
Gminne Wiadomości
StrzeGom

w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Duże straty  
przez pogodę 

W ostatnim czasie przez 
gminę Strzegom przeszły 
gwałtowne burze z gradem, 
które zniszczyły wiele do-
mów, drzew i upraw. Wcze-
śniej plonów nie oszczędził 
tez ogień 

 str. 3

StrzeGom
Co remontują 
na Grabach? 

Remont mostu na Strze-
gomce stwarza obecnie 
utrudnienia dla mieszkań-
ców Grabów. Ale już za 
około dwa miesiące most 
będzie przejezdny 

 str. 4

StrzeGom

Ich maraton  
w Rio de Janeiro

Do maratonu zgłosiło się 
ponad 7,5 tys. zawodników 
z 61 państw z całego świata. 
Wśród nich byli strzego-
mianie 

 str.9

w SkróCIe:

Kosze jak nowe 

Niebawem rozpocznie się 
malowanie koszów na śmie-
ci usytuowanych w Rynku. 
Dzięki temu kosze odzyska-
ją swój dawny blask. 

Studzienki 

W miejscowości Granica 
zamontowano nowe stud-
nie kanalizacji deszczowej. 
Takie działanie pozwoli 
na lepsze odprowadzanie 
wody, która gromadzi się po 
opadach deszczu. 

Jest ładniej 

W Międzyrzeczu poma-
lowane zostały ławki przy 
świetlicy wiejskiej. Docenią 
to z pewnością amatorzy 
spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. 
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Tradycyjnie, rozpoczęcie festi-
walu poprzedził Wieczór Na-
rodowy w Kostrzy. W świetlicy 
wiejskiej zaprezentowały się ze-
społy, goszczące w Strzegomiu. 
Natomiast uroczyście impreza 
została zainaugurowana w czwar-
tek 6 sierpnia. W piątek goście 
festiwalowi odwiedzili strzegom-
ski magistrat, gdzie spotkali się 
z władzami gminy. Była wymiana 
podarunków oraz pamiątkowe 
zdjęcia. Wieczorem na scenie 
zespoły zaprezentowały się przed 
publicznością w żywiołowych 
tańcach i pieśniach. Strzegomianie 
byli oczarowani. Piątkowy koncert 

był jednak przedsmakiem tego, 
co działo się w sobotę podczas 
koncertu galowego, którego mo-
tywem przewodnim było wesele. 
Energetyzująca muzyka, barwne 
i egzotyczne stroje, oryginalne 
rekwizyty, piękno zamknięte 
w wizualizacji miłości budziły 
podziw i gromkie owacje. Wielkie 
widowisko rozpoczęło się i za-
kończyło polonezem - na scenie 
i przed sceną – w pięknym ukłonie 
do publiczności. Sobotni wie-
czór został zakończony pokazem 
sztucznych ogni, które rozświetliły 
niebo. Niedziela, 9 sierpnia, była 
ostatnim dniem festiwalu. Trady-

cyjnie już, grupy folklorystyczne, 
wzięły udział w nabożeństwach 
odprawionych w dwóch strze-
gomskich kościołach – Bazylice 
Mniejszej oraz kościele Najświęt-
szego Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej. Następnie 
po godz. 11.30 rozpoczął się 
„Rynek Świata 2015”, gdzie swoje 
stoiska zaprezentowały zespoły 
folklorystyczne, biorące udział 
w festiwalu. Strzegomianie mieli 
okazję spróbować takich potrawa 
jak peruwiańskie ceviche, czy 
egipskie koshari. Całość po-
przedził polonez w wykonaniu 
gości oraz władz Strzegomia. 

Tego dnia w parku miejskim 
można było także podziwiać 
koncerty zespołów dolnośląskich. 
Na zakończenie festiwalu wystąpił 
zespół Bajm, który zagrał swoje 
największe przeboje. – Ten festi-
wal jest naszą wizytówką i dumą. 
To jedyna i niepowtarzalna okazja, 
aby móc poznać obce kultury, 
bez opuszczania miasta – mówią 
mieszkańcy. – Czekamy już na 
kolejne edycje. Mamy nadzieję, 
że będą takie interesujące jak te 
poprzednie – dodają. 

Zapraszamy do zapoznania 
się z relacją z tego niezwykłego 
wydarzenia na stronach 6-7. 

Zwracam się z ogromną 
prośbą do wszystkich miesz-
kańców gminy Strzegom o ra-
cjonalne korzystanie z wody 
pobieranej z sieci wodocią-

gowej podczas wzmożonych 
upałów.

Powyższa prośba dotyczy 
przede wszystkim ogranicze-
nia zużywania wody na inne 
cele niż socjalno – bytowe 
tj.: do podlewania trawników 
i ogrodów, mycia samochodów, 
napełniania basenów oraz 
oczek wodnych. Długotrwały, 
wzmożony pobór wody, jaki 
obecnie jest odnotowywany, 
może niekorzystnie wpłynąć 
na eksploatowane ujęcia wód 

podziemnych, powodować 
okresowe spadki ciśnienia 
lub być przyczyną wtórnego 
zanieczyszczenia wody w sieci 
wodociągowej. Dostosowanie 
się do prośby pozwoli na zmi-
nimalizowanie wystąpienia 
ryzyka ewentualnych niedo-
borów wody na podstawowe 
potrzeby mieszkańców naszej 
gminy. 

W związku z wprowadze-
niem 20 stopnia zasilania 
energetycznego zwracam się 

z prośbą do mieszkańców 
i  przedsiębiorców gminy 
Strzegom o oszczędne korzy-
stanie z energii elektrycznej. 
W chwili obecnej, z powodu 
długotrwałej suszy zakłady 
na terenie gminy Strzegom 
zmuszone są do ograniczeń 
w produkcji, dlatego każ-
da oszczędność wpłynie na 
zwiększenie mocy energetycz-
nej w przemyśle.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Folklor i zabawa!

Prośba o racjonalne korzystanie z wody oraz prądu

24. Międzynarodowy Festiwal Folkloru przeszedł już do historii. To były dni  pełne emocji i radości 

W dniach od 5 do 9 sierpnia 
2015 r. Strzegom obcho-
dził swoje doroczne świę-
to folkloru. Nasze miasto 
odwiedziły zespoły z Peru, 
Słowacji, Nowej Zelandii, 
Sri Lanki, Białorusi, Serbii 
oraz Kacwiny. Gospoda-
rzem jak co roku był zespól 
Kostrzanie. Festiwal zwień-
czył koncert popularnego 
zespołu Bajm. Wszystkie 
występy odbywały się w tym 
roku w Rynku, z uwagi na 
remont stadionu Ośrodka, 
Sportu i Rekreacji. 
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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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StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Uroczystości honorowym pa-
tronatem objęli wojewoda opol-
ski, marszałek województwa 
opolskiego i prezydent miasta 
Opole. Strzegomska delegacja 
wzięła udział w uroczystościach 
na zaproszenie dowódcy 10. 
Opolskiej Brygady Logistycz-
nej im. płk Piotra Wysockiego 
i Garnizonu Opole pułkownika 
Adama Słodczyka. 

Obchody odbyły się 15 sierpnia 
2015 r. Rozpoczęła je msza św. 
w Katedrze Opolskiej. Następnie 

podczas uroczystości na Placu 
Wolności miało miejsce wręcza-
nie wyróżnień, wystąpienia oko-
licznościowe, apel pamięci, salwa 
honorowa i defilada wojskowa. 
Zwieńczeniem obchodów był 
piknik żołnierski, podczas któ-
rego m.in. prezentowano sprzęt 
wojskowy. Wizyta jest kontynu-
acją współpracy, z 10.Brygadą, 
w efekcie której władze samo-
rządowe Strzegomia odwiedzają 
Opole podczas obchodów Święta 
Wojska Polskiego, natomiast 10. 

Opolska Brygada Logistyczna 
przyjeżdża do naszego miasta 

11 listopada, w ramach Święta 
Niepodległości.

– W piątek i sobotę (7-8 
sierpnia – dop. red.) z naszego 
obiektu skorzystało prawie 5 
tys. osób. Tak duża frekwencja 
niezmiernie nas cieszy, tym 
bardziej, że mamy sygnały 
z zewnątrz o zadowoleniu 
z jakości naszych usług – in-
formuje Grzegorz Luszawski, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Strzegomiu. – Przy 
okazji chciałbym zwrócić się 
z gorącym apelem dot. zakazu 
spożywania alkoholu na base-
nach. Przebywanie na słońcu 
pod wpływem alkoholu może 
przynieść przykre i niespodzie-
wane dla ludzkiego organizmu 
konsekwencje – dodaje dyrek-
tor OSiR-u.

Głosowanie rozpoczęło się 
3 sierpnia i potrwa 3 tygo-
dnie. 25 sierpnia br. okaże 
się, które miasto w Polsce jest 
najpiękniej ukwiecone.

Poprzez specjalną aplikację 

konkursową dostępną na fan-
page’u Inspirowanych Naturą 
każdy użytkownik Facebooka 
może oddać głos na swojego 
faworyta i zwiększyć jego 
szansę na wygraną.

Tutaj możesz oddać swój 
głos na Strzegom:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o -
ok . com/ in sp i rowan i / ap-
p_263940943713821 

Tym razem polecamy cieka-
wy materiał dotyczący grupy 
teatromanów z Zespołu Szkół 
w Strzegomiu, których zara-
ził pasją polonista Wiesław 
Bielawski. Ponadto można 
zobaczyć reportaż o starcie mło-
dych piłkarzy AKS-u Strzegom 
w turnieju „Dana Cup” w Da-
nii oraz relację z Mistrzostw 
Polski Młodych Jeźdźców we 
wszechstronnym konkursie ko-

nia wierzchowego, które odbyły 
się na przełomie lipca i sierp-
nia w Morawie. Zapraszamy 
również do obejrzenia newsa 
o trwającym właśnie remoncie 
ulic na Grabach i mostu na 
rzece Strzegomce.

Już niedługo na antenie TIS po-
jawi się bogaty materiał związany 
z tegoroczną edycją Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru.

tw

Po uroczystościach

Tłumnie na basenach 

Głos na ukwiecony Strzegom

Nowości na antenie TV Strzegom!

Obchody odbyły się 15 sierpnia br. Rozpoczęła je msza św. w Katedrze Opolskiej, był też apel pamięci

Do końca wakacji pozostało jeszcze dwa tygodnie. Zapraszamy zatem do korzystania z kąpieliska

Głosowanie rozpoczęło się 3 sierpnia i potrwa trzy tygodnie. Wyniki poznamy już 25 sierpnia br.

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

Od kilkunastu dni w naszym kraju panują tropikalne 
upały. Ma to swoje odzwierciedlenie m. in. we frekwen-
cji na strzegomskim kompleksie basenów kąpielowych. 
Tylko w pierwszej dekadzie sierpnia baseny odwiedziło 
ok. 15 tys. osób. 

