
Bezpłatne flagi będą dostępne 
od piątku 29  kwietnia 2016 r. w 
Punkcie Informacji Turystycz-
nej,  w Strzegomskim Cen-
trum Kultury  oraz w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego (pok. nr 15). We 
flagi będzie się można zaopa-
trzyć również podczas Pikniku 
Miejskiego „Moja Ojczyzno”, 
który odbędzie się 3 maja o 
godz. 15.00 na strzegomskich 

plantach. Darmowe flagi tra-
fią do strzegomian w ramach 
przedsięwzięcia „Strzegom Bia-
ło-Czerwony” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Wspiera-
nia Kultury w Gminie Strzegom 
„Akcja”. Zachęcamy wszystkich 
strzegomian do wywieszenia 
flagi i uczczenia rocznic tych 
ważnych świąt narodowych, ja-
kimi są Święto Flagi Narodowej 
oraz Święto Konstytucji 3 Maja. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
remontują drogi 

Ulice Promenada i  Ofiar 
Katynia w  Strzegomiu zo-
stały zamknięte. Trwają prace 
dotyczące ich gruntownej 
przebudowy. Do kiedy po-
trwają utrudnienia? 
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StrzeGom
Jakie zmiany  
w gminie

Obecnie realizowane jest 
11 procedur planistycznych 
dotyczących zmiany miej-
scowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz 
zmiany studium uwarunko-
wań gminy Strzegom 
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StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 
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W sKrócie:

Poprawki na ulicy

Na ulica Parkowej w Go-
czałkowie przeprowadzo-
no regulację nawierzchni 
z kostki granitowej. Miało to 
na celu wyrównanie jej po-
ziomów w celu zapobiegnię-
cia gromadzenia się wody 
między nierównościami. 

Jest tablica 

W  Granicy ustawiono 
nową tablicę ogłoszeń. Środ-
ki na jej zakup pochodziły 
z funduszu sołeckiego. 

Po zderzeniu

W strzegomskim Rynku, 
w pobliżu banku BGŻ, wy-
mieniono słup oświetlenio-
wy, który został wcześniej 
uszkodzony przez jeden 
z samochodów. 

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 87; 15.04.2016 r. Następne wydanie: 29.04.2016 r. Rok IV ISSN 2299 – 579X. 

Uczniowie, nauczyciele i pra-
cownicy placówek oświatowych 
aktywnie włączyli się do tej gmin-
nej inicjatywy społecznej. Sprzą-
tano z wielkim zaangażowaniem 
teren wokół budynków szkolnych, 
pobliskich kościołów, boisk spor-
towych oraz okoliczne drogi. 
Strzegomscy uczniowie posprzą-
tali także teren przy dworcu auto-
busowym i dworcu PKP, okolice 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i rzeki 
Strzegomki. - Takich akcji nigdy 

dość! Ekologiczne wychowanie 
dzieci i młodzieży będzie procen-
towało w przyszłości, dlatego tak 
wielką wagę powinno zwracać się 
na ten aspekt edukacji – mówią 
zgodnie nauczyciele i dodają: - 
Udział w akcji „Wiosenne sprzą-
tanie gminy Strzegom” dostarczył 
naszym wychowankom i uczniom 
wielu pozytywnych doświadczeń.

Do akcji aktywnie włączyli się 
zarówno seniorzy z Dziennego 
Domu Pobytu „Senior – Wigor”, 
jak i  uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Strzegomiu. 
Ci pierwsi uporządkowali teren 
w  okolicy ul. Armii Krajowej 
23, natomiast drudzy – okolice 
Warsztatu. - Pograbiliśmy teren 
zielony - żywopłot rosnący wzdłuż 
Alei Wojska Polskiego i pozbie-
raliśmy śmieci i  butelki na ul. 
Rzeźniczej. Bardzo się cieszymy, 
że są tego typu akcje, w których 
osoby niepełnosprawne mogą 

się wykazać. Już zapisujemy się 
na kolejny rok - podsumowują 
uczestnicy i kadra WTZ.

Tak jak przed rokiem, człon-
kowie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej, harcerze 
i  zuchy ZHP oraz mieszkańcy 
Strzegomia uczestniczyli w akcji 
społecznej „Sprzątamy Górę 
Krzyżową 2016”. 
W  sumie ze-
brało się ponad 

30 osób. - Przy mokrej pogodzie 
humory nam dopisywały, a zbiera-
nie plastikowych, szklanych, me-
talowych i papierowych odpadów 
trwało do godz. 12 w południe. 
Zebraliśmy ponad 50 worków 
120 l – informu-
je Edmund 
Szczepań-
ski, prezes 
TMZS. 
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Wielkie sprzątanie

mieszkańcu, wywieś flagę!

Mieszkańcy gminy Strzegom tłumnie włączyli się do akcji i zebrali odpady w swojej okolicy

Darmowe flagi trafią do strzegomian w ramach przedsięwzięcia „Strzegom Biało-Czerwony”

- Akcję należy zaliczyć do udanych. 
Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom za aktywne 
włączenie się w upiększanie gminy 
Strzegom. Za rok na pewno bę-
dziemy kolejny raz sprzątać nasze 
miasto i wsie. Już teraz zapraszam! 
– zaznacza burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

W trzech punktach w mieście strzegomianie będą mogli 
pobrać flagi narodowe i wywiesić je na swoich domach. 

Już po raz drugi mieszkańcy naszego miasta i okolicznych sołectw włączyli się w „Wiosenną akcję sprzątania gminy 
Strzegom” zorganizowaną przez burmistrza Strzegomia. Akcja odbyła się od 4 do 9 kwietnia br. Sprzątali dorośli, dzieci, 
młodzież i seniorzy… 
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Pr z e w o d n i c z ą c y  R a d y 
Miejskiej – Tomasz Mar-
czak i  zastępca burmistrza 
Strzegomia – Wiesław Wit-
kowski  z łoży l i  jubi latom 
gratulacje za chlubne prze-
życie tak pięknej, wspólnej 
drogi życia oraz za ofiarną 
miłość i przykład życia dany 
najbliższym.

Kazimierz Pękała urodził 
się 27 listopada 1932 roku 
we wsi Korzenna, koło No-
wego Sącza i jest najstarszym 
z  rodzeństwa s iedmiorga 
brac i  i   s ióstr. Po zakoń-

czeniu  s łużby wojskowej 
w  1955 roku, poszukując 
pracy, przeprowadził się do 
Tomkowic , gdz ie  poznał 
obecną żoną – Jadwigę. Pan 
Kazimierz z żoną Jadwigą na 
stałe zamieszkali we Tom-
kowicach, gdzie wychowali 
trójkę dzieci – córkę Kazi-
mierę oraz synów Zbigniewa 
i  Ryszarda. Pan Kazimierz 
zawsze aktywnie uczestniczył 
w  życiu wsi, wspomagając 
realizację inicjatyw na rzecz 
jej mieszkańców. Obecnie 
jest najstarszym członkiem 

Ochotniczej Straży Pożar-
nej w  Tomkowicach. Przez 
znajomych jest postrzegany 
jako osoba dumna i uczciwa, 
a  dla najbliższych jest ko-
chającym ojcem, dziadkiem 
i pradziadkiem.

Jadwiga Pękała,  z  domu 
Naglak, urodziła się 27 marca 
1931 roku we wsi Miłkowa, 
koło Nowego Sącza, jako 
druga z  rodzeństwa (miała 
trzech braci oraz dwie sio-
stry). Po wojnie, w 1954 roku, 
pani Jadwiga przyjechała do 
Tomkowic, koło Strzegomia, 

gdzie wcześniej już 
zamieszkała i  praco-
wała jej starsza siostra. 
W 1956 roku, w wieku 
25 lat, wyszła za mąż. 
Pani Jadwiga, jest sza-
nowanym członkiem 
społeczności wiejskiej 
Tomkowic, kochającą 
i troskliwą żoną, mat-
ką trójki dzieci, babcią 
siedmiorga wnucząt 
oraz prababcią dwójki 
najmłodszych człon-
ków rodziny.

red

Diamentowe Gody p. Pękała
- Dobre, szczęśliwe i przykładne małżeństwo jest wspólną zasługą zarówno żony, jak i męża – zgodnie mówili strzegomscy jubilaci 

W każdym kolejnym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” będziemy przedstawiać Lokalnych Partnerów Strzegomskiej Karty Dużej Rodziny.

NATURA
gabinet podologiczny-kosmetyczny
ul. Kasztelańska 4, 58-150 Strzegom

20 % zniżki na pielęgnację dłoni,
stóp, hennę, regulację brwi

Punkt przedszkolny „Słoneczna 
Kraina”, Żółkiewka
10% zniżki na czesne w punkcie 
przedszkolnym

Salon bielizny M&M „Fiszbinka”, 
ul. Rynek 14-18, 58-150 Strzegom
10% zniżki na cały asortyment

Alpinall „Restauracja Bohun”, 
ul.Paderewskiego 1b, 58-150 

Strzegom
10 % zniżki na obiady dnia

Salon Play, 
ul. Rynek 27, 58-150 Strzegom

30 % zniżki na akcesoria telefoniczne

Oni  wsp iera ją duże rodz iny

Państwo Jadwiga i Kazimierz Pękała z Tomkowic obchodzili w sobotę, 2 kwietnia br. 60. rocznicę pożycia małżeń-
skiego. Wzruszająca uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu. Oprócz rodziny, przyjaciół 
i znajomych w jubileuszu małżeńskim uczestniczyły władze samorządowe gminy Strzegom.

Duża część podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje przekazana do budżetu gminy Strzegom. W 2016 r. jest to kwota  
ok. 15 mln zł w budżecie. Drogi mieszkańcu, złóż deklarację podatkową PIT za rok 2015 w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy, wpi-
sując miejscowość na terenie gminy Strzegom JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA. 

masz wpływ na budżet gminy strzegom!
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Kwiecień 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

10.04 – 16.04 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

17.04 – 23.04 Przy 
Fontannie

Al. Woj. Polskiego 
37E/31

74/ 661-46-98

24.04 – 30.04 Vita ul. Witosa 7 74/ 647-98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

Burmistrz Strzegomia infor-
muje, że w dniu 19 kwietnia br. 
o godzinie 16.00 w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu (pok. nr 
30, sala posiedzeń, I piętro) od-
będą się konsultacje społeczne 
dot. projektu przebudowy ul. 
Paderewskiego i ul. Matejki.

Zainteresowanych mieszkań-
ców zapraszamy na spotkanie 
w celu zapoznania się z projek-
tem i zgłaszania ewentualnych 
uwag oraz wniosków.

Konsultacje 

Ul. Promenada będzie przebu-
dowana na odcinku o długości 
513 m. - Szerokość ulicy pozosta-
nie bez zmian. Po jej zachodniej 
stronie, w miejsce istniejącego 
ciągu pieszego o  nawierzchni 
żwirowej, planuje się wykonanie 
ścieżki rowerowej wraz z chod-
nikiem. Po wschodniej stronie 
zaplanowano przebudowę ist-
niejących miejsc postojowych. 
Przewidziano wykonanie 32 szt. 
miejsc postojowych równoległych 
do jezdni i 4 szt. prostopadłych 
– informuje Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowi-
ska i Wsi w UM w Strzegomiu.

Ul. Promenada jest drogą wio-

dącą na Górę Krzyżową, nic więc 
dziwnego, że turyści oraz amato-
rzy sportu i  rekreacji niezwykle 
się cieszą z  faktu trwającego 
remontu. – To świetna informa-
cja dla tych wszystkich, którzy 
uwielbiają uprawiać sport np. 
kolarstwo czy biegi, a także lubią 
spacery wśród przyrody. Już nie 
mogę się doczekać zakończenia 
tego remontu. Będzie to również 
niewątpliwie magnes dla tury-
stów z zewnątrz – mówi Kamil, 
mieszkający pod „Krzyżówką”.

