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W numerze:

StrzeGom
Laury dla policji 

Wśród nagrodzonych 
i awansowanych policjantów 
znaleźli się funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu 
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KrAKÓW
młodzi na ŚDm

Strzegomianie uczestni-
czyli w Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie. Jak 
wspominają to wydarzenie? 

 str.5

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:

odnowione pasy 

W Strzegomiu odnowiono 
oznakowania poziome, czyli 
pasy drogowe. Takie dzia-
łanie z  pewnością wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa 
w mieście. 

odbiór odpadów 

Aktualne harmonogramy 
odbioru odpadów zamiesz-
czone są na stronie interne-
towej www.strzegom.pl. 

nowe 
urządzenia 

Na placach zabaw w Ru-
sku i w Modlęcinie zamon-
towano nowe urządzenia 
zabawowe. Środki na ich 
zakup pochodziły z fundu-
szu sołeckiego. 
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Zakończona w  ostatnią 
niedzielę 25. edycja Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Folklor u w  Strzegomiu 
była wielkim świętem kul-
tur y ludowej. W  trakcie 
kilku dni odbyło się wiele 
koncertów, nieformalnych 
spotkań i  rozmów, można 
było tradycyjnie spróbować 
różnych specjałów kuli-
narnych z wielu zakątków 
świata i zatańczyć wspólnie 
Poloneza na strzegomskim 
Rynku.

Tym razem do naszego 
miasta przyjechały zespoły 
z Tajwanu, Włoch (z miasta 
partnerskiego Pavullo nel 
Frignano), Rumunii, Słowacji 
oraz ZF z Przodkowa (Kaszu-
by) i Wałbrzycha. Gościnnie 
wystąpiły grupy z Chorwacji 
i  Serbii z  zaprzyjaźnionego 
festiwalu w Nowej Rudzie.

Szczególnego znaczenia 
nabrał środowy Wieczór Na-
rodowy w Kostrzy, w trakcie 
którego wspominano, że to 
właśnie w  miejscowej świe-
tlicy wiejskiej ćwierć wieku 
temu tak naprawdę wszyst-
ko się zaczęło. Okazji do 
przypomnienia początków 
festiwalu i  różnych anegdot 
związanych z folklorem było 
co nie miara. Pewnym nowum 
podczas tegorocznego festi-
walu był piątkowy koncert 
kapel w strzegomskim parku 
miejskim. Chodziło o  to, 
by wyłonić nieco z  cienia 
muzyków i  ich instrumenty, 
i  pokazać licznie zgroma-
dzonej publiczności, że to 

właśnie dzięki ich ciężkiej 
pracy tancerze mogą się tak 
efektowanie prezentować na 
scenie. Wielkim podsumo-
waniem występów folklory-
stycznych był sobotni koncert 
galowy, który wyreżyserował 
Krz ysztof Pająk . W  nie-
dzielny wieczór zaśpiewał 
znany wszystkim zespół Enej, 
wykonując swoje największe 
przeboje. 
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Wyodrębniono dwa obszary 
realizacji zadań inwestycyj-
nych:
1. Obszar Edukacja, w ramach 

którego ustalono dwie ka-
tegorie zadań do realizacji 
w ramach budżetu obywatel-
skiego:
a) zadania małe, których sza-

cunkowa wartość nie prze-
kracza kwoty 20 000,00 zł,

b) zadania duże, których sza-
cunkowa wartość przekra-
cza kwotę 20 000,00 zł 
i jednocześnie nie przekra-
cza kwoty 80 000,00 zł.

W  ramach tego obszaru kla-
syfikowane będą projekty zlo-
kalizowane na terenie placó-
wek oświatowo-edukacyjnych. 
Przez teren placówek oświato-
wo-edukacyjnych rozumie się 

obszar nieruchomości prze-
kazanych decyzją burmistrza 
Strzegomia w  trwały zarząd 
dyrektorowi jednostki oświa-
towej.
2. Obszar Społeczny, w  ra-

mach którego ustalono dwie 
kategorie zadań do realizacji 
w ramach budżetu obywatel-
skiego:
a) zadania małe, których sza-

cunkowa wartość nie prze-
kracza kwoty 50 000,00 zł,

b) zadania duże, których sza-

cunkowa wartość przekra-
cza kwotę 50 000,00 zł 
i jednocześnie nie przekra-
cza kwoty 250 000,00 zł.

