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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
Dom seniora

Gmina Strzegom otrzy-
ma dotację na utworzenie 
Dziennego Domu Seniora – 
Wigor. Kiedy on powstanie 
i gdzie? 

 Str. 3

StrzeGom
Kończą stadion 

Wielkimi krokami zbliża 
się koniec przebudowy bo-
iska sportowego przy ulicy 
Mickiewicza w Strzegomiu 

 str.4

StrzeGom
Festiwalowo

Występy zespołów, Rynek 
Świata czy piknik muzycz-
ny – to atrakcje 24. Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Folkloru. Gwiazdą festiwalu 
będzie Bajm! 

 Str. 7

w SkróCIe:

Nie oklejać! 

Kolejny już raz urzędnicy 
apelują do mieszkańców 
Strzegomia o nieoklejanie 
fasad budynków oraz miejsc 
użyteczności publicznej. 
Sprawcy takich działań będą 
karani przez policję. 

Są objazdy

P r z y p o m i n a m y,  ż e 
w związku z remontem 
dróg w dzielnicy Graby, 
utrudniony jest ruch w tym 
rejonie miasta. Władze mia-
sta i wykonawcy proszą 
kierowców o dostosowanie 
się do znaków drogowych 
i objazdów. 

Zabiorą śmieci 

Aktualne harmonogra-
my odbioru odpadów ko-
munalnych zamieszczane 
są na stronach interneto-
wych www.zuk.strzegom.
pl oraz www.strzegom.pl 
w zakładce „Nowy system 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi”. 
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- Restauracja w Strzegomiu 
jest planowana na drugą po-
łowę 2016 roku – informuje 
Patr ycja Wysocka z biura 
prasowego firmy McDonald’s. 
Obecnie trwa projektowanie 
obiektu i to od jego wielkości 
będzie zależało, ile osób do-
kładnie znajdzie tam zatrud-
nienie. Standardowo jednak 
restauracje McDonald’s za-
trudniają od 40 do 60 osób. 
Następnym etapem będzie 
złożenie wniosku o pozwo-
lenie na budowę. Zaraz po 
zgromadzeniu niezbędnej 
dokumentacji będzie można 
dokładnie określić szczegóły 
tej, jakże bardzo wyczekiwa-
nej, przez mieszkańców inwe-
stycji. Aktualnie średni koszt 
jednej restauracji wynosi 6 - 7 
mln złotych. 

O b e c n o ś ć  r e s t a u r a c j i 
McDonalds doskonale łączy 
się z faktem produkcji bułek 
przez pierwszego inwestora 
w Strzegomiu - firmę FSB 
Piekarnie, która zatrudnia 
ponad 200 osób na umowę 
o pracę i ponad 100 osób 
przez firmę zewnętrzną Ran-
stadt. - Bardzo potrzebujemy 

nowych miejsc pracy i robimy 
wszystko, by takie miejsca 
stworzyć. Cały czas szukamy 
kolejnych inwestorów – mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

Przypomnijmy, że akt no-
tarialny kupna działki pod 
budowę restauracji w Strze-
gomiu podpisano 28 maja 
2013 r. 

- Zachęcamy mieszkańców 
miasta oraz lokalne organi-
zacje pozarządowe do zapo-
znania się z treścią zasad oraz 
przekazania ewentualnych 
uwag i  propozycji  w tym 
zakresie – zapraszają orga-
nizatorzy. 

Tekst zasad jest dostępny na stro-
nie internetowej www.strzegom.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce „Konsultacje Społecz-
ne”, a także w Wydziale Funduszy 
Europejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – parter pok. nr 5 
(w godzinach urzędowania).

Będzie McDonald’s? 

Zgłoś swoje uwagi

Kiedy zapowiadana restauracja zostanie wybudowana w Strzegomiu, powstaną nowe miejsca pracy

Ruszyły prace nad budżetem obywatelskim na 2016 rok. Jakie będą zasady dzielenia pieniędzy?

Wszystko wskazuje na to, że 
już w przyszłym roku strze-
gomianie będą mogli korzy-
stać z nowo wybudowanej 
restauracji McDonald’s, 
zlokalizowanej przy wylocie 
ze Strzegomia w pobliżu 
stacji paliw Shell. Dzięki 
tej inwestycji zatrudnienie 
może znaleźć nawet do 60 
osób. 

Uwagi i propozycje można składać w terminie do 18 sierpnia 2015 r. do godz. 16.30: 
- pisemnie osobiście w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 15); 
- pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom (decyduje data wpływu do urzędu);
- drogą elektroniczną na adres strzegom@strzegom.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „Budżet obywatelski 2016 – uwagi”).

- Firma jest otwarta na osoby w każdym wieku, zarówno młodych, 
stawiających pierwsze kroki w życiu zawodowym, jak i osoby starsze. 
Dzięki rozbudowanemu, wewnętrznemu systemowi szkoleń firma nie 
wymaga od kandydatów większej praktyki w gastronomii. Warunkiem 
niezbędnym jest natomiast umiejętność pracy w zespole oraz otwartość 
na potrzeby gości restauracji. Firma stwarza możliwości zarobkowania 
uczniom i studentom. Nie jest rzadkością, że ludzie ci po ukończeniu 
studiów decydują się kontynuować pracę w McDonald’s – informuje 
biuro prasowe McDonald’s.

Strzegomianie docenili zalety budżetu obywatelskiego. 
Dlatego już niebawem będą mogli głosować na kolejne 
projekty, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców. Na 
bazie doświadczeń we wdrażaniu w 2015 roku pierwszego 
budżetu obywatelskiego w mieście, powstał projekt Zasad 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok. 
W okresie od 30 lipca do 18 sierpnia 2015r. zostanie poddany 
konsultacjom społecznym. 
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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?

Zapraszamy do obejrzenia 
kolejnych materiałów w Tele-
wizji Internetowej Strzegom. W 
tym tygodniu zachęcamy do za-
poznania się z relacją z budowy 
chodnika we wsi Tomkowice. 

Przypomnijmy, że III etap 
tej inwestycji powoli dobiega 
końca. Do obejrzenia jest także 
film, prezentujący atrakcje, jakie 
czekają na wszystkich odwie-
dzających strzegomskie baseny. 

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

Zbigniew Suchyta, Dariusz 
Pylak i Marcin Konarski 
zostali nagrodzeni przez 
prezydenta RP za swoją do-
tychczasową działalność 
oraz pracę na rzecz lokalnej 
społeczności. 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta został wyróżnio-
ny Złotą Odznaką Honorową 
Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego. Brązowe Krzy-
że Zasługi otrzymali natomiast 
Marcin Konarski oraz Dariusz 
Pylak. Odznaczenia wręczyli 
podczas uroczystości 2 lipca 
2015 r. wojewoda dolnośląski 
Tomasz Smolarz oraz wice-
wojewoda Joanna Bronowicka. 
Gratulujemy! 

- Jednoślady tego typu posia-
dają 1 koło przednie z kierownicą 
oraz dwa tylne koła ustawione w 
dwuśladzie, dzięki czemu rower 
sam utrzymuje równowagę. Ta 
cecha jest najważniejsza dla jego 
użytkowników – w każdej chwili 
mogą się zatrzymać i odpocząć, 
bez konieczności zsiadania z ro-

weru. Dodatkową zaletą rowerów 
trójkołowych jest spora przestrzeń 
ładunkowa pomiędzy tylnymi 
kołami – podkreśla Bożena Brań-
ka, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Rowery pozwalają na 
zachowanie aktywności fizycz-
nej osobom mającym problemy 
zdrowotne.

W związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  
o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw, 
burmistrz Strzegomia informuje, 
że od 1 września 2015 r. obo-
wiązki właściciela nieruchomości 
w budynkach wielolokalowych 
w zakresie opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
przejmują wspólnoty mieszka-
niowe i spółdzielnie mieszka-
niowe. Będzie to oznaczać, że 
obowiązek składania deklaracji 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz uiszcza-

nia opłat ciąży na spółdzielni 
mieszkaniowej lub wspólnocie 
mieszkaniowej za każdą nie-
ruchomość osobno. Dotyczy to 
budynków liczących powyżej 7 
lokali mieszkalnych.

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

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

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

W związku z tym należy:
-  opłatę za wrzesień 2015 r. 

wnosić na konto spółdzielni 
mieszkaniowej lub wspólnoty 
mieszkaniowej;

- w przypadku posiadanej 
nadpłaty w opłacie za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi tzn. dokona-
nej opłaty powyżej miesiąca 
sierpnia 2015 r. należy zwró-
cić się do gminy Strzegom z 
wnioskiem o jej zwrot. We 
wniosku należy wskazać 
sposób zwrotu posiadanej 
nadpłaty.

Zostali odznaczeni

Czekają na potrzebujących 

Właścicielu nieruchomości!

Trzech mieszkańców gminy Strzegom, w tym burmistrz, odebrało honory za pracę na rzecz społeczności

Rowery pozwalają na zachowanie aktywności fizycznej osobom mającym problemy zdrowotne

W budynkach liczących do 7 lokali mieszkalnych opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy wnosić na starych zasadach, tj. na obowiązu-
jące indywidualne konta gminy Strzegom. Wszelkie zmiany mające wpływ na 
jej wysokość należy zgłaszać bezpośrednio burmistrzowi Strzegomia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu posiada 3 
rowery trójkołowe dla dorosłych i 1 rower trójkołowy dla 
dziecka do rozdysponowania bezpłatnie dla osób mających 
problemy zdrowotne (urazy kręgosłupa, schorzenia narządu 
ruchu).

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych podań wraz z załączo-
nym zaświadczeniem o stanie zdrowia w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej 23 w terminie do 31 sierpnia 2015 r. 
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Sierpień 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

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

09.08 - 15.08 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

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

Kiedy dyżury naszych aptek? Burmistrz informuje Co z azbestem?
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

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 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 250/B/2015, 251/B/2015, 252/B/2015, 
253/B/2015, 254/B/2015, 255/B/2015, 256/B/2015, 
257/B/2015 258/B/2015, 259/B/2015 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 30 lipca 2015 roku.

Szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Strzegom przepro-
wadzona była przez pracowników firmy EKO-TEAM ze Zgorzelca od lipca do września 2014 r. 
W ramach inwentaryzacji zidentyfikowano 467 posesji (569 obiektów) będących własnością osób 
fizycznych z zabudowaniami zawierającymi azbest o łącznej powierzchni 70 744,45 m2, tj. 788,189 Mg. 
Wśród pokryć azbestowych na posesjach osób fizycznych najwięcej jest na terenie sołectw Goczałków 
i Stanowice (ok. 14%). Analizując zewidencjonowane wyroby azbestowe osób fizycznych, obliczono 
że 95% znajduje się na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Pozostałe 5% to wyroby 
azbestowe składowane luzem i zabezpieczone oraz wiaty. Wyroby azbestowe w postaci płyt płaskich 
stanowią 1% pozostałe 99 to płyty faliste. 

W ramach inwentaryzacji zewidencjonowano dwie osoby prawne na terenie których zlokalizowane 
są trzy obiekty z pokryciem azbestowym – 963 m2, tj. 10,59Mg.

W sumie na terenie gminy Strzegom, u osób fizycznych i prawnych zewidencjonowano 470 nie-
ruchomości (467 +3). 596 obiektów, 778 189 Mg (70 744 m2) wyrobów zawierających azbest u osób 
fizycznych co stanowi 99% 3 obiekty, 10,59 Mg 963 m2 na posesjach będących we władaniu osób 
prawnych, co stanowi 1%. Stan techniczny wyrobów zawierających azbest zabudowanych w posesjach 
i obiektach gospodarczych oszacowano na podstawie wizji lokalnej i oględzin obiektów. Z powyższego 
wynika, że są to wyroby starsze niż 20 lat. 

Opiekę i wsparcie dla se-
niorów korzystających z usług 
dziennego domu zapewni jego 
personel: pracownik socjalny, 
instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuta i pokojowa. 
Poprowadzą oni m.in. zaję-
cia usprawniające ruchowo 
i rehabilitacyjne, rekreacyjne, 
kulturalne, czy edukacyjne. 
Uczestnik zajęć będzie mógł 
na bieżąco korzystać z po-
rad psychologicznych oraz 
pomocy w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji życiowych. 

Uruchomienie takiego obiek-
tu będzie nową jakością we 
wsparciu osób w wieku eme-
rytalnym w gminie. - Utwo-
rzenie  Domu Dziennego 
Seniora - Wigor rozwiązuje 
podstawowy i podnoszony 
od wielu lat przez miesz-
kańców gminy problem bra-
ku infrastruktury społecz-
nej zapewniającej seniorom 
usługi opiekuńcze poza ich 
miejscem zamieszkania. Jest 
to pierwszy w gminie tak 
kompleksowy projekt mający 

na celu poprawę jakości życia 
i aktywizację społeczną osób 
starszych. Bez uzyskania do-
tacji ministerialnej, stanowią-
cej blisko 70% planowanych 
kosztów przedsięwzięcia, jego 
realizacja byłaby niemożliwa 
– mówi burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta. 

