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StrzeGom

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
Koszarowa ma  
nowe oblicze!

Ku uciesze mieszkańców 
powstały: nowoczesne bo-
isko, ogrodzenie, chodniki, 
oświetlenie i siłownia ze-
wnętrzna. 

 Str.3

StrzeGom
Po sesji  

Jakie uchwały zostały 
poddane głosowaniu na 
ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu i co 
uchwalono? 

 Str. 6

StrzeGom
Prymusi  
nagrodzeni 

21 najzdolniejszych ab-
solwentów szkół z gmi-
ny Strzegom nagrodzo-
no w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Kto znalazł 
się w gronie prymusów? 

 Str.7

w SkróCIe:

Place jak nowe

Kolejne place zabaw 
w gminie Strzegom prze-
chodzą metamorfozę. Urzą-
dzenia zabawowe zostały 
ostatnio odmalowane na 
placach zlokalizowanych na 
ul. Paderewskiego, Czerwo-
nego Krzyża, Dolnej i Bema 
w Strzegomiu oraz w Żół-
kiewce i Międzyrzeczu. 

Krawężniki 
uzupełnione

W Kostrzy, na ul. Ko-
ściuszki uzupełniono braku-
jące krawężniki na odcinku 
o dł. 135 m. Dzięki temu ro-
ślinność nie będzie wrastać 
w pas drogowy, a tym samym 
poprawi się bezpieczeństwo 
osób korzystających z tej 
drogi.

Wykosili rowy

W ostatnim okresie zosta-
ły wykoszone rowy i pobocza 
na ul. Armii Krajowej – na 
odcinku od obwodnicy do ul. 
Gronowskiej. Dodatkowo 
wycięto odrosty od lip.

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 68; 07.07.2015 r. Rok IV ISSN 2299 – 579X. Następne wydanie: 21.07.2015 r.

Na wstępie sesji burmistrz od-
czytał pozytywną opinię Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 
na temat przedłożonego spra-
wozdania rocznego z wykonania 
budżetu gminy za rok 2014. 
Następnie w obszernym sprawoz-
daniu z wykonania budżetu za rok 
2014 i zobrazowaniu podjętych 
działań w formie prezentacji mul-
timedialnej wymienił wszystkie 
zadania inwestycyjne kształtujące 
się w granicach 20 mln zł, a wśród 
nich m. in.: budowę „schetynówki” 
w centrum Strzegomia, dwóch 
boisk wielofunkcyjnych, w tym 
jednego w Grochotowie, a drugie-
go przy ul. Koszarowej, remonty 
szkół, budowę sołtysówki w Gra-
nicznej, rozpoczęcie modernizacji 
dwóch boisk na terenie OSiR, 
remonty dróg i chodników w Ko-
strzy, Tomkowicach i Rogoźnicy, 
dróg wewnętrznych w Olszanach, 
poczekalni na ul. Leśnej, placów 
zabaw, w tym na ul. Koszarowej, 

budowę alejek cmentarnych i inne 
zadania, na które pozyskano także 
znaczące środki pozabudżetowe. 
Analizując miniony rok burmistrz 
powiedział: - 2014 rok był bardzo 
dobrym rokiem dla gminy Strze-
gom, choć bardzo trudnym, jeżeli 
chodzi o realizację budżetu.

Po przedstawieniu przez Zbi-
gniewa Suchytę sprawozdania 
z wykonania budżetu, radni wy-
słuchali pozytywnej opinii Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
zatwierdzonej przez RIO, odczy-
tanej przez Zbigniewa Miłka, 
przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej. Po raz drugi jednogłośnie, 
strzegomscy radni w stuprocento-
wej jednomyślności (21 radnych), 
udzielili absolutorium burmi-
strzowi Strzegomia. Jak podkreślał 
burmistrz, absolutorium to nie 
tylko ukoronowanie jego pracy, 
to sukces radnych, pracowników 
urzędu i jednostek organizacyj-
nych podległych gminie, a przede 
wszystkim mieszkańców.

Na zakończenie wypowiedzi 
burmistrz podziękował radnym 
za cierpliwość i wyrozumiałość, 
za rzeczowe podejmowanie 
dyskusji, pracownikom urzędu 
za rzetelną pracę, sołtysom 
za aktywność w sołectwach, 

dyrektorom jednostek or-
ganizacyjnych za codzienną, 
mozolną pracę, dyrektorom 
szkół za wzorcową współ-
pracę.

Absolutorium - to ko-
lejny raz udzie-

lony mandat 
z a u f a n i a 
mieszkań-
ców gminy 
Strzegom 

dla burmistrza Zbigniewa Su-
chyty. Jak podkreślił burmistrz, 
bez udziału mieszkańców, ich 
wsparcia i pomocy, zrealizowa-
nie takiego ogromu zadań nie 
byłoby możliwe.

GK

Informujemy, że w dniach 13 
lipca - 7 sierpnia 2015 r. Za-
miejscowy Referat Komunikacji 
w Strzegomiu będzie nieczynny 
z powodu remontu.Wszelkie 
sprawy, związane z rejestracją 
pojazdów oraz prawami jazdy, 
będą załatwiane w Starostwie 
Powiatowym w Świdnicy przy 
ul. M. Skłodowskiej – Curie 7.

Mieszkańców gminy Strze-
gom nie obowiązuje system 
numerkowy. 

Klienci załatwiani będą według 
kolejności przyjścia:
- rejestracja pojazdów - pokój 
215 
stanowisko 8
- prawa jazdy – pokój 218.

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7.45 – 14.30
wtorek 7.45 – 17.00 
środa 11.00 – 14.30
czwartek 7.45 – 14.30
piątek 7.45 – 12.45

Rozliczyli burmistrza

Wydział komunikacji nieczynny

2014 rok był bardzo dobrym rokiem dla gminy, ale trudnym, jeżeli chodzi o realizację budżetu

Wszelkie informacje pod numerami tel.74-8500-484 (rejestracja), 74-8500-446 (prawa jazdy)

Rok ciężkiej pracy uwieńczony. Rada Miejska w Strzegomiu jednogłośnie 
udzieliła absolutorium burmistrzowi Strzegomia - Zbigniewowi Suchycie.  
24 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbyła 
się Sesja Rady Miejskiej, poświęcona m. in. sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za rok 2014 oraz udzieleniu absolutorium.

W dniach 9-10 lipca 2015 r. Zamiejscowy Referat Komunikacji w Strzegomiu 
również będzie nieczynny. Wszelkie sprawy będą załatwiane od dnia 13 lipca 
2015 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.
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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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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Rzymskokatolicka Parafia pw. 
św. App Piotra i Pawła w Strze-
gomiu otrzymała kwotę w wyso-
kości 50 tys. zł na kontynuację 
zadania rozpoczętego w 2014 
roku – „Pokrycie dachówką cera-
miczną dachu nad nawą główną 
kościoła oraz założenie tynków 
wewnętrznych na stropie nawy 
głównej w Kościele pw. św. Ja-
dwigi w Strzegomiu”.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Chrzciciela w Ja-
roszowie otrzymała 50 tys. zł 
na „Wymianę pokrycia i kon-
strukcji dachu kościoła pw. św. 
Jana Chrzciciela w Jaroszowie 

oraz 50 tys. zł na „Wymianę 
pokrycia i konstrukcji dachu 
kościoła pw. Św. App Piotra 
i Pawła w Rusku.

Również kwotę 50 tys. prze-
kazano dla Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety w Strze-
gomiu na realizację zadania: 
„Wymiana części poszycia da-
chowego i konstrukcji dachu 
wraz z obróbkami blacharskimi 

i orynnowaniem Domu Zakon-
nego Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety w Strzegomiu”.

Z kolei 14 tys. zł otrzyma-
ła Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel 
na naprawę krzyża na wieży 
kościelnej kościoła.

red

Otrzymanie tej prestiżowej 
nagrody jest wielkim sukcesem, ale 
przede wszystkim zwieńczeniem 
wysiłków wkładanych w rozwój 
gospodarczy i budowanie przyja-
znej przedsiębiorczości. Rzetelna 
gmina, jaką jest gmina Strzegom, 
wyróżnia się ambicjami, inicjatywą 
i przedsiębiorczością, dokonuje 
postępów dbając o rozwój spo-
łeczny, kulturalny i gospodarczy 
otoczenia w którym funkcjonuje.

Przyznane wyróżnienie to na-
groda nie tylko za prowadzoną 

działalność i związane z nią ini-
cjatywy, ale przede wszystkim 
za sposób prowadzenia tej dzia-
łalności.

- „Rzetelny Samorząd” jest to 
projekt, który od 5 lat wyróżnia 
podmioty kierujące się etyką, pro-
fesjonalizmem oraz rzetelnością 
na każdym etapie działania. Do 
nich należy od 20 czerwca 2015 
r. gmina Strzegom – podkreśla 
Iwona Zabawa – Budziszyn, 
sekretarz gminy.

red

2 czerwca o godz. 11.30 kierują-
cy pojazdem marki Fiat pozosta-
wił pojazd w miejscu niedozwo-
lonym, tamując ruch w Rynku. 
Interweniowała policja.

10 czerwca ok. godz. 15.05 
kobieta przebywająca z dzieckiem 
na terenie placu zabaw niedostoso-
wana się do regulaminu placu, paląc 
papierosa. Powiadomiono policję. 

22 czerwca ok. godz. 08.30 
kierujący pojazdem ciężarowym 
uszkodził chodnik na ul. Krótkiej 
w Strzegomiu. Sprawa została 
załatwiona polubownie.

24 czerwca ok. godz. 11.15 
w poczekalni przystanku au-
tobusowego przy ul. Leśnej 
w Strzegomiu osoba pozostawiła 
na krześle telefon komórkowy. 

Telefon ten został przekazany 
do Komisariatu Policji w Strze-
gomiu celem oddania właści-
cielowi.

26 czerwca ok. godz. 11.35 na 
terenie przystanku autobusowego 
przy ul. Leśnej w Strzegomiu 
trzech mężczyzn paliło papierosa 
pomimo widocznego zakazu pale-
nia. Sprawę zgłoszono na policję.

29 czerwca ok. godz. 11.00 ko-
bieta spożywała alkohol na jednej 

z ławek przy „Fontannie” w Ryn-
ku. Interweniowała policja.

W trosce o zabytki

Nagrodzeni za rzetelność

Pod okiem miejskich kamer

Trwają prace m.in. w kościele Św. Jadwigi w Strzegomiu oraz w kościołach w Jaroszowie i Rusku

Przyznane wyróżnienie to nagroda nie tylko za prowadzoną działalność i związane z nią inicjatywy

Dzięki miejskiemu monitoringowi już nie raz udało się ustalić i zatrzymać sprawców przestępstw

Nowości na antenie TV Strzegom!
Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Tym razem zapraszamy do obejrzenia relacji z Turnieju Wsi 
Żółkiewka – Wieśnica (13 czerwca), Biegu Ulicznego „Strze-
gomska 12” (20 czerwca br.) oraz bogatego materiału filmowego – 
w postaci newsów i reportaży - ze Święta Granitu Strzegomskiego, 
który odbył się w dniach 19-21 czerwca br.

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

Gmina Strzegom udzieliła w 2015 r. dotacji celowej w wysokości 214 tys. zł na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, znajdujących się na terenie naszej gminy.

Gmina Strzegom otrzymała Dolnośląski Certyfikat „Rze-
telny Samorząd”. Statuetkę i certyfikat odebrała w imie-
niu burmistrza Strzegomia Iwona Zabawa – Budziszyn, 
sekretarz gminy.

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki to program, który ma na celu kreowa-
nie i umacnianie etycznych norm oraz standardów jakości w obszarach 
przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. Program 
adresowany jest do podmiotów oraz osób, które podejmują działania na rzecz 
rozwoju i innowacyjności. Z rzetelnością podchodzą do swoich klientów, 
kontrahentów i pracowników.

Aktualnie realizowane są prace remontowe w kościele Św. Jadwigi 
w Strzegomiu, w kościołach w Jaroszowie i Rusku oraz w Domu Sióstr św. 
Elżbiety. Zakończyła się natomiast naprawa krzyża na wieży w kościele 
pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel w Strzegomiu.

Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały w czerwcu 
kilka przypadków łamania przepisów.
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Fundacja wyda-
ła pozwolenie nr 
200/2015/576/
OR A g niesz ce 
i Łukaszowi Klasa 
- głównym organi-
zatorom na prze-
prowadzenie 
zbiorki na mocy 
decyzji MAC 
nr 2015/576/
OR. W marato-
nie wzięło udział 
około 180 zumbowi-
czów, którzy przyje-
chali m.in. ze Strzego-
mia, Jawora, Legnicy, 
Sobótki, Mściwojowa, 
Jaroszowa, Konar i Bar-
toszówka. Nie zabrakło 

oczywiście mieszkańców 
Goczałkowa. Udział 
wzięły nie tylko kobiety, 
ale również mężczyźni. 

Wśród gości byli  
m. in.: zastępca bur-
mistrza Strzegomia 
- Wiesław Witkow-

ski, sołtys Goczałkowa 
- Krzysztof Gron-
dowski wraz z radnym 
Tadeuszem Zarzyc-
kim oraz sołtys Konar 
- Stanisław Dębicki. 

Wszyscy instruk-
torzy tańczyli 
charytatywnie dla 

Piotrusia, a byli to: 
Ewa Zapolna, Iza i Ad-

rian Kowalscy, Natalia 

Szwed, Adam Kobel, Marzena 
Maziak, Karolina Grześkowiak 
i Julita Krycka.