Zwrot biletów za nocne pływanie
Osoby, które musiały opuścić teren basenów OSiR w Strzegomiu w dniu 
12 sierpnia 2015 r. od godz. 21:00 z powodu warunków atmosferycznych i 
chcą odzyskać pieniądze za bilet wstępu powinny w terminie 14 dni od dnia 
14 sierpnia 2015 (tj. do 28 sierpnia 2015 r.) zgłosić się do kasy biletowej na 
basenach kąpielowych w godzinach otwarcia basenów z biletem wstępu za 
pływanie nocne w dniu 12 sierpnia 2015 r. 
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

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

93 miasta z całej Polski, w tym Strzegom, zgłosiły się do tegorocznej edycji plebiscytu 
„Terra Flower Power” i walczą o tytuł najpiękniej ukwieconego w naszym kraju. Plebiscyt 
„Terra Flower Power” odbywa się już po raz czwarty - organizowany jest przez autorów 
bloga - Inspirowani Naturą oraz firmę Terra Group.

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, przewodniczący 
Rady Miejskiej Tomasz Marczak, sekretarz gminy Iwona 
Zabawa-Budziszyn oraz prezes strzegomskiego oddziału 
Związku Sybiraków Jerzy Orabczuk wzięli udział w obcho-
dach Święta Wojska Polskiego w Opolu. 
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Sierpień – wrzesień 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

16.08 - 22.08 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-
60-73

23.08 - 29.08 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-
12-20

30.08 - 05.09 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? Niebezpieczne zwierzę?
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

W związku z pojawiającymi się 
informacjami o przebywaniu na 
akwenie wodnym w Rusku „NIE-
BEZPIECZNEGO ZWIERZĘ-
CIA WODNEGO”, prosimy 
wszystkie osoby, które zauważyły, 
natknęły się na bliżej nieznane 
zwierzę wodne o kontakt osobisty 
lub telefoniczny w tej sprawie, 
celem potwierdzenia.

Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi, tel. 
74/ 8560 537 lub 74/8560 531 
lub 997.

10 sierpnia br. na tablicach 
ogłoszeń w miejscowości Rusko 

zostały wywieszone komunikaty 
dot. zachowania szczególnej 
ostrożności w pobliżu stawów 
oraz o tym, że jeżeli ktoś widział 
niebezpieczne zwierze wodne 
i może potwierdzić ten fakt, jest 
proszony o kontakt telefonicz-
ny. Gmina wystosowała pismo 
do Komisariatu Policji o pod-
jęc ie  cz ynnośc i  związanych 
z zachowaniem bezpieczeństwa, 
jak również do regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu informujące 
o podejrzeniu występowania 
zwie r z ęc i a  ga tunku  obcego 
w stawie. 

Zakaz wstępu 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Świdnica wprowadza z dniem 
10.08.2015 r. okresowy zakaz 
wstępu do lasu do czasu od-
wołania. Decyzja ta podykto-
wana jest dużym zagrożeniem 
pożarowym z powodu długo-
trwałej suszy i drastycznego 
długoterminowego obniżenia 
wilgotności ściółki.

Urząd po staremu
Przypominamy wszystkim mieszkań-

com naszej gminy, że od 1 września br. 
Urząd Miejski w Strzegomiu wraca do 
godzin pracy w okresie od września do 
czerwca (szczegóły poniżej).
Czas pracy Urzędu Miejskiego:
• poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 

do 16.00
• wtorek od 8.00 do 17.30
• piątek od 8.00 do 14.30
Czas pracy kasy Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu:
• poniedziałek 8:30 - 15:00
• wtorek 8:30 - 15:45 
• środa 8:30 - 15:00
• czwartek 8:30 - 15:00
• piątek 8:30 - 13:30

red

Nadleśnictwo ŚWIDNICA
58-150 Świdnica
Ul.Sikorskiego 11
Tel. 74 852 23 33

W  g m i n i e  S t r z e g o m 
w ostatnim czasie doszło do 
pożarów zbóż w miejsco-
wościach Olszany, Granica 
i Rogoźnica. 

1 sierpnia 2015 r. płonęły 
zboża w miejscowościach 
Olszany. Straty szacowane są 
łącznie na 5000 zł. Spłonęło 
tam1,5 hektara zbóż. W ga-
szeniu udział brało sześć 
jednostek straży pożarnej. Do 
pożaru w Rogoźnicy doszło 3 
sierpnia 2015 r. Pożar strawił 
tam 2 hektary jęczmienia oraz 
14 hektarów ścierniska. Za-
grożony był również przyległy 
las, ale dzięki sprawnej akcji 
strażaków, udało się w porę 

zagasić ogień. Jednostki przy-
byłe na miejsce zdarzenia suk-
cesywnie prowadziły natarcie 
na płonące zboże, likwidując 
pożar kawałek po kawałku. 
Działania trwały około 2 go-
dzin. W gaszeniu brało udział 
dziewięć jednostek straży po-
żarnej. W Granicy do pożaru 
zbóż doszło 8 sierpnia 2015 
r. Spaliło się tam 2,2 hektara 
pszenicy oraz 4 hektary słomy 
po kombajnie. 

Ostatnie upały miały wpływ 
na zagrożenie pożarowe. Pa-
miętajmy, że podczas takiej 
aury bardzo łatwo dochodzi 
do rozprzestrzenienia się 
ognia. 

Płonęły zboża i ścierniska

Najbardziej ucierpiały wsie 
Modlęcin, Tomkowice, Gra-
nica i Bartoszówek. Pory-
wisty wiatr, towarzyszący 
burzom, uszkodził  dachy 
domów w Modlęcinie i Gra-
nicy. W Bartoszówku po-
ryw wiatru powalił komin. 
W każdej z tych miejscowości 
połamane zostały drzewa. 
Wiele z nich zatarasowało 
drogi, utrudniając przejazd 
nimi. Ponadto grad zniszczył 

plantację ogórków w Granicy. 
Obecnie trwa szacowanie 
strat przez komisję powołaną 
przez burmistrza Strzegomia 
Zbig nie wa S uc hy tę  oraz 
przez pracowników Ośrodka 
Opieki Społecznej. Oględzi-
nom poddawane są posesje, 
które ucierpiały w wyniku 
nawałnic. 

Po ich oszacowaniu możli-
we będzie udzielenie pomocy 
finansowej. 

Straty po burzy 
Po oszacowaniu strat możliwe będzie udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym

- Realizacja tego zadania była 
niezmiernie ważna – podkreśla 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Ochrony Środowiska 
i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. – Całość pre-
zentuje się naprawdę okazale, 

tym bardziej, że nowoczesna 
infrastruktura przeznaczona jest 
dla wszystkich mieszkańców, 
a więc dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych – dodaje. 

Zmiana wizerunku tej części 
Strzegomia była możliwa dzięki 
dofinansowaniu z Unii Europej-

ską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007 – 2013. Całościowy 
koszt zadania wyniósł blisko 1,4 
mln zł. 

Zmiany na ul. Koszarowej
Całość prezentuje się naprawdę okazale, tym bardziej że nowoczesna infrastruktura przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców

zapraszamy 
przedsiębiorców

Urząd Miejski w Strzego-
miu zaprasza przedsiębiorców 
z terenu gminy Strzegom na 
spotkanie w sprawie zapo-
znania ze sposobem funkcjo-
nowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na 
terenie miasta i gminy Strze-
gom, które odbędzie się w dniu  
2 września 2015 r. o godz. 16.00  
w sali narad Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu (pok. 29). 

Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych

Lata 2013-2015 to dla mieszkańców obszarów poko-
szarowych w Strzegomiu bardzo dobry okres. Nie dość, 
że przebudowano ul. Koszarową, to jeszcze w pobliżu 
zabudowań mieszkalnych powstał piękny plac zabaw 
i funkcjonalne boisko sportowe wraz z siłownią ze-
wnętrzną.

Silne burze z gradem, które przeszły nad gminą Strzegom 
11 sierpnia 2015 r. poczyniły znaczne szkody. 
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Remont mostu na Strze-
gomce stwarz a obecnie 
utrudnienia dla mieszkań-
ców Grabów. Ale już za oko-
ło dwa miesiące most będzie 
przejezdny i bezpieczny dla 
użytkowników.

Zakres remontu mostu obej-
muje: prace rozbiórkowe na 
całym obiekcie, odnowienie 
powłok malarskich przęseł 
mostu i przyczółków, wykona-
nie warstwy nadbetonu, wyko-
nanie nowych izolacji mostu, 
ustawienie krawężników ka-
miennych i ułożenie nawierzch-
ni jezdni, montaż balustrad 
stalowych, remont przyczółków 
oraz zabezpieczenie materiała-
mi powłokowymi powierzchni 
betonowych mostu

Ale to nie jedyna inwestycja 
obecnie na Grabach. Przebu-
dowie zostały poddane ulice 
- Jeleniogórska, Górnicza 
i Wałbrzyska. Już cie-

szy oko nowa nawierzchnia 
asfaltowa łącznika ul. Wał-
brzyskiej, prowadzącego do 

zakładów przemy-
słowych. 

Równolegle trwa przebudo-
wa nawierzchni ul. Wałbrzy-
skiej, prowadzącej do DK nr 
5, co wiąże się z chwilowy-
mi utrudnieniami w ruchu, 
a le  po  zakończeniu  prac 
i zbudowaniu chodnika do 
cmentarza ulica diametralnie 
zmieni swój wygląd. Poprawi 
s ię  także bezpieczeństwo 
użytkowników drogi. 

- Przepraszamy za utrud-
nienia na drogach Grabów, ale 
robimy to nie tylko dla nas, 
ale i dla przyszłych pokoleń. 
Poprawiamy bezpieczeństwo, 
estetykę oraz komfort użyt-
kowania dróg przez pieszych, 
rowerzystów i kierowców – 
podkreśla burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta.

gk 

W nawiązaniu do nich gmi-
na Strzegom również podjęła 
działania doraźne. Samochód 
pożarniczy spryskiwał wodą 
ulice Strzegomia (rynek i oko-
lice). Zamontowano także trzy 
spryskiwacze wodne na terenie 
miasta oraz ustawiono dwa 
punkty rozdawania napoi.

Jeden punkt rozdawania wody 
znajduje się na rynku strzegom-
skim tuż przy kiosku totalizato-
ra sportowego, a drugi - w celu 
niesienia pomocy podróżującym 
w czasie upałów oraz w sytuacji 
wystąpienia utrudnień komu-
nikacyjnych - na dworcu PKS 
przy ul. Dworcowej.

-Wodę będziemy podawać 
potrzebującym po to, żeby 
zmniejszyć negatywne skutki 
oddziaływania upałów na orga-
nizm człowieka. W razie osła-
bienia lub złego samopoczucia 
zawsze możecie Państwo się 
do tych punktów zgłosić- ko-
mentuje Urszula Olszewska, 
koordynator ds. zarządzania 
kryzysowego.

