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W numerze:

StrzeGom
remonty dróg

Pełną parą idą prace przy 
modernizacji dróg. Strzegom 
zmienia się nie do poznania 
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StrzeGom
Aleja rzeźb  
w Strzegomiu?

Jest szansa, że w Strzego-
miu powstanie niezwykła 
Aleja Rzeźb. Gmina Strze-
gom planuje realizację zada-
nia pn. „Szlak Kamienia” 
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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:

Bez wody

N a  u l i c y  Z i e l o n e j 
w  Strzegomiu oczysz-
czono koryto betonowe 
odprowadza jące  wodę 
z części tej ulicy. 

chodniki 

W  Goczałkowie trwa 
budowa chodników przy 
drodze powiatowej. Za-
danie to jest wykonywane 
w  porozumieniu z  gminą 
Strzegom. 

nasadzenia 

Nowe, estetyczne klom-
by powstały przy ulicy 
Kościuszki w Strzegomiu. 
Dzięki temu jest bez wąt-
pienia ładniej. 
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Jaroszów będzie miał wresz-
cie obiekt, pełniący funk-
cję społeczno-kulturalną. 
Mieszkańcy czekali na to już 
od dawna. Gmina Strzegom 
otrzymała 30 tys. zł na reali-
zację tej inwestycji w ramach 
konkursu  „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi” . 

Gmina Strzegom otrzymała 
dofinansowanie na realizację 
remontu i wyposażenia obiektu 
publicznego pełniącego funk-
cję społeczno–kulturalną we 
wsi Jaroszów. 15 lipca 2016 r. 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu umowę na przyznanie 
tych środków podpisali bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta oraz wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego 
Ewa Mańkowska. W  spo-
tkaniu uczestniczył również 
dyrektor Wydziału Obszarów 
Wiejskich UMWD we Wro-
cławiu, Paweł Czyszczoń oraz 
przedstawiciele pięciu gmin, 
które także otrzymały wsparcie 
z tego konkursu. 

- W  Jaroszowie dotychczas 
nie było świetlicy wiejskiej, 
w której mogłyby odbywać się 
spotkania integracyjne miesz-
kańców, wydarzenia kulturalne, 
spotkania wiejskie, czy też inne 
wydarzenia o charakterze kultu-
ralno –społecznym – podkreślał 
burmistrz. 

Przypomnijmy, że Jaroszów 
jest bardzo aktywną wsią. Na 
jego terenie działają cztery 
stowarzyszenia oraz koło go-
spodyń wiejskich, które po za-
mknięciu starej świetlicy wiej-
skiej, będącej w  bardzo złym 

stan technicznym, nie miały 
miejsca do swojej działalności. 
Nowo wyremontowany obiekt 
mieści się pod adresem 95. 
Został wyposażony w kuchnię, 
toalety oraz  sale o charakterze 
konferencyjnym. 

– Cieszymy się, że będziemy 
mogli korzystać z tego miejsca 
– mówi Bernadetta Liszka 
z  koła gospodyń wiejskich 

„Biała Morwa”. – Daje nam ono 
możliwość przygotowywania się 
do wydarzeń, w których uczest-
niczymy i  które organizujemy. 
Będziemy teraz miały, gdzie 
gotować, śpiewać i  wykony-
wać inne prace – podkreśla. 
Zadowolenia nie kryje także 
Zbigniew Kołodziej, sołtys 
Jaroszowa. – Chcemy, żeby 
to było takie nasze centrum 

aktywności. Wierzę, że dzięki 
temu będziemy mieli szansę na 
lepsze reprezentowanie Jaroszo-
wa – wyjaśnia. 

Całkowity koszt zadania to 
ponad 100  tys. zł. Pomiesz-
czenia zostaną doposażone ze 
środków funduszu sołeckiego, 
które mieszkańcy zdecydowali 
się przeznaczyć na ten cel.

mK

Dokument zostanie opubli-
kowany na stronie interneto-
wej projektu www.rewitalizacja.
strzegom.pl i  możliwe będzie 
zgłaszanie do niego ewentual-
nych uwag w  formie pisemnej.  
– W ramach konsultacji 3 sierpnia 
o  godzinie 17.00 zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do 
sali widowiskowej Strzegom-
skiego Centrum Kultury przy ul. 
Paderewskiego 36 na konferencję, 
podczas której zaprezentujemy 
wizję i cele programu rewitalizacji, 
proponowane kierunki działań 
oraz najciekawsze projekty rewi-
talizacyjne – informuje Marek 
Flakowski, koordynator projektu. 

– Zaprezentujemy harmonogram 
konsultacji społecznych i  bę-
dziemy zbierać Państwa uwagi 
do programu. Zaplanowaliśmy 
ponadto spotkania konsultacyj-
ne skierowane bezpośrednio do 
mieszkańców obszarów rewitali-
zowanych. Z mieszkańcami Stare-
go Miasta i Grabiny spotkamy się 
dnia 4 sierpnia, a z mieszkańcami 
Jaroszowa 5 sierpnia br. – mówi 
Marek Flakowski. O  miejscu 
konsultacji mieszkańcy zostaną 
poinformowani poprzez plakaty, 
stronę internetową projektu oraz 
stronę www.strzegom.pl. Spo-
tkania odbędą się w godzinach 
popołudniowych.

Kasa dla Jaroszowa

Program rewitalizacji na finiszu

Jaroszów doczekał się miejsca, w którym będzie toczyło się życie wsi. Będą tu działać m.in. stowarzyszenia 

Planowany termin konsultacji społecznych to 4 i 5 sierpnia 2016 r. Dlaczego warto wziąć w nich udział?

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 
powstaje przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025. Już 
wkrótce powstanie projekt programu, który zostanie poddany 
konsultacjom społecznym.
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Na Ukrainie strzegomianie 
przebywali od 2 do 15 lipca 
2016 r. – To były dni ciężkiej 

i  wytężonej pracy – 
mówi  Urszula  Ol-
szewska. Cmentarze 

były bardzo zaniedbane, 
więc uporządkowanie 
ich było nie lada wyczy-

nem. Strzegom do akcji, 
której celem jest przywra-
canie blasku zapomnianym 
nekropoliom, włączył się 
już po raz drugi. – Zdajemy 
sobie sprawę, jak ważne są 

te cmentarze dla Pola-
ków mieszkających na 
Ukrainie, ale również 
i  dla nas, bo to nasza 
wspólna historia prze-
cież – dodaje Urszula 
Olszewska. Pobyt na 
Ukrainie był również 
okazją do tego, aby 
spotkać się z  tamtej-
szymi strażakami oraz 
odwiedzić  zaprzy-
jaźnione ze Strzego-
miem Podhajce. 

Strzegomianie na ukrainie
To były dni ciężkiej i wytężonej pracy, bo cmentarze były bardzo zaniedbane, więc uporządkowanie ich było nie lada wyczynem. Ale udało się!

Strzegomianie dbają o swoje 
domostwa i ukwiecają balkony, 
które stanowią prawdziwą 
ozdobę nie tylko ich posesji, 
ale i całego miasta. Zachęcamy 
mieszkańców do przesyłania 
zdjęć swoich balkonów na 

adres biuletyn@strzegom.pl. 
Opublikujemy je w „Gminnych 
Wiadomościach Strzegom”. 
Dziś prezentujemy pierwszy 
balkon z urokliwymi kwiatami 
dostrzeżony na ulicy Szarych 
Szeregów w Strzegomiu.

Sanepid sprawdził stan czy-
stości piasku w piaskownicach 
zlokalizowanych na terenie 
gminy Strzegom. Wyniki są 
pozytywne i  nie pozostawia-
ją wątpliwości, że na strze-
gomskich placach zabaw jest 
bezpiecznie. Oznacza to, że w 

piasku nie ma żadnych bakterii, 
które mogłyby zagrażać dzie-
ciom. Rodzice mogą więc bez 
obaw patrzeć na to, jak ich po-
ciechy bawią się w piaskownicy. 
Podobne kontrole odbywają się 
co roku. 

red

zaprezentuj swój balkon!

Place zabaw pod lupą

Stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i  studentom do 25. 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w  konkursach i  olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódz-
kich oraz powiatowych do-
tyczące laureatów jak i  fina-

listów a  także inne wybitne 
sukcesy wykraczające ponad 
przeciętne osiągnięcia w dzie-
dzinie nauki, kultury, sportu, 
muzyki, plastyki, literatury 
itp. Ich celem jest wspieranie 
rozwoju młodych talentów 
i  promocja najzdolniejszych 
uczniów i studentów. 

Dolnośląska Instytucja Po-
średnicząca ogłosiła konkurs 
o wartości ponad 20 mln zł 
na zwiększenie efektywno-
ści energetycznej w MŚP na 
Dolnym Śląsku (Schemat 3.2 
ABC). 

