Żółkiewki czekali od dawna. 
Świetlica wiejska została już 
wyremontowana. 

 str. 4

w SkróCIe:

Pomnik  
jak nowy 

Odnowiono cokół pomni-
ka upamiętniającego bitwę 
pod Strzegomiem, która ro-
zegrała się w 1745 r. między 
wojskami Prus i Austrii w II 
Wojnie Śląskiej. Pomnik 
znajduje się w pobliżu wsi 
Godzieszówek. 

Wymiana wiat 

W gminie Strzegom suk-
cesywnie wymieniane są 
wiaty przystankowe. Nowa 
niebawem stanie w Go-
czałkowie Górnym. Bę-
dzie drewniana, podobnie 
jak wiata w Goczałkowie. 
Mamy nadzieję, że zmiany 
te ucieszą wszystkich po-
dróżujących. 

Naprawili 

Na prośbę mieszkań-
ców na ulicy Anielewicza 
w Strzegomiu naprawio-
no zapadniętą studzienkę. 
Miejsce zapadliska zostanie 
pokryte asfaltem. 
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To były niezwykłe, pełne 
wrażeń, trzy dni. W dniach 
od 19 do 21 czerwca 2015 r. 
odbyła się 5. edycja Święta 
Granitu Strzegomskiego. 
Będziemy mieli co wspo-
minać. 

- Święto Granitu Strze-
gomskiego jest to hołd, który 
chcemy oddać bogactwu natu-
ralnemu, który ma nasza ziemia 
- jest nim granit. Chcemy także 
podziękować tym, którzy tę 
twardą skałę obrabiają, czyli 
wszystkim pracownikom, któ-
rzy się zajmują jego wydobywa-
niem, przetwórstwem i przero-
bem – mówił, otwierając wyda-
rzenie, burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. Wiele 
niespodzianek dla odwiedzają-
cych przygotowali także strze-
gomscy kamieniarze, którzy 
prezentowali swój dorobek na 
Rynku. Nie zabrakło również 
fantastycznych koncertów, 
które porwały strzegomską 
publiczność. Na scenie prezen-
towały się takie gwiazdy jak: 
Kasia Popowska, Mesajah, 
Setus, Zbigniew Wodecki 
oraz Dżem. Ponadto wystąpili 
strzegomscy artyści: Quardia, 
Error, In Live oraz Lucjan 
Prorok. Równoległe odbywały 
się takie wydarzenia jak XXX 
Regionalna Giełda Minerałów, 
bieg Strzegomska Dwunastka, 
rekonstrukcja bitwy o ratusz, 
czy turnieje szachowy, warca-
bowy i gier komputerowych. 
Strzegomianie mieli ponadto 
okazję skorzystać z bezpłatnych 
badań w ramach akcji „Nasze 
Zdrowie”. Organizatorzy nie 
zapomnieli o najmłodszych, dla 

których również przygotowano 
wiele atrakcji. W trakcie Świę-
ta Granitu Strzegomskiego 
nasze miasto licznie odwie-

dzili parlamentarzyści oraz 
delegacja z czeskich Horic. Do 
zapoznania się ze szczegółową 
relacją z tego wydarzenia zapra-

szamy na strony 6 -9 „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom” 
oraz na stronę internetową  
www.strzegom.pl

24 czerwca br. o godz. 15.00 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbędzie się IX Se-
sja Rady Miejskiej w Strzegomiu 
kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
odbytej w dniu 19 maja 2015 r.

6. Sprawozdanie z działalności bur-
mistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach przewodni-
czącego Rady.

8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy Strzegom 
za 2014 r.”
a) Wystąpienie burmistrza Strze-

gomia – opinia Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie 
przedłożonego przez burmistrza 
Strzegomia sprawozdania z wy-
konania budżetu.

b) Wystąpienie przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Strzegomiu – opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium.

c) Dyskusja.
d) Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2014 r.,

2) udzielenia burmistrzowi 
Strzegomia absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu 
za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej 

przez gminę Strzegom Powia-
towi Świdnickiemu na dowóz 
uczestników Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Strzegomiu,
b) udzielenia pomocy rzeczowej 

Komendzie Powiatowej Policji 
w Świdnicy,

c) przekazania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tomkowicach środ-
ków finansowych,

d) zmian wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Strzegom 
na lata 2015-2024,

e) zmian budżetu Gminy Strze-
gom na 2015 rok,

f ) zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Strzegom 
za 2014 rok,

g) zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Strzegomskiego 
Centrum Kultury za 2014 rok,

h) wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty,

i) powołania zespołu ds. opiniowa-
nia kandydatów na ławników do 
Sądu Rejonowego w Świdnicy,

j) zmiany Statutu Gminy Strze-
gom,

k) ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji niepublicznym 
oraz publicznym szkołom, przedszko-
lom i innym formom wychowania 
przedszkolnego prowadzonym przez 
osoby fizyczne i prawne oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania,

l) zmieniająca uchwałę Nr 24/15 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy 
Strzegom w 2015 roku.

10. Interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Po wielkim święcie!

Będzie sesja absolutoryjna

Dzięki relacjom telewizji TVN, cała Polska mogła zobaczyć, co działo się w Strzegomiu

Czy radni udzielą burmistrzowi Strzegomia absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok?

W tym roku na Święto Granitu Strzegomskiego przyjechała do naszego miasta ekipa TVN 24 i TVN Meteo Active, by 
pokazać największe walory turystyczne Ziemi Strzegomskiej i promować bogactwo naturalne czyli granit.
W ramach audycji „Prognoza pogody – wyjazdowa” miało miejsce aż 18 wejść na żywo ze Strzegomia na obu antenach 
(9 w sobotę i 9 w niedzielę). Prezenterką pogody była Maja Popielarska. 
Pogodynka – podczas wejść live – przeprowadziła wywiady z wieloma osobami: dyrektor SCK - Bożeną Bojanowską 
– Czuk o atrakcjach święta granitu, rzeźbiarką Ewą Solimą – o pasji tworzenia i rzeźby w granicie, dyrektorem ZS 
w Strzegomiu – Robertem Wójtowiczem o funkcjonowaniu Technikum Górnictwa Odkrywkowego, przedstawicielem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej - Józefem Białkiem o XXX Giełdzie Minerałów, członkiem Bractwa Jo-
annitów – Krzysztofem Bartnickim, opiekunem studentów ASP we Wrocławiu, uczestniczących w sympozjum „Młodzi 
Rzeźbiarze w Granitowym Sercu Polski” - Grzegorzem Niemyjskim, koordynatorem Klastra Kamieniarskiego – Jackiem 
Majorem oraz właścicielką Galerii zbazaltu.pl – Aleksandrą Skolak. W trakcie rozmów pokazano również mrożące 
krew w żyłach walki rycerskie, wystąpił także zespół folklorystyczny „Kostrzanie”.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

PolICJa 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

- Minęło 50 lat od chwili, 
kiedy połączyliście swój los. 
Mimo różnych przeciwności 
losu, przyrzeczenia danego 
sobie dotrzymaliście. Moż-
liwe to było tylko dlatego, 
że darzycie się wzajemnym 
uczuciem i poszanowaniem 

– mówiła Beata Mazan, kie-
rownik USC. W tej bardzo 
pięknej i wzruszającej chwili 
towarzyszyła jubilatom rodzi-
na i znajomi. Wszyscy życzyli 
kolejnych lat we dwoje. My 
również przyłączmy się do 
tych życzeń. 

- Samorządowcy ukraiń-
scy przyjechali po to, aby 
porozmawiać na temat prze-
mian ustrojowych w Polsce 
w związku z wprowadzeniem 
reform samorządowych na 
Ukrainie – wyjaśnia Iwo-
na Zabawa-Budziszyn, se-
kretarz gminy Strzegom. 
O funkcjonowaniu samorządu 
opowiedzieli gościom także 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Tomasz Marczak oraz 
jego zastępca Paweł Mosór. 
Natomiast pracownicy Urzę-
du Miejskiego przybliżyli 
zagadnienia związane z kon-
strukcją gminnego budżetu, 
inwestycjami, podatkami oraz 

organizacjami pozarządowy-
mi. Grupa 18 samorządow-
ców wraz z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego we 
Wrocławiu zwiedziła także 
Strzegom i jego najbardziej 
urokliwe miejsca. Gości za-
chwycił CAS „Karmel” oraz 
sklep z oryginalną biżuterią 
z granitu – Galeria zbazaltu.
pl. – Jesteśmy zauroczeni nie 
tylko pięknem Strzegomia, 
ale przede wszystkim ciepłym 
przyjęciem. Dziękujemy za 
wszystkie informacje, które 
zostały nam przekazane. Są 
one dla nas bardzo pomoc-
ne - mówili samorządowcy 
z Ukrainy. 

Akcja, której organizatorem 
jest burmistrz Strzegomia wraz 
z Komendą Powiatową Policji 
w Świdnicy, została zainicjowana 
w Strzegomiu na wniosek radnej 
Sabiny Wiktorowicz. 

- Celem akcji jest uświadomie-
nie kobietom zagrożeń, na jakie 
mogą być narażone w codzien-
nym życiu oraz zaprezentowanie 
sposobów radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach. Bezpłatny cykl 
szkolenia obejmuje zajęcia teo-

retyczne i praktyczne – wyjaśnia 
Urszula Olszewska, koordyna-
tor akcji ze strony Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. Robert 
Topolski z KPP w Świdnicy 
oraz terapeuta Sławomir Czyż 
przybliżyli strzegomiankom 
rodzaje przemocy oraz wyja-
śnili, jak na nie reagować. Przed 
paniami szkolenia praktyczne 
z samoobrony. Ze szkolenia 
korzystają 33 mieszkanki gminy 
Strzegom.