30 seniorów, którzy zostaną 
jego pensjonariuszami, będzie 
miało do dyspozycji m.in. 
pozbawione barier architek-
tonicznych pomieszczenia, 
w których przyjemnie i po-
żytecznie spędzą 8 godzin 
każdego dnia od poniedziałku 
do piątku. Seniorzy będą 

ponadto mogl i  korzystać 
z terenu rekreacyjnego przy 
ul. Koszarowej, świeżo zre-
witalizowanego ze środków 
europejskich w ramach Re-

gionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-
2013. Dostępne dla pensjona-
riuszy będą ławeczki, siłownia 

zewnętrzna oraz boisko wie-
lofunkcyjne, którego teren 
może być wykorzystany do 
ćwiczeń i zajęć rekreacyjnych 
na świeżym powietrzu.

Powstanie Dzienny Dom Seniora
Władze Strzegomiu spełniają swoje obietnice. Dom Dziennego Pobytu staje się faktem. 30 seniorów spędzi tu po 8 godzin od poniedziałku do piątku

Zmiany budżetu gminy Strze-
gom wprowadzone uchwałą po-
legają na przesunięciu wydatków 
między paragrafami o kwotę 27 
357 zł. Powyższa kwota pozostała 
z zadania inwestycyjnego pn. 
„Grabina droga dojazdowa do 
gruntów rolnych” i została prze-
kazana na zadanie inwestycyjne 
pn. „Olszany - droga dojazdowa 
do gruntów rolnych”.

- Przetargi na obie inwestycje 
zostały już rozstrzygnięte. W ich 
wyniku zabrakło 27 357 zł na 
wykonanie zadania w Olszanach. 
Tę brakującą kwotę, pozostałą z za-
planowanego zadania na Grabach, 
radni przekazali na remont drogi 
w Olszanach - wyjaśnia Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Jednopunktowa sesja była bar-
dzo sprawna. - Radni nie zgłosili 
żadnych wniosków, nie było też 
interpelacji. Sesja była krótka, ale 
niezbędna, aby przesunąć środki 
dla inwestycji drogowych na te-
renach wiejskich - mówi Tomasz 
Marczak, przewodniczący Rady 

Miejskiej w Strzegomiu. Po do-
konaniu przesunięć nadal mamy 
budżet z nadwyżką, która wynosi 
1 726 587 zł. Burmistrz Strze-
gomia podziękował radnym za 
bardzo dobrą frekwencję na sesji, 
mimo wcześniej zapowiedzianego 
miesiąca urlopowego.

Przesunięcie środków między 
paragrafami umożliwia wyko-
nanie kolejnych inwestycji, jakie 
gmina podejmuje już od lat na 
terenach wiejskich w zakresie 
poprawy stanu dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Te zadania 
są obecnie priorytetem władz 
samorządowych. Dla przykła-
du podajmy, że w roku 2015 
gmina Strzegom zrealizowała 
i sukcesywnie realizuje poniżej 
wymienione inwestycje drogowe 
na wsiach. W Rogoźnicy wyko-
nano obwodnicę osiedla. Wartość 
zadania wykonanego wyłączne 
ze środków własnych wyniosła 
220 381 zł. Już podpisano dwie 
umowy na remonty kolejnych 
dróg dojazdowych do gruntów 

ornych w Żółkiewce i na Grabach. 
Zadanie w Żółkiewce zamknie się 
w kwocie 193 700,19 zł, przy dofi-
nansowaniu zewnętrznym 31 500 
zł, zaś na Grabach koszt inwestycji 
wynosi 309 732 zł, przy dofinan-
sowaniu 86 100 zł. Jeszcze w tym 
tygodniu zostanie podpisana 
umowa na wykonanie podobnych 
prac w Olszanach, gdzie koszt 
prac wyniesie 325 415 zł, przy 
udziale środków zewnętrznych 
w kwocie 73 500 zł.

Ale to nie wszystkie przed-
sięwzięcia w temacie dróg lo-
kalnych na wsiach. W remont 
dróg wiejskich włączają się pod-
mioty gospodarcze, prowadzące 
działalność na terenie gminy. 
- W ramach współpracy z gmi-

ną Strzegom, przy bardzo du-
żym zaangażowaniu sołtysa wsi 
Henryka Radkowskiego, firma 
Colas Kruszywa wyremontuje 
i pokryje nawierzchnią asfaltową 
dwie drogi w Rogoźnicy. Będą 
one prowadzić do cmentarza, co 
znacznie ułatwi pochówki, gdyż 
w chwili obecnej kondukty po-
grzebowe przemieszczają się bar-
dzo ruchliwą drogą wojewódzką 
nr 374. Jest to ważna inwestycja 
w gminie, którą zrealizuje przy 
100% udziale środków własnych 
firma Colas Kruszywa, kolejne 
przedsiębiorstwo branży kamie-
niarskiej wychodzące naprzeciw 
potrzebom społeczeństwa lo-
kalnego - komentuje burmistrz 
Strzegomia.

O czym ekspresowa sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu?
- Sesja była niezbędna dla inwestycji drogowych – wyjaśnia Tomasz Marczak, przewodniczący Rady

W gminie Strzegom odna-
wiane są place zabaw. Poma-
lowano i zmodernizowano 
dotychczas wszystkie place na 
terenie miasta. 

O b e c n i e  t r w a j ą  p r a c e 
przy odnawianiu placów na 
wsiach. – Zależy nam, żeby 
najmłodsi mogli korzystać 
z estetycznych i zadbanych 
obiektów. Ważną częścią jest 
też bezpieczeństwo, dlatego 
sprawdzamy, czy urządzenia 
zabawowe są przyjazne dla 
maluchów – mówi Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 

Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Przypomnijmy także, 
że w ostatnim czasie odbyły się 
kontrole Sanepidu dotyczące 
stanu czystości piasku, znaj-
dującego się w piaskownicach. 
Wyniki kontroli wykazały, że 
pod względem bakteriologicz-
nym piaskownice w gminie 
Strzegom są bezpieczne dla 
dzieci, a więc są utrzymywane 
w należytym stanie higienicz-
no-sanitarnym. Zachęcamy 
więc najmłodszych miesz-
kańców gminy Strzegom do 
korzystania z placów zabaw, 
oczywiście pod opieką swoich 
rodziców. 

Place zabaw jak nowe

    

Błyskawicznie przebiegła sesja Rady Miejskiej w Strzego-
miu 20 lipca 2015 r. Radni poddali pod głosowanie tylko 
jedną uchwałę dotyczącą zmian budżetu. Chodziło o prze-
sunięcia środków. Na co? 

Złożona przez gminę oferta znalazła się na 2. miejscu wśród dziesięciu ofert 
dolnośląskich gmin. W skali kraju zajęła 77. miejsce na 134 złożone oferty 
i otrzymała dofinansowanie w pełnym wnioskowanym zakresie. Ze środków 
finansowych Ministra Pracy i Polityki Społecznej gmina Strzegom otrzyma 250 
tys. zł, w tym 180 tys. zł na prace adaptacyjne oraz 70 tys. zł na wyposażenie. 

W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu oraz Ośrodku Pomocy Społecznej trwają 
intensywne prace związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia. 
Zlecono między innymi opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do 
zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń po byłej przychodni. Na prze-
łomie sierpnia i września 2015 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych. W dalszej kolejności zakupione zostanie wyposażenie obiektu oraz 
zatrudniony jego personel. Konieczne będzie również opracowanie dokumentacji 
prawnej umożliwiające powołanie jednostki budżetowej prowadzącej dom. 
Otwarcie domu dziennego nastąpi w miesiącu grudniu 2015 roku.

Przypomnijmy, że gmina podejmowała dotychczas dotąd wiele inicjatyw 
mających na celu wsparcie seniorów. Dofinansowuje m.in. od lat wyjazdy 
kulturalno-integracyjne, doposażyła seniorów działających w CAS „Karmel” 
w sprzęt komputerowy oraz nagłośnieniowy. Burmistrz powołał również swojego 
pełnomocnika ds. seniorów.

To już pewne. Gmina Strzegom otrzyma dotację na utworzenie Dziennego Domu Seniora 
- Wigor. Jest to najlepsze potwierdzenie działań na rzecz seniorów oraz informacja, która 
z pewnością ucieszy strzegomian. Strzegomski Dzienny Dom Senior WIGOR będzie 
zlokalizowany na parterze budynku po byłej przychodni przy ul. Armii Krajowej.
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Trwają zakrojone na dużą 
skalę prace związane z mo-
dernizacją Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 
Już niedługo obiekt ten bę-
dzie wizytówką naszej gminy 
i miejscem, gdzie mieszkańcy 
w niezwykle komfortowych 
warunkach będą mogli upra-
wiać wiele dyscyplin sporto-
wych. Łącznie gmina Strze-
gom otrzymała dotację w wy-
sokości 2 mln 100 tys. zł na 
modernizację górnej i dolnej 
płyty boiska Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 

Na dolnej płycie nastąpi-
ła przebudowa nawierzchni 
z trawy naturalnej z budową 
sektora treningowego do wy-
konywania rzutów karnych 
i rożnych, został wykonany 
drenaż boiska. Wybudowa-
na została również trybuna 
na 300 miejsc siedzących, 
ponadto zainstalowane zo-
staną wiaty dla zawodników 
rezerwowych, piłkochwyty, 
bramki oraz wybudowane 
będzie ogrodzenie, chodniki, 
drogi dojazdowe i oświetle-
nie boiska. Z kolei na górnej 
płycie wybudowane zostanie 
boisko z trawy syntetycznej 
(plus oświetlenie, ogrodzenie 
i piłkochwyty). Nawierzchnię 
syntetyczną będzie miała także 
bieżnia 4 i 6-torowa. Powsta-
nie również skocznia do skoku 
w dal i wzwyż oraz rzutnia 
do pchnięcia kulą. Co bardzo 
ważne, remontu doczeka się 
trybuna dla widzów z mon-
tażem siedzisk. Rozebrana 
zostanie również część nasy-
pów, gdzie zostaną ustawione 
wiaty stadionowe. Całościowy 
koszt zadania to kwota ponad 
7 mln zł. W zeszłym tygodniu 
odbył się odbiór dolnej płyty 
boiska. Prace przy remoncie 
górnej płyty zakończą się 
w 2016 roku. 

Kończą stadion
Wielkimi krokami zbliża się koniec przebudowy boiska sportowego przy ulicy Mickiewicza w Strzegomiu

Pierwszy turniej o nazwie 
„Strzegom LAN Party” odbył się 
w dniach od 18 do 19 lipca w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Strze-
gomiu. Jego organizatorem była 
Młodzieżowa Rada Miejska. Do 
walki o podium stanęło 15 drużyn 
(Red Fox Gaming, MyRevenge, 
War Fighter Games, LKMBP, 
cyka blyet, czereśniaki, BuyEco, 
Lucky Dice, Ready To Fight, To-
JestKoks, Łapy jak głazy, Ephixa, 
Born killaz, iNcHill), których 
gracze pochodzili ze wszyskich 
zakątków Polski. Podczas trwania 
turnieju zmaganiom przyglądało 
się wiele osób będacych na miejscu 
w szkole oraz oglądając rywalizację 
w internecie. Potyczka była bardzo 
zacięta i trwała do samego finału. 
Pomimo wielu problemów udało 
się turniej doprowadzić do końca. 
Wieczorna burza w niedzielę 
przerwała rozgrywkę ostatniej 

mapy decydującej o zwycięstwie. 
- Podczas narady z kapitanami 
obydwu teamów zdecydowaliśmy 
o przyznaniu ex aequo pierwszego 
miejsca i podziale nagrody. W pla-
nach jest już kolejna edycja tej 
imprezy. Dziękujemy serdecznie 
gminie Strzegom za wynajem 
komputerów, dyrektorowi LO 
Tomaszowi Marczakowi za 
użyczenie budynku liceum, firmie 
Limonka za dostarczenie łącza 
internetowego. Podziękowania 
także należą się Radkowi, Oska-
rowi, Kasi, Darkowi, Pawłowi, 
Mariuszowi, Kacprowi, Da-
mianowi, Marcinowi, Maćkowi, 
Arturowi, dziennikarzom Głosu 
Liceum oraz wszystkim innym, 
którzy pomogli przy podłączaniu 
sprzętu oraz zajęli się stroną orga-
nizacyjną – mówi Konrad Fornal, 
przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 

Strzegom LAn Party za nami

We wtorek, 28 lipca br. na 
obiekcie Bazyliki Mniejszej 
w Strzegomiu przeprowadzo-
no ćwiczenia doskonalające 
Ochotniczych i Państwowej 
Straży Pożarnej. Założeniem 
ćwiczeń była symulacja ga-
szenia pożaru, który wybuchł 
na dachu bazyliki. W ćwicze-
niach ratowniczo – gaśniczych 
uczestniczyli strażacy z dwóch 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Strzegomiu i Sta-
nowicach, Jednostki Ratowni-
czo – Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Świebo-
dzicach oraz przedstawiciele 
Komendy Powiatowej PSP 
w Świdnicy. 