W przypadku ul. Ofiar Ka-
tynia zostanie przebudowany 
odcinek o dł. 131 m. Zostaną 
wykonane miejsca postojo-
we oraz ścieżka rowerowa. 
Przebudowana zostanie także 
sieć kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia ulicznego. Ważne 
jest także to, że przebudowane 
będzie niezwykle niebezpiecz-
ne skrzyżowanie ulic: Pro-
menada – Kościuszki - Ofiar 
Katynia.

tW

- Rewitalizacja to bardzo waż-
ne przedsięwzięcie dla gminy 
Strzegom wpływające na popra-
wę warunków życia mieszkań-
ców. Obejmuje nie tylko wymiar 
przestrzenny i gospodarczy, ale 
ma szeroki wymiar społeczny 
– zaznaczył burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta otwie-
rając konferencję. Uczestnicy 
konferencji wysłuchali czterech 

prezentacji, których celem było 
dostarczenie wiedzy z  zakresu 
działań związanych z  rewitali-
zacją. - Projekty można nazwać 
rewitalizacją, o ile towarzyszą im 
szersze przekształcenia. Rewita-
lizacja powinna obejmować nie 
tylko działania architektoniczne, 
ale także przekształcenia w sfe-
rze ekonomicznej, społecznej, 
ekologicznej czy funkcjonowaniu 

usług publicznych – wyliczał 
Marek Flakowski, koordynator 
tych działań na obszarze gmi-
ny Strzegom. W dalszej części 
przedstawiono doświadczenia 
i efekty rewitalizacji w perspek-
tywie finansowej 2007-2013. 
Bogata w fotografie prezentacja 
pokazała, jak wiele w Strzego-
miu udało się zrobić. Fotografie 
z przebudowy budynku poklasz-
tornego przy ul. Kościuszki, parku 
przy ul. Krótkiej, ul. Kościuszki, 
inwestycji przy ul. Czerwonego 
Krzyża, Parkowej, Krótkiej czy 
na terenach powojskowych uka-
zały na zasadzie przeciwieństwa 
Strzegom, którego już nie ma 
i zrewitalizowany obszar miasta. 

W  kolejnym wystąpieniu 
Anna Hałas, naczelnik Wy-
działu Funduszy Europejskich 
wytłumaczyła, czym tak wła-
ściwie jest rewitalizacja, jakie 
są jej cele i  etapy. – Trudno 
zwięźle wytłumaczyć na czym 
dokładnie polega rewitalizacja, 
ponieważ jest to szerokie poję-
cie. Bardzo często rewitalizacja 
sprowadzana jest do remontów 
budynków, chodników i  ulic, 
ale w  tych działaniach trudno 
dostrzec aspekt przekształ-
ceń ekonomiczno-społecz-

nych – mówiła prelegentka. 
W dalszej kolejności uczestnicy 
wysłuchali prezentacji obszarów 
zdegradowanych wyznaczo-
nych w wyniku analizy danych 
statystycznych oraz propozycji 
obszarów przeznaczonych do 
rewitalizacji. Zdziwienie na sali 
było duże, bowiem niektórzy 
wcale się nie spodziewali, że 
akurat ich ulica czy miejscowość 
znalazła się na takim obszarze. 
Wątpliwości pojawiły się od-
nośnie samego sformułowania: 
- Czy nie można posługiwać 
się na przykład słowami „ulice 
z potencjałem do rewitalizacji”? 
Nasza gmina rozwija się i wcale 
nie mamy poczucia, że żyjemy 
w  zdegradowanym obszarze 
– pytała radna Rady Miejskiej 
Marta Zięba. W  odpowiedzi 
przedstawiciel Dolnośląskiego 
Centrum Rozwoju Lokalnego 
poinformował, że stwierdzenie 
„obszar zdegradowany” jest to 
pewnego rodzaju słowo klucz 
i  należy się nim posługiwać 
w  nomenklaturze Unii Eu-
ropejskiej, chociaż oczywiście 
w  komunikacji bezpośredniej 
nie jest zabronione posługiwa-
nie się innym, bardziej zrozu-
miałym sformułowaniem. 

7 kwietnia oficjalnie rozpoczęły 
się także konsultacje społeczne 
w sprawie granic obszarów zde-
gradowanych i przeznaczonych 
do rewitalizacji. Uczestnicy kon-
ferencji jako pierwsi mieli możli-
wość zgłaszania uwag w punkcie 
konsultacyjnym. Zebrano cztery 
uwagi. Na stronie internetowej 
projektu wkrótce zostanie za-
mieszczone ogłoszenie o kon-
sultacjach wraz z  formularzem 
zgłaszania uwag. 

Zachęcamy mieszkańców do 
składania swoich wniosków 
i opinii, ponieważ, jak podkreślają 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – z  jednej stro-
ny obszar będzie wyznaczony 
wskaźnikami, a  z drugiej waż-
ne są opinie, odczucia i  uwagi 
mieszkańców, którzy najlepiej 
znają swoją okolicę. Ze wstępnej 
diagnozy gminy wynika, że klu-
czowymi obszarami gminy, gdzie 
występuje znaczne natężenie 
niekorzystnych zjawisk i  ten-
dencji społeczno-gospodarczych 

oraz środowiskowych i  istotne 
braki w infrastrukturze integracji 
społecznej są Osiedle Graby wraz 
ze Śródmieściem oraz Jaroszów. 

- Zależy nam również na ak-
tywnym uczestnictwie miesz-
kańców w procesie rewitalizacji 
poprzez udział w procesie zgła-
szania projektów inwestycyjnych 
oraz społecznych. Przewidywana 
jest organizacja spotkań z miesz-
kańcami obszarów rewitalizo-
wanych, prowadzenie ankiet, 
konferencje, kampania infor-
macyjna. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy do 
wspólnej pracy nad przygotowy-
waniem programu rewitalizacji. 
Zależy nam na tym, by był on jak 
najbliższy potrzebom mieszkań-
ców oraz pobudził ich aktywność 
w działaniach na rzecz swojego 
bezpośredniego otoczenia, a tak-
że przyczynił się do zwiększenia 
poziomu integracji społecznej 
– podsumowuje burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta.

magdalena Kuczyńska 

rozpoczął się już remont dróg

rewitalizacja gminy przez duże „r”

Zadanie zostanie zrealizowane przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów do końca sierpnia br. Koszt prac to ponad 2 mln zł

- Zależy nam na aktywnym uczestnictwie mieszkańców w procesie rewitalizacji naszej gminy – mówił na spotkaniu burmistrz Zbigniew Suchyta

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy Strzegom, 
uruchamiamy rubrykę „Przyjmę. Oddam za darmo.” 
Jeśli więc masz coś, co z chęcią byś oddał w dobre 
ręce lub jest coś, czego potrzebujesz, napisz na ad-
res mailowy: biuletyn@strzegom.pl. W celu ułatwienia 
kontaktu zainteresowanym konkretnym ogłoszeniem, 
koniecznie podaj swój numer telefonu. Zapraszamy!

nowa rubryka!

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 powstaje 
przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu www.
rewitalizacja.strzegom.pl, gdzie będą zamieszczone ogłoszenia, zawiadomienia 
i inne informacje dotyczące działań w ramach projektu.

Modernizację tych dwóch strzegomskich ulic realizuje Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów. Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 
br. Koszt – ponad 2 mln zł.

Od poniedziałku, 4 kwietnia br. ulice Promenada i Ofiar Katynia w Strzegomiu zostały 
zamknięte. Spowodowane jest to realizacją zdania pod nazwą: „Przebudowa dróg gmin-
nych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, ul. Ofiar Katynia oraz ul. Promenada łączących się 
z drogą wojewódzką nr 374”.

Tr w a j ą  p r a c e  z w i ą z a n e  z   r e w i t a l i z a c j ą  g m i -
ny Strzegom w  nowej perspektywie finansowej.  
7 kwietnia br. w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się 
uroczysta konferencja otwierająca proces tworzenia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.
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Mieszkańcy mogą uczest-
niczyć w procedurach plani-
stycznych na każdym etapie, 
dlatego też gmina sukcesywnie 
dokonuje analiz w zagospoda-
rowaniu przestrzennym i - z 
uwagi na wynikające potrzeby 
- sukcesywnie dokonuje aktu-
alizacji obowiązujących doku-
mentów planistycznych. 

Obecnie gmina realizuje 11 
procedur planistycznych dot. 
zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego oraz zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego naszej gminy. - Zgodnie 
z umowami 8 procedur zakoń-
czy się w 2017 r. - tj. zmian 
miejscowego planu dla obr. 
wsi: Rogoźnica, Goczałków, 
Międzyrzecze, obszaru poło-
żonego w obr. wsi Grochotów, 

obszaru w obr. wsi Morawa, dla 
obr. 1 miasta Strzegom - Góra 
Krzyżowa, obr. 3 miasta Strze-
gom - obszar staromiejski oraz 
zmiana Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strze-
gom – tłumaczy Beata Fitas, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Na końcowym etapie proce-
dury jest zmiana miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obr. wsi 
Jaroszów i Bartoszówek oraz 
dla obr. wsi Olszany. W trak-
cie procedur gmina Strzegom 
występowała do ministerstwa 
rolnictwa o wyrażenie zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych klasy I - III i przezna-

czenia ich na cele nierolnicze. 
- Dla obr. wsi Jaroszów i 

Bartoszówek z wnioskowa-
nych do zmiany przeznacze-
nia gruntów rolnych o pow. 
52,3810 ha zgodę o trzymało 
tylko 25,9585 ha. Jednocze-
śnie informuję, iż jeszcze w 
kwietniu br. projekt planu 
zostanie wyłożony do pu-
blicznego wglądu. – zaznacza 
Beata Fitas.

Dla obr. wsi Olszany gmina 
Strzegom dwukrotnie wy-
stępowała z wnioskiem o 
wyrażenie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rol-
nych klasy I - III na cele 
nierolnicze. Pierwszy wniosek 
uzyskał negatywną opinię - z 
wnioskowanej powierzchni 
132,3104 ha już na etapie 
opiniowania uzyskano zgodę 
tylko na 72,7942 ha. Gmina 

Strzegom ponownie wystąpiła 
do ministra rolnictwa z wnio-
skiem o wyrażenie zgody na 
zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolni-

cze o powierzchni 72,7942 ha. 
Przewiduje się, że w kwietniu 
br. gmina otrzyma decyzję 
ministra w tej sprawie.

red

Polityka przestrzenna
Gmina realizuje 11 procedur planistycznych dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kup bilet 

Strzegomska strefa płatnego 
parkowania zwiększyła zasięg. 
Ustawiono dwa nowe parko-
maty. 

Przypominamy, że od 4 kwiet-
nia 2016 r. została poszerzona 
strefa płatnego parkowania w 
Strzegomiu. Opłaty za postój są 
pobierane od kierowców na uli-
cach: Świdnickiej od Rynku do 
budynku nr 33 przy Świdnickiej, 
Bohaterów Getta, Krótkiej od 
Rynku od Kamiennej, Paderew-
skiego od Rynku do Bankowej. 
Dwa dodatkowe parkomaty 
zostały ustawione przy ulicach 
Paderewskiego i Bohaterów 
Getta. Opłaty obowiązują w 
dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00 do 
18.00 oraz w soboty w godzi-
nach od 9.00 do 14.00. 