Na terenie miasta spragnio-
nym wodę podawali także wo-
lontariusze z SCK.

Spryskiwacze są umiesz-
czone w rynku (parking przy 
urzędzie), koło fontanny i na 
ul. Dąbrowskiego. - Dzia-
łają rotacyjnie w zależności 
od potrzeb. Musimy jednak 
pamiętać, że  uruchomie-
nie spryskiwaczy nie może 
mieć negatywnego wpływu 
na działanie sieci wodocią-
gowej w mieście i powodować 
zakłócenia w dostawie wody 
dla mieszkańców – dodają 
urzędnicy. 

Graby w remoncie

Jaki sposób na upały znaleźli strzegomianie?

– Przepraszamy za utrudnienia na drogach Grabów, ale są one konieczne – podkreśla burmistrz

W nawiązaniu do ogólnopolskich zaleceń gmina Strzegom podjęła różne działania doraźne

Widać ją z bardzo daleka, 
a jednak niewiele osób do niej 
podjeżdża. Strzegomska bazy-
lika kryje tymczasem mnóstwo 
tajemnic, została również za-
projektowana z kodem, przy 
którym kod Leonarda da Vinci 
jest dziecinną igraszką. Co 
Strzegom ma wspólnego z ka-
tedrą w Chartres i gdzie szukać 
podziemi z czasów II wojny 
światowej? 

O tym traktował wykład 
strzegomskiego historyka i rad-
nego Rady Miejskiej - Krzysz-
tofa Kaszuba w ramach III 
Dolnośląskiego Festiwalu Ta-
jemnic, który odbył się w sobotę 
15 sierpnia br. w Sali Balowej 
Zamku Książ. Temat wykładu 
brzmiał „Miasto z kodem – czy-
li tajne plany budowy bazyliki 
w Strzegomiu i poszukiwania 
krypt”.

Krzysztof Kaszub, miłośnik 
historii Strzegomia, od lat 

bada dzieje miasta, penetruje 
archiwa, zdobywa dokumenty, 
odkrywa nieznane wątki hi-
storyczne. Jest autorem ksią-
żek: „Strzegomskie kościoły 
i klasztory” i Terra Sigillata de 
Strigonensis”. Współpracował 
przy tworzeniu strzegomskiej 
monografii autorstwa Mag-
daleny Hennig. Jest autorem 
publikacji dotyczących okolicy 
oraz przewodników, folde-
rów i artykułów prasowych. 
Projektodawca dokumentacji 
krzyży pokutnych rozmiesz-
czonych na ziemi strzegomskiej, 
doprowadził do odsłonięcia 
tablic upamiętniających ważne 
wydarzenia z dziejów miasta. 
Obecnie pracuje nad książką 
poświęconą w całości architek-
turze strzegomskiej bazyliki 
pod wezwaniem św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Ukończył szkołę 
górską przewodników, wspina 
się i zdobywa jaskinie.

W związku z trwającymi 
pracami nad przygotowaniem 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR) na okres 2014 – 2020 dla 
Stowarzyszenia „Szlakiem Gra-
nitu” informujemy, że w dniu 
18 sierpnia 2015 r. (wtorek) 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu w go-
dzinach 16:00 – 18:30 odbędzie 
się spotkanie konsultacyjne dla 
mieszkańców z terenu gminy 
Strzegom w sprawie opraco-
wania LSR.

S p o t k a n i e  p o ś w i ę c on e 
będzie analizie lokalnych 

problemów i uwarunkowań 
mających wpływ na rozwój 
obszaru LGD. W trakcie spo-
tkania nastąpi przedstawienie 
raportu z badania ewaluacyj-
nego oraz przedstawienie 
propozycji celów ogólnych, 
celów szczegółowych oraz 
przedsięwzięć.

Zapraszamy do udziału 
w konsultacjach!

Więcej informacji udziela: 
Wydział Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu tel. 74 8560 
567, 74 8560 564

Tajemnice bazyliki odkryte

Konsultacje Społeczne LSR

Spotkanie z pątnikami od-
było się w Skorogoszczy, w na-
turalistycznym parku z XIX w. 
pod parasolem pomnikowych 
drzew, gdzie odbyła się kon-
celebrowana msza św. polowa 
w intencjach pielgrzymów 
i ich rodzin. Po mszy świętej 
odbyła się wspólna agapa 
i przekazanie pielgrzymom 
darów ufundowanych przez 
parafię pw. św. App. Piotra 
i Pawła oraz Urząd Miej-
ski w Strzegomiu. Pierogi, 
gulasz, ciasto, woda i owoce 
oraz okazjonalne koszulki 

z Granitowego Serca Polski 
zostały rozdane pielgrzymom 
ku pokrzepieniu duszy i ciała, 
a pozostałe - przewiezione 
na miejsce noclegu w Popie-
lowie.

– Przywozimy wszystkim 
pielgrzymom pozdrowienia ze 
Strzegomia i poczęstunek - nie 
tylko dla strzegomian. A ko-
szulki z Granitowego Serca 
Polski z pewnością przydadzą 
się na zmianę i będą symbolem 
jedności grupy - powiedział 
Wiesław Witkowski, podczas 
spotkania z pielgrzymami.

Po mszy św. pielgrzymi ru-
szyli dalej, zanosząc modlitwy 
do św. Rity - patronki od spraw 
beznadziejnych, której relikwie 
towarzyszyły im w trasie. – 
Modlimy się do św. Rity, bo 
coraz bardziej przygniata nas 
natłok życiowych problemów, 
z którymi nie możemy sobie 
poradzić, a św. Rita uchodzi za 
szczególnie skuteczną orędow-
niczkę w takich właśnie kwe-
stiach – mówili pielgrzymi.

Tegoroczna 12. Piesza Piel-
grzymka Diecezji Świdnickiej 
na Jasną Górę przebiegała pod 

hasłem: „Dlaczego stoicie”? - 
Słowa te rozumiemy po trosze 
jako rozżalenie Najświętszej 
Matki, po trosze jako wyrzut, 
a nade wszystko jako „świę-
ty nakaz” typu: „ruszcie się 
wreszcie!” i „zróbcie wszyst-
ko, cokolwiek Syn mój wam 
powie!” (por. J 2, 5), bowiem 
sumienia nam się zatrzymały, 
rozumy stanęły, serca zesztyw-
niały - wyjaśnia ks. Ignacy 
Dec, biskup świdnicki. Cy-
tując z nadzieją słowa ks. Jan 
Twardowskiego mówi: „ Oby 
wreszcie „sumienie ruszyło”.

Nasi pielgrzymi byli na Jasnej Górze
Tegoroczna 12. Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę przebiega pod hasłem: „Dlaczego stoicie”? Jak należy rozumieć to hasło?

Podobne prace trwają na ulicy Jeleniogórskiej. Tu już pojawił się nowy chodnik, 
co zapewni bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej 
nr 3. W chwili obecnej trwa korytowanie ul. Górniczej, jednej z najintensywniej 
użytkowanej ulicy przez transport ciężki. 

W związku z występującą falą upałów, z którą mamy do 
czynienia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowało 
rekomendacje działań doraźnych do realizacji przez samo-
rządy wszystkich szczebli.

4 sierpnia br. na spotkanie z uczestnikami 12. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę wyruszyli strze-
gomianie w składzie: ks. prałat Marek Babuśka, proboszcz Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu, Wiesław 
Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia, Paweł Mosór, radny Rady Miejskiej w Strzegomiu, Maria i Jerzy Krzywda 
oraz Franciszek Piłat, przedstawiciele Rady Duszpasterskiej.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

wkurzona: Panie burmistrzu, 
czy naprawdę trzeba tę scenę, 
ogródki piwne i itp. demontować 
po imprezie tak późno w nocy ? 
jest godz. 1.00, a oni nie zważa-
jąc na nic tłuką się, ile wlezie. co 
niektórzy muszą wstać o 5.00 rano 
do pracy, a końca ich sprzątania 
nie widać. 

Szanowna pani, w poniedziałek 
rano, kiedy szedłem do pra-
cy na 7.00, usłyszałem wiele 
słów uznania od mieszkańców, 
że wszystko jest posprzątane 
i nie ma śladu imprezy i miasto 
może normalnie funkcjonować. 
Ja spotykam się z początkiem 
września z mieszkańcami Rynku, 
żeby omówić sprawy organizacji 
trzech imprez w roku na Rynku. 
Obserwując stronę internetową 
jednego z portali internetowych, 
mam wrażenie, że całą sprawę 
nakręca jedna, może dwie osoby, 
a najbardziej „Wkurzona”. Proszę 
przyjść i porozmawiać, może 
wyjaśnimy sobie kilka spraw. 
Ja rozmawiam z mieszkańcami 
Rynku i nie słyszę w nich tyle 
zaciętości co u pani, jeśli chodzi 
o organizację tych trzech imprez 
w roku. 

rurarz: witam. wczoraj miałem 
okazję obserwować pana, jak kon-
troluje pan strzegomskie baseny 
nocą. mam pytanie, czemu nie było 
pana i dyrektora w momencie, kiedy 
ratownicy poprosili o opuszczenie 
basenu ze względów pogodowych 
i kiedy tłum ludzi żądał zwrotu 
pieniędzy za bilet od boga ducha 
winnej kasjerki? 

Przepraszam za zaistniałą sy-
tuację, która zdarzyła się po raz 
pierwszy. Wszyscy państwo, któ-
rzy zakupiliście bilety, macie moż-
liwość zwrotu pieniędzy w kasie 
basenu OSiR. Jeszcze raz bardzo 
przepraszam. 

mieszkaniec strzegomia: krót-
ko i do rzeczy. czemu miasto 
nie założy oddzielnego kanału 
na youtube dla tis (telewizji 
internetowej strzegom) oraz na 
facebooku, czegoś w rodzaju gazety 
internetowej? 

Szanowny panie, gmina Strze-
gom publikuje materiały filmowe 
zrealizowane w ramach TIS na 
kanale YouTube - Gmina Strze-
gom i tam może je Pan obejrzeć: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=8vqdWEig8JE&list=PL-
HU7rtCk6OKG7Nim7RBX7q_
cxb9u4NzvI&feature=player_em-
bedded. Są one dostępne także na 
www.strzegom.pl. 