O dofinansowanie w  ramach 
konkursu mogą ubiegać się: małe 
i średnie przedsiębiorstwa, grupy 
producentów rolnych oraz przed-
siębiorstwa z  większościowym 
udziałem JST.

Można się ubiegać o dotację 
m.in. na:
• modernizację lub wymianę 

instalacji grzewczej,

• całkowitą lub częściową zamianę 
źródeł energii na źródła odna-
wialne lub zastosowanie inne-
go źródła ciepła skutkującego 
zmniejszeniem emisji CO2,

• modernizację systemu wenty-
lacji skutkującą zmniejszeniem 
strat ciepła do wentylacji (wen-
tylacja mechaniczna, wentylacja 
z odzyskiem ciepła itp.),

• instalację lub modernizację 
systemu klimatyzacji,

• wymianę oświetlenia oraz in-
nych urządzeń elektrycznych 
stanowiących wyposażenie 
budynku (pompy, windy, wen-
tylatory, klimatyzatory),

• poprawę izolacyjności cieplnej 
przegród,

• założenie liczników ciepła, 
energii, ciepłej wody użyt-
kowej, termostatów, zawo-
rów,

• ulepszenie, w  wyniku któ-
rego następuje zmniejszenie 
zapotrzebowania na ener-
gię końcową dostarczaną 
do budynku na potrzeby 
ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 

Efektem realizacji inwestycji 
musi być oszczędność energii na 
poziomie nie mniejszym niż 35%. 
Minimalna wartość projektu od 
50 tys. zł Maksymalna wartość 
projektu do 2 mln EUR dla 
dużych przedsiębiorstw, których 
większość udziałów lub akcji na-
leży do JST. Maksymalny poziom 
dofinansowania do 70% kosztów 
kwalifikowalnych.

Dziewiętnastu zdolnych, pracowitych i nagrodzonych!

Duże pieniądze do wzięcia. Dla kogo?

Stypendia są przyznawane dwa razy do roku, ich celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów

Są środki na zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Na jaki cel można je przeznaczyć?

Po raz kolejny strzegomianie przyłączyli się do akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapo-
mnienia”. Strzegomska delegacja, złożona głównie ze strażaków ochotników, którym 
towarzyszyła prezes zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu 
Urszula Olszewska oraz zastępca burmistrza Strzegomia Wiesław Witkowski, porząd-
kowała cmentarze w miejscowościach Kovalivka, Jampol 
i Monasterzyce na Ukrainie. 

Ul. Szarych Szeregów Jeden ze stypendystów, tancerz Kacper Rutka

Joanna Klasa, Michał Bodnar, Błażej Kołodziej, Jagoda 
Kotlicka, Katarzyna Szkarłat, Paulina Grondowska, 
Piotr Basiński, Łukasz Stankiewicz, Radosław Cie-
lemęcki, Karol Kostuch, Patrycja Duszak, Kornelia 
Dyduch, Paweł Wroński, Mieczysław Łopatka, Krystian 
Krzywda, Agata Miklaszewska, Paulina Góra, Przemy-
sław Sypko oraz Kacper Rutka – to stypendyści burmi-
strza za wybitne osiągnięcia, które zostały przyznane 
za okres od sierpnia do grudnia tego roku. 

Wnioski o dotacje przyjmowane będą od 8.08.2016 r. do 31.08.2016 r.
Warunki udziału w konkursie dostępne są na stronie: www.dip.dolnyslask.pl/
skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.html
Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania o dotacje można kierować 
poprzez: e – mail: info.dip@umwd.pl, tel.: 71 776 58 13-14, w siedzibie DIP: 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław. 

Stypendia są przyznawane dwa razy do roku. Szczegółowych infor-
macji udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Lipiec – sierpień 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

17.07 - 23.07 Avena ul. Rynek 32-36 74/ 851-60-73

24.07 – 30.07 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 74/ 649-12-20

31.07 – 06.08 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00 

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

Na stronie www.strzegom.pl, 
w  Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (www.bip.strzegom.pl 
zakładka „Konsultacje społecz-
ne”) oraz w Wydziale Funduszy 
Europejskich Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu (parter, pok. 
nr 5) udostępniono do wglądu 
projekt Zasad Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Strzegom na 
2017 rok (kod identyfikacyjny 
dokumentu: 524D518E-1841-
4932-9B5B-C50CE13148D6. 
Projekt). 

Zachęcamy w  szczególności 
mieszkańców Strzegomia oraz 
lokalne organizacje pozarzą-
dowe do zapoznania się z tre-
ścią projektu zasad. Istnieje 
możliwość wniesienia uwag 
i  propozycji odnośnie treści 
zasad w  terminie do 26 lipca 
2016 r. (wtorek).

Uwagi i  propozycje można 
składać: 
- pisemnie, osobiście w  Wy-
dziale Obsługi Interesantów 

Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu (parter, pok. nr 15); 
- pisemnie za pośrednictwem 
poczty na adres:
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom 
(decyduje data wpływu do 
urzędu);
- drogą elektroniczną na adres 
strzegom@strzegom.pl (w  ty-
tule wiadomości należy wpisać 
„Budżet obywatelski 2017 – 
uwagi”).

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 
r., poz. 1774 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem nr: 206/B/2016, 
207/B/2016, 208/B/2016, 209/B/2016, 
210/B/2016, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 15 lipca 2016 roku. 

Burmistrz Strzegomia 
informuje

Trwa także montaż i  regu-
lacja wpustów deszczowych. 
Na ulicy Promenada przygo-
towywane są pod nasadzenia 
pasy zieleni oraz wykonywana 
jest nawierzchnia miejsc po-
stojowych. – Na Ofiar Katynia 
z kolei położono już większość 
krawężnika oraz wykonano 

warstwę podbudowy przy gara-
żach. Następnie będzie prowa-
dzone frezowanie nawierzchni 
tej ulicy – informuje Julia Jaś 
z  Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowi-
ska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

red

Dobiega końca I etap prze-
budowy chodnika przy Alei 
Wojska Polskiego w Strze-
gomiu. Modernizacji pod-
dawane jest 178 metrów 
traktu.  

- Zjazdy zostaną wykonane 
z  kostki granitowej i  betonu 
asfaltowego, a  nawierzchnia 
chodnika z  kostki betonowej 
– mówi Monika Cieśla z Wy-
działu Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. Realizacja tej inwestycji 
wpłynie nie tylko na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników 
dróg, ale i na estetykę otocze-
nia. Wykonawcą zadania jest 
świdnicka firma „Mat – Bruk”. 

red

remonty dróg 

chodnik przy Alei Wojska Polskiego jak nowy

Pełną parą idą prace przy modernizacji dróg. Efekty remontów widoczne są na pierwszy rzut oka 

Zjazdy zostaną wykonane z kostki granitowej i betonu asfaltowego, a chodniki z kostki betonowej

W parku przy ulicy Krótkiej 
w Strzegomiu zakazano ruchu 
samochodowego. Informuje 
o tym znak, który ustawiono 
przy wejściu do parku od stro-
ny Zespołu Szkół. Takie dzia-
łanie ma zapobiec niszczeniu 
terenu zielonego oraz zwięk-
szeniu bezpieczeństwa tych 
wszystkich, którzy spacerują 
parkowymi alejkami. Zakaz 

nie dotyczy jednak klientów 
i właścicieli firm, które mają 
tam swoją siedzibę. – Prosimy 
kierowców o dostosowanie się 
do tych wytycznych – mówi 
Paweł Marchlewski z  Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i  Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

red

Do niebezpiecznej sytuacji 
doszło ostatnio na drodze na 
Strzegom – Międzyrzecze. 
Kierowca samochodu cięża-
rowego uderzył w  wiadukt, 
w efekcie czego towar, który 
przewoził zsunął się z nacze-
py, blokując przejazd. Dlatego 
przypominamy wszystkim 

kierowcom, że obowiązuje 
tam ograniczenie przejazdu 
pojazdów o wysokości do 3,5 
metra. Dostosowanie się do 
obowiązujących przepisów 
na pewno pozwoli uniknąć 
w  przyszłości takich zda-
rzeń. 

red

Park nie dla samochodów

Ostrzeżenie dla kierowców!

Ulica Kościuszki, Ofiar Katynia i Promenada zmieniają się z dnia na dzień. Na ulicy Kościuszki położone zostały już 
m.in. krawężniki na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy Matejki oraz zatok postojowych. Na odcinku od ulicy Ofiar 
Katynia do drogi nr 374 budowany jest nowy chodnik. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu zasad 
Budżetu Obywatelskiego miasta Strzegom na 2017 rok
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Głównym celem półkolonii 
był ruch, czyli liczne rozgryw-
ki sportowe, takie jak: piłka 
nożna, skakanka, gra w gumę, 
hula hop, tor przeszkód, skoki 
na piłkach oraz inne zabawy 
integracyjne. Dzieci chętnie 
brały udział w konkursach, za 
które otrzymywały atrakcyjne 
nagrody.

