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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
nagrody  
dla policji 

Podczas święta policji nasi 
funkcjonariusze otrzymali 
awanse zawodowe oraz ode-
brali nagrody za wzorową 
służbę 

 str. 3

StrzeGom
Utrudnienia!

Od 21 lipca wyłączony zo-
stał z ruchu most nad rzeką 
Strzegomką przy skrzyżo-
waniu ulic Wałbrzyskiej, 
Jeleniogórskiej i Dolnej. Są 
objazdy 

 str. 3

StrzeGom
Odnowią szkołę 

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Strzegomiu już 
wkrótce będzie miała nową 
elewację 

 str.6

w SkróCIe:

Nowe wpusty

Dzięki montażowi wpu-
stów ulicznych przy ul. Wi-
tosa w Strzegomiu, woda 
zbierająca się po opadach 
deszczu nie będzie zale-
wała drogi, ułatwiając tym 
samym poruszanie się, za-
równo pieszych, jak i sa-
mochodów. 

Boisko czeka

Nowo wybudowane bo-
isko przy ul. Koszarowej 
w Strzegomiu zostało 
otwarte dla mieszkańców. 
Zapraszamy i jednocześnie 
apelujemy o nie dewastowa-
nie obiektu, który ma służyć 
nam wszystkim. 

Wyprawka 

Prz ypominamy, że  4 
września 2015 r. mija ter-
min składania wniosków 
o wyprawkę szkolną. Szcze-
gółowych informacji udzie-
la Wydział Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
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1 lipca 2015 r. wygasła umo-
wa z Zakładem Usług Komu-
nalnych w Strzegomiu sp. z o.o. 
na odbiór i zagospodarowy-
wanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Strzegom, na 
których zamieszkują miesz-
kańcy. W wyniku ogłoszonego 
przetargu nieograniczone-
go do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu wpłynęły trzy 
oferty. Wybrana została oferta 
Przedsiębiorstwa Usługowo-
Produkcyjnego i Handlowego 
COM-D sp. z o.o. z Jawora, 
które zaoferowało najniższą 
cenę. Firma jednak, pomimo 
zapewnienia o swojej gotowo-
ści do świadczenia przedmio-
towych usług, nie przystąpiła 
do podpisania umowy w wy-
znaczonym terminie. 

- Gmina nie mogła podpisać 
umowy z następnym z kolei 
oferentem, ponieważ wartość 
jego oferty była wyższa od 
kwoty, jaką gmina przezna-
czyła w swoim budżecie na 
realizację odbioru i zagospo-
darowywania odpadów ko-
munalnych. Przyjęcie kolejnej 
oferty oznaczałoby również 
podwyżkę dla mieszkańców, 

na co nie chcemy się zgodzić 
– wyjaśnia Wiesław Wit-
kowski, zastępca burmistrza 
Strzegomia. 

Wobec tego gmina zmuszo-
na została do unieważnienia 
przetargu oraz do ogłoszenia 
kolejnego. W celu zapew-
nienia ciągłości odbierania 
odpadów komunalnych, do 
czasu rozstrzygnięcia prze-
targu, udzielono zamówienia 
z wolnej ręki na świadczenie 
tych usług, dotychczasowemu 

odbiorcy odpadów, czyli Za-
kładowi Usług Komunalnych 
w Strzegomiu. 

ZUK usługi te wykonywać 
będzie do dnia 31 paździer-
nika br. O wynikach kolejnego 
postępowania przetargowe-
go mieszkańcy zostaną nie-
zwłocznie poinformowani. 

W związku z zaistniałą sy-
tuacją wystąpiły krótkotrwałe 
niedogodności w odbiorze 
odpadów wynikłe z przy-
czyn, których gmina nie mo-

gła wcześniej przewidzieć. 
Obecnie wszystko powróciło 
już do normy i odpady będą 
obierane zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, który po-
dany został do wiadomości na 
stronach internetowych ZUK
-u w Strzegomiu oraz gminy 
Strzegom, a także dostar-
czony bezpośrednio naszym 
mieszkańcom w miejscu ich 
zamieszkania (zamieszczony 
został on również na stronie 
10). 

15 lipca 2015r. Zarząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
podjął uchwałę nr 909/V/2015 

w sprawie zatwierdzenia listy 
rankingowej operacji w ra-
mach działania „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej”, w zakresie 
budowy mikroinstalacji pro-
sumenckich wykorzystujących 
lokalne, odnawialne źródła 
energii, w szczególności ener-
gii elektrycznej i cieplnej, 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

- Gmina Strzegom otrzy-
mała maksymalną możliwą do 
uzyskania liczbę punktów we-
dług określonych w konkursie 
kryteriów dotyczących m.in. 
poziomu dochodów, bezro-
bocia. Najwyższą punktację 
otrzymały gminy o niższym 
podstawowym dochodzie po-
datkowym na mieszkańca 
bądź posiadające na swoim 
terenie parki narodowe, kra-
jobrazowe lub rezerwaty przy-
rody – wyjaśnia Anna Hałas, 
naczelnik Wydziału Funduszy 

Europejskich. Samorząd Wo-
jewództwa po zatwierdzeniu 
listy operacji zawrze umowy 
z gminami, których wnioski 
zostały umieszczone na trzech 
najwyższych pozycjach listy. 
Lista rankingowa z woje-
wództwa dolnośląskiego zo-
stanie przekazana do Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Ostateczna 
lista beneficjentów zostanie 
stworzona na podstawie list 
rankingowych z poszczegól-
nych województw. Dopiero 
wówczas będzie wiadomo, czy 
inne projekty dolnośląskich 
gmin, w tym gminy Strzegom, 
mają szanse na dofinanso-
wanie. 

Termin ogłoszenia listy be-
neficjentów na poziomie kraju 
planowany jest na sierpień 
tego roku. 

Kto weźmie śmieci? 

Co z zieloną energią w gminie?

Zakład Usług Komunalnych do 31 października br. będzie odbierał odpady od mieszkańców

Zarząd Województwa podzielił środki na dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich

Oto ważna informacja dla osób, które złożyły wnioski 
w sprawie mikroinstalacji prosumenckich. 

Gmina musiała unieważ-
nić przetarg na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów 
komunalnych. Oznacza to, 
że śmieci od mieszkańców 
w dalszym ciągu będzie od-
bierał Zakład Usług Komu-
nalnych w Strzegomiu. 
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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

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

W dalszym ciągu zachęca-
my do obejrzenia bogatego 
materiału filmowego – w po-
staci newsów i reportaży 
- ze Święta Granitu Strze-
gomskiego, który odbył się 
w dniach 19-21 czerwca br. 
Jesteśmy pewni, że pozwolą 
one ponownie poczuć at-
mosferę tych niezwykłych 
dni. Zachęcamy również do 

obejrzenia relacji z 13. edy-
cji Strzegom Horse Trials 
w Morawie. Przypomnijmy, 
że na hipodromie w Morawie 
wystartowało aż 265 zawod-
ników z 23 krajów. Strzegom 
Horse Trials 2015 był jedno-
cześnie czwartym spotkaniem 
zawodników siedmiu ekip 
startujących w ramach cyklu 
Pucharu Narodów.

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

Zaszczytny tytuł Nominata 
odebrał Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia pod-
czas uroczystej gali wręczenia 
nagród w nowoczesnym Eu-

ropejskim Centrum Eduka-
cyjno – Kulturalnym Zgorze-
lec – Goerlitz Meetingpoint 
Music Messiaen 18 czerwca 
2015 r. 

Zdewastowany obiekt, zlo-
kalizowany przy Alei Wojska 
Polskiego przy światłach, od 
dawna psuje estetykę miasta. 
Stanowi on jednak własność 
prywatną, co uniemożliwia 
poczynienie zdecydowanych 
działań w kierunku jego roz-
biórki lub remontu. Dlatego 
gmina postanowiła zadziałać 
doraźnie i w porozumieniu 
z właścicielem, zawieszono 
tam dwa banery. Jeden z nich 

odnosi się do kultury i historii 
Strzegomia, drugi natomiast 
promuje podstrefę ekonomicz-
ną, zachęcając do inwestowania 
na niej. Banery przyciągają uwa-
gę kierowców i przechodniów. 
– Budynek straszy od dawna. 
Banery zasłaniają, ale i tak nie 
rozwiązują do końca problemu. 
Ważne jednak, że są już jakieś 
działania w tej sprawie – mówi 
pan Stanisław, mieszkaniec 
Strzegomia. 

3 lipca 2015 w godz. 10.00 – 
11.50 kierujący pojazdem marki 
VW niezastosował się do znaku 
zakazu ruchu „B-1”, wjeżdżając 
na teren dworca PKS przy ul. 
Dworcowej w Strzegomiu. 
Następnie zaparkował pojazd 
na tzw. nawrocie dla autobu-
sów. Bez incydentu nie obyło 
się również 4 lipca, ponieważ 

cztery osoby spożywały alko-
hol w parku „Strzegomskie 
Planty”. 8 lipca mężczyzna, 
przebywający w poczekalni 
przystanku autobusowego przy 
ul. Leśnej w Strzegomiu, zasnął 
na krzesłach. Jak się okazało, 
był nietrzeźwy. We wszyst-
kich sprawach interweniowała 
policja.

Gmina wyróżniona

Doraźna poprawa estetyki

Pod okiem miejskich kamer

Tytuł Nominata odebrał Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia podczas uroczystej gali wręczenia nagród

Zdewastowany prywatny obiekt od dawna psuł estetykę miasta, dlatego powieszono na nim banery

Dzięki miejskiemu monitoringowi już nieraz udało się ustalić i zatrzymać sprawców przestępstw

W prestiżowym konkursie „Dolnośląski Klucz Sukcesu”, 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz promocji 
Dolnego Śląska, gmina Strzegom otrzymała tytuł Nomina-
ta za rok 2014 w kategorii „Najbardziej gospodarna gmina 
miejska i wiejsko-miejska”. 

„Dolnośląski Klucz Sukcesu” to najwyższe, regionalne wyróżnienie, cieszące 
się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, 
kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Wydarzenie to zainicjowało 
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska w 1997 r. 

Banery promujące gminę Strzegom oraz podstrefę ekono-
miczną zawisły na niszczejącym budynku przy Alei Wojska 
Polskiego.

Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały w lipcu 
kilka przypadków łamania przepisów.
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Lipiec – sierpień 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

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

26.07 - 01.08 Strzegomska ul. Rynek 38 tel. 74/855-
14-79

02.08 - 08.08 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-
17-75

Kiedy dyżury naszych aptek? Przyłącz się do programu – pomóż dużym rodzinom
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

Każdy daje według swoich 
możliwości i każdy może coś 
dać. Nigdy nie mamy tak mało, 
by nie móc podzielić się z po-
trzebującymi. To właśnie każdy 

może zrobić w ramach Programu 
Gminnej Karty Dużej Rodziny, 
który zakłada właśnie taką pomoc 
minimalną dużej rodzinie. 

Każdy może się w ten program 
włączyć, bo jeżeli wszyscy damy 
niewiele, to stworzy się z tego 
godna pomoc. Jednak Program 
Gminnej Karty Dużej Rodziny 
nie jest popularny wśród wła-
ścicieli zakładów usługowych 
w gminie Strzegom. A sklepów 
mamy wiele i to różnych. I nic 
z tego nie wynika. Grono jedno-
stek i instytucji, które świadczą 

dla posiadaczy kart usługi na 
warunkach preferencyjnych jest 
bardzo wąskie. Składa się tylko 
z dwóch jednostek i to podle-
głych gminie – Strzegomskie 
Centrum Kultury i Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Ale możli-
wości jest dużo. Począwszy od 
opłat za przedszkola i szkoły 
- publiczne i niepubliczne, po-
przez apteki, usługi lekarskie, 
weterynaryjne i dentystyczne, 
po akcje kolonijne, rekreacyj-
ne i rehabilitacyjne. I tu są 
największe potrzeby. Program 

rządowy Karta Dużej Rodziny 
daje pewne przywileje ogólno-
polskie. Rodziny wielodzietne 
mogą korzystać z różnych ulg, 
jednak nie ma tego wiele. Do-
piero w połączeniu z ulgami 
i przywilejami wprowadzonymi 
przez gminę wartość Karty, a tym 
samym korzyści dla rodzin zna-
cząco wzrosną. Stwórzmy zatem 
system lokalnych ulg i preferencji 
dla członków dużych rodzin 
w gminie Strzegom. Każdy może 
pomóc. Pomóż i ty - jeszcze 
zdążysz. 

Potrzebne drogi 
Już niebawem w gminie 

Strzegom wybudowane zostaną 
trzy nowe drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych. Przypomnij-
my, że na realizację tych zadań 
gmina Strzegom otrzymała 
dotację celową w wysokości  
19 1100 zł z budżetu woje-
wództwa dolnośląskiego. 