- Piotruś choruje na rdzeniowy 
zanik mięśni, wymaga to kosztow-
nej rehabilitacji, dlatego wszyst-
kie środki – 9.255,43 zł zostały 
przekazane na subkonto chłopca 
– informują organizatorzy. 

Oficjalne otwarcie maratonu 
rozpoczął Piotruś, gwizdając wraz 
z rodzicami Natalią i Krzysztofem 
Senczyna, a jako pierwsze Zumbę 
zatańczyły dziewczynki ze Szkoły 

Podstawowej w Goczałkowie 
i tym samym zachęciły wszystkich 
uczestników do zabawy. 

Przez trzy godziny tłum tańczą-
cych - rozentuzjazmowanych osób 
- dawał z siebie wszystko w tym 
popularnym tańcu, który łączy ele-
menty tańców latynowskich z fit-
nessem. Było wiele muzyki, radości 
i zabawy. - Dziękujemy wszystkim 
sponsorom, osobom zaangażowa-
nym w zorganizowanie imprezy 
– zaznaczają organizatorzy.

red

AktuAlności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Lipiec 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

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

12.07 - 18.07 Przy Fontannie Al. Wojska Pol. 
37E/31

tel. 74/661-
46-98

19.07 - 25.07 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-
98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? 
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

W ostatnim okresie gmina 
Strzegom zleciła wyczysz-
czenie trzech pomników: 
dwóch w mieście i jednego 
znajdującego się przy dro-
dze pomiędzy Strzegomiem 
a Godzieszówkiem.

W przypadku pomnika Żoł-
nierzy Armii Radzieckiej zlokali-
zowanego przy ul. Kasztelańskiej 
chodziło o usunięcie farby metodą 
strumieniowo-ścierną, renowację 
napisów oraz zabezpieczenie far-

bą antygraffiti. Przypomnijmy, że 
był on wielokrotnie przedmiotem 
aktu wandalizmu.

Również pomnik 1000-lecia 
Państwa Polskiego u zbiegu ulic 
Kasztelańskiej i Świdnickiej od-
zyskał dawno niewidziany blask. 
Specjalistyczna firma oczyściła 
go metodą strumieniowo-ścier-
ną, poprawiła jakość napisów 
i tablicy mosiężnej. Odrestau-
rowany pomnik pięknie wpisuje 
się w wyremontowany ostatnio 
skwer.

Czyszczeniu metodą strumie-
niowo-ścierną niskociśnieniową 
poddano także obelisk z pia-
skowca, który upamiętnia Bitwę 
na Polach pomiędzy Strzego-
miem a Dobromierzem. 

Urząd czynny inaczej
Od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r.  
Urząd Miejski pracuje w godzi-
nach:
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

red

Dodajmy jeszcze, że z okazji 270. rocz-
nicy tej bitwy w pobliżu obelisku stanęła 
niedawno okolicznościowa tablica 
(dwujęzyczna: polsko-niemiecka). Teraz 
to miejsce w końcu nabrało należnego 
mu szacunku i powagi.

Nowoczesne boisko jest już 
oddane do użytku. Obiekt 
został odpowiednio ogro-
dzony, wykonano chodniki, 
zamontowano oświetlenie 
zewnętrzne boiska i terenu 
przyległego. Ustawione zo-
stały także kosze na śmieci, 
ławki, stojaki na rowery, jak 

również urządzenia siłowni 
zewnętrznej. Prace związane 
z budową boiska przy ul. Ko-
szarowej w Strzegomiu wyko-
nywała firma Domex P.R.B. 
Sp. z o.o., wyłoniona w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
Koszt - blisko 635 tys. zł.

red

Te tereny odzyskały blask 
Jest nowoczesne boisko, które zostało już oddane do użytku. Obiekt został odpowiednio ogrodzony, wykonano chodniki, oświetlenie i siłownię zewnętrzną

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zumba Love „Dla Piotrusia” za nami. Było wyjątkowo
Maraton został uznany jako Maraton z „Klasą”, nie pozostaje nic innego jak tylko planować kolejny

Na obiektach strzegomskiego 
OSiR-u – 27 czerwca br. - odbył 
się Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Świdnicy, współorganizowany 
przez Zarząd Terenowy NSZZ 
Policjantów w Świdnicy, będący 
jednocześnie kolejną imprezą 
w ramach obchodów 25-lecia 
powstania związków zawodowych 
policjantów. 

Przed zawodami burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Suchyta 
przekazał dla Komisariatu Policji 
w Strzegomiu zestawy kompu-
terowe ufundowane przez Urząd 
Miejski (2 laptopy i 2 drukarki) 
oraz 250 maskotek dla dzieci 
uczestniczących w zajęciach profi-
laktycznych oraz poszkodowanych 
w zdarzeniach losowych. 

Swojego zadowolenia z otrzy-
manego sprzętu nie krył komen-
dant KP w Strzegomiu, Andrzej 
Dobies – Przekazane komputery 
zdecydowanie przyśpieszą naszą 
pracę, jednocześnie maksymalnie 
skracając czas oczekiwania przez 
mieszkańców. Jeden zestaw trafi 

do pracownika realizującego za-
dania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, drugi - do 
nowego dzielnicowego, którego 
rejonem będą obszary wiejskie 
naszej gminy – zaznaczył ko-
mendant.

W strzegomskim turnieju 
wzięło udział w sumie 6 zespo-
łów: strażnicy więzienni, urzęd-
nicy ze Starostwa Powiatowego 
i Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu oraz policjanci z Wrocławia 
i Świdnicy. Po kilkugodzinnych 
rozgrywkach okazało się, że 
wygrała drużyna Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, wyprze-
dzając ekipę z Aresztu Śledczego 
w Świdnicy i funkcjonariuszy 
z Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu.

Puchary i dyplomy wręczyli 
komendant powiatowy Policji 
w Świdnicy - Krzysztof Niziołek, 
starosta powiatu świdnickiego - 
Piotr Fedorowicz oraz zastępca 
burmistrza Strzegomia – Wie-
sław Witkowski.

red

Komputery dla policji 

Nasze pomniki lśnią czystością

13 czerwca br. w Sali Sportowej w Goczałkowie odbył się 
Charytatywny Maraton Zumba Love „Dla Piotrusia” pod 
honorowym patronatem burmistrza Strzegomia - Zbigniewa 
Suchyty. Maraton miał na celu zbiórkę pieniężną do puszek 
kwestarskich na leczenie i rehabilitację Piotrusia Senczyna - 
podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. 

Piękne funkcjonalne boisko sportowe wraz z siłownią 
zewnętrzną, kolorowy plac zabaw dla najmłodszych i prze-
budowana ul. Koszarowa – to efekt diametralnych zmian, 
jakie zaszły w ostatnich latach na terenach pokoszarowych 
w Strzegomiu.
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Na uroczystość przybyło wie-
lu gości m. in. przedstawicie-
le Klubu Abstynenta „Azyl” 
z Jawora, Klubu Abstynenta 
„Access” ze Świdnicy oraz przy-
jaciele z Piechowic, Legnicy 
i Wałbrzycha. Nie zabrakło 
także przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

W części oficjalnej głos zabra-
ła prezes stowarzyszenia Wie-
sława Zuchmantowicz, która 
pokrótce przypomniała historię 
klubu, wspominając działania 
na rzecz strzegomskiego społe-
czeństwa. - Współpraca z wła-
dzami samorządowymi miasta 
oraz Gminną Komisją Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych - działającą przy UM 
- układała się bardzo dobrze i to 
właśnie dzięki staraniom osób 
zaangażowanych, burmistrz 
Strzegomia wyraził zgodę na 
utworzenie Klubu Abstynenta 
„Arka”. Klub zaczął prężnie się 
rozwijać, czego dowodem była 
ciągle rosnąca liczba członków. 
Przez okres 14 lat do naszego 
stowarzyszenia wstępowało 
wielu nowych członków wraz 

z rodzinami - mówiła Wiesława 
Zuchmantowicz. - W naszym 
klubie wszystkie osoby, które 
mają problem z alkoholem, 
członkowie ich rodzin i inni 
ludzie dotknięci w jakiś sposób 
chorobą alkoholową mogli 
uzyskać informacje i pomoc. 
Strzegomski klub otrzymuje 
coroczne dotacje z Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, które 
przeznaczane są na działalność 
statutową. Te środki mają na 
celu wspieranie i dalszy rozwój 
stowarzyszenia - dodała prezes 
„Arki”. Głos zabrali również: 
zastępca burmistrza Strzegomia 
- Wiesław Witkowski, który 
jest przewodniczącym Komisji 
d/s Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu - Piotr 
Szmidt i terapeuta Zygmunt 
Pala. Wiesław Witkowski prze-

kazał prezes Wiesławie Zuch-
mantowicz bon podarunkowy.

Po części oficjalnej podano 
poczęstunek. Później rozpoczęła 
się zabawa taneczna - oczywiście 
bezalkoholowa. Bawiono się, jak 
zawsze, bardzo dobrze. Zespół 
grał do 1.00 nad ranem.

- Choć trzeźwienie łączy się z 
wieloma wyrzeczeniami i zgodą 
na cierpienie, to wcale nie musi 
być smutne. Są sytuacje, kiedy w 
klubie jest wyjątkowo poważnie, 
bo trzeźwieje się przecież na se-
rio, są też dni radosne, upływa-
jące na tańcach i zabawach. Taki 
właśnie czas świętowania mają 
klubowicze każdego czerwca 
od 14 lat. To czas rocznic, 
wspomnień, kolejnych wyzwań 
i postanowień. Zapraszamy do 
naszego klubu w każdy czwar-
tek - w godz. 17.00 - 19.00 
osoby uzależnione od alkoholu, 

współuzależnione oraz sym-
patyków - kończy Wiesława 
Zuchmantowicz. 

red

Po 14. rocznicy Klubu Abstynenta „Arka” w Strzegomiu
Przez okres 14 lat do strzegomskiego stowarzyszenia wstępowało wielu nowych członków wraz z rodzinami

Trzy wiekowe platany klo-
nolistne znajdujące się w tzw. 
Alei Pomnikowej w Strzegomiu 
(pomiędzy dawnym dwor-
cem PKS-u a ul. Świdnicką) 
przechodzą aktualnie zabiegi 
pielęgnacyjne.

Na zlecenie gminy Strzegom 
zadanie wykonuje specjalistycz-
na firma ze Świdnicy – Paweł 
Gromek, Arborystyka. Jej głów-
nym zadaniem jest usunięcie 
posuszu drobnego i grubego, 
korekta niebezpiecznych kona-
rów nad ciągami pieszymi, mo-
nitoring i kontrola rozwidleń, 
wywóz i utylizacja urobku oraz 
założenie tzw. „Karty drzewa”, 
określającej ich stan. 

– Prace wykonywane są na 
znacznych wysokościach, dla-
tego do wszelkich działań wy-
korzystywane są specjalne liny, 
na których wiszą arboryści 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-

darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. – 
Zadania nie ułatwia fakt, że 
drzewa mają duże gabaryty 
i są alergogenne. Wywołują np. 
kaszel i katar – dodaje Ewelina 
Kowalska. 

Koszt zabiegów pielęgnacyj-
nych trzech platanów to kwota 
rzędu 3,7 tys. zł brutto, z czego 
dotacja z Dolnośląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego wyniosła 
2,7 tys. zł. Prace potrwają do 
10 lipca br.

red

Do 15 listopada br. w stolicy 
Dolnego Śląska – Wrocła-
wiu można oglądać wystawę 
„Niesamowity Dolny Śląsk”, 
ukazującą najważniejsze zabytki 
i największe atrakcje naszego 
województwa. Na wystawie nie 
mogło zabraknąć oczywiście 
zdjęć ze Strzegomia.

- Na ok. dwustu planszach 
można zobaczyć przepiękne 
zamki, pałace, kościoły oraz 
atrakcje takie jak spływy ponto-
nowe, parki linowe czy sztolnie. 
Dzięki naszej ekspozycji pozna-
cie państwo miejsca, których być 
może nie udałoby się wam od-
szukać samodzielnie. Wystawa 
jest doskonałym natchnieniem 
do zaplanowania aktywnego 
wypoczynku, znajdziecie tu in-
formacje o obiektach turystycz-
nych, wypoczynkowych oraz 
miejscach, które z pewnością 
warto odwiedzić - zachęcają 
do obejrzenia wystawy jej or-
ganizatorzy.

Wystawa „Niesamowity Dol-
ny Śląsk” mieści się w obrębie ul. 

Wróblewskiego 9 we Wrocła-
wiu i - co najważniejsze - jest 
darmowa dla zwiedzających. 
Robi ona naprawdę spore wra-
żenie, ponieważ jej powierzch-
nia wystawiennicza to ok. 2100 
metrów kw. Informacje na 
tablicach podane są dodatkowo 
w języku angielskim i niemiec-
kim, by mogło je przyswoić jak 
najwięcej osób.

Strzegom został zaprezento-
wany na trzech tablicach (wy-
miary 3 m x 1,5 m). Pierwsza 
z nich opisuje monumentalną 
Bazylikę Mniejszą w Strze-
gomiu, druga – walory Góry 
Krzyżowej, a trzecia promuje 
najważniejsze imprezy cyklicz-
ne, a więc: Święto Granitu 
Strzegomskiego, Biennale 
Rzeźby w Granicie, Między-
narodowy Festiwal Folkloru, 
Puchar Narodów w WKKW 
oraz Dożynki.

