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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:

Graby
Rewolucja 
na Grabach 

Remontowane są ul. Wał-
brzyska od skrzyżowania 
z drogą krajową nr 5 do ul. 
Dolnej wraz z łącznikiem o 
nawierzchni gruntowej (zada-
nie1), a także ul. Górnicza i ul. 
Jeleniogórska do ul. Dolnej 

 str. 3

StrzeGom
Dom dla 
seniorów 

Gmina otrzymała dotację 
na utworzenie Dziennego 
Domu „Senior – Wigor”. 
W ostatnim czasie władze 
odebrały też list gratulacyjny 
od ministra pracy i polityki 
społecznej 

 str.4

StrzeGom
Co na sesji? 

Jakie uchwały zostały 
podjęte na ostatniej se-
sji Rady Miejskiej? M.in. 
dotyczące zmian w strefie 
parkowania, wyboru ław-
ników czy pomocy d la 
strażaków.  

 str.6

w SkróCIe:

Nowe chodniki 

Na dobre rozpoczął się 
kolejny etap remontu chod-
ników przy drodze woje-
wódzkiej 374. Przypomina-
my, że chodnik sąsiadujący 
z PSP nr 4 został zamknięty 
dla przechodniów i należy 
poruszać się drugą stroną 
ulicy. 

Nie zaleje 

W Jaroszowie zostaną 
wykonane koryta odwadnia-
jące. Wszystko to po to, aby 
uniknąć zalewania posesji 
przez deszczówkę. 

Remontują 
ul. Milenijną 

Trwają prace przy budo-
wie drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych. Roboty 
potrwają do połowy wrze-
śnia 2015 r. 
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Polowa msza św., przepiękny 
ceremoniał żniwno-dożyn-
kowy, niezwykle barwne pre-
zentacje dożynkowe, występy 
zespołów folklorystycznych 
oraz biesiada i zabawa - to 
najważniejsze punkty Gmin-
nych Dożynek, które odbyły 
się w Jaroszowie w dniu 23 
sierpnia br.

Jaroszów był organizatorem 
tegorocznych dożynek w uzna-
niu zasług mieszkańców sołec-
twa za dotychczasowe osiągnię-
cia w krzewieniu obrzędowości 
wiejskiej. Zaszczytną funkcję 
starostów dożynek pełnili Anna 
Komornicka z Olszan i Krzysz-
tof Kowalczyk z Jaroszowa.

Słoneczna pogoda (na szczę-
ście obyło się bez dokuczliwych 
upałów) sprawiła, że miejscowy 
stadion wypełnił się w ostatnią 
niedzielę po brzegi. Frekwencja 
dopisała, a święto plonów w gmi-
nie Strzegom miało piękną i god-
ną oprawę. Rozpoczęło je okolicz-
nościowe nabożeństwo będące 
swoistym podziękowaniem Bogu 
i rolnikom za tegoroczne plony. 
Mszę św. koncelebrowali ks. prałat 
Marek Babuśka oraz ks. Marek 
Krysiak - proboszcz Rzymsko-
Katolickiej Parafii w Jaroszo-
wie. Obaj kapłani z szacunkiem 
odnieśli się do pracy rolników 
i podziękowali im za tak piękną, 
lecz niełatwą pracę. - Nigdy nam 
chleba nie zabraknie, bo Bóg 
jest Ojcem i zna nasze potrzeby 
- podkreślał w homilii ks. Ma-
rek Krysiak. Ważnym akcentem 
niedzielnej mszy dziękczynnej 
było poświęcenie dożynkowych 
wieńców i bochnów chleba przez 
ks. prałata Marka Babuśkę.

Tradycyjnie już wielu pięknych 
wzruszeń dostarczył niezwykle 
symboliczny i sugestywny ce-
remoniał żniwno-dożynkowy, 
podczas którego starostowie 
dożynek przekazali burmistrzo-
wi Strzegomia - Zbigniewowi 
Suchycie chleb - owoc ziemi 
i pracy rąk ludzkich. Oprawę 
muzyczno-taneczną ceremonia-
łu zapewnił ZF „Kostrzanie”.

W stronę uczestników nie-
dzielnych dożynek, których 
gros stanowili rolnicy popłynęło 
wiele podziękowań i wyrazów 
wdzięczności. - Rolnicy są 
ludźmi z ogromną pasją i ko-
chają swoją ziemię. Dziękujemy 
wam z całego serca za waszą 
codzienną pracę i nisko się 
kłaniamy! - zaznaczył burmistrz 
Strzegomia. Słowa uznania wy-
razili ponadto parlamentarzyści 
z okręgu wałbrzyskiego, wo-
jewoda dolnośląski - Tomasz 
Smolarz, starosta świdnicki - 

Piotr Fedorowicz, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Strze-
gomiu - Tomasz Marczak oraz 
sołtys Jaroszowa - Zbigniew 
Kołodziej.

Dożynki to czas radości i za-
bawy. Na jaroszowskiej sce-
nie zaprezentowało się wiele 
zespołów folklorystycznych, 
które swoimi mini-koncertami 
wprawiły w dobry humor pu-
bliczność. W programie arty-

stycznym wystąpili: Olszaniacy, 
Goczałkowanie, Kostrzanie, 
Zbytowianki ze Zbytowej, Ho-
sadyna od Lubina oraz Swojacy 
z Zagrodna. O gorące romskie 
klimaty zadbał zespół Ter-
no, biesiadna grupa Mariana 
Makuli porwała publiczność 
do śpiewu i tańca, a na koniec 
zagrał zespół Makao. Zabawa 
trwała do północy.

TW

Analizie zostały poddane 
ostatnie dwa lata w samorzą-
dach terytorialnych dotyczące 
dochodów własnych, wydatków 
inwestycyjnych, środków po-
chodzących z Unii Europejskiej, 
a także wskaźnika zadłużenia. 
Premiowane zostały gminy, 
w których wskaźnik zadłuże-
nia zawierał się w przedzia-
le 30-45 proc. Cieszyć może 
zwłaszcza stosunkowo wysoki 
wskaźnik dochodów własnych 
w przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca. W 2014 roku wyniósł on 
2016,2 zł.

Obecność w rankingu to 
ogromne wyróżnienie dla gmi-

ny Strzegom oraz świadectwo 
na to, że jest ona zarządzana 
w sposób rozsądny i mądry. 
– Bardzo cieszę się z tego, że 
nasza praca na rzecz gminy 
Strzegom została doceniona 
przez redakcję tak prestiżowego 
pisma. To duży zaszczyt – pod-
kreśla burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. – Dzię-
kuję wszystkim pracownikom 
Urzędu Miejskiego i jednostek 
organizacyjnych gminy, bo to 
dzięki nim w szczególności 
znaleźliśmy się wśród 100 gmin 
w Polsce najbardziej efektywnie 
zarządzanych – mówi bur-
mistrz. 

Po święcie plonów

Gmina Strzegom wśród najlepszych

W stronę uczestników, których gros stanowili rolnicy popłynęło wiele wyrazów wdzięczności

Obecność w rankingu to ogromne wyróżnienie dla gminy oraz dowód dobrego zarządzania

W 31. numerze tygodnika „Wprost” z 27 lipca 2015 r., 
opublikowany został ranking „100 najbardziej efektywnie 
zarządzanych gmin.” Wśród zestawienia gmin miejskich 
i miejsko - wiejskich, jest także nasza gmina Strzegom.
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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

Wydawca: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
 Redaguje zespół: Grażyna Kuczer, Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki. 

Projekt makiety: Dominik Pędziwol. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul. Kolejowa 7, 50- 075 Bielany Wrocławskie. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Nasi seniorzy zwiedzili m. in. 
Panoramę Racławicką, wjechali 
na 49. piętro Sky Tower, by z 
lotu ptaka podziwiać stolicę 
Dolnego Śląska, spacerowali po 
wrocławskim Rynku i Ostro-
wie Tumskim, odbyli godzin-
ny rejs po Odrze, odwiedzili 
ZOO i nowo otwarty pawilon 
Afrykarium. Wieczorem prze-
żyli piękny pokaz fontanny 

multimedialnej. – Dzień był 
naprawdę udany i czekamy na 
kolejne wycieczki – zapowia-
dają członkowie PZERiI w 
Strzegomiu. 

A już teraz Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Strze-
gomiu oraz Komisja Kultury 
zaprasza członków związku na 
spotkania przy kawie i herbacie 

w każdą środę od godz. 11.00 do 
13.00 w budynku CAS „Karmel” 
– I piętro, sala nr 230. Pierwsze 
spotkanie 16 września br. 

red

Możliwe jest zgłaszanie uwag 
do zdefiniowanej analizy SWOT 
i zaproponowanych celów. 

Uwagi do projektu anali-
zy SWOT oraz wyznaczo-
nych celów należy składać do 
dnia 10 września br. drogą e-

mailową na adres: poczta@lgd-
szlakiemgranitu.pl

Informacje dostępne są pod 
linkiem:

h t t p : / / w w w . l g d -
szlakiemgranitu.pl/lgd_szla-
kiem_granitu/index.php 

Czytelnicy przysyłają do 
nas zdjęcia Strzegomia oraz 
jego zakątków. W tym nume-
rze „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” chcielibyśmy za-
prezentować zdjęcia autorstwa 
strzegomianina Łukasza.

Osoby, które chciałby się 
pochwalić swoimi fotografia-
mi, mogą je wysłać na adres 
mailowy: 
biuletyn@strzegom.pl. 

Najciekawsze opubliku-
jemy!

Seniorzy w trasie

Uwagi do strategii rozwoju

Pokaż piękno Strzegomia na zdjęciach!

– Dzień był naprawdę udany i czekamy na kolejne wycieczki – zapowiadają członkowie PZERiI w Strzegomiu

Zmiany do projektu analizy SWOT oraz wyznaczonych celów należy składać do dnia 10 września br.

Osoby, które chciałby się pochwalić swoimi fotografiami, mogą je wysłać do gazety e-mailem

Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Strzego-
miu zorganizował wycieczkę 
do Wrocławia. W wyjeździe, 
który odbył się 22 sierpnia br., 
uczestniczyło 50 osób.

Zapraszamy seniorów na gimnastykę! 
Od września  br. będą wznowione zajęcia gimnastyki korekcyjnej z elementami fizjoterapii dla grupy 40 seniorów z gminy Strzegom. 
Dotychczasowe zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem seniorów, dlatego burmistrz Zbigniew Suchyta podjął decyzję o ich kontynuacji 
i dofinansowaniu. Gimnastyka będzie prowadzona przez rehabilitanta Macieja Romanowskiego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w okresie od września 
do  15  grudnia 2015 r. Miesięczna odpłatność za zajęcia to 10 zł. Chętne osoby, posiadające legitymację emeryta lub rencisty, mogą zapisywać 
się osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom przy ul. Świdnickiej 21 lub pod numerem telefonu 74 649 24 14. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w hali OSiR 15 września br. o godzinie 16.00.
 red

Trwają prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) 2014-2020 obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Granitu” (LGD). W dniu 18 sierpnia br. odbyło się drugie spotkanie, na którym 
omówiono zdefiniowane słabe i mocne strony obszaru LGD oraz zaproponowane zostały do realizacji 
cele ogólne i szczegółowe nowo tworzonej strategii. 

–  Aktywny udział państwa w procesie tworzenia LSR umożliwia określenie 
realnych potrzeb i problemów obszaru LGD „Szlakiem Granitu”, pomaga 
wypracować kierunki wspólnych działań na rzecz jego rozwoju, także pozwoli 
na określenie typów zadań, na realizację których zostaną zaplanowane środki 
finansowe do 2020 roku – mówią twórcy strategii
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Sierpień – wrzesień 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

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

06.09 - 12.09 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-
52-06

13.09 - 19.09 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-
19-64

Kiedy dyżury naszych aptek? Gmina bez mikroinstalacji?
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

Podajemy ważną informację 
dla osób, które złożyły wnioski 
w sprawie mikroinstalacji prosu-
menckich. 

Wniosek gminy Strzegom 
złożony w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej”, w 
zakresie budowy mikroinstalacji 
prosumenckich wykorzystują-
cych lokalne, odnawialne źródła 
energii, w szczególności energii 
elektrycznej i cieplnej, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, nie 
uzyskał dofinansowania. Kryteria 

oceny wniosków premiowały 
gminy uboższe i posiadające na 
swoim terenie parki narodowe, 
krajobrazowe i rezerwaty przy-
rody. Z tego też powodu wniosek 
nie znalazł się na liście projektów 
dofinansowanych.