- Największą atrakcją bez 
wątpienia było kino w  SCK 

oraz geo-warsztaty. Gri l l 
i  dyskoteka były zwieńcze-
niem tegorocznej półkolo-
nii. Jej uczestnicy bawili się 
doskonale. Codziennie na 
dzieci czekał słodki poczę-
stunek i  napoje. Wszystkie 
były bardzo zadowolone i już 
zniecierpliwione czekają na 
kolejne przygody z  SCK – 
mówi Katarzyna Borys, in-
struktorka SCK. 

AktuAlności

Jest szansa, że w Strzegomiu 
powstanie niezwykła Aleja 
Rzeźb. Gmina Strzegom 
planuje bowiem realizację 
zadania pn. „Szlak Kamienia” 
w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Pol-
ska. Wniosek został złożony 
i czeka na weryfikację. 

Projekt „Szlak Kamienia” obej-
muje obszar od Hořic, poprzez 
okolice Zvičiny, Dobromierz, 
Świdnicę, aż do Strzegomia. 
Punktem wyjścia będzie mu-
zeum hořickie oraz Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel” w  Strzegomiu, które za-
prezentują kamienne atrakcje 
zaprzyjaźnionych miast. Tam 
też powstaną nowocześnie wy-
posażone czesko – polskie sale 
multimedialne dla turystów. 
Całkowicie przebudowany i za-
gospodarowany zostanie teren 
zielony przy ul. Al. Wojska 
Polskiego - na odcinku od ul. 
Dworcowej do przejazdu kole-
jowego. Zostaną tam ustawione 

i odpowiednio wyeksponowane 
rzeźby powstałe podczas ple-
nerów rzeźbiarskich odbywa-
jących się w  Strzegomiu oraz 
w  czeskich Horicach. Miejsce 
to będzie nosiło nazwę Aleja 
Rzeźb. - W  ramach zadania 
wykonane zostaną m.in.: nowe 
nasadzenia zieleni, alejka o na-

wierzchni z  płyt granitowych 
i kostki, postumenty pod rzeźby, 
fontanna, miejsca parkingowe, 
oświetlenie, monitoring, mała 
architektura, czyli ławki i kosze 
na śmieci. Szacowany budżet 
zadań zaplanowanych dla gminy 
Strzegom to 668.060 euro, tj. 2,7 
mln zł. - Obecnie opracowywana 

jest koncepcja architektoniczna 
tego przedsięwzięcia – mówi 
Urszula Gorzel z  Wydziału 
Inwestycji i  Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. O  kolejnych 
etapach tej inwestycji będziemy 
informować na łamach „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom”. 

Jak podkreślają uczestnicy, 
był to bardzo udany wyjazd, 
z bagażem wielkich przeżyć 
i wspomnień. – Z dużym za-
interesowaniem zwiedziliśmy 
m. in. Twierdzę Przemyśl oraz 
zabytki miasta królewskiego 
I Rzeczypospolitej. Lwów to 
różnorodność kultur, religii i 
wielu kontrastów. Dla wielu 
z nas miasto to przypominało 
kogoś bliskiego, szukaliśmy tu-
taj swoich korzeni. Odbyły się 
nawet spotkania z rodzinami. 
Poznaliśmy historię Lwowa, 
zapoznaliśmy się z architekturą 
lwowskich kościołów, pozna-

liśmy najciekawsze 
zabytki. Wielkim 
przeżyciem była 
nasz a  obecność 
n a  C m e n t a r z u 
Obrońców Lwo-
wa i na Cmenta-
rzu Łyczakowskim. 
Burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew 
S u c h y t a  z ł o ż y ł 
kwiaty oraz zapali-
liśmy symboliczne 
znicze – zaznacza-
ją uczestnicy wy-
cieczki. 

red

Będzie Aleja rzeźb?

Wycieczka z przeżyciami i wspomnieniami

Półkolonie w ScK już za nami. Jak było? 

Obecnie opracowywana jest koncepcja architektoniczna tego przedsięwzięcia

Środki w wys. 9,9 tys. zł na ten cel przekazał burmistrz Strzegomia w formie dotacji 

Codziennie towarzyszyły najmłodszym wspaniałe przygody. Głównym celem tego wypoczynku był ruch. Było więc wiele zajęć sportowych

W  gminie Strzegom wy-
równano drogi  szutrowe.  
– Takie remonty nawierzchni 
szutrowych przeprowadzane 
są co roku. W lipcu prace prze-
prowadzono w  Goczałkowie, 
Rogoźnicy, Kostrzy, Jaroszo-
wie, Olszanach i  Strzegomiu 
– mówi Paweł Marchlewski 
z  Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowi-

ska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Poprawa jakości tych dróg 
będzie bez wątpienia miała 
wpływ na poprawę komfor-
tu wszystkich użytkowników 
traktów. Ponadto naprawione 
drogi szutrowe ułatwią dojazd 
do posesji tym, którzy mieszkają 
w ich pobliżu. 

red

Na terenie Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji w  Strzegomiu 13 
lipca 2016 r. odbyła się zbiórka 
krwi. Jej organizatorem po raz 
kolejny była Młodzieżowa 
Rada Miejska oraz OSiR. 
Zgłosiło się 43 chętnych, 
a krew oddało 30 osób. Łącz-

nie pobrano 13,5 litra krwi. 
– Następna zbiórka odbędzie 
się 13 września 2016 r. Już 
dziś serdecznie zapraszam do 
wzięcia w niej udziału – mówi 
Grzegorz Luszawski, dyrek-
tor strzegomskiego OSiR-u. 

red

Drogi szutrowe załatane 

Po zbiórce krwi

Tegoroczne półkolonie odbyły się w Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel”, w  terminie od 27.06. do 
08.07.2016 r. Gmina Strzegom przeznaczyła na nie 5370 
zł. Instruktorki ze Strzegomskiego Centrum Kultury 
prowadziły zajęcia z  dziećmi z  klas I-VI. Codziennie 
towarzyszył y najmłodszym wspaniałe przygody, ta-
kie jak wycieczka na Górę Krzyżową, czy zwiedzanie 
Strzegomia. 

52 osoby – członkowie Związku Emerytów, 
Związku Sybiraków i Związku Niewidomych 
z terenu całej gminy Strzegom  - uczestniczyły 
w dniach 15-18 lipca br. w wycieczce do Prze-
myśla i Lwowa. 
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Sabina Wiktorowicz pracuje 
w  trzech komisjach: Komi-
sji Zdrowia i  Spraw Socjal-
nych, Komisji Finansów oraz 
pełni funkcję przewodniczącej 
Komisji Bezpieczeństwa. Jest 
również członkiem stowarzy-
szenia „Transport i Ekologia na 
Rzecz Strzegomia” oraz Lokalnej 
Grupy Działania „Szla-
kiem Granitu”. - Ważnym 
wnioskiem, złożonym 
przeze mnie, jest ten 
dotyczący organiza-
cji szkolenia „Bez-
pieczna Kobieta”, 
którego celem 
jest uświadomie-
nie kobietom 
zagrożeń, na 
jakie mogą być 
narażone w co-
dziennym życiu. 
W tym roku od-
była się już jego 
2. edycja, w któ-
rej wzięło udział 
50 mieszkanek 

– opowiada radna. W ubiegłym 
roku zgłosiła również potrzebę 
wzmocnienia roli dzielnicowych 
w  poszczególnych rejonach. 
W tym roku mają być organizo-
wane spotkania z dzielnicowymi 
w  świetlicach wiejskich. Wraz 
z innymi radnymi uczestniczyła 
w  organizacji w  stołówkach 
szkolnych akcji „Modnie, Zdro-

wo, Kolorowo” 
oraz w pozyski-

waniu lokalnych 
przedsiębior-
ców jako part-
nerów dla Karty 
Dużej Rodziny. 
- Kierowałam 
apel do Mini-
stra Środowiska 
w celu przyspie-

szenia działań, 
które doprowa-
dzą do przyjęcia 
uregulowań praw-
nych umożliwia-
jących skuteczne 
przeciwdziałanie 

uciążliwości zapachowej. W tym 
roku zrealizowano również moją 
interpelację dotyczącą organizacji 
na terenie naszej gminy turnieju 
wiedzy pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” – mówi Sa-
bina Wiktorowicz. – Najbardziej 
cieszy mnie jednak fakt, że mo-
głam przyczynić się do otwarcia 
sali do rehabilitacji w Zespole 
Szkół Specjalnych – dodaje rad-
na. Organizuje i wspiera festyny 
dla mieszkańców na terenie 
miasta, jak i wsi. Urządza zabawy 
Mikołajkowe i uczestniczy w ak-
cji „Każdy może zostać Świętym 

Mikołajem”. - Staram się na bie-
żąco interweniować nawet w tych 
najdrobniejszych sprawach, jak 
naprawa nawierzchni drogowych, 
czy likwidowanie dzikich wysy-
pisk śmieci. Moim marzeniem 
jest otwarcie w najbliższym czasie 
świetlicy dla dzieci i młodzieży. 
Na mój wniosek zostały zabez-
pieczone środki na przebudowę 
chodnika przy ul. Różanej ze 
względu na jego zły stan tech-
niczny. Wykonuję funkcję radnej 
społecznie, kierując się w swoich 
działaniach dobrem mieszkań-
ców – podsumowuje radna. 