- Aby ochrona przeciwpoża-
rowa była skuteczna, konieczne 
jest określenie indywidualnej dla 

każdego budynku charaktery-
styki zagrożenia pożarowego. 
Dlatego działania profilak-
tyczne powinny koncentrować 
się wokół działań ćwiczebnych 
oraz przedsięwzięć podnoszą-
cych bezpieczeństwo pożarowe. 
Bazylika Strzegomska jest nie 
lada wyzwaniem dla strażaków 
biorąc pod uwagę kubaturę 
i wysokość obiektu oraz hektar 
dachu, nakrywający świątynię. 
Wszelkie działania prowadzo-
ne na wysokościach ponad 23 
m (nasz wysięgnik sięga do 
wysokości 23 m), wymagają 
wielkiej sprawności w działaniu, 
doświadczenia i sprawności 
bojowej – komentuje mł. bryg. 
Bogdan Najdek, dowódca jed-
nostki ratowniczo - gaśniczej 
w Świebodzicach 

W gminie Strzegom 
obiekty użyteczności 

publicznej są sys-
tematycznie ty-
powane do ćwi-
czeń ratowniczo 
– gaśniczych po 
to, by zapoznać 
się ze specyfiką 
budynku. - Ta-
kie ćwiczenia są 
przeprowadzane 
parę razy w roku. 
W trakcie ćwi-
czeń realizuje-
my różne cele 
tj.: podnoszenie 
poziomu wyszko-

lenia strażaków, sprawdzenie 
systemu łączności radiowej nie 
tylko między strażakami, ale 
też ze stanowiskiem kiero-
wania Komendy Powiatowej 
w Świdnicy. Bardzo istotna 
jest tu także ocena wzajemnej 
współpracy służb państwowej 
i ochotniczej straży pożarnej, 
sprawność i gotowość jednostek 
do działań. Jednak najważniejsze 
zadanie tego typu akcji to pełne 
rozpoznanie terenu, właściwości 
obiektu i właśnie ta wiedza daje 
możliwość szybkiego reagowa-
nia w razie zagrożenia - wyjaśnia 
Ryszard Wikliński, komendant 
Miejsko – Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Miasta i Gminy Strzegom. 

gk

Strażacy: Lepiej zapobiegać niż… gasić
Ćwiczenia w Bazylice były nie lada wyzwaniem dla naszych strażaków Międzyrzeczanie bawili się znakomicie. Atrakcji było dużo

Ni e c o d z i e n n ą  a t r a k c j ę 
d la  mieszkańców pr z y-
g o t o w a ł a  r a d a  s o ł e c k a 
w Międzyrzeczu. 25 lipca 
2015 r. mieszkańc y wsi 
bawili  się na pikniku… 
hawajskim. 

- Zależało nam, aby każdy 
znalazł coś dla siebie – 
mówią organizatorzy. 
Była więc darmowa wata 
cukrowa, dla wszystkich, 
bez ograniczeń. Chęt-
ni mogli skorzystać 
z malowania twarzy 
w wykonaniu Jolanty 
Kulas. – Na wszyst-
kich czekał pyszny 
poczęstunek, m.in. 
hawajskie szaszłyki, 
ciasta, kukurydza, czy 

pyszne lody – mówi Olga 
Pasławska z rady sołeckiej. 
Całości dopełniły zabawy 
dla najmłodszy mieszkańców 
miejscowości. Maluchów roz-
bawiła maskotka króla Juliana 
oraz konkursy i zabawy pro-
wadzone przez animatorki. 
Nie zabrakło także tańców 
i zabaw, takich jak toczenie 
kokosa, czy arbuza. – Cie-
szymy się, że możemy się 
spotykać i integrować poprzez 
wspólne działania. Wierzę, że 
organizując takie wydarzenia, 
pokazujemy, że w Międzyrze-
czu też się coś dzieje – mówi 
sołtys Teresa Stopa. 

Boisko na dolnej płycie zostało pokryte trawą. mecze na takim boisku 
będą prawdziwą przyjemnością 

Przy dolnej płycie będzie trybuna, która 
pomieści 300 osób 

Podium prezentuje się następująco:
1.Red Fox Gaming i myRevenge
2.-
3.LKMBP

- Pożary powstają przede wszystkim tam, gdzie ochrona przeciwpożarowa nie jest należycie 
zorganizowana i gdzie nie przestrzega się elementarnych zasad użytkowania budynku oraz 
otaczającego go terenu – mówią strażacy. By należycie przygotować ochronę przeciwpożarową 
obiektów użyteczności publicznej, straż pożarna organizuje na ich terenie ćwiczenia. 

Gmina Strzegom słynie z nowoczesnych obiektów sportowych. Już wkrótce dołączy do nich wyremontowany stadion Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Całość będzie prezentowała się naprawdę imponująco. 

Piknik po hawajsku



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5PytAniA do BurmistrzA / ludzie / kronikA PolicyjnA

W ostatnich dniach w kraju 
odnotowano wiele przypadków 
ostrego zatrucia narkotykami, tzw. 
dopalaczami. Apelujemy i ostrze-
gamy, aby nie kupować i nie zaży-
wać takich substancji. Producenci 
i sprzedawcy dopalaczy kierują się 
przede wszystkim zyskiem, za nic 
mając ludzkie życie. Sprzedając 
dopalacze, sprzedają śmierć! 

Masz wątpliwości czy Two-
je dziecko zażywa dopalacze? 
Chcesz dowiedzieć się więcej na 
temat możliwości leczenia? Wiesz 
wszystko o negatywnych skutkach 
tych niebezpiecznych substancji? 
Masz informacje o miejscach, 
w których handluje się zakazany-
mi środkami? Jesteś uzależniony? 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych przygotowało listę numerów 
telefonów, pod którymi można 
szukać pomocy. Lista zostanie 
także przekazana do wszystkich 
resortów, urzędów wojewódzkich 
oraz powiatów. 

800 060 800 – Bezpłatna, ca-
łodobowa infolinia Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Pod 
tym numerem telefonu możemy 
uzyskać informacje na temat 
negatywnych skutków zażywania 
dopalaczy oraz o możliwościach 
leczenia. Infolinia jest także prze-
znaczona dla rodziców, którzy 
mają wątpliwości czy ich dzieci 
zażywają dopalacze. Na infolinię 
GIS można przekazywać także 
informacje, które mogą ułatwić 
służbom dotarcie do osób han-
dlujących tymi nielegalnymi sub-
stancjami. 

116 111 – Telefon Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży. Służy on 
młodzieży i dzieciom potrzebu-
jącym wsparcia, opieki i ochrony. 
Telefon prowadzi Fundacja Dzie-
ci Niczyje. Linia jest dostępna 
codziennie w godzinach 12:00 
– 20:00, pomoc online dostępna 
na www.116111.pl/napisz. Tylko 

w 2014 roku specjaliści przepro-
wadzili 3205 rozmów dotyczących 
dopalaczy. 

800 100 100 – Telefon dla 
rodziców i nauczycieli w spra-
wach bezpieczeństwa dzieci. To 
bezpłatna i anonimowa pomoc 
telefoniczna i online dla rodziców 
i nauczycieli, którzy potrzebują 
wsparcia i informacji w zakresie 
przeciwdziałania i pomocy dzie-
ciom przeżywającym kłopoty 
i trudności wynikające z proble-
mów i zachowań ryzykownych 
takich jak: agresja i przemoc 
w szkole, cyberprzemoc i za-
grożenia związane z nowymi 
technologiami, wykorzystywanie 
seksualne, kontakt z substancjami 
psychoaktywnymi, uzależnie-
nia, depresja, myśli samobójcze, 
zaburzenia odżywiania. Telefon 
prowadzi Fundacja Dzieci Ni-
czyje. Linia dostępna od ponie-
działku do piątku w godzinach 
12:00 – 18:00, pomoc online 
dostępna pod adresem pomo-
c@800100100.pl. W 2014 roku 
61 rozmów dotyczyło problemów 
z dopalaczami. 

800 12 12 12 - Dziecięcy Te-
lefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka. Osoby poszukujące 
pomocy oraz informacji na temat 
dopalaczy mogą korzystać także 
z telefonu zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka. Numer przezna-
czony jest zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych, którzy chcą zgłosić 
problemy dzieci. Telefon jest 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.15 do 20.00. Po 
godzinie 20.00 oraz w dni wolne 
od pracy, każdy może przedstawić 
problem i zostawić numer kontak-
towy. Pracownik telefonu zaufania 
oddzwoni następnego dnia. 

112 – Jednolity numer alarmo-
wy obowiązujący na terenie całej 
Unii Europejskiej. 

źródło (KwP wrocław)

z kroniki 
policyjnej

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni so-
bie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

edek: kto jest właścicielem 
kamiennego kiosku przy by-
łym Pks-ie ? Panie burmi-
strzu, chyba ma pan możli-
wość zmuszenia właściciela 
do usunięcia tego paskudz-
twa? 

Prowadzone są rozmowy 
z Dolnośląską Służbą Dróg 
i Kolei, bo to w ich pasie 
drogowym ustawiony jest ten 

kiosk. Administrował tym 
kioskiem właściciel dworca 
- firma PKS, która już nie 
istnieje. Dyrektor DSDiK 
ma podjąć w tym temacie de-
cyzję. Usunięcie tego kiosku 
nie tylko poprawi estetykę, 
ale zdecydowanie poprawi 
widoczność i bezpieczeństwo 
na tym łuku drogi. Między 
innymi w tym temacie odby-
łem spotkanie z dyrektorem 
DSDiK. 

darek: Panie burmistrzu, czy 
jest przewidziana na najbliż-
sze lata przebudowa drogi na 
ulicy dolnej? 

Na r az i e  n i e . S t a r amy 
się remontować drogi we 
wszystkich częściach miasta. 
Mamy projekty na kolejne, 
lecz nie na ulicę Dolną. Tu 
będą wykonywane remonty 
bieżące. 

grzegorz: czy miasto prze-
widuje dotacje na wymianę 
pieca węglowego? 

Jeśli nie zostanie urucho-
miony program zewnętrz-
ny, to gmina nie  planuje 
dotować wymiany pieców 
węglowych. 

ela: witam. jestem mieszkan-
ką ulicy wałbrzyskiej. dzisiaj 
f irma rozpoczęła prace na 
moście, odcinając nas miesz-
kańcó w od  dr ug ie j  s t r ony 
rzeki. nie mamy możliwości 
przejść nawet do sklepów przy 
ulicy dolnej. czy jest możli-
wość, żeby jakoś rozwiązać 
ten problem? 

Niestety, utrudnienia po-
trwają dwa miesiące i nie ma 
możliwości, by zezwolić na 
przejście przez most, bo jest 
to obecnie teren budowy. 

Beri: czy przy wodociągach 
na wysokości nasypu kolejo-
wego rośnie barszcz sosnow-
skiego?

Nie rośnie tam barszcz So-
snowskiego. Jednakże w celu 
dokładnego sprawdzenia, 
proszę o sprecyzowanie miej-
sca występowania barszczu. 

jacek: na ulicy Armii krajowej 
wymalowane są pasy, jest linia 
ciągła. ludzie parkują cały 
czas tu samochody, ogranicza-
jąc pole widoczności pieszych. 
Prośba o ingerencję. sytuacja 
potencjalnie wypadkowa. tłu-
maczenie nic nie pomaga.

Informuję, że wystosowano 
pismo do Komisariatu Policji 
w Strzegomiu o przeprowa-
dzenie częstszych kontroli 
w okolicy ulicy Armii Kra-
jowej. 

As: Panie burmist r zu, za-
uważyłem, że szklana kopuła 
na wieży w rynku wymaga 
u m yc i a , s z y by  s ą  m a to w e 
od brudu i nieestetycznie to 
wygląda. 