Przytaczam także link na 
gazetę „Gminne Wiadomości 
Strzegom”, dostępną w wydaniu 
elektronicznymhttp://www.strze-
gom.pl/2004/strony/aktualnosci/
wiadomosci_gminne/wiadomo-
sci_gminne.htm. Myślę, że są to 
wystarczające na chwilę obecną 
elektroniczne narzędzia komuni-
kacji społecznej.

strzegomianin: witam. oczywi-
ście nie "ja", ponieważ nigdy nick "ja" 
nie był przeze mnie używany. tak 
jak pan uznał przy poprzedniej 
odpowiedzi. tym razem zapytam 
w sprawie odpłatności za wywóz 

odpadów. skoro zuk nie będzie 
odbierał odpadów, a firma, która 
wygrała przetarg, teraz będzie to 
robić, za cenę sporo niższą niż zuk 
i pozostali uczestnicy przetargu, to 
czy można spodziewać się, że gmi-
na obniży mieszkańcom ceny za 
wywóz odpadów? Pozdrawiam. 

W wyniku postępowaniu prze-
targowego na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych 
wybrana została oferta firmy 
COM-D sp. z o.o. z Jawora. Firma 
ta jednak nie przystąpiła do pod-
pisania umowy. W związku z tym, 
że wybór kolejnej oferty wiązałby 
się z podwyżką opłaty za śmieci, 
gmina Strzegom podjęła decyzję 
o unieważnieniu przetargu. Do 
czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia 
kolejnego przetargu, w związku 
z koniecznością zachowania cią-
głości odbierania odpadów, usługę 
tę zlecono zamówieniem z wolnej 
ręki Zakładowi Usług Komu-
nalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. 
Wobec powyższego stawka opłaty 
za odbiór odpadów komunalnych 
pozostaje bez zmian.

jan: Przy Przedszkolu nr 3 usta-
wiono nowe znaki dotyczące za-
kazu zatrzymywania się i zakazu 
postoju. dlaczego przy wyjściu 
z przedszkola nie ma przejścia dla 
pieszych? dlaczego nie ma znaków 
ostrzegawczych dotyczących dzieci, 
analogicznie jak przy szkołach?

Niestety, lokalizacja przejścia 
dla pieszych przy wyjściu z przed-
szkola, nie była brana pod uwagę, 
dlatego szerokość utwardzonego 
pobocza przy wyjściu nie gwaran-
tuje bezpiecznego miejsca oczeki-
wania (pobocze jest zbyt wąskie). 
Natomiast, jeśli chodzi o montaż 
znaku A-17 „dzieci”, to stosuje się 
go w celu ostrzeżenia o miejscu na 
drodze szczególnie uczęszczanym 
przez dzieci w wieku od 7 do 15 
lat, a naszym przedszkolakom 
trochę brakuje. Nie wyobrażam 
sobie, aby trzylatek przebiegał 

przez jezdnię bez opieki, a znak 
A-17 stosuje się właśnie w takich 
miejscach, gdzie kierowcy powinni 
wykazać się szczególną uwagą 
i roztropnością. Jednak dziękuję 
bardzo za pańskie spostrzeżenia. 

ja: Panie burmistrzu! ile potrzeba 
interwencji, żeby w końcu został 
zabrany azbest z międzyrzecza, 
który leży nad rzeką? teraz leży 
już w rzece, co stanowi ogromne 
zagrożenie dla środowiska! nasz 
urząd, przekazał sprawę policji, 
która nie ruszyła nawet palcem, 
a więc idziemy z tym wyżej! to 
jest odpad niebezpieczny, a to jak 
wy traktujecie zagrożenia i jak 
cyniczna jest pani z wydziału 
środowiska to jakiś żart! 

Jak już wcześniej wspominałem 
sprawa została przekazana policji. 
Pismem z dnia 27 lipca 2015r. 
Komendant Komisariatu Policji 
w Strzegomiu poinformował 
urząd, że w toku przeprowa-
dzonego postępowania podjęto 
szereg czynności zmierzających 
do ustalenia sprawcy wykroczenia 
porzucenia odpadu niebezpiecz-
nego w postaci płyt azbestowych 
w okolicach ul. 3-Maja, które 
jednak dały wynik negatywny. 
W związku z tym gmina zleciła 
specjalistycznej firmie usunięcie 
azbestu z tego terenu. Możliwe, 
że w państwa odczuciu procedury 
trwają zbyt długo, jednakże należy 
pamiętać, że gmina zobowią-
zana jest do działania zgodnie 
z prawem, wydając publiczne 
pieniądze.

damian: witam, zapytam krótko 
i konkretnie - ile kosztował występ 
zespołu bajm na tegorocznym fe-
stiwalu folkloru? dziękuję. 

Występ zespołu Bajm koszto-
wał 67 650,00 zł. 

rynnek: Panie burmistrzu, mam 
pytanie odnośnie bezpieczeństwa 
miasta. jak to jest, że całymi dniami 

w rynku w okolicach sklepu kiosku 
na ul. dąbrowskiego koczuje pijane 
towarzystwo? od samego rana 
do wieczora tylko piją w centrum 
miasta. 

Sprawę przekazałem do Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu 
celem skierowania patroli dodat-
kowych. 

eyva: witam, chciałam się za-
pytać, czy na terenie strzegomia 
jest możliwość nabycia od urzędu 
miasta mieszkania (pustostanu) do 
remontu. jak wyglądają formalno-
ści? czy każdy może się zgłosić do 
otrzymania takiego pustostanu? 
oczywiście, jeśli remontu podejmie 
się w swoim zakresie. 

Gmina sprzedaje lokale w ra-
mach przetargów nieograniczo-
nych i informacja o tym każdora-
zowa umieszczana jest na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. Natomiast 
otrzymanie lokalu do remontu 
we własnym zakresie i na własny 
koszt uregulowane jest uchwa-
łą Rady Miejskiej. Informacja 
o takich lokalach również jest 
umieszczana na stronie interne-
towej oraz na tablicy ogłoszeń. 
Po złożeniu stosowanego wniosku 
komisja Rady opiniuje go celem 
przedstawienia burmistrzowi, 
z kim taka umowa będzie zawarta. 
Po wykonaniu i odbiorze prac re-
montowych zawierana jest umowa 
najmu danego lokalu. 

mieszkaniec strzegomia: czemu 
miasto nie odrestauruje schroniska 
i torów różnego typu (saneczkowy 
i narciarski) na górze krzyżowej? 
Przecież to żyła złota. 

Teren Góry Krzyżowej jest 
własnością Lasów Państwowych. 
Moim zdaniem odbudowa toru 
saneczkowego i narciarskiego nie 
jest dobrym pomysłem zwłaszcza 
w temacie „żyły złota”. Strzegom 
należy do najcieplejszych miast 
w Polsce. Ostatnia zima to zupeł-

ny brak śniegu w Strzegomiu, więc 
wykorzystanie takich urządzeń 
byłoby zerowe, a koszty odbudowy 
olbrzymie. Jeśli nie ma bazy, to 
schronisko też by się nie utrzy-
mało i byłoby deficytowe. 

mieszkaniec: jakie warunki po-
winien zapewnić pracodawca 
pracownikom podczas upału? 
dlaczego w urzędzie nie ma kli-
matyzacji? ostatnio załatwia-
łem tam sprawy i w pokojach nie 
mogłem wytrzymać 15 minut już 
w rannych godzinach. biedni są 
pana pracownicy którzy ścierają 
pot z czół. czy pomyślał pan szcze-
gólnie o starszych mieszkańcach 
załatwiających tam swoje sprawy? 
Przecież tam można zemdleć. 

Nie ma klimatyzacji, bo jest to 
bardzo droga inwestycja, a jak bym 
ją założył, to już sobie wyobra-
żam, co by pisano, jak to dbam 
o swój i nie tylko tyłek urzędniczy. 
W przypadku bardzo wysokich 
temperatur pracodawca może 
podjąć decyzję o skróceniu czasu 
pracy. Jednak jest to wyłącznie jego 
dobra wola i co za tym idzie – nie 
ma prawa w związku z tym do 
obniżenia wynagrodzenia pra-
cownikom. Przepisy nie regulują 
kwestii, jaka maksymalna tempe-
ratura może być w pomieszczeniu. 
W przepisach znajduje się jedynie 
odniesienie do pracowników mło-
docianych, w przypadku których 
temperatur nie może przekraczać 
30 °C, a wilgotność względna po-
wietrza 65 proc. Podjąłem decyzję, 
że zaproponuję Radzie Miejskiej 
wpisanie do projektu budżetu 
projekt klimatyzacji, który byłby 
realizowany etapowo. Chodzi 
o naszych klientów, a szczególnie 
o osoby starsze. Większość spraw 
jest załatwiana w Biurze Obsługi 
Interesanta na parterze. Pracow-
nicy schodzą także do klientów 
na parter. Podzielam pana zdanie 
o wysokich temperaturach, ale 
boryka się z nimi cały kraj. 
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Upalny Wieczór Narodowy w Kostrzy 
Wieczór Narodowy w Kostrzy rozpoczyna rokrocznie Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Jest to spotkanie przyjaciół zespołu „Kostrzanie”, 
którzy są gospodarzami festiwalu.
W upalny dzień, 5 sierpnia br. koncertowały w Kostrzy zespoły z Białorusi, Peru i Zespół Spiski „Bystry Potok”. Publiczność powitała w asyście 
Tomasza Jeziorskiego, sołtysa Kostrzy - Bożena Bojanowska - Czuk, dyrektor SCK.
Lokalne władze samorządowe reprezentował Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia. Obecni byli także radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu i pracownicy urzędu. Dopisała także miejscowa publiczność.
Występy zespołów oczarowały widzów. Góralski Zespół Spiski „Bystry Potok”, pod kierownictwem Tomasza Rataja zaprezentował spiski folklor 
- odrębny, naturalny i prawdziwy, przedstawiający dzień powszedni górali spiskich. Tańce, śpiewy i porywająca gra na instrumentach urzekły 
widzów i słuchaczy. Misternie wykonane stroje, elegancja tanecznych motywów i nietypowe instrumenty zaprezentował zespół folklorystyczny 
„Gaściniec” z Białorusi. Jak poinformowała Bożena Bojanowska - Czuk, zespół został założony w roku 1998 w miejscowości Rakow, 40 km od 
Mińska. Członkowie zespołu, dumni ze swojej bogatej historii i kultury, pielęgnują dorobek przodków i przekazują niezwykłe dziedzictwo ko-
lejnym pokoleniom. Ostatni najbardziej egzotyczny zespół przyjechał z Peru. Jego występ można scharakteryzować krótko - bogaty program, 
rewelacyjna dynamika przekazu, oryginalne maski i rekwizyty oraz niebywała radość z tańca.