W ramach tego obszaru kla-
syfikowane będą projekty zlo-
kalizowane na terenie miasta 
Strzegom inne niż kwalifikujące 
się do Obszaru Edukacja.

Zadania finansowane ze środ-
ków budżetu obywatelskiego 
muszą mieć charakter inwesty-
cyjny i  mieścić się w  zakresie 
zadań własnych gminy.

srebrny jubileusz

Jakie zasady Budżetu Obywatelskiego? 

25-lecie MFF było znakomitą okazją do uhonorowania tych, którzy tworzyli festiwal na przestrzeni lat

Projekt zadania może złożyć każda osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta Strzegom lub organizacja PP

Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem 
miasta, zamieszkująca na terenie miasta Strzegom, która w dniu 8 sierpnia 2016 
r. miała ukończony szesnasty rok życia. Projekt zadania może złożyć także 
organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie 
miasta Strzegom. Więcej na stronie www.strzegom.pl w specjalnej zakładce.

25-lecie tego wyjątkowego wydarzenia, które stało się już niezaprzeczalną marką Strzegomia, było znakomitą okazją 
do uhonorowania tych, którzy tworzyli festiwal na przestrzeni lat. Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
otrzymali: Natalia Łęska, Urszula Perwejnis, Marzena Wołoch i Ryszard Rossa. Dyplomy ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego RP Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu otrzymali: Elżbieta Pienio, Katarzyna Błaszczak, 
Roman Asynger, Bartłomiej Błaszczyk oraz Andrzej Jaskuła. Natomiast tytułami „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” 
uhonorowano: Helenę Szerszeń, Jolantę Misztal, Wiolettę Urban-Smagłowską, Elżbietę Pienio, Ewę Świątek, Grażynę 
Mazyrko, Ewę Piasecką, Edwarda Błażka, Jerzego Dynię i Gerarda Nowaka.
Z okazji Srebrnych Godów Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu życzymy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w jego organizację kolejnych obchodów tak pięknych jubileuszy, niespożytej energii i wielu kreatywnych 
pomysłów. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Do 12 września br. można składać propozycje projektów 
zadań inwestycyjnych do realizacji w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2017 rok.
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

zaprezentuj swój balkon! 

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie komisji wniosko-

wej.
5. Sprawozdanie z działalności 

burmistrza Strzegomia.
6. Informacja o pracach prze-

wodniczącego Rady Miej-
skiej w Strzegomiu.

7. Przy jęcie protokołu Nr 
XXIII/16 z sesji Rady Miej-
skiej odbytej w dniu 29 lipca 
2016 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian wieloletniej pro-

gnozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2016-
2025,

b/ zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2016 rok,

c/ podtrzymania stanowi-
ska zawartego w uchwale 
Nr 39/16 Rady Miejskiej 

w  Strzegomiu z  dnia 30 
marca 2016 r.,

d/ trybu powoływania człon-
ków oraz organizacji i try-
bu działania Gminnej 
Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego w  Strze-
gomiu,

e/ zmieniająca uchwałę Nr 
95/15 Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu w  sprawie 
przyjęcia Wieloletnie-
go programu współpracy 
gminy Strzegom z  orga-
nizacjami pozarządowymi 
i  podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2016-
2017,

f/ zmieniająca uchwałę Nr 
78/12 Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu z  dnia 
30 października 2012 r. 
w  sprawie podziału gmi-
ny Strzegom na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich 
granic i  numerów oraz 
liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu,

g/ zmien ia j ąc a  uchwałę 
Nr 6/13 Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu z  dnia 30 
stycznia 2013 r. w sprawie 
podziału gminy Strzegom 
na stałe obwody głosowa-
nia, ustalenia ich numerów, 
granic i  siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych,

h/ zmian statutu gminy 
Strzegom, 

i/ zmien ia j ąc a  uchwałę 
w  sprawie zasad i  trybu 
przyznawania i pozbawia-
nia oraz wysokości stypen-
diów sportowych za osią-
gnięte wyniki sportowe,

j/ p r z y j ę c i a  L oka lnego 
Programu Rewitalizacji 
Gminy Strzegom na lata 
2015-2025,

k/ uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu 

wsi Jaroszów oraz obrębu 
wsi Bartoszówek, w gmi-
nie Strzegom.