Zapraszamy 
przedsiębiorców  

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

zmiany godzin
Przypominamy wszystkim miesz-

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

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

red

Inwestycja zakresem obejmie 
przebudowę dróg o łącznej 
długości 1,86 km. Powstaną 
nowe chodniki o nawierzchni 
z kostki granitowej i betono-
wej, ścieżka rowerowa asfal-
towa i ciąg pieszo-rowerowy 
z kostki betonowej. Wszystkie 
przebudowywane ulice uzy-
skają nawierzchnię asfaltową. 
Tam, gdzie to niezbędne, 
powstanie nowa kanaliza-
cja deszczowa. Wymianie na 
LED-owe ulegnie również 
oświetlenie uliczne. Ponad-
to wyremontowany zostanie 
most nad Strzegomką w ciągu 
ul. Wałbrzyskiej. Wybudo-

wany zostanie także chodnik 
prowadzący do nowego cmen-
tarza przy ul. Wałbrzyskiej, do 
którego dzisiaj mieszkańcy 
są zmuszeni iść poboczem 
ruchliwej drogi. 

Wszystkie te działania mają 
na celu poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu pieszego, rowe-
rowego i samochodowego, 
znaczne zmniejszenie uciąż-

liwości związanej z dużym 
natężeniem transportu cięż-
kiego (ograniczenie hałasu 
i zapylenia na skutek wymianą 
nawierzchni na asfaltową). 
Realizacja przedsięwzięcia 
będzie miała również znaczący 
wpływ na sposób transportu 
kamienia ze znajdujących się 
na Grabach firm kamieniar-
skich. 

W Strzegomiu sukcesywnie remontowane są elewacje kamienic. Do grona odnowionych obiektów dołączyły budynki przy ulicy Dolnej oraz Ks. Prałata St. Siwca. Już niedługo swoje 
oblicze zmieni także kamienica przy pl. Jana Pawła II. Jest coraz ładniej i miasto pięknieje z roku na rok. 

Tak zmienia się dzielnica Graby

Fasady budynków coraz piękniejsze!

Wszystkie przebudowywane ulice uzyskają nawierzchnię asfaltową. Tam, gdzie to niezbędne, powstanie nowa kanalizacja deszczowa, a także oświetlenie

Dzięki remontom budynków zmienia się również wizerunek miasta. Nowo wyremontowane obiekty doskonale korespondują m.in. z modernizowanymi ulicami 

Prace związane z przebudową dróg gminnych na osiedlu Graby w Strzegomiu są już bardzo 
zaawansowane. Przypomnijmy, że w ramach przedsięwzięcia remontowane są ul. Wałbrzy-
ska od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do ul. Dolnej wraz z łącznikiem o nawierzchni 
gruntowej (zadanie1); ul. Górnicza i ul. Jeleniogórska do ul. Dolnej. 

Informacje w sprawach związanych z realizacją inwestycji można uzy-
skać w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia, które występują 
podczas realizacji przedsięwzięcia.
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Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta złożył wniosek 
o powołanie przez wojewodę 
dolnośląskiego komisji do 
spraw szacowania szkód w go-
spodarstwach rolnych i dzia-
łach specjalnych produkcji 
rolnej, w których wystąpiły 
szkody spowodowane przez 
suszę, grad, deszcz nawalny, 
ujemne skutki przezimowa-
nia, przymrozki wiosenne, 
powódź, huragan, piorun, ob-
sunięcie się ziemi lub lawinę.

Przypomnijmy, że 11 sierpnia 
2015 r. w gminie Strzegom wy-
stąpiły opady deszczu i gradu, 
powodujące uszkodzenia upraw 
kukurydzy, warzyw, ziemniaków, 
buraków cukrowych. Uszkodzo-
ne i zbite zostały zalążki, owoce, 
kolby, łodygi i liście. W wyniku 
gradobicia najbardziej ucierpiały 
wsie: Godzieszówek, Tomkowi-
ce, Modlęcin, Stawiska i Gra-
nica. Natomiast w miesiącach 
od czerwca do sierpnia skąpe 
opady deszczu na terenie całej 

gminy spowodowały wystąpie-
nie deficytu wody, a tym samym 
wysuszenie roślin uprawnych 
kukurydzy, ziemniaka, bura-
ka cukrowego, warzyw, roślin 
strączkowych. Spowodowało to 
niewykształcenie się i zasychanie 
zawiązków owoców i nasion, 
obumieranie części naziemnych 
roślin. Osoby, których gospo-

darstwa ucierpiały w wyniku 
warunków pogodowych mogą 

składać wnioski o oszacowanie 
szkód. 

- Jestem przekonany, że pań-
stwa inicjatywa przyczyni się do 
poprawy dostępu usług adreso-
wanych do seniorów 
i równocześnie wpły-
nie na zwiększenie ich 
aktywności – napisał 
w liście minister.

Przypomnijmy, że 
złożona przez gminę 
oferta znalazła się na 
2. miejscu wśród dzie-
sięciu ofert dolnośląskich gmin. 
W skali kraju zajęła 77. miejsce 
na 134 złożone oferty i otrzy-
mała dofinansowanie w pełnym 

wnioskowanym zakresie. Ze 
środków finansowych ministra 
pracy i polityki społecznej gmi-

na Strzegom otrzyma 
250 tys. zł, w tym 180 
tys. zł na prace adapta-
cyjne oraz 70 tys. zł na 
wyposażenie. 

Dzienny Dom „Se-
nior – Wigor” będzie 
z loka l izowany na 
parterze budynku po 

byłej przychodni przy ul. Armii 
Krajowej. Jego otwarcie nastąpi 
w grudniu br.

red

Oszacują straty

Gratulacje od ministra za Dzienny Dom Seniora Wigor

Ważna informacja dla poszkodowanych przez grad i suszę! Będzie komisja do szacowania szkód

Dzienny Dom „Senior – Wigor” będzie zlokalizowany na parterze budynku po byłej przychodni

Właścicielu nieruchomości, 
zarządco Wspólnoty Miesz-
kaniowej, zarządco Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w związku z licz-
nymi interwencjami odbiorcy 
odpadów komunalnych z terenu 
gminy Strzegom o nieprawidło-
wym zbieraniu odpadów przez 
mieszkańców ponownie przy-
pominamy, że gmina Strzegom, 
przejmując obowiązek gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 
przyjęła system zbierania tych 
odpadów. W przypadku nierucho-
mości wielolokalowych w dwóch 
pojemnikach – w pojemniku 
czarnym lub ciemnozielonym 
– z przeznaczeniem na odpady 
zmieszane oraz - w pojemniku 
żółtym – na odpady suche. Od-
pady suche są to wszelkie odpady 
opakowania, które pozyskujemy 
w naszych gospodarstwach domo-
wych. Odpady te przekazywane 
są dalej do odzysku i recyklingu. 
Wyjątek przy zbiórce opakowań 
stanowią szklane butelki, które 
należy wrzucać do zielonych po-
jemników ustawionych na terenie 
całej gminy z przeznaczeniem do 
zbiórki szkła. Odpady zmieszane 
są to odpady, które trafiają na 
składowisko odpadów. Właści-
ciele domków jednorodzinnych 
zobowiązani są także do zbierania 
odpadów biodegradowalnych 

i odpadów zielonych w pojem-
nikach koloru brązowego lub 
do zagospodarowywania tych 
odpadów w przydomowych kom-
postowniach. 

W związku z tym zwracamy się 
ponownie z apelem do wszystkich 
właścicieli nieruchomości o do-
posażenie swoich posesji w od-
powiednie pojemniki i zbieranie 
odpadów komunalnych, zgodnie 
z przyjętym w gminie systemem.

Celem prawidłowego zbierania 
odpadów oraz dokładnego ich 
segregowania, jest przekazywanie 
jak najmniejszej ilości odpadów 
na składowisko, a jak najwięcej do 
ich odzysku. Wiąże się to przede 
wszystkim z ochroną naszego 
środowiska, w którym żyjemy 
i w którym żyć będą nasze dzieci 
i wnuki oraz z ponoszeniem coraz 
mniejszych kosztów związanych 
ze składowaniem odpadów, co 
w konsekwencji przekładać się 
będzie na ponoszenie mniejszych 
opłat przez mieszkańców gminy.

Segregujmy śmieci

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej radna Sabina Wik-
torowicz poprosiła o zabezpie-
czenie środków finansowych 
w przyszłorocznym budżecie 
gminy Strzegom na organi-
zację szkolenia „Bezpieczna 
Kobieta”. Za nami 1. edycja 
tego typu szkoleń. 

Organizatorami wydarzenia 
był Urząd Miejski w Strzegomiu 
oraz Komenda Powiatowa Policji 
w Świdnicy. Zajęcia odbywały się 
od czerwca do końca lipca 2015 r. 
Wzięło w nich udział 29 miesz-
kanek gminy Strzegom. 

Celem akcji jest uświadomie-
nie kobietom zagrożeń, na jakie 
mogą być narażone w codzien-
nym życiu oraz nauka sposobów 
radzenia sobie w trudnych sytu-

acjach. Bezpłatny cykl szkolenia 
obejmuje zajęcia teoretyczne 
i praktyczne. Strzegomianki 
miały okazję wysłuchać poga-
danek dotyczących rodzajów 
niebezpieczeństw oraz wziąć 
udział w praktycznych zajęciach 
z samoobrony i taktyki odpiera-
nia ataku. – Bardzo dziękuję panu 
burmistrzowi Zbigniewowi Su-
chycie za wsparcie akcji oraz pani 

Urszuli Olszewskiej, koordyna-
torowi szkoleń – mówi Sabina 
Wiktorowicz. Zainteresowanie 
szkoleniami jest na tyle duże, że 
w przyszłym roku planowane jest 
kolejne. – Będziemy zachęcać 
swoje mamy, siostry i sąsiadki do 
udziału w akcji „Bezpieczna Ko-
bieta”. Zdobyta wiedza pozwala 
nam się czuć bezpieczniej – mó-
wią uczestniczki szkolenia. 

W związku z wejściem w ży-
cie ustawy z dnia 28 listopa-
da 2014 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu  czystości  i  po-
rządku w gminach oraz niektó-
rych  innych ustaw, burmistrz 
Strzegomia  informuje,  że od 
1 września 2015  r.  obowiąz-
ki właściciela  nieruchomości 
w budynkach wielolokalowych 
w zakresie opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi przejmują wspólnoty miesz-
kaniowe 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 nieru-
chomość osobno. Dotyczy  to 
budynków  liczących powyżej 
7 lokali mieszkalnych.

W  związku  z  tym  opłatę 
od września  należy wnosić 
wraz  z  innymi  opłatami  do 
spółdzielni  mieszkaniowej, 
wspólnot  mieszkaniowych 
lub  zarządców  nierucho-
mości.
Spółdzielnia  mieszkanio-

wa oraz  zarządcy wspólnot 
mieszkaniowych należności 
te przekażą na konto gminy 
Strzegom.
Opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za 
sierpień z  terminem płatno-
ści  do  20 września  2015  r. 
należy dokonać  jak dotych-
czas na indywidualne konta 
gminy Strzegom.
W związku z tym należy:

-  opłatę za wrzesień 2015 r. 
wnosić na konto spółdzielni 
mieszkaniowej oraz wspól-
noty mieszkaniowej;

- w przypadku posiada-
nej nadpłaty w opłacie za 
gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi tzn. 
dokonanej opłaty powyżej 
miesiąca  sierpnia  2015  r. 
należy zwrócić się do gmi-
ny Strzegom z wnioskiem 
o  jej  zwrot. We  wniosku 
należy  wskazać  sposób 
zwrotu posiadanej nadpła-
ty.
W  budynkach  liczących 

mniej  niż  7  lokali mieszkal-
nych  opłaty  za  gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi należy wnosić na starych 
zasadach,  tj.  na  obowią-
zujące  indywidualne  konta 
gminy Strzegom. Wszelkie 
zmiany mające wpływ na jej 
wysokość  należy  zgłaszać 
bezpośrednio  do  Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Wiedzą jak się bronić  
Zakończyła się I edycja kursów samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Kobieta”

Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu (parter, pok. 15) lub u sołtysów. Można jest też pobrać ze strony: http://
www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-
sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi, tel. 74 8560-521.

Niedawno informowaliśmy na łamach „Gminnych Wiado-
mości Strzegom” o otrzymaniu przez naszą gminę dotacji na 
utworzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor”. W ostat-
nim okresie list gratulacyjny w tej sprawie wystosował 
minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak 
– Kamysz.

Właścicielu nieruchomości! 

Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Świebodzicach z 
pomocą i wsparciem władz 
Strzegomia zamierza reali-
zować budynki wielorodzin-
ne na terenie Strzegomia z 
mieszkaniami lokatorskimi 
z kredytu udzielonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajo-
wego na podstawie przepisów, 
które ukażą się w najbliższym 
czasie. 

Wymagany wkład własny 
stanowić będzie 30 % war-
tości mieszkania. Pozostałe 
70 % stanowić będzie kredyt 
udzielony spółdzielni.

Spłata kredytu następować 
będzie przez okres ok. 30 lat i 
bezpośrednią stroną dla banku 
będzie spółdzielnia.

Wielkość mieszkania przy-
dzielanego będzie zależała od 
ilości członków w rodzinie, 
a ponadto wymagane będzie 
stałe zatrudnienie.

Więcej informacji przeka-
żemy po ukazaniu się sto-
sownych przepisów w tym 
zakresie.

Orientacyjny wkład własny 
to 990 zł/m² powierzchni 
użytkowej mieszkania.

Mieszkania lokatorskie 
w Strzegomiu

Zapraszamy zainteresowanych budową nowego mieszkania lokatorskiego 
do złożenia pisemnej oferty na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świe-
bodzicach, ul. Siemowita 31, 58-160 Świebodzice.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu:
74/ 64 62 0 26 lub 74/ 64 62 0 20 lub e-mail: ikwadrans@smswiebodzice.pl 
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Zdecydowana większość 
nastolatków (86,2 proc.) ko-
rzysta z internetu codziennie. 
Ponad połowa przyznaje, że 
ich rodzice nie interesują się 
tym, co dzieci robią w inter-
necie. Nie ma wątpliwości, 
że surfowanie w sieci posiada 
wiele zalet. Ale internet, to 
także zagrożenia. Jak ustrzec 
przed nimi nasze pociechy? 
Dla młodych ludzi internet 
to jedno z głównych na-
rzędzi do codziennego po-
znawania świata i kontaktu 
z rówieśnikami. Z badania 
„Nastolatki wobec internetu” 
zrealizowanego przez Wyż-
szą Szkołę Nauk Społecz-
nych Pedagogium na zlecenie 
Rzecznika Praw Dziecka 
i NASK wynika, że aż 68,6 
proc. nastolatków z internetu 
czerpie wiedzę potrzebną im 
do szkoły oraz rozwija swoje 
zainteresowania. 67,1 proc. 
młodych ludzi zadeklarowało 
jednocześnie, że internet jest 
dla nich źródłem rozrywki, 
a 62,1 proc. używa go do 
kontaktu z innymi osoba-
mi. Zdecydowana większość 
młodych ludzi wiedzę o spo-
sobach korzystania z sieci 
zdobywa samodzielnie. Jeśli 
mają problem, zwracają się do 
swoich rówieśników lub star-
szego rodzeństwa. Deklarują 
jednocześnie, że ich rodzice 
posiadają umiejętności w tym 
zakresie, ale ponad połowa 
z nich odpowiada równocze-
śnie, że dorośli nie interesują 
s ię  tym, co młodzi  robią 

w internecie. W sieci, prócz 
niewątpliwie pożytecznych 
treści, młodzież może natra-
fić również na te szkodliwe. 
Wśród nich są nielegalne, tj. 
pornografia dziecięca, treści 
rasistowskie, ksenofobiczne, 
oraz te mające szkodliwy 
wpływ na dzieci i młodzież 
– zachęcające do autode-
strukcji, obrazujące przemoc, 
obrażenia fizyczne, śmierć, 
pornograficzne, nawołujące 
do nietolerancji. Policjanci 
oraz specjaliści z Instytutu 
Badawczego NASK (zespół 
D yżurnet .p l )  monitorują 
i zwalczają szkodliwe oraz 
nielegalne treści w internecie. 
By wzmocnić współpracę, 
MSW, Policja oraz NASK 
podpisały porozumienie w ra-
mach programu „CyberPol". 
Jego celem jest jeszcze sku-
teczniejsza niwelacja niebez-
piecznych zjawisk w interne-
cie. W ramach programu or-
ganizowane są specjalistyczne 
szkolenia dla funkcjonariuszy, 
które prowadzą specjaliści 
z NASK. Dotyczą one przede 
wszystkim zwalczania cyber-
przestępstw oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży w internecie. Program 
szkoleń obejmuje grupę ok. 
1700 funkcjonariuszy, którzy 
prócz zwalczania przestępstw, 
będą edukować młodzież 
w szkołach. 

O bezpieczeństwo młodych 
ludzi mogą zadbać również 
rodzice. Oto kilka przydat-
nych porad: 

- Od samego początku to-
warzysz dziecku w poznawa-
niu internetu. Interesuj się 
witrynami, które odwiedza 
i proponuj mu strony do-
stosowane do wieku i hobby. 
Szukaj wspólnych zaintere-
sowań, zastanów się, czego 
możecie się nauczyć od siebie 
nawzajem. 

- Wspólne surfowanie po 
internecie, to doskonała oka-
zja do rozmów o bezpiecznym 
korzystaniu z niego. Sam 
wcześniej możesz przygo-
tować się do rozmowy, np. 
korzystając z porad na stronie 
www.saferinternet.pl. 

-  Zabezpiecz komputer 
programami filtrującymi oraz 
programami antywirusowymi. 
Pamiętaj, że z internetem 
łączą się również inne urzą-
dzenia, z których korzystają 

dzieci (np. telefon komórko-
wy, tablet, konsola do gier czy 
telewizor). 

- Utrzymuj kontakt z dziec-
kiem. Rozmawiaj z nim. Nie 
złość się i nie krzycz – staraj 
się jak najwięcej tłumaczyć, 
bądź dla dziecka wsparciem. 

- W razie problemów – 
reaguj! Korzystaj z porad 
specjalistów. Nielegalne treści 
(tj. pornografia dziecięca, 
rasistowskie, ksenofobiczne) 
zgłaszaj na Policję. Te mające 
szkodliwy wpływ na dziecko 
(zachęcające do autodestruk-
cji, pornograficzne, nawołują-
ce do nietolerancji, obrazujące 
przemoc, obrażenia fizyczne 
lub śmierć) zgłaszaj admini-
stratorom stron lub zespołowi 
Dyżurnet.pl (www.dyżurnet.
pl) 

źródło (KwP wrocław)
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

mieszkanka: w jaki sposób 
mogę się skontaktować z pa-
nem krzysztofem kaszubem? 
Poproszę może o e-maila.

Proszę skontaktować się 
z Biurem Rady Miejskiej w 
Strzegomiu – tel. 74 8560 
550.

ciekawa: mam pytanie. co jest 
budowane koło stacji shell?

Powstanie tam „Biedron-
ka”. Jest to teren prywatny 
i gmina nie jest stroną w 
tych decyzjach. Kiedy przed 
Dożynkami przejeżdżałem 
tamtędy, badania geologiczne 
były przeprowadzane przez 
firmę McDonald’s na swojej 
działce. 

zawiedziona: Panie burmi-
strzu, jak z naszym placem 
zabaw - widać że nic się nie 
dzieje? jeżeli nie może być w 
środku wioski, to dlaczego nie 
można zrobić na boisku - tam 
będzie bezpiecznie.

Pani „zawiedziona” chyba 
troszkę mało komunikuje się 
z mieszkańcami wsi. Pisałem 
już, że zakupiliśmy działkę w 
środku wsi. W ostatnim czasie 
konsultowaliśmy projekt placu 
zabaw. W chwili obecnej trwa 
dalszy proces projektowania. 
Uprzedzałem też, że proces 
realizacji jest uzależniony 
od uruchomienia środków 
finansowych w ramach „Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich”. 

krystyna: witam panie bur-
mistrzu. moje pytanie dotyczy 
czystości w mieście, a bardziej o 
jej brak. nie pamiętam, żeby w 
mieście było tak brudno, odkąd 
jest pan burmistrzem. zaob-
serwowałam, że jest mnóstwo 
śmieci, niedopałków papiero-
sów, piachu na rynku. widać, 
że od dawna nikt nie zamiatał. 
tak samo brudno jest, jak idzie 
się do lasu, śmieci wysypują się 
z koszy, okropny widok.   

Chodząc po mieście zauwa-
żyłem, że jest czysto, trawniki 
powykaszane. Codziennie ok. 
godz. 7.00 w Rynku spotykam 
pracujące panie sprzątaczki. 
Problemem są śmieci, które 

nie mieszczą się w kubłach, 
bo niektóre Wspólnoty nie-
stety mają ich za mało. Jak 
państwo sami widzicie, kłopot 
jest także z podrzucaniem 
śmieci do kontenerów Wspól-
not z prowadzonych małych 
działalności gospodarczych, 
które nie mają podpisanych 
umów z ZUK Sp. z o. o.  W 
dniu 02.09.2015 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
odbędzie s ię  spotkanie z 
przedsiębiorcami ws. projektu 
objęcia wywozu wszystkich 
śmieci komunalnych przez 
firmę, która wygra przetarg 
w gminie Strzegom na wywóz 
śmieci. 

Ada: czy podczas remontu 
chodnika przy PsP 4 ulegnie 
zniszczeniu zabytkowy be-
tonowy słup ogłoszeniowy? 
Proszę zachować ten ostatni i 
nie zamieniać go na te plasti-
kowe badziewie.  

Zgodnie z projektem, słup 
pozostanie. Dziękuję za za-
interesowanie.

A dam: Panie  bur mist r zu. 
dlaczego zuk zabiera po-
jemniki na papier? czy dla-
tego, że zamiast zapewnić 
mieszkańcom gminy pracę, to 
woli pan „w drodze przetargu” 
przekazać wywóz odpadów 
innej obcej f irmie? Proszę nie 
pisać że zuk droższy, że nie 
starczy na inwestycje, bo to 

tłumaczenie nie jest na miej-
scu... wolę mniej inwestycji, 
a żeby nasi mieszkańcy mieli 
pracę, a nie na bruk. Proszę 
pomyśleć lub zapytać miesz-
kańców gminy.... tak samo 
z dowozem dzieci do szkół. 
lepiej dokupić autobus czy 
dwa niż zlecać dowóz jakimś 
Pks-om. są środki unijne, 
które gmina dobrze pozyskuje, 
więc może i na autobus by sie 
znalazło....bo w sumie można 
wziąć obce f irmy, pozamy-
kać wszystkie w gminie i na 
ich miejscu otworzyć kolejne 
markety, mcdonald ’sy itp. 
bo będą miejsca pracy........... 
tylko nie myślicie ile sklepów i 
barów popada i ile ludzi straci 
pracę........więcej niż zostanie 
zatrudnionych. Przykre, ale 
prawdziwe w naszej gminie. i 
nie liczę na porządną, obszer-
ną odpowiedź, bo zawsze są 
wymijające, ale przypominam, 
że nadejdą wybory i zadamy te 
pytania panu na spotkaniach 
przedwyborczych....... i rozli-
czymy bo o bartoszówku pan 
już chyba zapomniał......