Ponadto polecamy materiał 
filmowy z Turnieju Tomkowice 
– Strzegom (31 maja br.) oraz 
z festynu pn. „Bawmy się razem” 

odbytego w Olszanach (30 maja 
br.). Niebawem pojawi się rów-
nież obszerna relacja ze Święta 
Granitu Strzegomskiego.

Od 50 lat są razem!

Była delegacja z Ukrainy

Uczą kobiety samoobrony

Co nowego w TV Strzegom? 

Podczas uroczystości jubilatom towarzyszyła licznie rodzina i znajomi. Wszyscy byli bardzo wzruszeni

Grupa 18 samorządowców i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zwiedzili Strzegom

Ze szkolenia korzystają 33 mieszkanki gminy Strzegom. Przed nimi szkolenia praktyczne z samoobrony

Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Państwo Jadwiga i Jerzy Serek ze Strzegomia świętowali jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 12 czerwca 2015 r. pod-
czas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego odebrali z rąk 
zastępcy burmistrza Strzegomia Wiesława Witkowskiego 
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Marczaka 
odznaczenia przyznane im przez prezydenta RP. 

Tym razem zapraszamy do obejrzenia relacji ze wzruszają-
cych obchodów 40-lecia ZF Kostrzanie oraz XVIII Festynu 
Rodzinnego, który odbył się z okazji Dnia Dziecka w nie-
dzielę 31 maja br. na parkingu OSiR-u. 

Telewizję Internetową Strzegom 
można oglądać  za pośrednic-
twem serwisu www.strzegom.
pl (kanał YOUTUBE znajduje się 
na stronie głównej, pod bane-
rem WAŻNE).

Jak nie dać się silniejszemu napastnikowi i jak reagować 
w sytuacjach zagrożenia? - takie porady otrzymują miesz-
kanki gminy Strzegom, które zgłosiły się do uczestnictwa 
w szkoleniu „Bezpieczna Kobieta”. 

W dniach od 8 do 13 czerwca na Dolnym Śląsku odbyła 
się wizyta studyjna samorządowców z Obwodu Dniepro-
pietrowskiego i z Kijowa. Jednym z punktów pobytu była 
wizyta w Strzegomiu. 
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Czerwiec – lipiec 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

21.06 - 27.06 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

28.06 - 04.07 Vademecum ul. Rynek 44  tel. 74/855-
52-06

05.07 - 11.07 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-
19-64

Kiedy dyżury naszych aptek? Co w strzegomskiej kulturze w lipcu 2015 r.? 
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

29.06 – 10.07.2015 r. godz. 10:00 
– 13:00 - Półkolonia pt. „koloro-
wo i wesoło z SCK” w karmelu. 
W programie: gry i zabawy w te-
renie (m. in. gry pt. „Poznaj swoje 
miasto”), sztuka origami w 3D, 
kreowanie własnej biżuterii/ozdób, 
wspólne dekorowanie wypieków, 
tworzenie figurek z modeliny, 
podstawy animacji tradycyjnej, ani-
macja piaskiem, tworzenie kolarzy, 
„robienie coś z niczego”, kino wa-
kacyjne, zajęcia teatralne, taneczne, 
wokalne, szachowe, spotkania 
z ciekawymi ludźmi i ich pasjami, 

piesze wycieczki krajoznawcze, 
wspólne grillowanie, dyskoteki, 
konkursy i zabawy z nagrodami, 
słodki poczęstunek i napoje, super 
niespodzianki!
04.07.2015 r. godz. 16:00 – Turniej 
Wsi Modlęcin – Grochotów (bo-
isko w Modlęcinie) 
05.07 2015 r. godz. 15:00 – Mia-
steczko rodzinne w parku miejskim. 
W programie: super duet klaunów, 
mega kącik malucha, mini disco, 
łowienie rybek, orkiestra klaunowa, 
chusta Klanza, zakręcone okulary, 
mega tangram, polowanie na byki, 

mega gry tablicowe, skaczące koni-
ki, pokaz mega baniek mydlanych, 
mega kącik malucha.
10.07.2015 r. godz. 10:00 – 13:00 
– Zakończenie półkolonii, dys-
koteka.
18.07. 2015 godz. 17:00 – Festyn 
Rodzinny w Rogoźnicy.
20.07.2015 r. godz. 17:00 – Bajka 
„Król zwierząt” w sali widowisko-
wej SCK w wykonaniu aktorów 
teatru „Urwis” z Krakowa.
25.07 2015r. godz. 16:00 – Festyn 
Rodzinny w Rusku, przy placu 
zabaw pod kościołem.

Urząd będzie  
czynny inaczej

Informujemy wszystkich miesz-
kańców gminy Strzegom, że 
w okresie od dnia 01.07.2015 r. do 
dnia 31.08.2015 r. Urząd Miejski 
będzie pracował w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek - 
7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.30
piątek 7.00 - 13.30
Kasa urzędu czynna w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek - 
8.00 - 14.00
wtorek 8.00 – 14.45
piątek 8.00 - 12.30

Spotkanie zorganizowane przy 
współudziale władz wsi wraz 
z sołtysem – Zbigniewem Koło-
dziejem, zaprojektowały w dn. 7 

czerwca 2015 r. członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Morwa 
Biała”, na czele z jego kierownicz-
ką - Bernadetą Liszką.

Odznaczenia wręczone przez 
Marka Świątka, prezesa Re-
jonowego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Świdnicy oraz Halinę An-
toszczyszyn, przewodniczącą 
Rejonowej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich, otrzymały: Maria 
Telega, Leokadia Katarzyna 
Przytuła, Czesława Wac i Ja-
nina Olszowa.

Odznaczonym gratulacje 
złożył w imieniu władz sa-
morządowych gminy Strze-
gom - Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strze-
gomia. Głos zabrali także ks. 
Marek Kr ysiak, proboszcz 
miejscowej parafii oraz Kry-
styna Lewicka i Zbigniew 
Miłek, radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. Występy lo-

kalnych ar tystów, kwiaty, 
słodkie wypieki w formie 
serca, prezenty, gratulacje 

i dobre życzenia wypełniły 
program radosnego podzię-
kowania „Matkom Wsi”.

"Order Serca" dla gospodyń
Odznaczenia wręczone przez M. Świątka i H. Antoszczyszyn otrzymały: Maria Telega, Leokadia Katarzyna Przytuła, Czesława Wac i Janina Olszowa 

Po angielsku…
Poszukiwanie różnych moż-

liwości kontaktu z językiem 
angielskim przez uczniów 
Zespołu Szkół w Strzegomiu 
zaowocowało przyjęciem za-
proszenia do uczestnictwa 
w konwersatorium „The art 
of translation”w Institute of 
English Studies na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. 

Na bardzo ciekawe zajęcia 
pojechali uczniowie z klas: 
I IE, I EG, III TI i nauczy-
cielka języka angielskiego 
- Renata Mikołajewicz-Go-
łąb. Dr Jacek Woźny i dr hab. 
Leszek Berezowski starali 
się uwrażliwić młodzież na 
niuanse związane z procesem 
tłumaczenia różnych tekstów. 
Podczas zajęć obaj wykła-
dowcy analizowali błędy na 
stronach internetowych oraz 
omawiali użycie wulgary-
zmów w filmach, emitowa-
nych wczesna porą i  tłu-
maczonych na język polski. 
Uczniowie zdobyli również 
informacje o podstawowych 
umiejętnościach tłumacza, 
elementach technik i stra-
tegii tłumaczenia, analizie 
błędnych tłumaczeń tytułów 
anglojęzycznych filmów, ana-
lizie tekstu źródłowego oraz 
aspektach prawnych pracy 
tłumacza. Po konwersatoriach 
młodzież mile spędziła czas, 
zwiedzając Rynek i Jarmark 
Świętojański. Zajęcia bardzo 
podobały się uczniom i z za-
dowoleniem przyjęli zapro-
szenie na następne w nowym 
roku szkolnym.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu przygotował 
ciekawą ofertę spędzenia 
tegorocznych wakacji. Za-
praszamy do zapoznania się 
ze szczegółami.

29.06.2015–10.07.2015 r. - 
Zajęcia rekreacyjno-sportowe 
dla dzieci i młodzieży z pół-
kolonii orgaznizowanej przez 
Stowarzyszenie Pedagogów 
i Psychologów z gminy Strze-
gom. Gry i zabawy, zajęcia na 
basenie, turniej tenisa stołowego, 
gry zespołowe (piłka nożna 
plażowa, piłka nożna halowa, 
piłka siatkowa plażowa, koszy-
kówka).

Turnieje Zawody Sportowe
lipiec
14.07.2015 r. - Zawody pły-
wackie dziewcząt i chłopców 
skoki do wody w kategorii 
szkół podstawowych 
16.07.2015 r. - Zawody pły-
wackie dziewcząt i chłopców 
skoki do wody w kategorii 
szkół gimnazjalnych
21.07.2015 r. - Turniej piłki 
siatkowej plażowej dziewcząt 
w kategorii szkół podstawo-
wych
23.07.2015 r. - Turniej piłki 
siatkowej plażowej chłopców 
w kategorii szkół podstawo-
wych
28.07.2015 r. - Turniej piłki 
siatkowej plażowej OPEN

30.07.2015 r. - Turniej piłki 
plażowej nożnej chłopców w ka-
tegorii szkół podstawowych

sierpień
4.08.2015 r. - Wielobój wodny 
(skoki do wody z trampoliny, 
50 m stylem dowolnym, rzut 
rzutką ratowniczą, wyławianie 
pereł, pływanie pod wodą)
6.08.2015 r. - Turniej piłki 
koszykowej chłopców
11.08.2015 r. - Turniej piłki 
koszykowej dziewcząt

13.08.2015 r. - Turniej gier 
i zabaw sportowych dziewcząt 
i chłopców
18.08.2015 r. - Gry i zabawy 
w basenie
20.08.2015 r. - Turniej skoków 
do wody
25.08.2015 r. - Turniej tenisa 
ziemnego

Start wszystkich zawodów 
o godz. 10.00. Ze względu na 
warunki atmosferyczne terminy 
i godziny zawodów mogą ulec 
zmianie.