Dziękuję za zainteresowa-
nie stanem szklanej kopuły 
na Wieży Targowej w Strze-
gomiu. Szklana kopuła znaj-
duje się na wieży od 2000 
roku. Zainstalowano ją po 
zakończeniu generalnego 
remontu wieży. Od września 
1999 r. do chwili obecnej, 
gospodarzami Wieży Tar-
gowej , j e s t  Towarz y s two 
Miłośników Ziemi Strze-
gomskiej. Gmina Strzegom 
corocznie przeprowadza na 
wieży różnego typu prze-
glądy i renowacje. Najważ-
niejsze prace to: w 2013/14 
roku wykonano zewnętrzny 
ste laż  podwieszenia  XIV 
wiecznego dzwonu na wieży 
(1500 kg wagi dzwonu, któ-

rego podwieszenie groziło 
oberwaniem), w roku 2015 
dokonano wymiany instalacji 
elektrycznej i zainstalowano 
nowe oświetlenie halogeno-
we wnętrza i kopuły wieży. 
To tylko najważniejsze prace 
renowacyjne. Jak więc pan 
widzi dbamy o wieżę i wy-
konujemy na niej konieczne 
prace renowacyjne. Oczywi-
ście wezmę pod uwagę pana 
sugestię dotyczącą usunięcia 
brudu z szyb kopuły. Wieża 
jest pod ścisłym nadzorem 
konserwatorskim i wszelkie 
prace na niej wykonywane 
wymagają jego zgody. Nie-
stety, również firma, któ-
ra mogłaby wykonać prace 
estetyczne na kopule musi 
mieć stosowne uprawnienia 
i zgodę konserwatora. Re-
asumując, dokonam wyceny 
finansowej powyższych prac 
i przedstawię propozycję ich 
wykonania  radnym Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

A k c e n t f a n :  w i t a m .  c z y 
jest możliwość zaprosić na 
p r z y s z ł e  ś w i ę to  g ra n i t u 
strzegomskiego zespół disco 
polo Akcent ? lider zespołu 

Akcent to wszystkim znany 
zbigniew martyniuk, który 
doskonale rozbawiłby całe 
towarzystwo w rynku. na-
prawdę proszę się przyjrzeć 
tej kandydaturze, bo lepsza 
jedna gwiaz da disco  polo, 
a por ządna niż dwie słabo 
potraf iące zabawić publicz-
ność.  

Pytanie przekazałem do 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury, które jest organi-
za torem Świę ta  Grani tu 
Strzegomskiego. 

Ania: kto pozwolił na posta-
wienie sklepu netto w strze-
gomiu? 

Zgodę na budowę wyra-
ziło, zgodnie z kompeten-
cjami Starostwo Powiato-
we w Świdnicy. Właściciel 
uzgodnił z konserwatorem 
z aby tków i  Do lnoś l ą ską 
Służbą Dróg i Kolei wszyst-
kie szczegóły projektu. Gmi-
na nie brała udziału w tych 
uzgodnieniach, bo nie jest 
właścicielem terenu. Przy-
pomnę, że teren ten zakupiła 
spółka z Legnicy od syndyka 
masy upadłościowej PKS ze 
Świdnicy. 

Andrzej Stefanowski, Ko-
mendant Główny Straży Po-
żarnych od czerwca 1987 do 
połowy grudnia 1991, współ-
założyciel i przewodniczący 
Zgromadzenia Fundatorów 
Fundacji Rozwoju Ochrony 
Przeciwpożarowej przyjechał 
do Strzegomia 21 lipca 2015 
r. na zaproszenie Zbigniewa 
Suchyty, burmistrza Strzego-
mia i Ryszarda Wiklińskiego, 
komendanta Zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP W Strzegomiu.

Podczas spotkania promo-
cyjnego autor w dużym skrócie 
przedstawił zawartość me-
rytoryczną swoich pracach 
historycznych mówiąc: - Czte-
ry tomy historii zawierają 
prawie wszystko, co w tym 
okresie wydarzyło się w po-
żarnictwie. W ostatnim tomie 
mówię o ustaleniach prawno - 
ustrojowych, ukazuję ewolucję 
polskiej ochrony przeciwpo-
żarowej, porządkuję historię 
przebudowy ustroju ochrony 
przeciwpożarowej w Polsce 
w świetle dokumentów i faktów, 
począwszy od 1918, kiedy to 
Polska odzyskała niepodległość 
po 123 latach niewoli, kończąc 
na 1992 r. Mocno akcentuję 
budowę zrębu ochrony przeciw-
pożarowej po pierwszej wojnie 
światowej, kiedy to jej zadaniem 
było scalenie dzielnicowe kraju, 
bowiem trzech byłych zaborców 
zróżnicowało poziomy życia 
w poszczególnych regionach. 
Dodajmy, że były też różne 
rozwiązania w zakresie czynnej 

ochrony przeciwpożarowej. 
Piękną i szlachetną kartę w hi-
storii zapisali strażacy polscy 
w 1939 r. Ukazuję gehennę 
generalnego gubernatorstwa, 
a później - okresu okupacji, ale 
koncentruję się na budowie pol-
skiej ochrony po wojnie, szcze-
gólnie na ziemiach zachodnich 
i północnych, gdzie była ona 
budowana od zera.

Akcentuję cztery lata walki 
w Warszawie o uchwalenie 
przez sejm kontraktowy nowych 
ustaw pożarniczych i gdyby nie 
rewolucja w 1989 r. nie byłoby 
takich nowatorskich rozwiązań 
systemowych.

Nadmieńmy, że opór starego 
aparatu był bardzo zdetermi-
nowany, dlatego autor wyjaśnia: 
- Zburzyliśmy w 1991 r. cały 
ten system istniejący od 1945 r. 
i na jego gruzach zbudowaliśmy 
nową służbę ratowniczą, a poza 
tym dokonaliśmy ustawowej 
autonomii państwowych orga-
nów ochrony i OSP na czele 
z ich związkiem, przekazując je 
w gestię wójtów i burmistrzów, 
bo do roku 1991 trudno było 
rozgraniczyć, gdzie się kończą 
wpływy komend SP, gdzie się 
kończą wpływy związków OSP. 
Takie rozwiązania były i są przed-
miotem autentycznej zazdrości 
państw Europy Zachodniej.

Leitmotivem historii są zmia-
ny w strukturach pożarnictwa, 
a w ich tle - losy jednostek 
terenowych i ludzi. - Mówię, 
kto tworzył jednostki, w jakich 
uwarunkowaniach, przy jakim 
wyposażeniu sprzętowym, wy-
mieniam ludzi, miasta, odwołuję 

się do historii poszczególnych 
jednostek, starając się odnieść 
do obszaru całego kraju. Mocno 
akcentuję smaczki, żartobliwe 
sytuacje, opisuję hańbiącą aferę 
korupcyjną w 1994. na szczytach 
straży pożarnej, z udziałem za-
stępców komendanta głównego 
i to jest literatura faktu, którą 
pragnę przekazać kolejnym po-
koleniom - komentuje autor.

Zachęcamy Państwa do za-
poznania się z tą nowością 

wydawniczą, która ocala od 
zapomnienia ludzi, fakty i wy-
darzenia tamtych lat.

Książka jest dostępna w Bi-
bliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Strzegom, a wszelkich 
informacji na jej temat udziela 
Ryszard Wikliński, komendant 
Zarządu Oddziału Miejsko 
- Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
W Strzegomiu.

gk

Aby faktów i ludzi nie zatarł czas… 
Cztery tomy historii zawierają prawie wszystko, co w tym okresie wydarzyło się w pożarnictwie

Generał pożarnictwa Andrzej Stefanowski, autor wielu 
pozycji ukazujących historię pożarnictwa na poszczególnych 
etapach jej rozwoju, wydał kolejne swoje dzieło - czterotomowy 
dokument czasu pt. "Historia przebudowy ustroju ochrony 
przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów. 
Lata 1918 - 1992".

Dopalacze. Gdzie po pomoc? 
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W Gimnazjum nr 1 w okre-
sie wakacyjnym przez firmę 
zewnętrzną została wykonana 
naprawa obróbek blacharskich 
na dachu szkoły, wzdłuż całej 
ściany zachodniej. Ponadto prace 
wykonane przez konserwatora 
szkolnego będą obejmować m.in. 
malowanie dwóch pomieszczeń, 
tj. przebieralni wf dla chłopców 
oraz zaplecza sali gimnastycznej, 
a także drobne naprawy w celu 
przygotowania pomieszczeń 
szkoły do przyjęcia uczniów we 
wrześniu br. W Gimnazjum nr 
2 remontowany jest gabinet fi-
zyczny oraz remontowane toalety 
zgodnie z zaleceniami sanepidu. 
W Publicznym Przedszkolu nr 4 
wykonywane będą wyłącznie pra-
ce konserwatorskie, tj. malowanie 
ścian na korytarzu, szatni, holu, 
holiku, zmywaku, biurze oraz 
naprawa sprzętu ogrodowego. 
W Publicznym Przedszkolu nr 3 
w Strzegomiu malowane są sale 
zajęć oraz sanitariaty na parterze 

budynku. Ponadto wymieniane 
są okna w kuchni. Koszt tych 
prac to ok. 4300 zł. W Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 wyko-
nywane są bieżące prace konser-
watorskie, a w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 malowana jest 
świetlica oraz wykonywane są 
drobne naprawy bieżące. W Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 
4 w Strzegomiu z kolei w czasie 
wakacji zostaną przeprowadzone 
następujące remonty: wykonanie 
nowej elewacji budynku, po-
malowanie archiwum szkolne-
go, pomalowanie pomieszczeń 
świetlicy szkolnej. Dużo będzie 
się działo także Publicznej Szko-
le Podstawowej w Olszanach, 
gdzie prace remontowe zostaną 
wykonane w obu budynkach 
placówki. Będą to m.in. innymi 
takie roboty, jak: pomalowanie 
drzwi wejściowych, naprawa 
i malowanie dolnej części ele-
wacji zewnętrznej, pomalowanie 
szatni, schodów, wejścia na pod-

dasze, wymiana stopni schodów, 
czy montaż barierek na koryta-
rzu na poddaszu. W Publicznej 
Szkole Podstawowej w Kostrzy 
planowana jest częściowa na-
prawa dachu i elewacji budynku, 
wymiana okien oraz przystoso-
wanie klas do funkcjonowania 
przedszkola. W Zespole Szkół 
w Goczałkowie przeprowadzony 
zostanie remont dwóch klas, 
a w Zespole Szkół w Stanowi-
cach przeprowadzone zostaną 
bieżące prace konserwatorskie. 
W Zespole Szkół w Jaroszowie 
pomalowane zostaną natomiast 
sale i szatnia. Położone zostaną 
nowe panele oraz posadzki na 
podłogach. W budynku Szkoły 
Podstawowej wyremontowana 
zostanie biblioteka szkolna, 
a na w sali gimnastycznej wy-
cyklinowana zostanie podłoga. 
Ponadto w szkołach trwają prace 
konserwatorskie pod kątem 
przygotowania obiektów do 
nowego roku szkolnego.

Pracodawcy zatrudniającemu 
młodocianego pracownika przy-
sługuje dofinansowanie kosztów 
kształcenia, jeżeli:

- pracodawca lub osoba pro-
wadząca zakład w imieniu pra-
codawcy albo osoba zatrudniona 

u pracodawcy posiada kwalifika-
cje wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego 
młodocianych, określone w prze-
pisach w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania;

- młodociany pracownik ukoń-
czył naukę zawodu lub przy-
uczenie do wykonywania 
określonej pracy i zdał egza-
min, zgodnie z przepisami, 
o których mowa w pkt 1.
Wysokość kwoty dofinanso-

wania kosztów kształcenia jed-
nego młodocianego pracownika 
wynosi: 
- w przypadku nauki zawodu – 

8 081 zł - przy okresie kształ-
cenia wynoszącym 36 miesię-
cy, jeżeli okres kształcenia jest 
krótszy niż 36 miesięcy, kwotę 
dofinansowania wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej 
do okresu kształcenia;

- w przypadku przyuczenia 

do wykonywania określonej 
pracy - 254 zł za każdy pełny 
miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje 

wójt/burmistrz/prezydent mia-
sta właściwy ze względu na miej-
sce zamieszkania młodocianego 
pracownika, w drodze decyzji, po 
stwierdzeniu spełnienia wszyst-
kich wymaganych warunków.

Dofinansowanie jest przy-
znawane na wniosek praco-

dawcy złożony w terminie 3 
miesięcy od dnia zdania przez 
młodocianego pracownika eg-
zaminu zgodnie z przepisami 
w sprawie przygotowania za-
wodowego młodocianych i ich 
wynagradzania

Więcej informacji na stronie 
www.strzegom.pl w zakład-
ce oświata oraz w Wydziale 
Oświaty pok. 38. tel.74/8560-
587. 