Serdecznie  zapraszamy 
wszystkich do odwiedzenia 
wystawy. Dolny Śląsk jest na-
prawdę piękny!

Gmina dba o drzewa

Strzegom się promuje

Staraniem zarządu Polskiego 
Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Strzegomiu 
w dniach od 23-26 czerwca 
br. członkowie tej organizacji 
odbyli wycieczkę na Mazury. 
W wyjeździe – pod hasłem 
„Moja jesień ma kolor lata” – 
uczestniczyło 45 osób.

P i e r w s z y m  p u n k t e m 
4-dniowej podróży był Gietrz-
wałd, miejscowość oddalona 
o 18 km od Olsztyna, gdzie 
na tle malowniczych pól i łąk 
wznosi się Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Gietrzwałdzkiej. 
Uczestnicy wycieczki obejrzeli 
bazylikę, kaplicę objawień i cu-
downe źródełko. Wysłuchali 
również prelekcji nt. historii 
objawień. Jak podkreślali, jest to 
wymarzone miejsce na modlitwę 
i medytację. Po odpoczynku – 
w duchowej atmosferze – grupa 
udała się do stolicy Warmii – 
Olsztyna. Tam czekał już prze-
wodnik, który przybliżył historię 
miasta i pokazał wiele ciekawych 
miejsc – m. in. Średniowieczną 
Wysoką Bramę, kościół św. Ja-
kuba, Ratusz i Ratusz Nowy. Po 
kilkugodzinnym spacerze człon-
kowie PZERiI ze Strzegomia 
udali się w dalszą drogę.

- Następnego dnia udaliśmy 
się do Świętej Lipki, wspania-
łego barokowego Sanktuarium 
Maryjnego z zabytkowymi 

organami. Tam wysłuchaliśmy 
pięknego koncertu organowego. 
Odwiedziliśmy także Galin-
dię – ośrodek stylizowany na 
osadę plemienia Galinów, które 
zamieszkiwało tę historyczną 
krainę, zanim nie zostało wy-
tępione przez Krzyżaków. Wy-
prawa do świata odległej prze-
szłości była niezapomnianym 
przeżyciem. Byliśmy również 
w Mikołajkach, jednym z naj-
większych ośrodków turystycz-
nych na Mazurach. Po spacerze 
po promenadzie odbyliśmy 
półtoragodzinny rejs statkiem 
po Jeziorze Mikołajskim i Je-
ziorze Śniardwy – relacjonują 
strzegomianie.

Kolejny dzień i kolejne nie-
zapomniane wrażenie z Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich 
to spływ rzeką Krutynią, gdzie 
uczestnicy wycieczki 4 łodziami 
przepłynęli malowniczy odci-
nek rzeki, podziwiając widoki 
i pozdrawiając mijających tu-
rystów w łodziach i kajakach. 
Na koniec grupa posiliła się 
zupa pokrzywową (danie re-
gionalne) i udała się w kierunku 
Torunia. 

- Toruń to magiczne miasto. 
Charakterystyczna czerwona ce-
gła, gotyckie zabytki wpisane na 
listę UNESCO, Wisła i oczywi-
ście toruńskie pierniki. W ciągu 
kilkugodzinnego spaceru z prze-

wodnikiem obejrzeliśmy m. in. 
Katedrę św. Janów, ruiny Zamku 
Krzyżackiego, Dom Mikołaja 
Kopernika, Ratusz Staromiejski, 
Krzywą Wieżę i Pomnik Flisaka. 
Z cokołu spoglądał Kopernik. 
Do Torunia warto wracać, bo 
ciągle odkrywa się coś nowego – 
zaznaczają wycieczkowicze.

- Spędziliśmy 4 wspaniałe dni 
odwiedzając piękne rejony naszej 
Ojczyzny. Dziękujemy władzom 
samorządowym na czele z bur-
mistrzem Strzegomia za przeka-
zanie nam dotacji w wysokości 
4,8 tys. zł na organizację tego 
wyjazdu – dodają członkowie 
PZERiI w Strzegomiu.

red

Kolorowi seniorzy
Członkowie PZERiI w Strzegomiu spędzili cztery wspaniałe dni odwiedzając piękne rejony naszej Ojczyzny

W siedzibie Domu Parafial-
nego przy Bazylice Mniej-
szej w Strzegomiu działa 
Klub Abstynenta „Arka”. 13 
czerwca br. odbyła się uroczy-
stość związana z 14. rocznicą 
powstania tego stowarzy-
szenia. W tym okresie klub 
bardzo pomógł wielu osobom 
z problemem alkoholowym 
wyjść na prostą drogę.

W klubie organizowane są liczne 
zajęcia terapeutyczne. Ponadto 
z myślą o swoich członkach or-
ganizowane są rodzinne obozy 
terapeutyczne, ogniska połączone 
ze śpiewem i muzyką, spotkania 
integracyjne przy kawie z inny-
mi klubami, Miesiąc Trzeźwości, 
Spotkanie Andrzejkowe oraz Bal 
Sylwestrowy. Stowarzyszenie może 
się pochwalić corocznym udziałem 
w Ogólnopolskich Spotkaniach 
Trzeźwościowych w Licheniu i Czę-
stochowie. Grupa AA (Anonimowi 
Alkoholicy) zaczęła się rozrastać, 
tak więc w odpowiedzi na rosnącą 
potrzebę - powstała grupa Al-Anon 
dla osób współuzależnionych.

Arborysta – zawód polegający 
na pielęgnacji drzew metodą al-
pinistyczną bez użycia ciężkiego 
sprzętu. W odróżnieniu od leśnika 
zajmuje się pojedynczymi drze-
wami, a nie całym kompleksem 
leśnym.
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W związku z powtarzającymi 
się przypadkami oszustw, któ-
rych ofiarami stają się starsze 
osoby, samotnie mieszkające, 
apelujemy o ostrożność i zdrowy 
rozsądek w kontaktach z oso-
bami pukającymi do naszych 
mieszkań.

Sprawcy przestępstw doko-
nywanych na osobach starszych 
działają w różnorodny sposób 

i za pomocą różnych metod, wy-
korzystując najczęściej zaufanie 
i "dobre serce" tych ludzi. 

Bardzo często oszuści pukają 
do drzwi pod różnymi preteksta-
mi, np. z prośbą o wodę czy coś 
do jedzenia, oferując sprzedaż 
artykułów przemysłowych, nio-
sąc „dobrą nowinę” o wygranej 
w konkursach lub loteriach, czy 
też prosząc o jałmużnę. 

Najczęściej popełnianym prze-
stępstwem, którego ofiarami 
padają ludzie starsi, jest czyn 
polegający na wyłudzeniu pie-
niędzy przez osoby podające się 
za członków rodziny lub bliskich 
znajomych, pod pretekstem pil-
nej życiowej potrzeby. Sprawcy 
dzwonią na telefon domowy 
przedstawiając się jako syn, córka, 
wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub 
siostrzenica (głos w telefonie 
jest zniekształcony i starsi ludzie 
często myślą, iż dzwonią faktycz-
nie osoby z rodziny) i prosząc 
o pożyczkę na zakup jakiejś 
rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenie. 
Najczęściej od razu informują 
„babcię” lub „dziadka”, że nie będą 
mogli przyjechać po pieniądze 
i w związku z tym pieniądze 
odbierze znajomy lub kolega. Po 
pewnym czasie znajomy „wnucz-
ka” zjawia się w mieszkaniu ofiary 
po pożyczkę pieniężną. 

Ostrożność należy zachować 
również w stosunku do osób 
podających się za urzędników 
i przedstawicieli różnych insty-
tucji. Często oszuści „podszywa-
jąc się” za pracowników opieki 
społecznej, urzędu skarbowego 

czy ZUS-u mogą twierdzić, 
że ich wizyta spowodowa-
na jest wypłatą dodatkowego 
świadczenia pieniężnego lub 
materialnego, przyznaniem 
większej emerytury lub renty 
czy zwrotem podatku docho-
dowego, a w celu uzyskania 
tych pieniędzy lub świadczeń 
konieczne jest wniesienie opłaty 
manipulacyjnej lub przekazanie 
pieniędzy na zakup znaczków 
skarbowych. 

Takie działanie sprawcy ma 
na celu wskazanie miejsca, gdzie 
przechowujemy pieniądze. Na-
stępnie złodziej prosi o podanie 
np. szklanki wody, a w między-
czasie kradnie oszczędności lub 
cenne przedmioty znajdujące się 
w mieszkaniu.

Aby nie stać się ofiarą oszu-
stwa, należy przestrzegać nastę-
pujących zasad przed otwarciem 
drzwi: 
- s p o j r z e ć  p r z e z  w i z j e r 

w drzwiach lub przez okno 
– kto to? 

- jeśli nie znamy odwiedzające-
go – spytać o cel jego wizyty, 
zapiąć łańcuch zabezpiecza-
jący (jeśli zdecydujemy się 

na otwarcie 
drzwi) oraz 
p o p r o s i ć 
o pokazanie 
dowodu toż-
samości lub 
legitymacji 
s łużbowej , 
identyfika-
tora. Uczci-
we j  o soby 
n i e  z r a z i 
t a k i e  p o -
stępowanie 
powodowa-
ne ostrożno-
ścią,

- w razie wąt-
p l i w o ś c i 
należy umó-
wić się na 
inny termin, 
sprawdzając 
upr z edn io 
w admini-
stracji osie-
dla lub innej odpowiedniej 
instytucji wiarygodność oso-
by pukającej do drzwi (jeśli 
osoba podaje się za przedsta-
wiciela administracji lub innej 
odpowiedniej instytucji),

- w sytuacji, gdy osoba staje 
się natarczywa, natychmiast 
należy zadzwonić na policję 
lub zaalarmować otoczenie. 

z komunikatu KPP 
w Świdnicy

We wszystkich opisanych przypadkach należy kontaktować się z policją, 
dzwoniąc na numer alarmowy 997, przekazując jak najwięcej zapamiętanych 
szczegółów, np. wygląd nieznajomej osoby, numer i markę samochodu, któ-
rym ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer 
z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę rozmowy.

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: 

Anna: Panie burmistrzu, dla-
czego tak duża podwyżka za 
mieszkanie? dotyczy budynku 
na ul. wesołej 2.

Podwyżki za mieszkania spo-
wodowane są wysokimi kosztami 
utrzymania bieżącego i remon-
tów mieszkań komunalnych. 
Strzegom to gmina, która po-
siada jeszcze bardzo duży zasób 
mieszkań komunalnych i socjal-
nych. Naszą intencją i wnioski 
mieszkańców są takie, by wyku-
pywać mieszkania na własność. 
Bonifikaty, które obowiązują 
w chwili obecnej to 95% i 99%. 
Wielu mieszkańców naszej 
gminy wykupiło już mieszkania 
i uważają za niezasadne remon-
ty mieszkań komunalnych ze 
środków gminy (czyli także ich), 
kiedy mieszkania własnościowe 
remontują sami. Ja podzielam 
ten punkt widzenia, bo o własne 
lepiej się dba, a o gminne często 
nie, bo to nie moje.

jan: co stanie się z lipami z ulicy 
kościuszki? czy zostaną tam 
po przeprowadzeniu remontu 
drogi? czy będą wycięte?

Zgodnie z konsultacjami 
i późniejszymi ustaleniami 
z projektantem lipy po stronie 
Liceum Ogólnokształcącego 
zostaną wycięte i tam będzie 
ścieżka rowerowa. Po drugiej 
stronie zostaną wycięte tylko 
lipy, które są chore i w tych 
miejscach zostaną zlokalizowa-
ne zatoki parkingowe.

mieszkaniec sosnowej: witam. 
w związku ze zbliżającym sie po 
raz kolejny biegiem z okazji dnia 
kamieniarza, chciałbym sie do-
wiedzieć, czy znów planuje pan 
na ten bieg zablokować ulice: so-
snową, dębową itd.? jeśli tak, to 
chciałbym sie dowiedzieć, gdzie 
mogę sprawdzić pozwolenie 
na taką akcję. w zeszłym roku 
spóźniłem się na ważne spotka-
nie. i proszę mi nie odpowiadać, 
że trzeba wcześniej wyjechać. 
stałem 25 minut. Podzwoni-
łem, popytałem i chciałbym się 
dowiedzieć o dokumentację na 
zorganizowanie takiego biegu.

Szanowny panie! Są miesz-
kańcy bardzo zadowoleni 
z organizacji Święta Granitu 
Strzegomskiego i świetnej 
promocji miasta, ale są i tacy 
jak pan – niezadowoleni. Ro-
zumiem pana rozgoryczenie, 
ale nasza gmina to 26 tys. 
mieszkańców, którzy oczekują, 
by w tym mieście miały miejsce 
wydarzenia kulturalno-spor-
towe, koncerty, ale i promocja 
zdrowia, jak w czasie ostat-
niego święta granitu. Biegi 
takie organizuje Świdnica, 
Jawor i wiele innych miast. 
Komunikaty były w Internecie, 
w naszej gazecie, za wycieracz-
ki wsadzane były ulotki. Proszę 
o więcej wyrozumiałości, ale 
także zaglądanie na naszą 
stronę internetową, tak by 
mieć pełną informację o tym 
biegu. Wszelkie formalności 
i zezwolenia są dopełnione. 