Wakacje z OSiR-em
W tym roku bogata oferta została stworzona dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W związku z trwającymi pra-
cami związanymi z przebudową 
dróg gminnych w dzielnicy 
Graby w Strzegomiu informu-
jemy, że:
- w najbliższym czasie roz-

poczną się prace budowlane 
związane z budową kanaliza-
cji deszczowej i przebudową 
nawierzchni w ul. Górniczej. 
Na czas wykonywania tych 
robót ulica Górnicza będzie 
zamknięta.

- od lipca wyłączony będzie 
z ruchu most nad rzeką 
Strzegomką przy skrzyżo-
waniu ulic Wałbrzyskiej, 
Jeleniogórskiej i Dolnej, na 
którym prowadzone będą 
prace remontowe.

Prace na tych odcinkach 
trwać będą około 2 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia.

Informacje w sprawach zwią-
zanych z realizacją inwestycji 
można uzyskać w Wydziale 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Przepraszamy za utrudnie-
nia, które wystąpią podczas 
realizacji przedsięwzięcia.

O sprawach związanych 
z realizacją inwestycji, objaz-
dach i tymczasową organizacją 
ruchu będziemy informować 
Państwa w prasie lokalnej i na 
stronie internetowej Strze-
gomia.

red

Przebudowa dróg na Grabach

OSiR Strzegom wznawia zajęcia na basenie kąpielowym dla osób-seniorów 
+45. Zajęcia w czerwcu  rozpoczynają  się  o godzinie 9.00 w następujące 
dni:
25.06.2015 Czwartek
28.06.2015 Niedziela
Kolejne ćwiczenia na basenie przypadają na miesiące wakacyjne i będą się 
zaczynać o godzinie 8.00.  Zapraszamy wszystkich chętnych pływających 
i uczących się podstaw w pływaniu na zajęcia na strzegomskich basenach.

Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie 
da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.” Te właśnie słowa 
Wilhelma Raabe stały się mottem wzruszającej uroczystości 
nadania czterem najbardziej zasłużonym gospodyniom 
wiejskim z Jaroszowa medali „Order Serca – Matkom 
Wsi”. 

„Order Serca – Matkom Wsi” to symbol uznania za matczyny trud włożony wychowanie młodego pokolenia Polaków – patriotów, za kształtowanie w rodzinnym 
domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych. To także uznanie za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi i rodziny wiejskiej w nowoczesną, 
postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji. Medal jest nadawany także za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót 
obywatelskich, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie rodziny.
Przyznaje go Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na wniosek lokalnych KGW. Pomysłodawcami orderu były przed 14 laty działaczki 
kół gospodyń wiejskich i organizacji działających w wiejskim środowisku.
W gminie Strzegom medalem „Order Serca – Matkom Wsi” odznaczono do chwili obecnej siedem kobiet, które swe serce oddały wsi.
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Konkursy z nagrodami, sło-
dycze, lody, napoje, świetna 
zabawa i dobra muzyka, to 
tylko niektóre z zapropo-
nowanych dzieciom atrakcji 
z okazji Dnia Dziecka. Dwie 
godziny dobrej zabawy na 
świeżym powietrzu. A gdzie 
tak było?

Oczywiście w Goczałkowie 
Górnym, gdzie 10 czerwca 2015 r. 
odbył się festyn z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka. 
Organizatorami festynu był soł-
tys, Rada Sołecka wsi Goczał-
ków Górny oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury. Pogoda była 
piękna, wszystkie dzieci radosne, 
uśmiechnięte i rozbawione jak na 
Dzień Dziecka przystało. Nad-
mieńmy, że Goczałków Górny 
przoduje w gminie pod względem 
przyrostu naturalnego i oferty kul-
turalno- sportowej, skierowanej do 
młodego pokolenia.

Po Dniu Dziecka
Goczałków Górny przoduje pod względem oferty kulturalno- sportowej dla dzieci i młodzieży

Gmina Strzegom realizuje 
inicjatywę skierowaną do 
osób starszych, samotnych 
i chorych. Istnieje możliwość 
zaopatrzenia się w „Kopertę 
życia”, które pomogą ratowni-
kom medycznym i innym pla-
cówkom medycznym w szyb-
kiej i skutecznej interwencji.

Informacja zawarte w „Ko-
percie życia” mogą uratować 
życie, są niezmiernie ważne 
przede wszystkim dla osób 
samotnych, zmagających się 
z chorobą. „Koperta życia” to 
zestaw składający się z: pla-
stikowej koperty oznaczonej 
naklejką „Koperta życia”, 
ankiety i naklejki do umiesz-
czenia na drzwiach lodówki.

Na podstawie ankiety pa-
cjent przygotowuje informa-
cję na temat stanu swojego 
zdrowia: chorób na które cier-
pi, przyjmowanych lekarstw, 
skłonności do uczuleń, podaje 
również numery telefonów do 
najbliższej rodziny lub opieku-
nów. Umieszczenie „Koperty 
życia” w lodówce, czyli miej-
scu widocznym i dostępnym 

umożliwia ratownikom szybki 
dostęp do podstawowych in-
formacji o pacjencie. Wśród 
podopiecznych Ośrodka Po-
mocy Społecznej „Koperty 
życia” będą dostarczane przez 
opiekunki i pracowników so-
cjalnych.

O „Kopertach życia” po-
informowani są ratownicy 
medyczni i placówki służby 
zdrowia obsługujący gminę 
Strzegom. 

Odbierz kopertę życia

Choć dopiero zaczynają, to 
już sobie świetnie radzą. Mają 
młodego i ambitnego akorde-
onistę Macieja Michałowskiego, 
opracowują repertuar opiewający 

piękno ziemi ojczystej i posiadają 
stylizowane stroje, nawiązujące 
do kultury Śląska. Pracują nad 
własnym, odrębnym stylem i wi-
zerunkiem, wykorzystując talenty 

członkiń zespołu. W Jaroszowie 
śpiewa się przy każdej okazji.

- Piosenka towarzyszyła nam 
zawsze, chociażby przy wspólnym 
wiciu wieńców dożynkowych. 

Takie wspólne śpiewanie integru-
je grupę, nadaje jej wyrazistości, 
uprzyjemnia wspólnie spędzony 
czas, daje radość, wytchnienie 
i chęć do dalszego działania. Przy-
szłość naszego zespołu wiążemy 
z osobą, profesjonalnie związaną 
z muzyką i pieśnią, gotową do 
podjęcia współpracy z nami, 
która by była naszym kierowni-
kiem muzycznym i dyrygentem. 

A może pan 
burmistrz speł-
ni nasze ma-
rzenia i przy-
d z i e l i  n a m 
profesjonalne-
go instruktora? 
- snuje wizje 
p r z y s z ł o ś c i 
Grażyna Bo-
sek. 

Wspólne śpiewanie dodaje skrzydeł
W gminie Strzegom będzie to kolejny zespół wokalny, działający w ramach Koła Gospodyń Wiejskich. Życzymy członkiniom zespołu wszystkiego najlepszego

Na tą chwilę mieszkańcy Żół-
kiewki czekali od dawna. Świetlica 
wiejska została wyremontowana. 

Nowe posadzki, odnowione 
ściany, toalety, okna i drzwi – tak 
prezentuje się budynek świetlicy 
po remoncie. Uroku pomieszcze-
niom dodaje ponadto efektowne 
oświetlenie. W obiekcie wykona-
no instalację wodno-kanalizacyj-
ną i elektryczną, zamontowano 

dodatkowe grzejniki oraz wkład 
żaroodporny w istniejącym ko-
minie spalinowym. Świetlica 
wzbogaci się także o urządzenia 
dostarczone przez gminę, tj. 
piekarnik elektryczny, kuchenkę 
mikrofalową, czy lodówkę. Te-
raz jest to z pewnością miejsce, 
w którym czas będą z chęcią 
spędzać wszyscy mieszkańcy 
Żółkiewki. 

Świetlica jak nowa!
Międzyrzecze:
08.07.2015 r. godz.15:00-18:00 – 
„Wesoły świat piosenki” - zabawa 
z dziećmi.
09.07.2015 r.godz.15:00-18:00 – Tenis 
stołowy z rodzicami. 
10.07.2015 r.godz.15:00-19:00 – Wy-
cieczka na Górę Krzyżową w Strze-
gomiu.
15.07.2015 r. godz.15:00-18:00 – Mo-
delowanie z masy solnej. 

Jaroszów:
świetlica czynna od 12:00 do 16:00
30.06.15r. godz.13:00 – „Trzy, dwa, 
jeden... START!” - powitanie wakacji. 
Zajęcia plastyczne „Moje wakacyjne 
marzenie”
06.07.15 r. godz.14:00 – Maraton 
filmowy dla dzieci od lat 12.
13.07.15 r. godz.13:00 – Technika 
rysowania ołówkiem – zajęcia pla-
styczne.

Bartoszówek:
Świetlica czynna: wtorek, środa 16:00-
19:00, czwartek 15:00-19:00

01.07.15 r. – Zabawy sportowe.
07.07.15 r. – Rozgrywki w piłkę siat-
kową.
09.07.15 r. – Rozgrywki w piłkę noż-
ną. 