Drogi te znajdują się w Strze-
gomiu, Olszanach oraz Żół-
kiewce. W Olszanach będzie 
modernizowana droga, która 
w części wyremontowana zo-
stała już w ubiegłym roku. 
Natomiast zupełnie nowe trakty 
powstaną w Strzegomiu (ul. 
Milenijna) oraz w Żółkiewce. 
Drogi te spełniają nie tylko 
funkcję dojazdową do pól, ale 
również prowadzą do wielu 
posesji. Z tego też powodu re-
mont jest konieczny. Dodajmy 
jeszcze, że w 2014 r. wyremon-
towano drogę w Jaroszowie. 

Program uroczystości, zapięty 
na ostatni guzik, zdominowany 
przez awanse, odznaczenia, listy 
gratulacyjne oraz nagrody pie-
niężne za wzorowe i sumienne 
wykonywanie obowiązków służ-
bowych przez funkcjonariuszy 
policji powiatu świdnickiego. 

Wśród awansowanych i od-
znaczonych znaleźli się także 
funkcjonariusze z Komisariatu 
Policji w Strzegomiu. Na stopień 
starszego sierżanta awansowali: 
Ewelina Fitas, Aleksander Kus. 
Stopień sierżanta sztabowego 
otrzymali: Krzysztof Ruciński, 
Michał Zawiła, Marcin Zelek. 
Na stopień młodszego aspi-
ranta awansowali: Bartłomiej 
Goliński, Mariusz Niemczyk, 

Janusz Rajczykiewicz. Stopień 
starszego aspiranta otrzymali: 
Sebastian Bujalski, Ryszard 
Dyko, Krzysztof Okła, Marcin 
Sidor. Awans na stopień aspiran-
ta sztabowego otrzymali: Sławo-
mir Banaszczyk, Jerzy Feszter, 
Tomasz Stradowski.

Ale nie tylko awanse stanowiły 
wyróżnienie za ciężką pracę, 
były również nagrody pieniężne, 
przekazane ze środków lokalnych 
samorządów. Nagrodą pieniężną 
ze środków przekazanych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu zo-
stali wyróżnieni: asp. Marek Kor-
nes, asp. Radosław Fitas, sierż.
szt. Jacek Lubera, asp. Krzysztof 
Okła, st.sierż. Krzysztof Ruciń-
ski. Z okazji Jubileuszu 25-lecia 

służby w policji na wniosek 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Policjan-
tów Marcin Jabłoński, zastępca 
komendanta komisariatu policji 
w Strzegomiu został odznaczony 
brązową „Odznaką Honorową”.

Podczas uroczystości doceniono 
także przedstawicieli samorządów 
lokalnych wspierających działal-

ność policji. Na wniosek Nieza-
leżnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów odzna-
czono Wiesława Witkowskiego, 
zastępcę burmistrza Strzegomia 
„Odznaką Honorową” w uznaniu 
za budowanie pozytywnego wize-
runku strzegomskiej policji oraz 
za pomoc i przychylność, z jaką 
od lat spotykają się policjanci ze 

strony władz samorządowych 
gminy Strzegom. 

Kulminacyjnym momentem 
spotkania były gratulacje, życze-
nia i kwiaty złożone funkcjo-
nariuszom policji przez przed-
stawicieli samorządu lokalnego, 
służb mundurowych i ducho-
wieństwa.

gk 

Policjanci nagrodzeni 
Były awanse, odznaczenia, listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych 

Zadanie nr 1 - Organizacja 
wypoczynku letniego z pro-
gramem profilaktycznym lub 
terapeutycznym w formach 
wyjazdowych na terenie Polski 
(kolonie lub obozy – mini-
mum 5 noclegów) dla dzieci 
i młodzieży szkolnej z rodzin 
zagrożonych problemem al-
koholowym, problemami nar-
komanii:
1. Stowarzyszenie Miesz-

kańców na Rzecz Rozwoju 
Wsi Stanowice - „Wakacje 
z uśmiechem”– 6 tys. zł

2. Koło Przyjaciół Dzieci „CO-
PERNICUS” przy Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 2 - 
„Kolonia letnia w Jastrzębiej 
Górze dla dzieci i młodzieży 
ze Strzegomia” – 10 tys. zł

3. Uczniowski Klub Sportowy 
„Aktywna Kostrza” - „Odbi-
janie, pływanie i wędrowanie 
to kondycji zdobywanie” – 10 
tys. zł

4. Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Olszany - „Kolonia nad 
morzem” – 8,6 tys. zł

5. Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w Gminie Strzegom 
„Akcja” - „Lato z Akcją” – 10 
tys. zł
Zadanie 2 - Organizacja wy-

poczynku letniego z programem 
profilaktycznym lub terapeutycz-
nym (półkolonie – minimum 
5 dni) dla dzieci i młodzieży 
szkolnej pozostającej w mieście 
i na wsi w okresie wakacyjnym, 
z rodzin zagrożonych proble-
mem alkoholowym, problemami 
narkomanii:
1. Koło Przyjaciół Dzieci „CO-

PERNICUS” przy Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 2 - 
„Wesołe lato z Copernicusem” 
– 9,5 tys. zł

2. Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Gimnazjum nr 
2 im. Jana Pawła II - „Lato 
z dwójką” – 3 tys. zł

3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany - 3 368 zł

Ponadto burmistrz Strzegomia 
zgodnie z art. 19 a Ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i wolontariacie zlecił n/w organi-
zacjom pozarządowym realizację 
następujących zadań publicznych 
z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia w 2015, w tym realizacji 
zadań dot. organizacji wypo-
czynku letniego (na łączną kwotę 
ponad 41 tys. zł).
1. „Wakacje bez nałogów”- re-

alizacja zadania przez Koło 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
przy Zespole Szkól Specjal-
nych w Strzegomiu – 9 742,20 
zł

 2. „Organizacja wypoczynku let-
niego z programem profilak-
tycznym lub terapeutycznym 
(półkolonie– minimum 5 dni) 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
pozostającej w mieście i na wsi 
w okresie wakacyjnym, z ro-
dzin zagrożonych problemem 
alkoholowym, problemami 
narkomanii”- realizacja zada-
nia przez Uczniowski Klub 
Sportowy „GIMEK” – 3 560 
zł

3. „Półkolonia z programem 
profilaktycznym dla uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Strzegomiu z ro-
dzin zagrożonych problemem 
alkoholowym, narkomanią” 
- realizacja zadania przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Strzegomiu 
„Przyjaciele Czwórki” – 9 335 
zł

4. „Organizacja wypoczynku let-
niego z programem profilak-
tycznym lub terapeutycznym 
(półkolonie – minimum 5 dni) 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
pozostającej w mieście i na wsi 
w okresie wakacyjnym, z ro-
dzin zagrożonych problemem 
alkoholowym, problemami 
narkomanii”- realizacja za-
dania przez Stowarzyszenie 
Pedagogów i Psychologów 
Gminy Strzegom – 10 tys. zł

5. „Kolonia z programem pro-
filaktycznym w Jastrzębiej 
Górze dla dzieci i młodzieży 
ze Strzegomia”- realizacja 
zadania przez Rzymskoka-
tolicką Parafię pw. Św. App 
Piotra Pawła w Strzegomiu 
– 8,6 tys. zł

Dla kogo i jakie pieniądze na letni wypoczynek?
Dzięki gminnym pieniądzom wiele dzieci mogło wyjechać na upragnione wakacje i wziąć udział w zajęciach

W związku z trwającymi 
pracami związanymi z prze-
budową dróg gminnych na 
osiedlu Graby w Strzegomiu 
informujemy, że od 21 lipca 
wyłączony został z ruchu 
most nad rzeką Strzegom-
ką przy skrzyżowaniu ulic 
Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej 
i Dolnej, na którym prowa-
dzone będą prace remontowe. 
Prace na tych odcinkach 
trwać będą około 2 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia. Infor-
macje w sprawach związa-
nych z realizacją inwestycji 

można uzyskać w Wydziale 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

 - Przepraszamy za utrud-
nienia, które wystąpią podczas 
realizacji przedsięwzięcia.

 O sprawach związanych 
z realizacją inwestycji, ob-
jazdach i tymczasową or-
ganizacją ruchu będziemy 
informować Państwa w prasie 
lokalnej i na stronie interne-
towej Strzegomia – dodają 
urzędnicy.

Będą nowe utrudnienia

Dbają o nasze bezpieczeństwo, zapewniają spokój i po-
rządek, osiągają dobre efekty w walce z przestępczością, 
narażając własne życie i zdrowie, i co najważniejsze – są 
dobrze postrzegani przez lokalną społeczność. O kim 
mowa? Oczywiście o naszych policjantach, obchodzących 
w bieżącym roku 96. rocznicę powołania Policji Państwowej. 
Z okazji Święta Policji, 17 lipca br., w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy odbyła się uroczysta akademia, 
upamiętniająca to wydarzenie. 

Burmistrz Strzegomia rozstrzygnął otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promo-
cji zdrowia w 2015 r. W ramach 2 zadań przyznano kwotę 
ok. 60 tys. zł.
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S woje  ob l i cz e  zmien ią 
chodniki na odcinku od ulicy 
Legnickiej do ulicy Kaszte-
lańskiej. Ponadto przebudo-
wane zostanie oświetlenie 
drogowe na odcinku Alei 
Wojska Polskiego oraz wy-
mienione zostaną oprawy 
oświetlenia na odcinku ulicy 
Legnickiej. Warto podkreślić, 
że zostanie również przebu-
dowana zatoka autobusowa na 
wysokości Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 4. Przedsię-
wzięcie zostanie zrealizowane 
do końca października tego 
roku. 

Prace będzie wykonywać, 
wyłonione w drodze przetar-
gu, świdnickie Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe „Stainbudex-J.M.” 
Jerzy Majorek. 

Po zebraniu propozycji przygo-
towany zostanie projekt „Progra-
mu współpracy gminy Strzegom 
z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na 
lata 2016–2017”, który następnie 
zostanie poddany konsultacjom 
społecznym zgodnie z uchwałą 
nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 
28 lutego 2011 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Gminną Radą 
Działalności Pożytku Publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach do-
tyczących działalności statutowej 
tych organizacji.

Obok przedstawiamy ramowy 
harmonogram prac nad przygo-
towaniem „Programu współpracy 
gminy Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na lata 2016–
2017”

- Nasz wyjazd był możliwy 
dzięki zaproszeniu nas przez 
merostwo miasta Torgau oraz 
niemiecką grupę rekonstrukcji 
historycznej „Faust Luthers” 
der Torgauer Geharnischten, 
którą mieliśmy okazję gościć 
w zeszłym roku na Święcie 
Granitu Strzegomskiego – mówi 
Władysław Kisielewicz, czło-
nek Bractwa. 

Dni Katarzyny obejmują śre-
dniowieczno-renesansową fiestę, 
w czasie której są prezentowane 
tzw. ulice miast reformacji - odby-
wają się historyczne jarmarki, na 
których można skosztować jadła 
z dawnych epok, podziwiać hi-
storyczne rękodzieło artystyczne 

oraz przeróżne wyroby rzemieśl-
nicze. Przez te dwa dni w różnych 
częściach miasta można wziąć 
udział w różnorodnych wyda-
rzeniach kulturalnych. - Obok 
naszego obozowiska w ewan-
gelickim kościele przez dwa 
dni trwały wspaniałe koncerty 
organowe, natomiast w tutejszym 
gimnazjum można było obejrzeć 
sztukę teatralna „Luter we mnie”, 
a na rynku odbywały się pokazy 
akrobacji oraz tańców renesan-
sowych, a także tańca z ogniem 
– mówi brat Władysław.

W sobotę oficjalnym rozpo-
częciem imprezy był przemarsz 
wszystkich przybyłych dam 
i rycerzy ze Strzegomia po wspa-

niałym rynku i urokliwych ulicz-
kach Torgau.Także w sobotę 
obydwie grupy rekonstrukcyjne 
niezależnie zaprezentowały swój 
kunszt w walce wręcz. Późnym 
wieczorem rekonstruktorzy, od-
wiedzający i mieszkańcy Torgau 
mogli obejrzeć widowiskowy 
pokaz tańca z ogniem.

- W przyszłym roku zaprzy-
jaźniona grupa rekonstrukcji hi-
storycznej Faust Luthers zapo-

wiedziała nam rewizytę. Bractwo 
Joannitów Strzegomskich pra-
gnie podziękować włodarzom 
miasta Torgau i miasta Strze-
gom, wszystkim razem i każde-
mu z osobna, za umożliwienie 
nam godnego reprezentowania 
miasta Strzegom, poprzez krze-
wienie średniowiecznej kultury 
rycerskiej poza granicami nasze-
go kraju – podkreśla Władysław 
Kisielewicz. 

Zrobią chodniki

Zgłoś swoją propozycję do programu współpracy!

To były niezapomniane Dni Katarzyny

Które ze strzegomskich chodników zostaną wyremontowane i kiedy? Co jeszcze się zmieni niebawem?