Zacznę od ostatniego aka-
pitu. Jak można pisać, że 
zapomniałem o Bartoszów-
ku, kiedy zakończyliśmy  I 
etap inwestycji pn.: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
we wsi Bartoszówek - etap 
I” za kwotę ponad 950 tys. zł 
brutto. Wszystkie wsie mogą 
zazdrościć mieszkańcom Bar-

toszówka tego, jak wyglądają 
drogi po kanalizacji w tej wsi. 
Pan tego nie widzi? Jest pan 
chyba pracownikiem ZUK sp. 
z o. o. albo członkiem rodziny 
pracownika. Nie ja zza biurka 
mogę typować, kto ma wozić 
śmieci. Takie są przepisy i 
ja ich nie złamię. Musi być 
przetarg. ZUK sp. z o. o. sama 
się musi obronić w przetargu 
swoją ceną. Przypomnę też, że 
od ceny uzyskanej w przetargu 
zależy cena za wywóz śmieci 
każdego z nas. W sąsiednich 
gminach w ostatnim czasie 
podwyższano ceny śmieci 
właśnie po przetargach. Co 
na to powiedzą mieszkańcy 
naszej gminy? Nasza gmina 
to 27 tys. mieszkańców, a nie 
tylko spółka ZUK. Proszę 
o więcej optymizmu, bo ja 
go mam. Obserwuję pracę 
nowego zarządu, a także za-
angażowanie pracowników, 
by ta spółka istniała i miała 
się dobrze. Cieszy mnie po-
dejmowanie innych zadań 
przez spółkę, a nie tylko tych, 
które finansowane są przez 
gminę. W ostatnim czasie 
spółka wygrała trzy prze-
targi na chodniki w gminie 
Świdnica i Jaworze. Podjęła 
się też innych zadań. Gmina 
przekazała też dwa nowe za-
dania – zarządzanie mieniem 
komunalnym, za które płaci 
gmina oraz kotłownię, która 
jest dochodowa. Coraz opty-

mistyczniej patrzę na tempo 
i jakość pracy pracowników 
ZUK. Coraz rzadziej docie-
rają do mnie skargi miesz-
kańców, że pracownicy ZUK 
markują pracę na mieście lub 
wręcz, że siedzą i nie pracu-
ją. Ja też to zauważam, że z 
dyscypliną pracy jest coraz 
lepiej. Nie ja likwidowałem 
dowozy uczniów do szkół. 
ZUK posiada dwa środki 
transportu przekazane przez 
gminę, na których powinien 
i z tego co wiem - zarabia. 
Co do budowy marketów, to 
decyzje w tych tematach nie 
są w moich kompetencjach. 
Jedni z nich się bardzo cieszą, 
inni nie. Ale tak to zawsze 
jest. Tak jak już napisałem, 
o tym czy będzie pan miał 
pracę w ZUK, zdecyduje pan 
sam swoim zaangażowaniem 
w jej  działalność. Spółka 
ZUK ma dobry zarząd i jeśli 
zarząd i pracownicy będą szli 
w jednym kierunku, to na 
pewno będzie dobrze, a może 
bardzo dobrze. Z chęcią spo-
tkam się nie tylko przed wy-
borami z mieszkańcami wsi 
Bartoszówek, bo jest o czym 
rozmawiać. Słabo oceniam 
aktywność mieszkańców wsi 
w życiu gminy. Przykładem 
są ostatnie Dożynki – tuż 
pod nosem, bo w Jaroszowie. 
Zabrakło pani sołtys i wsi nie 
było na Dożynkach. A nie 
było tylko dwóch.

J a k i e  n o w e  m a t e r i a ł y 
i o czym ukazały się w ostat-
nim okresie w Telewizji In-
ternetowej Strzegom? Tym 
razem polecamy mater iał 
związany z tegoroczną edycją 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru w Strzegomiu – rela-

cję z koncertu galowego oraz 
tak lubianego przez wszyst-
kich „Rynku Świata”. Ponadto 
będzie można zobaczyć rów-
nież, jak przebiegały Dożynki 
Gminne w Jaroszowie, które 
odbyły się 23 sierpnia br. 

Nowości na antenie TV!

Rodzicu, dbaj o bezpieczeństwo dziecka w internecie!
Burmistrz  Strzegomia  Zbigniew Su-

chyta zaprasza mieszkańców Rynku na 

spotkanie, które odbędzie się 8 wrze-

śnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali narad 

Urzędu Miejskiego ( pok.29). 

Spotkanie burmistrza 
z mieszkańcami Rynku  

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

ochrony strażaków biorących 
bezpośredni udział w działa-
niach ratowniczych – członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Olszanach zachodzi potrze-
ba zakupu nowych hełmów bo-
jowych. Wolą radnych ta jed-
nostka OSP otrzyma dofinan-
sowanie do zakupu 6 hełmów 
bojowych w wysokości 2305,00 
zł z budżetu gminy Strzegom. 
Koszt hełmów szacuje się na 
kwotę 4105,00 zł. Pozostałe 

środki jednostka otrzyma ze 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. 

Zmiany w strefie płatnego 
parkowania 

Strefa płatnego parkowa-
nia w Strzegomiu, zgodnie 
z uchwałą, podjętą na sesji, 
będzie obejmowała teraz ulice: 
Rynek, Świdnicką od Rynku do 
budynku nr 33 przy Świdnic-
kiej, Dąbrowskiego od Rynku 
do skrzyżowania z Ks. Prałata 
St. Siwca i Szkolną, Bohaterów 

Getta, Krótką od Rynku do 
Kamiennej, Paderewskiego od 
Rynku do Bankowej. Rozsze-
rzenie strefy jest związane ze 
znacznym deficytem miejsc 
parkingowych oraz potrzeba-
mi organizacji ruchu w celu 
zwiększenia rotacji parkujących 
pojazdów. 

Wybrali ławników 
Radni poprzez głosowa-

nie dokonali wyboru ławni-
ków sądowych. Do Wydziału 
Rodzinnego i  Nieletnich: 
Zdzisławę Dmytrarz, Annę 
Jarosińską, Bożenę Macie-
jewską , A g nieszkę Kr uk , 
M o n i k ę  K o w a l s k ą , J a n a 
Demkiewicza. Do Wydziału 

Pracy: Józefa Białka, Józefa 
Czerwieckiego, Bożenę Bo-
janowską-Czuk. 

W trakcie sesji radni podjęli 
również uchwałę w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
na lata 2015 – 2024 oraz 
w sprawie zmian budżetu 
gminy Strzegom na 2015 
r. Ponadto radni uchwalili 
miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego 
obręb wsi Rogoźnica oraz 
miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego 
dla obszarów oznaczonych 
symbolami 1RM/U oraz 1 
MN położonych w obrębie 
wsi Bartoszówek. 

O czym była sesja Rady Miejskiej?
Głosowano w sprawach: dofinansowania zakupu hełmów, zmian w strefie płatnego parkowania, wyboru ławników czy uchwalenie planów przestrzennych

Przedstawiciele władz samo-
rządowych Strzegomia wraz 
z radnymi Rady Miejskiej od-
wiedzili przygraniczne miasto 
Horice w Czechach, by omówić 
szczegóły współpracy part-
nerskiej.

Wyjazd miał miejsce w dniach 
21-22 sierpnia br. Było to już 
kolejne spotkanie samorzą-
dowców z Horic i Strzegomia 
i wszystko wskazuje na to, że już 
niedługo dojdzie do podpisania 
oficjalnej umowy partnerskiej. 

Rozmowy są już na ostatniej 
prostej. Jak podkreślają obie 
strony, miasta są pod wieloma 
względami podobne. - My sły-
niemy z granitu, oni z piaskow-

ca. Zarówno Czesi, jak i my 
organizujemy plenery rzeź-
biarskie. W Strzegomiu pro-
dukowane jest pieczywo m. in. 
dla sieci McDonald’s, a Horice 
znane są na całą Europę z rurek 
waflowych. Dzięki podpisaniu 
współpracy partnerskiej będzie 
możliwość realizacji wspólnych 
projektów dot. m.in. wymiany 
kulturalnej, sportowej oraz 
gospodarczej z wykorzystaniem 
funduszy przewidzianych dla 
polsko-czeskiej współpracy 
przygranicznej np. w ramach 
tzw. mikroprojektów – wyjaśnia 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta.

red

Jaka współpraca z Horicami?

Jakie zadania można zgłosić?
Wyodrębniono dwie kategorie 

zadań do realizacji w ramach bu-
dżetu obywatelskiego:

- zadania małe, których szacun-
kowa wartość nie przekracza kwoty 
100 000,00 zł,

- zadania duże, których szacun-
kowa wartość przekracza kwotę 
100 000,00 zł i jednocześnie nie 
przekracza kwoty 300 000,00 zł.

Zadania finansowane ze środków 
budżetu obywatelskiego muszą 
mieć charakter inwestycyjny i mie-
ścić się w zakresie zadań własnych 
gminy.

Kto może złożyć projekt?
Projekt zadania ma prawo zło-

żyć każda osoba fizyczna, będąca 
mieszkańcem miasta, zameldowana 
na pobyt stały na terenie miasta 
Strzegom, która w dniu 26 sierpnia 
2015r. miała ukończony szesnasty 
rok życia.

Projekt zadania może złożyć 
także organizacja w rozumieniu 
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, posiadająca siedzibę lub 
jednostkę organizacyjną na terenie 
miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia bu-
dżetu obywatelskiego mogą brać 
udział osoby niepełnoletnie?

Tak, pod warunkiem, że w dniu 
w dniu 26 sierpnia 2015r. miały 
ukończony szesnasty rok życia 

i ich prawny opiekun wyrazi zgodę 
na udział w tym procesie na odpo-
wiednim formularzu dostępnym na 
stronie www.strzegom.pl i w www.
bip.strzegom.pl w zakładce „Budżet 
Obywatelski”, a także w Punkcie 
Konsultacyjnym.

Jak złożyć projekt?
Projekt zadania składa się na 

formularzu zgłoszeniowym zawie-
rającym co najmniej 30 podpisów 
popierających projekt mieszkańców 
miasta Strzegom, zameldowanych 
na pobyt stały na terenie miasta, 
którzy w dniu 26 sierpnia 2015r. 
mieli ukończony szesnasty rok 
życia.

Formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny na stronie www.strze-
gom.pl i w www.bip.strzegom.pl 
w zakładce „Budżet Obywatelski”, 
a także w Punkcie Konsultacyjnym. 
Należy go wypełnić komputerowo 
lub pismem maszynowym za wy-
jątkiem danych osób popierających 
projekt, które mogą być wpisane 
ręcznie w czytelny sposób.

W przypadku, gdy projekt składa 
organizacja pozarządowa – nie 
ma wymogu zbierania podpisów 
mieszkańców miasta Strzegom 
popierających projekt.

Wypełnione formularze należy 
składać w terminie 1-15 wrze-
śnia 2015r. w Wydziale Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w godzinach pracy 
Urzędu.

Dopuszcza się przesłanie wy-
pełnionego formularza zgłosze-
niowego pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 
58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, 
że w tym przypadku o terminie 
wpływu formularza decyduje data 
wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród 
mieszkańców?

Dnia 5 października 2015r. udo-
stępniona zostanie do publicznej 
wiadomości lista projektów pod-
legających głosowaniu w miejsco-
wych środkach przekazu oraz na 
stronie internetowej www.strze-
gom.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce „Budżet 
Obywatelski Miasta Strzegom”

Okres 5 – 18 października 2015r. 
będzie czasem promocji projek-
tów podlegających głosowaniu 
prowadzonej przez zgłaszających 
projekt.

Gdzie, jak i kiedy można głoso-
wać na projekty?

Głosowanie zaplanowano na 16 
– 18 października 2015r. 

Lokal wyborczy podobnie jak 
w roku ubiegłym będzie się znajdo-
wał w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie 
czynny w nw. godzinach:
16.10.2015r. (piątek) 15.00-20.00
17.10.2015r. (sobota) 9.00-12.00 
oraz 16.00-20.00
18.10.2015r. (niedziela) 10.00-
20.00

Głosujący otrzyma dwie karty 
do głosowania w różnych kolo-

rach – oddzielną do glosowania na 
projekty małe i projekty duże. Na 
każdej z kart można będzie wybrać 
jeden projekt.

Kiedy poznamy wyniki gloso-
wania?

Wyniki głosowania zostaną ogło-
szone do dnia 30 października 2015r. 
na stronie internetowej www.strze-
gom.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce „Budżet 
Obywatelski Miasta Strzegom”.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce zasad Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Strzegom na 2016 rok do-
stępne będą na stronie internetowej 
www.strzegom.pl i w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce „Bu-
dżet Obywatelski Miasta Strzegom”. 
Znaleźć tam można zarządzenie nr 
280/B/2015 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie 
wprowadzenia Zasad Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Strzegom 
na 2016 rok, a także niezbędne 
formularze.

W okresie 1 września – 30 paź-
dziernika 2015r. w Wydziale Ob-
sługi Interesantów Urzędu

Miejskiego w Strzegomiu (parter, 
pokój nr 15) funkcjonuje Punkt 
Konsultacyjny, czynny w: 
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Zgłoś swój projekt do nowego Budżetu Obywatelskiego!
Kto może zgłosić pomysł? Kiedy promować go wśród mieszkańców? Gdzie i kiedy głosować?

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która 
odbyła się 20 sierpnia 2015 r. radni wybierali m.in. ławników 
oraz zadecydowali o przekazaniu pomocy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Olszanach. 

Zarówno Strzegom, jak i Horice leżą na obszarze Euroregionu Glacensis. 
Głównym celem Euroregionu Glacensis jest wspieranie polsko - czeskiej 
współpracy przygranicznej oraz rozwój przygranicznego obszaru powiązany 
z geograficznymi oraz historyczno- politycznymi uwarunkowaniami.

Od 1 do 15 września 2015 r. można składać propozycje 
projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok.

rAdni 
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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 

Będzie nowa 
elewacja! 