Stanowice:
01.07.15 r. godz.16:30-20:00 – Puzzle, 
tenis stołowy, warcaby, zajęcia kom-
puterowe.
02.07.15 r. godz.16:30-20:00 – Spacer, 
gry i zabawy na terenie świetlicy.
03.07.15 r. godz.16:30-20:00 – Prace 
plastyczne z wykorzystaniem wycinek 
oraz wydzieranek z papieru . 
06.07.15 r. godz.16:30-20:00 – Let-
ni bukiet – zajęcia plastyczne; gry 
i zabawy.
07.07.15 r.godz.16:30-20:00 – Two-
rzenie figurek z papieru oraz butelek 
plastikowych.
08.07.15 r.godz.16:30-20:00 – Gry 
i zabawy: chińczyk, puzzle, warcaby; 
zajęcia komputerowe.
09.07.15 r.godz.16:30-20:00 – Za-
bawy na świeżym powietrzu, gry 
zespołowe.

10.07.15 r. godz.16:30-20:00 – Sprzą-
tamy wokół świetlicy; gry i zabawy. 

Tomkowice:
Świetlica czynna pon. – śr: 09:00-13:00; 
czw.:10:00-14:00; pt.:09:00-13:00
01.07.15 r. – Wyjazd do kina.
06.07.15 r.-godz.10:00-13:00 – Zajęcia 
na boisku sportowym – siatkówka, 
badminton.
09.07.15 r. -godz.10:00-14:00 – Wy-
jazd do Strzegomia na basen.
13.07.15 r. -godz.10:00-13:00 – Sport 
to zdrowie – wycieczka rowerowa do 
Roztoki; zabawy na Orliku.
16.07.15 r. -godz.10:00-14:00 – Wy-
jazd do Strzegomia na basen. 

Rusko:
01.07.15 r. godz.16:15-20:15 – Żegnaj 
szkoło – witajcie wakacje! Zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy.
02.07.15 r. godz.18:30-19:30 – Próba 
scholi.
03.07.15 r. godz.16:15-20:15 – Zdro-
wo na sportowo – gry na boisku 
wiejskim. 

04.07.15 r. godz.09:00-12:00 – Ru-
sko – Moja Mała Ojczyzna – prace 
plastyczne.
06.07.15 r. godz.16:15-20:15 – Bajka pt.: 
„Kot w butach” - zapoznanie ze scena-
riuszem oraz zajęcia plastyczne; zajęcia 
taneczno-wokalne, gry i zabawy.
07.07.15 r. godz.16:15-20:15 – W 
zdrowym ciele zdrowy duch – rozmowy 
na temat zdrowia; prace plastyczne, gry 
i zabawy; zebranie Koła Gospodyń 
Wiejskich.
08.07.15 r. godz.16:15-20:15 – Spotkanie 
z pielęgniarką; prace plastyczne pt.: „Mój 
wymarzony zawód.
09.07.15 r. godz.18:30-19:30 – Próba 
scholi. 
10.07.15 r. godz.16:15-20:15 – Tworze-
nie kostiumów potrzebnych do przedsta-
wienia; zajęcia plastyczne.
11.07.15 r. godz.09:00-12:00 – Wyciecz-
ka do kina w Świdnicy. 
13.07.15 r. godz.16:15-20:15 – Wspo-
mnienia z wycieczki; prace plastyczne; 
gry i zabawy.
14.07.15 r. godz.16:15-20:15 - „Wiejskie 
kino” - maraton z bajkami dla dzieci. 

Plan świetlic wiejskich w lipcu 2015 r.

Koperty można otrzymać w:
-  Urzędzie Miejskim – Wydziale Obsługi Interesanta, 
-  Strzegomskim  Centrum Medycznym w  Strzegomiu  przy  ul. 
Witosa 7, 

-  Przychodni „Zdrowie” w Strzegomiu przy ul. Kościelnej 4, 
-  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Strzegomiu  przy  ul.  Armii 
Czerwonej 23, 

-  Stacji  Pogotowia Ratunkowego w Strzegomiu  przy  ul. Armii 
Krajowej 23.

„Koperty życia” są również dostępne u sołtysów wszystkich wsi 
Gminy Strzegom.

Czy w gminie Strzegom powstanie nowy zespół wokalny? Wszystko na to wskazuje. Podczas 
uroczystości odznaczenia najaktywniejszych kobiet medalem „Order Serca - Matkom Wsi” 
w dn. 7 czerwca 2015 r. w Jaroszowie, po raz pierwszy oficjalnie wystąpił zespół śpiewaczy, 
ukonstytuowany w ramach Koła Gospodyń Wiejskich „ Morwa Biała” i noszący tę samą 
nazwę, w nawiązaniu do dawnej historii Jaroszowa związanej z uprawą morwy białej.
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Kilka ważnych rad na udane 
wakacje 

O czym warto pamiętać, wy-
bierając się na urlop, przypomi-
nają instytucje biorące udział we 
wspólnej akcji "Przed wakacjami 
– co warto wiedzieć?". W działa-
nia po raz kolejny zaangażowana 
jest policja. Funkcjonariusze 
apelują o zachowanie ostrożności 
w czasie podróży. Przypominają 
też o zasadach bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą. 

Bezpieczne wyjazdy 
Dzieci i młodzież wyjadą nie-

bawem na kolonie i obozy. Już 
teraz, jak to zwykle bywa pod 
koniec roku szkolnego, organi-
zowane są wycieczki. Dobrym 
zwyczajem stało się kontrolo-
wanie przez policję oraz In-
spekcję Transportu Drogowego 
autokarów, które wiozą dzieci 
i młodzież. Organizatorzy wy-
jazdów z wyprzedzeniem mogą 
zgłosić potrzebę sprawdzenia 
autokaru policji lub Inspekcji 
Transportu. W wielu miastach 
Polski są wyznaczone stałe miej-
sca, w których policjanci prze-
prowadzają wcześniej zgłoszone 
kontrole. Jeśli nauczyciel, rodzic 
czy organizator wyjazdu będzie 
miał jakiekolwiek podejrzenia, 
dotyczące stanu technicznego 

autokaru lub stan trzeźwości kie-
rowcy będzie budził wątpliwości, 
należy nie dopuścić do dalszej po-
dróży, a swoje wątpliwości zgłosić 
policjantom. Należy pamiętać, 
że każdy kierowca, wsiadając 
do pojazdu, odpowiada za życie 
wszystkich pasażerów. Osoby or-
ganizujące wypoczynek, powinny 
przykładać szczególną wagę 
do kwestii wynajęcia autokaru. 
Pewne informacje świadczące 
o należytym przygotowaniu po-
jazdu oraz kierowcy organizato-
rzy wyjazdu mogą uzyskać sami, 
np. prosząc o okazanie badania 
technicznego pojazdu, oglądając 
opony, ustalając z którego roku 
jest autobus i jaki ma przebieg. 
Pojazdy bardzo wyeksploatowa-
ne, nawet jeśli są przygotowane 
do drogi, stwarzają ryzyko awarii 
i komplikacji w czasie podró-
ży. W trakcie jazdy autokarem 
dzieci nie powinny spacerować 
po wnętrzu pojazdu, wychylać 
się przez okna, stawać na siedze-
niach, opierać się o drzwi. Takie 
zachowania, oprócz tego że są 
niebezpieczne, rozpraszają uwagę 
kierującego. Postoje autobusu 
należy organizować wyłącznie 
w miejscach do tego przezna-
czonych, najlepiej na oznako-
wanych parkingach. Zgodnie 
z przepisami prawa o ruchu 

drogowym na pojeździe prze-
wożącym zorganizowaną grupę 
dzieci i młodzieży w wieku do 18 
lat, umieszcza się z przodu i z tyłu 
tablice barwy żółtej z symbolem 
dzieci barwy czarnej. Kierujący 
takim pojazdem jest obowiązany 
włączać światła awaryjne pod-
czas wsiadania lub wysiadania 
dzieci. Kierującemu autobusem 
w czasie przewożenia osób nie 
wolno palić tytoniu i spożywać 
pokarmów. Zabrania mu się 
także oddalania od pojazdu, gdy 
silnik jest włączony. Kierowca, od 
którego zależy bezpieczeństwo 
uczestników wyjazdu, powinien 
być wypoczęty i wyspany. 

Co zrobić żeby podróż autoka-
rem była bezpieczna? 

Przed wyjazdem dziecka au-
tokarem sprawdź, kto jest or-
ganizatorem wycieczki i czy 
posiada właściwe kwalifikacje 
oraz pozytywną opinię. Najczę-
ściej takie informację można 
znaleźć w Internecie – ludzie 
chętnie się wymieniają spostrze-
żeniami. Nie sugeruj się jedynie 
niższą ceną wynajęcia autokaru, 
bo to często nie idzie w parze 
z bezpieczeństwem. Jeżeli masz 
uzasadnienie podejrzenia co do 
stanu trzeźwości kierowcy (beł-
kotliwa mowa, wyczuwalna woń 
alkoholu, nadmierne pobudzenie 
lub otępienie), nie pozwól mu 
wyruszyć w drogę i powiadom 
policjantów. Możesz wezwać 
też policjantów, jeśli stwierdzisz, 
że stan techniczny pojazdu ma 
wiele do życzenia (popękane 
szyby, opony ze zużytym bież-
nikiem itp.) 

Jeżeli kierowca autokaru czy 
przewoźnik nie chce zgodzić się 
na kontrolę, to może oznaczać, 
że chce ukryć istotne informacje, 
które mogą wpłynąć na poziom 
bezpieczeństwa podróży. Jeśli 
autobus rusza w dłuższą trasę, 
pomyśl, aby w umowie wynajmu 
autokaru zawrzeć klauzulę, by 
w autobusie było dwóch kierow-
ców, a autobus był poddany do-
datkowym badaniom technicz-
nym. Koszt badania technicznego 
wynosi ok. 200 zł. 