Organizacje pozarządowe z terenu gminy Strzegom  przygotowują program wzajemnej współpracy

Bractwo Joannitów ze Strzegomia po raz kolejny wyjechało do Torgau, aby świętować Katharina Tag

15 lipca 2015 r. odbyła się 
6. strzegomska zbiórka krwi. 
Organizatorem wydarzenia była 
Młodzieżowa Rada Miejska 
oraz ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. 

W sumie zgłosiło się 17 osób, 
z czego krew oddało 15. Ze-
brano łącznie 6,75 litra krwi. 

Organizatorzy zapowiadają, że 
to nie ostatnia taka zbiórka i już 
planują kolejne. 

– Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy oddali krew i już teraz 
zapraszam na następną zbiór-
kę. O jej terminie będziemy 
informować – mówi Grzegorz 
Luszawski, dyrektor OSiR-u. 

Piaskownice w gminie Strze-
gom są bezpieczne. Tak stwier-
dzili inspektorzy Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Świdnicy, którzy 17 
czerwca br. dokonali kontroli 
piaskownic na placach zabaw, 
administrowanych przez gminę 
Strzegom.

 - Wyniki kontroli wykazały, 
że pod względem bakteriolo-
gicznym piaskownice w gminie 
Strzegom są bezpieczne dla 
dzieci, a więc są utrzymywane 
w należytym stanie higienicz-
no-sanitarnym. Częste zmiany 
piasku i stała jego kontrola 
zapobiega narażeniu dzieci na 
zakażenia i choroby zakaźne 
– informuje Andrzej Jakubow-
ski z Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

I w tym aspekcie wszyscy 
powinniśmy dbać o piaskow-
nice, bo są one najbardziej 
ulubionym miejscem do za-
bawy dla małych dzieci. Świat 
zamknięty w piasku jest po-
znawany wszystkimi zmysłami 
dziecka, a przy braku dosta-
tecznych warunków sanitar-
no- higienicznych może być 
źródłem zakażenia bakteriami 
i chorobami pasożytniczymi. 
Dlatego w gminie Strzegom 
szczególną wagę przykłada się 
do bezpiecznych warunków hi-
gieniczno – sanitarnych w pia-
skownicach i na placach zabaw, 
które podlegają gminie. 

Za nami II Piknik Rodzinny 
na Koszarowej pod hasłem „Bez-
pieczne Wakacje”. Organizato-
rem imprezy była radna Marta 
Zięba. 

Pogoda i uczestnicy spisali się 
na medal. Nie zabrakło atrakcji 
wpisujących się w hasło tegorocz-
nego pikniku: bezpieczne wa-
kacje. Izabela Luszawska wraz 
ze swoimi uczennicami szkoliła 
jak udzielać pierwszej pomocy, 
natomiast najmłodsi kolorowali 
tematyczne malowanki.

Zaproszenie przyjęli burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Tomasz Marczak. 

Otwarte zostało długo wy-
czekiwane boisko. Nie zabrakło 
zawodów sportowych. Hitem 
tegorocznego pikniku był kon-
kurs w rzucie jajem, zapropo-
nowany przez niezastąpionego 
w roli prowadzącego, Krzysztofa 
Kalinowskiego. 

- Bardzo chciałabym, aby ta-
kie pikniki obywały się co roku, 
wzbudzając coraz większe zainte-
resowanie mieszkańców. Dlatego 
mam nadzieję, że Piknik Rodzin-
ny wpisze się na stałe w kalendarz 
dzielnicowych wydarzeń – mówi 
Marta Zięba. 

Organizatorka dziękuje sponso-
rom m.in. na naukę lepienia w gli-
nie, zajęcia paintballa, catering, 
wyroby wędliniarskie, dodatki do 
grilla, pieczywo, wyroby cukier-
nicze, projekt plakatu, karnety na 
zakup pizzy, nagrody dla dzieci 
w konkursach, 

Po kolejnej zbiórce krwi

Bezpieczne piaskownice

II Piknik przy ul. Koszarowej

Już niebawem rozpocznie się przebudowa chodników 
przy drodze krajowej nr 374 w Strzegomiu. Zadanie to 
jest realizowane na podstawie porozumienia między 
gminą Strzegom a Województwem Dolnośląskim. 
To kolejna ważna inwestycja, dzięki której Strzegom 
pięknieje. 

Burmistrz Strzegomia informuje, że został wydłużony termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe propozycji 
do programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2016–2017. 

Propozycje do Programu należy zgłaszać do 31 lipca 2015 r. na specjalnie opra-
cowanym formularzu na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu Wydział Funduszy 
Europejskich Rynek 38, 58-150 Strzegom lub na adres e-mail: magdalena.
kuczynska@strzegom.pl

W dniach od 3 do 5 lipca 2015r. Bractwo Rycerskie Joanni-
tów Strzegomskich miało zaszczyt gościć w Torgau - nie-
mieckim mieście partnerskim Strzegomia, na odbywających 
się corocznie Dniach Katarzyny. 

Fot. W
. Kisielew

icz 

Termin Działanie

do 
31.05.2015

Umieszczenie na stronie internetowej informacji o przy-
stąpieniu do prac nad Programem wraz z formularzem 
zgłaszania propozycji 

do 
31.07.2015 Zbieranie propozycji do Programu 

do 
31.08.2015 Opracowanie projektu Programu

do 
15.09.2015

Konsultacje społeczne projektu Programu zgodnie z uchwałą 
nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczą-
cych działalności statutowej tych organizacji.

do 
15.10.2015

Analiza propozycji złożonych do projektu Programu w 
ramach konsultacji społecznych 

do 
30.10.2015

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Progra-
mu oraz zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych przez 
uprawnione podmioty podczas prac nad Programem wraz z 
ich analizą 

do 
30.11.2015

Przekazanie do Biura Rady projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu oraz zestawienia uwag i propozycji 
zgłoszonych przez uprawnione podmioty podczas prac nad 
Programem wraz z ich analizą

do 
30.11.2015

Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2016–2019”

do 
30.11.2015 

Zamieszczenie na stronie internetowej protokołu z kon-
sultacji społecznych Programu oraz uchwały w sprawie 
„Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2016–2019”
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Trwają wakacje, a coraz ład-
niejsza aura sprawia, że chętniej 
wypoczywamy nad wodą. Od 
początku maja do 2 lipca utonęły 
już 83 osoby. Tymczasem, by 
wypoczynek nie zmienił się w tra-
gedię, wystarczy przestrzegać kilku 
prostych zasad i zabrać ze sobą 
nad wodę również zdrowy rozsą-
dek. Sprzyjająca pogoda, wysokie 
temperatury i słońce sprawiają, że 
właśnie nad wodą wypoczywamy 
najchętniej. 

Jednak jezioro czy morze to 
nie tylko relaks i odpoczynek, 
ale także mnóstwo zagrożeń. To 
przede wszystkim tutaj liczy się 
pilna uwaga i przezorność urlo-
powiczów. Przecenienie własnych 
umiejętności podczas kąpieli i nie-
dostateczna opieka nad dziećmi 
mogą być tragiczne w skutkach. 
Przy okazji letnich wycieczek i ak-
tywnego wypoczynku - o tragedię 
nietrudno.

Pamiętajmy o podstawowych 
zasadach: 

- Wybierając teren do wypo-
czynku nad wodą, pamiętajmy 
o tym, by korzystać z miejsc do 
tego przeznaczonych (jeziora, sta-
wy, zalewy, rzeki z wydzielonymi 
miejscami do kąpieli), najlepiej 
tam, gdzie nad bezpieczeństwem 
czuwają ratownicy WOPR-u. 

- Przed kąpielą zapoznajmy się 
ze wszystkim znakami i instruk-
cjami dotyczącymi warunków 
przebywania w danym miejscu 
i zorientujemy się, gdzie znajduje 
się stanowisko ratownika oraz 
punkt pierwszej pomocy. 

- Dzieci powinny bawić się nad 
wodą tylko pod czujną opieką do-
rosłych. Gdy wchodzimy z dziećmi 
do wody, zabezpieczmy je w spe-
cjalne rękawki bądź kamizelki – 
otoczmy je szczególną opieką! 

- Po dłuższym leżeniu na słońcu 
nie wchodźmy od razu do wody, 
najpierw stopniowo zmoczmy 
ciało. W ten sposób unikniemy 
szoku termicznego. Aby uniknąć 
tzw. wstrząsu termicznego w wo-
dzie, zanurzajmy się stopniowo 
oraz nie kąpmy się bezpośrednio 
po dłuższym opalaniu. 

- Warto rozeznać miejsce kąpieli 
i eksplorować je stopniowo – nie 
wolno wskakiwać do wody, której 
głębokości nie znamy lub gdy 
miejsce jest objęte zakazem skaka-
nia do wody. Nieznana głębokość 
i struktura dna może narazić nas 
na urazy, kalectwo a nawet śmierć 
– może zdarzyć się, że natrafimy 
na skaliste dno lub znaczną głę-
bokość i skok do wody zakończy 
się urazem. 

- Materace zostawmy na brze-
gu - nie wypływajmy na nich na 
środek jeziora. 

- Pływając łódkami, kajakami 
i rowerami wodnymi, pamiętajmy 
o założeniu kapoka. 

- Odpoczywając nad wodą, 
pamiętajmy także o tym, że nie 
jesteśmy jedynymi użytkownika-
mi kąpielisk. Niedopuszczalne jest 
popychanie czy wrzucanie osób 
stojących na kładkach lub pomo-
stach do wody. Nie wolno również 
podtapiać innych pływających. 

- Nigdy nie wchodźmy do wody 
nawet po wypiciu najmniejszej 
ilości alkoholu. 

- Nie zapominajmy, że należy 
zadbać o porządek w miejscu, 
w którym odpoczywamy. 

- Pamiętajmy, że podczas nasze-
go urlopu - złodzieje nie próżnują. 
Zwracajmy uwagę na rzeczy 
osobiste, które zabieramy ze sobą 
na plażę. 

z komunikatu KPP  
w Świdnicy

z kroniki 
policyjnej

Wypoczywając nad wodą, dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. W razie 
zagrożenia wezwijmy pomoc. Pamiętajmy o nr telefonów: 112, 999, 997. 

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: 

strzegomianin: witam. Pozwo-
li pan, że nieśmiało zapytam. 
czy zrobi pan coś z tymi sza-
leńcami, co to w rynku sporty 
samochodowe uprawiają co 
dnia. czy może jest pan tak 
samo bezradny, jak bezsilna…? 
A przecież bierzecie te same 
nasze pieniądze. czy musi dojść 
do nieszczęścia, by ktoś dostrzegł 
problem? chyba, że według was 
wszystko jest ok? 

Znany „Nam” jest temat 
i nie jest to jedyne miejsce 
w Strzegomiu, gdzie mło-
dzi ludzie pozwalają sobie 
na łamanie przepisów. Pisze 
strzegomianin o bezradności, 
a w Polsce wyraźnie określone 
są zadania samorządu i ściga-
nie przestępców na pewno nie 
należy do jego obowiązków. 
Widząc potrzeby poprawy 
bezpieczeństwa, w gminie 
Strzegom zostały przezna-
czone dodatkowe środki na 
patrole w piątki i soboty, kiedy 
jest najwięcej zakłóceń po-
rządku. Jeśli w ciągu tygodnia, 
czy w weekendy łamane są 
przepisy w sposób nagminny 
i powtarzalny, to prosimy 
o informację w tym temacie do 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu lub Urzędu Miejskiego. 
Zostanie skierowany tam pa-
trol dodatkowy. Co do poje-
dynczych przypadków, ważna 
jest pomoc mieszkańców. Ża-
den rajdowiec nie będzie kręcił 
piruetów w Rynku, jeśli będzie 
stał tam radiowóz policji, a to 
nie jest możliwe 24 godziny 
na dobę. 

Moim zdaniem świadek 
łamania przepisów ma obo-

wiązek przekazać informację 
o zdarzeniu odpowiednim 
służbom. Dlaczego nie czyni 
tego strzegomianin, tylko 
uważa, że to burmistrz odpo-
wiada za łamanie przepisów 
w Rynku?  

siatkarz: witam, remontują 
płytę boiska dolnego i górnego. 
czy jest taka możliwość, żeby 
zrobić gdzieś dwa boiska do 
siatkówki plażowej? 

Jest boisko do piłki pla-
żowej na terenie basenu ką-
pielowego. Jak pan zauważył 
na terenie OSiR-u nie ma 
już miejsca na nowe bo-
isko. Jest jeszcze możliwość 
zagospodarowania terenu 
między drzewami obok hali. 
Są pomysły, aby powstała tam 
zewnętrzna siłownia. Są także 
pomysły na utworzenie parku 
liniowego. 

Paweł: witam, panie burmi-
strzu, chciałem zapytać, jak 
wygląda sprawa obwodnicy 
północnej miasta strzegom. 
dzieje się coś w tej sprawie? 
Pozdrawiam!

Sprawa naszej obwodnicy 
jest w tej chwili w Warsza-

wie, gdzie zostały przekaza-
ne wszystkie projekty, któ-
re mają szansę otrzymania 
dofinansowania w ramach 
Dolnośląskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
Czekamy na decyzję, które 
inwestycje zostaną wybrane 
do realizacji. 