Frekwencja dopisała. Na turniej 
przybyli licznie mieszkańcy z całej 
gminy Strzegom. Atrakcji było co 
niemiara. Organizatorzy zadbali, 
aby każdy znalazł coś dla siebie. 
Były więc konkursy i zabawy z 
nagrodami, przeciąganie liny, a 
nawet bieg w spodniach… Do 
rywalizacji zaprosili także strażacy 
z Żelazowa. Nie zabrakło również 
konkursu na najsmaczniejsze 
ciasto. Na scenie zaprezentowali 
się wokaliści Franciszek Go-
łembiowski i Michał Sozański. 
Całości dopełnił pyszny żurek 
oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. 
Mieszkańcy bawili się wspólnie 
do późna na zabawie tanecznej.  
– Było rewelacyjnie. Takie spotka-
nia integracyjne to super sprawa 
– mówili uczestnicy imprezy. 

red

Okiem Sabiny Wiktorowicz

rywalizowali na wesoło 

Inicjowała akcję „Bezpieczna Kobieta” oraz wiele innych ważnych przedsięwzięć. Aktywnie i z zaangażowaniem pracuje też w trzech komisjach Rady Miejskiej

Mieszkańcy pokazali, że potrafią się razem dobrze bawić. Pogoda dopisała, humory także 

Prezentujemy sylwetki radnych Rady Miejskiej w Strzego-
miu. O tym co udało się zrobić i co jest jeszcze do zrobienia 
opowiada Sabina Wiktorowicz. 

Mieszkańcy Modlęcina i Godzieszówka spotkali się 9 lipca 2016 r. na boisku sportowym w Godzieszówku, aby wziąć 
udział w turnieju wsi. 

I n f o r m u j e m y 
wszystkich miesz-
kańców gminy Strze-
gom, że w okresie od 
dnia 01.07.2016 r. do 
dnia 31.08.2016 r. 
Urząd Miejski pra-
cuje w godzinach:
poniedziałek, śro-
da, czwartek 7.00 
- 15.00
wtorek 7.00 - 16.30
piątek 7.00 - 13.30
Kasa Urzędu czynna 
w godzinach:
poniedziałek, śro-
da, czwartek 8.30 
– 14.00
wtorek  8.30 – 14.45
piątek  8.30 – 12.30 

urząd czynny inaczej



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom6 22 lipca 2016oświAtA

Jak informuje Anna 
Góralska, zastępca 
naczelnika Wydziału 
Oświaty Urzędu Miej-
skiego w  najbliższym 
czasie zostaną wyre-
montowane schody 
i taras do stołówki przy 
Publicznym Przed-
szkolu w Stanowicach. 
Odnowione zostaną 
również pomieszcze-
nia stołówki szkolnej 
w  Publicznej Szkole 
Podstawowej w  Jaro-
szowie i przeprowadzo-
na zostanie renowacja 
parkietu i  malowanie 
ścian w Gimnazjum nr 
2. W  Gimnazjum nr 
1 wymieniony zosta-
nie sterownik kotłowni 
oraz zostaną przepro-

wadzone prace elektryczne. 
W budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Goczałkowie 
zamontowana zostanie nowa 
rynna oraz nowe okna. Publicz-
ną Szkołę Podstawową nr 2 
czeka natomiast modernizacja 
szatni wraz z wymianą szafek. 
– Nowych okien doczekają się 
pomieszczenia gospodarcze 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Olszanach, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Publicz-
nego Przedszkola nr 3, gdzie 
także wykonana zostanie pod-
łoga w kuchni – wylicza Anna 
Góralska. Nową nawierzchnię 
ponadto zyska podjazd Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Jaro-
szowie, a Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Kostrzy ogrodzenie 
wraz z bramą ewakuacyjną. 

red 

– Dwa wrześniowe dni rezer-
wujemy na wspomnienia i po-
dróż do lat młodzieńczych. Te 
spotkania mają zawsze niezwykły 
klimat. Przywołujecie Państwo 
przepiękne obrazy i historie tam-
tych lat. Mam nadzieję na kolejne 
wspaniałe spotkania i niezwykłe 
wzruszenia. Spotkajmy się 24 
września! – zachęca dyr Tomasz 
Marczak. 

Program dwudniowego zjazdu 
jest niezwykle bogaty. W sobotę 
(24.09.) o godz. 9:00 zostanie od-
prawiona msza święta w kościele 
pw. Najświętszego Zbawiciela 
Świata i Matki Boskiej Szkaplerz-
nej w Strzegomiu w intencji całej 
społeczności LO. Tego samego 

dnia w godz. 10:00 – 11:30 od-
będzie się rejestracja uczestników 
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Żeromskiego w Strzego-
miu. Będzie to także okazja do 
obejrzenia historycznych zdjęć 
oraz wystawy pomocy dydak-
tycznych zgromadzonych przez 
dziesięciolecia w LO. Już o 11:30 
nastąpi odsłonięcie granitowego 
pomnika Stefana Żeromskiego 
w ogrodach szkoły, a następnie 
przemarsz ulicami Strzegomia 
i uroczysta akademia w Strzegom-
skim Centrum Kultury. Od 13.30 
czas na kolejne wspomnienia przy 
kawie w LO.  Natomiast o 20:00 
odbędzie się uroczysty Bal Absol-
wentów. W tym roku zagra jeden 

najlepszych zespołów Dolnego 
Śląska, którego repertuar obej-
muje wszystkie kultowe utwory 
i idealnie nadaje się do międzypo-
koleniowej zabawy. A w niedzielę 
(25.09.), od godz. 13:00 będzie 
jeszcze jedna okazja na spotkanie 
tych, którym zabrakło soboty na 
wszystkie wspomnienia. 

Ankiety, wraz z innymi infor-
macjami, zostały wysłane pocztą 
na ostatni adres absolwenta LO. 
W  przypadku, gdyby list nie 

dotarł prosimy o  odwiedze-
nie strony www.lo.strzegom.pl, 
gdzie znajduje się zakładka VI 
ZJAZD ABSOLWENTÓW 
2016. W  tej zakładce zawarty 
jest formularz „Aktualizuj swoje 
dane” , ankieta oraz inne infor-
macje. Po aktualizacji danych 
list zostanie wysłany na poda-
ny adres. – W  razie pytań lub 
wątpliwości prosimy o kontakt 
z sekretariatem szkoły: 74 8550-
233 – dodają organizatorzy. 

remonty w szkołach

zjazd Absolwentów LO! Spotkajmy się!

Jak każdego roku w szkołach gminy Strzegom na czas wakacji zaplanowano wiele inwestycji

Program dwudniowego zjazdu jest niezwykle bogaty. Tradycyjnie będzie uroczysty Bal Absolwentów

Trzydzieścioro uczniów klas 
I-III z Gimnazjum nr 2 miało 
okazję uczestniczyć w półkolonii 
zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Wspierania 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. 
Projekt był współfinansowany 
przez gminę Strzegom.

Program zajęć był niezwykle 
atrakcyjny, dlatego młodzież 
bardzo chętnie uczestniczyła 
w  nich. Niewątpliwą atrakcją 
półkolonii były wycieczki. Już 
pierwszego dnia miał miejsce 
wyjazd do Kowar do Parku Mi-
niatur Dolnego Śląska. Potem 
był Karpacz, a  w  nim szalone 
przejażdżki na torze saneczko-
wym „Kolorowa” i  zwiedzanie 
samego miasta. – Byliśmy też 
w  Karkonoskim Parku Naro-
dowym, by z Sobieszowa wspiąć 
się czarnym szlakiem na Zamek 
Chojnik. Odwiedziliśmy też 
Zamek Książ oraz Palmiarnię 
– mówią organizatorzy.

W ramach realizacji programu 
profilaktyki i  przeciwdziałania 
negatywnym zachowaniom mło-
dzieży przeprowadzono warsztaty 
na temat szkodliwości palenia 
papierosów, zażywania narkoty-
ków i dopalaczy, picia alkoholu 
oraz na temat zdrowego żywienia. 
Młodzież chętnie uczestniczyła 
w  zajęciach sportowych oraz 
warsztatach plastycznych. 