9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski i  zapyta-

nia.

K o m i s j a  e g z a m i n a c y j -
na wysoko oceni ła  przy-
gotowanie  mer y tor yczne 
naucz ycie l i , podkreś la jąc  
m. in. wysoki poziom pre-
zentacji multimedialnych. 
Sami nauczyciele, jak pod-
kreślali, trochę się dener-
wowali przed rozpoczęciem 
egzaminu, jednak pozytyw-
ne nastawienie komisji eg-
zaminacyjnej pozwoliło im 
pokonać stres i  rozładować 
emocje. 

Gratulacje nauczycielom 
złożyły władze samorządowe 
Strzegomia. - Cieszę się, że 
udało się wam uzyskać ten 
awans. Z pewnością wpłynie to 
na podniesienie poziomu naszej 
gminnej oświaty. Chciałbym 
podziękować także dyrektorom 
za dobre przygotowanie swoich 
podopiecznych – podsumował 
na specjalnie zorganizowanym 
spotkaniu burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 

tW

zapowiedź sierpniowej sesji

nasi nauczyciele zdobyli awans

Z końcem sierpnia strzegomscy radni kolejny raz spotkają się na posiedzeniu w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Jakie tym razem podejmą uchwały?

– Cieszę się, że udało się wam uzyskać ten awans. Wpłynie to na podniesienie poziomu naszej gminnej oświaty – mówił burmistrz Zbigniew Suchyta

Strzegomianie dbają o  swoje 
domostwa i ukwiecają balkony, 
które stanowią prawdziwą ozdobę 
nie tylko ich posesji, ale i całego 

miasta. Zachęcamy mieszkań-
ców do przesyłania zdjęć swoich 
balkonów na adres biuletyn@
strzegom.pl. Opublikujemy je 

w  „Gminnych Wiadomościach 
Strzegom”. W  tym numerze 
prezentujemy zdjęcie balkonu, 
które należy do pana Radosława 

zamieszkałego przy ulicy Szarych 
Szeregów w  Strzegomiu oraz 
zdjęcie tarasu, nadesłane przez 
mieszkańca Skarżyc. 

Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Związek Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej oraz Muzeum Gross- 
Rosen zapraszają na uroczystości 
upamiętniające 77. rocznicę agresji 
Niemiec na Polskę, które odbędą się 
4 września o godz. 12.00 na terenie 
byłego obozu koncentracyjnego.

Wydarzenie to jest organizowa-
ne pod honorowym patronatem 
marszałka województwa dolnoślą-
skiego – Cezarego Przybylskiego 

oraz biskupa świdnickiego – JE ks. 
bp. Ignacego Deca. W programie 
uroczystości przewidziane są 
wystąpienia okolicznościowe, 
uroczysta polowa Msza Święta 
pod przewodnictwem biskupa 
pomocniczego, złożenie wieńców 
i wiązanek kwiatów oraz zwiedza-
nie wystaw. 

Zbiórka uczestników na placu 
przed muzeum o godz. 11.45.

red

uroczystości w Gross - rosen

24 sierpnia br. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbę-
dzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu w kadencji 2014-2018. Poniżej porządek 
obrad strzegomskich radnych.

W ostatnim okresie 5 nauczycieli z terenu gminy Strzegom 
uzyskało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy 

uzyskali awans na stopień 

nauczyciela mianowanego: 

Małgorzata Bobowska

Ewa Ibek

Agnieszka Lubera

Agnieszka Surga

Agnieszka Trzeciak

Balkon w Skarżycach Balkon na ul. Szarych Szeregów 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  *

Sierpień – wrzesień 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

14.08 – 20.08 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

21.08 – 27.08 Przy 
Fontannie

Al. Woj. Polskiego 
37E/31

74/ 661-46-98

28.08 – 03.09 Vita ul. Witosa 7 74/ 647-98-70

kiedy dyżury naszych aptek? uwaga właściciele lokali, najemcy, dzierżawcy…
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

Umieszczanie tablic informa-
cyjnych, reklam, szyldów, kamer 
monitorujących czy też urządzeń 
klimatyzacji na elewacjach budyn-
ków, w tym budynków wspólnot 
mieszkaniowych, powoduje zmia-
nę przeznaczenia tych części i 
pociąga za sobą konkretne skutki 
prawne. 