Bruno: szanowny burmistrzu, 
co  z  budownictwem czyn-
szowym? kiedy powstanie 
budynek komunalny? jakie są 
plany w tym zakresie? 

Nie planujemy budowy bu-
dynku komunalnego. Oferta 
mieszkań do kupna i wolnych 
terenów pod budownictwo 
jest tak duża, że młodzi lu-
dzie powinni podejmować 
działania celem posiadania 
własnego mieszkania. Nie 
może być tak, że w niektórych 
rodzinach z pokolenia na 
pokolenie dostaje się miesz-
kania, a ci pracowici muszą 
je zdobywać sami. Sprawy 
szczególne będziemy obsłu-
giwać w ramach zwalniania 
mieszkań komunalnych i so-
cjalnych. 
k r z y s z t o f :  Pa n i e  b u r m i -
str zu, jest pan dobr ym go-

spodar z em i  miasta i  wsi, 
to  n i e  u l e ga  w ą t pl i w o ś c i . 
interesuje mnie, jakby wy-
chodz ąc na pr zeciw inwe-
s t y c j o m ,  j a k i e  d r o g i  d o -
j a z d o w e  g m i n a  p l a n u j e 
odnowić w przyszłym roku 
w rogoźnicy? 

Dziękuję za miłe słowa. 
W tym roku zostaną w Ro-
goźnicy wybudowane dwie 
drogi i jak pan wie zosta-
ną tylko drogi na Osiedlu. 
Podkreślam – tylko drogi na 
Osiedlu. Nadmienię, że dla 
Osiedla została w tym roku 
wybudowana obwodnica dla 
samochodów ciężarowych za 
ponad 260 tys. zł. Spotkałem 
się z mieszkańcami Osiedla 
i państwo wiecie, jakie są 
zasady remontów kolejnych 
dróg, nie tylko w Rogoźnicy, 
ale i w Goczałkowie, Jaro-
szowie i innych wsiach gmi-
ny. A gdzie ulice Morska, 3 
Maja, Olszowa? Uważam, że 
remonty trzeba rozkładać we 
wszystkich częściach miasta 
i wsiach. Nie może być tak, 
że kto głośniej mówi lub 
krz ycz y, to  dosta je . Mó-
wiłem o tym na spotkaniu 
z mieszkańcami Osiedla. 

ja: witam panie burmistrzu, 
czy tegoroczny festiwal folk-
loru odbędzie się w rynku? 
Pytam, gdyż takie pogłoski 
chodzą w mieście. 

To nie  pogłosk i , panie 
„strzegomianinie”, a w tym 
pytaniu „ja”. Jestem pewny, że 
wie pan o wielkiej inwestycji, 
jaką jest remont stadionu 
obu płyt (górnej i dolnej). 
Wartość inwestycji to ponad 
6 mln zł. W chwili obecnej 
kończmy dolną płytę. Wy-
gląda imponująco. Górna 
płyta zostanie zakończona 
w roku 2016. W projekcie 
górnej płyty wyznaczone zo-
stało bardzo dużo miejsca na 
organizację różnych imprez, 
koncertów z widownią na 
500 osób. Jestem pewny, że 
mieszkańcy gminy będą bar-
dzo zadowoleni z remontu 
stadionu. W związku z tymi 
faktami, festiwal w tym roku 
wy j ą tkowo  odbędz i e  s i ę 
w Rynku. Jednocześnie in-
formuję, że nie zrezygnujemy 
z organizacji Święta Granitu 
Strzegomskiego w Rynku. 
Święto gminy nie może od-
bywać się na stadionie, lecz 
w jej sercu. 

Poznajmy jedną z cichych 
bohaterek tamtych czasów, 
która ciężką pracą budowała 
swoją przyszłość na Ziemi 
Strzegomskiej. Pani Janina 
Kardasz urodziła się w 1924 
r. w miejscowości Oziera-
ny na Białorusi w powiecie 
Nowogródek. Wychowywała 
się w rodzinie wielodzietnej 
o głębokich tradycjach chrze-
ścijańskich. Rodzice mając 
sześcioro dzieci ciężko pra-
cowali, by utrzymać rodzinę. 
Ale nie tylko oni - pracowały 
także dzieci . Pani Janina 
w wieku 5 lat , pomagała 
wujkowi w gospodarstwie 
w miejscowości Rodziukie, 
gdzie spędziła 4 lata, pracując 
także w warsztacie tkackim 
w wiosce Kaszalewo. Mimo 
wielu obowiązków, rodzice 
dbali nie tylko o wychowanie 
dzieci w duchu wiary katolic-
kiej, ale i o edukację w szkole, 
choć droga do niej była da-
leka. Pani Janina w wieku 9 
lat rozpoczęła naukę w szko-
le. - Do szkoły trzeba było 
iść przez pola, lasy, błoto. 
Dwa lata byłam w szkole, 
a później mama powiedziała, 
żebym została w domu, bo 
w gospodarstwie jest dużo 
pracy. Wiosną musiałam paść 
krowy, z czasem miałam coraz 
więcej pracy, więc zaległości 
w szkole też były coraz więk-
sze. A później wstydziłam się 
wrócić, bo dzieci już wiedziały 
więcej – opowiada pani Janina 
i ze wzruszeniem dodaje: - 
Pamiętam, że w szkole wisiał 
portret marszałka Józefa Pił-

sudskiego. Pani nauczyła nas 
takiego wierszyka o nim: „Pan 
Prezydent Polski, co mieszka 
w Warszawie, on z obrazka na 
dzieci patrzy łaskawie”. Teraz 
wiem, że uczono nas w ten 
sposób miłości do naszej oj-
czyzny i jej wodza, bo była to 
polska szkoła czteroklasowa, 
ale chodziły do niej także 
dzieci prawosławne. 

Czasy wojny pamięta do-
kładnie. - Raz rosyjskie, raz 
niemieckie wojska przycho-
dziły i odchodziły. Ale wraz 
z wojskiem rosyjskim szły 
kobiety z dzieckiem na ręku. 
Prosiły, by dać im coś zjeść. 
Wiele z nich zostawiało swoje 
dzieci na Białorusi, bo nie 
były w stanie z nimi iść dalej. 
A Białorusini wychowywali 
je jak swoje. Nasza sąsiadka 
wzięła pod opiekę dziewczyn-
kę – mówi. 

W toku działań wojennych 
Rosjanie pozostawiali też na 
Białorusi rannych żołnierzy. 
- Przydzielali ich białoruskim 
rodzinom pod opiekę. U nas 
była wielka rodzina, więc nam 
rannego nie przydzielili. Bia-
łorusini przywrócili do życia 
wielu Rosjan. Każdy się opie-
kował rannymi Rosjanami 
– i Polacy, i Białorusini i Ży-
dzi. Wszyscy stanowili jedną 
rodzinę. Przetrwać pomagali 
nam partyzanci – byli bardzo 
dobrzy. Później był też inny 
problem - bandyci przebierali 
się za partyzantów i zabierali 
żywność, odzież. Jak sięgam 
pamięcią, zawsze były trud-
ne lata na Białorusi - boso 

chodziliśmy, naftą paliliśmy, 
bo światła elektrycznego nie 
było. Jedliśmy co popadło. 
Ale jak byli partyzanci, to aż 
tak źle nie było – wspomina 
z łezką w oku. 

Pani Janina wyszła za mąż 
w 1942 r., wybierając na męża 
swojego sąsiada. - Męża szyb-
ko zabrali na wojnę, a póź-
niej został aresztowany za 
pomówienie, że spał podczas 
wachty. Skazali go na 8 lat 
i wywieźli nad Białe Morze. 
Tam, na zesłaniu był 3 lata, 
a później Polaków wywieźli 
do Polski i jego też. Pojechał 
do Poznania, później nad 
polskie morze i w końcu do 
Warszawy. W międzyczasie 
szukał naszej rodziny, znalazł 
moją siostrę i tu do niej przy-
jechał. W Strzegomiu była 
wtedy spółdzielnia szewska 
i tam się zatrudnił. Gdy pra-
cował w „Dolbucie”, zrobił 
mi „wyzow”. Przyjechałam 
tutaj z dwójką dzieci w 1946 
roku. Pamiętam, że trudno 
mi się było przyzwyczaić. 
Dobrze, że 6 moich sióstr 
zjechało na Dolny Śląsk. Na 
Białorusi wszyscy sąsiedzi 
stanowili rodzinę, każdy witał 

się z każdym przyjaźnie. Tu 
było inaczej. Po przyjeździe ja 
też szukałam pracy, bo trzeba 
było utrzymać rodzinę. Mamy 
z mężem czwórkę dzieci - 2 
córki i dwóch synów. Żadnej 
pracy się nie bałam - 9 lat 
pracowałam na kruszarce 
w kamieniołomie bazaltu pod 
Krzyżówką, później - jako 
palacz c.o. w kotłowni przy 
ul. Dąbrowskiego i z tego sta-
nowiska w 1984 r. przeszłam 
na emeryturę - w szybkim 
skrócie podsumowuje swoje 
życie. 

W 2002 r. umarł mąż pani 
Janiny i od tego czasu mieszka 
z wnuczkiem, któremu też 
umarła matka, więc opieku-
ją się sobą nawzajem. Pani 
Janina ma swoją filozofię 
życiową, której credo stano-
wi stwierdzenie: - Życie jest 
sprawą bożą. Jak Bóg pokie-
ruje losem ludzkim, takim on 
będzie. Życie jednak należy 
przeżyć godnie. Ważne, żeby 
być człowiekiem prawym 
i nie robić drugiemu krzyw-
dy. Moja mama tak właśnie 
żyła i przeżyła 96 lat, tak też 
żyję i ja.

gk

Janina Kardasz: Życie jest sprawą bożą…
Każdy z nas ma swoją filozofię życiową i historię, którą trzeba przekazywać, by ocalić od zapomnienia

Często zastanawiamy się nad tym, skąd po wojnie napłynęli 
mieszkańcy do naszego miasta. Odpowiedź znamy, lecz 
brzmi ona bardzo lakonicznie - ze Lwowa, z Małopolski, 
z Litwy, z Białorusi. Losy przybyłych tu osadników to czę-
sto wzruszający scenariusz filmowy, który nigdy nie został 
zrealizowany.

Rozważnie nad wodą! 
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Celem konkursu było udo-
skonalanie i usprawnianie 
procesu dydaktycznego oraz 
wszechstronny rozwój dzieci. 
Przedszkole powinno rozwijać 
kreatywność dzieci poprzez po-
szukiwanie różnorodnych roz-
wiązań oraz integrować poprzez 
wspólną zabawę i naukę. - Przy-
stępując do konkursu, przyjęli-
śmy na siebie zadania, których 
wykonanie było oceniane przez 
jury – mówi Alicja Niziołom-
ska, dyrektor placówki. Zadania 
konkursowe obejmowały m.in.: 
zorganizowanie teatrzyku na 
podstawie wspólnie wybranej 
bajki; przeprowadzenie spotkań 
z przedstawicielami policji, stra-
ży pożarnej; przedszkolne mi-
strzostwa w grach edukacyjnych; 
zorganizowanie „Dnia Talen-
tu”; zorganizowanie w ramach 
„Ogólnoprzedszkolnego Dnia 
Sportu” międzygrupowych roz-
grywek sportowych; pogadankę 
z dziećmi na temat wakacyjnych 

podróży na podstawie własnych 
przeżyć, zgromadzonych pa-
miątek i zdjęć; zorganizowanie 
ogólnoprzedszkolnego kon-
kursu plastycznego nt. „Polska 
Złota Jesień”; zorganizowanie 
konkursu, w ramach tygodnia 
Kubusia Puchatka; przeprowa-
dzenie przedszkolnego konkursu 
z motywem przewodnim: „Moja 
ulubiona pani z przedszkola”; 
ukończenie kursu „Radosne 
przedszkole” który w okresie od 
5 listopada 2014 r. do 16 lutego 
2015 r. przeprowadziło w formie 
e-learning Studium Prawa Eu-
ropejskiego w Warszawie.

- W przeprowadzenie zadań 
konkursowych zaangażowały 
się wszystkie nauczycielki z po-
szczególnych grup wiekowych, 
a przedszkolaki bardzo chętnie 
wykonywały wszystkie zadania. 
Po pozytywnej ocenie przez jury 
otrzymaliśmy tytuł: „Radosne 
Przedszkole” i dyplom honorowy 
– wyjaśnia Alicja Niziołomska. 