- W związku z tym, że nie 
wszyscy mieszkańcy gmi-
ny Strzegom przestrzegają 
zasad selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych, 
przypominamy, że wszystkie 
wymagania dotyczące utrzy-
mania czystości i porządku, 
rodzajów i pojemności pojem-
ników, częstotliwości i sposo-
bu pozbywania się odpadów 
komunalnych, itp., znajdują 
się w Regulaminie Utrzymania 
Czystości i Porządku na Tere-
nie Gminy Strzegom. Regula-
min dostępny jest na stronie 
www.strzegom.pl w zakładce 
Nowy System Gospodarowa-
nia Odpadami Komunalnymi. 

Informujemy, że obowiązek 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie nieruchomości 
spoczywa na właścicielu tejże 
nieruchomości – mówi Jolan-
ta Dryja, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 
Wiosna jest 
o k r e s e m 
sprzyjającym 
remon tom i 
p o r z ą d k o m 
w  d o m a c h , 
mieszkaniach 
o r a z  p r z y -
d o m o w y c h 
o g r ó d k a c h . 

Strzegomianie często nie 
wiedzą, w jaki sposób po-
winni pozbywać się śmieci. 
Właściciele nieruchomości 
powinni zastosować pojem-
niki lub worki odpowiednich 
pojemnościach i kolorach W 
zabudowie jednorodzinnej 
przy segregowaniu: pojemnik 

jasnożółty lub worek jasno-
żółty z przeznaczeniem na 
odpady tzw. „suche”, po-
jemnik brązowy lub worek 
brązowy z przeznaczeniem 
na odpady zielone i ulega-
jące biodegradacji lub przy 
pomocy kompostowników, 
pojemnik czarny (pojemnik 

cynkowy) lub worek czarny z 
przeznaczeniem na odpady 
niesegregowane (zmieszane, 
szkło - zbiórka w gniazdach. 
W zabudowie wielorodzinnej: 
pojemnik jasnożółty, pojemnik 
czarny (pojemnik cynkowy) 
szkło -zbiórka w gniazdach. 
- Właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do zbierania 
i do umieszczania na własny 
koszt, szkła w ogólnodostęp-
nych pojemnikach, wysta-
wiania w czasie kwartalnego 
odbierania nieruchomości 
nie wcześniej niż 24 godziny 
przed terminem odbioru – do-
daje Jolanta Dryja. 

Wspólnota Mieszkaniowa zo-
bowiązana jest dokonać zapłaty 
za całość wody dostarczonej do 
budynku i zmierzonej przez 
wodomierz główny. 

W budynkach wielolokalo-
wych, w których niezależnie od 
wodomierza głównego, zainsta-
lowane są wodomierze lokalowe 
(podliczniki), indywidualni 
odbiorcy płacą do spółki WiK 
należność za wodę w ilości 
ustalonej na podstawie wskazań 
wodomierza lokalowego (pod-
licznika), a w przypadku jego 
braku lub utraty legalizacji na 
podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody ustalonych w 
obowiązujących przepisach.

- W budynkach wieloloka-
lowych praktycznie zawsze 
występują różnice wskazań 

pomiędzy wodomierzem 
głównym w budynku a 
sumą wskazań wodomierzy 
indywidualnych (podlicz-
ników) zainstalowanych w 
lokalach i innych punktach 
czerpalnych wody. W takim 
przypadku suma wpłat za 
dostawę wody od odbior-
ców indywidualnych w da-
nym budynku wielolokalowym 
będzie mniejsza od należności 
za dostawę wody wynikającej 
ze wskazań wodomierza głów-
nego, ale to Wspólnota Miesz-
kaniowa ma obowiązek zapłacić 
należność za powstałą różnicę. 
Spółka WiK nie sprawdza 
przyczyn powstawania różnic. 
Obowiązek ten spoczywa na 
zarządcy lub administratorze 
wspólnoty – podkreśla Doro-

ta Borkowska, prezes spółki 
WIK.

Znaczna większość zarządów 
Wspólnot Mieszkaniowych na 
terenie gminy Strzegom pra-

widłowo reguluje należności 
za dostarczaną wodę, jednak 
zdarzają się takie, które kwe-
stionują zapłatę wynikającą z 
tytułu różnic wodomierzowych. 
W przypadku odmowy przez 
zarząd Wspólnoty Mieszkanio-

wej zapłaty za różnice wodo-
mierzowe spółka zmuszona jest 
dochodzić jej zapłaty na dro-
dze postępowania sądowego. - 
Przed skierowaniem sprawy do 

sądu, do zarządu wspólno-
ty kierowane są wezwania 
do zapłaty z propozycjami 
zawarcia ugody na spłatę 
zadłużenia wynikającego 
z różnicy wodomierzowej. 
Uwzględnienie powódz-
twa zwiększa obciążenie 
pozwanej wspólnoty o do-
datkowe koszty procesu 
i ewentualnie zastępstwa 
prawnego – wyjaśnia Do-

rota Borkowska. 
Obecnie Spółka Wodociągi 

i Kanalizacja posiada kilka 
prawomocnych orzeczeń sądu 
uprawniających do egzekucji 
zaległych należności przez 
komorników sądowych.

z czego wynikają różnice wodomierzowe?
Zdarzają się zarządy wspólnot, które kwestionują zapłatę wynikającą z tytułu różnic wodomierzowych

Dynamika życia społecznego, ekonomicznego, gospodarczego gminy Strzegom wymusza 
lub powoduje konieczność dokonywania zmian obowiązujących aktów planistycznych i 
dostosowywania ich nie tylko do potrzeb rozwojowych samej gminy, ale przede wszystkim 
do potrzeb mieszkańców, inwestorów i ochrony środowiska. Są one bowiem gwarantem pra-
widłowego ekorozwoju dla miasta Strzegom jak i poszczególnych obrębów wiejskich.

30 marca br. Rada Miejska w Strzegomiu uchwaliła 2 miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego: dla obr. 2 miasta Strzegom oraz dla obszaru 
położonego w obr. wsi Rogoźnica.

Beata Fitas z Urzędu Miejskiego pokazuje na 
mapie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego naszej gminy

segregujmy śmieci! 

Dzięki interwencji mieszkańca ulicy 
Bukowej w Strzegomiu, szybko usunięto 
niewłaściwie składowane śmieci

Taki przerażający widok można zastać 
na podwórzu między ulicami Świdnicką i 
Bohaterów Getta w Strzegomiu 

Estetyczne boksy na ulicy Agatowej w 
Strzegomiu zasługują na dostrzeżenie

Przypominamy zarządom wspólnot, że zapłata za dostarczony towar jest 
podstawowym obowiązkiem kupującego wynikającym z przepisów Kodeksu 
cywilnego.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu przypomina 
zarządom Wspólnot Mieszkaniowych, że rozliczanie kosz-
tów zużytej wody oparte jest o zawartą umowę i obowiązu-
jącą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej. Podstawą 
do wystawienia faktury są wskazania licznika głównego 
posiadającego ważną cechę legalizacyjną.
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Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i  ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

mieszkaniec: witam panie burmi-
strzu, mam pomysł w związku z pla-
nowanym remontem drogi - dokład-
nie łącznika od ul. olszowej do drogi 
374, ponieważ od ich skrzyżowania, 
w stronę olszan biegnie stara droga, 
bardzo malownicza, stanowiąca 
świetny punkt widokowy. może 
przy okazji tego remontu udałoby się 
ją trochę oczyścić, mogłaby posłużyć 
również jako ścieżka rowerowa.

Przekazałem sprawę do odpo-
wiedniego wydziału. Nie obiecuję 
na 100 %, że uda się na wiosnę 
wprowadzić tam równiarkę, gdyż 
dróg dojazdowych do pól w złym 
stanie mamy tak dużo, że nie wiem, 
czy starczy pieniędzy. Byłem kilka 
dni temu na tej drodze i kolejność 
jest taka: najpierw zjazd z  374, 
później naprawa drogi szutrowej 
na odcinku od zjazdu do zakładów 
i  dopiero droga do Olszan. Będę 
o tym temacie pamiętał. 

dorota: szanowny panie burmistrzu 
- chciałabym zapytać, czy ma pan 
w planach wykonanie ogrodzenia 
placu zabaw w Żółkiewce i na kiedy 
jest to ewentualnie planowane? 
znacznie poprawiłoby to bezpieczeń-
stwo naszych dzieci, tym bardziej, że 
w sąsiedztwie jest przedszkole. 

Myślę, że grodzenie placu zabaw 
w Żółkiewce to chyba drobna prze-
sada. Teren, na którym się znajduje, 
jest ogrodzony i nie widzę potrzeby 
stawiania jeszcze jednego ogrodze-
nia. Proszę wybaczyć, ale takie jest 
moje zdanie. 

mieszkanka: kiedy będzie zorga-
nizowane spotkanie pana z miesz-
kańcami budynku Armii krajowej 
25? miało być przed świętami, a tu 
zaraz majówka…

Niestety, ale spotkanie opóźnia się 
ze względu na nieobecność osoby 
bezpośrednio zajmującej się spra-
wami mieszkaniowymi. Myślę, że 
dojdzie do niego zaraz po Majówce, 
czyli po 3 maja.
mariusz: dzień dobry. od kiedy 
zostały wprowadzone opłaty za 
parkowanie w  centrum i  ulicach 
dojazdowych do centrum, kierowcy 
parkują w podwórkach za rossman-
nem. chodzi o łącznik ulic świdnic-
kiej, boh. getta i ogrodowej. jest 
to dla nas - mieszkańców centrum 
- uciążliwe. Proszę o  przeanali-
zowanie sprawy i  wprowadzenie 
odpowiedniego oznakowania. 

Temat jest załatwiany przez Wy-
dział Gospodarki Komunalnej 
i o  stanie faktycznym oraz możli-
wościach na teraz poinformuję pana 
w następnym numerze „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”. Już w tym 
roku zaczynamy remont pierwszego 

podwórka tj. Rynek/ Dąbrowskiego 
i  tam wprowadzimy odpowiednie 
oznakowanie. Myślę także, czy nie 
postawimy bramek na chip, kartę 
tylko dla mieszkańców. Jeszcze 
w tym roku wprowadzimy pieniądze 
na projekt na zagospodarowanie 
podwórka za Rossmannem, bo jest 
to bardzo duży teren i trzeba zrobić 
projekt na całkowite zagospodaro-
wanie z uwzględnieniem likwidacji 
niepotrzebnych komórek, wybudo-
wania przez wspólnoty boksów na 
śmieci, urządzenia miejsc parkin-
gowych dla mieszkańców i wtedy 
wjazd tylko dla mieszkańców. Mam 
też pomysł, czy nie udałoby się 
zjednoczyć i zmobilizować wszyst-
kich mieszkańców tego olbrzymie-
go podwórka w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Ja tu widzę wielką 
szansę przyśpieszenia realizacji tego 
zadania. 

jan: odkąd nie ma kontenera 
w  strzegomiu na ulicy bukowej, 
od kilku miesięcy worki z odpadami 
biodegradowalnymi przybywają 
i sterta nadal rośnie. ta sprawa była 
zgłaszana w  styczniu tego roku 
w urzędzie miejskim i dalej nikt się 
tym nie zajął. czy w końcu ktoś się 
tym zajmie?