Na terenie ogrodu Parafii 
pw. Św. App. Piotra i  Paw-
ła w  Strzegomiu członkowie 
i  sympatycy Stowarzyszenia 
Przyjaciół Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w  Strzego-
miu zorganizowali festyn pro-
filaktyczny pod hasłem „Żegnaj 
szkoło, witajcie wakacje”. 

W  czasie festynu przygo-
towano dla dzieci konkur-
sy, quizy, gry, turnieje oraz 
zaprezentowano dokonania 
kulturalne i artystyczne. Festyn 
miał charakter profilaktyczny 
i  propagował idee życia bez 
alkoholu i narkotyków, a także 
zachęcał do zdrowego i sporto-
wego stylu życia. Największym 

zainteresowaniem wśród dzieci 
cieszyły się rozgrywki sportowe 
– chodzenie na szczudłach, kry-
kiet, mini euro 2016, skoki na 
skakankach, rzuty piłeczkami 
do rożka. Dużo emocji wzbu-
dziły także: zajęcia plastyczne 
- wyklejanki, malowanie twarzy, 
robienie bransoletek, zajęcia 
z animatorami oraz turniej gry 
w warcaby. 

- Mamy nadzieję, że rozpo-
częliśmy tradycję dorocznej or-
ganizacji festynu profilaktycz-
nego jako atrakcyjnej i ciekawej 
formy świętowania zakończenia 
roku szkolnego i  rozpoczęcia 
wakacji. Do zobaczenia za rok 
– mówią organizatorzy. 

udane lato z Gimnazjum 2

Witajcie wakacje…

Najpierw zostali oni prze-
szkoleni pod kątem bezpie-

czeństwa oraz dowiedzieli 
się, na jakie zagrożenia są 

narażone i  jak i  gdzie bez-
piecznie sie bawić. Uczniowie 
obejrzeli film i  wysłuchali 
pre lekc j i  Just yny Rogal-
skiej z  Okręgowej Inspekcji 

Pracy w  Wałbrzychu i  Lu-
cyny Jabłońskiej z  KRUS- 
u w Świdnicy. Odbyli także na 
strzegomskim basenie, warsz-
taty teoretyczne i praktyczne 

z  zakresu bezpieczeństwa 
nad wodą. Na zakończenie 
zobaczyli akcję ratowniczą 
przeprowadzoną przez wy-
kwalifikowanego ratownika. 

Ćwiczenia przeprowadzili 
ratownicy z  WOPR- u  we 
Wrocławiu: Wiktoria Kubuj 
i Piotr Uroda.

„Bezpieczny Dolnoślązak” w praktyce
Wszystkie działania zostały przeprowadzone w ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak”, który realizuje szkoła w Kostrzy. Było ciekawie

Fot. C
. Leonik 

Wakacje to znakomita okazja, aby nauczyć najmłod-
szych, jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Cenne 
informacje w tym zakresie zdobyli uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Kostrzy. 

 Już 24 września 2016 r. odbędzie się VI Zjazd Absolwen-
tów Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu. To będzie 
wspaniała okazja do ponownego spotkania koleżanek i ko-
legów z klasy, a także nauczycieli i pracowników szkoły. 

W  każde wakacje w  gminnych szkołach przepro-
wadzane są remonty. Dzięki temu po zakończeniu 
letniego wypoczynku uczniowie wracają do estetycz-
nych i odświeżonych obiektów. Tak jest i w tym roku. 
Gdzie trwają prace i jaki jest ich zakres? 
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„Szajbusy i Pingwiny”: 
23 lipca, godz. 17.00 
24 lipca , godz. 17.00
25 lipca, godz. 11.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł 

„Idol z ulicy”: 
23 lipca, godz. 20.00
24 lipca, godz. 20.00
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł 

„Pogromcy duchów”:
30 lipca, godz. 17.00
31 lipca, godz. 17.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł + okulary 3D wielokrotnego 
użytku – 4,50 zł

„Facet na miarę”: 
30 lipca, godz. 20.00
31 lipca, godz. 20.00 
 bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł 

„Bardzo fajny gigant”:
6 sierpnia, godz. 17.00
7 sierpnia, godz. 17.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł + okulary 3D wielokrotnego 
użytku – 4,50 zł

„Iluzja 2”: 
6 sierpnia, godz. 20.00 
7 sierpnia , godz. 20.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł

co w strzegomskim kinie ScK 
w (23.07 – 7.08.)?

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl,  fb.me/sck.strzegom oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

- Z ogromną przyjemnością 
zapraszam wszystkich miłośników 
i entuzjastów folkloru na 25. Jubile-
uszowy Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru w Strzegomiu. Wielkie 
przedsięwzięcie i wydarzenie kultu-
ralne, jakim jest bez wątpienia nasz 
festiwal to ogrom pracy włożonej 
w jego przygotowanie i realizację. 
Efektem tej pracy jest nie tylko pre-
stiż imprezy, ale też jej stałe miejsce 
wśród największych i najważniej-
szych wydarzeń folklorystycznych 
w Polsce i na świecie – mówi Bo-
żena Bojanowska-Czuk, dyrektor 
Strzegomskiego Centrum Kultury, 
organizatora wydarzenia. Jak co 
roku atrakcji nie zabraknie. Dodaj-
my jeszcze, że koncerty festiwalowe 
będą odbywać się na strzegomskim 
Rynku i w parku miejskim, zgodnie 
z sugestiami samych mieszkańców. 
Szczegóły na plakacie na str. 12.

red

Jubileuszowy Festiwal Folkloru
Do Strzegomia przyjadą zespoły z całego świata, a koncerty festiwalowe będą odbywać się na strzegomskim Rynku i w parku miejskim

Strzegomscy bibliotekarze 
polecają tym razem „Klucze” 
Adama Langa – propozycja 
dla młodzieży. To absolut-
na nowość, na którą długo 
musieliśmy czekać-wreszcie 
męski punkt widzenia w lite-
raturze dla młodzieży!

Przeczytaj, jak radzi sobie 
z życiem pewien niepokorny 
licealista. Adam wkrótce ma 
zdawać maturę, podjąć studia. 
Tymczasem nie ma głowy do 

nauki, bo jego życie pełne 
jest emocjonalnych rozgry-
wek i  zagmatwanych relacji. 
Jest  intel igentny, oczyta-
ny, błyskotliwy. Ma w  sobie 
niezwykłą wrażliwość i  doj-
rzałość, a  przy tym daleko 
mu do grzecznego chłopca. 
Potrafi rozpracować każdą 
dziewczynę, łamie serca, robi 
zamieszanie, ale ku swojemu 
zaskoczeniu on też w  końcu 
daje się podejść. Historia 

Adama jest warta 
poznan ia . Cz y-
telnik ma okazje 
przekonać się, jak 
trauma z  dzieciń-
stwa może wpłynąć 
na całe przyszłe 
życie.

Zabawna, mą-
dra i   wciągająca 
powieść. Do bólu 
szczera i   auten-
tyczna, bez ście-
my pokazuje ży-
cie licealistów ze 
wszystkimi jego 
cieniami i  blaska-
mi. Serdecznie po-
lecam!

 elżbieta 
michaluk - 
Biblioteka 
Publiczna 

w Strzegomiu 

Bibliotekarze polecają

cisza przed burzą 
Jeszcze tylko do końca lipca 

w  Muzeum Gross-Rosen 
w  Rogoźnicy można oglądać 
wystawę pt. „Cisza przed 
burzą… ostatnie lato II RP”. 

Ekspozycję przygotowało 
i  udostępniło Biuro Eduka-
cji Publicznej IPN Oddział 
w  Rzeszowie. Poprzez ma-
teriały prasowe oraz zdjęcia 
z Agencji Ilustrowanego Ku-
riera Codziennego wystawa 
opowiada o  dwóch ostatnich 
miesiącach poprzedzających 
wybuch II Wojny Światowej. 
Tytułowa „cisza przed burzą” 
w pełni oddaje charakter po-
litycznego napięcia narasta-
jącego z  każdym kolejnym 
dniem wakacji 1939 r., stan 
oczekiwania wśród naszych 
rodaków na wojenną nawał-
nicę. Jakie emocje i  uczucia 
towarzyszyły w  tym czasie 
Polakom przebywającym na 
„letniskach”? Jakie były reakcje 
rolników przygotowujących 
się do żniw? Odpowiedzi na 
te pytania daje właśnie pre-
zentowana ekspozycja.