Wakacyjne remonty w szkołach

Wsparcie na młodocianego pracownika

Podczas letniego wypoczynku w szkołach gminy Strzegom bardzo wiele się dzieje. Placówki przechodzą remonty – te mniejsze i większe

Pracodawcy zatrudniającemu młodocianego pracownika przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie?

Przypominamy, jakie wa-
runki należy spełnić, żeby 
ubiegać się o pomoc zdro-
wotną dla nauczycieli. 

Uprawnionymi do korzy-
stania z pomocy zdrowotnej 
są nauczyciele zatrudnie-
ni co najmniej w połowie 
obowiązującego wymiaru 
godzin zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w szkołach 
prowadzonych przez gminę 
Strzegom oraz nauczyciele 
emer yci  i  renciści  z  tych 
szkół . Pomoc zdrowotna 
udzielana jest w formie jed-
norazowego zas i łku pie-
n iężnego  w danym roku 
kalendarzowym. Z przezna-
czonych na pomoc zdrowotną 
środków finansowych mają 
prawo korzystać nauczyciele, 
nauczyciele emeryci i renci-
ści, którzy: leczą się w innej 
miejscowości z powodu bra-
ku placówki służby zdrowia 
w mie j scu  zamieszkania ; 
leczą się w miejscu zamiesz-
kania z powodu przewlekłej 
choroby lub gdy przebieg 
choroby naucz yc ie la  j es t 
wyjątkowo ciężki; muszą ko-
rzystać z pomocy leczniczej 
specjalistycznej, muszą za-
kupić specjalistyczny sprzęt 
medyczny.

Co należy dołączyć do wnio-
sku:
- aktualne zaświadczenie lekar-

skie o stanie zdrowia,
- dokumenty potwierdzające 

poniesione koszty leczenia 
(faktury, rachunki),

- oświadczenie o wysokości 
dochodu brutto ze wszyst-
kich źródeł w przeliczeniu 
na jednego członka rodziny 
z ostatnich 3 miesięcy (dot. 
nauczycieli emerytów i ren-
cistów),

- zaświadczenie o wysokości 
dochodu brutto z miejsca 
pracy z ostatnich 3 miesięcy 
i oświadczenie o wysokości 
dochodu brutto ze wszyst-
kich źródeł w przeliczeniu 
na jednego członka rodziny 
z ostatnich 3 miesięcy (dot. 
nauczycieli czynnych),

- inne dokumenty świadczące 
o stanie zdrowia.
Podania nauczycieli o przy-

znanie pomocy z zdrowotnej 
powinny być składane do 20 
marca, 20 czerwca, 20 września 
20 listopada (w uzasadnionych 
przypadkach podanie o przy-
znanie pomocy zdrowotnej 
może być złożone po upływie 
terminu). Szczegółowych infor-
macji udziela Wydział Oświaty, 
pokój 38, tel. 74 / 8560-580. 

Pomoc dla nauczycieli

– Bezchmurne niebo, palące 
słońce, zero cienia i ani śladu 
wody towarzyszyły pierwsze-
mu etapowi wspinaczki. Te 
trudności nie złamały jednak 
nas, wędrowców i wszyscy 
dotar l iśmy do schroniska 
„Svycarna” – tak relacjonują 
Miłośnicy Gór wyprawę do 
Jesionki. Równie interesująco 
było w Rudawach Janowic-
kich. - Z punktów widoko-
wych Wołka i Staroscińskich 
Skał podziwialiśmy panoramy 
Karkonoszy, Gór Izerskich 
i Kotliny Jeleniogórskiej. Po 
trudach górskiej wędrówki 
czekał na nas posiłek przy 
ognisku w sali balowej ruin 
zamku Bolczów – opowia-
dają. 

Zapraszamy wszystkich 
chętnych na kolejne wakacyj-
ne wyprawy ze Strzegomskimi 

Miłośnikami Gór. Spotkania 
organizacyjne odbywają się 
w czwartki o godz. 19:00 
w CAS „Karmel”. Informacji 
udziela Krzysztof Matusiak 
tel. 663614624 email: telfut@
wp.pl, www.klubmilosnikow-
gor.pl. 

Wyrusz na letnią wyprawę nie tylko w góry
Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne wakacyjne wyprawy ze Strzegomskimi Miłośnikami Gór

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale przede wszystkim remontów w placówkach oświato-
wych na terenie gminy Strzegom. Zobacz, które szkoły powitają uczniów po wakacjach odświe-
żonymi salami, a które przeszły naprawę dachu, wymianę okien i drzwi, czy remont toalet. 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania 
zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy 
i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników. Zobacz, jakie są zasady przyznania takiej pomocy. 

Strzegomscy Miłośnicy Gór wykorzystują piękną pogodę 
i przemierzają kolejne szlaki. Ostatnio odwiedzili czeskie 
Jesioniki oraz Rudawy Janowickie. - Po 3 -godzinnej 
podróży autobusami wyruszyliśmy z przełęczy Czer-
wonohorskie Sedlo. Aby dostąpić zaszczytu oglądania 
niezwykłych widoków z pradziadowego domu, musieliśmy 
pokonać wiele trudności, które przygotował dla nas w tym 
dniu potężny władca miejscowych gór – relacjonują. 
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Kostrzanie 
Zespół Kostrzanie przejął na siebie funkcję gospodarza festiwa-

lu. Nie tylko występuje na scenie, ale i dba o to, żeby gości czuli 
się w Strzegomiu jak najlepiej

Ratusz 
Spotkania w ratuszu należą już do tradycji. Nie brakuje wspól-

nych zdjęć oraz wymiany upominków 

Rynek świata 
Podczas Rynku Świata można spróbować potraw przygotowa-

nych przez gości festiwalowych. Każdy znajdzie coś dla siebie 

Zespoły w kościele 
Zespoły festiwalowe koncertują nawet w strzegomskich 

kościołach. Podczas ostatniego dnia festiwalu spotykają się na 
nabożeństwach w Bazylice oraz w kościele Najświętszego Zba-
wiciela Świata 

Polonez 
Nie byłoby Międzynarodowego Festiwalu Folkloru bez poloneza 

odtańczonego wspólnie w Rynku 

Scena 
W tym roku festiwal w całości przeniesie się na strzegomski 

Rynek 

Stowarzyszenie Przyjaciół Bi-
blioteki Publicznej w Strzego-
miu „CZYTELNIK” zaprasza 
seniorów z gminy Strzegom 
do udziału w projekcie „Jesień 
życia z kulturą”, który będzie 
realizowany w terminie 3.08.15r. 
– 30.10.15r.  Projekt o wartości 
8 260 zł  finansowany jest przez 
województwo dolnośląskie. 

Projekt „Jesień życia z kulturą” 
ma na celu zaktywizować senio-
rów w gminie Strzegom.  W ra-
mach programu odbędzie się wiele 
wydarzeń kulturalnych, na które 
zapraszamy chętnych seniorów, 
będą to m.in.: 

- wycieczka do Zamku Książ;
- Co nam w duszy gra? – wiejskie 

spotkanie seniorów w Modlęci-
nie;

- Zdolny senior- zajęcia ręko-
dzielnicze;

- Co gotowały nasze babki? – 
międzypokoleniowe spotkanie 
kulinarne;

- Kroniki Strzegomia – wy-
kład na temat kronikarstwa 
z obecnym kronikarzem miasta 
Krzysztofem Kalinowskim;
Udział seniorów w projekcie jest 

bezpłatny. Informacji udziela Bi-
blioteka Publiczna w Strzegomiu, 
tel. 74 649 27 10. 

Migawki z Festiwalu Folkloru

Jesień Życia z Kulturą

Już w czwartek o godz. 19.00 
rozpocznie się koncert inau-
guracyjny, podczas którego za-
prezentują się tegoroczni goście 
festiwalowi. Przypomnijmy, że 
w tym roku Strzegom będzie 
gościł zespoły z Egiptu, Peru, 
Słowacji, Nowej Zelandii, Sri 
Lanki, Białorusi, Serbii oraz 
Kacwiny. 7 sierpnia, w piątek, 
przedstawiciele zespołów spo-
tkają się z władzami Strzegomia 
w Ratuszu. Tego samego dnia 

o godz. 19.00 odbędzie się 
koncert festiwalowy, w którym 
grupy folklorystyczne zapre-
zentują się w przygotowanych 
przez siebie programach. 

8 sierpnia z kolei organiza-
torzy zapraszają wszystkich do 
Morawy, gdzie o godz. 16.30 
w pałacu rozpocznie się piknik 
muzyczny. Jego częścią będzie 
koncert orkiestry kameralnej 
oraz wernisaż wystawy malar-
skiej. Wieczorem natomiast od-

będzie się koncert galowy, które-
go zwieńczeniem będzie pokaz 
sztucznych ogni. Niedziela, 9 
sierpnia, będzie ostatnim dniem 
festiwalu. Tradycyjnie już, grupy 
folklorystyczne, wezmą udział 
w nabożeństwach odprawionych 
w dwóch strzegomskich kościo-
łach – Bazylice Mniejszej oraz 
kościele Najświętszego Zba-
wiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej. Następnie o godz. 
11.30 rozpocznie się „Rynek 

Świata 2015”, gdzie swoje sto-
iska zaprezentują zespoły folklo-
rystyczne, biorące udział w festi-
walu. Całość poprzedzi polonez 
w wykonaniu gości oraz władz 
Strzegomia. Tego dnia w parku 
miejskim będzie można także 
podziwiać koncerty zespołów 
dolnośląskich. Na zakończenie 
festiwalu wystąpi zespół Bajm, 
o którym piszemy poniżej.

Zapraszamy do udziału w tym 
niezwykłym wydarzeniu! 

Bajm ma już swoje stałe miej-
sce w historii polskiej muzyki 
rozrywkowej i chyba nie ma 
osoby, która by o tej grupie nie 
słyszała. Zespół powstał w 1978 
roku w Lublinie. Jego skład kil-
kukrotnie się zmieniał, jedyną 
osobą będącą w zespole od jego 
początków jest wokalistka oraz 
współzałożycielka grupy, Beata 
Kozidrak.

Zespół stał się sławny po 
występie na Krajowym Festi-
walu Piosenki Polskiej w Opo-
lu w 1978 roku, gdzie dzięki 
utworowi „Piechotą do lata” 

zajął drugie miejsce w koncercie 
Debiuty. 

Nazwa pochodzi od pierw-
szych liter imion jego założycie-
li: Beaty Kozidrak, Andrzeja 
Pietrasa, Jarosława Kozidraka 
i Marka Winiarskiego. Osta-
teczny skład od 1993 roku 
tworzą: Beata Kozidrak, Adam 
Drath, Piotr Bielecki, Artur 
Daniewski, Krzysztof Nie-
ścior, a od 2000 roku także 
Maria Dobrzańska. Zespół 
ma za sobą koncerty w Sta-
nach Zjednoczonych, Kana-
dzie, Niemczech, Szwecji oraz 

Wielkiej Brytanii. Bajm jest 
laureatem licznych nagród i wy-
różnień muzycznych. Jednym 
z ostatnich jest Bursztynowy 
Słowik, którego Beata Kozidrak 
odebrała podczas tegorocznego 
festiwalu w Sopocie. 

Największe przeboje Bajmu to: 
„Biała armia”, „Szklanka wody”, 
„Myśli i słowa”, „Nie ma wody 
na pustyni”, „Modlitwa o złoty 
deszcz”, „Józek nie daruję ci tej 
nocy”, czy „Łąki pełne snów”. 
Zapraszamy! 

Głównym celem półkolonii był 
ruch. Nie zabrakło więc licznych 
rozgrywek sportowych takich jak: 
piłka nożna, pokaz judo, skakanka, 
gra w gumę, hula hop, tor prze-
szkód, skoki na piłkach oraz inne 
zabawy integracyjne. Dzieci chęt-
nie brały udział w konkursach, za 
które otrzymywały atrakcyjne 
nagrody.

W deszczowe dni uczest-
nicy oglądali piękne bajki 
w kinie SCK oraz rozwijali 
umiejętności artystyczne. Bez 
wątpienia atrakcją półko-
lonii był grill i dyskoteka. 
Codziennie na uczestników 
półkolonii czekał też słodki 
poczęstunek i napoje. Wszyst-
kie dzieci były bardzo zado-

wolone i już zniecierpliwione 
czekają na kolejne przygody 
z SCK. Dyrektor SCK Bo-
żena Bojanowska-Czuk oraz 
instruktorzy SCK dziękują 
za fantastycznie spędzony 
wspólny wakacyjny czas i za-
praszają małych strzegomian 
na kolejne zajęcia, imprezy 
i wydarzenia kulturalne.