Festiwal zainaugurowany 
- Historia lubi zataczać koło. I dzisiaj tak się właśnie stało. Festi-
wal po wielu latach powrócił na strzegomski Rynek, gdzie rodziła 
się nasza impreza - mówił w trakcie oficjalnego otwarcia 24. edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta.
Inauguracja tegorocznego festiwalu odbyła się w czwartek, 6 sierp-
nia br. Tradycyjnie już zgromadziła wielu entuzjastów folkloru 
i kultury ludowej ze Strzegomia i okolicznych miejscowości. 
Zanim zespoły zaprezentowały się po raz pierwszy strzegomskiej 
publiczności na scenie, nastąpił ich efektowny przemarsz wokół 
Rynku. Tak jak w poprzednich 4 latach rolę gospodarza pełnił 
burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta (wcześniej wieloletni dy-
rektor artystyczny tej imprezy). Kulminacyjnym momentem było 
wciągniecie flagi z logo CIOFF na maszt zlokalizowany na balkonie 
Urzędu Miejskiego.
Po części oficjalnej wreszcie zaczęło się to, na co tak naprawdę 
czekała festiwalowa publiczność. Prowadząca ponad dwugodzinny 
koncert red. Małgorzata Majeran - Kokott z Polskiego Radia Wro-
cław, jak zwykle pełna werwy i dynamiki, przeniosła wszystkich 
w podróż dookoła świata. Na scenie zaprezentowały się kolejno: 
Spiski Zespół Regionalny z Kacwina Bystry Potok, ZF "Gaściniec" 
z Białorusi, Zespół Whakaari Rotorua z Nowej Zelandii, nasz ro-
dzimy ZF "Kostrzanie", Uniwersytecki Zespół Folklorystyczny ze 
stolicy Egiptu - Kairu, zespół ze Słowacji i na koniec peruwiański 
zespół - Elenco Artistico Peru Multicolor. Każdy z tych występów 
był zupełnie inny - od pełnych dostojeństwa tańców i śpiewów ro-
dem z Białorusi, po wesołe, bardzo energetyczne i żywiołowe, tańce 
z Peru, Egiptu i Słowacji. Dla większości publiczności, a zwłaszcza 
dla dzieci, sporą atrakcją był niezwykle widowiskowy występ 4-o-
sobowego zespołu z Nowej Zelandii. Przedstawiciele Antypodów za-
chwycili widowiskowością na scenie, oryginalnymi i barwnymi oraz 
egzotycznymi strojami. Repertuar nawiązywał do bogatej kultury 
Maorysów, wojowników walczących o przetrwanie.

Wspólne dziękczynienie 
Niedzielne spotkania z folklorem rozpoczęły msze 
św. w Bazylice Strzegomskiej i kościele pw. Naj-
świętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej 
z Góry Karmel. 
Wzięły w nich udział wszystkie zespoły zagraniczne 
oraz kapele dolnośląskie, które tego samego dnia 
uczestniczyły w przeglądzie zespołów folklory-
stycznych. Okolicznościowe nabożeństwa miały 
wyjątkowy charakter, bowiem zostały wzbogacone 
pięknymi pieśniami religijnymi wykonywanymi 
przez zaproszonych gości. 

Rynek Świata po strzegomsku 
Rynek Świata to jeden z tych elementów Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu, który cieszy się niezmiennym 
zainteresowaniem mieszkańców. Zgodnie z tradycją Rynek Świata rozpoczyna się od wspólnego tańca. 
Widowiskowy polonez, w którym biorą udział zespoły festiwalowe, to zawsze duże wydarzenie. W pierwszej parze tańczy 
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, wieloletni dyrektor artystyczny festiwalu. Następnie jest pora na degustację 
potraw przygotowanych przez członków zespołów goszczących w Strzegomiu. W tym roku ogromnym powodzeniem 
cieszyły się stoiska najbardziej egzotycznych grup – Nowej Zelandii i Peru. Najbardziej wytrwali potrafili się stać po po-
trawy w naprawdę długich kolejkach. Jest to także doskonała okazja do zarobienia pamiątkowego zdjęcia oraz rozmowy 
z zespołami. Następny Rynek Świata już za rok! 

   Wielkie Święto folkloru    2015 już za nami
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Piątkowy koncert 
pełen wrażeń  
Mimo upałów, piątkowy koncert 
przyciągnął tłumy strzegomian. 
Rytmy płynące ze sceny wprawiły 
mieszkańców w dobry humor. 
Przed publicznością w ten gorący 
wieczór zaprezentowały się zespoły 
z Serbii, Nowej Zelandii, Peru, Bia-
łorusi, Egiptu i Kacwina. Wszystkie 
grupy nawiązały doskonały kontakt 
ze strzegomianami. 

Spotkanie w Ratuszu  
Zespoły folklorystyczne, członko-
wie CIOFF, burmistrz Nowej Rudy, 
radni, przedstawiciele sąsiednich 
gmin oraz osoby związane z festi-
walem na zaproszenie burmistrza 
Strzegomia spotkali się w piątek 
7 sierpnia w Urzędzie Miejskim. 
Spotkanie było okazją do wymia-
ny podarunków oraz podziękowań 
tym wszystkim, którzy na prze-
strzeni lat tworzyli Międzynarodo-
wy Festiwal Folkloru. 

Koncert galowy – wesele 
„Poloneza czas zacząć. Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty 
kontusza, i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, 
w pierwszą parę prosi. Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi…”. 
Właśnie polonezem, uwieńczonym tak pięknie w „Panu Tadeuszu” przez 
Adama Mickiewicza, rozpoczął się w dn. 8 sierpnia br. koncert galowy 
24. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu.
Motywem przewodnim sobotniego koncertu galowego, którego reżyse-
rem i scenarzystą była Maria Pietraszek-Wnęk, było właśnie wesele. 
Program koncertu składał się z regionalnych odsłon weselnych za-
prezentowanych przez festiwalowe zespoły z Egiptu, Nowej Zelandii, 
Białorusi, Peru i Polski.
Gospodarzem artystycznego spotkania był zespół folklorystyczny 
„Kostrzanie”, a poprowadziła go błyskotliwie redaktor Polskiego Radia 
Wrocław - Małgorzata Majeran – Kokott.
Uroczystość weselną zaszczycili swoją obecnością eksperci polskiej 
sekcji CIOFF - Jerzy Dynia, Edward Błażek, Ewa Piasecka – Sas oraz 
Gerard Nowak. Zaproszenie Zbigniewa Suchyty, burmistrza Strzegomia 
i promotora folkloru przyjęli także przedstawiciele samorządu teryto-
rialnego różnych szczebli na czele z Joanną Bronowicką, wicewojewodą 
dolnośląskim.
Zaprezentowane na scenie zwyczaje i obrzędy weselne doskonale poka-
zały przywiązanie zespołów festiwalowych do tradycji ludowej.
Energetyzująca muzyka, barwne i egzotyczne stroje, oryginalne rekwi-
zyty, piękno zamknięte w wizualizacji miłości budziły podziw i gromkie 
owacje. Wielkie widowisko rozpoczęło się i zakończyło polonezem - na 
scenie i przed sceną – w pięknym ukłonie do publiczności.
Jak na galę weselną przystało pogoda dopisała, a to oznaczało szczęście 
i radość, której nie zabrakło na strzegomskim weselu ani artystom, ani 
strzegomskiej publiczności, która zapełniła rynek po brzegi. Widowisko 
zakończył pokaz sztucznych ogni na strzegomskim rynku.

Bajm porwał publiczność
Koncert niekwestionowanej gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej - Beaty Kozidrak wraz z zespołem Bajm 
był pięknym zwieńczeniem tegorocznej edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folkloru. Istniejący już 
prawie 40 lat zespół z jego charyzmatyczną wokalist-
ką zgromadził nieprzebrane tłumy na strzegomskim 
Rynku. Zachwycona publiczność - znająca znakomi-
tą większość piosenek na pamięć - wspólnie z Beatą 
Kozidrak śpiewała największe hity tj. "Józek, nie 
daruję Ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni", "Biała 
Armia" czy też "Ta sama chwila". 

Koncert zespołów dolnośląskich trwał 6 godzin! 
Przeniesienie koncertowej sceny z Rynku na Strzegomskie Planty było przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę". Impreza 
zgromadziła ogromną rzeszę pasjonatów folkloru z naszego województwa, którzy w miejscowym parku mogli schronić się 
przed uciążliwym upałem.
Formuła tego koncertu z roku na rok zyskuje coraz większą popularność, a jego ranga niepomiernie wzrasta. Nic więc 
dziwnego, że zespoły z Dolnego Śląska tak chętnie chcą przyjeżdżać do Strzegomia. W niedzielę wystąpiło aż 18 zespołów 
w 10-minutowych występach. Doliczając do tego bisy okazało się, że koncert trwał w sumie aż 6 godzin. Konferansjerem 
była niezmordowana Elżbieta Pienio ze Strzegomskiego Centrum Kultury.
Na strzegomskiej scenie wystąpili: Olszaniacy, Grodzianie, Goczałkowianie, Dobromierzanie, Swojacy, Wojcieszowianki, 
Kowarskie Wrzosy, Uciechowianki, Hosadyna od Lubina, Sybiracy i Kresowianie, Bolkowianie, Zbytowianki, Rozmaryn 
z Bogatyni, Retro, Jeleniogórzanie, Zgoda, Jarzębina i Kulinianie.

   Wielkie Święto folkloru    2015 już za nami
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- Stan dróg dojazdowych do 
pól w gminie Strzegom nie 
spełnia oczekiwań rolników, nie 
odpowiada ich potrzebom i wy-
maga wielu nakładów. Trudno 
jest jednak nadrobić kilkunasto-
letnie zaniedbania w ciągu tych 
kilku lat. Widzę, że w sąsiednich 
gminach od lat korzysta się 
z programów współfinansowania 
dróg z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. I dziś w efekcie 
tych działań mają piękne, asfalto-
we drogi dojazdowe do pól. U nas 
do tej pory nic w tym temacie 
się nie robiło – mówi Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
I wyjaśnia: - Ruszyliśmy w 2014 
roku, wykonując dwie drogi as-
faltowe - w Jaroszowie (442 m) 
oraz w Olszanach (983 m). Koszt 
inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł, 
przy dofinansowaniu z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego 
w wys. ok. 300 tys. zł. W 2015 
robimy drogi dojazdowe do pól 
także o nawierzchni asfaltowej 
w Olszanach, Żółkiewce i Gra-
binie. To są ważne zadania, za 
którymi idą duże środki finan-
sowe. Dla przykładu podajmy, 
że w roku 2015 w Rogoźnicy 
tylko ze środków własnych na 

remont dróg rolnych poniesiono 
220 381 zł. Zadanie w Żół-
kiewce zamknie się w kwocie 
193 700,19 zł, przy dofinanso-
waniu zewnętrznym 31 500 zł, 
zaś w Grabinie koszt inwestycji 
wynosi 309 732 zł, przy dofinan-
sowaniu 86 100 zł. W Olszanach, 
koszt prac zamknie się w kwocie 
325 415 zł, przy udziale środków 
zewnętrznych w kwocie 73 500 
zł. Systematycznie będziemy 
wprowadzać do realizacji kolejne 
drogi, bo drogi transportu rolne-
go są obecnie priorytetem władz 
samorządowych. 