Ściany zewnętrzne budynku 
zalicza się bowiem do części 
wspólnych nieruchomości, a za-
tem wspólnota mieszkaniowa 
ma prawo podejmować decyzje 
(w formie uchwał) dotyczące 

wyrażenia zgody i ustalenia wyso-
kości odpłatności za montaż tych 
urządzeń, również wówczas, gdy 
dotyczą działalności prowadzonej 
przez członka wspólnoty, który 
jest właścicielem lokalu użytko-
wego w danym budynku. 

By w pełni legalnie umieścić 
szyld reklamowy, informacyjny, 
urządzenie klimatyzacji czy też 
kamerę na części wspólnej nie-
ruchomości, należy w pierwszej 
kolejności uzyskać zgodę wspól-
noty mieszkaniowej, następnie 
zawrzeć stosowną umowę z 

zarządem/zarządcą tej wspólnoty. 
Po dokonaniu tych formalności 
niezbędne jest jeszcze zgłosze-
nie faktu chęci zamieszczenia 
takiego urządzenia na budynku 
odpowiednim organom admi-
nistracyjnym tj. do starostwa 
powiatowego. 

Ponadto, w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, 
umieszczanie tablic, reklam czy 
napisów na elewacji zewnętrz-
nej budynku wymaga uzyskania 
pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. Niedostoso-

wanie się do tych wymogów pod-
lega karze grzywny, a orzekanie w 
przedmiocie spraw następuje na 
podstawie przepisów Kodeksu 
wykroczeń. 

Jednocześnie informujemy, że 
zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o 
drogach publicznych z dnia 21 
marca 1985r. (Dz.U. 2015, poz. 
460 z późn. zm.), pobiera się opłatę 
za zajęcie 1m2 pasa drogowego za 
umieszczenie urządzenia w pasie 
drogowym, w tym szyldów, reklam 
itp. bezpośrednio umieszczonych 
nad jezdnią lub chodnikiem. 

Na stopień podinspekto-
ra mianowano nadkom. Piotra 
Galickiego. Stopień aspiranta 
sztabowego otrzymał  st. asp. 
Jerzy Feszter

Na s top ień  młodsz ego 
aspiranta  mianowano sierż. 
sztab. Anetę Włosek, sierż. 
sztab. Rafała Gmyrka oraz 
sierż. sztab.  Jacka Luberę. 
Na stopień starszego aspiran-
ta mianowano natomiast asp. 
Dawida Parchanowicza. Star-
szymi sierżantami mianowano 
sierż. Tomasza Chojniaka 
i  sierż. Piotra O wczarka. 
Nagrodami  ze środków gmi-
ny Strzegom wyróżniono 
następujących policjantów: 

asp. Ryszarda Dyko, mł. asp. 
Krzysztofa Nabiałka, sierż. 
Martę Piturę, sierż. sztab. Jac-
ka Luberę, sierż. sztab. Anetę 
Włosek. Gratulacje i podzię-
kowania funkcjonariuszom za 
ich codzienną złożyli obecni 
na uroczystości burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchy-
ta oraz jego zastępca Wiesław 
Witkowski. Warto dodać, 
że komendanci podkreślali 
dużą pomoc, jaką otrzymują 
ze strony samorządu strze-
gomskiego. – Dzięki temu 
możemy wspólnie działać na 
rzecz bezpieczeństwa – mówił 
Krzysztof Niziołek. 

red

Honory i nagrody dla policji 
Wśród awansowanych i wyróżnionych nie zabrakło policjantów strzegomskiego komisariatu, którzy także odebrali nagrody ufundowane przez gminę Strzegom