Nad właściwym przebiegiem 
podróży powinni czuwać opie-
kunowie wycieczki. Miejsce 
przy drzwiach autobusu muszą 
zająć osoby dorosłe. Kierownik 

wycieczki zajmuje miejsce obok 
kierowcy. Przejścia w autokarze 
muszą być wolne, co umożliwia 
szybkie opuszczenie pojazdu 
w razie ewakuacji (wszystkie ba-
gaże powinny być ulokowane na 
półkach lub bagażniku autoka-
ru). W przejściach autobusu nie 
mogą znajdować się dodatkowe 
miejsca siedzące, a w czasie 
jazdy dzieci nie powinny spa-
cerować po autobusie ani stać 
w przejściu. 

Jeżeli autobus jest wyposa-
żony w pasy bezpieczeństwa, 
przewożone w nim osoby mu-
szą mieć je zapięte. Należy pa-
miętać o przestrzeganiu norm 
czasu pracy kierowcy. W trakcie 
jazdy trzeba organizować prze-
rwy na odpoczynek. Postoje te 
mogą odbywać się wyłącznie 
w miejscach do tego przezna-
czonych, tj. na oznakowanych 
parkingach. Należy pamiętać, 
że opiekunowie wycieczki są 
współodpowiedzialni za bez-
pieczeństwo przewożonych 
dzieci. W sytuacji gdy kie-
rowca autokaru łamie zasady 
bezpieczeństwa (przekracza 
dozwoloną prędkość, rozmawia 
przez telefon komórkowy itp.), 
mają obowiązek zdecydowanie 
zwrócić mu uwagę. Jeżeli po 
podróży masz zastrzeżenia do 
zachowania kierowcy, koniecz-
nie przekaż je przewoźnikowi. 
Dojeżdżając do miejsca prze-

znaczenia, należy odpowiednio 
wcześniej poinformować dzieci 
o przygotowaniu się do wyjścia. 
Dzieci nie powinny wysiadać 
z autokaru od strony jezdni 
ani wchodzić na jezdnię spoza 
pojazdu. 

Bezpieczny wypoczynek nad 
wodą 

Wakacje sprzyjają spędzaniu 
wolnego czasu nad wodą. Pamię-
tajmy, że bezpieczeństwo nasze 
i naszych dzieci nad wodą zależy 
w dużej mierze od nas samych. 
Przestrzegajmy podstawowych 
zasad podczas wypoczynku nad 
wodą. 

Zasady bezpiecznej kąpieli: 
- Pływaj tylko w miejscach 

strzeżonych czyli tam, gdzie 
jest ratownik WOPR. 

- Przestrzegaj regulaminu ką-
pieliska, na którym prze-
bywasz. Stosuj się do uwag 
i zaleceń ratownika. 

- Nie pływaj w czasie burzy, 
mgły oraz gdy wieje porywisty 
wiatr. 

- Nie pływaj w miejscach, gdzie 
jest dużo wodorostów lub 
wiesz, że występują zawiro-
wania wody lub zimne prądy. 
Pływaj w miejscach dobrze 
znanych. 

- Nie skacz do wody w miej-
scach nieznanych. Może się to 
skończyć śmiercią lub kalec-

twem. Absolutnie zabronione 
są w takich miejscach skoki "na 
główkę". 

- Nie baw się w przytapianie 
innych osób korzystających 
z wody oraz spychanie do wody 
z pomostów i materacy. 

- Pamiętaj, że materac dmucha-
ny nie służy do wypływania na 
głęboką wodę, podobnie jak 
i nadmuchiwane koło. 

- Nigdy nie pływaj po spożyciu 
alkoholu. 

- Kąpiąc się na kąpieliskach 
zwracaj uwagę na osoby obok 
nas. Może się okazać, że ktoś 
będzie potrzebował pomocy. 
Jeżeli będziesz w stanie mu 
pomóc to uczyń to, ale w grani-
cach swoich możliwości. Jeżeli 
nie będziesz się czuł na siłach, 
to zawiadom inne osoby. 

- Nie przeceniaj swoich umiejęt-
ności pływackich. Jeżeli chcesz 
wybrać się na dłuższą trasę 
pływacką, płyń asekurowany 
przez łódź lub przynajmniej 
w towarzystwie jeszcze jednej 
osoby. Na głowie powinieneś 
mieć założony czepek, abyś był 
widoczny dla innych w wodzie. 
Możesz do tego celu użyć bojki 
na szelkach. 

- Nie wypływaj za daleko od 
brzegu po zapadnięciu zmroku. 
Pływanie po zachodzie słońca 
jest niebezpieczne. 

z komunikatu KPP 
w Świdnicy 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

Adam: witam. Po raz kolejny 
powrócę do problemu kolizji 
przystanku i ruchu rowerów 
przy Al. wojska Polskiego (przy-
stanek naprzeciw byłego sklepu 
„savii”). jak widać, nie zamie-
rza pan z tym problemem nic 
zrobić. do problemu zwykłej 
kolizji, rowerzysta czekający na 
przyjazd autobus, doszedł jesz-
cze - jak zauważyłem - problem 
drobnych pijaczków pijących 
na przystanku alkohol, zaku-
piony w sklepiku naprzeciw 
tego przystanku. ci panowie (i 
nieraz panie) nagle wytaczają 
się przed jadący rower. czy 
tak ma już pozostać? Pozdra-
wiam i oczekuję przemyślanych 
działań w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa na tym odcinku 

tej, jednej z nielicznych, ścieżki 
rowerowej.

Tak jak pan widzę potrze-
bę unormowania problemu 
związanego z lokalizacją wiaty 
przystankowej oraz ścieżki 
rowerowej przy Al. Wojska Pol-
skiego w Strzegomiu. W chwili 
obecnej jest opracowany pro-
jekt przebudowy tego odcinka. 
Projekt zostanie zrealizowany 
po pojawieniu się środków fi-
nansowych na przebudowę lub 
budowę ścieżek rowerowych.

grażyna: Panie burmistrzu, 
moje pytanie dotyczy ul. świd-
nickiej. czy jest możliwość usta-
wienia na tej ulicy koszy na 
śmieci? ich ilość jest za mała. 
koszy brakuje po parzystej stro-

nie tej ulicy, gdzie są sklepy. 
Informuję, że kosze uliczne 

na ul. Świdnickiej, tak jak na 
pozostałych ulicach, służą tyl-
ko i wyłącznie do wyrzucania 
odpadów w czasie drogi.

Andrzej: zgodnie z dz.u 2013 
poz. 1326 oraz załącznik nr 
2 do zarządzenia ministra 
infrastruktury i rozwoju ozna-
kowanie płatnych miejsc par-
kingowych przy ulicy św. Anny 
i świdnickiej jest niezgodne z 
w/w zarządzeniem, a opłata 
tym samym jest pobierana nie-
legalnie przez samorząd i zuk. 
co pan na to?

Opłata parkingowa pobierana 
jest zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Strzegomiu ws. 

ustalenia strefy płatnego parko-
wania na terenie miasta Strzego-
mia, ustalenia wysokości stawek 
opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach 
publicznych w strefie płatnego 
parkowania, określenia wysokości 
opłaty dodatkowej oraz określe-
nia sposobu pobierania opłat. 
Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Do-
datkowo strefa działa zgodnie z 
zatwierdzonym projektem orga-
nizacji ruchu przez starostę świd-
nickiego. W projekcie organizacji 
zostało również zatwierdzone 
oznakowanie Strefy Płatnego 
Parkowania. Uważam, że strefa 
działa zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

wacław c.: czy pan jako bur-
mistrz wraz z radnymi możecie 
wprowadzić w gminie lub tylko 
na terenie miasta strzegom 
przepis zakazujący koszenia 
trawy wyjącymi podkaszarka-
mi od godziny 15.00 w sobotę 
do poniedziałku? człowiek 
chciałby po całym tygodniu 
pracy spokojnie odpocząć na 
świeżym powietrzu, a tu są-
siad jeden z drugim zakłócają 
spokój swoimi „maszynami”. 
rozmowa i upomnienie nic nie 
dają, to trzeba jakoś odgórnie 
uregulować.

W chwili obecnej nie ma 
przepisów prawnych pozwala-
jących na ograniczenie koszenia 
trawy podkaszarkami.

Co zrobić, żeby podróż samochodem i autokarem była bezpieczna? Jak zabezpieczyć mieszkanie i o czym należy pamiętać wybierając się nad wodę? 
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W sobotę strzegomianie mogli 
skorzystać z bezpłatnych badań 
i konsultacji lekarskich w ra-
mach akcji „Nasze Zdrowie”. 
W budynku Urzędu Miejskiego 
można było m.in. sprawdzić 
poziom cholesterolu, zbadać 
ciśnienie, czy zapytać o poradę 
dietetyka. Natomiast przed 
magistratem stanął osteobus, 
w którym przeprowadzane były 
badania i konsultacje w kie-
runku osteoporozy. Chętnych 
nie brakowało. Do specjalistów 
ustawiły się kolejki. Świadczy 
to o powodzeniu akcji. Tego 
samego dnia w Strzegomskim 
Centrum Kultury odbyły się 
turnieje szachowy, warcabowy 
i gier komputerowych o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Impreza wzbudziła duże 
zainteresowanie i połączyła 
strzegomian z różnych grup 
wiekowych. Warto podkreślić, 
że jednym z najważniejszych 
punktów soboty był IV Ogól-
nopolski Bieg Uliczny o Pu-
char Burmistrza Strzegomia 
- „Strzegomska Dwunastka 
- Biegajmy Razem”. W słonecz-
no - deszczowej scenerii męż-
czyźni pokonali 12 km (3 pętle), 
a kobiety - 8 km (2 pętle). Przed 
biegiem głównym rozegrano 
zawody dla uczniów szkół, 
w różnych kategoriach wieko-
wych, na boisku sportowym 
Zespołu Szkół w Strzegomiu. 
Najważniejszy bieg wystartował 
punktualnie o godz. 12.00. Na 
wszystkich uczestników czekał 
atrakcyjny pakiet sportowy, 
a na mecie - pamiątkowy me-
dal i ciepły posiłek. Najlepsi 
biegacze - we wszystkich kate-
goriach wiekowych - otrzymali 
piękne, kamienne, puchary 
i karty upominkowe. W sumie 
bieg główny ukończyło 245 
zawodników (181 panów i 64 
panie). Dodajmy, że w gronie 
startujących było trzech męż-
czyzn po przeszczepach (2 po 
przeszczepach nerki i jeden po 
przeszczepie wątroby). 