Będzie się działo!

Wyjątkowy festiwal z wyjątkową gwiazdą

Kolorowe i wesołe wakacje z Centrum Kultury 

Występy zespołów, Rynek Świata czy piknik muzyczny – to atrakcje 24. Festiwalu Folkloru

Gwiazdą tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu będzie zespół Bajm

Półkolonie „Kolorowo i wesoło z SCK” odbyły się w CAS Karmel od 29 czerwca do 10 lipca br.

zespół z Nowej zelandii już za kilka dni zaprezentuje się na festiwalowej scenie

Międzynarodowy Festiwal Folkloru to nie tylko wielkie święto muzyki i kultury folklorystycznej, ale przede wszystkim 
święto Strzegomia oraz jego wyjątkowa wizytówka. W dniach od 6 do 9 sierpnia 2015 r. odbędzie się 24. edycja tego 
wydarzenia. W tym roku scena festiwalowa stanie na strzegomskim Rynku. 

9 sierpnia 2015 r. ok. godz. 21.00, podczas ostatniego dnia 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, przed strzegomską 
publicznością wystąpi zespół Bajm na czele z Beatą Kozi-
drak. Przypomnijmy, że w tym roku, z uwagi na remont sta-
dionu OSiR, koncerty festiwalowe odbywają się w Rynku. 
Wstęp na koncert zespołu Bajm to 5 zł. 

Fot. ______________________________

Wspaniałe przygody takie jak wycieczka na Górę Krzyżową z zagadkami i konkursami czy zwiedzanie Strzegomia 
i zabytków – takie atrakcje w ramach wakacyjnych zajęć przygotowało w tym roku dla dzieci Strzegomskie Centrum 
Kultury. Instruktorki ze Strzegomskiego Centrum Kultury: Ewa Bereta, Katarzyna Błaszczak oraz Katarzyna Borys 
prowadziły zajęcia z dziećmi z klas I-VI.

zespół Kostrzanie przejął na siebie funkcję gospoda-
rza festiwalu. Nie tylko występuje na scenie, ale i dba 
o to, żeby gości czuli się w Strzegomiu jak najlepiej

Spotkania w ratuszu należą już do tradycji. Nie 
brakuje wspólnych zdjęć oraz wymiany upominków

Podczas rynku Świata można spróbować potraw 
przygotowanych przez gości festiwalowych. Każdy 
znajdzie coś dla siebie

zespoły festiwalowe koncertują nawet w strzegom-
skich kościołach. Podczas ostatniego dnia festiwalu 
spotykają się na nabożeństwach w Bazylice oraz 
w kościele Najświętszego zbawiciela Świata

Nie byłoby międzynarodowego festiwalu folkloru bez 
poloneza odtańczonego wspólnie w rynku

w tym roku festiwal w całości przeniesie się na 
strzegomski rynek
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Burmistrz poinformował 
sołtysów o kolejnych in-
westycjach podejmowanych 
na terenach wiejskich. - Już 
wkrótce zostanie ogłoszony 
przetarg na budowę boiska 
w Granicznej, jego ogrodze-
nie oraz wykonanie ogrodze-
nia boiska w Grochotowie 
-  powiedzia ł . Ale  to  n ie 
wszystkie inwestycje w na-
szych sołectwach. - W gmi-
n ie  S t r z egom powstan ie 
kolejna sołtysówka. Czyni-
my starania zmierzające do 
przejęcia od osoby prywat-
nej obiektu na sołtysówkę 
w Grochotowie – oznajmił 
burmistrz. 

W kwestii pytań dotyczą-
cych unieważnienia prze-
targu na wywóz śmieci bur-
mistrz zajął jednoznaczne 
stanowisko: - Do końca roku 
2015 śmieci na terenie gminy 
Strzegom będzie wywoził - 
tak jak dotychczas - ZUK.

Ustalono ostateczny termin 
gminnego święta plonów. 
Dożynki gminne 2015 odbędą 
się w Jaroszowie 23 sierpnia br. 
i - jak przystało na święto plo-
nów i święto dziękczynienia - 
rozpoczną się mszą św. polową 
o godz. 13.00 na osiedlowym 
boisku sportowym. 

Jaroszów nie bez powodu 
został wybrany na gospo-

darza gminnych dożynek 
2015. Wieś kultywuje tradycje 
rolnicze, pielęgnuje kulturę 
ludową i obrzędowość wiej-
ską, dynamicznie się rozwija, 
a reaktywowane Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Morwa Biała” 
może być wzorem dla innych 

kół. Tradycja organizowania 
dożynek w gminie Strzegom 
z roku na rok osiąga coraz 
to wyższy poziom, co jest 
owocem jedności w działaniu 
i wielkiego logistycznego wy-
siłku wszystkich sołectw. 

gk

Małe dzieci bawiły się pod 
okiem Elżbiety Pienio, rewe-
lacyjnie prowadzącej imprezę 
z ramienia SCK. Tańce, zabawy 
z nagrodami i wreszcie konkurs 
plastyczny, zadaniem którego 
było naszkicowanie portretu 
sołtysa wsi Henryka Radkow-
skiego, wypełniały czas wspólnej 
zabawy. Świat zwierząt i roślin 
malowała na buziach dzieci pani 
Dagmara. Każdy chciał mieć 
najciekawszą buzię i wzbudzać 
powszechny zachwyt. Najwięcej 
jednak radości dostarczyły dzie-
ciom zabawy ze spadochronem, 
o kupno którego już poprosiły 
sołtysa. Były także dmuchane 
zamki - zjeżdżalnie oraz kule na 
wodzie. Wiele emocji dostarczyły 
przejażdżki po okolicy kucykiem 
oraz wozem konnym.

Dla młodzieży i trochę starszych 
miłośników motoryzacji Tomasz 
Stachoń ze Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznej AA7 
oraz członkowie Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Pancerni 
Strzegom” na czele z Bolesławem 
Cygą, zastępcą dowódcy przygo-
towali ekspozycję sprzętu wojsko-
wego z okresu II wojny światowej. 
Zainteresowanie pojazdami, do 
których można było wejść i zrobić 
sobie zdjęcie, było duże.

Strażacy zaskoczyli wszystkich, 
przygotowując sprawnościowy 
tor przeszkód bez ograniczeń 
wiekowych, zakończony pokazo-
wym gaszeniem symulowanego 
pożaru. W gastronomii też wiele 
się działo. Powodzeniem cieszyły 
się grillowane przysmaki, prze-
pyszny bigos, a na deser koloro-

we i smaczne ciasta, upieczone 
i udekorowane przez miejscowe 
gospodynie.

Oprawę wokalną zapewnili 
- Ada Rakowska z Rogoźnicy 
i zespół „Goczałkowianie” z są-
siedniej wsi. Do tańca przygrywał 
zespół wokalno- instrumentalny 
„Fenix”.

Gościem festynu był Zbi-
gniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia, który w wyrazami 
uznania odniósł się do inicjatyw 
społecznych w Rogoźnicy oraz 
życzył wszystkim dobrej zabawy. 
Życzenia się spełniły, a goście 
bawili się do późnych godzin 
wieczornych.

Do wniosku należy dołączyć 
faktury VAT potwierdzające 
zakup oleju napędowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 lute-
go 2015 r. do 31 lipca 2015 r. 

Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego nastąpi w za-

leżności od terminu otrzy-
man i a  do t ac j i  w  dn i ac h 
1 - 31 października 2015 
r., gotówką w kasie urzędu 
gminy lub przelewem na 
rachunek bankowy podany 
we wniosku.

Narada z sołtysami

Rodzinna zabawa w plenerze w Rogoźnicy już za nami

Odbierz swoją akcyzę 

O czym mówiono? O rozwoju strzegomskich wsi, planach inwestycyjnych i aktualnych problemach

Dla każdego było coś miłego. Pogoda i frekwencja dopisały.Mieszkańcy dobrze się bawili

Integracja, rodzinna zabawa, 
dobry humor i świetna kuchnia 
– tak najkrócej można opisać 
walory festynu rodzinnego 
w Rusku, który zorganizowały 
25 lipca 2015 r. członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich i Rady 
Sołeckiej na czele z Urszulą 
Łatą, sołtysem wsi.

Piąta już edycja festynu odby-
ła się na placu zabaw i zgroma-
dziła liczną rzeszę uczestników, 
którzy przybyli całymi rodzina-
mi, nie zważając na kapryśną 
pogodę. Obecni byli także 
przedstawiciele samorządu 
gminnego: Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia, Tomasz 
Marczak, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu oraz 
Andrzej Szczepanik, przewod-
niczący Komisji ds. Wsi.

W programie poprowadzo-
nym przez Katarzynę Borys, 

instruktorkę Strzegomskiego 
Centrum Kultury każdy znalazł 
dla siebie coś interesujące-
go. Rozmaite gry i konkursy, 
a wśród nich m.in.: przeciąganie 
liny, konkurs tańca i śpiewu, to 
tylko niektóre z integrujących 
zabaw, zakończonych wręcze-
niem upominków. Zakupione 
z funduszu sołeckiego nagrody 
otrzymało każde dziecko.

W gastronomii też się wiele 
działo. Nad porządkiem i bez-
pieczeństwem podczas festynu 
czuwała Straż Pożarna z Jaro-
szowa, która zaprezentowała 
pokaz sprzętu gaśniczego, a tak-
że swoje możliwości demon-
strując - dla ochłody - pokaz 
kurtyny wodnej. Porządek po 
festynie zapewniła Marta Prze-
płata, pracownik interwencyjny, 
której organizatorzy dziękują za 
solidną pracę. 

Ku końcowi zbliża się inwe-
stycja pn.: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i sieci kanali-
zacji sanitarnej w ul. Osiedle 
w Goczałkowie”. - W ramach 
zadania wybudowany zostanie 
odcinek sieci wodociągowej 
o długości 219,20 mb oraz 
odcinek sieci kanalizacji sa-
nitarnej o łącznej długości 
255,10 mb – mówi Dorota 
Borowska, prezes spółki Wo-
dociągi i Kanalizacja w Strze-

gomiu. Wykonawcą, wyło-
nionym w trybie przetargu 
publicznego, jest firma Wodrol 
z Kiełczowa koło Wrocławia. 
Wartość zadania 115 000,00 
zł netto.

- Inwestycja w tej części 
ul. Osiedle zapewni m.in. 
dostawę wody pitnej miesz-
kańcom, którzy borykają się 
z problemem braku wody w 
studniach kopanych – dodaje 
Dorota Borowska. 

Fajny festyn w Rusku

Prace już na finiszu

W dniach 1 sierpnia - 31 sierpnia 2015 r. producenci 
rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów rolnych będących w posia-
daniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego 
(w tym dzierżawcy). 

Ogrom atrakcji, bogaty program i wielopokoleniowa za-
bawa na świeżym powietrzu były wartością dodaną festynu 
rodzinnego w Rogoźnicy, który odbył się 18 lipca 2015 r. 
w pięknie wysprzątanym parku wiejskim.

Zmiana terminu dożynek gminnych
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Strzegom, że nastąpiła zmiana 
terminu dożynek. Dożynki odbędą się 23 sierpnia 2015 r. w Jaroszowie. 
Rozpoczną się mszą świętą na boisku. Zaraz po nabożeństwie rozpocznie 
się ceremoniał żniwno-dożynkowy. W trakcie wydarzenia nie zabraknie 
pięknych wieńców oraz chlebów przygotowanych przez poszczególne 
sołectwa. Tegoroczne dożynki będą miały charakter wspólnej biesiady, 
której towarzyszyć będą dźwięki muzyki. Zapraszamy.

Kolejne inwestycje na terenach wiejskich, problem wy-
wozu śmieci oraz ostateczne ustalenie terminu dożynek 
gminnych to dominujące zagadnienia podejmowane 
podczas spotkania Zbigniewa Suchyty, burmistrza Strze-
gomia z sołtysami gminy Strzegom w dniu 29 lipca br. 
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- Jedziemy po puchar – zapowia-
dali optymistycznie strzegomscy 
zawodnicy przed rozpoczęciem 
zmagań w Danii. – Oczywiście 
chcielibyśmy wygrać ten turniej, 
jednak taki sam cel mają wszyst-
kie drużyny, które wezmą w nim 
udział – tonował nieco swoich 
podopiecznych trener Jarosław 
Krzyżanowski. – Naszym celem 
jest wyjście z grupy i osiągnięcie 
1/4 finałów A. Rok temu nie 
udało się nam awansować z gru-
py i odpadliśmy w 1/4 finałów 
B – dodawał przed zawodami 
strzegomski szkoleniowiec.