Sprawa jest już załatwiona. Miej-
sce to zostało uprzątnięte z nadzieją, 
że mieszkańcy okolicznych nieru-
chomości zaczną właściwie segre-
gować odpady zgodnie z zasadami 
regulaminu o utrzymaniu czystości 
i złożonymi deklaracjami.

katarzyna: Panie burmistrzu, czy 
istnieje możliwość, aby konsultacje 
odbywały się także elektronicz-
nie? często chciałabym się zapo-

znać z konsultowanym projektem, 
a  uczestniczenie w  spotkaniu jest 
niemożliwe. Proszę o umieszczanie 
pełnej dokumentacji na stronach 
oraz umożliwienie składania uwag 
i wniosków elektronicznie. Pozdra-
wiam.

Na chwilę obecną nie ma moż-
liwości konsultacji drogą elek-
troniczną. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców gminy 
Strzegom, urząd podjął działania 
mające na celu pozyskanie środków 
z  Unii Europejskiej na rozwój 
e-usług publicznych. W  planach 
na rok 2017 jest stworzenie portalu 
e-Urządu, który będzie między 
innymi zawierał moduł do konsul-
tacji społecznych, moduł budżetu 
obywatelskiego oraz partycypacyj-
nego. W tym celu powstanie także 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
Punkt Potwierdzenia Profili Zaufa-
nych, który pozwoli na właściwą au-
toryzację w portalu i wówczas będzie 
możliwe składanie uwag i wniosków 
elektronicznie.

Anna: witam panie burmistrzu. 
Aktualnie trwa przebudowa ul. 
kościuszki. o  ile sobie przypomi-
nam wzdłuż drogi ma być ścieżka 
rowerowa. dziwię się tylko, dlaczego 
ta ścieżka od strony rynku ma się 
kończyć przy ul. Promenady. czy 
nie można było jej podciągnąć do ul. 
legnickiej. Połączyłaby całe osiedle 
za ul. legnicką. Przecież cały odcinek 
drogi kościuszki ma być wymieniony, 
więc byłaby okazja. czyżby ktoś tego 
nie przewidział? A może da się to 
jeszcze odkręcić? Proszę o odpowiedź. 
Pozdrawiam

Ścieżka została zaprojektowana 
od ul. Kościuszki do ul. Promenady 

i w dół ul. Ofiar Katynia w  stro-
nę drogi 374, czyli ul. Legnicka 
w Strzegomiu. Na odcinku od ul. 
Ofiar Katynia do ul. Sosnowej nie 
może być ścieżki ze względu na 
rozbudowę skrzyżowania.

zmotoryzowany mieszkaniec: 
dzień dobry panie burmistrzu, 
czy istnieje szansa na zamonto-
wanie większej ilości parkomatów. 
strefa PP w obecnym wydaniu jest 
moim zdaniem nieprzemyślana i 
uciążliwa, nie mam nic przeciwko 
samej stref ie PP, kwota nie jest 
wygórowana, ale korzystanie z 
parkomatów jest uciążliwe. w 
rynku brakuje co najmniej dwóch 
trzech sztuk, na ul. dąbrowskiego 
minimum plus 1szt. i na ul. Pade-
rewskiego plus szt. czy nie uważa 
Pan, że jest tych urządzeń za mało. 
kierowcy, którzy staną np. na ul. 
Paderewskiego przy skrzyżowaniu 
z bankową mają niezły kawał dro-
gi do parkomatu. zresztą w całej 
strefie występują takie anomalie. 
w innych okolicznych miastach 
nie spotkałem się z taką uciążli-
wością strefy PP, parkometry są 
zdecydowanie gęściej rozstawione. 
w innych miastach strefa nie znie-
chęca do zatrzymywania i płacenia. 
uważam, że jest to bardzo poważ-
ny problem strzegomskiej strefy PP. 
bardzo proszę o ustosunkowanie się 
do powyższego. z góry dziękuję i 
pozdrawiam.

Parkomaty nie zostaną rozmiesz-
czone gęściej ze względu na bardzo 
niskie opłaty za możliwość parko-
wania. Opłaty w gminie są najniższe 
w okolicy, a niestety koszt dzierżawy 
parkomatów jest bardzo wysoki. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Sąsiadka pani Albiny również 
zajmuje się tworzeniem pisanek, 
jednakże całkiem inną meto-
dą – są to pisanki z cekinów i 
koralików.

- Dostałam od niej taką pisankę. 
Podobała mi się, ale ja posta-
nowiłam robić inaczej. Jestem 
samoukiem, więc zdecydowałam 
się wykorzystać kordonek, klej do 
drewna i patyczek do szaszłyków. 
Tą metodą zaczęłam robić pisanki 
w styczniu 2007 r. i do dziś robię 
je z pasją – mówi Albina Wit-
kowska.

Jej pisanki były na kilku wysta-
wach we Wrocławiu, Strzegomiu. 
Są także za granicą, w 8 krajach 
m.in.: w Belgii, Anglii, Irlandii, 
Ameryce i na Karaibach. - To tak 
jakby trochę mojej Polski było 
w innych krajach, a dla mnie to 
wielki zaszczyt - mówi. I zaraz 
dodaje: - Robię i będę robiła je 
dalej, choć w łokciu mam endo-
protezę, same druty, ale dobrze 
władam ręką, bo robiłam ją w 
Kamiennej Górze. Lubię to 
robić i będę to robić. Coś po 
sobie zostawię, a pisanki robio-

ne przeze 
mnie są na lata. Mam pisankę 
strusią, gęsią, kurze, przepiórcze. 
Nauczyłam już kilka osób robie-
nia pisanek tą metodą.

Pisanki pani Albiny często 
goszczą na wielu wystawach kra-
jowych i zagranicznych. Za swoje 
dzieła jest nagradzana licznymi 
dyplomami. Pomimo wstawio-
nej endoprotezy, pani Albina 
nie poddaje się i nadal robi to, 
co kocha. Cały rok tworzy małe 
dzieła sztuki, bo jak mówi, jest to 
sztuka ludowa. Zrobi wszystko. 
Nie ma dla niej rzeczy trudnych. 
Swoimi umiejętnościami dzieli t 
z każdym, kto tylko jest zaintere-
sowany sztuką ludową.

- Robię także inne rzeczy – 
bombki na choinkę, zrobiłam 
dwie piłki na Euro 2012 z syl-
wetkami futbolistów - Ukraińca i 
Polaka. Jedna piłka jest w Irlandii, 
a druga w Polsce, u mojego 
wnuka Artura Witkowskiego. 
Piłki to duże kule, wylepio-
ne kordonkiem, szczegółowo 
i dokładnie. Robię też korale i 
okolicznościowe kule na życzenie 
- komentuje.

GK

W wieku 18 lat nie umiała 
przyszyć guzika, a teraz maluje 
igłą niepowtarzalne obrazy. 
Lubi pracować z ludźmi i im 
pomagać. O kim mowa? O 
Jadwidze Morytko. 

Jadwiga Morytko jest emerytką. 
Po zakończeniu pracy zawodowej 
oddała się pracy społecznej, w 
której się realizuje i spełnia swoje 
życiowe powołanie, a jest nim 
pomoc innym. W czasie wolnym 
wyszywa i haftuje. Robótkami 
ręcznymi zajmuje się od 5 lat. 
Kupuje gotowe wzory i wypełnia 
je haftem. Interesuje ją przede 
wszystkim haft polski, choć nie 
ukrywa, że zaczynała od haftu 
richelieu, którym ozdabiała piękne 
serwety.

Teraz specjalizuje się w hafcie 
krzyżykowym. - Najtrudniejsze 
jest liczenie krzyżyków. Niby 
prosta, ale bardzo pracochłon-
na rzecz. Strasznie wciąga, jak 
zaczniesz, to już nie możesz się 
oderwać. Zaczęłam haftować po 
śmierci mamy. Wtedy wpadłam w 
depresję, ale koleżanka wyciągnęła 
mnie z niej, inspirując właśnie ha-
ftem. Każdy w chwilach trudnych 
powinien mieć taką koleżankę 
- twierdzi pani Jadwiga.

Praca hafciarki jest czasochłon-
na. Jeden obraz haftuje trzy mie-
siące. - Moim haftom poświęcam 
wiele czasu. Czasem siedzę przy 
hafcie po osiem godzin, przeważ-
nie w sobotę. Lubię to. Jestem na-
łogowcem, mam chęć posiadania, 

robię hafty dla siebie, bo szkoda 
mi ich oddać - wyjaśnia.

Na ścianach mieszkania wiszą 
portrety dam, pejzaże, obrazy re-
ligijne, kwiaty, ale to nie temat jest 
ważny. - Ważna jest sama czyn-
ność - haftowanie. To jest bardzo 
zajmujące. Każdy kwadrat, który 
wychodzi spod igły, cieszy mnie. 
A jak już się komuś podoba, to 
już jest super - mówi z uśmiechem 
prezentując haft krzyżykowy.

Z dużą werwą uczy haftu 
innych, przekazując im swoje 
doświadczenie. Każdy ma 
jakieś zdolności, więc należy 
je najpierw poznać, a 
później rozwijać. - Na-
wet chłopcy haftują. 
Nie wstydzą się - 
mówi z dumą.

Zapytana o to, co 
wnosi w jej życie haft, 

odpowiada: - Haft uspakaja. Ja je-
stem bardzo nerwowa, nie mogę 
siedzieć bezczynnie, bo tracę czas. 
Emerytura to czas na zrobienie 
tego, co lubię, co mnie cieszy.

Pragnieniem pani Jadwigi jest 
organizowanie warsztatów haf-
ciarskich - łączących pokolenia. 
Warsztaty, jak zaznacza, są nie 
tylko dla emerytów, ale i dla ich 
wnuków.

Pani Jadwiga stanowi do-
skonały przykład na to, że 
w każdym wieku można 
się realizować, spełniać 
swoje marzenia, mieć coś 

do powiedzenia, nie 
mieć czasu na nudę i 

dostosować aktyw-
ność życiową do 

własnych moż-
liwości.

GK

Obrazy igłą malowane
Pisanki pani Albiny często goszczą na wielu wystawach krajowych i zagranicznych W każdym wieku można się realizować oraz spełniać swoje marzenia

strzegomianie  
pamiętali…

10 kwietnia 2016 r. minęła 
6. rocznica katastrofy smoleń-
skiej, w  której zginęli m. in.: 
prezydent RP – Lech Kaczyński 
z małżonką, politycy, dowódcy 
sił zbrojnych, szefowie insty-
tucji państwowych, duchowni, 
przedstawiciele ministerstw, 
organizacji kombatanckich 
i  społecznych. Katastrofy nie 
przeżyła żadna z 96 osób obec-
nych na pokładzie.

Strzegomianie pamiętali o tej 
niezwykle ważnej rocznicy i po-
stawili 96 okolicznościowych 
zniczy pod Pomnikiem 1000-
lecia Państwa Polskiego zloka-
lizowanym na terenie skweru na 
skrzyżowaniu ulic Świdnickiej 
i Kasztelańskiej. 

red

Nieodzownym elementem Świąt Wielkanocnych są pisanki. 
Od najmłodszych lat wykonuje je mieszkanka naszego 
miasta - Albina Witkowska. - Nauczyłam się robić pi-
sanki w szkole. Nanosiłam wzory woskiem na wcześniej 
ugotowane jajka i wkładałam do farby na kilka minut. Do 
dziś mam taką pisankę z dzieciństwa. Później ze względu 
na chorobę gardła przestałam pisać woskiem – wyjaśnia 
pani Albina.

robi dzieła sztuki



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom6 15 kwietnia 2016oświAtA

Spotkanie rozpoczęło się 
od warsztatów, które redak-
tor Maciej Warsiński (znany 
m. in. z  programu „Polska 
i świat”), przy wsparciu mery-
torycznym Mirosława Oczko-
sia, przeprowadził w  klasach 
zainteresowanych naukami 
humanistycznymi, a  szcze-
gólnie  nowymi mediami. 
- Pan Maciej przybliżył nam 
specyfikę pracy dziennikar-

skiej, głównie: prezentera, 
reportera i  korespondenta. 
Wyjaśnił, jakie predyspozycje 
są cenne w pracy dziennikarzy 
i krok po kroku, na konkret-
nych przykładach, omawiał, 
jak powstaje materiał (jego 
gromadzenie, realizacja i efekt 
końcowy). Zachęcał nas do 
aktywności i zgłaszania swych 
pomysłów, opowiadania o wąt-
pliwościach oraz zadawania 

pytań. Podkreślał, że mimo 
tego, iż praca dziennikarza 
jest ciężka, to warto ją podjąć, 
ponieważ potrafi być napraw-
dę fascynująca i  absorbująca 
– relacjonuje uczennica LO, 
Aleksandra Burdzy.