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Strzegomiu już 
wkrótce będzie miała nową 
elewację. Właśnie trwają pra-
ce remontowe. Przypomnij-
my, że za potrzebą realizacji 
tego zadania opowiedzieli 
się mieszkańcy Strzegomia, 
po raz pierwszy, głosując na 
projekty zgłoszone do Budże-
tu Obywatelskiego. Remont 
elewacji PSP nr 4 zyskał naj-
większą liczbę głosów. 

Prace obejmą m.in: renowa-
cję istniejących kamiennych 
cokołów oraz  wykonanie 
nowych odcinków cokołu, 
wymianę tynków elewacji 
z odtworzeniem detali ar-
chitektonicznych lub ich 
naprawę wraz z malowaniem, 
wymianę i remont wskazanej 
stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz wymianę krat okiennych, 
naprawę i uzupełnienie ist-
niejących balustrad, wykona-
nie opaski z kostki granitowej 
oraz odtworzenie nasadzeń.

Remont zostanie ukończo-
ny do połowy listopada tego 
roku. 

Przeglądu szkół dokona-
no głównie pod kątem re-
montowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaleceń sane-
pidu, przekształcenia oddzia-
łów przedszkolnych w przed-

szkola oraz zapoznania się 
z najpilniejszymi potrzebami 
inwestycyjnymi, które będą 
rozważane przy planowaniu 
budżetu na 2016 r.

- Nasze szkoły są bardzo 
dobrze przygotowane do 
rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego –podkreśla Ur-
szula Podsiadły – Szubert, 
naczelnik Wydziału Oświa-
ty  w Urzędzie  Mie jsk im 
w Strzegomiu. – Na uczniów 
czekają pięknie odmalowa-
ne sale lekcyjne i schludne 
korytarze. Nie pozostaje mi 
nic innego, jak tylko życzyć 
wszystkim uczniom pomyśl-
nego roku szkolnego i samych 

wysokich ocen – dodaje na-
czelnik.

O bok  poda jemy  l i czbę 
pierwszoklasistów w poszcze-

gólnych szkołach podstawo-
wych gminy Strzegom oraz 
liczbę 6-latków odroczonych 
od obowiązku szkolnego.

Nasze szkoły są gotowe
– Na uczniów czekają odmalowane sale lekcyjne i schludne korytarze – mówi naczelnik Wydziału Oświaty w UM w Strzegomiu

Komu przysługuje dofinanso-
wanie na zakup podręczników?
•	 uczniom	klasy	III	szkoły	pod-

stawowej i klasy IV technikum 
pochodzącym z rodzin, w któ-
rych dochód na osobę nie 
przekracza kryterium docho-
dowego na osobę w rodzinie, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 114), tj. 
574 zł netto;

•	 uczniom	klasy	III	szkoły	pod-
stawowej i klasy IV techni-
kum pochodzącym z rodzin 
niespełniających kryterium 
dochodowego 574 zł netto na 
osobę w rodzinie, na podsta-
wie decyzji dyrektora szkoły, 
w przypadkach określonych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 
(np. ubóstwa, sieroctwa, bez-
domności, bezrobocia, długo-
trwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - 
zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych lub wielodzietnych, 
alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej), przy czym liczba 
uczniów mogąca otrzymać 
dofinansowanie w tym trybie 
jest ograniczona do 5 % ogólnej 
liczby uczniów w gminie rozpo-
czynających w roku szkolnym 
2015/2016 naukę w klasie III 
szkoły podstawowej i klasie IV 
technikum; 

•	 uczniom	słabowidzącym,	nie-
słyszącym, słabosłyszącym, 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, z nie-

pełnosprawnością ruchową 
(w tym z afazją), z autyzmem 
(w tym z zespołem Asperge-
ra), z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymienio-
na wyżej, posiadającym orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa 
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, uczęszczającym w roku 
szkolnym 2015/2016 do szkół 
dla dzieci i młodzieży: szkół 
podstawowych (z wyjątkiem 
klasy I, II i IV), gimnazjów 
(z wyjątkiem klasy I), szkół 
ponadgimnazjalnych: zasad-
niczych szkół zawodowych, 
liceów ogólnokształcących, 
techników lub szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy 
dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz 

dla uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. 
Finansowaniu z programu NIE 

PODLEGAJĄ: zeszyty ćwiczeń, 
repetytoria i słowniki.

Co należy dołączyć do wnio-
sku?
•	 Do	wniosku	należy	dołączyć	

zaświadczenie o wysokości 
dochodów. W uzasadnionych 
przypadkach do wniosku moż-
na dołączyć - zamiast zaświad-
czenia o wysokości dochodów 
- oświadczenie o wysokości 
dochodów. 

•	 W	przypadku	 ubiegania	 się	
o pomoc dla ucznia, którego 
rodzina korzysta ze świadczeń 
rodzinnych w formie zasiłku 
rodzinnego lub dodatku do 
zasiłku rodzinnego, można 
przedłożyć - zamiast zaświad-
czenia o wysokości dochodów - 
zaświadczenie o korzystaniu ze 
świadczeń rodzinnych w formie 

zasiłku rodzinnego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego.

•	 W	przypadku	 ubiegania	 się	
o pomoc dla ucznia niepełno-
sprawnego, do wniosku - za-
miast zaświadczenia o wysoko-
ści dochodów - należy dołączyć 
kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wyda-
nego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, 
w tym poradnię specjalistycz-
ną.

•	 W	przypadku	 ubiegania	 się	
o pomoc dla ucznia pochodzą-
cego z rodziny niespełniającej 
kryterium dochodowego, do 
wniosku - zamiast zaświad-
czenia o wysokości dochodów - 
należy dołączyć uzasadnienie.

Pomoc udzielana jest na wniosek 
rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastęp-
czych), pełnoletniego ucznia 
albo na wniosek nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub 

innej osoby, za zgodą rodziców 
ucznia (prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych). 
Wniosek składa się do dyrektora 

szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 
2015/2016, w terminie do 4 
września 2015 roku.

Jak należy dokumentować 
zakup podręczników, aby 
otrzymać dofinansowanie?
•	 W	przypadku	zakupów	indy-

widualnych dowodem zakupu 
podręczników jest faktura VAT 
wystawiona imiennie na ucznia, 
rodzica (prawnego opiekuna, 
rodzica zastępczego), rachunek, 
paragon lub oświadczenie o za-
kupie podręczników. Oświad-
czenie o zakupie powinno 
dodatkowo zawierać informację 
o rozliczeniu wydatków tylko 
w ramach Rządowego progra-
mu pomocy uczniom w 2015 
r. - „Wyprawka szkolna”.

Program kolonii był nie-
zwykle atrakcyjny. Dzięki 
wspaniałej pogodzie koloniści 
niemal codziennie kąpali się 

w morzu, opalali się i bawili 
na plaży, uczestniczyli też 
w ciekawych zajęciach: arty-
stycznych, plastycznych, spor-

towych i muzycznych, a także 
profilaktycznych, podczas 
których dzieci zdobyły wiedzę 
na temat uzależnień, postępo-
wania w trudnych sytuacjach 
czy asertywności. Wspólne 
spędzanie czasu było okazją 
do nauki współpracy w grupie, 
rozwiązywania konfliktów, 
tolerancji, odpowiedzialności 
i samodzielności.

W czasie kolonii nie mogło 
zabraknąć wycieczek. Grupa 
ze Strzegomia odwiedziła m. 
in. Łebę, Trójmiasto, Wła-
dysławowo, Hel i Szymbark. 
Organizatorzy już planują 
kolejną kolonię w przyszłym 
roku. 

Na organizację wypoczyn-
ku letniego z programem 
profilaktycznym Koło Przy-

jaciół Dzieci „Copernicus” 
otrzymało z budżetu gminy 
Strzegom dotację w wys. 10 
tys. zł. - W imieniu pełnych 
wrażeń kolonistów składamy 
serdecznie podziękowania 
za wsparcie burmistrzowi 
Strzegomia, Zbigniewowi 
Suchycie – podkreślają orga-
nizatorzy kolonii.

red

Kolonia z Copernicusem
Koloniści uczestniczyli w ciekawych zajęciach artystycznych, plastycznych, sportowych i muzycznych, a także profilaktycznych Przystanki zastępcze

W związku z aktualnie trwają-
cymi remontami w pobliżu Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 4 
i Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Strzegomiu, przygotowane 
zostały przystanki zastępcze dla 
uczniów korzystających z auto-
busów szkolnych.
1) w przypadku PSP nr 4 przy-

stanek zastępczy znajduje się 
w pobliżu dawnego sklepu 
meblowego i apteki – naprze-
ciwko szkoły;

2) w przypadku PSP nr 3 przy-
stanek znajduje się w drodze 
wewnętrznej przed wjazdem 
na teren szkoły.

Wyprawka szkolna 2015

Szkoły podstawowe Liczba 
pierwszoklasistów

Liczba odroczeń 
6-latków od obo-
wiązku szkolnego

PSP nr 2 
w Strzegomiu 100 8

PSP nr 3 
w Strzegomiu 22 8

PSP nr 4 
w Strzegomiu 110 16

PSP Jaroszów 39 0
PSP Stanowice 24 1
PSP Goczałków 20 4
PSP Olszany 20 0
PSP Kostrza 14 2
SP Rogoźnica 17 1

Poziom przygotowania gminnych placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego sprawdzili w ostatnim tygodniu 
sierpnia burmistrzowie Strzegomia wraz z naczelnikiem 
Wydziału Oświaty.

Choć wakacje właśnie się skończyły, nie sposób choć jeszcze 
na chwilę nie wrócić do tego pięknego okresu. W dniach 
28 lipca do 10 sierpnia br. grupa 50 kolonistów spędziła 
14 dni w Jastrzębiej Górze na kolonii zorganizowanej 
przez Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy PSP nr 2 
w Strzegomiu. 
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Program:
18.09.2015 r. o godz. 11.00
– sympozjum popularno-nau-

kowe w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Jaroszowie: 

- referat pracownika Oddzia-
łu IPN we Wrocławiu nt. 
„Ośrodka Pracy Więźniów 
w Jaroszowie w materiałach 
archiwalnych Oddziału IPN 
we Wrocławiu”; 

- przedstawienie projektu edu-
kacyjnego nt. OPW w Ru-
sku zrealizowanego przez 
uczniów Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Jaroszo-
wie; 

- wystąpienie Tadeusza Mroza 
– zastępcy przewodniczącego 
Zarządu Głównego Ruchu 

Wolnych Demokratów, byłe-
go więźnia OPW w Rusku; 

- pytania, dyskusja, pamiątko-
we zdjęcia. 

20.09.2015 r. o godz. 13.30 - 
Msza św. w Rusku;
- godz. 14.30 - przejście przed 

obelisk z Tablicą Pamiątko-
wą, 

- modlitwa za więźniów poli-
tycznych zmarłych w Obozie 
Pracy w Rusku i na terenie 
całej Polski, 

- złożenie wieńców i kwiatów 
pod Tablicą Pamiątkową; ok. 
godz. 15.00 – poczęstunek 
w świetlicy wiejskiej w Rusku 
i zakończenie spotkania.

Wystawa prac Macieja Bogu-
sza Stęczyńskiego pt. „Krajowi-
doki Moraw, Sudetów i Śląska” 
to efekt współpracy Muzeum 
Dawnego Kupiectwa w Świdni-
cy z Zakładem Narodowym im. 
Ossolińskich we Wrocławiu.

Maciej Bogusz Stęczyński był 
poetą, podróżnikiem i rysowni-
kiem (ur. 1814 w Hermanowi-
cach - zm. 1890 w Krakowie). 
W 1833 rozpoczął swe piesze 

wędrówki, które trwały z prze-
rwami prawie 20 lat. Ich szcze-
gólne nasilenie przypadło na 
lata 1844-1851. Efektem tych 
podróży były „krajowidoki”, 
których dorobek był niewiele 
mniejszy od dokonań sławnego 
Napoleona Ordy. Celem jego 
twórczości stało się propagowa-
nie piękna ojczystego krajobrazu 
i dziejów ojczystych.

red

„Krajowidoki” w CAS Karmel
Celem twórczości Macieja Bogusza Stęczyńskiego było propagowanie piękna ojczystego krajobrazu. Jego dorobek można porównać do Napoleona Ordy

Obchody 
w Rogoźnicy

Tak jak co roku zapraszamy 
na uroczystości upamiętnia-
jące kolejną rocznicę agresji 
Niemiec na Polskę. Odbędą 
się one 6 września br. na te-
renie Muzeum Gross-Rosen  
w Rogoźnicy  -  początek 
o godz. 12.00.