„Trójka” w programie Radosne Przedszkole
- Przystępując do konkursu, przyjęliśmy na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury – mówi Alicja Niziołomska, dyrektor placówki

Awansowali 
2 i 3 lipca 2015 r. w Urzę-

dzie Miejskim w Strzego-
miu odbyły s ię egzaminy 
na stopień nauczyciela mia-
nowanego. W skład komisji 
egzaminacyjnych wchodzili: 
przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu, eks-
perci z listy Ministra Edu-
kacji Narodowej, dyrektor 
szkoły i przedstawiciel organu 
prowadzącego. Do egzaminu 
przystąpiło pięciu nauczycieli: 
nauczyciel języka angielskiego 
z PSP nr 4, nauczyciel języka 
niemieckiego z Gimnazjum 
nr 2, wychowawca świetlicy 
z PSP nr 4, nauczyciel edu-
kacji wczesnoszkolnej z PSP 
nr 4 i nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej z PSP w Ol-
szanach. Wszyscy kandydaci 
uzyskali stopień awansu za-
wodowego nauczyciela mia-
nowanego. Gratulujemy. 

Absolwenci rocznika 1974 
klasy „TA” Zespołu Szkół 
w Strzegomiu poszukują ko-
legów i koleżanek ze szkolnej 
ławy. – Chcemy się spotkać, 
żeby powspominać dawne 
czasy. Do tej pory udało się 
nawiązać kontakt z niektóry-
mi osobami, ale zależy nam, 
aby było nas jak najwięcej – 

mówią. 
Termin spotkania został 

zaplanowany na 5 września 
2015 r. na godz. 17.00 przy 
Zespole Szkół przy ulicy 
Krótkiej w Strzegomiu. Oso-
by, które rozpoznają siebie 
na t ym zdjęciu proszone 
są o kontakt pod numerem 
telefonu 533-034-466. 

Poszukują dawnych kolegów

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Strzegomiu już 
wkrótce będzie miała nową 
elewację. Właśnie został ogło-
szony przetarg, który wyłoni 
wykonawcę tego zadania. 

Przypomnijmy, że za potrzebą 
realizacji tego zadania opowie-
dzieli się mieszkańcy Strzegomia, 
po raz pierwszy, głosując na 
projekty zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego. Remont ele-
wacji PSP nr 4 zyskał największą 
liczbę głosów. 

Prace remontowe obejmą 
m.in: renowację istniejących 
kamiennych cokołów oraz wy-
konanie nowych odcinków co-
kołu, wymianę tynków elewacji 

z odtworzeniem detali archi-
tektonicznych lub ich naprawę 
wraz z malowaniem, wymianę 
i remont wskazanej stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz wy-
mianę krat okiennych, naprawę 
i uzupełnienie istniejących balu-
strad, wykonanie opaski z kostki 

granitowej oraz odtworzenie 
nasadzeń. Remont zostanie 
ukończony do połowy listopada 
tego roku. 

Nowa elewacja PSP 4
Remont elewacji PSP nr 4 zyskał największą liczbę głosów z projektów Budżetu Obywatelskiego

Gmina Strzegom może poszczycić się wysokimi wynikami 
sprawdzianów końcowych w szkołach podstawowych oraz 
egzaminów w gimnazjach. Na uwagę zasługuje fakt, że są 
one znacznie wyższe niż w zeszłym roku. 
Poniżej prezentujemy efekty całorocznej nauki w poszcze-
gólnych placówkach.

Z nauką jest zdecydowanie lepiej!
Uczniowie strzegomskich szkół pokazali, że stać ich na wiele. Wyniki egzaminów mówią same za siebie. Jest bardzo dobrze! 

EGZAMIN 2015 – SZKOŁY PODSTAWOWE GMINY STRZEGOM

Wyszczególnienie 
(średni wynik w %)

część I język 
angielski

język 
niemieckirazem język polski matematyka

woj. dolnośląskie 66,0 72,7 59,0 78,1 70,8
powiat świdnicki 65,0 72,4 57,1 77,9 64,4
gmina Strzegom 64,8 72,1 57,1 76,6 78,0
PSP 2 w Strzegomiu 65,7 72,1 59,1 85,5
PSP 3 w Strzegomiu 55,2 61,5 48,5 64,3
PSP 4 w Strzegomiu 68,4 73,9 62,6 76,2
PSP Olszany 54,1 73,3 33,8 71,3
PSP Kostrza 71,5 72,6 70,0 68,0
PSP Jaroszów 59,4 68,4 49,7 71,2
PSP Goczałków 58,8 69,6 47,7 67,9 78,0
PSP Stanowice 67,3 76,9 56,8 79,8
SP Rogoźnica 74,0 79,0 69,0 86,8

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 – GMINA STRZEGOM
Wyszczególnienie (średni 
wynik w %)

część humanistyczna część mat. - przyrodnicza j. angielski j. niemiecki
j. polski hist. i WOS matematyka p. przyrodnicze podst. rozsz. podst. rozsz.

woj. dolnośląskie 61,2 63,2 46,8 49,0 66,6 49,2 55,3 34,7
powiat świdnicki 60,2 63,4 45,1 48,7 66,0 47,6 52,9 33,3
gmina Strzegom 61,4 63,8 45,1 47,0 66,6 48,5 51,9 48,0
Gimnazjum nr 1 58,8 60,8 40,6 44,2 67,0 47,9 50,3
Gimnazjum nr 2 66,7 68,0 51,9 51,4 70,4 53,5 76,2 48,0
Gim. w Jaroszowie 48,4 60,1 35,7 37,7 45,3 22,6
Gim. w Goczałkowie 59,3 61,1 40,9 46,7 64,3 47,9 43.00

W minionym roku szkolnym Publiczne Przedszkole nr 3 
w Strzegomiu przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu: 
„Radosne Przedszkole” zorganizowanego przez Instytut Ba-
dań nad demokracją oraz Studium Prawa Europejskiego.
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Spiski Zespół Regionalny 
z Kacwina Bystry Potok 

Kierownik i choreografem 
zespołu jest Maria Wnęk. 
Młodzieżowy Spiski Zespół 
Regionalny z Kacwina powstał 
końcem 2010 roku z inicjatywy 
miejscowej młodzieży. Obecnie 
grupa liczy 40 osób. Jest to 
młodzież w wieku 14 do 23 
lat. Początkowo odnawiano 
choreografię dawniej istnie-
jącego w Kacwinie Zespołu 
„Majowy Wierch”. Następnie 
grupa opracował swój repertu-
ar. Grupa taneczna prezentuje 
nie tylko urozmaicone układy 
taneczne, ale także scenki 
rodzajowe takie jak: „Polywac-
ka”, „Nomowiny”, „Prucki”, 
„Do kumotry z radośnikiym”. 
Zespół wiele koncertuje w Pol-
sce, ale również za granicami: 
w Serbii, Rumunii, Słowacji, 

Zespół z Egiptu: AUC 
Egyptian Folklore Group

 Kierownikiem zespołu jest 
Nadia Abdelhady. Grupa wy-
konuje szeroki wybór trady-
cyjnych pieśni i tańców folk-
lorystycznych z różnych części 
Egiptu, z różnych okresów 
historycznych.

Zespół ma już ponad 40 
lat i brał udział w wielu mię-
dzynarodowych festiwalach 
Folklorystycznych CIOFF 
oraz prezentował się całym 
świecie. 

Zespół Whakaari Rotorua 
z Nowej Zelandii

Zespół liczy jedynie 7 osób, 
ale rekompensuje to niezwykłą 
widowiskowością na scenie, 
oryginalnym i barwnymi oraz 
egzotycznymi strojami. Re-
pertuar nawiązuje do bogatej 
kultury Maorysów, wojowni-
ków walczących o przetrwanie. 
Obecnie na wyspie zamieszku-
je ich jedynie 10%, pozostała 
ludność to osadnicy. Nowa 
Zelandia nazywana jest Białą 
Wyspą, ponieważ spowita jest 
w chmury białej pary wydoby-
wającej się z czynnego wulka-
nu. To najpiękniejsze miejsce 
na ziemi zostało okrzyknięte 
cudem świata. Na magicznej 
wyspie kręcone były sceny do 
filmu „Władca pierścieni”. 
Nowa Zelandia to krystalicznie 
czysta woda wokół, malowni-
cze fiordy, unikalne lodowce, 
lecznicze bagna, gejzery, uzdro-
wiska, setki delfinów, wypasa-

jące na zielonych pastwiskach 
owce i krajobrazy zapierające 
dech w piersiach. Właśnie 
z takiego miejsca przyjeżdżają 
nasi goście festiwalowi, przy-
wożąc powiew bogatej historii 
i piękno zaklęte w zaczarowa-
nej wyspie.

Zespół Folklorystyczny 
„Gaściniec” z Białorusi

Zespół został  założony 
w roku 1998 w miejscowości 
Rakow, 40 km od Mińska. 
O Rakowie mówi się, że jest 
wsią z miejską, bogatą histo-
rią. Niegdyś duże miasto oraz 
ośrodek kulturalny, religijny 
i gospodarczy. Niedaleko Ra-
kowa znajduje się najwyższe 
miejsce na Białorusi – Gyra. 
Mieszkańcy często określają się 
Białoruskimi Gyralami. Dum-
ni są ze swojej bogatej historii 
i kultury. Pielęgnują dorobek 
przodków i przekazują nie-
zwykłe dziedzictwo kolejnym 
pokoleniom.

Zespół z Peru: Elenco Arti-
stico Peru Multicolor

Kierownikiem zespołu jest 
Jesús Arriola Ledesma. Grupa 
liczy 27 osób. Zespół powstał 

w stolicy Peru Limie w 1990 r. 
Celem przedsiębiorczych mło-
dych artystów, ich doradców 
i dyrektorów artystycznych jest 
promowanie i szerzenie kultu-
ry tradycyjnej tego pięknego 
kraju. Tańce i muzyka zespołu 
przedstawiają różne regiony 
Peru w oryginalnym stylu.

Zespół ze Sri Lanki Sawsiri 
Dance academy 

Zespół gościł już w Polsce, 
ale po raz pierwszy będzie 

występował na Międzynaro-
dowym Festiwalu Folkloru 
w Strzegomiu. Sri Lanka, 
zwana również „Perłą Oceanu 
Indyjskiego”, położona jest 
w Azji Południowej, na wy-
spie Cejlon. Tradycyjne tańce 
ludowe charakteryzują się 
ogromnym ładunkiem emocji. 
Niektóre z nich są poświęcone 
bogom i inne zaś były ceremo-
niami ofiarnymi, aby uspokoić 
złe duchy. Znane są także tańce 
maski diabła. Grupa jest za-

rejestrowana w Ministerstwie 
Kultury i jest rozpoznawalna 
w świecie przez oryginalne 
tańce, które wykonywali ar-
tyści dotychczas na scenach 
USA, Japonii, Niemiec, Francji, 
Australii, Wielkiej Brytanii 
i Kanady. 

Zapraszamy do udziału 
w tych niezwykłych festiwalo-
wych wydarzeniach. 

Szczegółowy plan Między-
narodowego Festiwalu Folklo-
ru dostępny jest na str. 12. 

W tym roku gospodarzem 
dożynek gminnych będzie 
wieś Jaroszów. To najważ-
niejsze rolnicze święto zapla-
nowano na 30 sierpnia 2015 
r. Jak co roku, atrakcji nie 
zabraknie. Zapraszamy!

7kultur A

Folklorystyczne święto tuż, tuż…
Przed nami doroczne święto folkloru, w którym udział wezmą zespoły z całego świata. Zobacz, kto wystąpi na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru

Bóg nie umarł 

To tytuł filmu, wyreżysero-
wanego przy Harolda Cronca, 
jaki będzie można obejrzeć 
podczas dwóch seansów w ki-
nie Strzegomskiego Centrum 
Kultury – 22 oraz 27 lipca 
o godz. 19.30. Film opowiada 
o chłopaku imieniem Josh, 
który właśnie rozpoczyna 
studia. W jego plan zajęć 
wpisany jest wykład z filozofii 
prowadzony przez profesora 
Radissona – zdeklarowanego 
ateistę. Wykładowca, chcąc 
podkreślić swoje stanowi-
sko w sprawie stosunku do 
sacrum, wydaje uczniom po-
lecenie napisania na kartce 
słów: „Bóg umarł”, i złożenia 
pod tym swojej sygnatury. 
Josh nie chce być jak biblij-
ny Piotr, dlatego odrzucana 
wymóg profesora. Teraz musi 
obronić swoje stanowisko 
i udowodnić zarówno przed 
resztą grupy, jak i przed Ra-
dissonem, że Bóg istnieje.

Projekcja filmu „Bóg nie 
umarł” odbędzie się w sali 
widowiskowej SCK przy ul. 
Paderewskiego. Cena biletów 
to 5 zł. Zapraszamy. 

Podczas tegorocznych wakacji 
prawie 800 wolontariuszy pracuje 
na 85 cmentarzach położonych 
na zachodniej i środkowej Ukra-
inie. Niektóre grupy powracają 

do miejsc znanych z poprzednich 
lat, aby dalej ratować te mogiły, 
których nie udało się uporząd-
kować wcześniej. Do akcji, po raz 
kolejny, włączyli się także strze-

gomianie wraz z burmistrzem 
Zbigniewem Suchytą. 