Głównym tematem spotka-
nia z  uczniami klasy Ia i  IIa 
było tworzenie materiału tele-
wizyjnego. Dzięki redaktorowi 
można było dowiedzieć się, jak 
wygląda przygotowanie ta-
kiego materiału, skąd czerpać 
potrzebne do tego informacje, 
czy też, do jakich osób i  in-
stytucji udać się, aby wyraziły 
opinie na konkretny temat. 
Taki, który ma się znaleźć na 
antenie. Była także możliwość 

przygotowania własnego ma-
teriału, a  dokładniej - jego 
zarysu. W części warsztatowej 
spotkania pracowano w  gru-
pach.

- Następny punkt naszego 
poniedziałkowego spotkania 
został zrealizowany w  auli 
szkoły. Oprócz klas dzienni-
karsko - medialnych i  praw-
niczych uczestniczyli w  nim 
również uczniowie klas mun-
durowych. Redaktor Maciej 
Warsiński opowiadał zarówno 
o roli korespondenta, specyfice 
jego pracy, zagrożeniach, ale 
i o pasji, z jaką wykonuje swe 
obowiązki. Usłyszeliśmy rów-
nież kilka ciekawostek z życia 
dziennikarza, mieliśmy okazję 

zadawać pytania i przeprowa-
dzić z nim wywiad do naszego 
szkolnego radia – zaznacza Ola 
Burdzy.

- Zajęcia uważamy za bardzo 
udane. Mogą one po-

m ó c 

w  zrozumieniu pracy dzien-
nikarza i  w  wyborze zawodu 
– podkreślają zgodnie ucznio-
wie.

red

Jak co roku w  kwietniu, 
Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła II w Strzegomiu obcho-
dzi Święto Szkoły. 5 kwietnia 
społeczność gimnazjum zgro-
madziła się w  kościele, aby 
mszą świętą uczcić pontyfi-
kat Wielkiego Polaka – Jana 
Pawła II. 

Po skończonej ceremonii 
młodzież gimnazjalna przed-
stawiła montaż słowno-mu-
zyczny, w którym przypomnia-
ła najważniejsze wypowiedzi 
Jana Pawła II oraz wyśpiewała 
refleksyjne utwory. Młodzież 

wzięła również udział w „Wio-
sennym turnieju piłki nożnej” 
– projekcie edukacyjnym zor-
ganizowanym przez uczniów 
klas drugich. W turnieju wzięli 
udział przedstawiciele poszcze-
gólnych klas. Pierwsze miejsce 
zdobyła klasa III „b”.

W  tym dniu zostały także 
przyznane nagrody za „Szkol-
ny konkurs wiedzy o  Janie 
Pawle II” oraz za plakaty 
wykonane przez każdą klasę. 
Słodkim zakończeniem szkol-
nej uroczystości były papieskie 
kremówki. 

O dziennikarstwie i … w LO
Praca dziennikarza jest ciężka, ale warto ją podjąć, ponieważ potrafi być naprawdę fascynująca i absorbująca – mówił reporter Maciej Warsiński

Halina Wydmuch ponownie 
została wybrana dyrektorem 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w  Kostrzy. Szefowa 
placówki opowiada o  tym, 
co udało jej się w ciągu ostat-
niego czasu oraz o zamierze-
niach na kolejne lata pracy. 

Szkoła przedstawiała swoim 
uczniom szeroką gamę projek-
tów edukacyjno-społecznych 
(„Szkoła współpracy”, „Życie 
z  pasją”, „Mały wolontariusz”, 
„Historia mojej szkoły”). Warto 
wspomnieć o  projektach edu-
kacyjnych realizowanych we 
współpracy z  Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu („Szkoła miejsce 
integracji ekologicznej”, Od-
pady proste zasady”, „Przyroda 
naszego regionu”). Efektem 
ich realizacji jest pozyskanie 
środków finansowych na orga-

nizację darmowych wycieczek, 
wyjazdów, warsztatów i  na 
zakup wysokiej jakości sprzętu 
oraz pomocy dydaktycznych. 
Będę starała się uzyskać środki 
z  projektów unijnych. W  celu 
udoskonalenia sprawności języ-
kowej, nasza szkoła od kilku lat 
realizowała projekt e-Twining, 
współpracując z  kilkoma kra-
jami europejskimi. W  szkole 
opracowano system badania 
osiągnięć uczniów oparty na 
systematycznym diagnozowa-
niu i monitorowaniu podstawy 
programowej. Te wszystkie dzia-
łania będą kontynuowane, gdyż 
przynoszą zamierzone efekty. 
Chcę inspirować nauczycieli 
do stosowania różnorodnych 
metod nauczania w taki sposób, 
aby wydobywać i rozwijać talen-
ty uczniów. Przez ostatnie lata 
oferta edukacyjna szkoły była 
bardzo bogata. Zajęcia poza-
lekcyjne obejmowały wszystkie 
etapy kształcenia. Niejedno-
krotnie uczniowie naszej szkoły 
zajmowali czołowe miejsca 
w  konkursach międzyszkol-
nych. W  szkole jest bezpiecz-
nie, świadczą o  tym zdobyte 
certyfikaty: „Szkoła dbająca 
o  bezpieczeństwo”, „Szkoła 
bez przemocy”, „WF z  klasą”, 
„Szkoła talentów”, „Bezpieczne 
wakacje”, „Szkoła współpracy”. 
Nie odnotowujemy większych 
problemów wychowawczych, 
ale zawsze w swoich działaniach 
coś modyfikujemy i zdobywamy 
się na refleksję. W  dalszym 
ciągu podejmę działania w celu 

pozyskiwania funduszy na orga-
nizacje wypoczynku zimowego 
i letniego. W tym celu w szko-
le założono Stowarzyszenie 
Uczniowski Klub Sportowy 
(UKS). W  koloniach bierze 
udział blisko 70% uczniów, 
bo cena jest przestępna dla 
wszystkich. Moim prioryte-
tem w dziedzinie wychowania 
będzie kultywowanie tradycji 
szkoły i  regionu. W  dalszym 
ciągu nasz system wychowaw-
czy będzie oparty na warto-
ściach i  przesłaniach naszego 
patrona – Jana Pawła II. Szko-
ła prowadzi korespondencję 
z  Watykanem od 1997 roku. 
W  swoich zbiorach posiada-
my życzenia i  podziękowania 
od trzech ostatnich papieży. 
Szkoła wiejska jest czynnikiem 
integracyjnym społeczeństwo. 
Udało mi się stworzyć w ciągu 
10 lat kadencji ośrodek życia 
umysłowego i  kulturalnego. 
W  ciągu ostatnich trzech lat 
szkoła stała się centrum uży-
teczności publicznej. Wygospo-
darowałam w  budynku szkoły 
miejsce na bibliotekę publiczną 
i ośrodek zdrowia. Instytucje te 
partycypują w kosztach utrzy-
mania budynku. Wspólnie 
z  nauczycielami i  rodzicami 
uczniów organizujemy imprezy 
o  zasięgu lokalnym: festyny, 
imprezy charytatywne, zabawy, 
uroczystości. 

Bardzo cenna jest współpraca 
z  radą sołecką, z  zakładami 
kamieniarskimi i  kopalniami 
granitu. Ten klimat pragnę 

utrzymywać w  dalszym ciągu. 
Projekty o charakterze społecz-
nym były realizowane wspólnie 
z  mieszkańcami Kostrzy. Ich 
efektem było wypromowa-
nie grafika – amatora pana 
Franciszka Wołowca, który 
wcześniej tworzył „do szuflady”. 
W dalszym ciągu zamierzamy 
realizować takie zadania. Udało 
mi się stworzyć placówkę no-
woczesną, dobrze wyposażoną 
i zadbaną. Doprowadziłam do 
poprawy stanu technicznego 
budynku i infrastruktury obiek-
tu: wygospodarowanie miejsca 
na ośrodek zdrowia, moderni-
zacja pokoju nauczycielskiego 
i  świetlicy szkolnej, wymiana 
instalacji elektrycznej w całym 
budynku szkoły, rekultywacja 
podwórka szkolnego (likwidacja 
szamba, montaż altany, zasadze-
nie drzew i  krzewów), pozy-
skanie placu zabaw w  ramach 
programu „Radosna Szkoła”. 
Szkoła została doposażona 
w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne. Każda sala podłączona 
jest do internetu. 

 Mimo bogatego zasobu szko-
ły, istnieją obszary, w  których 
jest jeszcze coś do zrobienia. 
W najbliższym czasie zostanie 
wymienione ogrodzenie wokół 
szkoły. Bardzo mocną stroną 
pracy jest kadra pedagogiczna 
naszej placówki. Przy prowa-
dzeniu polityki kadrowej i nad-
zorze pedagogicznym za bardzo 
ważne uważam utrzymanie do-
brych relacji interpersonalnych 
i właściwego klimatu. 

nowo wybrana dyrektor chce inspirować do działania
Dbać o wyposażenie szkoły i o dobrą atmosferę – to jedne z wielu zasad Haliny Wydmuch

„Uśmiechnij się, bo żarto-
wać nam się chce”- pod takim 
hasłem 1 kwietnia odbyła się 
zabawa w Publicznym Przed-
szkolu nr 3 w  Strzegomiu. 
Wszystkie przedszkolaki były 
przebrane za klauny.

W specjalnie przystrojonej 
na ten dzień sali zebrali się 
wszyscy, aby świętować Prima 
Aprilis.

To dzień pełen żar tów, 
śmiechu oraz świetnej zabawy. 
Ten nastrój udzielił się rów-
nież wszystkim przedszkola-
kom z PP nr 3. Na początku 
dzieci poznały krótką historię 
związaną z  obchodami tego 
dnia. W dobry humor wpro-
wadziła dzieci muzyka oraz 
liczne konkursy. Były zawody 
sportowe: slalom z ping-pon-

giem, krykiet i  rzut piłeczką 
do czarodziejskiego pudeł-
ka. Dużo radości sprawiła 
przedszkolakom śmieszna 
konkurencja polegająca na 
spożywaniu bitej śmietany 
z zawiązanymi oczami.

-  Cały dzień obfi tował 
w różne wesołe niespodzianki, 
a uśmiech gościł na twarzach 
wszystkich dzieci. Prima Apri-
lis to jedyny w roku dzień, gdy 
wszystko jest możliwe i każdy 
się śmieje! Serdeczne podzię-
kowania składamy wszystkim 
rodzicom, którzy przygotowali 
przepiękne stroje dla swoich 
pociech – podsumowuje Ali-
cja Niziołomska, dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 3 
w Strzegomiu.

red

Prima Aprilis w PsP nr 3

Święto Gimnazjum nr 2

Uczniowie strzegomskiego LO mieli okazję gościć w marcu 
br. dwie osoby, które o dziennikarstwie i mediach wiedzą 
prawie wszystko: Macieja Warsińskiego (reportera TVN24) 
oraz Mirosława Oczkosia (wykładowcę SGH, specjalistę 
ds. PR oraz opiekuna klasy dziennikarsko - medialnej 
i prawniczej).
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Wygraj wejściówki do Kina SCK !