Na sobotę organizatorzy 
przygotowali również ofer-
tę edukacyjno – kulturalną 

dla każdych grup wiekowych. 
Dla dzieci: Gierki – klasterki, 
warsztaty etnograficzne o Chi-
nach, Warsztaty prehistorycz-
ne, warsztaty kamieniarskie, 
a dla najmłodszych - zamki 
dmuchane, kule wodne i mini 
Bungee. Dla nieco starszych był 
pokaz rzeźbienia w piaskowcu, 
który demonstrowali strze-
gomscy rzeźbiarze – Patryk 
Nieczarowski i Jerzy Zysk. 
Miłośnikom rzeźbiarstwa swoje 
prace poplenerowe zaprezento-
wali studenci Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, pra-
cujących pod naukową pieczą 
wykładowców – Grzegorza 
Nemyjskiego i Radosława 
Kelera. Małą formę rzeźbiarską 
przedstawił Marek Czyczerski, 
specjalizujący się w rzeźbie 
ogrodowej. Jak zwykle zadziwiło 
stoisko firmy Litos i Piramidy, 
które zaprezentowały nietypo-
we formy fontann z kulą obro-
tową, globus i zegar słoneczny. 
Ewa Solima przedstawiła swoją 
nową rzeźbę, podświetlaną 
fontannę – Pierścień. Był też 
pokaz maszyn górniczych. 
Firma Granit S.A. wystawiła 
najnowszy nabytek wiertnicę 
Atlas Copco i ładowarkę firmy 
Volvo. Firma Komatsu Polska 
zademonstrowała nowy mo-
del ładowarki typu WA 500, 
która znajduje zastosowanie 
w kamieniołomach. Kompre-
sory przewoźne firmy Atmos, 
narzędzia pneumatyczne do 
obróbki kamienia oraz wier-
tarki, młotki i inne narzędzia 
zaprezentowała na stosiku 
znana w Europie firma Atmos, 
czeski producent kompresorów 
oraz narzędzi do wydobycia 
w górnictwie. Metalac Polska - 
producent koparek i ładowarek 
produkowanych w Niemczech 
przedstawił dwa modele łado-
warek. Wieczorem natomiast 
scena należała do artystów. 
Publiczność do wspólnej za-
bawy porwali zespół Quardia, 
Kasia Popowska oraz Error. 
Gwiazdą wieczoru był chary-
zmatyczny Mesajah, grający 
muzykę reggae.

Muzycznie, sportowo i zdrowo
Sobota obfitowała w mnóstwo różnych atrakcji dla całych rodzin. Mimo momentami deszczowej pogody strzegomianie bawili się znakomicie

Warsztaty kamieniarskie, pokazy obróbki kamienia, turniej 
rycerski, zawody sportowe, koncerty dla młodzieży i wiele in-
nych wydarzeń – oferta dla uczestników ŚGS w dniu 20 czerwca 
br. była bardzo bogata.
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Przemarsz przez strzegomski rynek Bractw rycerskich

Start do Biegu ulicznego „Strzegomska dwunastka” punktualnie o godz. 
12.00

w ramach akcji „Nasze zdrowie” w um w Strzegomiu przyjmowali lekarze 
specjaliści

Sporą popularnością cieszyły się również warsztaty Chińskie

Kolorowe miasteczko dla najmłodszych przygotowane przez zS 
w Strzegomiu

uczestnicy turniejów: szachowego, warcabowego i gier komputerowych

Stoisko strzegomskiego artysty-rzeźbiarza Jerzego zyska było co chwilę 
oblegane

występ dwóch największych gwiazd soboty: Kasi Popowskiej i mesajah

Sobota była bardzo bogatym dniem we wszelkie wydarzenia. Każdy z uczestników strzegomskiego święta mógł znaleźć coś dla siebie. I choć pogoda nieraz płatała figla organiza-
torom, to jednak wszystko udało się doprowadzić do szczęśliwego końca. Zwieńczeniem dnia był znakomity koncert charyzmatycznego Mesajah, na którym zjawiło się mnóstwo 
publiczności. 

II dzień Święta Granitu Strzegomskiego
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Mimo opadów deszczu, 
mieszkańcy Strzegomia po-
stanowili sprawdzić, co dla 
nich przygotowali organi-
zatorzy na ostatni już dzień 
tej wyjątkowej imprezy. XXX 
Regionalna Giełda Minera-
łów, która odbyła się w CAS 
„Karmel”, przyciągnęła tłumy. 
Zbiory prezentowane podczas 
giełdy zachwyciły wszystkich 
zwiedzających. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się 
także pokazy walk rycerskich 
z udziałem bractw. Tego dnia 
strzegomskie planty przenio-
sły się w przeszłość i zaprosiły 
wszystkich do wspólnego 
spędzania czasu. Nie lada 
gratką była również rekon-
strukcja historycznej bitwy o 
ratusz miejski, przygotowana 
przez Grupę Artystyczną 
Gorgona. Stroje z epoki, huk 
wystrzałów oraz trzymające 
w napięciu akcje – to tylko 
niektóre z elementów wido-
wiska przygotowanego przez 
artystów z Grupy Gorgona. 
Duże zainteresowanie wzbu-
dziła także Granitowa Gra, 
którą doskonale znają wszyscy 
uczestnicy Święta Granitu 
Strzegomskiego. Mieszkan-
ki Strzegomia i nie tylko 
zachwycił pokaz wspaniałej 
granitowej biżuterii, jaką moż-
na było podziwiać w pobliżu 
Galerii zbazaltu.pl, która na 
dobre wkomponowała się już 
w krajobraz miasta. Święto 
Granitu było doskonałą okazją 
do przypomnienia o istnieniu 
tego niezwykłego miejsca, 
które promuje tę drogocenną 
skałę poprzez przepiękne 
wyroby. Galeria obchodzi w 
tym roku pierwszą rocznicę 
swojego istnienia. 

Jednym z ostatnich akcen-
tów wydarzenia były podzię-
kowania burmistrz Strzego-
mia Zbigniewa Suchyty dla 
wystawców oraz firm kamie-
niarskich. Tegoroczni wystaw-
cami byli: Granit Strzegom 
SA, Piramida - Bogusław 
Solima, Granex - Krzysz-
tof Skolak, Litos - Tomasz 
Solima, ZS TGO - Zespół 
Szkół w Strzegomiu, ZPBK - 
Związek Pracodawców Branży 
Kamieniarskiej, ATMOS - 
sprężarki, M+Q, KOMATSU 
- maszyny kamieniarskie, 
MECALAC - ładowarki , 
Targi Kamienia w Poznaniu 
- spot reklamowy, Jerzy Zysk 
- rzeźbiarz, Marek Czyczerski 
- rzeźbiarz, Fundacja Bazalt, 
Klaster Kamieniarski i Lokal-
na Grupa Działania „Szlakiem 
Granitu”. Pozostali wystawcy 
to: Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe Agrocentrum w 
Strzegomiu - Zygmunt Siwy, 
Liceum Ogólnokształcące 
ze Strzegomia oraz banki: 
BZWBK, Bank Spółdzielczy 
i Bank Przemysłowo Han-
dlowy.

Na koniec Święta Granitu 
Strzegomskiego przed pu-
blicznością zaprezentowały 
się gwiazdy wieczoru. Zbi-
gniew Wodecki przypomniał 
swoje największe przeboje. 
Strzegomianie nucili wraz z 
nim. Dużo wzruszeń wzbu-
dził występ zespołu Dżem, 
który udowodnił, że mimo iż 
Ryszarda Riedla już od dawna 
nie ma pomiędzy nami, to jego 
kompozycje mają ponadczaso-
wy charakter. Zapraszamy już 
teraz na kolejną edycję Święta 
Granitu Strzegomskiego, któ-
ra  za rok! 

Minerały, bitwa i dobra muzyka
Niedziela była ostatnim dniem Święta Granitu Strzegomskiego. Giełda Minerałów przyciągnęła tłumy, podobnie jak koncerty finałowe!

Tak  w trzech słowach można podsumować to, co działo 
się podczas ostatniego już dnia Święta Granitu Strzegom-
skiego. 21 czerwca 2015 r. na strzegomian czekały kolejne 
niespodzianki. 

święto grAnitu strzegomskiego 2015 zA nAmi
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Na antenie tVN 24, na żywo, gra i śpiewa zf „Kostrzanie”

Pierwszy występ na tak dużej scenie przedszkolaków z międzyrzecza

Pokaz granitowej biżuterii przed Galerią zbazaltu.pl, która obchodziła 1. 
urodziny

w stronę wystawców popłynęło wiele podziękowań za trud włożony 
w przygotowanie stoisk kamieniarskich

Publiczność oglądająca efektowne widowisko pn. „Bitwa o ratusz” 

Czeskie miasto Horice ze swoim produktem regionalnym – horickim 
waflem 

zbigniew wodecki udowodnił, że cały czas jest w świetnej formie

Koncert zespołu dżem był wspaniałym zwieńczeniem Święta Granitu 
Strzegomskiego 2015

W niedzielę aura – zwłaszcza od godzin południowych – dopisywała, więc nie było żadnych przeszkód, by cały program przeznaczony na ten dzień zrealizować w 100 procentach. 
W naszej pamięci zostanie na pewno widowisko „Bitwa o Ratusz” przygotowane przez Grupę Artystyczną „Gorgona”, pokaz granitowej biżuterii oraz koncerty Zbigniewa Wodec-
kiego i legendarnego zespołu Dżem.