Strzegomska delegacja, zło-
żona głównie ze strażaków 
ochotników, którym towa-
rzyszyła Urszula Olszewska,  
porządkowała cmentarz w 
miejscowości Kovalivka. To 
były dni nie tylko wytężonej 
pracy, ale i pełne wzruszeń i 
emocji. – Kiedy widzi się re-
akcję mieszkańców na to, jak 
zapomniane kwatery zaczy-
nają odzyskiwać swój dawny 
blask, wynagradzany jest każdy 
trud – mówią uczestnicy akcji. 
Podczas prac na tym blisko 1,5- 
hektarowym cmentarzu udało 
się odsłonić kilkanaście na-
grobków. Strzegomscy strażacy 
wsparli również porządkowanie 
cmentarze w Lisowcach przez 
młodzież oraz spotkali się ze 
strażakami z Monsterzyc. 

- Trzeba też podkreślić, że za-
wsze jesteśmy bardzo serdecznie 
i z entuzjazmem przyjmowani. 
Widać, że to, co robimy ma 
dla tych ludzi duże znaczenie – 
opowiada z kolei burmistrz. W 
pamięć zapadanie z pewnością 
spotkanie w Berdyczowie z kon-
sulem Ukrainy oraz polonią ukra-

ińską. – Dla takich chwil warto 
tu przyjeżdżać i jestem pewny, 
że spotkamy się jeszcze niejeden 
raz, żeby przywracać świetność 
starym cmentarzom – podkreśla 
Zbigniew Suchyta. Dodać należy, 
że akcję „Mogiłę Pradziada Ocal 
od Zapomnienia” gmina Strze-
gom wsparła finansowo. 

Mogiłę Pradziada ocal… 
Strzegomska delegacja porządkowała cmentarz w miejscowości Kovalivka. Dzięki temu nekropolia odzyskuje dawny urok

Wszystkich zespołów było 46, 
laureatów - 16, a zespół „Retro” 
zajął 10 miejsce, za które otrzymał 
nagrodę pieniężną. Fundato-
rem tej nagrody była Lubuska 
Izba Rolnicza. W ciągu trzech 
dni odbyły się cztery koncerty 

przeglądowe, liczne spotkania 
pozasceniczne i biesiady. Atmos-
fera była wspaniała, a organizacja 
świetna. Nie dokuczał nawet żar 
z nieba. Swoją wystawę rękodzieła 
zaprezentowała Feliksa Krawiec. 
W niedzielę, po mszy św. w inten-

cji zaproszonych zespołów, odbył 
się korowód ulicami miasta, a 
potem koncert galowy z udziałem 
laureatów. W koncercie galowym, 
zespół zaśpiewał piosenkę „Kwiat-
ki od matki”. W partii solowej 
wystąpiła Anastazja Pecia.

Zespół „Retro” oczarował talentem na festiwalu w Szprotawie
Było wspaniale! Członkowie zespołu dziękują organizatorom za wspaniałe przyjęcie i opiekę nad muzykami Dożynki

Wielkimi krokami zbliża się Międzynarodowy Festiwal Folkloru, który odbędzie się 
w dniach od 6 do 9 sierpnia 2015 r. Ważną informacją dla strzegomian jest to, że w tym 
roku festiwal odbędzie się w Rynku. Związane jest to z remontem stadionu OSiR. Gospo-
darzem imprezy, jak co roku, będzie zespół Kostrzanie. Obok niego na festiwalowej scenie 
zaprezentują się egzotyczni goście. Zobacz, kto w tym roku przyjedzie do Strzegomia. 

Zespół „Retro” wystąpił w dniach od 3 do 5 lipca 2015 r. 
na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych 
„ Ziemia i Pieśń” w Szprotawie, zorganizowanym przez 
Szprotawski Dom Kultury, Urząd Miejski w Szpro-
tawie oraz Regionalne Centrum Animacji Kultur y 
w Zielonej Górze.

występ zespołu z Peru z pewnością zachwyci strzegomian

Już po raz szósty w drugim tygodniu lipca uczniowie dolnośląskich szkół wraz ze swoimi 
opiekunami wyruszyli na Kresy, aby porządkować zrujnowane polskie nekropolie. Akcja 
Telewizji Polskiej i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu każdego roku zdobywa coraz 
więcej zwolenników. 
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Inwestycja 

dla Żółkiewki 
14 lipca 2015 r. spółka Wo-

dociągi i Kanalizacja w Strze-
gomiu ogłosiła przetarg nie-
ograniczony na zadanie pn. 
„Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Niepodle-
głości w Strzegomiu i we wsi 
Żółkiewka „Wiatrak”. 

Do 3 sierpnia 2015 r. pla-
nowane jest  zakończenie 
procedury przetargowej, tj. 
wyłonienie wykonawcy i pod-
pisanie umowy o roboty bu-
dowlane.

Inwestycja zrealizowana zosta-
ła przy udziale środków unijnych, 

w ramach działania 321 ,,Pod-
stawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Budowa kanalizacji rozpoczęła 
się już w marcu tego roku. Prace 
wykonywało, wyłonione w dro-
dze przetargu, konsorcjum firm: 
P.P.U. i H. „Com – D” Sp. z o.o. 
z Jawora oraz P.P. – R. „Sady 
Dolne” , za kwotę 776 977,00 
zł netto.

- W wyniku realizacji przedsię-
wzięcia osiągnięto cel dotyczący 
poprawy warunków życia oraz 
prowadzenia działalności go-
spodarczej we wsi Bartoszówek 
poprzez rozwinięcie infrastruk-
tury kanalizacyjnej zapewniającej 

dostęp do podstawowych usług 
dla ludności i gospodarki w za-
kresie odprowadzania i oczysz-
czania ścieków – wyjaśnia Dorota 
Borkowska. 

Dzięki temu właściciele 14 
nieruchomości objętych etapem 
I mają możliwość wpięcia swoich 
posesji do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej.

Ukończenie kanalizowania 
Bartoszówka zaplanowano 
w roku 2016, zgodnie z opraco-
wanym przez spółkę Wodocią-
gi i Kanalizacja w Strzegomiu 
i zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej, Wieloletnim Planie 
Rozwoju i Modernizacji Urzą-
dzeń Wodociągowych i Kanali-
zacyjnych na lata 2014 – 2018. 

Kanalizacja w kolejnej wsi 
W ramach zadania wybudowano przepompownię ścieków oraz 3 153,11 mb. kanalizacji sanitarnej w Bartoszówku 

W Tomkowicach Służba Dro-
gowa Powiatu Świdnickiego 
realizuje III etap budowy chod-
nika. 

Zadanie to powiat wykonuje 
przy wsparciu gminy Strzegom, 
która dofinansowała tę inwestycję 
kwotą 150 tys. złotych. Prace 
zostaną ukończone do połowy 
września 2015 r. 

– Wszyscy cieszymy się, że 
wreszcie budowa chodnika stanie 
się faktem. Dziękuję w imieniu 
swoim i wszystkich mieszkań-

ców Tomkowic burmistrzowi 
Strzegomia za wsparcie tego 
przedsięwzięcia – mówi Andrzej 
Szczepanik, sołtys wsi i jedno-
cześnie strzegomski radny. 

Najważniejsze jest, że nowy 
chodnik będzie spełniał swoje 
zadanie. – To ważne dla bezpie-
czeństwa naszych dzieci. Cieszy 
także fakt, że zamontowano krat-
ki odprowadzające wodę. Dzięki 
temu deszczówka nie będzie 
gromadziła się na podwórzach – 
dodaje sołtys. 

16 lipca 2015 r. Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego podjął 
uchwałę w sprawie udzielenia 
z budżetu Województwa Dol-
nośląskiego pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na za-
dania realizowane przez gminy 
w zakresie projektów złożonych 
w ramach konkursu „Odno-
wa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 
roku. Gmina Strzegom uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 
25 tys. zł na zadanie pod nazwą 
„Budowa miejsca rekreacji- boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni z mączki ceglanej we wsi 
Graniczna na działce nr 225/6”. 
W ramach zadania wykonane 
zostanie boisko sportowe wie-
lofunkcyjne z przeznaczeniem 
do uprawiania sportu i rekreacji 
w dyscyplinach- piłka koszykowa, 

piłka siatkowa, tenis ziemny. Za-
kupione będą urządzenia sporto-
we oraz urządzenia niezbędne do 
prawidłowego utrzymania boiska 
m.in.: 2 stojaki metalowe do kosza 
z tablicą, 2 stojaki do siatkówki, 
siatka do siatkówki, wózek do 
malowania linii, pojemnik PCV 
na mączkę ceglaną, mączka ce-
glana, kreda do malowania linii. 
- Już na etapie pisania wniosku 
o dofinansowanie boiska miesz-
kańcy wsi Graniczna interesowali 
się ważną dla nich inwestycją. 
Sami zadeklarowali wykonanie 
prac w ramach wolontariatu – 
posieją trawniki dywanowe na 
skarpach – mówi Anna Hałas, 
naczelnik Wydziału Funduszy 
Europejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Zadanie zostanie 
zrealizowane w tym roku. 

Chodnik będzie jak nowy!

Będzie boisko w Granicznej

To plenerowe przedsięwzięcie 
uświetnili swoją obecnością miesz-
kańcy sołectw oraz goście, wśród 
których byli m.in.: Teresa Świło, 
posłanka na Sejm RP, Wiesław 
Witkowski, zastępca burmistrza 
Strzegomia, ks. kanonik Józef 
Wróbel, proboszcz parafii w Ol-
szanach, Bożena Bojanowska-
Czuk, dyrektor SCK, Andrzej 
Szczepanik, przewodniczący 
komisji ds. wsi oraz radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

Spotkanie zainaugurowały 
gospodynie turnieju – Krysty-
na Gielata, sołtys Modlęcina 
i Grażyna Dawidowska, soł-
tys Godzieszówka. Wiesław 

Witkowski, zastępca burmistrza 
Strzegomia podkreślił znaczenie 
konsolidacji środowisk wiejskich. 
Nad całością czuwała Elżbieta 
Pienio, instruktor SCK.

A co było w programie? Panie 
walczyły w konkursie na najlepsze 
ciasto. Panowie stoczyli potyczki 
w sztafecie wodnej oraz w prze-
różnych konkursach. Wspólnie 
natomiast bawiono się w podrzu-
canie chustami balonów z wodą. 
Dzieci też się nie nudziły. Przygo-
towano dla nich ciekawy konkurs 
rysunkowy czy przejażdżki konne 
zafundowane przez Henryka 
Podkówkę, właściciela Stadniny 
Koni w Szymanowie. Ciekawa 

była także oferta gastronomiczna. 
Stoły uginały się pod ciężarem 
przysmaków, a wszystko serwo-
wane było bezpłatnie.

Śpiewem oczarował publicz-
ność Lucjan Prorok, do aktyw-
nego ruchu porwała dynamiczna 
zumba Ewy Zapolnej, a do tańca 
przygrywał zespół „Macao”. Nad 

porządkiem i bezpieczeństwem 
czuwała Straż Pożarna z Olszan.

Organizatorzy dziękują spon-
sorom za pomoc finansową w or-
ganizowaniu turnieju. Do nich 
należą: Urząd Miejski w Strzego-
miu, Strzegomskie Centrum Kul-
tury, Henryk Podkówka i Andrzej 
Szczepanik. 

Na turniej przybyło wielu 
mieszkańców Olszan, Stanowic 
i sąsiednich wsi oraz gości. Byli to: 
poseł na Sejm RP - Teresa Świło, 
senator RP - Wiesław Kilian, 
burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, dyrektor SCK - Bożena 
Bojanowska-Czuk oraz prze-
wodniczący komisji ds. wsi An-
drzej Szczepanik z małżonką.

Rywalizację rozpoczęły mecze 
piłkarskie dorosłych (3-1 dla 
Stanowic), dzieci (7-2 dla Olszan) 
oraz kobiet (5-1 dla Olszan). 
Przeciąganie liny po długim mo-
cowaniu wygrali mężczyźni ze 
Stanowic. Olszańskie kobiety zde-
cydowanym szarpnięciem prze-
ciągnęły linę na swoją stronę i wy-

grały tę konkurencję. W konkursie 
na najlepsze ciasto przyznano 
dwie pierwsze nagrody. Zdobyły je 
Jolanta Ciura z Olszan i Jadwiga 
Maziarz ze Stanowic. Ciasto na 
makaron wyrabiali Andrzej Ma-
nia i Krzysztof Kuczma. Panowie 
bardzo się starali i obydwaj zajęli 
pierwsze miejsce.

Bardzo bogaty i interesujący 
pokaz swoich umiejętności 
sportowych i artystycznych 
dały dzieci z PSP w Olszanach. 
Solistka Martyna Sudoł wzbu-
dzała zachwyt swoim śpiewem. 
Jedną z atrakcji był pokaz akcji 
ratowniczej w wypadku dro-
gowym w wykonaniu OSP ze 
Stanowic pod dowództwem 

Wojciecha Dudka. Wszyscy 
z zachwytem wpatrywali się 
w niebo, obserwując trzy skoki 
spadochronowe ze skrzydła szy-
bowca z wysokości 800 m. Za-
interesowanie gości wzbudziła 
również wystawa gołębi olszań-
skich hodowców: Krzysztofa 
Borowca, Huberta i Adama 
Sokołowskich oraz Stanisława 
Wołczańskiego. Dzieci szalały 

za darmo na dmuchanej zjeż-
dżalni oraz jeździły pojazdem 
bojowym. 