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto zagrał rolę Barbary Niechcic w filmie pt. 

„Noce i Dnie”?

Trzy pierwsze osoby które prawidłowo od-
powiedzą na pytanie otrzymają podwójną wej-
ściówkę na dowolnie wybrany film wyświetlany 
w najbliższy weekend tj. 16-17 kwietnia br.

Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl

Odpowiedzi zawierać powinny również dane 
osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i  numer 
telefonu. W tytule e-maila należy wpisać „GWS 
– konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinfor-
mowani telefonicznie. Powodzenia!

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

„Złoty koń”
16.04, godz. 15.00
17.04, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

„Wierna”
16.04, godz. 18.00
17.04, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

„Moje wielkie greckie wesele 2”
23.04, godz. 19.30
24.04, godz. 19.30
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

„Pokój”
23.04, godz. 17.00
24.04, godz. 17.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

17.04.2016 r. – Strzegomskie 
Centrum Kultury, godz. 10.00
Poetyckie Konfrontacje Przed-
szkolaka

17.04.2016 r. – Opera Wro-
cławska, godz. 17.00
„Rycerskość Wieśniacza” – 
Pietro Mascagniego/ „Pajace” 

Ruggiera Leoncavalla
Spektakl wyjazdowy Klubu 
Melomana

28.04.2016 r. – CAS Karmel, 
godz. 15.30
„Międzynarodowy Dzień Te-
atru” – spotkanie w  Klubie 
Melomana

co w kinie scK w kwietniu?

strzegomskie spotkania  
z teatrem

Stowarz yszenie Wspie-
rania Kultur y w  Gminie 
Strzegom „Akcja” wśród 
szeroko zakrojonej dzia-
łalności kulturalnej pro-
wadzi sześć świetlic śro-
dowiskowych na terenie 
c a ł e j  g m i ny  S t r z e go m . 
Są to: Świetlica Osiedlo-
wa „Graby ”, „Karmelek” 
w CAS Karmel oraz świe-
tlice w Goczałkowie, Ro-
goźnicy, Granicy i  w  Ol-
szanach. 

- Codzienne 4-godzinne 
zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę pe-
dagogiczną. Dzieci korzy-
stają ze sprzętu świetlicowe-
go, a także mają zapewniony 
słodki poczęstunek i napoje. 
Bogata  ofer ta  kultura lna 
zawiera wyjazdy do teatru, 
kina, do kręgielni, a  także 
wycieczki krajoznawczo-tu-
rystyczne, w ciekawe miejsce 
Dolnego Śląska. Głównym 
celem wyjazdów jest sze-
roko rozumiana edukacja 
kulturalna oraz poznawanie 
bogatej historii regionu – in-
formuje Tomasz Smagłow-
ski, prezes Stowarzyszenia 
„Akcja”.

Do tej pory dzieci odwie-
dzi ł y  wrocławskie  ZOO, 
Western City w  Karpaczu, 

Palmiarnię i  Zamek Książ, 
Świdnicę, Wałbrzyski Teatr 
La lek , Świeradów Zdró j 

i Loopys World we wrocła-
wiu. Dzieci chętnie korzysta-
ją z nowo otwartego kina 3D 

w SCK, basenów i lodowiska 
strzegomskiego OSiR-u. 

red

Po raz pierwszy w swojej ka-
rierze spotyka się z wymiarem 
sprawiedliwości rządzącym się 
innymi zasadami niż ten, który 
zna na wylot. Zagłębiając się 
w świat amiszów, musi znaleźć 
sposób, aby dotrzeć do swojej 
klientki i porozumieć się z nią 
w  jej języku. Praca nad tą 
zawikłaną sprawą prowadzi 
ją także w  głąb własnego ja, 
a kiedy jeszcze pojawi się w jej 
życiu mężczyzna z przeszłości, 
Ellie stanie oko w  oko ze 
swoimi najtajniejszymi lękami 
i pragnieniami. 

Pewna siebie Ellie i  nie-
śmiała, zagubiona Katie, któ-
re, choć tak od siebie różne, 

stają się w końcu przyjaciół-
kami. Oczywiście oprócz nich 
wielu z  bohaterów powieści 
ma tu swoje ważne miejsce 
i swoją historię, jak to u Jodi 
Picoult bywa. Temat książki 
jest, moim zdaniem, ciekawy, 
bo obejmuje zarówno dążenie 
do odnalezienia mordercy, 
ale też zrozumienia moty-
wów takiego postępowania 
i   prowadzących do niego 
wydarzeń. 

Całą historię zarówno Ka-
tie, jak i  Ellie poznajemy 
w międzyczasie, podczas gdy 
akcja powieści toczy się dalej. 
Oczywiście oprócz wątku 
morderstwa istnieje wiele in-

nych, jak np. obowiązko-
wy wątek miłosny. Dzięki 
tej książce poznajemy 
kulturę amiszów - odła-
mu chrześcijan - żyjących 
w  całkowicie odrębnym 
świecie, świecie pozba-
wionym współczesnych 
udogodnień, kompute-
rów, telefonów, ale też 
elektryczności, ich bar-
dzo konserwatywne po-
glądy i zwyczaje, a także 
przeświadczenie, że tylko 
jako grupa stanowią siłę.
Życzę miłej lektury! 

maria Pińkoska 
z Biblioteki Publicznej 

w Kostrzy

Świetlice w akcji

Opowieść nie tylko o tajemniczym świecie amiszów

Działania realizowane są ze środków z programu profilaktyki alkoholowej gminy Strzegom

Strzegomscy bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Świadectwo prawdy” Jodi Picoult

Wszystkie działania organizowane przez Stowarzyszenie „Akcja” realizowane są ze 
środków pochodzących z Programu Profilaktyki alkoholowej Gminy Strzegom. Wspiera 
je Strzegomskie Centrum Kultury. 
Programem pracy świetlic objętych jest ok. 120 dzieci, które ochoczo biorą udział w orga-
nizowanych zajęciach i wyjazdach

Repertuar na 16.04 – 24.04. Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

W oborze na farmie amiszów w Pensylwanii znaleziono zwłoki noworodka. Lokalna społeczność jest w szoku. O ode-
branie życia dziecku zostaje oskarżona jego domniemana matka, osiemnastoletnia Katie Fisher, niezamężna dziewczyna 
z rodziny amiszów. Sprawę Katie przyjmuje Ellie Hathaway, adwokatka z wielkiego miasta. 

Trwa cykl wydarzeń kulturalnych pn. „Strzegomskie spotkania 
z  teatrem”. W  jakich jeszcze wydarzeniach mogą uczestniczyć 
mieszkańcy naszej gminy? 
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W spotkaniach sprawozdaw-
czo-wyborczych uczestniczyły 
władze samorządowe Strzego-
mia, prezes zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP 
RP w  Strzegomiu – Urszula 
Olszewska oraz komendant 
powiatowy PSP w Świdnicy - 
Tomasz Szuszwalak (głównie 
w  jednostkach należących do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego). – Na 
każdym z tych spotkań podsu-
mowano 5 ostatnich lat, omó-
wiono najważniejsze dokonania 
w ostatnim okresie i wskazano 

najpilniejsze potrzeby. Strażacy 
– ochotnicy podziękowali wła-
dzom za współpracę i wszelką 
pomoc, dzięki której mogli 
efektywniej i skuteczniej wyko-
nywać swoje obowiązki – infor-
muje Urszula Olszewska.

Dodajmy, że kolejnym etapem 
kampanii sprawozdawczo-wy-
borczej będą wybory prezesa 
i  członków zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP 
RP w  Strzegomiu oraz Miej-
skiej Komisji Rewizyjnej. 

tW

Ochotnicy wybrali swoje władze
W trakcie spotkań podsumowano pięć ostatnich lat, omówiono najważniejsze dokonania w ostatnim okresie i wskazano najpilniejsze potrzeby

Dzięki udziałowi gminy Strze-
gom w konkursie „Nestle porusza 
Polskę”, jest szansa, aby w Kostrzy, 
Goczałkowie lub Olszanach 
powstała siłownia zewnętrzna. 
Głosowanie trwa do 6.07.2016 r. 

Nestlé wybuduje siłownie 
w tych lokalizacjach, które zdo-
będą najwięcej głosów, dlate-
go prosimy mieszkańców, by 
codziennie odwiedzali stronę 
konkursu i głosowali na siłownię 

w  swojej okolicy. Pod adresem 
http://www.nestleporusza.pl/
glosowanie/58-150 mieszkańcy 
gminy Strzegom będą mogli 
oddawać głosy i  to tam znaj-
duje się pełna lista zgłoszonych 
lokalizacji. Każdego dnia z uży-
ciem jednego adresu mailowego 
można oddać jeden głos na jedną 
lokalizację. Zachęcamy wszyst-
kich do aktywnego uczestnictwa 
w konkursie. 

zagłosuj na nasze siłownie

Godzieszówek to bardzo 
zgrana społeczność, która z ra-
dością pracuje na rzecz swojej 
wsi. Mieszkańcy z  chęcią an-
gażują się w  szereg wydarzeń 
organizowanych na terenie 
gminy Strzegom. Ich obecności 
nie sposób nie zauważyć pod-
czas takich imprez jak Jarmark 
Wielkanocny, czy Dożynki 
Gminne. – Cieszę się z dobrej 
współpracy z  radą sołecką. 
Wszyscy żyją sprawami wsi 
i widać, że ją kochają – mówi 
Grażyna Dawidowska. Jeśli 
chodzi o potrzeby wsi, to jest ich 
wiele. Ważną kwestią jest fun-
dusz sołecki, z którego środków 
w tym roku zostanie zakupiony 
namiot wykorzystywany przy 
imprezach plenerowych, grill, 
sprzęt nagłaśniający na świetlicę 
wiejską oraz rzutnik. – W tym 
roku bardzo oczekujemy na 
budowę upragnionego przez 

wszystkich placu zabaw. W Go-
dzieszówku jest dużo dzieci, 
które z  przyjemnością będą 
z niego korzystać. Wierzymy, że 
już niebawem będziemy mogli 
chwalić się wszystkim, jaki 

piękny obiekt mamy w  swojej 
wsi – mówi sołtys. Mieszkańcy 
chcieliby także, aby świetlica 
wiejska odzyskała swój blask. To 

bardzo ważne miejsce dla spo-
łeczności, ale wymaga remontu. 
Konieczne jest nowe ogrze-
wanie oraz wymiana elewacji 
budynku. Naprawy potrzebuje 
również droga powiatowa, po-
nieważ jej stan jest opłakany.

 – Wierzę, że jeszcze uda nam 
się wiele razem zdziałać – doda-
je Grażyna Dawidowska. 

mK

Tak zmieniają się nasze wsie – Godzieszówek
Mieszkańcy Godzieszówka z niecierpliwością czekają na plac zabaw Dbajmy o estetykę 

Burmistrz Strzegomia trady-
cyjnie, jak co roku, organizuje 
konkurs pn. „Estetyka zagrody 
wiejskiej i ogródków przydomo-
wych położonych na terenach 
wiejskich gminy Strzegom”. Karty 
zgłoszenia do konkursu można 
otrzymać w Wydziale Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Wydziale Kul-
tury, Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
u sołtysów wsi gminy Strzegom. 
Można je także pobrać ze strony 
www.strzegom.pl. 