III dzień Święta Granitu Strzegomskiego
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14 medali: 6 złotych, 5 srebr-
nych i 3 brązowe zdobyli 
zawodnicy sekcji judo AK-
S-u Strzegom w XVII Me-
moriale Judo im. Edwarda 
Brzegowego, który odbył się 
13 czerwca br. w hali strzegom-
skiego OSiR-u.

W turnieju wzięło udział ponad 
200 adeptów judo (roczniki 2006-
2005, 2004-2003, 2002-2001) 
z 20 klubów. W turnieju wystar-
towały drużyny z Czech, Niemiec 
oraz liczne kluby z Polski. Naszych 
południowych sąsiadów repre-
zentowały kluby: Lokomotiva 
Trutnov, JC Broumov i JK DDM 
Melnik, a Niemcy - JC Oranien-
burg i JV Ippon Rodewisch. 

Honorowym gościem turnieju 
była Danuta Brzegowy, która 
otworzyła zawody. Sekcja judo 
AKS-u zaprosiła na turniej Ma-
riusza Cieślińskiego, wielo-
krotnego mistrza świata w spor-
tach walki, który z rąk prezesa 
AKS-u Strzegom - Wiesława 
Witkowskiego otrzymał oko-

licznościową statuetkę. Sekcja 
przyznała statuetki „Przyjaciel 
Sekcji Judo 2015” osobom, mocno 
zaangażowanym w sport. Roz-
grzewkę wszystkich zawodników 
przeprowadziła brązowa meda-
listka Pucharu Polski – Patrycja 
Duszak. 

Na organizację logistyczną, jak 
i poziom zawodów nie można 
było narzekać. Dzieci pokazały 
swój kunszt i dobre przygoto-
wanie kondycyjne do turnieju. 
Pomimo barier językowych, 
zawodnicy zaprzyjaźnili się z ju-
dokami z klubów zagranicznych, 

co w efekcie przełożyło się na 
przyjazną, sportową atmosferę. 
Judocy AKS-u nie oddawali 
punktów za darmo i po stocze-
niu bardzo ciekawych i zaciętych 
pojedynków zdobyli aż 14 me-
dali (szczegóły w ramce).

red

W imprezie udział wzięły 
drużyny z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Udaninie, Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Goczałkowie, Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Kostrzy oraz 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jaroszowie. 

Drużyny zagrały systemem 
każdy z każdym. Po kilku go-
dzinach zmagań przy pięknej, 
słonecznej pogodzie zwycięska 
okazała się drużyna ze PSP 
w Jaroszowie. Drugie miejsce 
przypadło PSP w Udaninie, 
trzecia była PSP w Goczałkowie, 
a tuż za podium uplasowała się 
drużyna ze PSP w Kostrzy. 

Równolegle młodzi zawodnicy 
mogli wziąć udział w konkur-

sie żonglerki piłką nożną oraz 
w konkursie strzeleckim. W czasie 
turnieju zawodnicy, jak i opieku-
nowie oraz kibice mogli posilić się 
pieczoną kiełbasą z grilla czy też 
słodkimi wypiekami. Na koniec 
wszyscy zawodnicy wraz z opie-
kunami otrzymali pamiątkowe 
puchary, medale i nagrody wrę-
czane przez zastępcę burmistrza 
- Wiesława Witkowskiego, 
przewodniczącego Komisji Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji - Cezarego 
Włodarczyka oraz członków za-
rządu klubu Unia Jaroszów. 

Turniej z pewnością można 
uznać za udany, a potwierdze-
niem tego był uśmiech na twarzy 
wszystkich młodych uczestników. 
Zapraszamy za rok!

Wyniki:
PSP Goczałków - PSP Kostrza 
5-2
PSP Jaroszów - PSP Udanin 
3-1
PSP Goczałków - PSP Jaroszów 
1-1
PSP Kostrza - PSP Udanin 1-2
PSP Udanin - PSP Goczałków 
4-0
PSP Jaroszów - PSP Kostrza 
4-1
Najmłodszy uczestnik: Damian 
Struszka (PSP Jaroszów)
Najlepszy bramkarz :  Patryk 
Nowak  (PSP Jaroszów)
Król strzelców :Cezary Stę-

pień (PSP Jaroszów) 4-bramki
Konkurs żonglerki: Kacper Ja-
niak (PSP Goczałków) 
Konkurs strzelecki: Michał Szy-
lar (PSP Goczałków)

red

W zawodach wzięły udział dru-
żyny z Zespołów Szkół Specjal-
nych ze Świebodzic, Wałbrzycha, 
Strzegomia oraz DPS w Świe-
bodzicach. Głównym sędzią był 
Jerzy Majewski, który czuwał i 
obserwował, czy przestrzegane 

są zasady fair play. Po powitaniu 
i oficjalnym otwarciu igrzysk 
przez dyr. Małgorzatę Zarembę 
nastąpił uroczysty przemarsz 
drużyn przy akompaniamencie 
muzycznym dookoła sali. Zawod-
nicy mieli do pokonania różnego 

rodzaju slalomy i tory przeszkód, 
liczyła się nie tylko zwinność, ale 
też celność. Mistrzami strzelanych 
goli metodą „piłka w bramce” 
z niewielkiej odległości okazali 
się gospodarze, czyli drużyna w 
składzie: Aleksandra Piotrowska, 
Patrycja Drejer, Mirosław No-
wak, Patryk Rzepka, Mateusz 
Staroń.

Sport to nie tylko rywalizacja, 
to świetny sposób na aktywność, 
ruch i wspólne działanie, dlatego 

też organizatorzy zdecydowali 
o przyznaniu równorzędnych 
nagród i wyróżnień w postaci in-
dywidualnych medali dla wszyst-
kich uczestników oraz słodyczy, 
gadżetów dyplomów i pucharów 
dla poszczególnych placówek. Był 
też czas na regenerację sił i po-
częstunek w postaci bułek, jabłek, 
wody mineralnej i soków. 

W przerwie rozgrywek wystą-
piła grupa taneczna „Biedronki” 
z Publicznego Przedszkola Nr 3 

w Strzegomiu i zaprosiła wszyst-
kich do wspólnej zabawy w rytm 
tańca Chihuahua. Wesoły refren z 
piosenki o Pszczółce Mai brzmiał 

jeszcze długo w uszach widowni. 
„Szubi dubi du”- następna olim-
piada już za rok!

red

Po Memoriale Judo

Jaroszów: Gospodarze nie dali szans rywalom!

II Olimpiada Sportowa za nami 

Sekcja judo AKS-u zaprosiła na turniej M. Cieślińskiego, wielokrotnego mistrza świata w sportach walki

Turniej był udany, a potwierdzeniem tego był uśmiech na twarzy wszystkich młodych uczestników

Do pomocy przy organizacji zaproszeni zostali wolontariusze – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu pod opieką Jacka Fornala

Już od środy (24 czerwca br.) 
będzie można oglądać na hipo-
dromie w Morawie największą 
w Polsce imprezę jeździecką 
- międzynarodowe zawody we 
wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego (wkkw) - 
Strzegom Horse Trials. 

Tegoroczna, trzynasta, edycja 
będzie pod każdym względem 
rekordowa: w programie aż 7 
międzynarodowych konkursów, 
na trasie crossu wiele nowych 
przeszkód, zawody będą trwały 
pięć dni, a na liście zgłoszeń jest 
370 koni oraz aż 7 jeźdźców 
z TOP 30 Rankingu FEI!

W Morawie wystar tują  
m. in.: Karin Donckers, An-
dreas Dibowski, Izzy Taylor, 
Sandra Auffarth, Tim Lips, 
Andrew Hoy i numer jeden 
światowego wkkw - Michael 
Jung. Michael Jung jest ak-
tualnym mistrzem olimpij-
skim (Londyn 2012), mistrzem 
świata (Kentucky 2010) i mi-
strzem Europy (Malmo 2013 
i Luhmuhlen 2011). - Przed 
nami wielkie jeździeckie wi-
dowisko – zapowiada Marcin 
Konarski, wiceprezes klubu 
LKS Stragona. - W trakcie 
zawodów nie zabraknie także 

atrakcji pozasportowych dla pu-
bliczności. W programie mamy 
liczne pokazy, dla najmłodszych 
dmuchane zjeżdżalnie oraz 
przejażdżki na kucykach – do-
daje Marcin Konarski.

Serdecznie zapraszamy!

Reprezentanci sekcji łuczni-
czej AKS-u Strzegom wzięli 
udział X Turnieju Łuczniczym, 
który odbył się w hali OSiR. 
Uroczyste zakończenie zawo-
dów miało miejsce 1 czerwca 
br. podczas obchodów Dnia 
Dziecka. Zawodnicy otrzymali 
puchary, dyplomy i pamiąt-
kowe medale oraz upominki 
ufundowane przez rodziców. 
Turniej był podsumowaniem 

intensywnego okresu szkole-
nia dzieci w roku szkolnym 
2014/2015.