Jak pan może zauważył, tego-
roczny bieg patrolowała policja, 
co potwierdza, że wszystkie 
formalności zostały dopełnio-
ne. Organizatorem biegu był 
Amatorski Klub Sportowy, 
a pozwolenie wydało Starostwo 
Powiatowe.

katar zyna: witam, proszę 
o wymianę lust ra na ulicy 
dworcowej przy wiadukcie. 
znowu jakiś „inteligentny ina-
czej” zadbał o bezpieczeństwo 
na drodze. 

Jestem tym faktem bardzo 
poruszony. To już kolejne lu-
stro. Że też na tego wandala 
nie ma silnych. Lustro zosta-
ło zamówione, ale to trochę 
potrwa.

mirek: zastanawia mnie jedna 
sprawa - jakim cudem inwestor 
budujący market po byłym pks-
ie dostał pozwolenie od konser-
watora zabytków? 

Nie znam szczegółów, ale 
ostatnie prace wykończeniowe 
bardzo mi się podobają. Z takiej 
stodoły w stanie surowym robi 
się bardzo fajny budynek. Zago-
spodarowany zostaje cały teren, 
co mnie bardzo cieszy. Teren ten 
bardzo szpecił miasto.

zuza: moje pytanie dotyczy 
skweru zieleni pomiędzy ul. 
kościelną a świdnicką (tam 
znajduje się magazyn gminny), 
obecnie teren ten jest zaniedbany 
i zapomniany przez władzę. 
czy będzie zmodernizowany? 

Nie jest zapomniany. Przygo-
towywany jest projekt. Obejmie 
on wymianę schodów na grani-
towe. Ścieżka z ul. Kościelnej 
na ul. Świdnicką będzie z płyt 
i kostki. Chcemy to przejście 
oświetlić lampami parkowy-
mi, co wymaga dodatkowego 
projektu na zasilanie. Będą 
też nowe nasadzenia. Chce-

my, by to miejsce podobnie 
zdobiło miasto, jak skwer przy 
skrzyżowaniu ul. Świdnickiej 
i ul. Kasztelańskiej. Termin 
wykonania to 2016 rok. Proszę 
o cierpliwość. 

Benek: czy gmina ma nadzór 
nad kontenerami na odzież? 
chodzi mi o ich opróżnianie 
i dbanie o czystość wokół kon-
tenera, aby odzież nie walała 
się po chodniku. z taką sytuacją 
niestety mamy do czynienia na 
ul. wesołej przy budynku spół-
dzielni, gdzie stoi kontener Pck, 
który jest zepsuty, właściciel go 
nie opróżnia, a odzież zalega na 
chodniku. Proszę o interwencję. 

Jak pan zauważył, kontener 
został przeniesiony w inne 
miejsce. Wydział już od ponad 
dwóch miesięcy interweniował 
w zarządzie wojewódzkim PCK 
o usunięcie kontenera z ulicy 
Wesołej i dopiero moja rozmo-
wa zdyscyplinowała PCK, tak 
że z dnia na dzień przenieśli 
kontener i jeszcze przekazali 
kilka nowych rowerów dla nie-
pełnosprawnych do Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

krystyna: czy na tzw. „łączni-
ku” Pks - miasto istnieje możli-
wość postawienia przynajmniej 
3 ławek, aby piesi mogli gdzie 
odpocząć w drodze na dworzec? 
(co prawda znając strzegomską 
młodzież i nie tylko, los ławek 
może być przesądzony) .

Jest możliwość – wezmę tę 
prośbę pod uwagę, z tym że 
termin realizacji to koniec 
września 2015 r. Z tą naszą 
młodzieżą to wcale nie jest 
tak źle. Mamy fajną młodzież, 
ale jak w każdej grupie wie-
kowej nie wszyscy potrafią 
żyć w społeczności lokalnej. 
Wandalizm, który ma miejsce 
w Strzegomiu, to nie tylko 
młodzież.

kuba: szanowny panie bur-
mistrzu. moje pytanie to temat 
rzeka, a dotyczy stacji kolejowej 
PkP strzegom główny oraz 
strzegom miasto. czy miasto 
podejmuje jakieś kroki, aby 
przejąć te obiekty i wyremon-
tować lub czy próbuje dogadać 
sie z PkP, aby uchroniły te 
obiekty od ruiny. odnośnie 
stacji PkP strzegom główny 
to stacja potrzebuje remontu, ale 
wszystko jest jeszcze zdrowe.... 
belki, mury, stropy.... za kilka 
lat popadnie to w ruinę. od-
noście stacji strzegom miasto 
myślę, że strzegom powinien 
przekonywać PkP na fajną 
trasę turystyczną nawet week-
endową i także remont stacji..... 
obawiam się wymijającej od-
powiedzi lub odpowiedzi - tak 
próbujemy..... ale nic z tym nie 
jest robione. szkoda, że rujnu-
jemy nasze zabytki..... 

Gmina ma własne zadania, 
które jest zobowiązana reali-
zować. Dworce są własnością 
PKP i  nasze rozmowy są 
prowadzone w takim kierun-
ku, że – tak my przejmiemy 
obiekty, ale proszę je wyre-
montować lub dołożyć się do 
remontu. Niestety w chwili 
obecnej nie ma takiej woli 
PKP. Gdyby gmina podjęła 
s ię  remontu dworców, to 
musiałaby ograniczyć wiele 
własnych inwestycji, a moim 
zdaniem tak nie powinno być. 
Mam nadzieję, że w tej per-
spektywie środków unijnych 
na lata 2014-2020 znajdą się 
pieniądze na rewitalizację 
dworców i wrócimy do tema-
tu. Sprawy te są także bardzo 
skomplikowane od strony 
prawnej, szczególnie Dworca 
Strzegom Miasto.

Adrian: drogi panie burmi-
strzu, kiedy my, czyli miesz-
kańcy ul. kościuszki doczekamy 

się nowej nawierzchni chodnika 
i ulicy? Pytam, gdyż po przejściu 
jednego deszczu nawierzchnia 
sprawia spore problemy, łatwo 
się pośliznąć, nie wspominając 
już o ubytkach, w których zbiera 
się woda i ciężko przewidzieć 
głębokość takiej wody. 

Panie Adrianie. Szkoda, że 
nie bierze pan udziału w kon-
sultacjach projektu remontu 
ul. Kościuszki, który aktualnie 
jest tworzony. Piszę w innym 
z pytań o tym, co będzie się 
działo choćby z lipami na tej 
drodze. Remont planowany jest 
w roku 2016 - pod warunkiem, 
że otrzymamy dotację z Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. 

rafał: witam serdecznie, zwra-
cam się do pana z prośbą o przy-
pomnienie zakładowi usług 
komunalnych o tym, że wywóz 
nieczystości powinni zaczynać 
od godz. 6.00. na osiedlu ko-
chanowskiego śmieci notorycz-
nie są wywożone ok. godziny 
4.00-4:30! Przeciętny obywatel 
zamiast pospać przed pracą o tę 
godzinę dłużej, musi wysłuchi-
wać trzasku i huku śmietników. 
Proszę o załatwienie tej sprawy 
jak najszybciej. z poważaniem, 
niewyspany mieszkaniec ul. 
kochanowskiego.

Odpady zmieszane z pojem-
ników usytuowanych na ul. 
Kochanowskiego odbierane 
były tak wcześnie (ok. godz. 
4.00), ponieważ w ostatnim 
czasie mieliśmy poważne awarie 
trzech śmieciarek (zmusiło to do 
uruchomienia odbioru odpadów 
na 2 zmiany), które zostały usu-
nięte na początku tego tygodnia. 
Od 7 lipca br. śmieciarki będą 
jeździć w godzinach ujętych 
w umowie. W razie wątpliwości 
proszę o kontakt z Wydziałem 
Usług Komunalnych – nr tel. 74 
855-10-51.

Jakich zasad należy przestrzegać przed otwarciem drzwi mieszkania, by nie stać się ofiarą oszustwa? Koniecznie to przeczytaj, bo oszukano już setki osób
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Pomoc dla powiatu
Gmina Strzegom udzieliła 

pomocy finansowej powiatowi 
świdnickiemu z przeznacze-
niem na dowóz uczestników 
z terenu gminy Strzegom do 
siedziby Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Strzegomiu. Pomoc 
finansowa została udzielona 
w formie dotacji celowej w wy-
sokości 35 tys. zł, ze środków 
budżetu gminy Strzegom na 
2015 rok. Liczba dowożo-
nych uczestników do siedziby 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu i z powrotem do 
miejsca zamieszkania wynosi 
10 osób.

Pomoc rzeczowa KPP 
w Świdnicy

Radni udzielili również z bu-
dżetu gminy Strzegom pomocy 
rzeczowej w wys. 35 tys. zł 
Komendzie Powiatowej Policji 
w Świdnicy w formie zakupu 
niezbędnych usług w celu wy-
konania remontu pomieszczeń 
biurowych w budynku Komisa-
riatu Policji w Strzegomiu.

Dotacja dla OSP Tomkowice
Rada Miejska przekazała 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tomkowicach środki finan-
sowe w wysokości 2.305 zł 

- w formie dotacji celowej - na 
zakup 6 hełmów bojowych.

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bez 
zmian

W związku z wejściem w życie 
z dniem 1 lutego 2015 r. zmian 
do ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach - gminy 
obowiązane są w terminie 18 
miesięcy dostosować do nich 
aktualne przepisy lokalne. Podjęta 
na sesji uchwała reguluje obowią-
zek zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób segregowany. 
W przypadku zbierania odpadów 
w sposób niesegregowany – Rada 
Miejska zobowiązana została do 
stosowania wyższej stawki opłat. 
W związku z przejęciem obo-
wiązku właściciela nieruchomości 
wspólnej oraz właściciela lokalu 
przez wspólnotę mieszkaniową 
i spółdzielnie mieszkaniowe, dosto-
sowano przepisy dotyczące stawki 
opłat w zależności od ilości osób 
zamieszkałych w gospodarstwie 
domowym. W chwili obecnej 
stawki opłat za śmieci w gminie 
Strzegom pozostają bez zmian.

Nabór ławników do Sądu 
Rejonowego w Świdnicy

Zgodnie z ustawą przed 
przystąpieniem do wyborów 

na ławników do Sądu Re-
jonowego w Świdnicy rada 
powołuje zespół, który przed-
stawi na sesji rady swoją opinię 
o zgłoszonych kandydatach, 
w szczególności w zakresie 
spełnienia przez nich wymo-
gów określonych w ustawie. 
Radni powołali zespół ds. 
opiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Rejonowe-
go w Świdnicy w następującym 
składzie: Sabina Wiktorowicz, 
Tadeusz Zarzycki, Robert 
Ślązak, Ryszard Żmijewski, 
Tomasz Jeziorski, Paweł Rud-
nicki, Cezar y Włodarczyk 
i Zdzisław Kudyba. Do zadań 
zespołu należy przedstawie-
nie Radzie Miejskiej na sesji 
opinii o zgłoszonych kandy-
datach. Wyboru ławników 
należy dokonać najpóźniej 
w październiku bieżącego roku. 

Rada powinna wybrać łącznie 9 
ławników, w tym: do Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich – 6, 
a do Wydziału Pracy - 3.

Kalejdoskop zmian
Dokonano zmiany Statutu 

Gminy Strzegom, wprowa-
dzając do niego nową jed-
nostkę budżetową pod nazwą 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu, ustalono tryb 
udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym oraz publicz-
nym szkołom, przedszkolom 
i innym formom wychowania 
przedszkolnego prowadzonym 
przez osoby fizyczne i prawne 
oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania, wprowadzo-
no zmiany w programie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-

ści zwierząt na terenie gminy 
Strzegom w 2015 r., wprowa-
dzono zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy 
Strzegom na lata 2015-2024 
oraz zmiany w budżecie. Cie-
szy fakt, że mamy nadal bu-
dżet z nadwyżką, która wynosi  
1 726 587 zł.

Zatwierdzenie sprawozdań
Na sesji podjęto także uchwały 

zatwierdzające sprawozdania 
finansowe za rok 2014 dwóch jed-
nostek budżetowych podległych 
gminie: Strzegomskiego Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Strzegom.

GK

Sesja o ważnych sprawach 
Gmina Strzegom udzieliła pomocy finansowej powiatowi świdnickiemu z przeznaczeniem na dowóz uczestników z terenu gminy do Warsztatu Terapii Zajęciowej

W związku z  wejśc iem 
w życie ustawy z dnia 28 
listopada 2014 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czy-
stości i  porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych 
ustaw, burmistrz Strzegomia 
informuje, że od 1 września 
2015 r. obowiązki właściciela 
nieruchomości w budynkach 
wielolokalowych w zakre-
sie opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
przejmują wspólnoty miesz-
kaniowe i spółdzielnie miesz-
kaniowe. Będzie to oznaczać, 
że obowiązek składania de-
klaracji za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
uiszczania opłat ciąży na 
spółdzielni mieszkaniowej lub 
wspólnocie mieszkaniowej za 

każdą nieruchomość osob-
no. Dotyczy to budynków 
liczących powyżej 7 lokali 
mieszkalnych.

W związku z tym opłatę 
od września należy wnosić 
wraz z innymi opłatami do 
spółdzielni mieszkaniowej, 
wspólnot mieszkaniowych lub 
zarządców nieruchomości.