Konkurs prowadzony jest 
w dwóch kategoriach: zagroda 
wiejska oraz ogródek przydo-
mowy. Jego uczestnikami mogą 
być właściciele zagród wiejskich 
lub ogródków przydomowych 
położonych na terenach gminy 
Strzegom.

Komisja konkursowa, powo-
łana przez burmistrza Strze-
gomia, przeprowadzi lustrację 
zgłoszonych przedsięwzięć. 
Pod uwagę zostanie wzięte 
m.in. zagospodarowanie terenu 
wokół budynku, innowacyjność 
zagrody, czy stan obejścia.

Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest złożenie w  ter-
minie do 30 kwietnia 2016 r., 
wypełnionej karty zgłoszenia, 
w Wydziale Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu, pokój nr 15, 58-150 
Strzegom, Rynek 38. Rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi do 31 
października 2016 r., a uroczyste 
podsumowanie i  wręczenie 
nagród dla uczestników do 15 
listopada 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursie.

W Stanowicach ponownie wybrano Józefa Jabłońskiego na stanowisko prezesa miejscowej OSP

Zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza 
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Strzegom. Dokonano m. in. wyboru prezesów i naczel-
ników poszczególnych OSP oraz wybrano członków 
komisji rewizyjnych na lata 2016-2020.

Wyniku wyborów:
OSP Granica – prezes: Paweł Kopeć, naczelnik: Sławomir Rynduch
OSP Goczałków – prezes: Sylwester Treter, naczelnik: Mariusz Bra-
nicki
OSP Jaroszów – prezes: Zdzisław Belica, naczelnik: Jarosław Boja-
nowski
OSP Kostrza – prezes: Sylwester Ratajczyk, naczelnik: Tomasz Miko-
łajczak
OSP Olszany – prezes: Józef Goryczka, naczelnik: Stanisław Zięba
OSP Rogoźnica – prezes: Marcin Zabijak, naczelnik: Łukasz Szewczyk
OSP Strzegom – prezes: Joanna Berestecka, naczelnik: Łukasz Ku-
maszka
OSP Stanowice - prezes: Józef Jabłoński, naczelnik: Krzysztof Kuczma
OSP Tomkowice – prezes: Stanisław Kubiak, naczelnik: Adam Salwow-
ski
OSP Żelazów – prezes: Marian Giera, naczelnik: Czesław Sołtysik

Mieszkańcy Godzieszówka spotykają 
się na wspólnie organizowanych 
przedsięwzięciach, do których należą 
Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe, 
turnieje wsi oraz mnóstwo innych. 

W każdym z numerów „Gminnych Wiadomości Strzegom” 
będzie prezentować zmiany, jakie zachodzą na strzegom-
skich wsiach. W tym wydaniu o tym, co się dzieje w Godzie-
szówku, opowiada sołtys Grażyna Dawidowska. 
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Nastroje przed pierwszym 
tegorocznym spotkaniem 
ze Zjednoczonymi Żarów 
(26.03) były bardzo dobre. 
AKS wrócił  na swój sta-
dion po ponad 1,5-rocznej 
przerwie. Dopisały zarówno 
pogoda, jak i   frekwencja. 
Publiczność z  jednej strony 
chciała zobaczyć w akcji swój 
zespół, a z drugiej wyremon-
towaną dolną płytę boiska. 
I o ile obiekt mógł się podo-
bać, to gra strzegomian nie 
za bardzo. 

Podop ieczn i  J a ro s ł awa 
Krzyżanowskiego przegrali 
u siebie aż 1:4 (gol Rogaczew-
skiego), a po meczu strzegom-
ski trener powiedział. - Nawet 
w najczarniejszych snach nie 
wyobrażałem sobie takiego 
rezultatu. Zagraliśmy bardzo 

słabo. Obrona dopuszczała 
się prostych błędów, formacje 
ofensywne nie stwarzały du-
żego zagrożenia pod bramką 
rywali. O ile do przerwy nasza 
gra wyglądała jeszcze nieźle, 
to w  drugich 45 minutach 
wszystko się posypało. Nie-
stety zawiedliśmy naszych 
fanów, którzy w  tak dużej 
liczbie odwiedzili stadion 
w  Strzegomiu. Musimy się 
szybko pozbierać i  odzyskać 
zaufanie naszych kibiców.

Humor poprawił się wszyst-
kim tydzień później, gdyż 
AKS wygrał na wyjeździe 
z ekipą Włókniarza Mirsk 2:1 
(2:0). Gole dla naszego zespo-
łu strzelili Kloc (debiutancki 
gol w  strzegomskich bar-
wach) i Dobrowolski. Przy obu 
bramkach asystował Alwin. 

W  środę, 6 kwietnia br. 
AKS rozegrał zaległe spo-
tkanie z  2015 r. w  Bielawie 
z  miejscową Bielawianką. 
Pierwsza odsłona spotkania 
mogła należeć do Alwina, 
który miał przynajmniej 2-3 
świetne okazje do zdobycia 
gola – m. in. nie wykorzystał 
okazji sam na sam. Gospo-
darze grali zachowawczo, nie 
stwarzali większego zagro-
żenia pod bramką AKS-u. 
Mimo tego w  30. minucie 
– po błędzie defensywy gości 

– objęli prowadzenie. Przy-
jezdni próbowali odwrócić 
niekorzystne losy meczu, 
dośrodkowując sporo piłek 
w  pole  karne i   l i cząc  na 
swoich napastników, jednak 
bielawianie niezwykle mą-
drze się bronili. Rezultat 1:0 
dla Bielawianki utrzymał się 
do …95. minuty, kiedy to 
zupełnie odkrycie strzego-
mianie nadziali się na kontrę, 
w efekcie której gospodarze 
podwyższyli wynik na 2:0. 

tW

- Organizacja Mistrzostw 
Europy w WKKW, w  jednej 
z  ol impijskich dyscyplin, 
to historyczne wydarzenie 
w  dziejach Polski . Mimo 
wspaniałych tradycji polskie-
go WKKW, wywodzących się 
jeszcze z  czasów kawaleryj-
skich, Polska nie była dotych-
czas organizatorem zawodów 
takiej rangi w  jeździectwie 
– zaznacza Michał Szubski, 
prezes Polskiego Związku 
Jeździeckiego. 

M i s t r z o s t w a  E u r o p y 
w  WKKW rozgrywane są 
w latach nieparzystych w cy-
klu olimpijskim. Poprzednia 
impreza odbyła się w szkoc-
kim Blair Castel i  zgroma-
dziła blisko 60 tys. widzów 

i przeszło 35 mln telewidzów. 
Transmisje TV docierały do 
96 krajów świata, generując 
łączny czas emisji przeszło 
330 h. 

Miasto Strzegom już od 
14 lat organizuje zawody 
międzynarodowe – zawo-
dy z  cyklu Pucharu Świata, 
Pucharu Narodów, Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Eu-
ropy i Finał Pucharu Świata 
oraz wiele innych imprez 
międzynarodowych. Dzięki 
doskonałej renomie, po kilku 
latach intensywnej promocji, 
w czerwcu 2014 r. Międzyna-
rodowa Federacja Jeździecka 
przyznała prawa do orga-
nizacji Mistrzostw Europy 
w WKKW Strzegomiowi. 

- To dla nas wielkie wyróż-
nienie, podkreślenie wielo-
letniej pracy oraz olbrzymia 
szansa na promocję Strze-
gomia i  Dolnego Śląska na 
europejskiej arenie. Planujemy 
w trakcie trwania mistrzostw 
organizację na terenie zawo-

dów specjalnej strefy promują-
cej strzegomską kulturę, folk-
lor, zabytki i przede wszystkim 
wielkie bogactwo naszego 
miasta – strzegomski granit 
– mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.
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słaby start AKs-u

Już za niecałe 500 dni wielkie święto

Nowymi twarzami w zespole są: obrońca Emilian Borek i napastnik Przemysław Kloc. Ten drugi już strzela gole

Na terenie zawodów będzie specjalna strefa promująca strzegomską kulturę czy strzegomski granit

Daniel Sołek, uczeń kla-
sy piątej Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w  Strzego-
miu, uczestniczył 19 marca br. 
w  międzynarodowym turnieju 
taekwon-do „Internationaler 
Schwarzer Adler Cup Offens 
Taekwon” w Hamburgu. 

W  zawodach wzięło udział 
ponad 100 zawodników z róż-
nych krajów: Niemiec, Holan-
dii, Szwajcarii, Brazylii i Wiel-
kiej Brytanii. Konkurencje, 

w których startowali zawodnicy 
indywidualnie i drużynowo, to 
tradycyjne układy taekwon-do 
ITF, walki, techniki specjalne 
oraz testy. 

Daniel zajął 3. miejsce w ka-
tegorii „walki” oraz 3. miejsce 
w  kategorii „układy” (pozycje 
walki). Jego tato, Leszek Sołek, 
który również jest zawodnikiem 
taekwon-do, zajął 1. miejsce 
w kategorii „walki”. 

Serdecznie gratulujemy!

Młody stanowiczanin Kamil 
Sobczak, grający na co dzień 
w  drużynie młodzików AKS-
-u Strzegom na pozycji lewego 
pomocnika, w marcu dostał po-
wołanie do Dolnośląskiej Kadry 
Młodzików. To duże osiągnięcie 
indywidualne piłkarza, ale także 
splendor dla naszego klubu.

- Byłem bardzo zaskoczony 
tą informacją. Dowiedziałem się 
o tym fakcie ze strony interneto-
wej Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej. Oczywiście bardzo się 
ucieszyłem. Radości nie kryła cała 
moja rodzina. Szczególnie ucieszył 
się mój starszy brat Damian, 
który gra w  seniorach AKS-u, 
i z którym jeżdżę na treningi do 
Strzegomia – mówi Kamil.

Zgrupowanie reprezentacji 
naszego województwa odbyło się 
Jarocinie tuż po Świętach Wiel-
kanocnych, w dniach 29-30 mar-
ca br. – Do Jarocina przyjechało 
18 chłopaków, którzy wywodzili 
się głównie ze Śląska Wrocław 
i Zagłębia Lubin. Byli też 
zawodnicy z Jawora i Gło-
gowa. Od początku czułem 
się tam wyśmienicie, koledzy 
od razu mnie zaakceptowali. 
Podczas zgrupowania ro-
zegraliśmy dwa sparingi 
z zespołem Wielkopol-
ski. Jeden z nich wygra-
liśmy 3:1, drugi prze-
graliśmy 3:6. Naj-
ważniejsze jednak, 
że mogłem zagrać 
w obydwu meczach 
i  zyskać niezbęd-
ne doświadczenie. 
Nie ukrywam, że 
czekam teraz na 
kolejne powoła-

nie od opiekunów dolnośląskiej 
reprezentacji – podkreśla świeżo 
upieczony kadrowicz.

Jarosław Krzyżanowski, tre-
nujący młodego stanowiczanina 
w AKS-ie, mówi o nim w samych 
superlatywach. - Kamil jest bardzo 
dobrze ułożonym, inteligentnym, 
nad wyraz dojrzałym chłopcem. 
Nie ma z  nim jakichkolwiek 
problemów. Pod względem pił-
karskim także się wyróżnia. Dys-
ponuje świetną lewą nogą, posiada 
zmysł piłkarski, dzięki któremu 
potrafi zawsze wybrać najlepsze 
rozwiązanie na boisku. Jest bardzo 
dynamiczny. Może grać na wielu 
pozycjach, praktycznie wszędzie 
by się sprawdził – nawet na bram-
ce! – tak charakteryzuje swojego 
podopiecznego trener. 