Zwycięzcy turnieju:
Kategoria „Dzieci Młodsze”
1. miejsce - Colin Jankiewicz
Kategoria „Dzieci Starsze”
1. miejsce - Sebastian Dudzik
Kategoria „Młodzicy”
1. miejsce - Michał Gołąb

red

Konne widowisko w Morawie

Rywalizowali łucznicy

Wyniki judoków AKS-u: 
Złote medale: Aleksandra Sypko, Sandra Baranowska, Gracjan Poterała, 
Antoni Wojtasik, Dawid Hypta i Jakub Miszkiewicz
Srebrne medale: Sara Dynowska, Bartosz Duszak, Hanna Fedyczkowska, 
Robert Jeziorski i Olga Rudnicka
Brązowe medale: Tomasz Brzegowy, Kacper Bezubka i Dorota Rogińska
4. miejsca: Miłosz Pietkiewicz, Nikola Miziołek i Kasper Zarzycki
5. miejsca: Natalia Bezubka, Krystian Cedzidło, Marcin Wojtków, Michał 
Koguciuk i Hanna Szyrner
6. miejsce: Michał Hałajec

PROGRAM STRZEGOM HORSE 
TRIALS 2015:
środa, 24 czerwca 2015
9.00 Ujeżdżenie - CI-short1*J, CI-
short1* part I, CI-short 2* part I
czwartek, 25 czerwca 2015
8.00 Ujeżdżenie - CI-short 2* part 
II, CI-short1*part II 
11.00 Ujeżdżenie CI-long3*
11.15 Ujeżdżenie CI-long1*
9.00 Skoki CI-short 2*, CI-short1*J, 
CI-short1*
piątek, 26 czerwca 2015
8.00 Ujeżdżenie - CI-long 2*,
9.00 Ujeżdżenie - CICO3* NC,
9.00 Cross - CI-long 1*, CI-short 1*, 
CI-short1*J, CI-short 2*
sobota, 27 czerwca 2015
8.00 Cross - CI-long 2*, CICO3* NC, 
CI-long3*
18.00 Skoki - CI-long 1*
niedziela, 28 czerwca 2015
10.30 Skoki - CI-long 2*, CI-long3*, 
CICO3* NC

Strzegom Horse Trials 2015 w liczbach
Konkursy: 7 - CIC1*, CIC1*J, CCI1*, CIC2*, CCI2*, CCI3* oraz CICO3* - zaliczany 
do cyklu Pucharu Narodów
Kraje: 21 - Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Finlandia, Hisz-
pania, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, San Marino, 
Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Konie: 366
Zawodnicy: 222 /Polacy – 50, Niemcy – 35, Włosi – 21/
Pula nagród 115 000 PLN

Tabela:
1. PSP Jaroszów 3 8-3 7 pkt.
2. PSP Udanin 3 7-4 6 
3. PSP Goczałków 3 6-7 4
4. PSP Kostrza 3 4-11 0

W sobotę, 13 czerwca br. na stadionie w Jaroszowie odbył się 
coroczny Turniej Piłki Nożnej im. Czesława Żydka. Organi-
zatorem Turnieju był klub piłkarski Unia Jaroszów. 

W hali sportowej strzegomskiego OSiR-u - 11 czerwca br. 
- zorganizowana została przez Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu II Olimpiada Sportowa dla szkolnictwa 
specjalnego. Koordynatorką imprezy była Marlena Pudło 
– Świdurska, nauczycielka wychowania fizycznego.

Zawody zorganizowali rodzice dzieci sekcji łuczniczej AKS-u Strzegom przy 
udziale  trenera  sekcji  Janiny  Zięciny,  która  jednocześnie  pełniła  funkcję 
sędziego.
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 779, 
AM-9, Obr. 2 o powierzchni 
0,1152 ha, położona w Strzego-
miu przy ul. Jagodowej. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 58.400,00 zł
Wadium - 5.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.07.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów po-
łożonych w mieście Strzegom 
w rejonie ulic: Brzegowej, Mic-
kiewicza, Gronowskiej - Armii 
Krajowej powyższa działka 
przeznaczona jest pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – 1 MN. 
Dostęp działki nr 779, AM - 9, 
Obr. 2 do drogi publicznej odby-
wać się będzie poprzez działkę 
nr 445, AM – 9, Obr. 2 na której 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela 
działki nr 779, AM -9, Obr. 2.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.11.2014 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 05.03.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 14.05.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-

zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 27.07.2015 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone 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 for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
997/1, AM – 1, Obr. Olsza-
ny, położona w Olszanach 
o powierzchni 0,0120 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00032892/8. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.100,00 zł
Wadium - 110,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.07.2015 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 30.04.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 60/96 Rady Miejskiej Gminy 
Strzegom z dnia 22 listopada 
1996 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części 
gminy Strzegom, obejmującej 
działkę nr 267 w obrębie Gra-
nica i działek nr 28, 29/3, 29/4, 
295 i 997 w obrębie Olszany 
powyższa nieruchomość ozna-
czona symbolem 2 UR tereny 
rzemiosła produkcyjnego. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
W momencie podpisania aktu 
notarialnego sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości zosta-
nie ustanowiona beztermino-
wa i nieodpłatna służebność 
polegająca na całodobowym 
nieutrudnionym dojazdem do 
znajdującego się na powyższej 

nieruchomości transformatora, 
w zakresie niezbędnym do pro-
wadzenia eksploatacji, usuwa-
nia awarii, napraw, konserwacji 
i modernizacji. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie tut. Urzędu lub na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 27.07.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone 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 for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

11ogłoszeniA 

Działki ul. Jagodowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Działka niezabudowana w Olszanach - teren rzemiosła 
produkcyjnego

Zgłoszenia na ławników

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2014 r., poz. 
518 z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 200/B/2015, 201/B/2015, 
202/B/2015, 203/B/2015, 204/
B/2015, 205/B/2015, 206/B/2015, 
207/B/2015, 208/B/2015, 209/
B/2015, 210/B/2015, 211/B/2015, 
212/B/2015, 213/B/2015, 214/
B/2015, 215/B/2015 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 17 czerwca 
2015 roku.

Do 30 czerwca br. w Biurze Rady 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
należy zgłaszać kandydatów na 
ławników do Sądu Rejonowego 
w Świdnicy. 
Do Sądu Rejonowego w Świdnicy 
na nową kadencję 2016 - 2019 
ustalono liczbę 9 ławników, którą 
Rada Miejska w Strzegomiu po-
winna wybrać, w tym do: Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich – 6 oraz 
Wydziału Pracy - 3.
Kandydatów na ławników zgłaszają 
radom gmin prezesi sądów, stowa-
rzyszenia, organizacje związkowe, 
organizacje pracodawców oraz 
inne organizacje zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych, 
oraz co najmniej pięćdziesięciu 
obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących stale 
na danym terenie.
Kandydatów na ławników do 
orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy zgłaszają związki 

zawodowe oraz organizacje pra-
codawców.
Zgłoszenie kandydatów na ław-
ników pochodzące od związków 
zawodowych powinno zawie-
rać wskazanie, którzy kandydaci 
proponowani są do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 
Zgłoszenia dokonuje organ sto-
warzyszenia, organizacji, związku 
zawodowego uprawniony do 
bieżącego kierowania działalno-
ścią. W zgłoszeniu należy podać 
nazwę i numer rejestru, w którym 
stowarzyszenie, organizacja lub 
związek zawodowy zostały zare-
jestrowane.
Zgłoszenie kandydatów na ław-
ników przez obywateli musi być 
podpisane przez co najmniej 50 
obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, stale zamieszkałych 
na terenie gminy. Do zgłoszenia 
kandydata na ławnika dokona-
nego przez obywateli dołącza 

się listę osób zawierającą imię 
(imiona), nazwisko, numer ewi-
dencyjny PESEL, miejsce stałego 
zamieszkania oraz własnoręczny 
podpis każdej osoby zgłaszającej 
kandydata. 
Ławnikiem może być wybrany 
ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie 

i korzysta z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszku-

je w miejscu kandydowania co 
najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan 

zdrowia, do pełnienia obowiąz-
ków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształ-
cenie średnie.

Zgłaszając kandydata na ławnika, 
należy podać jego imię i nazwi-
sko, datę urodzenia, miejsce za-
mieszkania i miejsce zatrudnienia 

kandydata oraz wskazać okres 
zamieszkiwania i zatrudnienia na 
obszarze gminy, w której kandy-
duje. Kandydat powinien potwier-
dzić własnoręcznym podpisem 
zgodę na kandydowanie.
Do zgłoszenia kandydata na ław-
nika załącza się: 3 aktualne fo-
tografie zgodne z wymaganiami 
stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych, informację 
z Krajowego Rejestru Karnego, 
oświadczenie kandydata, że nie 
toczy się przeciwko niemu postę-
powanie karne oraz zaświadcze-
nie lekarskie, stwierdzające brak 
przeciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika. Koszt opłaty za 
wydanie informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego oraz opłaty za 
badanie poprzedzające wysta-
wienie zaświadczenia lekarskiego 
ponosi kandydat na ławnika.
Wszelkie informacje dotyczące 
wyborów ławników oraz wzór kar-
ty zgłoszenia kandydata na ławni-

ka można uzyskać w godzinach: 
8.00-16.00 (poniedziałek, środa, 
czwartek); 8.00-17.30 (wtorek); 
8.00-14.30 (piątek) w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, Rynek 
38 - w Wydziale Obsługi Intere-
santów - pokój nr 15, parter, tel. 
856 05 75,
- w Biurze Rady - pokój nr 36, II 
piętro, tel. 856 05 50.
- w Wydziale Spraw Obywatel-
skich i Bezpieczeństwa - pokój nr 
7, parter, tel. 856 05 57, 
Zgłoszenia kandydatów przyj-
mowane są w Biurze Rady.
Wzór karty zgłoszenia dostępny 
jest również na stronie interneto-
wej www. ms. gov.pl.
Ponadto informujemy, że na naj-
bliższą sesję rady przygotowany 
został projekt uchwały w sprawie 
powołania zespołu ds. opiniowa-
nia kandydatów na ławników. Ze-
spół przedstawi Radzie Miejskiej 
na sesji opinię o zgłoszonych 
kandydatach .

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
INFORMUJE
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Wejście dla wszystkich mieszkańców gminy za darmo.