Spółdzielnia mieszkanio-
wa oraz zarządcy wspólnot 
mieszkaniowych należności 
te przekażą na konto gminy 
Strzegom.

Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za 
sierpień z terminem płatności 
do 20 września 2015 r. należy 
dokonać jak dotychczas na 
indywidualne konta gminy 
Strzegom.

Właścicielu nieruchomości!

Na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, na której udzielono 
burmistrzowi absolutorium, radni podjęli również wiele 
uchwał ważnych dla funkcjonowania gminy.

W związku z tym należy:

- opłatę za wrzesień 2015 r. wnosić na konto spółdzielni 

mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej;

- w przypadku posiadanej nadpłaty w opłacie za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi tzn. dokonanej opłaty powyżej 

miesiąca sierpnia 2015 r. należy zwrócić się do gminy Strze-

gom z wnioskiem o jej zwrot. We wniosku należy wskazać 

sposób zwrotu posiadanej nadpłaty.

W budynkach liczących poniżej 7 lokali mieszkalnych opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić 

na starych zasadach, tj. na obowiązujące indywidualne konta 

gminy Strzegom. 

Gmina Strzegom realizuje 
inicjatywę skierowaną do 
osób starsz ych, samot-
nych i chor ych. Istnieje 
możliwość zaopatrzenia 
s i ę  w  „ K o p e r t y  ż yc i a” , 
które pomogą ratowni-
kom medycznym i innym 
placówkom medycznym 
w sz ybkiej  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 
cierpi, przyjmowanych le-
karstw, skłonności do uczuleń, 
podaje również numery tele-
fonów do najbliższej rodziny 

lub opiekunów. Umieszczenie 
„Koperty życia” w lodówce, 
czy l i  miejscu widocznym 
i dostępnym umożliwia ra-
townikom szybki dostęp do 
podstawowych informacji 
o  pacjencie. Wśród pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej „Koperty życia” 
będą dostarczane przez opie-
kunki i pracowników socjal-
nych.

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

Ta koperta może uratować życie. Odbierz ją bezpłatnie
Koperta jest dostępna po interpelacji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Strzegomiu – Marty Zięby

Bezpłatna „Koperta życia” jest dostępna w naszej gminie dzięki interpelacji 

wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Strzegomiu – Marty Zięby. Pomysł ten 

z entuzjazmem przyjął burmistrz Zbigniew Suchyta oraz pozostali radni.

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.
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Aż p ięc ioro  s t r z egom-
skich licealistów znalazło się 
w gronie najzdolniejszych 
uczniów na Dolnym Ślą-
sku. Uroczystość, podczas 
której nasi uczniowie zo-
stali wyróżnieni, odbyła się  
18 czerwca br. w Teatrze 
Zdrojowym im. Henr yka 
Wieniawskiego w Szczawnie 
– Zdroju. 

W tym roku wyróżniono: 
Karolinę Mrozik (brązową 
medalistkę XV Pucharu Polski 

Juniorów i Seniorów w Oyama 
Karate), Krystiana Krzywdę 
(mistrza Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Zachodniej 
Oyama Karate), Jakuba Ga-
bonia (mistrza otwartych Mi-
strzostw Polski Taekwondo), 
Piotra Pawlicę (mistrza XXIV 
Mistrzostw Polski w wyciska-
niu sztangi leżąc) i Bartło-
mieja Nawrockiego (wicemi-
strza XXIV Mistrzostw Polski 
w wyciskaniu sztangi leżąc). 
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Wyróżnienia dla licealistów

Prymusi nagrodzeni
Burmistrz podkreślił, że tylko jedność nauczycieli, rodziców i dzieci mogła dać takie efekty

Komu przysługuje dofinansowa-
nie na zakup podręczników?
- uczniom klasy III szkoły pod-
stawowej i klasy IV technikum 
pochodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę nie przekracza 
kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, o którym mowa w art. 
5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 114), tj. 574 
zł netto;
- uczniom klasy III szkoły podsta-
wowej i klasy IV technikum po-
chodzącym z rodzin niespełniają-
cych kryterium dochodowego 574 
zł netto na osobę w rodzinie, na 
podstawie decyzji dyrektora szkoły, 
w przypadkach określonych w art. 
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (np. ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielo-
dzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego 
- zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych, alkoholizmu 
lub narkomanii, zdarzenia losowego 
i sytuacji kryzysowej), przy czym 
liczba uczniów mogąca otrzymać 
dofinansowanie w tym trybie jest 
ograniczona do 5 % ogólnej liczby 
uczniów w gminie rozpoczynają-
cych w roku szkolnym 2015/2016 
naukę w klasie III szkoły podstawo-
wej i klasie IV technikum; 
- uczniom słabowidzącym, nie-
sł yszącym, słabosł yszącym, 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim, z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnością 

ruchową (w tym z afazją), z auty-
zmem (w tym z zespołem Asper-
gera), z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, 
o którym mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, uczęszczającym 
w roku szkolnym 2015/2016 do 
szkół dla dzieci i młodzieży: szkół 
podstawowych (z wyjątkiem klasy 
I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem 
klasy I), szkół ponadgimnazjal-
nych: zasadniczych szkół zawodo-
wych, liceów ogólnokształcących, 
techników lub szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy dla 
uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi. 
Finansowaniu z programu nie 
podlegają: zeszyty ćwiczeń, 
repetytoria i słowniki.
Co należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć za-
świadczenie o wysokości docho-
dów. W uzasadnionych przypad-
kach do wniosku można dołączyć 
- zamiast zaświadczenia o wyso-
kości dochodów - oświadczenie 
o wysokości dochodów. 
- W przypadku ubiegania się o po-
moc dla ucznia, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń rodzinnych 
w formie zasiłku rodzinnego lub 
dodatku do zasiłku rodzinnego, 
można przedłożyć - zamiast za-
świadczenia o wysokości dochodów 
- zaświadczenie o korzystaniu ze 
świadczeń rodzinnych w formie 
zasiłku rodzinnego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego.

- W przypadku ubiegania się o po-
moc dla ucznia niepełnosprawnego, 
do wniosku - zamiast zaświadcze-
nia o wysokości dochodów - na-
leży dołączyć kopię orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, w 
tym poradnię specjalistyczną.
- W przypadku ubiegania się o 
pomoc dla ucznia pochodzącego z 
rodziny niespełniającej kryterium 
dochodowego, do wniosku - za-
miast zaświadczenia o wysokości 
dochodów - należy dołączyć uza-
sadnienie.
Pomoc udzielana jest na wniosek 
rodziców ucznia (prawnych opie-
kunów, rodziców zastępczych), 
pełnoletniego ucznia albo na 
wniosek nauczyciela, pracownika 
socjalnego lub innej osoby, za 
zgodą rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastęp-
czych). 
Wniosek składa się do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 
2015/2016, w terminie do 4 
września 2015 roku.
Jak należy dokumentować zakup 
podręczników, aby otrzymać do-
finansowanie?
W przypadku zakupów indy-
widualnych dowodem zakupu 
podręczników jest faktura VAT 
wystawiona imiennie na ucznia, 
rodzica (prawnego opiekuna, 
rodzica zastępczego), rachunek, 
paragon lub oświadczenie o za-
kupie podręczników. Oświadcze-
nie o zakupie powinno dodatkowo 
zawierać informację o rozliczeniu 
wydatków tylko w ramach Rządo-
wego programu pomocy uczniom 
w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

Wyprawka szkolna 2015 Bezpiecznie 
Akcja „Bezpieczne wakacje” 

odbyła się w Zespole Szkół 
w Strzegomiu. Cykliczna impre-
za organizowana jest już od 5 lat 
w Zespole Szkół przez Renatę 
Mikołajewicz-Gołąb. Tym ra-
zem organizatorka zaprosiła na 
spotkanie z uczniami klas I IE, 
II IE, II WP nadkomisarza Ro-
berta Topolskiego z Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy.

Przedstawiciele KPP Świdni-
ca na wstępie omówił najnow-
sze przepisy ruchu drogowego. 
Tematyka spotkania obejmo-
wała również bezpieczeństwo 
na przejazdach kolejowych. 
Omówione zostały także zasady 
bezpieczeństwa podczas po-
dróży pociągiem. Następne in-
formacje dotyczyły pilnowania 
i zabezpieczenia cennych rzeczy 
na plaży, pływalni, w środkach 
lokomocji i w wakacyjnym 
tłumie. Kolejnym punktem 
spotkania było omówienie za-
chowania na dyskotekach. Roz-
mawiano o konsekwencjach 
brania środków odurzających 
i piciu alkoholu. Uczono się jak 
być asertywnym. Nadkomisarz 
Topolski poruszył również 
kwestie dotyczące agresji fi-
zycznej i słownej. Przestrzegł 
uczniów przed umieszczaniem 
na portalach społecznościowych 
i komunikatorach obraźliwych 
zdjęć i filmików, gdyż jest to 
czyn karalny. Zespół Szkół w 
Strzegomiu przyłączył się do 
ogólnopolskiej akcji ,,Bez-
pieczne Wakacje”, w ramach 
której odbędą się konkursy 
informatyczne (prezentacje 
multimedialne), plastyczne i 
pogadanki. 

Niezapomniane, cudowne 
chwile mogły przeżyć przed-
szkolaki z Misia Uszatka 
w jedyną w roku „Noc Świę-
tojańską”, zwaną też „Nocą 
Sobótki”.

- W wieczornej scenerii, 
przy przepięknej pełni księży-
ca spotkaliśmy się w ogrodzie 
przedszkolnym w tradycyj-
nych dla tego święta białych 
strojach z wiankami i kapelu-
szami na głowach. Głównym 
i pięknym obrzędem Sobótek 
jest rzucanie wianków na 
wodę. Ileż było emocji, który 
z chłopców wyłowi wianek 
i czy to ten oczekiwany. Dzieci 
prezentowały się przeuroczo 
w radosnych tańcach przy 
tradycyjnym świętojańskim 
ognisku. W tę wyjątkową 
noc zakwita kwiat paproci, 
który miał znalazcy przynieść 
wielkie szczęście i mądrość. 

Znaleźć go może podobno tyl-
ko człowiek odważny i prawy. 
W optymistycznych radosnych 
nastrojach dzieci wyruszyły na 
poszukiwanie tego tajemni-
czego kwiatu. Mamy nadzieję, 
że Amelkę, która znalazła 
ten magiczny kwiat szczęście 
nigdy nie opuści – opowiada 
Wiesława Górka, dyrektor PP 
nr 2 w Strzegomiu.

Dopełnieniem zabawy było 
pieczenie kiełbasek na ognisku 
i wspólne biesiadowanie na 
świeżym powietrzu. Na stole 
nie zabrakło słodkich deserów 
i owoców. Po radosnych zaba-
wach wieczornych przyszedł 
czas na „zieloną noc’’ spędzoną 
w przedszkolu. Dla absolwen-
tów PP nr 2 to już naprawdę 
ostatnia noc w przedszkolu. 
Był to magiczny wieczór pełen 
radości, tradycji i zabawy.
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Noc Świętojańska w Uszatku

Po części artystycznej, przy-
gotowanej przez młodzież, bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, wygłosił krótkie prze-
mówienie, w którym pogratu-
lował nagrodzonym, ale także 
podziękował ich rodzicom, 
dyrektorom szkół i nauczy-
cielom za pracę dydaktyczną 
i wychowawczą. Podkreślił, że 
tylko jedność trzech środo-

wisk - nauczycieli, rodziców 
i dzieci mogła dać tak dobre 
efekty. Zaś do uczniów bur-
mistrz zwrócił się ze słowami: 
- Zapracowaliście ciężką pracą 
na to, by spotkać się z nami 
w tej sali - w sercu urzędu. 
Wiem, że charakteryzują was 
wiedza, mądrość i uzdolnienia. 
Chciałbym, byście na swojej 
drodze życiowej kierowali się 

mądrością działań i mądrością 
wyborów. Można zrobić karie-
rę, zawodową czy też artystycz-
ną, ale zawsze pamiętajcie, że 
zależy nam na tym, byście byli 
dobrymi ludźmi i to dobro 
dostrzegali w innych. Jak za-
znaczył, władze samorządowe 

zawsze wspierały szkoły, bo 
inwestycja w waszą edukację, 
to inwestycja w przyszłość. 
Mam nadzieję, że daliśmy wam 
dobre wzorce, które będziecie 
kontynuować i wypracowywać 
jeszcze lepsze. 

GK

We wtorek, 23 czerwca br. sala konferencyjna Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu pękała w szwach. Zasiedli w niej 
najlepsi uczniowie gminnych szkół, ich opiekunowie 
oraz niezwykle dumni z ich wyników dyrektorzy szkół. 
W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe gminy, 
radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz 
zaproszeni goście.

Podczas uroczystości nagrodzono 21 uczniów. Wśród najlepszych z najlepszych 
uczniów, byli nagrodzeni: Jakub Andrzejewski, Paulina Białogłowicz, Natalia 
Bodnar, Aleksandra Burdzy, Arkadiusz Cymer, Zuzanna Czyczerska, Katarzyna 
Gawlak, Mikołaj Głuszczak, Zuzanna Kawiak, Michał Komsa, Kamila Krawczyk, 
Jan Kubiak, Szymon Litwicki, Katarzyna Madej, Adrianna Mularczyk, Sandra 
Paliwoda, Alicja Riss, Marta Wasilewska, Jakub Wiraszka, Bartłomiej Wójtowicz 
i Martyna Zielkowska.
Zabrzmiały fanfary, posypały się kwiaty, wręczone zostały dyplomy oraz karty 
podarunkowe. Okolicznościowy tort i wspólna fotografia dopełniła całości.