Sołtys i rada sołecka wsi Olsza-
ny serdecznie dziękuje Stanowi-
com za razem spędzony radosny 
czas. – Dziękujemy również Elż-
biecie Pienio i jej asystentce oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do uświetnienia „Turnieju Wsi 
Olszany - Stanowice” – mówią.

Turniej wsi Modlęcin – Godzieszówek za nami

Integracja mieszkańców wsi Olszany i Stanowice

Upał nie zraził uczestników tego wydarzenia. Wszyscy chętnie angażowali się w turniejowe zabawy

Wspaniałe atrakcje doskonale zintegrowały mieszkańców wsi. Wspólnie bawiono się do późnego wieczoru

Potyczki turniejowe, zorganizowane przez sołtysów i rady so-
łeckie Modlęcina i Godzieszówka, przy ogromnym wsparciu 
pracowników Strzegomskiego Centrum Kultury odbyły się 4 
lipca 2015 r. na placu przed świetlicą wiejską w Modlęcinie.

Na boisku sportowym w Olszanach w ostatnią sobotę 
czerwca odbył się długo oczekiwany „Turniej wsi Olszany 
- Stanowice” zorganizowany przez sołtysów i rady sołeckie 
obu miejscowości.

Na realizację tej inwestycji mieszkańcy Bartoszówka czekali od dawna. Zakończył się 
I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej. - Odbiór końcowy inwestycji i przekazanie do 
użytkowania odbyło się z końcem czerwca – informuje Dorota Borkowska, prezes spółki 
Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu. 

- W ramach planowanej inwe-
stycji wybudowana zostanie sieć 
kanalizacji sanitarnej DN 200 
oraz DN 160 o łącznej długości 
wynoszącej ok. 2 590,0 mb. 
Realizację zadania zaplanowano 
w latach 2015 – 2016, zgodnie 
z opracowanym przez spółkę 
Wodociągi i Kanalizacja w Strze-
gomiu i zatwierdzonym Uchwa-
łą Rady Miejskiej, Wieloletnim 
Planie Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Ka-
nalizacyjnych na lata 2014 – 
2018 – mówi Dorota Borkowska, 
prezes WiK.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9sPort / ogłoszeniA

18 lipca br., strzegomscy 
piłkarze z AKS podjęli gru-
pę 60 młodych sportowców 
z Winnicy. Piłkarze z Ukra-
iny zagościli w naszym mie-

ście z przyjacielską wizytą 
w drodze na turniej do Danii. 
W programie pobytu znalazło 
się zwiedzenie miasta, pobyt 
na basenie OSiR – u oraz spo-

tkanie integracyjne z polskimi 
rówieśnikami. Tak duże przed-
sięwzięcie nie byłoby możliwe, 
gdyby nie pomoc sponsorów, 
rodziców i trenerów, któ-

rym organizatorzy – na czele 
z Wiesławem Witkowskim, 
prezesem AKS Strzegom - 
serdecznie dziękują. 

gk 

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka 
położona na terenie gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 997/1, 
AM – 1, Obr. Olszany, położona w Ol-
szanach o powierzchni 0,0120 ha, 
dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00032892/8. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
1.100,00 zł
Wadium - 110,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.07.2015 r. o godz. 1030 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
30.04.2015 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 60/96 
Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 
22 listopada 1996 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania 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 powyższa nieruchomość 
oznaczona symbolem 2 UR tereny 
rzemiosła produkcyjnego. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
W momencie podpisania aktu nota-
rialnego sprzedaży przedmiotowej 
nieruchomości zostanie ustanowiona 
bezterminowa i nieodpłatna służebność 
polegająca na całodobowym nieutrud-
nionym dojazdem do znajdującego się 

na powyższej nieruchomości transfor-
matora, w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia eksploatacji, usuwania 
awarii, napraw, konserwacji i moder-
nizacji. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium, w kasie tut. Urzędu 
lub na konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 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 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 odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 

w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania 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 prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

nasi na Dana Cup
Po raz drugi w turnieju zagra 17 młodych piłkarzy z AKS – u Strzegom. Trzymamy za nich kciuki!

Darmowa zumba
Zachęcamy wszystkich do 

udziału w zajęciach z zumby, 
które prowadzi, dobrze znana 
mieszkańcom Strzegomia, 
Ewa Zapolna. 

5 lipca strzegomskie akweny 
odwiedziło prawie 3000 osób. 
W pozostałe, upalne dni lipca 
było niewiele mniej chętnych. 
Pracownicy Ośrodka Sportu 
i Rekreacji największą frekwen-
cję odnotowali z początkiem 
miesiąca, kiedy aura najbardziej 

zachęcała do wod-
nych kąpieli. Jeśli 
prognozy syn-
optyków się po-
twierdzą i pogoda 
będzie dopisywać, 
to baseny czeka 
kolejne oblężenie. 

Tłumy na basenach
Podczas ostatnich upałów strzegomskie baseny niemalże pękały w szwach

Na podstawie art. 6 ust. 5, art. 92 ust.1 usta-
wy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 
ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), 
art. 16 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 6/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 
stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy 
Strzegom na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych z późn. 
zm. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z 2013 r. poz.1444, z 2015 
r. poz.652) podaje się do publicznej wiado-
mości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji do spraw referendum, 
w tym o siedzibach obwodowych komisji 
do spraw referendum dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych upraw-
nionych do udziału w referendum na terenie 
gminy Strzegom w związku Postanowie-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu 
ogólnokrajowego referendum na dzień 6 
września 2015 r.:
Informuje się wyborców:
1) Zgodnie z art. 54 Kodeksu wybor-

czego wyborca niepełnosprawny 

o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) może 
udzielić pełnomocnictwa do głoso-
wania w jego imieniu w wyborach, 
zwanego dalej „pełnomocnictwem do 
głosowania”. Przepis ten stosuje się 
również do wyborcy, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 75 lat.Dnia 
28 sierpnia 2015 r. upływa termin na 
składanie wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

2) Zgodnie z art. 53a Kodeksu wy-
borczego wyborca może głosować 
korespondencyjnie.

Dnia 24 sierpnia 2015 r. upływa termin na 
zgłaszanie zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego. 
Głosowanie odbędzie się w siedzibach 
obwodowych komisji do spraw referendum 
w dniu 6 września 2015 r. w godzinach od 
600 do 2200.

z up. BURMISTRZA STRZEGOMIA
 Z-ca Wiesław Witkowski

Dana Cup 2015 – to największy na świecie turniej piłkarski odbywający w Danii, w którym w roku bieżącym udział 
weźmie ponad 1000 drużyn młodzieżowych. Po raz drugi w turnieju zagra 17 młodych piłkarzy z AKS – u Strzegom. 
Ubiegłoroczny pobyt strzegomian w Danii zaowocował zdobytym doświadczeniem i międzynarodowymi kontaktami 
sportowymi, które się intensywnie rozwijają. 

Działka niezabudowana w Olszanach - teren rzemiosła produkcyjnego

o B w I e S z C z e n I e Burmistrza 
Strzegomia z dnia 9 lipca 2015 roku

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 

do Spraw Referendum

1

STRZEGOM: Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa, Fiołkowa, 
Fryderyka Chopina, Granitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, 
Kwarcowa, Legnicka od 24 do końca numery parzyste, 
Niecała, Różana, Skalna

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 
ul. A. Mickiewicza 1 
58-150 Strzegom

2
STRZEGOM: Adama Mickiewicza, Aleja Wojska Polskiego 
37E, 41-41C nieparzyste, Jana Kochanowskiego, Leopolda 
Staffa, Stanisława Wyspiańskiego

Gimnazjum Nr 2 
ul. A. Mickiewicza 1 
58-150 Strzegom

3

STRZEGOM: Bankowa od 7 do końca, Jana Matejki, Kazi-
mierza Pułaskiego, Niepodległości, Ofiar Katynia, Parkowa, 
Świętego Jana, Tadeusza Kościuszki 6-12 parzyste, od 13 
do końca, Wincentego Witosa, Widokowa

Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących 
ul. T. Kościuszki 31 
58-150 Strzegom

4 STRZEGOM: Ignacego Jana Paderewskiego 1-3A, Ka-
mienna, Rynek, Tadeusza Kościuszki 1-5, 7-11 nieparzyste

Zespół Szkół 
ul. Krótka 6 
58-150 Strzegom

5 STRZEGOM: Bohaterów Getta, Krótka, Ogrodowa, Świd-
nicka 2-36, Świętego Tomasza

Zespół Szkół 
ul. Krótka 6 
58-150 Strzegom

6 STRZEGOM: Armii Krajowej, Koszarowa, Morska, Szarych 
Szeregów, Świętej Jadwigi, Wesoła, Wspólna, Zielona

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 
Al. Wojska Polskiego 3-5 
58-150 Strzegom

7 STRZEGOM: Bukowa, Cicha, Dębowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Promenada, Sosnowa

Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących  
ul. T. Kościuszki 31 
58-150 Strzegom

8

STRZEGOM: Aleja Wojska Polskiego 9-11 nieparzyste, 12, 
13-15 nieparzyste, 16-37C, 38-42 parzyste, Bankowa 1-6, 
Czerwonego Krzyża, Ignacego Jana Paderewskiego od 15 
do końca, Legnicka 1-23, 25, Leśna 

Strzegomskie Centrum 
Kultury  
ul. I.J. Paderewskiego 36 
58-150 Strzegom

9
STRZEGOM: Brzegowa od 17 do końca, Dolna od 18 do 
końca, Górnicza, Jeleniogórska, Kopalniana, Marii Konop-
nickiej, Milenijna, Miodowa, Wałbrzyska, Wydobywcza

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 
ul. Jeleniogórska 19 
58-150 Strzegom

10
STRZEGOM: Aleja Wojska Polskiego 1-8, 12A-14B parzy-
ste, Jarosława Dąbrowskiego, Kościelna, Ks. Prałata Stani-
sława Siwca, Plac Jana Pawła II, Szkolna, Świętej Anny

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 
Al. Wojska Polskiego 3-5 
58-150 Strzegom

11
STRZEGOM: 3 Maja, Bracka, Brzegowa 1-15A, Czarna, 
Dolna 1-17, Kasztelańska, Malinowa, Rybna, Świdnicka od 
37 do końca, Wolska, Wodna

Gimnazjum Nr 1 
ul. Brzegowa 1 
58-150 Strzegom

12

STRZEGOM: Bolesława Limanowskiego, Brzozowa, 
gen. Henryka Dembińskiego, gen. Józefa Bema, gen. 
Władysława Andersa, Kwiatowa, Lipowa, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Olszowa, Piekarnicza, Polna, Słoneczna, 
Stefana Starzyńskiego, Wrzosowa

Gimnazjum Nr 1 
ul. Brzegowa 1 
58-150 Strzegom 
Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących

13

STRZEGOM: Agrestowa, Aleja Wojska Polskiego 39-39A 
nieparzyste, od 43 do końca, Brzoskwiniowa, Ceglana, 
Dworcowa, Gronowska, Jagodowa, Kolejowa, Mikołaja 
Reja, Mordechaja Anielewicza, Mostowa, Porzeczkowa, 
Poziomkowa, Rzeźnicza, Strzelnicza, Wałowa, Winogrono-
wa, Władysława Sikorskiego 

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 
ul. A. Mickiewicza 1 
58-150 Strzegom

14 GOCZAŁKÓW

Świetlica Wiejska w Go-
czałkowie 
ul. Rogoźnicka 17 
58-152 Goczałków

15 JAROSZÓW: 1-4, 5, 6-20A, od 110 do końca
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny Jaroszów 98 
58-120 Jaroszów

16 RUSKO 
Świetlica Wiejska  
w Rusku, Rusko 8,  
58-120 Jaroszów

17 BARTOSZÓWEK, JAROSZÓW: 4A-4F, 5A-5G, 21-109 

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny Jaroszów 98 
58-120 Jaroszów

18 GOCZAŁKÓW GÓRNY, GRANICZNA, WIEŚNICA

Świetlica Wiejska  
Gimnazjum Nr 1 
w Wieśnicy 
Wieśnica 18 
58-150 Strzegom

19 GODZIESZÓWEK, ŻELAZÓW, ŻÓŁKIEWKA

Świetlica Wiejska 
w Żółkiewce 
Żółkiewka 54 
58-150 Strzegom

20 KOSTRZA

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Kostrzy 
ul. Żeromskiego 22 
58-150 Strzegom

21 ROGOŹNICA

Szkoła Podstawowa  
w Rogoźnicy 
ul. Parkowa 1 
58-152 Goczałków

22 GRANICA, MODLĘCIN, STAWISKA, TOMKOWICE

Świetlica Wiejska  
w Granicy 
Granica 5A 
58-150 Strzegom

23 MIĘDZYRZECZE, MORAWA, SKARŻYCE

Świetlica Wiejska  
w Międzyrzeczu 
Międzyrzecze 2 
58-150 Strzegom

24 STANOWICE

Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny 
ul. Świebodzka 9 
58-141 Stanowice

25 GROCHOTÓW, OLSZANY

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Olszanach 
Olszany 33a 
58-141 Stanowice

 - Obwody oznaczone symbolem dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

 - Obwody oznaczone symbolem wyznaczone do głosowania korespondencyjnego.