 O tym, że rozwój przemysłu 
rolniczego generuje zmiany na-
wierzchni dróg dojazdowych do 
pól mówi Andrzej Szczepanik, 
przewodniczący komisji ds. Wsi 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
- Wraz z modernizacją sprzętu 
rolniczego i postępu technicz-
nego, tj. rewolucją w sprzęcie 
rolniczym, pojawiły się pojazdy 
rolnicze o dużej ładowności 
i szerokim spektrum działania. 
I tu pojawił się problem, bo 
wcześniej istniejące drogi nie 
były drogami transportu rolnego 
- tylko polnymi drogami rolny-
mi. Zatem podjęliśmy na czele 

z panem burmistrzem działania 
zmierzające do poprawy dróg 
dojazdowych do pól, by można je 
było nazwać drogami transportu 
rolnego - stwierdza. 

Ale nie tylko rozwój przemysłu 
warunkuje zmianę dróg dojazdo-
wych do pól. Także budownictwo 
mieszkaniowe, rozwijające się na 
terenach wiejskich potrzebuje 
dobrych dróg dojazdowych. 
- Ludzie muszą dojechać do 
domów po dobrych drogach, 
dlatego budujemy od podstaw 
stare drogi np. w Olszanach, 
Rogoźnicy, Żółkiewce. My, jako 
mieszkańcy wsi, cieszymy się że 
tak dużo ludzi chce mieszkać na 
terenach wiejskich – wyjaśnia 
Andrzej Szczepanik. 

- Z dużym optymizmem patrzę 
na to co się dzieje, ale burmistrz 
czy gmina nie uniesie ciężaru 
przebudowy dróg polnych. Po-
trzebne są fundusze z zewnątrz. 
Jest to wydatek kredytowany 
wieloma milionami, na wiele lat. 

To zalążek bardzo dobrej ini-
cjatywy burmistrza, który szuka 
wciąż nowych możliwości pozy-
skiwania dodatkowych środków 
finansowych – dodaje Andrzej 
Szczepanik. 

Potrzeby są bardzo duże, to 
dotyczy całej infrastruktury wiej-
skiej. - Mamy 23 wsie, więc bar-
dzo ważne jest to, żeby realizować 
drogi systematycznie i w każdej 
wsi. Maszyny rolnicze są bardzo 
drogie, rolnicy zaciągają wielolet-
nie kredyty. Przejażdżka drogą, 
która kiedyś służyła do jazdy ko-
nikiem, a dziś nie spełnia swojego 
zadania, nie jest przyjemnością 
– mówią rolnicy. 

Władze samorządowe gminy 
Strzegom wychodząc naprzeciw 
potrzebom wsi, realizują je, bo jak 
mówi burmistrz, rolnicy zasługu-
ją na to, by im pomagać. Wszelkie 
działania dotyczące wsi mają 
na celu końcowy efekt - dobro 
mieszkańców naszej gminy. 
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Jest dojazd do pól
Nie tylko rozwój przemysłu rolnego warunkuje zmianę dróg dojazdowych do pól, ale i budownictwo

 Żniwa w gminie Strzegom 
dobiegają końca. Upał płynący 
z nieba nie przeszkodził w do-
brych zbiorach, chociaż zebrać 
zboża z pól nie było lekko. 
- Żniwa przeszły nam w tym 
roku wyjątkowo szybko. Plony 
są dobre i zboże jest dobrej 
jakości – suche, grube i jasne. 
Jednak żniwa były trudne 
z uwagi na upały – maszyny 
się przegrzewały, ludzie byli 
zmęczeni, więc nietrudno było 
o wypadek. W związku z suszą 
były też duże zagrożenia - spa-
liły się 2 hektary zboża w Ol-
szanach – mówi Stanisława 
Górska, sołtys Olszan i radna 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Podobnego zdania jest 
Andrzej Szczepanik, sołtys 
Tomkowic. - Pogoda w tym 
roku była sprzyjająca dla rol-
ników. Susza przyspieszyła 
tempo prac i spowodowała, że 
bardzo szybko zakończyliśmy 
żniwa. Plony rzepaku są dobre, 
a pszenicy i jęczmienia - bar-
dzo dobre. Najbardziej ucier-
piały w skutek upału kukury-
dza i buraki cukrowe. Zbiory 
będą nikłe. Newralgicznym 
punktem okresu żniwnego 
były niestabilne temperatury, 

anomalie pogodowe - susza, 
burze i gradobicia, które spo-
wodowały wiele nieszczęść 
rodzinnych - pozrywane da-
chy, szkody w uprawach i go-
spodarstwach. Mimo to, żniwa 
w gminie Strzegom w tym 
roku są udane – wyjaśnia radny 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
i przewodniczący komisji ds. 
wsi. 

 - Jest za co dziękować 
Bogu i ludziom. Dobra pogo-
da w maju spowodowała, że 
mimo wielkich upałów rolnicy 
nie mają znaczących strat 
w plonach zbóż, a niektórzy 
osiągają bardzo dobre efekty. 
Martwi mnie jednak stan 
uprawy kukurydzy i buraków, 
ale mam nadzieję, że sytuacja 
się poprawi i będziemy mogli 
radować się dobrymi zbiorami. 
Cieszę się z tegorocznych plo-
nów, za które podziękujemy 
podczas dożynek gminnych 
na boisku wiejskim w Jaroszo-
wie, podczas mszy św., którą 
odprawi ks. Marek Krysiak. 
Już dziś na nasze gminne 
dziękczynienie serdecznie 
zapraszam – komentuje Zbi-
gniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

Żniwa prawie na finiszu

Anna Komornicka, starościna 
Gminnych Dożynek 2015 
w Jaroszowie

Anna Komornicka jest miesz-
kanką wsi Olszany. Mężatka, 

ma dwoje dzieci. Wspólnie 
z mężem Krzysztofem prowa-
dzi gospodarstwo rolne o po-
wierzchni ok. 100 ha, które 
w 1996 r. od podstaw stworzył 
jej mąż. Uprawiają rzepak, 
buraki, kukurydzę i pszenicę. 
Pasjonuje ich także hodowla 
krów mlecznych rasy holsztyń-
skiej. Mleko wysokiej jakości 
odbiera od nich - najbardziej 
wymagająca w Polsce firma 
- ZOFF z Opola. Pani Ania 
wychowała się w rodzinie wie-
lopokoleniowej, podtrzymującej 
tradycje rolnicze. - Rośnie już 
czwarte pokolenie. Wszystko 
na to wskazuje, że gospodarstwo 
przejmie syn – mówi. 

Ona kocha ludzi i bardzo 
lubi zwierzęta. – Pani Ania jest 

pracowita, codziennie wstaje 
3.30 i jeździ do krów, a poza 
tym sympatyczna i życzliwa. 
Aktywnie pracuje społecznie 
w Radzie Sołeckiej i pomaga 
innym - mówi Stanisława 
Górska, sołtys Olszan. Rola 
starościny to dla niej wyzwanie. 
- Lubię wyzwania, lubię robić 
coś nowego, ale nigdy na tak 
wysokim szczeblu nie repre-
zentowałam gminy. To wielkie 
wyróżnienie dla mnie, dla męża 
i dla wsi. Mam nadzieję, że 
sprostam zadaniu - wyjaśnia. 
Wszystkim rolnikom w czasie 
żniw pani Ania życzy: - Spo-
koju, dobrych plonów, dobrych 
cen, Błogosławieństwa Bożego, 
by wszystkim dobrze się darzyło 
w rodzinie i w gospodarstwie. 

Krzysztof Kowalczyk, starosta 
Gminnych Dożynek 2015 
w Jaroszowie

Krzysztof Kowalczyk, staro-
sta Gminnych Dożynek 2015 
w Jaroszowie, jest rolnikiem 
z powołania. Od urodzenia 
mieszka w Jaroszowie. Wraz 
z żoną Justyną wychowują 
dwie córki. Gospodarstwo 
rolne o powierzchni 16 ha 

przejął od rodziców. Gospo-
daruje samodzielnie od 1995 
r., ale od dzieciństwa pracował 
na roli pod okiem ojca. Swoje 
gospodarstwo ciągle rozwija 
i udoskonala. W chwili obec-
nej gospodaruje na 70 ha. In-
teresuje go produkcja roślinna 
- uprawia pszenicę, rzepak 
i buraki cukrowe. - Bardzo mi 
się podoba praca przy upra-
wach, obcowanie z naturą, 
przestrzeń. Rolnik to wolny 
zawód, który mi odpowiada. 
A poza tym moja praca, to 
moje hobby. Interesują mnie 
nowości na rynku rolniczym 
i niestandardowe podejście do 
uprawy roślin – komentuje. 
Doskonale łączy pracę na roli 
z pracą społeczną i pełniony-
mi obowiązkami przewodni-
czącego Rady Sołeckiej. Jest 
współzałożycielem i człon-

kiem zarządu Stowarzyszenia 
Razem dla Jaroszowa. Cieszy 
się dużym zaufaniem spo-
łecznym. Podczas dożynek 
w Granicy w 2013 r. Krzysz-
tof Kowalczyk został uhono-
rowany odznaką „Zasłużony 
dla rolnictwa”, nadaną przez 
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Powierzone mu 
obowiązki starosty dożynek 
w Jaroszowie traktuje z dużą 
odpowiedzialnością. - Nie-
spodzianka, zaskoczenie, ale 
i radość. Jest mi bardzo miło 
reprezentować rolników na 
dożynkach gminnych. Posta-
ram się godnie spełnić ten za-
szczytny obowiązek – mówi. 
Rolnikom gminy Strzegom 
życzy wyższych cen skupu, bo 
tylko wtedy spokojniej można 
patrzeć w przyszłość.
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Poznajmy starostów dożynek gminnych
Oboje pracują na rzecz swoich wsi. Są lubiani i z pasją podchodzą do tego co robią. Wybór na starostów to dla nich duży zaszczyt i wyróżnienie

W zarządzie gminy Strzegom jest około 96 km dróg, w tym 46 km dróg 
publicznych i 50 km dróg wewnętrznych, w skład których wchodzą szutrowe 
drogi wewnętrzne i typowo gruntowe drogi transportu rolnego. 

Dożynki w gminie Strzegom z roku na rok przybierają coraz to ciekawszą formę prezentacji 
kultury ludowej i dziękczynienia za dary ziemi. W 2015 r. dożynki gminne odbędą się w Ja-
roszowie, co jest wyrazem podziękowania władz samorządowych dla mieszkańców sołectwa 
za dotychczasowe osiągnięcia w krzewieniu obrzędowości wiejskiej. Zaszczytną funkcję 
starostów gminnych dożynek będą pełnić młodzi i ambitni rolnicy - Anna Komornicka 
z Olszan i Krzysztof Kowalczyk z Jaroszowa. Portrety tegorocznych starostów:

Program dożynek znajduje się na 12 stronie „Gminnych Wiadomości Strzegom”.