W programie tradycyjnie: 
uroczysta polowa msza św., 
okolicznościowe przemó-
wienia, złożenie wieńców 
i kwiatów oraz zwiedzanie 
wystaw. Zbiórka uczestni-
ków na placu przed muzeum 
o godz. 11.45.

Organizatorem uroczystości 
są: Urząd Miejski w Strzego-
miu, Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej i Muzeum 
Gross-Rosen. Patronat ho-
norowy objęl i : marszałek 
województwa dolnośląskiego 
– Cezary Przybylski i biskup 
świdnicki – ks. Ignacy Dec.

red

Zaproszenie do Ruska
6 września br. na terenie Muzeum Gross-Rosen uczczona zostanie pamięć ofiar Dwudniowe uroczystości rozpocznie sympozjum popularno-naukowe

06.09.2015, godz. 12.00 – Gross Rosen Rogoźnica – „W hoł-
dzie pomordowanym w KL Gross Rosen” – uroczystości 
upamiętniające 76 rocznicę agresji Niemiec na Polskę.

12.09.2015 – sala widowiskowa SCK – „Kamienna Rzeźba 
2015” – kulturystyka mężczyzn i fitness sylwetki (Eliminacje 
do Arnold Classic Europe, do Mistrzostw Świata Juniorów 
i Weteranów, do Mistrzostw Świata w Fitness, do Mistrzostw 
Świata Mężczyzn w Kulturystyce).

18.09.2015, godz. 17.00 – sala widowiskowa SCK – Jubileusz 
40 - lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej. 
W programie obchodów recital Jarosława Królikowskiego.

19.09.2015, godz. 14.00 – Świetlica Wiejska w Goczałkowie 
– „Babie lato na ludowo” – 
I Przegląd Zespołów Ludowych.

21 – 27.09.2015 - Centrum Aktywności Społecznej Karmel 
– „Tydzień Aktywności Mieszkańca Strzegomia”. Realizacja 
V edycji projektu skierowanego do mieszkańców Gminy 
Strzegom. W programie wykłady, spotkania, warsztaty, pokazy, 
prezentacje artystyczne, wystawy z udziałem mieszkańców 
Strzegomia oraz artystów zaproszonych. Szczegółowy pro-
gram dostępny będzie na stronach internetowych Strzegomia 
i SCK oraz na plakatach.
25 – 27.09.2015 – IV Polonijny Zjazd Strzegomian

Co w kulturze we wrześniu?

Burmistrz Strzegomia, Rada Miejska w Strzegomiu, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Jaroszowie, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, sołtys wsi Rusko, Oddział 
Wrocławski Instytutu Pamięci Narodowej oraz Zarząd Główny Ruchu Wolnych Demokratów 
serdecznie zapraszają na XII Spotkanie Religijno-Patriotyczne w Rusku, które odbędą się 
w dniach 18  i 20 września br. Dwudniowe uroczystości odbędą się pod honorowym patronatem 
biskupa świdnickiego - ks. Ignacego Deca oraz burmistrza Strzegomia - Zbigniewa Suchyty.

Do 20 września br. można jeszcze zobaczyć wystawę „Kra-
jowidoki Moraw, Sudetów i Śląska” w Izbie Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej w CAS „Karmel”. Otwarcie wystawy miało 
miejsce w piątek, 14 sierpnia br. 

Sława poety-rysownika przyszła wiele lat po śmierci i jest swoistym fenome-
nem. Wystawa w Izbie Tradycji Ziemi Strzegomskiej CAS "Karmel" prezentuje 
śląską podróż Stęczyńskiego. 

kultur A
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Już od kilku dni trwa wizyto-
wanie przez pracowników Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu go-
spodarstw, które zgłosiły się do 
dorocznego konkursu „Estetyka 
Wsi i Zagrody Wiejskiej”. 

W najbliższych dniach zo-
staną odwiedzone m.in. takie 
miejscowości jak Tomkowice, 
Grochotów, Granica, Rogoź-
nica, Bartoszówek, Olszany, 
Stanowice, Goczałków Górny 
czy Jaroszów. 

Urzędnicy mają za zada-
nie wykonać dokumentację 
fotograficzną z wykonanych 
prac, które wcześniej zostały 
zadeklarowane w zgłoszeniu 
konkursowym. Przypomnij-
my, że konkurs prowadzony 
jest w dwóch kategoriach: 
zagroda wiejska oraz ogró-
dek przydomowy. Jego roz-
strzygnięcie planowane jest 
na koniec października tego 
roku. 

Zrekultywowane wysypisko 
w Żółkiewce już od jakiegoś 
czasu jest miejscem, które służy 
przejażdżkom quadów. To jed-
nak nie wszystko. Teren stał się 
również miejscem, nielegalnego 
składowania odpadów. Przy-
pominamy, że są te działania 
nielegalne i podlegają karze. 

Sprawa nielegalnego wysypy-
wania śmieci została zgłoszona 
na policję celem ustalenia i uka-

rania sprawcy. Jednak apelujemy 
o rozsądek i o nieniszczenie 
takich miejsc. Tylko od nas sa-
mych zależy, w jakim otoczeniu 
będziemy żyć my, nasze dzieci 
i wnuki. Dodajmy, że rekulty-
wacja wysypiska w istotny spo-
sób poprawia estetykę trenu, co 
w powiązaniu z poprawą stanu 
środowiska naturalnego obszaru 
korzystnie wpływa na jakość 
życia mieszkańców.

Wizytują gospodarstwa

Nielegalne śmietnisko

Miasto może pochwalić 
się nowoczesnymi basenami 
kąpielowymi, lodowiskiem, 
halą oraz boiskami. Coraz 
lepiej jest również na wsiach. 
Sala sportowa w Goczałkowie, 
Orliki w Jaroszowie i Stano-
wicach, boisko do koszykówki 
w Grochotowie oraz piękniej-
sze place zabaw – to wszystko 
sprawia, że również miesz-

kańcy wsi mają, gdzie spędzać 
wolny czas. Przybywa także 
siłowni pod chmurką, z któ-
rych coraz chętniej korzystają 

zarówno młodsi, jak i starsi. 
Szczególnie dużo takich in-
westycji można zaobserwować 
w ciągu ostatnich czterech 

lat. Realizacja takich przed-
sięwzięć przyczynia się do 
większej popularyzacji sportu 
i sportowego trybu życia. 

Podczas spotkania dzieci 
poznawały prehistoryczne 

ślimaki, amonity i trylobity. 
Dłutem i młoteczkiem roz-

bijały skamieliny. Zabawa 
pod przewodnictwem Mo-
niki Burdki była pouczająca 
i bardzo edukacyjna. - Na 
zakończenie dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek i drobne 

upominki z zajęć. Polecamy 
wszystkim świetlicom. Dzieci 
były bardzo zadowolone – za-
znacza sołtys Ryska, Urszula 
Łata.

red

Inwestycje dla wsi

Archeologiczne zajęcia dla dzieci w Rusku

Budowa nowego boiska w Granicznej powinna zostać ukończona do połowy października tego roku

Mali archeolodzy przez trzy tygodnie odkrywali niezwykłe tajemnice, m.in. prehistoryczne ślimaki

Goczałków:
03.09.2015 r. – Prace w polu 
i ogrodzie – pogadanka i kolo-
rowanki.
07.09.2015 r. – Warzywa i owo-
ce to nasi przyjaciele – zajęcia 
plastyczne.
11.09.2015 r. – Gry i zabawy 
stolikowe.
15.09.2015 r. – Wykonujemy 
pieczątki z ziemniaków.
18.09.2015 r. – Mini turniej gry 
w bilarda.
22.09.2015 r. – Zabawy ruchowe 
na placu zabaw.
28.09.2015 r. – Spacer do parku – 
obserwacja zmian zachodzących 
w przyrodzie.
30.09.2015 r. – Jesienne listki 
z kolorowego papieru, wspólne 
dekorowanie świetlicy.
wtorek – próba zespołu Goczał-
kowianie

Rogoźnica:
01.09.2015 r. – „Bądźmy bez-
pieczni na drodze” – pogadanka.
08.09.2015 r. – Wspólne wyjście 
do parku – zbieramy rośliny do 
jesiennych bukietów.
16.09.2015 r. – Strach na wróble 
– praca z papieru.
18.09.2015 r. – Zabawy z piłką.
21.09.2015 r. – Latawce na pa-
tyczkach – prace z kolorowego 
papieru.

25.09.2015 r. – „Barwy jesieni” – 
konkurs plastyczny.
30.09.2015 r. – Ciasteczkowa 
niespodzianka z okazji Dnia 
Chłopca.
czwartek – Spotkania Klubu 
Seniora

Międzyrzecze:
Świetlica czynna w dni robocze 
od godziny 16:00-18:00
01.09.2015 r. – Żołnierz polski – 
praca plastyczna.
04.09.2015 r. – Uczymy się śpie-
wać razem.
08.09.2015 r. – Wspólne kino – 
rodzice i dzieci przy ekranie.
10.09.2015 r. – Zajęcia stolikowe 
– puzzle i gry.
15.09.2015 r. – Wspomnienia 
z wakacji – oglądamy zdjęcia.
17.09.2015 r. – Zajęcia kulinarne 
– pieczemy ciasteczka
22.09.2015 r. – Tenis stołowe – 
rozgrywki.
25.09.2015 r. – Stroiki jesienne – 
własne pomysły.
29.09.2015 r. – Konkursy spraw-
nościowe.

Bartoszówek:
01.09.2015 r.godz.16:00-19:00 
– Gry i zabawy z piłką.
08.09.2015 r.godz.16:00-19:00 
– Turniej piłki siatkowej.
10.09.2015 r. godz.15:00-19:00 

– Zajęcia plastyczne.
13.09.2015 r. godz.16:00-19:00 
– Zabawy na świeżym powie-
trzu.
17.09.2015 r. godz.13:00-19:00 
– Zabawy stolikowe.
23.09.2015 r. godz.16:00-19:00 
– Piłka siatkowa na wesoło.
30.09.2015 r. godz.16:00-19:00 
– Zajęcia plastyczno-technicz-
ne.

Granica:
Świetlica czynna od 16:00-
20:00.
01.09.2015 r. godz.16:30-20:00 
– Powitanie roku szkolnego, 
spacer po okolicy, porządki 
w świetlicy.
07.09.2015 r. godz.16:30-20:00 
– Wspomnienia z wakacji – pra-
ce plastyczno-techniczne, wyko-
nanie biżuterii z muszelek.
10.09.2015 r. godz.16:30-20:00 
– „Bądź ostrożny na drodze!” – 
wykonanie plakatu, kolorowanie 
znaków drogowych.
23.09.2015 r. godz.16:30-20:00 
– Złota Polska Jesień – wy-
konanie gazetki, dekorowanie 
świetlicy w barwach jesiennych, 
malowanki dla najmłodszych, 
wykonanie naszyjników z ja-
rzębiny.
29.09.2015 r. godz.16:30-20:00 
–Grzybobranie – kolorowanie 

obrazków znanych grzybów, 
wykonanie z plasteliny figurek 
wybranych grzybów.
 
Jaroszów:
01.09.2015 r. godz.16:00 – 
Wspomnienia z wakacji – zajęcia 
plastyczne.
07.09.2015 r. godz.15:00 – Wiem 
co jem czyli zdrowe odżywianie – 
zajęcia kulinarne.
14.09.2015 r. godz.16:00 – Ob-
razki z figur geometrycznych 
– odciskanie pieczątkami wyko-
nanymi z ziemniaka.
17.09.2015 r. godz.16:00 – Zaję-
cia na Sali gimnastycznej.
22.09.2015 r. godz.16:00 – Wy-
cinanie serwetek z kolorowego 
papieru.
30.09.2015 r. godz.15:00 – Mecz 
piłki nożnej na Orliku.