W turnieju zagrało 13 piłkarzy 
AKS-u Strzegom – głównie 
z rocznika 2003. Tegoroczny 
skład naszego zespołu był 
personalnie podobny do tego 
sprzed 12 miesięcy, z tą różni-
cą, że piłkarze byli już starsi 
i bardziej doświadczeni. 

W kategorii  U-12 
chłopców wystartowało 
ok. 80 zespołów – głównie 
ze Skandynawii, ale 
też z Brazylii, Peru, 
Kostaryki, Nie-
miec i drużyny 
afrykańskie. 
Początko-
wo naszymi 
r ywalami 
w grupie 

miały być dwie ekipy z Norwegii 
i jedna z Danii, jednak w ostatniej 
chwili organizatorzy zmienili 
grupę i ostatecznie AKS zagrał 
z trzema przeciwnikami z Nor-
wegii. 

Młodzicy ze Strzegomia po 
dwóch zwycięstwach i 1 remisie 
bez problemów – z 2. miejsca - 
awansowali do fazy pucharowej 
(wyniki poniżej). Tam w 1/16 
spotkali się z libańskim zespołem 
Salam Zgharta i pokonali go 5:1. 
Następnie – już w 1/8 finału – ko-
lejny już raz skonfrontowali swoje 
siły z norweską drużyną – tym 

razem z HSV 
FB. I ta prze-

szkoda również została pokonana 
(wygrana 3:1). W meczu, którego 
stawką był awans do półfinału 
AKS zmierzył się z zespołem 
HB z Wysp Owczych. Niestety, 
zawodnicy Jarosława Krzyża-
nowskiego przegrali 0:4 i odpadli 
z dalszych rozgrywek. – Wynik 
jest zupełnie mylący. AKS nie był 
dużo słabszy od Wyspiarzy. Bar-
dzo długo utrzymywał się rezultat 
0:1 i mieliśmy swoje szanse na wy-
równanie. Dopiero gdy straciliśmy 
bramkę na 0:2, nasza gra się trochę 

posypała i stra-
ciliśmy kolejne 
gole – relacjo-
nuje trener. 
- Ogromnie 
żałuję tego 
spotkania, 
b o  b y ł a 

szansa nawet na grę w finale. Mój 
zespół był już mocno zmęczony 
turniejem, bowiem spotkania fazy 
pucharowej odbywały się w krót-
kim odstępie czasowym. Dodam, 
że nasz rywal z Wysp Owczych 
doszedł aż do finału, w którym 
przegrał dopiero z rewelacyjnym 
Cesar Vallejo z Peru – dodaje 
trener.

Młodzi strzegomianie zna-
leźli się w najlepszej ósemce 

turnieju - wynik ten jest 
ogromnym sukcesem dru-
żyny. Jak podkreślają chłopcy, 
atmosfera zawodów była ka-
pitalna, a sam pobyt w Hjo-
erring jeszcze długo zostanie 
w ich pamięci. – Fantastycz-
ny turniej. Żeby móc poczuć 
choć cząstkę tych zawodów, 
trzeba być tam na miejscu. 
Organizatorzy zapewnili 

nam mnóstwo atrakcji, sporo 
czasu spędziliśmy m. in. nad 
morzem – zaznaczają młodzicy 
AKS-u Strzegom.

Rok temu nie wyszli z grupy 
eliminacyjnej, teraz doszli do 
ćwierćfinałów, a za rok… 

- Poprzeczka wędruje coraz 
wyżej, więc wypada zagrać jesz-

cze lepiej, tym bardziej, że moja 
drużyna od nowego sezonu 
będzie grać w gronie najlep-
szych zespołów na Dolnym 
Śląsku – podsumowuje Jarosław 
Krzyżanowski.

Serdecznie gratulujemy!
tw

AKS Strzegom pokazał klasę! 
Młodzi strzegomianie, podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego, znaleźli się w najlepszej ósemce turnieju. Wynik ten jest ogromnym osiągnięciem drużyny

VI Turniej Piłkarski o Pu-
char Proboszcza Parafii Ro-
goźnica – rozegrany 26 lipca 
br. - zakończył się wygraną 
zespołu z Rogoźnicy. W de-
cydującej grze gospodarze 
okazali się lepsi od swoich są-
siadów z Kostrzy, wygrywając 
po serii rzutów karnych.

W sumie w zawodach wzię-
ło udział 5 zespołów. W gru-
pie A – Strzegom i Rogoźni-
ca. W grupie B – Targoszyn, 
Kostrza i Goczałków. 
Wyniki spotkań eliminacyjnych:
gr. A  
Rogoźnica – Strzegom 
2:0
gr. B  
Targoszyn – Kostrza   
1:2
gr. B  
Kostrza – Goczałków  
1:1
gr. B 
Targoszyn – Goczałków 2:0

Najlepsze zespoły z dwóch 
grup – Kostrza i Rogoźnica 
spotkały się w finale, a Targo-
szyn zmierzył się w pojedynku 
o 3. miejsce ze Strzegomiem. 

Wyniki decydujących spotkań: 
o 3 m-ce: Targoszyn – Strze-
gom 1:0
finał: Rogoźnica – Kostrza 0:0 
(karne 5:4)

Ostateczna kolejność turnieju: 
1. Rogoźnica
2. Kostrza
3. Targoszyn
4. Strzegom
5. Goczałków

Król strzelców: Jakub Śliwiński 
(Targoszyn)
Najlepszy bramkarz: Krzysztof 
Angrys (Rogoźnica)
MVP: Michał Wójtowicz (Ko-
strza)

tw

Decydowały „jedenastki”

Planowane zakończenie gier 
przypadnie na ostatni tydzień 
sierpnia. Niestety, jeden z za-
wodników uległ kontuzji i do 
następnych meczów przystą-

pi siedmiu amatorów tenisa 
ziemnego.

Poniżej prezentujemy ak-
tualną tabelę przedstawia-

jącą punktację  oraz i lość 
rozegranych spotkań.

red

Liga tenisa ziemnego
Planowane zakończenie gier przypadnie na ostatni tydzień sierpnia Ogromne wyzwanie 

Dwie zawodniczki klubu 
LKS Stragona zostały powo-
łane do reprezentacji Polski na 
Mistrzostwa Europy Juniorów 
we wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego. Barwy na-
szego kraju reprezentować będą 
Natalia Stelmach i Adrianna 
Szczepara. Mistrzostwa odbędą 
się w Białym Borze (wojewódz-
two zachodniopomorskie) już 
w połowie sierpnia.

Mistrzostwa Europy Juniorów 
to w kategorii wiekowej 14 -18 
lat najważniejsza jeździecka 
impreza na starym kontynencie. 
Do walki o tytuł mistrza Europy 
stanie ponad 70 zawodników re-
prezentujących 15 narodowości. 
Polska jako gospodarz imprezy 
ma prawo wystawić podwójna 
liczbę uczestników, aż 12 za-
wodników.

Zawodnicy mimo młodego 
wieku będą musieli wykazać się 
ogromnym doświadczeniem.

Trener Jarosław Krzyża-
nowski w okresie przygoto-
wawczym zaplanował 4 gry 
kontrolne:
•	 17.07	(piątek)	Bielawianka	

Bielawa – AKS 2:2 (1:0), 
Domaradzki 2

•	 28.07	 (wtorek)	 Konfeks	
Legnica – AKS 1:0 (1:0)

•	 01.08	 (sobota)	 Iskra	 Ko-
chlice - AKS 1:1 (1:0) 

•	 08.08	(sobota)	Górnik	Wał-
brzych (juniorzy starsi) - 
AKS, godzina do ustalenia

Informujemy, że ostatecz-
nie do wałbrzyskiej klasy 
okręgowej  spadły  4  dru-
żyny: Zjednoczeni Żarów, 
W idawa  Bie r u tów, Nysa 
Zgorzelec i Chojnowianka 
Chojnów. 

Mistrzem IV ligi w sezo-
nie 2014/15 została ekipa 
Miedzi II Legnica, która 
wraz z Górnikiem Polkowi-
ce będzie grać w przyszłym 

sezonie w III lidze dolno-
śląsko - lubuskiej (3 gr.).

Z I I I  l ig i  spadła  ekipa 
Poloni i  Trzebnica , nato-
miast drużyna Bielawianki 
Bielawa sama zrezygnowała 
z  da l s z ego  ucz e s tn i c twa 
w rozgrywkach o mistrzo-
stwo III l igi  i  w sezonie 
15/16 będzie rywalem pod-
opiecznych Jarosława Krzy-
żanowskiego.

Beniaminkami na pozio-
mie IV ligi są z kolei: Lot-
nik Jeżów Sudecki (mistrz 
jeleniogórskiej okręgówki), 
Chrobry II Głogów (mistrz 
legnickiej okręgówki), Piast 
Nowa Ruda (mistrz wał-
brzyskiej okręgówki) i Po-
goń Oleśnica (mistrz wro-
cławskiej okręgówki).

tw

Przygotowują się do nowego sezonu
Pierwsza kolejka w IV lidze dolnośląskiej w sezonie 2015/16 planowana jest na 15 sierpnia br. Naszym piłkarzom życzymy powodzenia!

Dużym sukcesem zakończył się start młodzików AKS-u Strzegom (rocznik 2003 i młodsi) 
w piłkarskim turnieju „Dana Cup”, który rozgrywany był w dniach 20-25 lipca br. w duń-
skim mieście Hjoerring. Podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego bez problemu wyszli 
z grupy eliminacyjnej i odpadli dopiero w ćwierćfinałach.

Wyniki AKS-u w Danii:
Mecze grupowe
AKS – Baerum (Norwegia) 2:2
AKS – Astor FK (Norwegia) 4:2
AKS – Horten FK (Norwegia) 11:0
AKS zajął 2. miejsce w grupie i zakwalifikował się do fazy pucharowej.
Mecze pucharowe
1/16 finału AKS – Salam Zgharta (Liban) 5:1
1/8 finału AKS – HSV FB (Norwegia) 3:1
1/4 finału AKS – HB (Wyspy Owcze) 0:4
finał
Cesar Vallejo (Peru) – HB (Wyspy Owcze) 4:1

IMIĘ 
I NAZWISKO

ILOŚĆ 
MECZÓW WYGRANE PRZEGRANE PUNKTY

Andrzej Rajtar 7 5 2 10

Ryszard 
Stromidło 5 4 1 8

Adam 
Wojciechowski 4 3 1 6

Mateusz Buczek 2 2 0 4

Robert 
Kubiatowicz 7 2 5 4

Radosław 
Tkaczyk 5 1 4 2

Krzysztof 
Lewandowski 4 0 4 0

Piłkarze AKS-u Granit Strzegom S. A. w pocie czoła wy-
kuwają formę na zbliżające się dużymi krokami rozgrywki 
w IV lidze dolnośląskiej. Początek nowego sezonu już za 
niecałe dwa tygodnie.