Jaroszów: 
świetlica czynna: 11:00 - 15:00
02.08.2016 - półmetek wakacji (gry 
i zabawy na „Orliku”), godz.12:00
17.08.2016 - warsztaty muzyczno- ta-
neczne godz.11:00
19.08.2016 – „Świetlica to nasz drugi 
dom”- dlaczego chodzę na świetlicę- 
pogadanka. Malowanie wymarzonej 
świetlicy- praca grupowa, godz. 12:00
24.08.2016 - „Podchody” - zabawa 
w plenerze, godz.11:00
31.08.2016 - “Piknik na trawie” na 
zakończenie wakacji, godz.12:00
Tomkowice:
świetlica czynna: 16.00 - 20.00
01.08.2016 - zajęcia wokalno - muzycz-
ne, prezentacje ulubionych piosenek
02.08.2016 - Wieczór z bajkami - wie-
czorne oglądanie bajek z morałem
03-04.08.2016 - podchody i  zajęcia 
w plenerze
05.08.2016 - dyskoteka
08-09.08.2016 - Pomagamy przy wień-
cu (kult robienia wieńca) 
10.11.08.2016 - gry i zabawy ruchowe
12.08.2016 - wycieczka rowerowa po 
oklicy
15.08.2016 - konkurs na miss i mistera 
świetlicy 
16-17.08.2016 - zabawa w chowanego, 
w klasy, zajęcia ruchowe
18.08.2016 - gry i zabwy na placu świe-

tlicowym- zajęcia strategiczne
19.08.2016 - zajęcia plastyczno - ma-
nualne
22.08.2016 - turniej tenisa stołowego
23.08.2016 - ognisko - pieczenie 
kiełbasek
24-25.08.2016 - wielki malowanie - „Jak 
spędziliśmy wakacje”
26.08.2016 - dyskoteka na zakończenie 
wakacji
29.30.08.2016 - zajęcia plastyczne
31.08.2016 - Żegnamy wakacje - zajęcia 
kulinarne „wakacyjna sałatka”
Graby: 
03.08.2016 - zajęcia sportowe
04.08.2016 - gry i zabawy
05.08.2016 - turniej w warcaby
06.08.2016 - bajka na dvd
10.08. 2016 - gry planszowe
11.08.2016 - praca plastyczna temat 
dowolny
17.08.2016 - gry i zabawy
18.08.2016 - zajęcia na świeżym po-
wietrzu
19.08.2016 - turniej w warcaby
20.08.2016 - gry i zabawy
24.08.2016 - bajka na dvd
25.08.2016 - zajęcia na sali gimnastycznej
26.08.2016 - zajęcia plastyczne
30.08.2016 - wyjście na plac zabaw
31.08.2016 - gry i zabawy
Kostrza: 
WYCIECZKI PLENEROWE 

(w zależności od pogody)
ZAJĘCIA STAŁE:
Wtorek-zajęcia grupy tanecznej
Czw.-pt- próba „Kostrzan”
Zajęcia na sali gimnastycznej
Zajęcia komputerowe
Międzyrzecze:
02.08.2016 - świetlicowe kalambury
04.08.2016 - sałatki owocowe - za-
jęcia kulinarne
08.08.2016 - zabawy w grupach na 
wesoło
17.08.2016 - malujemy farbami - 
moja fantazja
19.08.2016 - Na sportowo - przed 
świetlicą
25.08.2016 - pożegnanie wakacji - 
piknik dla dzieci
29.08.2016 - bajki na DVD – „Kop-
ciuszek”
Wieśnica: 
2-4.08.2016 - gry i zabawy na świe-
żym powietrzu
9-11.08.2016 - prace plastyczne - 
moja kartka z wakacji, wykonywanie 
ramek na zdjęcia
16-18.08.2016 - wycieczki plenerowe 
oraz piknik, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu
23-25.08.2016 - zajęcia plastyczne - 
malowanie, wyklejanie itp.
30-31.08.2016 - piknik - zakończe-
nie wakacji

Harmonogram pracy świetlic wiejskich na sierpień 2016

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto wyreżyserował polską komedię „Miś” z 1980 
roku? 
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na 
dowolnie wybrany film wyświetlany w najbliższy 
weekend, tj. 23-24 lipca 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 poinformowani tele-
fonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina ScK!

Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu świętuje w tym roku swoje 25-lecie. 
W dniach od 11 do 14 sierpnia 2016 r. w naszym mieście będą gościć grupy ze Słowacji, 
Indii, Turcji, Tajwanu, Chorwacji, Włoch, Rumunii, Sri Lanki oraz polskie z Wał-
brzycha i Kaszub. Gospodarzem festiwalu będzie tradycyjnie już zespół „Kostrzanie” 
z Kostrzy. 
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Tak zmieniają się nasze wsie – Żelazów 

- Zakres opracowywanej do-
kumentacji projektowej będzie 
obejmował sieć kanalizacji sani-
tarnej wraz z odcinkami zakoń-
czonymi studzienką inspekcyjną 
(maksymalnie 3,0 m od granicy 

nieruchomości ) dla każdej działki 
zabudowanej, bądź do granicy 
nieruchomości (bez studzienki) 
w przypadku działki niezabudo-
wanej – wyjaśnia Dorota Bor-
kowska, prezes spółki Wodociągi 

i Kanalizacja w Strzegomiu. Lo-
kalizacja studzienek inspekcyj-
nych będzie indywidualnie uzgad-
niana przez wykonawcę projektu 
z  właścicielem nieruchomości. 
- Dlatego też prosimy mieszkań-

ców Modlęcina o współdziałanie 
z projektantem, tak aby w sposób 
optymalny zaplanować trasę prze-
biegu sieci kanalizacyjnej – dodaje 
Dorota Borkowska. 

red

Będzie kanalizacja dla modlęcina 
– Prosimy mieszkańców o współdziałanie z projektantem – apeluje prezes WIK Dorota Borkowska

Mieszkańcy Olszan już 
po raz kolejny pokazali, że 
potrafią z  sobą wspaniale 
współpracować. Wspólnymi 
siłami odnowili przystanek 
w  centrum miejscowości. – 
Przystanek autobusowy uległ 
w  ostatnich dniach prze-
mianie. Zamiast krzywych 
betonowych płytek jest nowo 
ułożona kostka granitowa. 

Ustawiono też nowy kwietnik 
– mówi sołtys wsi Stanisła-
wa Górska. Tomasz Zięba 
podarował kostkę, a Damian 
Mania i Paweł Kwiatkowski 
fachowo ją ułożyli . Prace 
nadzorowała sołtys w  towa-
rzystwie Andrzeja Mani oraz 
Andrzeja Jakubiny. Całość 
uwieńczą kwiaty, które posa-
dzi rada sołecka. 

W sobotnie lipcowe popołu-
dnie w Międzyrzeczu odbył się 
‘’Piknik Rodzinny’’ organizo-
wany przez sołtys Teresę Stopę 
oraz radę sołecką. Aleksandra 
Brańka ze Strzegomskiego 
Centrum Kultury wraz ze świe-
tliczanką Haliną Stańczak pro-
wadziły liczne zabawy, animacje 
oraz konkursy z nagrodami dla 
dzieci. Wszystkie dzieci tego 
dnia były uśmiechnięte. Na ich 
twarzach tego dnia Jolanta Ku-

las malowała ulubione postacie 
z  bajek. - Mieszkańcy chętnie 
ze sobą rozmawiali i integrowali 
się. Dla ciała były przygotowane 
grillowane   kiełbaski, kaszan-
ka, ciasta, owoce oraz pyszne, 
kolorowe gofry. Dziękujemy 
wszystkim przybyłym na ‘’Pik-
nik Rodzinny’’ oraz za świetną 
zabawę – relacjonuje Katarzyna 
Karczewska, mieszkanka Mię-
dzyrzecza. 

red

Odnowiony przystanek 

Piknik rodzinny za nami 

Mieszkańcy wspólnie or-
ganizują festyny, w których 
udział z chęcią biorą także 
mie s zkańc y  c a ł e j  gminy 
Strzegom. Prezentują s ię 
r ó w n i e ż  n a  j a r m a r k a c h 
i   doż ynkach, zawsze  za-
c h w yc a j ą c  e f e k t o w n y m i 
stoiskami. Jak każda z  wsi 
gminy Strzegom, również 
Żelazów dysponuje środ-
kami funduszu sołeckiego. 
W  tym roku zostaną one 
przeznaczone na magazyn 
do przechowywania narzę-
dzi. A jakie są najważniej-
sze potrzeby? 

– Marzy nam się świetli-
ca wiejska. Brakuje miej-
sca, w którym moglibyśmy 
wspóln ie  spędzać  czas  – 
mówi  Cz es ł aw S o ł t y s ik . 
Mieszkańcy apelują rów-
n i e ż  o   u s t a w i e n i e , p r z y 
drodze powiatowej, dwóch 
lamp do budynku 10a. Do-
dajmy jeszcze, że w ostat-
nich latach powiat świd-
nicki , ze  środków gminy 
Strzegom, wybudował tak 
bardzo oczekiwany przez 
m i e s z k a ń c ó w  Ż e l a z o w a 
chodnik.  

mK 

W każdym z numerów 
„Gminnych Wiadomości 
Strzegom” prezentuje-
my zmiany, jakie zacho-
dzą na strzegomskich 
wsiach. W tym wydaniu 
o tym, co się dzieje w 
Żelazowie, opowiada 
sołtys Czesław Sołty-
sik. Czesław Sołtysik 
jest sołtysem Żelazowa 
od trzech miesięcy. Od 
tego czasu zdążył już nawiązać dobrą współpracę z radą 
sołecką. Wieś jest bardzo aktywna. W Żelazowie działa 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której naczelni-
kiem sołtys. Warto wspomnieć także o funkcjonowaniu 
klubu jeździeckiego LKJ Hippologia Strzegom, mającego 
osiągnięcia na skalę ogólnopolską.  