Rusko:
01.09.2015 r. – Pierwszy dzień 
w szkole – pogadanka; gry i za-
bawy.
02.09.2015 r. – Zajęcia kulinarne; 
bezpieczeństwo dzieci – poga-
danka.
03.09.2015 r. – Schola.
04.09.2015 r. – Zajęcia sportowe 
na dworze; pomoc w odrabianiu 
lekcji.
05.09.2015 r. – Zajęcia filmowe.
07.09.2015 r. – Koło taneczno-

wokalne, pomoc w odrabianiu 
lekcji.
08.09.2015 r. –Zajęcia kulinarne, 
pomoc w odrabianiu lekcji.
09.09.2015 r. – Konkurs plastycz-
ny – „Jak spędziłem wakacje”.
10.09.2015 r. – Schola.
11.09.2015 r. – Koło teatralne, 
gry planszowe.
12.09.2015 r. – Konkurs pio-
senki.
14.09.2015 r. – Koło taneczno-
wokalne, pomoc w odrabianiu 
lekcji.
15.09.2015 r. – Zajęcia kulinarne, 
pomoc w odrabianiu lekcji.
16.09.2015 r. – Gry i zabawy 
dydaktyczne, pomoc w odrabia-
niu lekcji.
17.09.2015 r. – Schola.
18.09.2015 r. – Koło teatralne.
19.09.2015 r. – Turniej piłkarzy-
ków i ping-ponga. 
21.09.2015 r. – Powitanie jesieni 
– zajęcia plastyczne, pomoc w 
odrabianiu lekcji.
22.09.2015 r. – Zajęcia kulinarne, 
pomoc w odrabianiu lekcji.
25.09.2015 r. – Koło teatralne, 
pomoc w odrabianiu lekcji.
24.09.2015 r. – Schola.
26.09.2015 r. – Oglądamy film.
28.09.2015 r. – Koło taneczno-wo-
kalne, rysowanie kredą na dworze.
29.09.2015 r. – Zajęcia kuli-
narne.

30.09.2015 r. – Dzień chło-
paka.

Graby:
Świetlica otwarta od wtorku do 
piątku od 13:00-18:00
01.09.2015 r. – Wspomnienia z 
wakacji – praca plastyczna.
02.09.2015 r. – Gry i zabawy.
03.09.2015 r. – Bajki i filmy na 
DVD.
04.09.2015 r. – Turniej w war-
caby.
08.09.2015 r. – Gry planszowe.
09.09.2015 r. – Praca plastycz-
na.
10.09.2015 r. – Zajęcia na świe-
żym powietrzu.
11.09.2015 r. – Gry planszowe.
15.09.2015 r. – Praca plastyczna 
na wybrany temat.
16.09.2015 r. – Filmy DVD.
17.09.2015 r. – Gry planszowe.
18.09.2015 r. – Turniej w siat-
kówkę.
22.09.2015 r. – Gry i zabawy.
23.09.2015 r. – Sprzątanie świa-
ta.
24.09.2015 r. – Gry i zabawy 
ruchowe na placu zabaw.
25.09.2015 r. – Gry planszo-
we.
29.09.2015 r. – Dzień chłopaka 
– symbolika święta.
30.09.2015 r. – Gry planszo-
we.

 Harmonogram pracy świetlic wiejskich we wrześniu

Boisko sportowe w Grochotowie.

Z roku na rok poprawia 
się baza sportowa gminy 
Strzegom. Obecnie gmina 
Strzegom ogłosiła właśnie 
przetarg na budowę boiska 
we wsi Graniczna oraz do-
stawę i montaż piłkochwy-
tów we wsiach Graniczna 
i Grochotów. 

W sierpniu w świetlicy wiejskiej w Rusku zorganizowane 
zostały 3-godzinne zajęcia dla dzieci pod nazwą „Mali 
archeolodzy”.
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20-letni Brytyjczyk pozycję 
lidera zapewnił sobie znako-
mitym występem w konkursie 
ujeżdżenia. Udany przejazd 
crossu i bezbłędny parkuru 
potwierdziły jego doskonałą 
formę i ostatecznie z wynikiem 
34,70 pkt. karnych zdobył złoty 
medal. 

Tytuł wicemistrzyni z wy-
nikiem 39.10 pkt. wywalczyła 
jego rodaczka Sophie Beaty 
na koniu Stanly, która również 
do końca utrzymała pozy-

cję uzyskaną po ujeżdżeniu. 
Brązowy medal zdobył repre-
zentant Niemiec, Christoph 
Wahler na koniu Green Mount 
Flight Bezbłędne przejazdy 
crossu i parkuru zapewniły mu 
awans z siódmej na trzecią po-
zycję z wynikiem 42,50 pkt.

Reprezentanci Polski poza 
pierwszą dwudziestką. Najlep-
szy wynik, 64,80 pkt. uzyskał 
Michał Knap na 9-letnim 
wałachu Bob the Builder, re-
prezentujący barwy Zielono-

górskiego Klubu Sportowego. 
Po udanym przejeździe crossu, 
trzy zrzutki podczas konkursu 

skoków spowodowały przesu-
nięcie jego miejsca w tabeli z 
19. na 28. pozycję.

Puchar mistrzowi Europy 
wręczyli burmistrz Strzego-
mia – Zbigniew Suchyta i 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu – Tomasz 
Marczak. 

W mistrzostwach wystar-
towało 58 zawodników z 17 
krajów. Zawody ukończyło 44 
jeźdźców.

Reprezentacja Wielkiej Bry-
tanii wygrała rywalizację dru-
żynową Mistrzostw Europy 
Młodych Jeźdźców w WKKW. 
Polacy zajęli ósmą pozycję.

Pozycję leaderów Brytyjczycy 
uzyskali po próbie ujeżdżenia i 
utrzymali ją do końca rywali-
zacji. Ekipa w składzie: Emily 
King na koniu Loxley, Ella 

Hitchman na Rocky Rockstar, 
Isabella Innes Ker na Carolyn 
oraz Will Furlong na Li-
vingstone wywalczyła łącznie 
128,10 pkt. karnych, które 
zapewniły jej pierwsze miejsce 
na podium. 

Srebro w kategorii dru-
żynowej zdobyli Niemcy z 
wynikiem 140,40 pkt., któ-
rzy nie oddali drugiej lokaty 
wywalczonej po ujeżdżeniu. 
Najniższe miejsce na podium, 
z wynikiem 164,80 pkt. zajęli 
ubiegłoroczni mistrzowie - 
drużyna z Irlandii.

Reprezentacja Polski sklasy-
fikowana została na 8. miejscu. 
W mistrzostwach rywalizowało 
dziesięć teamów narodowych.

Dominacja brytyjskich jeźdźców
Piękna pogoda i doskonała organizacja sprawiły, że europejski czempionat można zaliczyć do bardzo udanych. Zapraszamy na kolejne imprezy jeździeckie

Sekcja judo AKS-u Strze-
gom ogłasza nabór dzieci 
- rocznik 2009 i starsi. Za-
praszamy wszystkie chętne 
dzieci do uprawiania tej 
pięknej dyscypliny sportu!

- Dyscyplina ta pozwala 
rozwijać się fizycznie podczas 
zabawy na macie. Judo jest do-
skonałe dla wszystkich dzieci, 
mniej lub bardziej sprawnych 
ruchowo, które swój wolny 
czas chciałyby spędzić ak-
tywnie, a nie przed ekranem 
telewizora lub komputera. Jest 
to sport, w którym nie sama 
siła i ciężar ciała, lecz szybkość 
i zręczność decydują o sukcesie 
w walce. Judo można trenować 
już w wieku przedszkolnym 
i kontynuować do końca życia 
– wyliczają zalety judo trene-
rzy AKS-u Strzegom.

Nabór dzieci (rocznik 2009 
i starsi) będzie odbywał się 
w terminie od 7 września - za-
pisy do grupy naborowej przyj-

mują trenerzy sekcji judo - Józef 
Smoter (tel. 601 665 370) i Pa-
weł Lasota (tel. 665 608 242) 
w poniedziałki i czwartki od 
godziny 18:00.

Dodatkowych informacji 
organizacyjnych udzielą tre-
nerzy.

red

Nabór do sekcji judo
Nabór dzieci (rocznik 2009 i starsi) będzie odbywał się od 7 września 

Najbliżej zgarnięcia pełnej puli 
strzegomianie byli w 2. kolejce, 
gdy w Świebodzicach podejmo-
wali drużynę z Bielawy. Mecz 
był interesujący i wyrównany. 
Zarówno AKS, jak i Bielawianka 
miały swoje szanse na strzelenie 
bramek. Te padły jednak do-
piero w ostatnich 20 minutach. 
„Miejscowi” objęli prowadzenie 
po debiutanckim trafieniu Ma-
teusza Alwina w 70. minucie. 
Taki rezultat utrzymywał się do 
… 93. minuty i wtedy w ostatniej 
akcji meczu goście wyrównali. 
Defensywa AKS-u popełniła błąd 
w ustawieniu i przyjezdni mogli 
się cieszyć z pierwszego punktu. 
- Jestem rozczarowany tym, że 
nie udało się dowieźć zwycięstwa 
do końca. Liczyłem, że uda nam 
się pokonać Bielawiankę i tym 

samym zdobyć komplet punktów. 
Trzeba obiektywnie przyznać, 
że mieliśmy też trochę szczęścia, 
gdyż przed utratą gola ratowała 
nas poprzeczka i słupek – podsu-
mował trener AKS-u, Jarosław 
Krzyżanowski.

Podobnym wynikiem zakończył 
się pierwszy mecz w sezonie – na 
wyjeździe z Polonią Trzebnica. 
AKS w tym spotkaniu, zwłaszcza 
w I połowie, zaprezentował się 
korzystnie. W 30. minucie goście 
objęli prowadzenie po świetnej 
indywidualnej akcji w wykonaniu 
Sławomira Stępnia. Przed prze-
rwą AKS mógł podwyższyć na 2:0 
(groźna kontra), jednak nie udało 
się pokonać golkipera Polonii. Kil-
ka minut po zmianie stron AKS 
ponownie groźnie zaatakował, 
ale w dalszym ciągu utrzymywała 

się jednobramkowa przewaga 
przyjezdnych. Większość drugiej 
części spotkania to już jednak do-
minacja miejscowych, którzy w 60. 
minucie doprowadzili do remisu 
1:1. Gol padł trochę z przypadku. 
Zasłonięty Damian Nowak miał 
niewiele do powiedzenia. Później 
kibice zgromadzeni na stadio-
nie w Trzebnicy bramek już nie 
zobaczyli i mecz zakończył się 
podziałem punktów.

W 3. serii AKS zagrał na 
wyjeździe z ówczesnym wiceli-
derem IV ligi – Olimpią Kowary. 
Mecz od początku ułożył się po 
myśli Olimpii, która już w 7. 
minucie objęła prowadzenie. Gol 
padł w nieco kontrowersyjnych 
okolicznościach, gdyż goście 
ze Strzegomia utrzymywali, że 
zawodnik gospodarzy strzelił go 

ręką. Innego zdania był arbiter 
spotkania, który bramkę uznał. 
Zespół z Kowar miał przed 
przerwą doskonałą okazję do 
podwyższenia rezultatu, ale je-
den z piłkarzy nie wykorzystał 
rzutu karnego (strzał w słupek). 
Ta sytuacja szybko się zemściła, 
bowiem w 35. minucie świetne 
dośrodkowanie w pole karne na 
gola – strzałem głową - zamienił 
Sebastian Bęś. Wynik 1:1 utrzy-
mywał się do 73. minuty, kiedy 
to miejscowi zadali decydujący 

cios. Strzegomski golkiper Rafał 
Kretkowski nie zdołał zapobiec 
utracie gola i AKS przegrywał 
1:2. Goście ruszyli jeszcze do od-
rabiania strat, ale zarówno strzał 
Jarosława Szymczyka, a później 
Sławomira Stępnia nie znalazł 
drogi do bramki Olimpii. AKS 
poniósł w ten sposób pierwszą 
porażkę w nowym sezonie. Dla 
drużyny z Kowar było to trzecie 
zwycięstwo z rzędu i dzięki temu 
Olimpia została nowym liderem 
IV ligi dolnośląskiej!

1 kolejka - 15.08.2015 r. 
Polonia Trzebnica – AKS Granit 
Strzegom S. A.  1:1 (0:1)
bramka dla AKS-u: Stępień
2. kolejka – 23.08.2015 r.
AKS Granit Strzegom S. A. – 
Bielawianka Bielawa  
1:1 (0:0)
bramka dla AKS-u: Alwin 
3. kolejka – 26.08.2015 r.
Olimpia Kowary – AKS Granit 
Strzegom S. A.  2:1 (1:1)
bramka dla AKS-u: Bęś

TW

Nasi piłkarze przegrali z Kowarami
AKS nieznacznie przegrał z Olimpią Kowary, która została nowym liderem IV ligi dolnośląskiej. Mecz od początku ułożył się niepomyślnie dla naszych

Do kiedy na basen?
Jeszcze tylko kilka dni bę-

dzie czynny strzegomski kom-
pleks basenów kąpielowych. 
Zamknięcie basenów nastąpi 
w niedzielę, 6 września br. 