Zajęcia odbywają się w po-

niedziałki oraz środy o godz. 

19.00 na boisku Orlik przy 

hali sportowej OSiR w Strze-

gomiu. Zajęcia są bezpłatne. 

Zapraszamy.

Nowoczesne i zadbane baseny przyciągają nie 
tylko strzegomian, ale i osoby spoza naszej 
gminy. Zdarza się, że kolejki do kas biletowych 
są naprawdę długie. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGO 
SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU WSI GMINY 
STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi Terminy odbioru 
zużytego sprzętu

1 Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko 24.08.2015

2
Goczałków, Goczałków 
Górny, Graniczna, 
Rogoźnica, Wieśnica

25.08.2015

3
Kostrza, Żelazów, 
Godzieszówek, Żółkiewka, 
Tomkowice

26.08.2015

4 Morawa, Skarżyce, 
Stanowice, Międzyrzecze 27.08.2015

5
Modlęcin, Granica, 
Olszany, Stawiska, 
Grochotów

28.08.2015

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpadów.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA STRZEGOM

Lp. Nazwy ulic Termin

1

ul. Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia), Bazaltowa, Kwarcowa, 
Skalna, Ametystowa, Granitowa, Jaśminowa, Fiołkowa, Różana, Niecała, Cho-
pina, Osiedle Goczałków, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa, Sosnowa, 
Cicha, Promenady, Kościuszki (od ul. Legnickiej do ul. Niepodległości), Puław-
skiego, ul. Ofiar Katynia, Witosa, Matejki, Paderewskiego (od ul. Legnickiej do 
ul. Bankowej), lewa strona ul. Legnickiej ( od ul. Niecałej do Al. Woj. Polskiego), 
ul. Niepodległości, ul. Św. Jana.

17.08.2015

2

ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. Legnickiej (od 
ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska Polskiego), ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. 
Legnickiej do nr 76), ul. Rzeźnicka, Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, 
Kolejowa, Ceglana, Mostowa

18.08.2015

3

ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanow-
skiego, Słoneczna, Bema, Piłsudskiego, Andersa, Dembińskiego, Dolna, Brze-
gowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, Konopnickiej, Jeleniogórska, Milenijna, 
Kopalniana, Górnicza, Wydobywcza, Lipowa, Kamienna (od ul. Kościuszki do 
ul. Krótkiej), Rynek (część równoległa do ul. Kamiennej), Krótka, Parkowa, Bo-
haterów Getta, Św. Tomasza, Ogrodowa (od ul. Bohaterów Getta do ul. Świd-
nickiej), lewa strona ul. Świdnickiej (od Rynku do ul. Św. Tomasza), Rynek (od 
ul. Świdnickiej do ul. Krótkiej)

19.08.2015

4

ul. Bankowa , Paderewskiego (od ul. Bankowej do Rynku), Kościuszki (od ul. 
Niepodległości do Rynku), Kamienna (od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego w 
tym Czerwonego Krzyża ), Św. Anny, Kościelna, Rynek (część równoległa do ul. 
Kościelnej), Rynek (od ul. Dąbrowskiego do ul. Świdnickiej), ul. Dąbrowskiego 
do ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Szkolna, Świdnicka (prawa strona od Rynku 
do ul. Kościelnej), Ogrodowa(od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej), Prałata Sta-
nisława Siwca

20.08.2015

5

ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Bankowej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, 
ul. Leśna, Wesoła, Bracka, Świdnicka (od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę), 
Czarna, Brzegowa (Szkoła Nr 6), Malinowa, ul. Armii Krajowej, Zielona, Al. Woj-
ska Polskiego (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, Strzelnicza, 
Agrestowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, Winogronowa, Św. Jadwigi, Wspólna, 
Koszarowa, Rybna, 3-go Maja, Morska, Szarych Szeregów, Wolska

21.08.2015

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów selektywnie zbieranych
Odpady zielone (trawa zbierana w brązowych kontenerach ustawionych na terenie 
miasta Strzegom)
- nie rzadziej niż dwa razy w okresie letnim (od czerwca do września), oraz nie rzadziej 
niż jeden raz
w okresie jesienno-zimowym (październik - maj).
W 2015 r. planowany termin odbioru:
a. 22 lipiec
b. 26 sierpień

ODPADY BIODEGRADOWALNE samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 20, 27 21, 28 15, 22, 29 16, 23, 30 17, 24, 31

SIERPIEŃ 3, 10, 17, 24, 
31 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28

WRZESIEŃ 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30 3, 10, 17, 24 4, 11, 18, 25

PAŹDZIERNIK 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

ODPADY SUCHE samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 20 21 22 23 24

SIERPIEŃ 3, 17 4, 18 5, 19 6, 20 7, 21

WRZESIEŃ 7, 21 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25

PAŹDZIERNIK 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, Amety-
stowa, Bankowa, Bazaltowa, Bukowa, 
Bohaterów Getta, Bracka, Żółkiewka, 
Ceglana, Chopina, Cicha, Czerwonego, 
Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Dolna, 
Górnicza, Granitowa, Jaśminowa, Kalcy-
towa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanow-
skiego, Kolejowa, Kościuszki, Kwarcowa, 
Legnicka, Matejki, Mickiewicza, Mostowa, 
Niecała, Niepodległości, Ofiar, Paderew-
skiego, Promenady, Puławskiego, Reja, 
Różana, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, 
Sosnowa, Staffa, Św. Anny, Św. Jana, 
Wałowa, Witosa, Wyspiańskiego, Świd-
nicka, Wałbrzyska, Wesoła, Widokowa, 
Wodna, Wolska, Wrzosowa, Wspólna, 
Wydobywcza, Zielona

3-go Maja, Andersa, Armii Krajowej, 
Bema, Brzegowa, Brzozowa, Czar-
na, Krzyża, Dembińskiego, Jelenio-
górska, Kamienna, Kasztelańska, 
Konopnickiej, Kopalniana, Koszaro-
wa, Kościelna, Krótka, Ks. Pra-
łata St. Siwca, Kwiatowa, Leśna, 
Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Katynia, Morska, Miodo-
wa, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, 
Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, 
Polna, Rybna, Rynek, Słoneczna, 
Starzyńskiego, Szarych Szeregów, 
Szkolna, Św. Jadwigi, Św. Tomasza

Agrestowa, Al. Woj. Polskiego od nr 
78 do końca, Anielewicza, Barto-
szówek, Brzoskwiniowa, Bartoszó-
wek, Brzoskwiniowa, Graniczna, 
Gronowska, Jagodowa, Dąbrow-
skiego, Międzyrzecze, Morawa, 
Porzeczkowa, Morawa, Porzeczko-
wa, Rusko, Skarżyce, Strzelnicza, 
Winogronowa

Godzieszówek, 
Granica, 
Grochotów, 
Modlęcin, 
Olszany, 
Stanowice, 
Stawiska, 
Tomkowice, 
Jaroszów

Goczałków
Goczałków Górny
Kostrza
Żelazów
Wieśnica
Rogoźnica

Harmonogram odbioru od 15.07.2015 do 31.10.2015 r.
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Ul. Krótka - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa

Działki ul. Jagodowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowią-
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na położona na terenie gmi-
ny Strzegom składająca się 
z działek nr 1866/4, nr 1866/5, 
AM – 15, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Krót-
kiej o łącznej powierzchni 
0,1863 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00081653/9. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 105.000,00 zł
Wadium - 10.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.08.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
10/13 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30 stycznia 2013 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem K.25.MW/MN 
tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, jednoro-
dzinnej i usługowej.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia grun-

tów z produkcji rolnej.
Na terenie powyższych działek 
przebiega odcinek sieci kana-
lizacji sanitarnej Ø 160 PVC 
zakończony studnią DN 1000 
bet. Urządzenie kanalizacji 
sanitarnej znajduje się w po-
siadaniu Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu. 
W związku z lokalizacją ww. 
urządzeń kanalizacji sanitar-
nej na terenie przedmiotowych 
działki w momencie sprzedaży 
zostanie ustanowiona służeb-
ność dotycząca: Zachowania 
normatywnych odległości tj. 
minimalnych odległość 1,50 m 
wszelkich nowo powstających 
obiektów od skrajni urządzeń 
kanalizacji sanitarnej. 
1. Udostępnianie Spółce Wo-
dociągi i Kanalizacja w Strze-
gomiu terenu przedmiotowej 
działki w celu konieczności 
przeprowadzenia prac remon-
towo-eksploatacyjnych lub 
usunięcie awarii na urządzenia 
kanalizacji sanitarnej. 
2. Pozostawienia nad istnieją-
cymi 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 na-
wierzchni betonowej i asfalto-
wej za wyjątkiem nawierzchni 
łatwo rozbieralnej np. z kostki 
betonowej,
- dokonywania zabudowy trwa-
łych nasadzeń (drzewa, wielo-
letnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów 
i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych 
mogących spowodować wypły-

cenie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przy-
szły nabywca nieruchomości 
nie będzie rościł z tego tytułu 
żadnych pretensji w stosunku 
do Gminy Strzegom.
Powyższa nieruchomość ob-
ciążona jest bezterminową 
i nieodpłatną służebnością 
przesyłu polegającej na umoż-
liwieniu prowadzenia działal-
ności statutowej w związku 
z przesyłem energii elektrycz-
nej za pośrednictwem linii 
kablowej średniego napięcia 
20 KV, powstrzymywaniu 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 nasa-
dzeń i krzewów, korzystaniu 
z gruntu o szerokości 2 metrów 
wzdłuż przebiegu linii kablo-
wej średniego napięcia 20 KV 
(po 1 m po obu stronach linii) 
wraz z prawem całodobowego, 
nieutrudnionego dojazdu do 
urządzeń elektroenergetycz-
nych, w zakresie niezbędnym 
do prowadzenia eksploatacji , 
usuwania awarii, napraw, kon-
serwacji, modernizacji, zgod-
nie z obowiązującymi prze-
pisami prawa z obowiązkiem 
przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego na koszt własny 
właściciela sieci (przedsiębior-
cy) 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 dział-
kę nr 1867, AM – 15, Obr. 3, 

na których ustanowiona będzie 
służebność przejścia i przejaz-
du na rzecz każdoczesnego 
właściciela działek nr 1866/4, 
1866/5, AM -15, Obr. 3.
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 ter-
minie do dnia 03.08.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży pono-
si nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-

samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 

2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 779, AM-9, 
Obr. 2 o powierzchni 0,1152 ha, 
położona w Strzegomiu przy ul. 
Jagodowej. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 58.400,00 zł
Wadium - 5.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.07.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w mieście Strzegom w re-
jonie ulic: Brzegowej, Mickiewi-
cza, Gronowskiej - Armii Krajowej 
powyższa działka przeznaczona 
jest pod tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej – 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 po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 06.11.2014 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
 
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 05.03.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 14.05.2015 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
27.07.2015 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej 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 uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpła-
cone wadium ulega przepadko-
wi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania 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 dokumenty 
winny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta 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 przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w spo-
sób i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Zgłoszenia kandydatów do 
składów obwodowych komi-
sji do spraw referendum za-
rządzonego na dzień 6 wrze-
śnia 2015 r., przyjmowane 
będą od pełnomocników 
podmiotów uprawnionych 
lub od osób upoważnionych 
przez pełnomocników pod-
miotów uprawnionych do 
dnia 7 sierpnia 2015 roku 

do godz.13.30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 , Biuro 
Rady pok. Nr 36 
 tel. 74 8560 550

 urzędnik wyborczy
 iwona 

zabawa-Budziszyn 

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 235/B/2015, 
Nr 236/B/2015 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 13 lipca 
2015 r.

Drugi termin składania wnio-
sków o zwrot podatku akcy-
zowego w 2015 roku : od 1 do 
31 sierpnia 2015 r. producenci 
rolni mogą składać wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej do wójta, wła-
ściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntów rolnych bę-
dących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu tego producenta 
rolnego (w tym dzierżawcy). 

 Do wniosku należy dołączyć 
faktury VAT potwierdzające 
zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 
1 lutego 2015 r. do 31 lipca 
2015 r. 
Wypłata zwrotu podatku akcy-
zowego nastąpi w zależności 
od terminu otrzymania dotacji 
w dniach 1 - 31 października 
2015 r., gotówką w kasie urzę-
du gminy lub przelewem na 
rachunek bankowy podany  
we wniosku.

 InFormACJA

BurmIStrz StrzeGomIA InFormuJe

Odbierz swoją akcyzę 
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