Sam Kamil swoją przy-
szłość wiąże z  piłką 
nożną. - Marzę, by 
w przyszłości zagrać 
w dorosłej reprezen-

tacji Polski. Mo-
imi idolami są 

Kamil Gro-
sicki i słynny 
Brazylijczyk 
N e y m a r 
z Barcelony 
– podsumo-
wuje Kamil 
Sobczak. 

tW

rodzina z medalami

Piłkarska perła AKs-u

Seniorzy AKS-u Granit Strzegom S. A. rozegrali już trzy 
mecze ligowe w 2016 r., w których zdobyli tylko 3 punkty. 
Choć nie należy jeszcze rozdzierać szat z  tego powodu, 
ale nie da się ukryć, że nie był to wymarzony start naszych 
piłkarzy w rundzie wiosennej.

Wróciły humory!
W czwartym meczu AKS – po świetnej grze – pokonał u siebie Granicę Bo-
gatynia 4:2 (2:1). Gole dla naszej drużyny strzelili: Kloc 2, Demirow i Borek. 
- W pełni zrehabilitowaliśmy się za porażkę z Żarowem. W końcu zagraliśmy 
tak, jak sobie wyobrażam. Oczywiście były pewne przestoje w grze, ale dzięki 
niesłychanej sile woli i ambicji odnieśliśmy zwycięstwo z bardzo niewygodnie 
grającym przeciwnikiem – skwitował trener Krzyżanowski.

Mistrzostwa Europy w WKKW to także wielkie wyzwanie organizacyjne 
poprzez konieczność zapewnienia przez organizatorów wydarzenia naj-
wyższych standardów dla koni i jeźdźców, którzy przyjadą do Strzegomia 
z całej Europy. Strzegomski Hipodrom przeszedł w ostatnich 2 latach dwie 
duże modernizacje, dostosowujące obiekt do standardów europejskich. - 
Teraz przed nami ostatni etap – organizacja i logistyka. Bardzo ważnym 
elementem przygotowań jest budowa specjalnej trasy crossu, pozwalającej 
publiczności w niektórych miejscach oglądać konie pokonujące przeszkody 
nawet z najbliższej odległości. Spodziewamy się udziału kilkudziesięciu 
tysięcy widzów, w tym kilkunastu z zagranicy, dla których sprzedaż biletów 
ruszy już 17 sierpnia 2016 roku” – podkreśla Marcin Konarski, dyrektor 
organizacyjny Mistrzostw Europy WKKW.

Od lewej: obrońca Emilian Borek, trener – 
Jarosław Krzyżanowski, napastnik Przemysław 
Kloc

Ty s i ą c e  f a n ó w  n a  ż y w o  o r a z  m i l i o n y  t e l e w i -
dz ó w z   c ałego świata  będzie  ś ledzić  w  dniac h 
17-20 sierpnia br. zmagania najlepszych jeźdźców w trakcie 
rywalizacji o medale Mistrzostw Europy we Wszechstron-
nym Konkursie Konia Wierzchowego. A  wszystko to za 
niecałe 500 dni na Hipodromie w Morawie.

Głównymi faworytami ME w Morawie będą 
Niemcy na czele z Michaelem Jungiem
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zabudowa zagrodowa w Jaroszowie

strzegom, u. Kalcytowa – zabudowa garażowa

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości zabudo-
wanej stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość stanowiąca działkę nr 
542/2, AM-1, Obr. Jaroszów o po-
wierzchni 0,1261 ha zabudowana 
budynkami gospodarczymi oraz 
budynkiem wc o pow. 1261 ha. 
Ze względu na zły stan techniczny 
budynków przeznaczone są one 
do rozbiórki. 
D la  n ie ruchomośc i  u rzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00011188/7. 
Cena nieruchomości zgodnie z wy-
ceną rzeczoznawcy 34.211,00 zł
(Wartość nieruchomości 30.725,00 
zł
koszt robót rozbiórkowych i wywo-
zu 3.486,00 zł)
Cena wywoławcza nieruchomości 
30.725,00 zł
Wadium - 3.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.05.2016 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze 

zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18 października 2004 r. Strze-
gom przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem – MR 
zabudowa zagrodowa.
Na terenie przedmiotowej nieru-
chomości znajdują się urządzenia 
kanalizacji sanitarnej będącej 
w posiadaniu i eksploatacji WiK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu tj. sieć 
kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC 
oraz studnia kanalizacji sanitarnej 
zabudowana.
W związku z przebiegiem przez 
przedmiotową działkę sieci kana-
lizacji sanitarnej oraz w związku 
z lokalizacją na tej działce studni 
kanalizacji sanitarnej w momencie 
sprzedaży zostanie ustanowiona 
służebność dotycząca:
Ustanowienia prawa do utrzymy-
wania i eksploatacji przez WIK Sp. 
z o.o. w Strzegomiu na działce 
nr 542/2 istniejących urządzeń 
kanalizacji sanitarnej, a w tym 
prawa dostępu, wejścia, przechodu 
i przejazdu (w tym sprzętem cięż-
kim) osób upoważnionych przez 
Spółkę WIK, w celu dokonywania 
czynności związanych z konser-
wacją, remontem, modernizacją, 
przebudową, usuwanie awarii ww. 
urządzeń kanalizacji sanitarnej. 
Wydzielenia pasów ochronnych 
o szerokości 3,0 m (licząc od skrajni 
urządzeń kanalizacji sanitarnej), 
stanowiących niezbędne minimum 
dla prawidłowej eksploatacji urzą-

dzeń kanalizacji sanitarnej. 
Obowiązku znoszenia, przez każ-
doczesnego właściciela nieru-
chomości obciążonej, ograniczeń 
i zakazów wynikających z istnienia 
pasów ochronnych, w tym zakaz 
wznoszenia w pasach ochronnych 
budynków mieszkalnych, budowli, 
dokonywania trwałych nasadzeń 
(drzewa, wieloletnie krzewy ozdob-
ne), magazynowania towarów 
i urządzeń, prowadzenia robót 
ziemnych mogących spowodować 
wypłycenie sieci kanalizacji sani-
tarnej, a także korzystania z nie-
ruchomości obciążonej w sposób 
zgodny z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi urządzeń 
kanalizacji sanitarnej, ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego oraz 
ochrony środowiska.
W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie bę-
dzie rościł z tego tytułu żadnych 
pretensji w stosunku do Gminy 
Strzegom.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16.05.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 

Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 
1490).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-

mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
498/3, AM – 5, Obr.1, położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Kalcytowej gmina Strzegom 
o powierzchni 20 m² (działka 
pod zabudowę garażową)
 Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020715/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego terenu Parku Obsługi 
Komunikacyjnej położonego 
pomiędzy ul. Kalcytową, a ul. 
Sikorskiego w Strzegomiu obej-
mującego działki nr 2/9, 2/3, 
2/7, 2/8, 5/22, 5/30 oraz część 
działek nr 5/34 i 5/36, AM-5, 
Obr. 1 zatwierdzonego uchwałą 
Nr 71/98 Rady Miejskiej Gminy 
Strzegom z dnia 26 listopada 
1998 r. przeznaczone są pod 
tereny lokalizacji garaży samo-
chodowych – symbol 9 KS.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 3.800,00 zł
Wadium - 380,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.04.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-

gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 18.04.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 

Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
498/4, AM – 5, Obr.1, położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Kalcytowej gmina Strzegom 
o powierzchni 20 m² (działka 
pod zabudowę garażową)
 Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020715/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego terenu Parku Obsługi 
Komunikacyjnej położonego 
pomiędzy ul. Kalcytową, a ul. 
Sikorskiego w Strzegomiu obej-
mującego działki nr 2/9, 2/3, 
2/7, 2/8, 5/22, 5/30 oraz część 
działek nr 5/34 i 5/36, AM-5, 
Obr. 1 zatwierdzonego uchwałą 
Nr 71/98 Rady Miejskiej Gminy 
Strzegom z dnia 26 listopada 
1998 r. przeznaczone są pod 
tereny lokalizacji garaży samo-
chodowych – symbol 9 KS.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 3.800,00 zł

Wadium - 380,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.05.2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 02.05.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-

mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna część działki rolnej w Kostrzy

Na podstawie art. 35, ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 

z późn. zm.) informuję, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu – 

Rynek 38, zostały wywieszo-

ne na okres 21 dni wykazy 

nieruchomości stanowiących 

własność gminy Strzegom, 

przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierża-

wę) zgodnie z Zarządzeniem 

nr: 91/B/2016, 92/B/2016, 

93 /B /2016 ,  94 /B /2016 , 

95/B/2016, 96/B/2016, 97/

B/2016, 98/B/2016, burmi-

strza Strzegomia, z dnia 8 

kwietnia 2016 roku. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
79/3, AM – 1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ulicy Ogrodowej 
o powierzchni 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na  jes t  ks ięga  w ieczys ta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 35.000,00 zł
Wadium - 3.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.05.2016 r.  o godz. 11 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 10.03.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 

Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość przeznaczona jest pod za-
budowę mieszkaniową wieloro-
dzinną i zabudowę usługową na 
której przewiduje się lokalizację 
zabudowy garażowej. 
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
16.05.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 

upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 

38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza czwarty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
1028, AM – 25, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Szarych Szeregów 
o powierzchni 0,6921 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 330.000,00 zł
Wadium - 33.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.05.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-

mości ogłoszony na dzień 
15.10.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 17.12.2015 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 25.02.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 stycznia 2013 r. 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem E.19.MW/
MN – tereny pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną 
i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.

Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
02.05.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-

wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-543, 
ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę części 
działki rolnej nr 346, AM-1, 
Obr. Kostrza o powierzchni 
2,7500 ha (RIIIa - 1,1400 ha, 
RIIIb - 0,3500 ha, RV - 0,4400 
ha, ŁIV – 0,8200 ha) położonej 
w Kostrzy. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 19 
maja 2016 roku, o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 11,9930 q żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu 
z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
q żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 60,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom 
Nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16.05.2016 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 35 - II piętro lub telefonicznie 
pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

Działka w rogoźnicy - zabudowa mieszkaniowa, usługowaBurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe
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Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu sprzątali Aleję Wojska Polskiego 
oraz teren wokół dworca PKP

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej, harcerze 
i zuchy ZHP oraz mieszkańcy Strzegomia uczestniczyli w akcji społecznej 
„Sprzątamy Górę Krzyżową 2016”

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu zebrały śmieci 
wzdłuż rzeki Strzegomki przy ulicach Dolnej i Brzegowej

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach uprzątnęli 
teren wokół szkoły oraz w pobliżu boiska „Orlik” i placu zabaw

Zespół Szkół w Goczałkowie posprzątał następujące ulice w miejscowości: 
Strzegomską, Szkolną, Parkową, Kolejową, Rogoźnicką wraz z placem 
zabaw oraz alejką wzdłuż rzeki

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie sprzątali teren 
wokół szkoły, kościoła, boiska „zielonego” i boiska „Orlik” oraz drogi 
w pobliżu szkoły i przedszkola

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” sprzątali ulicę Armii 
Krajowej

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej sprzątali na Alei Wojska Polskiego 
i ulicy Rzeźniczej

wiosennA AkcjA sPrz ątAni A gmin y strzegom z A nAmi Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12

Tradycją stało się, że w gminie Strzegom w okresie wiosennym prowadzone są porządki, w które angażują się mieszkańcy, uczniowie szkół i członkowie organizacji pozarządowych. 
Wszystko to w myśl zasady, że o miejsca, które są dla nas ważne, należy dbać. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tegorocznej akcji. 

Gmina strzegom wysprzątana 