Rozpoczyna się wielki proces zmian wyglądu dróg transportu rolnego, należących do gminy Strzegom. Drogi gruntowe za-
mieniają się w drogi asfaltowe. Tak dzieje się w ostatnim czasie np. w Olszanach i Żółkiewce, czy Grabinie.
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Na te i inne pytania poznamy 
odpowiedź już niedługo! AKS 
utrzymał się w IV lidze dzięki 
skutecznemu finiszowi. Młoda 
drużyna ambitnie walczyła do 
samego końca i w nagrodę sezon 
2015/16 spędzi w gronie czwar-
toligowców. Trener Jarosław 
Krzyżanowski, jak wielokrotnie 
podkreślał, uniknięcie spadku 
do klasy okręgowej ceni sobie 
bardziej niż wysokie miejsca 
z lepszym personalnie zespołem 
w poprzednich latach. 

Strzegomianie rozegrali 
w okresie przygotowawczym 
w sumie trzy mecze sparingowe 
(wyniki poniżej), w których 
zanotowali 2 remisy i raz mi-
nimalnie przegrali. Ostatni 
sparing - z juniorami starszymi 
Górnika Wałbrzych nie doszedł 
do skutku, bowiem rywale nie 
skompletowali składu. 

Z zespołu odeszło dwóch 
bardzo ważnych piłkarzy: Da-
wid Domaradzki, który zagra 
w Lechii Dzierżoniów oraz 
Marcin Traczykowski, któ-
ry po kilku latach wrócił do 
Victorii Świebodzice. Daniel 
Burszta nie wznowił trenin-
gów, a Wojciechowi Chmurze 
i Mateuszowi Boberowi na 
chwilę obecną inne obowiązki 
uniemożliwiają podjęcie tre-
ningów i gry.

W nowym sezonie w barwach 
AKS-u zobaczymy: obrońcę/ 
pomocnika Dawida Gołąbka, 
który przyszedł z Kuźni Jawor, 
napastnika Marcina Wasi-
lewskiego (Miedź Legnica), 
obrońcę Dawida Górowskiego 
(Sokół Kostrza) i pomocnika 
Jarosława Szymczyka (Unia 
Jaroszów). Wszystko wskazuje 
na to, że w naszej drużynie za-

gra również pomocnik Mateusz 
Alwin (KS Legnickie Pole).
Wyniki meczów sparingo-
wych AKS-u:

Bielawianka - AKS 2:2 (1:0)
Konfeks Legnica - AKS 1:0 (1:0) 
Iskra Kochlice - AKS 1:1 
(1:0)

Z ostatniej chwili! W inaugu-
racyjnej kolejce sezonu 2015/16 
AKS Granit Strzegom S. A. 
zremisował 1:1 na wyjeździe ze 

spadkowiczem z III ligi – Polo-
nią Trzebnica. Mecz rozegrano 
15 sierpnia br.
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Piłkarze AKS-u ruszają do boju!
Strzegomianie rozegrali w okresie przygotowawczym 3 mecze sparingowe, w których zanotowali dwa remisy i jedną minimalną porażkę

Przypomnijmy, że obaj cały 
czas realizują swój bardzo am-
bitny cel, jakim jest ukończenie 
w ciągu 2 lat 7 maratonów na 7 
różnych kontynentach. W ten 
sposób chcą zdobyć „Koronę 
maratonów świata”. Nasi repre-
zentanci pobiegli już w Nowym 
Jorku (Ameryka Północna) i Je-
rozolimie (Azja). Teraz przyszedł 
czas na słynne Rio de Janeiro!

Trasa biegu była niezwykle 
malownicza, wręcz bajeczna. 
Wiodła m. in. wzdłuż Oceanu 
Atlantyckiego, a biegacze mogli 
podziwiać nie tylko przepiękny 
klif, ale również znany na całym 
świecie olbrzymi posąg Chrystu-
sa Odkupiciela na górze Corco-
vado. Do maratonu zgłosiło się 
ponad 7,5 tys. zawodników z 61 
państw z całego świata, chcących 
sprawdzić możliwości swoich 

organizmów. Trzeba podkreślić, 
że podczas biegu panowały ar-
cytrudne warunki pogodowe. 
Chodzi głównie o wilgotność, 
która dochodziła w pewnym 
momencie do 90 %. - Wystar-
towaliśmy już o 7.30 rano, gdy 
aura jeszcze nam za bardzo nie 
dokuczała. Z każdym kolejnym 
kilometrem wilgotność wzrastała, 
co skutkowało tym, że nie było 
czym oddychać. Na 5-6 km przed 
metą miałem kilka poważnych 
kryzysów i w głowie pojawiła się 
myśl o zejściu z trasy, ale za wszel-
ką cenę chciałem ukończyć bieg. 
Ze względu na ogromną wilgot-
ność mięśnie oddechowe klatki 
piersiowej musiały pracować dwa 
razy więcej, by dostarczać po-
trzebnego tlenu. Po ukończeniu 
maratonu – co nigdy wcześniej 
mi się nie zdarzyło – poczułem 

silny ból całej klatki piersiowej, 
który na szczęście minął dwa 
dni później. Na mecie byłem 
wyczerpany, ale też niezwykle 
szczęśliwy. Chrystus z góry Cor-
covado patrzył na mnie łaskawym 
wzrokiem – relacjonuje prof. Jan 
Chmura. Honorowy Obywatel 
Strzegomia z czasem 03:42.24 
zajął 689. miejsce w gronie ponad 
5100 biegaczy, którzy dotarli na 
metę. Zważywszy na arcytrud-

ne warunki pogodowe, inną 
strefę czasową i tylko 2-dniowy 
okres adaptacyjny, wynik ten jest 
godny podkreślenia. W swojej 
kategorii wiekowej Jan Chmura 
zajął 3-miejsce w klasyfikacji 
generalnej.

Ryszard Żmijewski wystarto-
wał w maratonie z kontuzją, co 
tylko świadczy o jego ogrom-
nej determinacji i silnej woli. 
– W moim przypadku wynik 
nie był najważniejszy, tylko fakt 
ukończenia biegu. Dzięki zebra-
nemu doświadczeniu w poprzed-
nich startach mogłem dotrzeć do 
mety maratonu w Rio de Janeiro. 
Czuję z tego powodu wielką 
satysfakcję. Brazylia, w tym samo 
Rio de Janeiro, wywarła na mnie 
niesamowite wrażenie. Żaden 
przekaz słowny nie odda tego, 
co zobaczyłem na własne oczy 
– twierdzi Ryszard Żmijewski. 
Strzegomski radny ukończył za-
wody na 3705. miejscu, osiągając 
czas 05:42.48.

Nasi maratończycy już pla-
nują kolejny start – tym razem 
w Europie, w stolicy naszych 
zachodnich sąsiadów – Berlinie. 
Maraton odbędzie się w ostatnią 
niedzielę września. 
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Maraton w Rio de Janeiro zaliczony!
Do maratonu zgłosiło się ponad 7,5 tys. zawodników z 61 państw z całego świata, w tym strzegomianie

Kolejna, V edycja „Kamiennej 
rzeźby” - kulturystyka mężczyzn 
i fitness sylwetkowe kobiet - 
odbędzie się w Strzegomiu. 
Będą to eliminacje do Arnold 
Classic Europe. Imprezę w sali 
widowiskowej Strzegomskiego 
Centrum Kultury zaplanowano 
na 12 września. Rozpoczęcie 
godz. 12.00. Wstęp jest wolny. 
W imieniu organizatorów, za-
praszamy!

Kulturyści na deskach SCK

Na co stać piłkarzy AKS-u Granit Strzegom S. A. w nowym 
sezonie? Czy do samego końca rozgrywek będą musieli 
drżeć o ligowy byt, a może od 1. kolejki zaczną gromadzić 
regularnie punkty i bez problemów uplasują się w górnej 
części tabeli?

W jednym z najpiękniejszych i największych miast Ameryki 
Południowej – brazylijskim Rio de Janeiro 26 lipca br. odbył 
się maraton, w którym wzięli udział Honorowy Obywatel 
Strzegomia - prof. Jan Chmura i radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Ryszard Żmijewski.

W minionym roku w zawodach wystartowało około 60 zawod-
ników i zawodniczek z całej Polski. Impreza zgromadziła na 
starcie czołówkę polskich kulturystów i kobiet uprawiających 
fitness sylwetkowe. 

Organizatorem „Kamiennej rzeźby” 
jest Klub Sportowy Start Strzegom. 
Współorganizatorami - Polski 
Związek Kulturystyki, Fitness i 
Trójboju Siłowego, Urząd Miejski w 
Strzegomiu, Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy, Strzegomskie Centrum 
Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. 
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kalendarz szkolny 2015/16

Zapowiedź sierpniowej sesjiStrzegom, ul. Wałbrzyska - teren obsługi komunikacji

Mistrzostwa Europy Mło-
dych Jeźdźców w WKKW to 
najważniejsza impreza sezonu 
w tej kategorii wiekowej (ka-
tegoria wiekowa 17-21 lat). 
Zawody zostaną rozegrane 
w terminie 27-30.08.2015 
r. na Hipodromie im. 14 
Pułku Ułanów Jałowieckich 
w Morawie. Najlepsi młodzi 
jeźdźcy z kilkunastu europej-
skich krajów przez cztery dni 
będą rywalizować w trzech 
dyscyplinach: ujeżdżenie, 
cross i skoki.

Kategoria wiekowa „młody 

jeździec” jest bardzo prestiżo-
wo traktowana przez wszystkie 
narodowe federacje. Medaliści 
mistrzostw Europy właśnie tej 
kategorii wiekowej w przyszłości 
stają się medalistami dorosłych 
mistrzostw Europy, mistrzostw 
świata i igrzysk olimpijskich.
Program:
Czwartek 27.08.2015
10.00 – Ujeżdżenie MEMJ 
(część 1)
Piątek 28.08.2015
10.00 – Ujeżdżenie MEMJ 
(część 2)
Sobota 29.08.2015

12.00 – Cross MEMJ
Niedziela 30.08.2015
12.00 – Skoki MEMJ
16.00 – Dekoracja zwycięzców
Zawody w TV i online

Zmagania najlepszych w Eu-
ropie młodych jeźdźców będzie 
można śledzić w TV oraz za po-
średnictwem Internetu. Transmi-
sja na żywo z sobotniego crossu 
będzie dostępna na oficjalnej 
stronie zawodów www.Strze-
gom2015.pl, wyemituje ją rów-
nież TVP Sport. Relacje będzie 
można zobaczyć również w TVP 
Wrocław oraz w ogólnopolskim 

paśmie TV Regionalnej. 
Na oficjalnej stronie zawodów 

przez cztery dni będą dostępne 
na bieżąco aktualizowane wyniki 
online. 