Fot. archiw
um

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Modlęcina. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Modlęcinie, którym jest biuro „Texel” ze Świd-
nicy. Termin zakończenia prac planowany jest na dzień 15 grudnia 2016 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
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Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu zaprasza na nie-
odpłatne wakacyjne zajęcia na 
basenie kąpielowym dla miesz-
kańców naszej gminy powyżej 
50. roku życia (+50). Zgodnie 

z  zapowiedzią informujemy, 
że w  sierpniu zajęcia będą 
się odbywać przed otwarciem 
basenów w każdy poniedziałek 
i  czwartek od godz. 8.00 do 
8.45. Serdecznie zapraszamy.

W  dniach od 1 do 3 lipca 
2016 r. w  Stadzie Ogierów 
w  Bogusławicach odbyły się 
Mistrzostwa Polski w powo-
żeniu zaprzęgami jednokon-
nymi, w  których 3. miejsce 
wywalczyła Katarzyna Kuryś 
ze Stadniny Koni Żółkiewka. 

W   t y m  s a m y m  c z a s i e 
były też rozgrywane zawo-
dy międzynarodowe klasy 

3*, w  których zawodniczka 
również zdobyła wysokie 
trzecie i   czwarte miejsca. 
Ponadto Katarzyna Kuryś 
została powołana do cztero-
osobowej ekipy, która będzie 
reprezentowała Polskę pod-
czas mistrzostw świata w tej 
dyscyplinie. Mistrzostwa od-
będą się na początku sierpnia 
w Piber w Austrii. 

Darmowe zajęcia dla seniorów

Sukces Katarzyny Kuryś

Na terenie całej gminy Strze-
gom odbywały się turnieje, za-
bawy i gry sportowe w ramach 
VIII Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich - XXII 
Sportowego Turnieju Miast 

i Gmin 2016 r. Łącznie przepro-
wadzono 90 imprez z udziałem 
3 162 startujących. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Były 
turnieje tenisa stołowego, piłki 
siatkowej, piłki nożnej, czy biegi 

terenowe. W klasyfikacji gene-
ralnej gmina Strzegom uplaso-
wała się na 19. miejscu na 115 
innych gmin, biorących udział 
Europejskim Tygodniu Sportu. 
To duży awans w porównaniu 

do 2015 r., kiedy Strzegom za-
jął 31. miejsce. Przypomnijmy, 
że organizatorem imprezy jest 
Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich na zlecenie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

W  turnieju wzięło udział 5 
drużyn. Najlepsi okazali się pił-
karze z miejscowości Kątki, którzy 
wyprzedzili zespoły z Bojanic, 
Tworzyjanowa, Goczałkowa i Ol-
szan.

Pamiątkowe puchary wręczał 
zastępca burmistrza Strzegomia 
i prezes AKS-u Strzegom - Wie-
sław Witkowski oraz radny Rady 
Miejskiej - Tadeusz Zarzycki. 
Wyróżniono także najlepszego 
bramkarza i zawodnika turnieju.

- Dziękuję za pomoc w przy-
gotowaniu turnieju Mariuszo-
wi Branickiemu, Sylwestrowi 
Dyksińskiemu, Zdzisławowi 
Panokowi, Adamowi Kuźmie, 
Władysławowi Zymowi oraz 
Ewie Riss – mówi Tadeusz Za-
rzycki. 

Po tygodniu sportu

zacięta rywalizacja w Goczałkowie

Odbyło się 90 imprez z udziałem 3 162 startujących. Każdy znalazł coś dla siebie 

Najlepsi okazali się piłkarze z miejscowości Kątki, którzy bezkompromisowo pokonali wszystkie inne zespoły

Tłumy na basenach 
Strzegomskie baseny od kilku już lat w okresie letnim przeżywają prawdziwe 
oblężenie. Z akwenów z chęcią korzystają nie tylko strzegomianie, ale również 
osoby spoza naszej gminy. 
W dniach od 8 do 30 czerwca baseny odwiedziło 4513 osób. Dodajmy jeszcze, 
że na górnej płycie stadionu OSiR uruchomiono dodatkowy parking dla samo-
chodów. Prosimy wszystkich przyjeżdżających o stosowanie się do wskazówek 
parkingowych. 

W Goczałkowie odbył się Turniej Piłki Nożnej Powiatu Świdnickiego. Organizatorem zawodów był burmistrz Strze-
gomia i stowarzyszenie Orzeł Goczałków.

Fot. archiw
um
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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 199/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 
13 lipca 2016 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zo-
stały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 194/B/2016, Nr 195/B/2016, 
Nr 196/B/2016, Nr 197/B/2016, Nr 198/B/2016 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 13 lipca 2016 r.

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ZMIESZANYCH Rok 2016 r. (CYKL TYGODNIOWY)

Poniedziałek

Jaroszów + Osiedle + Hotele, Skarżyce

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

Wtorek

Goczałków Dolny, Międzyrzecze, Grochotów, Graniczna

Miasto: Bankowa punktowo, Paderewskiego 29 za restauracją DALI, Niepodległości + Kamieniarze, Boh. Getta 4A

Środa

Jaroszów + Osiedle, Modlęcin Duży, Tomkowice, Granica, Modlęcin Mały, Olszany

Miasto: Legnicka - od 22 do nr 62, Kościuszki - punktowo, J. Matejki, Ofiar Katynia, Parkowa, Widokowa, Św. Anny - 
punktowo, Paderewskiego, Niepodległości, Świdnicka od nr 1 do parkingu, Al. Wojska Polskiego 1, Kolejowa, Wałowa, 
Al. Woj. Polskiego 9, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Chopina, Kasztelańska, Kasztelańska 2, 6-8, Wolska, Rybna 2-4 
od strony Kasztelańskiej, Ceglana, Al. Wojska Polskiego 2-6, 44, 51, 61-63, Legnicka 40

Czwartek

Żelazów, Kostrza, Żółkiewka + Wiatrak (62-62a, 64, 65, 66)

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

Piątek

Rusko, Jaroszów punktowo + Osiedle, Bartoszówek, Morawa, Jaroszów 71, 103

Miasto: Osiedle Graby: Dolna, Górnicza, Kopalniana, Wydobywcza, Jeleniogórska, Wałbrzyska, Szarych Szeregów: 
budynki wojskowe, Kamienna, Kasztelańska 2, 20, Koszarowa, Armii Krajowej 22, 25 oraz 2 budynki wojskowe z 
pojemnikami V-110, Bohaterów Getta od nr 12, Chopina punktowo, Legnicka 3 i 4, Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, 38, 
Al. Woj. Polskiego 9, Kościuszki 20-20a, Parkowa - punktowo, Kościuszki punktowo, Ofiar Katynia, Witosa, Pade-
rewskiego punktowo, Bankowa cała, Al. Wojska Polskiego 1, 52, 60, 78 + za obwodnicą, Parkowa - 2-7, Gronowska, 
Winogronowa, Strzelnicza, Anielewicza, Agrestowa, Jagodowa, Porzeczkowa, Brzoskwiniowa, Kamienna, Cicha, 
Osiedle Piast, Św. Anny - punktowo, Oś. Piast, Cicha

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy - odbiór zostanie przesunięty o dzień.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH SAMOCHODAMI KONTENEROWYMI Cykl tygodniowy - rok 2016
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. Kościelna
(NOVA DENT)
2. Szkolna
3. Za Bogunem
4. Św. Tomasza
5. Al. Wojska Polskiego
38-40-42
6. BAR
7. Za Rossmanem
8. Św. Jana
9. Matejki
10. URZĄD MIEJSKI
11. Granitowa
12.Ogrodowa 9
13.Krótka
14.Boh. Getta 15

1. Za Rossmanem
2. Boh. Getta 15
3. Szkolna
4. Kościelna
(NOVA DENT)
5. Dolna 3
6. Kwiatowa
7. Wrzosowa
8. Bankowa
9. Al. Woj. Pol. 31
10. URZĄD MIEJSKI
11. KAMIENNA
SPÓŁDZIELNIA
12.Witosa
13.KOŚCIELNA GARAŻE

1. Szkolna
2. Kościelna
(NOVA DENT)
3. Dolna 2
4. Dolna 44
5. Za Rossmanem
6. BAR
7. Kościelna Jutrzenka
8. Al. Wojska
Polskiego 43abc
9. URZĄD MIEJSKI
10. Ogrodowa 9
11. Za Bohunem

1. Szkolna
2. Kościelna
(NOVA DENT)
3. Witosa
4. Św. Tomasza
5. Św. Jana
6. Za Rossmanem
7. Boh. Getta 15
8. Bankowa
9. URZĄD MIEJSKI
10. Matejki
11. Ogrodowa 9
12. BAR
13. KRÓTKA

1. Szkolna
2. Kościelna
(NOVA DENT)
3. Dolna 3
4. Za Bohunem
5. BAR
6. Za Rossmanem
8. GRANITOWA
9. Al. Wojska
Polskiego 38-40-42
10. KOŚCIELNA GARAŻE
11. AL. WOJ.
POLSKIEGO 31
12.URZĄD MIEJSKI
13.OGRODOWA 9
14.KAMIENNA SPÓŁDZIELNIA

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy - odbiór zostanie przesunięty o dzień.