Fot. A
KS Strzegom

 Facebook

Rozgrywki tenisa ziemnego, organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 
nabierają tempa. Powoli uwidacznia się przewaga części zawodników nad pozostałymi.
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Strzegom, ul. Armii Krajowej - teren rzemiosła produkcyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Strzegomia z dnia 9 lipca 2015 roku 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
316, AM – 9, Obr. 2, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Armii 
Krajowej o powierzchni 0,1054 
ha, dla nieruchomości urzą-
dzona 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 nierucho-
mości 33.500,00 zł
Wadium - 3.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.09.2015 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 listo-
pada 2004 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem - UR tereny rzemio-
sła produkcyjnego.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Na powyższej nieruchomości 
znajdują się urządzenia infra-
struktury elektroenergetycznej 
należącej do Tauron Dystry-
bucja 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 mo-
mencie podpisania aktu nota-
rialnego sprzedaży przedmio-
towej nieruchomości przyszły 
nabywca ustanawia na rzecz 
przedsiębiorstwa przesyłowe-
go Tauron Dystrybucja S.A. 
Oddział w Wałbrzychu i jej na-
stępców prawnych nieodpłatną 
służebność przesyłu polegają-
cą na nieograniczonym w cza-
sie dostępie i dojeździe do po-
sadowionej na nieruchomości 
nr 316, AM-9, Obr.2 położonej 
w Strzegomiu, księga wie-
czysta nr SW1S/00020750/4 
infrastruktury elektroenerge-
tycznej tj. dla sieci elektroener-
getycznej 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 szerokości 3,2 
m wzdłuż przebiegu przedmio-
towej sieci elektroenergetycz-
nej oraz dla linii kablowej nN 
w pasie gruntu o szerokości 1m 
wzdłuż przebiegu przedmioto-
wej sieci elektroenergetycznej, 
w celu wykonywania czynno-
ści eksploatacyjnych w pełnym 
zakresie wynikającym z prze-
pisów prawa napraw, prac re-
montowych oraz niezbędnych 
prac modernizacyjnych i roz-
wojowych sieci dystrybucyjnej 
z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego 
na koszt właściciela urządzeń 
lub jego wykonawców. Wzdłuż 
przebiegającej sieci dystrybu-
cyjnej nie należy lokalizować 
obiektów budowlanych oraz 
nasadzeń drzew i krzewów. 
Przez przedmiotową nierucho-
mość przebiegają przyłącza 
wodno-kanalizacyjne i insta-
lacja kanalizacji sanitarnej po-
przez które odbywa się zasila-
nie w wodę oraz odbiór ścieków 
z obiektów zlokalizowanych na 
terenie nieruchomości przy 
ul. Armii Krajowej (dz. nr 310, 
308, 304) będące własnością 
Odbiorcy usług tych obiektów. 
W związku z powyższym ewen-

tualna zabudowa przedmio-
towej działki jest możliwa po 
spełnieniu warunków określo-
nych poniżej: 

Zachowania normatywnych 1. 
odległości tj. minimalnych 
odległość 1,50 m wszelkich 
nowo powstających obiektów 
od skrajni urządzeń kanaliza-
cji sanitarnej.
Udostępnianie Spółce Wodo-2. 
ciągi i Kanalizacja w Strze-
gomiu terenu przedmiotowej 
działki w celu konieczności 
przeprowadzenia prac re-
montowo-eksploatacyjnych 
lub usunięcie awarii na urzą-
dzenia kanalizacji sanitarnej. 
Pozostawienia nad istnieją-3. 
cymi urządzeniami kanaliza-
cji sanitarnej pasów ochron-
nych o szerokości 1,50 m 
po obu stronach, licząc od 
skrajni przewodu i krawędzi 
studni, w których zabronione 
jest:
- wykonywanie szczelnej 

nawierzchni betonowej 
i asfaltowej za wyjątkiem 
nawierzchni łatwo rozbie-
ralnej np. z kostki betono-
wej,

- dokonywania zabudowy 
trwałych nasadzeń (drze-
wa, wieloletnie krzewy 
ozdobne)

- magazynowanie towarów 
i urządzeń,

- prowadzenie robót ziem-
nych mogących spowodo-
wać wypłycenie sieci wo-
dociągowych.

 W związku z powyższym przy-
szły nabywca nieruchomości 
nie będzie rościł z tego tytułu 
żadnych pretensji w stosunku 
do Gminy Strzegom.
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny 
w terminie do dnia 31.08.2015 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowo-
dów potwierdzających speł-
nienie warunków przetargu 
ograniczonego. W terminie 
do dnia 01.09.2015 r. Komi-
sja Przetargowa zakwalifikuje 
osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywie-
szając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych 
do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
kasie Urzędu Miejskiego lub 
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 31.08.2015 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 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 sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedzi-
by 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 potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Nr 
obwodu 
głosowa-
nia

Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej 
Komisji do Spraw 
Referendum

1

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

Publiczna Szkoła Pod-
stawowa 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, Kazimierza Pułaskiego, Niepodległości, 
Ofiar Katynia, Parkowa, Świętego Jana, Tadeusza 
Kościuszki 6-12 parzyste, od 13 do końca, Win-
centego Witosa, Widokowa

Zespół Szkół Ogólno-
kształcących 
ul. T. Kościuszki 31 
58-150 Strzegom

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

Zespół Szkół 
ul. Krótka 6 
58-150 Strzegom

5 STRZEGOM: Bohaterów Getta, Krótka, Ogrodowa, 
Świdnicka 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 Pod-
stawowa Nr 4 
Al. Wojska Polskiego 3-5 
58-150 Strzegom

7 STRZEGOM: Bukowa, Cicha, Dębowa, Kasztano-
wa, Klonowa, Promenada, Sosnowa

Zespół Szkół Ogólno-
kształcących  
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. Paderewskie-
go 36 
58-150 Strzegom

9

STRZEGOM: Brzegowa od 17 do końca, Dolna od 
18 do końca, Górnicza, Jeleniogórska, Kopalniana, 
Marii Konopnickiej, Milenijna, Miodowa, Wałbrzy-
ska, Wydobywcza

Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 3 
ul. Jeleniogórska 19 
58-150 Strzegom

10

STRZEGOM: Aleja Wojska Polskiego 1-8, 12A-
14B parzyste, Jarosława Dąbrowskiego, Kościel-
na, Ks. Prałata Stanisława Siwca, Plac Jana Pawła 
II, Szkolna, Świętej Anny

Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 4 
Al. Wojska Polskiego 3-5 
58-150 Strzegom

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

Gimnazjum Nr 1 
ul. Brzegowa 1 
58-150 Strzegom

12

STRZEGOM: Bolesława Limanowskiego, Brzo-
zowa, gen. Henryka Dembińskiego, gen. Józefa 
Bema, gen. Władysława Andersa, Kwiatowa, 
Lipowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Olszowa, 
Piekarnicza, Polna, Słoneczna, Stefana Starzyń-
skiego, Wrzosowa

Gimnazjum Nr 1 
ul. Brzegowa 1 
58-150 Strzegom 
Zespół Szkół Ogólno-
kształcących

13

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

Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 
ul. A. Mickiewicza 1 
58-150 Strzegom

14 GOCZAŁKÓW

Świetlica Wiejska w 
Goczałkowie 
ul. Rogoźnicka 17 
58-152 Goczałków

15 JAROSZÓW: 1-4, 5, 6-20A, od 110 do końca
Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny 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 Pod-
stawowa Nr 3 
Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny 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 Pod-
stawowa w Kostrzy 
ul. Żeromskiego 22 
58-150 Strzegom

21 ROGOŹNICA

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

22 GRANICA, MODLĘCIN, STAWISKA, TOMKO-
WICE

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 Pod-
stawowa w Olszanach 
Olszany 33a 
58-141 Stanowice

 - Obwody oznaczone symbolem dostosowane do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych,

 - Obwody oznaczone symbolem wyznaczone do głosowania koresponden-
cyjnego.

INFORMACJA
Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum 
zarządzonego na dzień 6 września 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 Strzegomiu, Rynek 38 , Biuro Rady pok. Nr 36, tel. 74 8560 550

Na podstawie art. 6 ust. 5, art. 
92 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o referendum ogólno-
krajowym (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 spra-
wie podziału Gminy Strzegom 
na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych z późn. zm. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Dol-
nośląskiego z 2013 r. poz.1444, 

z 2015 r. poz.652) podaje się do 
publicznej wiadomości informację 
o numerach i granicach obwo-
dów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji do spraw 
referendum, w tym o siedzibach 
obwodowych komisji do spraw 
referendum dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w refe-
rendum na terenie gminy Strze-
gom w związku Postanowieniem 
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 

wyborczego wyborca niepełno-
sprawny o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnospraw-
ności w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.) może udzielić pełno-
mocnictwa do głosowania 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 pełnomocnic-
twa do głosowania. 

2) Zgodnie z art. 53a Kodeksu 
wyborczego wyborca może głoso-
wać korespondencyjnie.

Dnia 24 sierpnia 2015 r. upływa 
termin na zgłaszanie zamiaru gło-
sowania korespondencyjnego. 

Głosowanie odbędzie się w sie-
dzibach 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
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Rogoźnica - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
254/11, AM–2, Obr. Rogoźni-
ca, położona w Rogoźnicy przy 
ul. Kolonijnej o powierzchni 
0,1024 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 37.163,70 zł
Wadium - 3.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony 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 po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 18.06.2015 

r.  zakończył  s ię 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 try-
bie 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 sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
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 przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 
207, poz. 2108 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać  w Wydz ia le  Go -
spodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia 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 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 sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny 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 przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
 SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH

GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa 3-go Maja Agrestowa Godzieszówek Gocza�ków
Al. Wojska Polskiego Andersa Al. Woj. Polskiego od

nr 78 do ko�ca
Granica Gocza�ków Górny

Ametystowa Armii Krajowej Grochotów Kostrza
Bankowa Bema Anielewicza Modl�cin �elazów
Bazaltowa
Bukowa

Bohaterów Getta
Bracka

Bartoszówek
Brzoskwiniowa

Olszany
Stanowice

�ó�kiewka
Wie�nica

Ceglana Brzegowa Graniczna Stawiska Rogo�nica
Chopina Brzozowa Gronowska Tomkowice
Cicha Czarna Jagodowa
Czerwonego Krzy�a D�browskiego Jaroszów
D�bowa Dembi�skiego Mi�dzyrzecze
Dworcowa
Fio�kowa

Dolna
Górnicza

Morawa
Porzeczkowa

Granitowa Jeleniogórska Rusko
Ja�minowa Kamienna Skar�yce
Kalcytowa Kasztela�ska Strzelnicza
Kasztanowa Konopnickiej Winogronowa
Klonowa Kopalniana
Kochanowskiego Koszarowa
Kolejowa Ko�cielna
Ko�ciuszki Krótka
Kwarcowa Ks. Pra�ata St. Siwca
Legnicka Kwiatowa
Matejki Le�na
Mickiewicza Limanowskiego
Mostowa Lipowa
Nieca�a Malinowa
Niepodleg�o�ci Milenijna
Ofiar Katynia Miodowa
Paderewskiego Morska
Promenady Ogrodowa
Pu�awskiego Olszowa
Reja Parkowa
Ró�ana Pi�sudskiego
Rze�nicza Plac Jana Paw�a II
Sikorskiego Polna
Skalna Rybna
Sosnowa Rynek
Staffa S�oneczna
�w. Anny Starzy�skiego
�w. Jana Szarych Szeregów
Wa�owa Szkolna
Witosa �w. Jadwigi
Wyspia�skiego �w. Tomasza

�widnicka
Wa�brzyska
Weso�a
Widokowa
Wodna
Wolska
Wrzosowa
Wspólna
Wydobywcza
Zielona

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782) in-
formuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 244/B/2015, Nr 
245/B/2015, Nr 246/B/2015, Nr 
247/B/2015, Nr 248/B/2015, Nr 
249/B/2015 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 30 lipca 2015 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782) in-
formuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 241/B/2015, Nr 
242/B/2015 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 27 lipca 2015 r.

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe
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Stowarzyszenie rozwoju wsi olszany zorganizowało 2 turnusy kolonii nad 
morzem w międzywodziu. Kwota dofinansowania – 8,6 tys. zł

Koło towarzystwa Przyjaciół dzieci przy zSS w Strzegomiu zorganizowało 
półkolonię dla 46 mieszkańców gminy (m. in. z Jaroszowa). 
Kwota dofinansowania – 9 742,20 zł

uczniowie Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu uczestniczyli w półkolonii 
zorganizowanej przez uczniowski Klub Sportowy GImeK w Strzegomiu – 
kwota dofinansowania 3 560 zł

dzieci i młodzież gimnazjalna z Kostrzy i okolic wyjechały na tygodniowy 
obóz sportowo-profilaktyczny do zakopanego, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie uKS „aktywna Kostrza”. Kwota dofinansowania – 10 tys. zł

4-tygodniowa półkolonia „wesołe lato z Copernicusem” cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. wzięło w niej udział w sumie 180 dzieci. 
Koło Przyjaciół dzieci „Copernicus” przy PSP nr 2 otrzymało na organizację 
półkolonii 9,5 tys. zł

Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom zorganizowało 
półkolonię dla dzieci i młodzieży z PSP nr 3, PSP w Goczałkowie i 
Gimnazjum w Goczałkowie – kwota dofinansowania 10 tys. zł

„lato z dwójką” – pod takim hasłem członkowie Stowarzyszenia na rzecz 
wspierania Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zorganizowali półkolonię – 
kwota dofinansowania – 3 tys. zł

8-dniowy pobyt nad Bałtykiem pod hasłem „wakacje z uśmiechem” 
zorganizowało Stowarzyszenie mieszkańców na rzecz rozwoju wsi 
Stanowice – kwota dofinansowania 6 tys. zł

Na pogodę w trakcie tegorocznych wakacji nie mamy prawa narzekać. Zdecydowana większość dni – jak dotąd - była słoneczna, nic więc dziwnego że mali mieszkańcy naszej gminy 
spędzali i nadal spędzają czas wolny od nauki w różnych ciekawych miejscach. Część uczniów wyjechała nad Morze Bałtyckie, inni przemierzali górskie szlaki, spora grupa – zwłaszcza 
na półkoloniach – podziwiała piękny Dolny Śląsk. Poniżej przedstawiamy zdjęcia ukazujące letni wypoczynek najmłodszych. Wsparcia finansowego udzieliła gmina Strzegom.

Lato pełne słońca i przygód