- Rozwijanie pasji sportowych kształtowanie charakterów 

w duchu rywalizacji sportowej ma dzisiaj szczególną wartość 

zwłaszcza, że coraz mniej młodych ludzi poświęca swój wolny 

czas na sport. Tym bardziej jest to godne podziwu, że licealiści 

chodzą na dodatkowe treningi w klubach sportowych i dzięki 

swojej ciężkiej pracy odnoszą takie sukcesy. Gratuluję naszym 

młodym mistrzom i ich trenerom – zaznacza dyrektor LO w Strze-

gomiu, Tomasz Marczak. 
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Na zaproszenie Bractwa Ry-
cerskiego Joannitów Strzegom-
skich do Strzegomia przybyło 
11 zacnych bractw. Wszyscy 
zaproszeni goście już od piąt-
ku (19.06) rozkładali swoje 
obozowiska na Strzegomskich 
Plantach. Wszystkie obozowi-
ska były okazałe i wzbudzały 
zachwyt odwiedzających miesz-
kańców Strzegomia i okolic. 
Za najciekawsze obozowisko 
podczas Turnieju Rycerskie-
go wręczono Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
ufundowany przez Tomasza 
Marczaka. 

Oficjalnym rozpoczęciem im-
prezy był przemarsz wszystkich 
przybyłych bractw po strzegom-
skim rynku w sobotę (20.06) 
ok. godz. 10:30. Damy i rycerze 
zaprezentowali się strzegomskiej 
gawiedzi w swoich najlepszych 
paradnych strojach. Pochód 

otwierało 2 konnych rycerzy na 
koniach ze Stajni w Żółkiewce. 
Następnie odbyły się zmagania 
w szrankach - rycerzy lekko-
zbrojnych i ciężkozbrojnych, 
jak również liczne konkurencje 
łuczników, oczywiście w mię-
dzyczasie odbywały się zabawy 
plebejskie. Wszyscy goście na-
szej wioski rycerskiej mieli moż-
liwość konnej przejażdżki, która 
w tym roku zorganizowana była 
przez zaprzyjaźnioną z Brac-
twem Joannitów Strzegomskich 
Stadninę Koni w Żółkiewce. 
W nagrodę za ciężkie zmagania 
uczestnicy, goście i mieszkańcy 
Strzegomia mogli późnym wie-
czorem obejrzeć widowiskowy 
pokaz tańca z ogniem. 

W ostatni dzień turnieju po 
uroczystej mszy w Bazylice 
Mniejszej pw. Św. App. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu, na po-
święconej ziemi odbył się finał 

rycerzy ciężkozbrojnych, po 
którym burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta, przed-
stawiciel czeskiego miasta Ho-
rice oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Tomasz Marczak 
wręczyli nagrody dla zwycięz-
ców trzydniowych zmagań. 

W ramach audycji telewizji 
TVN24 i TVN Meteo Activ 
- „Prognoza pogody – wyjaz-
dowa” wywiadu prowadzącej 
Mai Popielarskiej udzielił brat 
Krzysztof, a tłem dla wywiadów 
były pokazowe walki rycerskie.

red

Pierwszy dzień pobytu gru-
py przeznaczyły na przejście 
z przewodnikiem po terenie 
byłego obozu i poznanie historii 

jego funkcjonowania. W dru-
gim dniu młodzież uczestni-
czyła w zajęciach studyjnych, 
w czasie których realizowano 

dwa tematy: „Korespondencja 
więźniarska w KL Gross-Rosen” 
oraz „Herosi w pasiakach. Bo-
haterskie postawy uczestników 

sportowych starć w KL Gross-
Rosen”. 

Ważną częścią programu był 
wykład prelegentki z Archiwum 

Muzeum Gross-Rosen, która 
przedstawiła sposoby pozyski-
wania i odtwarzania zaginionej 
dokumentacji obozowej pozwa-

lającej na zachowanie pamięci 
o historii i więźniach byłego 
obozu.

red

Rycerze opanowali cały Strzegom

Polsko – niemiecka lekcja historii w Muzeum Gross-Rosen

Oficjalnym rozpoczęciem imprezy był przemarsz wszystkich przybyłych bractw po strzegomskim rynku w dniu 20 czerwca br. To było widowiskowe

Zajęcia te poszerzyły wiedzę uczestników i stanowiły również podstawę dalszej dyskusji na trudne i bolesne tematy związane z II wojną światową

kabaret SmILe 
będzie w SCK

Zapraszamy na najnowszy 
program Kabaretu Smile pt. 
„Czy jest w domu kakao”, który 
jak przystało na dobry kabaret, 
rozbawia do łez.

Trzech artystów bacznie ob-
serwujących otaczającą nas 
rzeczywistość przenosi na sce-
nę postacie i sytuacje, jakie są 
nam wszystkim bliskie w życiu 
codziennym. W programie 
zobaczyć można zarówno ske-
cze o przyszłości, nawiązujące 
do wizji Lema, teraźniejsze 
i przyziemne życie pewnej 
gwiazdy o imieniu Merlin, jak 
i te nawiązujące do przeszłości, 
w humorystyczny sposób po-
kazujące odwieczne absurdy na 
przykładzie bitwy pod Grun-
waldem.

Smile to nie tylko skecze, 
lecz także niebanalne piosenki, 
wykonywane na najwyższym 
poziomie, co usłyszeć można 
w dość przewrotnej piosence mi-
łosnej z zastanawiającym mora-
łem lub w piosence z repertuaru 
Rihanny i Eminema, zaśpiewa-
nej o Śląsku i po śląsku.

Naszymi reprezentantami 
w Opolu byli: Wioletta Urban 
– naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu oraz ks. 
Tomasz Gwizdek z parafii pw. 
Św. App Piotra i Pawła w Strze-
gomiu.

Oficjalne uroczystości roz-
poczęły się punktualnie o godz. 
11.00 od złożenia meldunku 
dowódcy 10. Opolskiej Bryga-
dy Logistycznej pułkownikowi 
Adamowi Słodczykowi oraz 
przeglądu pododdziałów. Następ-
nie Poczet Flagowy podniósł flagę 
państwową na maszt, a Orkiestra 
Wojskowa z Żagania odegrała 
hymn państwowy. 

Po wręczeniu wyróżnień, od-
znaczeń i medali, o zabranie głosu 
zostali poproszeni goście. Po ode-
graniu Pieśni Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego, przegrupowano 
pododdziały do defilady. W czasie 

przegrupowania żagańscy muzycy, 
pod batutą chorążego Marcina 
Kuciewicza, zaprezentowali w 
krótkim koncercie kilkanaście 
utworów. Muzycy nie tylko grali, 
ale również wykonali skompli-
kowaną choreografię taneczną, 
czym zdobyli aplauz i uznanie 
publiczności. Część oficjalną 
uroczystości zakończyła defilada 
pododdziałów brygady. 

Następnie uczestników za-
proszono na poczęstunek tra-

dycyjną wojskową grochówką 
oraz zwiedzanie przygotowanych 
stanowisk, na których można było 
zobaczyć współczesne uzbrojenie, 
umundurowanie i wyposażenie 
indywidualne żołnierza. Bardzo 
dużym zainteresowaniem zwie-
dzających, jak i samych żołnierzy 
cieszyły się zorganizowane po raz 
pierwszy zawody „Strongman 
2015” o puchar Dowódcy 10. 
Opolskiej Brygady Logistycznej.

red

Święto opolskiej brygady
Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada pododdziałów brygady

Kwiat rycerstwa wraz ze swoimi damami i giermkami ponownie zagościł na kolejnym IV 
Turnieju Rycerskim w Strzegomiu odbywającym się w ramach obchodów Święta Granitu 
Strzegomskiego. Turniej Rycerski po raz kolejny zorganizowało Stowarzyszenie - Bractwo 
Rycerskie Joannitów Strzegomskich przy współpracy Strzegomskiego Centrum Kultury oraz 
burmistrza Strzegomia. 

Na zakończenie imprezy została wykonana pod bazyliką wspólna pamiątkowa 
fotografia wszystkich uczestników turnieju oraz przedstawicieli władz miasta 
przez naszego nadwornego portrecistę brata Władysława ze Strzegomia. 
Cały turniej odbił się szerokim echem po całym Dolnym Śląsku i nie tylko - 
o czym mogą świadczyć liczne wpisy na forach internetowych z podziękowa-
niami wraz z obietnicami przybycia w liczniejszym gronie w przyszłym roku.

Fot. Radio O
pole

Żołnierze, pracownicy wojska i zaproszeni goście wspólnie obchodzili święto 10. Opolskiej 
Brygady Logistycznej. W tym roku opolska jednostka obchodziła 16 lat swojego istnienia. Na 
uroczystościach, które odbyły się 25 czerwca br., nie zabrakło przedstawicieli gminy Strzegom.

W czerwcu (9-10.06) w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy przebywała polsko-niemiecka grupa młodzieży z Gimnazjum w Jaroszowie oraz Christlisches Gymnasium Johanneum z Hoyerswer-
dy. W ramach programu edukacyjnego przygotowanego przez pracowników Działu Oświatowego, uczniowie obu szkół odbyli lekcję historii w tym szczególnym miejscu, miejscu martyrologii. 
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17 czerwca br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbyło się Walne 
Zgromadzenie Przedstawi-
cieli Gminnej Spółki Wodnej 
„Strzegom”. Członkowie GSW 
nie tylko podsumowali ubiegły 
rok, ale też upływającą właśnie 
kadencję (2010-2015).

W 2014 roku Gminna Spół-
ka Wodna wykonała konser-
wację rowów melioracyjnych 
o łącznej długości 14,704 km 
i konserwację sieci drenarskiej 
na obszarze 9,47 ha. Ponadto 
wykonano 1 studnię rewizyjną 
i 1 przepust - całość prac na 
ogólną wartość kosztorysową 
blisko 270 tys. zł. - W cza-
sie mijającej kadencji spółka 
napotkała i rozwiązała wiele 
problemów związanych z pro-
wadzeniem swojej działalności. 
Problemy te dotyczyły m. 
in. braku decyzyjności co do 
wycinki drzew i krzewów po-
rastających rowy melioracyjne, 
złożoności struktury właścicieli 
rowów, zasypywania i zaorywa-
nia rowów, czy też braku wy-
kwalifikowanych meliorantów 
– informuje Joanna Michalak, 
kierownik GSW „Strzegom”. 
W czasie upływającej kaden-
cji (lata 2010 -2015) GSW 
„Strzegom” wykonała konser-
wację rowów melioracyjnych 
o łącznej długości 62,238 km 
i konserwację sieci drenarskiej 
na obszarze 32,18 ha - na 
ogólną wartość kosztorysową 
ponad 1,2 mln zł. 

Przedstawiciel Dolnośląskie-
go Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych we Wrocławiu 
O/Świdnica - Zofia Kusal 
bardzo dobrze oceniła pracę 
zarządu oraz kierownika Gmin-
nej Spółki Wodnej „Strzegom”. 
W sprawozdaniach, które przy-
gotowuje corocznie do Mini-
sterstwa Rolnictwa z działalno-
ści wszystkich spółek wodnych 

(31) z byłego województwa 
wałbrzyskiego, Gminna Spółka 
Wodna „Strzegom” zajmuje 
pierwsze miejsce.

Zarząd spółki serdecznie po-
dziękował burmistrzowi Strze-
gomia, radnym Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, pracowników 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi, kierownikowi GSW 
„Strzegom”, pracownikom, wy-
konawcom, sołtysom, trójkom 
wiejskim i wszystkim członkom 
spółki za współpracę w mijającej 
kadencji 2010 - 2015. Gminna 
Spółka Wodna „Strzegom” 
wyraziła również zadowolenie 
ze współpracy i dziękuje za 
realizowane w latach 2010 - 
2015 przedsięwzięcia mające 
na celu poprawę sytuacji w go-
spodarce wodnej wojewodzie 
dolnośląskiemu, Starostwu 
Powiatowemu w Świdnicy, 
radnym powiatu świdnickiego, 
Służbie Drogowej Powiatu 
Świdnickiego oraz Dolnoślą-
skiemu Zarządowi Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Oddział 
w Świdnicy.

Wybrano również skład no-
wego zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej na lata 2015 - 2020.
Skład zarządu:
przewodniczący Zarządu - 
Grzegorz Konarski
zastępca Przewodniczącego Za-
rządu - Andrzej Szczepanik
sekretarz Zarządu - Stanisława 
Górska
członek Zarządu - Zdzisław 
Kudyba
członek Zarządu - Krzysztof 
Kowalczyk
Skład Komisji Rewizyjnej:
przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej - Krzysztof Krosta
członek Komisji Rewizyjnej - 
Monika Róg
członek Komisji Rewizyjnej - 
Józef Wójcik

red

Co w Gminnej Spółce Wodnej?

Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył ks. biskup 
Ignacy Dec, biskup świdnicki. 
W koncelebrze stanęli przy 
Ołtarzu Pańskim zaproszeni 
kapłani z diecezji świdnickiej 
i diecezji legnickiej, dekanatu 
Strzegom na czele z dzieka-
nem - ks. prałatem Markiem 
Babuśką oraz kapłani z rocz-
nika seminaryjnego ks. Józefa 
Wróbla. Na mszę św. przybyło 
ponad 200 osób, pragnących 
podziękować Panu Bogu za 
posługę kapłańską ks. Wróbla 
w Olszanach. Oprawę arty-
styczną mszy św. wykonał chór 
parafialny ze Stanowic pod 
dyrekcją Jana Rośka. 