Jak zaznacza dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu, Grzegorz Luszawski, 
tegoroczny sezon był jednym 
z najlepszych w ostatnich la-
tach. - Głównie za sprawą 
upalnej pogody, która zachęcała 
amatorów wodnych kąpieli do 
korzystania z atrakcji OSi-
R-u. W większości dni obiekt 
był wręcz oblegany. Sporym 
zainteresowaniem cieszyło się 
także środowe nocne pływanie 
– mówi dyrektor OSiR-u.

red

W trzech pierwszych kolejkach sezonu 2015/16 w IV lidze dolnośląskiej AKS Granit 
Strzegom S. A. nie odniósł ani jednego zwycięstwa. W sumie zgromadził 2 punkty, remi-
sując po 1:1 z byłymi trzecioligowcami: Polonią Trzebnica i Bielawianką Bielawa.

Reprezentant Wielkiej Brytanii, Will Furlong na koniu 
Livingstone zwyciężył w Mistrzostwach Europy Młodych 
Jeźdźców w WKKW, które rozgrywane były w dniach 27-30 
sierpnia na hipodromie w Morawie. W rywalizacji druży-
nowej również bezkonkurencyjni Brytyjczycy.

Fot. O
rganizatorzy
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REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa
Al. Wojska Polskiego
Ametystowa
Bankowa
Bazaltowa
Bukowa
Ceglana
Chopina
Cicha
Czerwonego Krzyża
Dębowa
Dworcowa
Fiołkowa
Granitowa
Jaśminowa
Kalcytowa
Kasztanowa
Klonowa
Kochanowskiego
Kolejowa
Kościuszki
Kwarcowa
Legnicka
Matejki
Mickiewicza
Mostowa
Niecała
Niepodległości
Ofiar Katynia
Paderewskiego
Promenady
Puławskiego
Reja
Różana
Rzeźnicza
Sikorskiego
Skalna
Sosnowa
Staffa
św. Anny
św. Jana
Wałowa
Witosa
Wyspiańskiego

3-go Maja
Andersa
Armii Krajowej
Bema
Bohaterów Getta
Bracka
Brzegowa
Brzozowa
Czarna
Dąbrowskiego
Dembińskiego
Dolna
Górnicza
Jeleniogórska
Kamienna
Kasztelańska
Konopnickiej
Kopalniana
Koszarowa
Kościelna
Krótka
Ks. Prałata St. Siwca
Kwiatowa
Leśna
Limanowskiego
Lipowa
Malinowa
Milenijna
Miodowa
Morska
Ogrodowa
Olszowa
Parkowa
Piłsudskiego
Plac Jana Paw a II
Polna
Rybna
Rynek
Słoneczna
Starzyńskiego
Szarych Szeregów
Szkolna
św. Jadwigi
św. Tomasza
Świdnicka
Wałbrzyska
Wesoła
Widokowa
Wodna
Wolska
Wrzosowa
Wspólna
Wydobywcza
Zielona

Agrestowa
Al. Woj. Polskiego od
nr 78 do końca
Anielewicza
Bartoszówek
Brzoskwiniowa
Graniczna
Gronowska
Jagodowa
Jaroszów
Międzyrzecze
Morawa
Porzeczkowa
Rusko
Skarżyce
Strzelnicza
Winogronowa

Godzieszówek
Granica
Grochotów
Modlęcin
Olszany
Stanowice
Stawiska
Tomkowice

Goczałków
Goczałków Górny
Kostrza
Żelazów
Żółkiewka
Wieśnica
Rogoźnica

11ogłoszeniA 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ZMIESZANYCH, 
(CYKL TYGODNIOWY)

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

czego  wyborca  niepełnosprawny 

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

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

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

z up. BURMISTRZA STRZEGOMIA
 Z-ca Wiesław Witkowski

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

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 

do Spraw Referendum

1

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

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

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

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

3

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

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

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

Zespół Szkół 
ul. Krótka 6 
58-150 Strzegom

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

Zespół Szkół 
ul. Krótka 6 
58-150 Strzegom

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

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

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

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

8

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

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

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

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

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

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

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

Gimnazjum Nr 1 
ul. Brzegowa 1 
58-150 Strzegom

12

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

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

13

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

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

14 GOCZAŁKÓW

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

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

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

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

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

18 GOCZAŁKÓW GÓRNY, GRANICZNA, WIEŚNICA

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

19 GODZIESZÓWEK, ŻELAZÓW, ŻÓŁKIEWKA

Świetlica Wiejska 
w Żółkiewce 
Żółkiewka 54 
58-150 Strzegom

20 KOSTRZA

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

21 ROGOŹNICA

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

22 GRANICA, MODLĘCIN, STAWISKA, TOMKOWICE

Świetlica Wiejska  
w Granicy 
Granica 5A 
58-150 Strzegom

23 MIĘDZYRZECZE, MORAWA, SKARŻYCE

Świetlica Wiejska  
w Międzyrzeczu 
Międzyrzecze 2 
58-150 Strzegom

24 STANOWICE

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

25 GROCHOTÓW, OLSZANY

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

 - Obwody oznaczone symbolem dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

 - Obwody oznaczone symbolem wyznaczone do głosowania korespondencyjnego.

Poniedziałek
Jaroszów + Osiedle + Hotele Skar-
życe
Miasto punktowo: Al. Wojska Polskie-
go - punktowo, Kościuszki punktowo, 
Mostowa, Sikorskiego, Parkowa 2-7, 
Paderewskiego - punktowo, Wolska, 
Kasztelańska  2,  6-10,  Legnicka 
punktowo, Czerwonego Krzyża przy 
Policji, Ogrodowa 1, Of. Katynia, Św. 
Anny 1-9, Św. Tomasza, Świdnicka 
15-17, Armii Krajowej 2-12 + punk-
towo, Wspólna, Bracka, Leśna, Armii 
Krajowej za przejazdem do ul. Cegla-
nej, Chopina, Niecała, Mickiewicza, 
Różana, Fiołkowa, Kalcytowa, Skalna, 
Kwarcowa, Ametystowa, Bazaltowa, 
Granitowa, Agatowa,  Jaśminowa, 
Szarych Szeregów do nr 20 – obie 
strony, Morska,
Św. Jadwigi, Koszarowa, Armii Kra-
jowej 7, 10, 16  i 25, Wesoła, Świd-
nicka 31-33, 37, Al. Woj. Polskiego 
9 i 48-48a, Legnicka 3 i 4, Dolna 28, 
Dworcowa, Wyspiańskiego, Staffa, 
Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Krótka 
9A-9B

Wtorek
Goczałków, Dolny Stanowice, Sta-
wiska, Międzyrzecze, Wieśnica, Ro-
goźnica, Grochotów, Godzieszówek, 
Goczałków Górny, Graniczna
Miasto: Bankowa punktowo, Paderew-
skiego 29 za restauracją DALI, Niepodle-
głości + Kamieniarze, Boh. Getta 4A
Środa
Jaroszów + Osiedle Modlęcin Duży, 
Tomkowice, Granica  ,Modlęcin Mały, 
Olszany
Miasto: Legnicka  - od 22 do nr 62, 
Kościuszki  -  punktowo,  J. Matejki, 
Ofiar Katynia, Parkowa, Widokowa, 
Św. Anny - punktowo, Paderewskiego, 
Niepodległości, Świdnicka od nr 1 do 
parkingu, Al. Wojska Polskiego 1, Ko-
lejowa, Wałowa, Al. Woj. Polskiego 9, 
Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Chopina, 
Kasztelańska, Kasztelańska 2, 6-8, 
Wolska, Rybna 2-4 od strony Kaszte-
lańskiej, Ceglana, Al. Wojska Polskiego 
2-6, 44, 51, 61-63, Legnicka 40
Czwartek
Żelazów Kostrza Żółkiewka + Wia-
trak (62-62a, 64, 65, 66)

Miasto:  Niepodległości  (BARCZ 
pojemniki), Puławskiego, Parkowa – 
punktowo, Al. Wojska Polskiego
od ZUK do CPN ORLEN, Wałowa, 
Wesoła,  Leśna, Rzeźnicza, Reja, 
Legnicka punktowo od 10 do Placu
targowego +  parking  INTERMAR-
CHE, Kamienna, Rynek ROSSMAN, 
Klonowa, Kasztanowa, Dębowa,
Bukowa + Sosnowa  (2 pojemniki), 
Św. Jadwigi, Brzegowa od nr 9 do 
nr 71, Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Bukowa 1-5, Wspólnota Mieszkanio-
wa, ul. Dębowa 1-5, M. Konopnickiej, 
Miodowa, Św. Tomasza, Ogrodowa 
1,  Świdnicka  –  punktowo, Armii 
Krajowej – punktowo, Św. Anny 2, 
Rybna, Wodna, 3-go Maja, Szarych 
Szeregów od Sklepu Motoryzacyj-
nego do Morskiej, Zielona, Czarna, 
Świdnicka  od  39  do  54,  Polna, 
Wrzosowa,  Lipowa,  Piłsudskiego, 
Dembińskiego, Olszowa, Bema, Sło-
neczna, Brzozowa, Limanowskiego, 
Starzyńskiego, Andersa, Malinowa, 
Brzegowa do  nr  9, Prałata Siwca, 
Kościuszki 33

Piątek
Rusko Jaroszów punktowo + Osiedle Bar-
toszówek, Morawa Jaroszów 71, 103
Miasto: Osiedle Graby: Dolna, Górni-
cza, Kopalniana, Wydobywcza, Jele-
niogórska, Wałbrzyska, Szarych
Szeregów:  budynki wojskowe, Ka-
mienna, Kasztelańska 2, 20, Kosza-
rowa, Armii Krajowej 22, 25 oraz 2 
budynki  wojskowe  z  pojemnikami 
V-110, Bohaterów Getta  od  nr  12, 
Chopina punktowo, Legnicka 3  i  4, 
Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, 38, Al. 
Woj. Polskiego 9, Kościuszki 20-20a, 
Parkowa  –  punktowo,  Kościuszki 
punktowo, Ofiar  Katynia, Witosa, 
Paderewskiego punktowo, Bankowa 
cała, Al. Wojska Polskiego 1, 52, 60, 
78 + za obwodnicą, Parkowa – 2-7, 
Gronowska, Winogronowa, Strzelni-
cza, Anielewicza, Agrestowa,  Jago-
dowa, Porzeczkowa, Brzoskwiniowa, 
Kamienna, Cicha, Osiedle Piast, Św. 
Anny – punktowo, Oś. Piast, Cicha
Jeżeli termin odbioru wypada w święto, 
dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie 
przesunięty o dzień.

ODPADY BIODEGRADOWALNE samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

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

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

WRZESIEŃ 7, 14, 21, 28 1,  8,  15,  22, 
29

2,  9,  16,  23, 
30 3, 10, 17, 24 4, 11, 18, 25

PAŹDZIER -
NIK 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

ODPADY SUCHE samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 20 21 22 23 24

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

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

PAŹDZIER -
NIK 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

Harmonogram odbioru od 15.07.2015 do 31.10.2015 r.

Zaproszenie na spotkanie 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian związanych 

z przejęciem obowiązków właściciela nieruchomości w budynkach 

wielolokalowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszka-

niowe, zapraszamy  na spotkanie, które odbędzie się w sali widowi-

skowej Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J. Paderewskiego 

36 w Strzegomiu  w dniu 3.09.2015r. o godz. 17.00.
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Polowa msza św. zainaugurowała dożynki w Jaroszowie

Niezwykle misterny wieniec dożynkowy z Żelazowa

Część artystyczna dożynek jest stałym punktem święta plonów

frekwencja na dożynkach zaskoczyła nawet organizatorów

Piękne bochny chleba zachwycały wszystkich

Stoiska poszczególnych sołectw cieszyły się dużym zainteresowaniem

Jedną z atrakcji był przejazd zaprzężoną w konie bryczką z rogoźnicy

wojewoda dolnośląski wraz z parlamentarzystami złożył wszystkim 
rolnikom gminy Strzegom najlepsze życzenia

Przedostatnia niedziela sierpnia (23.08) stała w Jaroszowie pod znakiem Dożynek Gminnych. Trzeba obiektywnie przyznać, że organizatorzy tegorocznego święta plonów: sołectwo 
Jaroszów i Strzegomskie Centrum Kultury stanęli na wysokości zadania, bowiem dożynki były bardzo udane, o czym świadczą pozytywne opinie postronnych osób i zaproszonych 
gości. Było radośnie, kolorowo, dopisała publiczność i – co niezwykle ważne - pogoda. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z jaroszowskich dożynek. Przeżyjmy to jeszcze raz!

Udane dożynki w Jaroszowie