10 ogłoszeniA

Trzeci PrzeTArG uSTnY nieOGrAniczOnYna sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Burmistrz Strzegomia informuje

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 

Budżety gospodarstw domowych BR-01, BR-01a, BR-04

Kondycja gospodarstw domowych KGD każdego miesiąca CATI, CAPI

Badanie aktywności ekonomicznej ludności ZG, ZD każdego miesiąca CATI, CAPI

Badanie zużycia paliw i energii 
w gospodarstwach domowych

E- GD styczeń PAPI

Wydatki poniesione na ochronę środowiska 
w gospodarstwach domowych według 
nakładów i elementów środowiska

OS-GD styczeń, luty, marzec CAPI

Praca niezarobkowa poza gospodarstwem 
domowym

PNZ styczeń, luty, marzec CAPI

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) 
w podróżach

PKZ styczeń, kwiecień, 
lipiec, październik 

PAPI

Wykorzystanie technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych w gospodarstwach 

domowych

SSI-10G, SSI-10I kwiecień, maj CAPI

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy ZD-I kwiecień, maj, czerwiec CAPI

Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC-G, EU-SILC-I maj, czerwiec, lipiec PAPI, CAPI

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji 
ruchowej

DS-52G, DS-52I październik PAPI

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 

Statystyczne badania  ankietowe 
gospodarstw domowych w 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, corocznie wprowadzanym 

rozporządzeniem Rady Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów, 

statystyczne badania ankietowe. Za ich organizację i realizację na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialny jest 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

każdego miesiąca                 CAII, CAPI, PAPI

gospodarstw domowych w 2016 r.

Statystyczne badania ankietowe 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: stat.gov.pl

Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej – tel. 22 279 99 99 lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
 – tel. 71 37-16-333, 71 37-16-389. 

Zbierane i gromadzone przez statystykę publiczną dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).

BADANIE FORMULARZ TERMIN FORMA ZBIERANIA 
DANYCH

Porozmawiaj z ankieterem 
– miej wpływ na wyniki badań ankietowych!

Formy zbierania danych:

CATI – wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym;
CAPI – wywiad bezpośredni wspomagany programem komputerowym;
CAII  – samospis internetowy;

PAPI – wywiad bezpośredni na formularzu papierowym.

Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 79/3, 
AM – 1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy uli-
cy Ogrodowej 
o powierzchni 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 35.000,00 zł
Wadium - 3.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.08.2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 10.03.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 19.05.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. 
nieruchomość przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną i zabudowę usługową 
na której przewiduje się lokaliza-
cję 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 nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
22.08.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to 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 za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz 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 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-

ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-

ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

    



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Harmonogram odbioru w III kwartale 2016 r. ODPADY SUCHE, samochód specjalistyczny 
(dwukomorowy). Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 11, 25 12, 26 13, 27 14, 28 1, 15, 29

SIERPIEŃ 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25 12, 26

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

PAŹDZIERNIK 3, 17, 31 4, 18 5, 19 6, 20 7, 21

LISTOPAD 14, 28 (2 śr), 15, 29 (3 czw), 16, 30 (4 pt), 17 (5 sob), 18

GRUDZIEŃ 12, (27 wt) 13, (28 śr) 14, (29 czw) 1, 15, (30 pt) 2, 16, (31 sob)

Harmonogram odbioru na 2016 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE, samochód specjalistyczny 
(dwukomorowy). Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 29

SIERPIEŃ 1, 8, (16 wt), 22, 
29

2, 9, (17 śr), 23, 
30

3, 10, (18 czw), 
24, 31 4, 11, (19 pt), 25 5, 12, (20 sob), 

26

WRZESIEŃ 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30

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

LISTOPAD 14, 28 (2 śr), 15, 29 (3 czw), 16, 30 (4 pt), 17 (5 sob), 18

GRUDZIEŃ 12, (27 wt) 13, (28 śr) 14, (29 czw) 1, 15, (30 pt) 2, 16, (31 sob)

HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD  
I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERE-

NU WSI GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi Terminy odbioru 
zużytego sprzętu

1
Bartoszówek 
Jaroszów 
Rusko

22.08, 21.11.2016

2

Goczałków  
Goczałków Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

23.08, 22.11.2016

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek  
Żółkiewka  
Tomkowice

24.08., 23.11.2016

4
Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

25.08, 24.11.2016

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

26.08, 25.11.2016

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

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH  
I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód
REJON I REJON II REJON 

III
REJON 

IV
REJON 

V
Agatowa, Al. 

Wojska Polskiego, 

Ametystowa, Ban-

kowa, Bazaltowa, 

Bukowa, Ceglana, 

Chopina, Cicha, 

Czerwonego 

Krzyża, Dębowa, 

Dworcowa, Fioł-

kowa, Granito-

wa, Jaśminowa, 

Kalcytowa, Kasz-

tanowa, Klonowa, 

Kochanowskiego, 

Kolejowa, Ko-

ściuszki, Kwarco-

wa, Legnicka, Ma-

tejki, Mickiewicza, 

Mostowa, Nieca-

ła, Niepodległości, 

Ofiar Katynia, 

Paderewskiego, 

Promenady, Pu-

ławskiego, Reja, 

Różana, Rzeźni-

cza, Sikorskiego, 

Skalna, Sosno-

wa, Staffa, Św. 

Anny, Św. Jana, 

Wałowa, Witosa, 

3-go Maja, Andersa, 

Armii Krajowej, Bema, 

Bohaterów Getta, 

Bracka, Brzegowa, 

Brzozowa, Czarna, 

Dąbrowskiego, Dem-

bińskiego, Dolna, 

Górnicza, Jeleniogór-

ska, Kamienna, Kasz-

telańska, Konopnickiej, 

Kopalniana, Koszaro-

wa, Kościelna, Krótka, 

Ks. Prałata St. Siwca, 

Kwiatowa, Leśna, Li-

manowskiego, Lipowa, 

Malinowa, Milenijna, 

Miodowa, Morska, 

Ogrodowa, Olszowa, 

Parkowa, Piłsudskiego, 

Plac Jana Pawła II, 

Polna, Rybna, Rynek, 

Słoneczna, Starzyń-

skiego, Szarych Sze-

regów, Szkolna, Św. 

Jadwigi, Św. Tomasza, 

Świdnicka, Wałbrzy-

ska, Wesoła, Widoko-

wa, Wodna, Wolska, 

Wrzosowa, Wspólna, 

Wydobywcza, Zielona,

Agre-

stowa, 

Al. Woj. 

Polskiego 

od nr 78 

do końca, 

Anielewi-

cza, Bar-

toszówek, 

Brzoskwi-

niowa, 

Granicz-

na, Gro-

nowska, 

Jagodo-

wa, Ja-

roszów, 

Między-

rzecze, 

Morawa, 

Porzecz-

kowa, 

Rusko, 

Skarżyce, 

Strzel-

nicza, 

Winogro-

nowa,

Godzie-
szówek,

Granica,

Grocho-
tów, 

Modlę-
cin,

Olszany,

Stanowi-
ce, 

Stawi-
ska, 

Tomko-
wice,

Goczał-
ków, 

Goczał-
ków 
Górny, 

Kostrza, 

Żelazów,

Żółkiew-
ka, 

Wieśni-
ca, 

Rogoźni-
ca,

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

Lp. Nazwy ulic Termin

1

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

 16.08 - 
wtorek, 
14.11.2016

2
ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska Polskie-
go), ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do nr 76), ul. Rzeźnicka, Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, 
Kolejowa, Ceglana, Mostowa

17.08 - środa, 
15.11.2016

3

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

 18.08 - 
czwartek, 
16.11.2016

4

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

 19.08 - 
piątek, 
17.11.2016

5

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

 20.08 - sobo-
ta, 18.11.2016

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