Homilię osnutą wokół etycz-
no – moralnych problemów 
egzystencjalnych człowieka, 
budowania domu na skale, na 
mocnym fundamencie, jakim 
jest Jezus Chrystus wygłosił ks. 
biskup Ignacy Dec. W słowach 
skierowanych do wiernych za-
akcentował wagę trzech słów 
– przepraszam, proszę i dzię-
kuję, które szczególnie z okazji 
jubileuszy powinny wyraźnie 
zabrzmieć. I zabrzmiały we 
wzruszającym przemówieniu 
ks. Józefa Wróbla, który po-
dziękował wiernym za wyro-
zumiałość, pomoc i współpracę 
oraz za to, że stanowią jego 
rodzinę, że są zawsze z nim, 
przepraszał za chwile słabości 
i prosił o modlitwę, by wytrwał 
w służbie Bogu i ludziom do 
końca swoich dni. Po ukończe-
niu mszy św. popłynęły w stro-
nę ks. kanonika Józefa Wróbla 
wzruszające życzenia, kwiaty 
i upominki. Podczas uroczysto-
ści 40-lecia służby kapłańskiej 
w Olszanach Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia 
nadał ks. kanonikowi Józefowi 

Wróblowi tytuł „Zasłużony dla 
Ziemi Strzegomskiej”.

Po mszy św. ks. proboszcz 
oraz miejscowa społeczność 
zaprosili gości do świetlicy 
wiejskiej na okazjonalną aga-
pę. Przemarsz uroczystego 
orszaku na czele z zespołem 
„Olszaniacy”, dźwięk syren 
strażackich oznajmiających 
nadejście dostojnych gości, 
występ zespołu folklorystycz-
nego „Olszaniacy” i wreszcie 
słodka atrakcja spotkania - tort 
w formie olszańskiego kościo-
ła wykonany przez Jerzego 
Cichońskiego, mistrza sztuki 
piekarniczej i cukierniczej, wi-
ceprezesa Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Olszany stworzyły 
atmosferę podniosłości wyda-
rzenia i powszechnej radości. 
Nawet ks. biskup Ignacy Dec 
zaśpiewał piosenkę z zespołem 
„Olszaniacy”, co wprowadziło 
wszystkich w zachwyt.

Uroczystość miała piękną 
oprawę, bo mieszkańcy Olszan 
czuli się odpowiedzialni za 
uroczystość swojego probosz-
cza. I w tym miejscu można 
by przytoczyć słowa św. Jana 
Pawła II, który powiedział, że 
rocznice i jubileusze obchodzić 
trzeba, bo one dają poczucie 
wspólnoty i są okazją do mo-
dlitwy i dziękczynienia Panu 
Bogu, a jest za co i za kogo 
dziękować. 

GK

40 lat dla Boga i ludzi
We wzruszającym przemówieniu ks. Józef Wróbel podziękował wiernym za pomoc i współpracę

Posłanka Teresa Świło zapo-
znała zebranych z Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, wydanym 
przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, przekazała soł-
tysom kilkanaście egzemplarzy 
tego programu w celu zapozna-
nia się z nowymi możliwościa-
mi dofinansowań unijnych.

Burmistrz Strzegomia po-
dziękował parlamentarzystce 
za przybycie i gotowość pomo-
cy, zachęcał sołtysów do pod-

jęcia działań reaktywujących 
działalność KGW, podkreślając 
jak ważne dla rozwoju so-
łectw jest pozyskanie środków 
zewnętrznych, które mogą 
jeszcze bardziej uaktywnić 
życie kulturalne wsi. Zgodnie 
z tradycją spotkań z sołtysami 
burmistrz omówił bieżące in-
westycje w gminie i uzasadnił 
ważność podejmowanych na 
ostatniej sesji uchwał. 

Gościem narady był także 
Marek Świątek, prezes Rejo-

nowego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Świdnicy, który zapo-
znał sołtysów z procedurami 
zakładania Kół Gospodyń 
Wiejskich, zapewnił także 
o możliwości pomocy, jakiej 
może w tym względzie udzie-
lić Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych.

A d laczego podjęto tak 
ważne zagadnienie, jakim 
jest wznowienie działalności 
KGW? - Pewne tradycje wy-

pracowane w gminie Strzegom 
w ostatnich latach tj. pikniki, 
festyny, turnieje - otworzyły 
nowe możliwości aktywności 
mieszkańców i pokazały ich 
umiejętności. Mieszkańcy wsi 
ciężko pracują, by potem po 
pracy dobrze się bawić. Jak 
pracują, tak się bawią. Tak 
żyli nasi rodzice i tak żyjemy 
i my. Ważne jest tylko, by 
myśleć globalnie i widzieć 
nowe możliwości, które się 
otwierają w kwestii nowych 
projektów unijnych i nowej 
puli środków finansowych, 
które są do pozyskania wła-
śnie przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. Nie wszystkie 
wsie mają stowarzyszenia 
i nie wszystkie mają Koła 

Gospodyń Wiejskich, dlate-
go warto się zastanowić nad 
reaktywowaniem działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich. 
Wszelkie oddolne organizacje 
są bardzo ważne – komentuje 
Andrzej Szczepanik, sołtys 
Tomkowic i przewodniczący 
Komisji ds. Wsi. 

Choć Koła Gospodyń Wiej-
skich rozpoczęły aktywną 
działalność w latach 60., to za-
częła ona zamierać z końcem 
lat 80. Mimo że w przeszłości 
w gminie Strzegom było 12 

Kół Gospodyń Wiejskich, to 
dziś oficjalnie zarejestrowa-
ne są dwa koła – najstarsze, 
sięgające lat 60-tych - KGW 
w Olszanach i najmłodsze 
- KGW „Morwa Biała” w Ja-
roszowie z 2015 r. Czas zatem 
na działanie.

- Kolejne spotkanie tym 
razem instrukcyjno – warsz-
tatowe odbędzie się z przed-
stawicielami trójek sołeckich 
– informuje Andrzej Szcze-
panik. 

GK

Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich
W przeszłości w gminie Strzegom było 12 Kół Gospodyń Wiejskich, dziś zarejestrowane są dwa – najstarsze: KGW w Olszanach i najmłodsze: KGW „Morwa Biała”

Gminna Spółka Wodna zrzesza 1200 członków tj. rolników 

indywidualnych, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne oraz inne 

zakłady użytkujące grunty rolne. Spółka Wodna działa na 

terenie 22 wsi i miasta Strzegom, mając pod opieką 217 km 

rowów melioracyjnych, 5796 ha gruntów zmeliorowanych 

i 4891,60 ha gruntów niezmeliorowanych.

W kościele pw. Trójcy Świętej w Olszanach, 25 czerwca 
br., odbyła się msza święta dziękczynna za dar 40 lat pracy 
duszpasterskiej w Olszanach ks. kanonika Józefa Wróbla, 
proboszcza miejscowej parafii. W roku bieżącym mija 
także 48 lat od uzyskania święceń kapłańskich przez ks. 
Józefa Wróbla, który obecnie jest najstarszym kapłanem 
w dekanacie Strzegom. 

Na stronie internetowej 
www.strzegom.pl znajdu-
je się bogaty życiorys ks. 
Józefa Wróbla. Serdecznie 
zapraszamy do zapoznania 
się z nim.

Zasady reaktywowania Kół Gospodyń Wiejskich w sołectwach gminy Strzegom to temat 
narady sołtysów, która odbyła się 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. 
W spotkaniu wzięli udział: Teresa Świło, poseł na Sejm RP, Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia, radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, w tym: przedstawiciele Komisji 
ds. Wsi, na czele z jej przewodniczącym Andrzejem Szczepanikiem oraz sołtysi gminy 
Strzegom. 

Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych, a w szczególności – co trzeba 
zrobić, żeby zarejestrować koło, ile osób potrzeba do jego założenia, sposoby 
umocowania prawnego KGW, rodzaje dotacji zewnętrznych udziela Andrzej 
Szczepanik, przewodniczący Komisji ds. Wsi.
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Działka niezabudowana w Olszanach - teren rzemiosła produkcyjnego

Sukcesy judoków 
W Nowej Soli (20 czerwca br.) 

odbyły się zawody sportowe dzieci 
International Judo Tournament 
„Solanin Cup” 2015 pod patrona-
tem Ambasady Japonii w Polsce. 
Turniej zgromadził ponad 500 
zawodników z 60 klubów, z 12 
państw m.in. Rosji, Azerbejdżanu, 
Estonii, Łotwy, Belgii, Norwegii.

W tym prestiżowym turnieju 
wzięły udział dzieci ze strzegom-
skiej sekcji judo AKS-u Strzegom. 
Nasi sportowcy wystartowali 
w czterech kategoriach wieko-
wych. Poziom sportowy zawodów 
wymagał solidnego przygotowa-
nia. Strzegomscy judocy po do-
brych i pełnych emocji pojedyn-
kach, a także sportowej postawie, 
udowodnili, że mogą rywalizować 
z najlepszymi i zdobywać medale. 
A dla najmłodszych judoków 
z AKS-u były to pierwsze tak 
duże zawody w międzynarodowej 
obsadzie. 

red

wyniki StmiG
W dniach 26 maja - 1 czerwca 

br. odbyła się XXI edycja Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin 
- STMiG 2015 w ramach VII 
Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich. Gmina Strzegom 
uczestniczyła w tym przedsię-
wzięciu trzeci rok z rzędu. 

W klasyfikacji generalnej - 
w grupie gmin od 15 do 40 tys. 
mieszkańców - zajęliśmy 31. 
miejsce wśród 103 startujących 
w całej Polsce (160 pkt.). Zwycię-
żyła Limanowa (248 pkt.), przed 
Dąbrową Tarnowską (244 pkt.) 
i Długołęką (239 pkt.).

red

Podobnie jak w latach poprzed-
nich, Strzegom Horse Trials jest 
obowiązkowym przystankiem dla 
zawodników walczących o cenne 
punkty w cyklu Pucharu Naro-
dów - najbardziej prestiżowej se-
rii rozgrywek Międzynarodowej 
Federacji Jeździeckiej. 

W klasyfikacji drużynowej 
przed rozgrywką w Strzego-
miu, prowadziła ekipa Wielkiej 
Brytanii z łącznym wynikiem 

28 punktów po trzech etapach. 
W Strzegomiu zawodnicy bry-
tyjskiego teamu po doskonałych 
przejazdach, zajęli pierwsze 
miejsce z wynikiem (150,30 
pkt.), i utrzymali prowadze-
nie w generalnej klasyfikacji 
pucharowej. Drugie miejsce, 
z wynikiem 168,70 pkt. zajęła 
drużyna z Australii, trzecie 
Belgia (1108,30 pkt.) z Karin 
Donkers na czele, która zajęła 

pierwsze miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej konkursu CI-
CO3*.

Dla Polaków nie był to udany 
start. Niestety tylko jednemu 
zawodnikowi udało się ukończyć 
konkurs i zająć punktowane 
miejsce (25. z wynikiem 109,40 
pkt.). To Szymon Nachodko 
reprezentujący barwy klubu SK 
Jaroszówka, startujący na koniu 
Ukłon.

- Nasze zwycięstwo – w ostat-
niej serii spotkań - z Nysą Zgo-
rzelec 2:1, przy równoczesnej 
porażce Zjednoczonych Żarów, 
dało nam utrzymanie w IV 
lidze dolnośląskiej! Dziękuję 
chłopakom za heroiczną walkę 
do samego końca. Zrobiliśmy 
wielką rzecz. Jeszcze na kilka 

kolejek przed końcem nikt nie 
dawał nam szans na uniknięcie 
spadku. Teraz możemy się 
wspólnie cieszyć z utrzymania. 
To był bardzo trudny sezon 
– tak naprawdę zagraliśmy 
29 meczów wyjazdowych. – 
podsumował trener Jarosław 
Krzyżanowski.

Brytyjczycy byli najlepsi

AKS Granit Strzegom nadal jest w IV lidze!

W prestiżowym konkursie CI-long3* bezapelacyjnie zwyciężył mistrz olimpijski z Londynu - Michael Jung (Niemcy)

Na kilka kolejek przed końcem nikt nie dawał im szans na uniknięcie spadku, ale na szczęście udało się!