Sobota, 29.08.2015
12:00 - 17:00 - live - www.

Strzegom2015.pl
15:30 - 17:00 - live - TVP 

Sport
17:30 - 19:00 - skrót - TVP 

Wrocław
Niedziela, 30.08.2015
13:15 – 14:45 - retransmisja 

w TV regionalnej

Będą duże emocje!
Najlepsi młodzi jeźdźcy przez cztery dni będą rywalizować w dyscyplinach: ujeżdżenie, cross i skoki 

W pierwszy weekend wrze-
śnia (04-06.09) dzieci w wieku 
od 9 do 16 lat będą rywalizować 
w skokach przez przeszkody. 
W ramach każdej konkurencji 
zawodnicy są podzieleni na 
grupy, uwzględniające ich wiek 
oraz wzrost kuców i koni, na 
których startują. W tym samym 

czasie odbędzie się IV Czem-
pionat Hodowlany Kucy oraz II 
Czempionat Użytkowy kucy.

Kolejne rozgrywki odbędą 
się w dniach 25 – 27 września. 
Tym razem o medale będą wal-
czyć zawodnicy w ujeżdżeniu 
i wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego. W dys-

cyplinie ujeżdżenia rozegrane 
zostaną Mistrzostwa Polski 
i Puchar Polski Kucy i Mi-
strzostwa Polski Młodzików. 
W dyscyplinie wkkw odbędą 
się Mistrzostwa Polski Kucy 
oraz Mistrzostwa Polski Mło-
dzików na kucach i dużych 
koniach.

Festiwal Kucy w Stragonie
Już we wrześniu zaprezentują się najmłodsi zawodnicy oraz ich kuce i konie

20 sierpnia br. o godz.15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
odbędzie się kolejna sesja 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Powołanie Sekretarza ob-

rad.
4. Powołanie Komisji Wnio-

skowej.
5. Przy jęcie protokołu Nr 

IX z Sesji Rady Miejskiej 
w  S t r z egomiu  odby te j 
w dniu 24 czerwca 2015 r.

6. Przy jecie protokołu Nr 
X z Sesji Rady Miejskiej 
w  S t r z egomiu  odby te j 
w dniu 20 lipca 2015 r. 

7. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

8. Informacja o pracach prze-
wodniczącego Rady.

9. Podjęcie uchwały w spra-
wie:
a/ przekazania Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ol-
szanach środków pienięż-
nych,

b/ zmian wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2015- 
2024,

c/ zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2015 rok,

d/ zmieniająca uchwałę 
Nr 105/11 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
26 października 2011 
r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parko-
wania na terenie miasta 
Strzegomia, ustalenia 

wysokości stawek opła-
ty za parkowanie po-
jazdów samochodowych 
na drogach publicznych 
w strefie płatnego parko-
wania, określenia wyso-
kości opłaty dodatkowej 
oraz określenia sposobu 
pobierania opłat,

e/ uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obsza-
rów oznaczonych symbo-
lami 1 RM/U oraz 1 MN 
położonych w obrębie wsi 
Bartoszówek, w gminie 
Strzegom,

f/ uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie 3 
miasta Strzegom,

g/ przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego dla Obr. wsi Rogoź-
nica, w gminie Strzegom.

10. Wybór ławników.
a) Informacja przewod-

niczącego Zespołu ds. 
opiniowania kandydatów 
na ławników dotycząca 
zgłoszonych kandyda-
tów.

b) Powołanie Komisji Skru-
tacyjnej.

c) Podjęcie uchwały w spra-
wie wyboru ławników 
do Sądu Rejonowego 
w Świdnicy na kadencję 
2016 – 2019.

11. Interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapyta-

nia.
13. Informacje dla radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, położo-
na w Strzegomiu przy ulicy 
Wałbrzyskiej o powierzchni 
0,5545 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nieruchomość 
obciążona jest umową najmu 
nr WNZ/20/2014 z dnia 24 mar-
ca 2014 r. (reklama dwustronna, 
powierzchnia 32 m2) zgodnie 
z art. 678§1 Kodeksu cywilne-
go nabywca nieruchomości 
wstępuje w stosunek najmu 
na miejsce zbywcy nierucho-
mości.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 245.430,00 zł
Wadium - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.09.2015 r.  o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.03.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 

dzień 18.06.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w ob-
rębie 5 miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 
września 2014 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 2 KS 
– tereny obsługi komunikacji na 
części działki znajduje się grani-
ca strefy ochronnej sanitarnej od 
cmentarza.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
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 nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
31.08.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-

płacie 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 przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
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 ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 

przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i 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 sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Zaczynamy wielkie odliczanie. Do Mistrzostw Europy Młodych Jeźdźców pozostało już niecałe 10 dni. W kolejny 
weekend do Morawy przyjadą pierwsze teamy narodowe. W zawodach wystartuje 65 zawodników z 18 krajów. Polskę 
reprezentować będzie trzyosobowy team, w tym reprezentant klub LKS Stragona Strzegom – Szymon Nachotko. 

Cały wrzesień będzie w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie prawdziwym festiwalem 
dla najmłodszych zawodników oraz ich kucyków i koni. Zawodnicy reprezentujący kluby z ca-
łej Polski będą walczyć o medale Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w trzech dyscyplinach: 
skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu i wszechstronnym konkursie konia wierzchowego.

W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” podajemy najważniejsze daty w ka-
lendarzu szkolnym 2015/16.

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno 
- wychowawczych 1 września 2015 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2015 r. – 3 stycznia 2016 r.

3. Ferie zimowe (dolnośląskie) 1 - 14 lutego 2016 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno 
- wychowawczych 24 czerwca 2016 r.

6. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.
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Strzegom, ul. Armii Krajowej - teren rzemiosła produkcyjnego

Rogoźnica - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącą lub bliźniaczą

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 316, AM – 9, 
Obr. 2, położona w Strzegomiu 
przy ulicy Armii Krajowej o po-
wierzchni 0,1054 ha, dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020750/4. 
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właścicieli przyległych 
nieruchomości - działek nr 308, 
310, 315, 317, 320, AM-9, Obr.2 
Cena wywoławcza nieruchomości 
33.500,00 zł
Wadium - 3.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.09.2015 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10 listopada 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Strzegom przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem - UR tereny rzemiosła 
produkcyjnego.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Na powyższej nieruchomości znaj-

dują się urządzenia infrastruktury 
elektroenergetycznej należącej 
do Tauron Dystrybucja S.A. (TD 
S.A.) – stacja słupowa R 521-40, 
słup linii SN o nr 1/L 521-40, kable 
nN K-2 i K-4 oraz kabel nN k-4. 
W momencie podpisania aktu 
notarialnego sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości przyszły 
nabywca ustanawia na rzecz 
przedsiębiorstwa przesyłowego 
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Wałbrzychu i jej następców 
prawnych nieodpłatną służeb-
ność przesyłu polegającą na nie-
ograniczonym w czasie dostępie 
i dojeździe do posadowionej na 
nieruchomości nr 316, AM-9, Obr.2 
położonej w Strzegomiu, księga 
wieczysta nr SW1S/00020750/4 
infrastruktury elektroenergetycznej 
tj. dla sieci elektroenergetycznej 
średniego napięcia (w skład której 
wchodzi Stacja transformatorowa 
R-521-40 i słup linii SN o nr 1/L 
521-40) w pasie gruntu o sze-
rokości 3,2 m wzdłuż przebiegu 
przedmiotowej sieci elektroener-
getycznej oraz dla linii kablowej 
nN w pasie gruntu o szerokości 
1m wzdłuż przebiegu przedmio-
towej sieci elektroenergetycznej, 
w celu wykonywania czynności 
eksploatacyjnych w pełnym za-
kresie wynikającym z przepisów 
prawa napraw, prac remontowych 
oraz niezbędnych prac moder-
nizacyjnych i rozwojowych sieci 
dystrybucyjnej z obowiązkiem 
przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego na koszt właściciela 
urządzeń lub jego wykonawców. 
Wzdłuż przebiegającej sieci dys-
trybucyjnej nie należy lokalizować 
obiektów budowlanych oraz nasa-
dzeń drzew i krzewów. 
Przez przedmiotową nierucho-
mość przebiegają przyłącza wod-

no-kanalizacyjne i instalacja ka-
nalizacji sanitarnej poprzez które 
odbywa się zasilanie w wodę oraz 
odbiór ścieków z obiektów zlokali-
zowanych na terenie nieruchomo-
ści przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 
310, 308, 304) będące własnością 
Odbiorcy usług tych obiektów. 
W związku z powyższym ewen-
tualna zabudowa przedmiotowej 
działki jest możliwa po spełnieniu 
warunków określonych poniżej: 
Zachowania normatywnych odle-
głości tj. minimalnych odległość 
1,50 m wszelkich nowo powstają-
cych obiektów od skrajni urządzeń 
kanalizacji sanitarnej.
Udostępnianie Spółce Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu terenu 
przedmiotowej działki w celu ko-
nieczności przeprowadzenia prac 
remontowo-eksploatacyjnych lub 
usunięcie awarii na urządzenia 
kanalizacji sanitarnej. 
Pozostawienia nad istniejącymi 
urządzeniami kanalizacji sanitarnej 
pasów ochronnych o szerokości 
1,50 m po obu stronach, licząc od 
skrajni przewodu i krawędzi studni, 
w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfaltowej 
za wyjątkiem nawierzchni łatwo 
rozbieralnej np. z kostki beto-
nowej,
- dokonywania zabudowy trwałych 
nasadzeń (drzewa, wieloletnie 
krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urzą-
dzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mo-
gących spowodować wypłycenie 
sieci wodociągowych.
 W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie bę-
dzie rościł z tego tytułu żadnych 
pretensji w stosunku do Gminy 
Strzegom.

Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w terminie 
do dnia 31.08.2015 r. zgłosić się 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, 
II p. w celu pisemnego potwierdze-
nia uczestnictwa w przetargu i zło-
żenia dowodów potwierdzających 
spełnienie warunków przetargu 
ograniczonego. W terminie do dnia 
01.09.2015 r. Komisja Przetargowa 
zakwalifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, wywie-
szając na tablicy ogłoszeń listę osób 
zakwalifikowanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
Gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 31.08.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 

Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
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 dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ul. Kolonijnej o powierzchni 
0,1024 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści - 37.163,70 zł
Wadium - 3.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.09.2015 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 05.06.2014 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 18.06.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 6MN15 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca lub bliźniacza. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-

nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31.08.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2004 roku, 
Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem nr: 268/B/2015, 

269/B/2015, 270/B/2015, 271/B/2015, 272/B/2015, 273/B/2015, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 13 sierpnia 2015 roku, 

- zniesienia współwłasności nieruchomości zgodnie z Zarządzeniem nr: 
264/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 sierpnia 2015 roku, 

- sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 265/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Burmistrz Strzegomia informuje
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