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gminy 
Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
997/1, AM – 1, Obr. Olszany, 
położona w Olszanach o po-
wierzchni 0,0120 ha, dla nieru-
chomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00032892/8. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń 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 doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.07.2015 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 30.04.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
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 Granica 
i działek nr 28, 29/3, 29/4, 295 
i 997 w obrębie Olszany powyż-
sza nieruchomość oznaczona 
symbolem 2 UR tereny rzemiosła 
produkcyjnego. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
W momencie podpisania aktu 
notarialnego sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości zostanie 
ustanowiona bezterminowa i nie-
odpłatna służebność polegająca 
na całodobowym nieutrudnionym 
dojazdem do znajdującego się 
na powyższej nieruchomości 
transformatora, w zakresie nie-
zbędnym do prowadzenia eksplo-
atacji, usuwania 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 rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie 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 Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment 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 przypadku
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio 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 telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Oto sukcesy: 
rocznik 2008-2007, 2006-2005
Miejsce II: Kornelia  Jeziorska, 
Michał Molis
Miejsce III: Katarzyna Góra
Miejsce V: Mateusz Pakla
Miejsce VII: Dariusz Kuś, Marcin 
Wojtków, Michał Koguciuk
rocznik 2004-2003
Miejsce II: Aleksandra Sypko
Miejsce III: Nikola Miziołek
Miejsce VII: Miłosz Pietkiewicz, 
Gracjan Poterała
rocznik 2002-2001
Miejsce II: Hanna Fedyczkowska, 
Antoni Wojtasik
Miejsce III: Dawid Hypta
Miejsce IV: Sandra Baranowska
Miejsce VII: Sara Dynowska

Wyniki ostatnich 5 kolejek:
26 kolejka (24.05.15 r.): AKS - BKS Bo-
brzanie Bolesławiec 2:2 (0:2) (w Świe-
bodzicach)
27 kolejka (30.05.15 r.): AKS - Zjed-
noczeni Żarów 4:4 (2:2) (w Świebo-
dzicach)
28 kolejka (06.06.15 r.): AKS - Włókniarz 
Mirsk 4:0 (0:0) (w Świebodzicach)
29 kolejka (13.06.15 r.): AKS - Widawa 
Bierutów 2:1 (1:0) (w Świebodzicach)
30 kolejka (20.06.15 r.): AKS - Nysa 
Zgorzelec 2:1 (1:0) (w Świebodzicach)
bilans:

w sumie: 30 (10 8 12) 41-43 38 pkt.
dom: 15 (5 6 4) 25-23 21
wyjazd: 15 (5 2 8) 16-20 17
strzelcy AKS-u:
8 - Domaradzki (3k)
7 - Serweciński
3 - Dobrowolski, Traczykowski
2 - Chmura, Demirow, J. Krzyżanow-
ski, Sobczak, Werner
1 - Bober, Burszta, Fojna (k), Jaszowski, 
D. Krzyżanowski, Rogowicz, Stępień
3 bramki jako walkower 3:0 z LZS 
Stary Śleszów

Wyniki ostatnich 5 kolejek:
26 kolejka (24.05.15 r.): AKS - BKS Bo-
brzanie Bolesławiec 2:2 (0:2) (w Świe-
bodzicach)
27 kolejka (30.05.15 r.): AKS - Zjed-
noczeni Żarów 4:4 (2:2) (w Świebo-
dzicach)
28 kolejka (06.06.15 r.): AKS - Włókniarz 
Mirsk 4:0 (0:0) (w Świebodzicach)
29 kolejka (13.06.15 r.): AKS - Widawa 
Bierutów 2:1 (1:0) (w Świebodzicach)
30 kolejka (20.06.15 r.): AKS - Nysa 
Zgorzelec 2:1 (1:0) (w Świebodzicach)
bilans:

w sumie: 30 (10 8 12) 41-43 38 pkt.
dom: 15 (5 6 4) 25-23 21
wyjazd: 15 (5 2 8) 16-20 17
strzelcy AKS-u:
8 - Domaradzki (3k)
7 - Serweciński
3 - Dobrowolski, Traczykowski
2 - Chmura, Demirow, J. Krzyżanow-
ski, Sobczak, Werner
1 - Bober, Burszta, Fojna (k), Jaszow-
ski,  D.  Krzyżanowski,  Rogowicz, 
Stępień
3 bramki jako walkower 3:0 z LZS 
Stary Śleszów

Hymnem Wielkiej Brytanii zakończyła się 13. edycja Strzegom Horse Trials. Do Strzegomia 
jak zwykle przyjechała czołówka światowego WKKW. Na hipodromie w Morawie wystarto-
wało aż 265 zawodników z 23 krajów. Strzegom Horse Trials 2015 był jednocześnie czwartym 
spotkaniem zawodników siedmiu ekip startujących w ramach cyklu Pucharu Narodów.

Fot. w
w

w
.strzegom

horsetrials.pl/pl/

W ramach Strzegom Horse 
Trials 2015 rozegranych zo-
stało w sumie siedem kon-
kursów międzynarodowych, 
począwszy od poziomu jednej 
„krótkiej” gwiazdki (CI - short*) 
do „trzech długich gwiazdek” 
(CI - long3*). 

CI-short1*
Zwycięzcą „krótkiej gwiazdki” 
został reprezentant Szwajcarii 
Felix Vogg.
CI-short1*J
Najlepszym juniorem tegorocz-
nej edycji Strzegom Horse Trials 
2015 została Gerdine  Frens 
z Holandii.

CI-long1*
Konkurs CI-long1* wygrała 
Karin Donkers z Belgii.
CI-short2*
Pierwsze miejsce w konkur-
sie „dwóch krótkich gwiaz-
dek” zajęła Stephanie Bohe 
z Niemiec.
CI-long2*

Pierwsze miejsce zajęła ostatecz-
nie Anna Siemer z Niemiec.
CI-short3*
Najlepsza okazała się Karin 
Donkers z Belgii.
CI-long3*
Strzegomskie „trzy długie 
gwiazdki”, jeden z najtrudniej-
szych konkursów międzyna-

rodowych tych zawodów, były 
zarazem dla wielu zawodników 
przepustką do mistrzostw Eu-
ropy w Blair Castel w 2015 roku 
i igrzysk olimpijskich w Rio de 
Janeiro w 2016 roku.
Michael  Jung  potwierdził 
startem w tym konkursie mi-
strzowską formę, zajmując dwa 

pierwsze miejsca. Co poniektó-
rzy żartują nawet, że dobrze, że 
nie przywiózł ze sobą trzech 
koni, bo całe podium byłoby 
zajęte. Niemniej jednak i tak 
konkurs trzech długich gwiaz-
dek należał do reprezentantów 
Niemiec. Trzecie miejsce zajęła 
bowiem Julia Krajewski.

AKS Granit Strzegom S. A. rzutem na taśmę uratował się 
przed spadkiem do wałbrzyskiej klasy okręgowej. W ostat-
nich pięciu kolejkach podopieczni Jarosława Krzyżanow-
skiego wywalczyli 11 punktów na 15 możliwych i ostatecznie 
zajęli 6. miejsce od końca w IV lidze dolnośląskiej. 
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Ul. Krótka - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa

Działki ul. Jagodowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Burmistrz Strzegomia informuje: 

Uwaga na groźny chwast!

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana położona 
na terenie gminy Strzegom skła-
dająca się z działek nr 1866/4, nr 
1866/5, AM – 15, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Krótkiej 
o łącznej powierzchni 0,1863 ha, dla 
nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00081653/9. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
105.000,00 zł
Wadium - 10.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.08.2015 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 
2013 r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem K.25.MW/MN tereny 
zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, jednorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Na terenie powyższych działek 
przebiega odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø 160 PVC zakończony 
studnią DN 1000 bet. Urządzenie ka-
nalizacji sanitarnej znajduje się w po-
siadaniu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Strzegomiu. W związku 
z lokalizacją ww. urządzeń kanaliza-
cji sanitarnej na terenie przedmioto-
wych działki w momencie sprzedaży 
zostanie ustanowiona służebność 
dotycząca: Zachowania norma-

tywnych odległości tj. minimalnych 
odległość 1,50 m wszelkich nowo 
powstających obiektów od skrajni 
urządzeń kanalizacji sanitarnej.
Udostępnianie Spółce Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu terenu 
przedmiotowej działki w celu ko-
nieczności przeprowadzenia prac 
remontowo-eksploatacyjnych lub 
usunięcie awarii na urządzenia 
kanalizacji sanitarnej. 
Pozostawienia nad istniejącymi 
urządzeniami kanalizacji sanitarnej 
pasów ochronnych o szerokości 
1,50 m po obu stronach, licząc od 
skrajni przewodu i krawędzi studni, 
w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej nawierzch-
ni betonowej i asfaltowej za wyjąt-
kiem nawierzchni łatwo rozbieralnej 
np. z kostki betonowej,
- dokonywania zabudowy trwałych 
nasadzeń (drzewa, wieloletnie krze-
wy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urzą-
dzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mo-
gących spowodować wypłycenie 
sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie będzie 
rościł z tego tytułu żadnych pretensji 
w stosunku do Gminy Strzegom.
Powyższa nieruchomość obciążona 
jest bezterminową i nieodpłatną 
służebnością przesyłu polegają-
cej na umożliwieniu prowadzenia 
działalności statutowej w związku 
z przesyłem energii elektrycznej 
za pośrednictwem linii kablowej 
średniego napięcia 20 KV, powstrzy-
mywaniu się w pasie o szerokości 
2 metrów wzdłuż przebiegu linii 
kablowej średniego napięcia 20 KV 
(po 1 m po obu stronach linii) od 
budowy budynków i budowli trwale 
związanych z gruntem oraz od 
dokonywania nasadzeń i krzewów, 
korzystaniu z gruntu o szeroko-
ści 2 metrów wzdłuż przebiegu 
linii kablowej średniego napięcia 20 
KV (po 1 m po obu stronach linii) 

wraz z prawem całodobowego, nie-
utrudnionego dojazdu do urządzeń 
elektroenergetycznych, w zakresie 
niezbędnym do prowadzenia eks-
ploatacji , usuwania awarii, napraw, 
konserwacji, modernizacji, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa 
z obowiązkiem przywrócenia terenu 
do stanu pierwotnego na koszt wła-
sny właściciela sieci (przedsiębiorcy) 
Tauron Dystrybucja S.A.
Dostęp działek nr 1866/4, 1866/5, 
AM - 15, Obr. 3 do drogi publicznej 
odbywać się będzie poprzez działkę 
nr 1869, AM – 15, Obr. 3 i działkę nr 
1867, AM – 15, Obr. 3, na których 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz każ-
doczesnego właściciela działek nr 
1866/4, 1866/5, AM -15, Obr. 3.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 03.08.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 

ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-

ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 

w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, 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 Gmi-
ny Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

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 zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
położonych w mieście Strze-
gom w rejonie ulic: Brzegowej, 
Mickiewicza, Gronowskiej - Ar-
mii Krajowej powyższa działka 
przeznaczona jest pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – 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 dział-
ki nr 779, AM -9, Obr. 2.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.11.2014 r. 
zakończył się wynikiem ne-

gatywnym.  Drugi przetarg na 
zbycie powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 05.03.2015 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
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 rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji 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 zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, 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 sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-

mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 

który przetarg wygra. Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na 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.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2015 r., poz. 782) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem nr: 229/
B/2015, 230/B/2015, 231/B/2015, 232/B/2015, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 1 lipca 2015 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 223/B/2015, Nr 224/B/2015, 
Nr 225/B/2015, Nr 226/B/2015, Nr 227/B/2015 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Na terenie woj. dolnośląskiego 
stwierdzono występowanie groź-
nego chwastu - barszczu Sosnow-
skiego. Jest to roślina dwuletnia, 
która w pierwszym roku wytwarza 
rozetę liści (duże, pierzastodzielne), 
a w drugim wytwarza pędy nasienne 
(baldachy). W polskich warunkach 
roślina ta może wyrastać do wy-
sokości 3,5 - 4 metrów. Roślina ta 
często występuje na terenach wil-
gotnych w pobliżu cieków wodnych, 
kanałów i rowów. Włoski znajdujące 
się na liściach i łodygach barszczu 
Sosnowskiego wydzielają substan-
cję parzącą. Parzące działanie tego 
związku nasila się podczas słonecz-
nej pogody i wysokiej temperatury 
oraz dużej wilgotności powietrza. 
Kontakt z tymi roślinami powoduje 
zapalenie skóry, powstawanie pę-
cherzy, rany i blizny oraz zapalenie 
spojówek. Roztarte liście lub łodyga 
mają charakterystyczny zapach 
kumaryny. 

METODY ZWALCZANIA
Najbardziej powszechną i skutecz-
ną metodą zwalczania barszczu 
Sosnowskiego jest jego wykasza-
nie, około 2 do 4 razy w sezonie. 
Całkowite wyeliminowanie roślin 
polega na ich „zmęczeniu”, czyli 
bardzo częstym koszeniu. Można 
też wykorzystać do zwalczania 
metodę chemiczną. Do zwalczania 
zbędnej roślinności zalecane są 
herbicydy zawierające glifosat 
np. Roundup 360 SL. W miej-
scach, gdzie doszło do rozsiania 
nasion barszczu, walkę należy 
zaplanować na 3-4 lata (zgodnie 
z żywotnością nasion).
 
UWAGA!
Wszystkie osoby biorące udział 
w zwalczaniu barszczu Sosnow-
skiego bez względu na stosowaną 
metodę i wykonywaną pracę, 
muszą mieć odpowiednie ubrania 
ochronne.
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Od zakończenia 5. edycji Święta Granitu Strzegomskiego minęło już ponad 2 tygodnie, jednak mamy tę imprezę jeszcze świeżo w pamięci. Przebiegała ono w sympatycznej i radosnej 
atmosferze. Mnogość różnych atrakcji i wydarzeń spowodowała, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Koncerty, wystawy, stoiska kamieniarskie, zawody sportowe – naprawdę było 
co zobaczyć. W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” wracamy jeszcze na chwilę do tych wspaniałych dni dla Strzegomia i całej branży kamieniarskiej. Poniżej zdjęcia 
autorstwa Tomasza Kruszelnickiego ze Strzegomskiego Centrum Kultury.

Wspomnienie święta granitu 