- Nowa organizacja nie 
dopuszcza wjazdu pojazdów 
o rzeczywistej masie całkowi-
tej 3,5 tony od strony sklepu 
LIDL w  Strzegomiu. Wjazd 
i  wyjazd samochodów cięża-
rowych o  rzeczywistej masie 
całkowitej 3,5 tony należy 
prowadzić od strony nowego 
skrzyżowania zlokalizowanego 
przy drodze 374 w Strzegomiu 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Przypomnijmy, przebudowa 
skrzyżowania oraz wprowa-
dzenie nowej organizacji jest 
związane z  licznymi uciążli-
wościami (hałas, drgania, duże 
natężenie ruchu), a w szczegól-
ności zagrożenie bezpieczeń-
stwa pieszych na ul. Olszowej 
w  Strzegomiu, które stwarza 
transport ciężki. 
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nowa organizacja ruchu 
Wreszcie tiry będą omijać gospodarstwa domowe na ul. Olszowej. Skończą się liczne uciążliwości

Od czwartku, 4 sierpnia br. 
kierowcy podróżujący drogą 
wojewódzką nr 374 od strony 
Legnicy w kierunku Świdnicy 
(na odcinku od ul. Bankowej 
do wiaduktu kolejowego przy 
ul. Szarych Szeregów) mogą 
przejechać tylko lewym pasem 
drogi. Dotychczas ruch samo-
chodów odbywał się pasem 
prawym.

Ponadto od strony Świdnicy 
w kierunku Legnicy oraz cen-

trum miasta należy na rondzie 
kierować się obwodnicą w stronę 
Wrocławia, a następnie w stronę 
świateł Aleją Wojska Polskiego 
(ul. Legnicka, Aleja Wojska 
Polskiego). Istnieje możliwość 
przejazdu samochodów osobo-
wych ze Świdnicy w kierunku 
Legnicy ul. Szarych Szeregów, 
Koszarową, Dworcową, Mic-
kiewicza oraz Niecałą (włączenie 
przy sklepie „Żabka”). 

red

Przejazd lewym pasem

W sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy  odby-
ła się uroczystość związana z obchodami Święta Policji. 
Pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji 
we Wrocławiu insp. Krzysztof Niziołek oraz komendant 
powiatowy policji w Świdnicy nadkom. Andrzej Dobies  
4 sierpnia 2016 r. wręczali świdnickim funkcjonariuszom 
akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, nagrody oraz 
odznaczenia. Wśród nagrodzonych i awansowanych znaleź-
li się funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strzegomiu. 

W związku z zakończoną przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej 374 z ul. Olszową w Strzegomiu, wkrótce wprowadzona będzie 
tam nowa organizacji ruchu. Szczegółowy plan znajduje się na stronie internetowej www.strzegom.pl.
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Podczas konferencji został 
zaprezentowany projekt Lo-
kalnego Programu Rewita-
lizacji Gminy Strzegom na 
lata 2015-2025, w tym wyniki 
diagnozy społeczno-gospo-
darczej, wytypowane obszary 
rewitalizacji oraz wizje, cele 

i kierunki działań rewitali-
zacyjnych. Zaprezentowano 
również projekty zgłoszo-
ne przez różne podmioty i 
wpisane na listę projektów 
rewitalizacyjnych.

- Nie zabrakło ciekawostek 
dotyczących rewitalizacji . 

Historię murów miejskich, 
których renowacja ma być 
jednym z podstawowych pro-
jektów rewital izacy jnych, 
przedstawił Krzysztof Ka-
szub, radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, miłośnik i 
znawca historii Strzegomia. 
Z kolei Paweł Wroński, prze-
wodniczący Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
wyjaśnił czym jest kalistenika 
(street workout) i dlaczego 

właśnie ten projekt został 
zgłoszony, a następnie ujęty 
w programie rewitalizacji – 
informuje Marek Flakowski, 
koordynator projektu w gmi-
nie Strzegom.

Lokalny Program Rewi-
talizacji Gminy Strzegom 
na lata 2015-2025 powstaje 
przy współfinansowaniu ze 
środków Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.

rewitalizują gminę
Zaprezentowano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025

Będące do tej pory w  opła-
kanym stanie schody na ul. 
Kościelnej wreszcie zmieniają 
swój wizerunek. Już niedłu-
go będą wizytówką tej części 
Strzegomia. 

W  połowie lipca rozpoczął 
się remont schodów, na który 
czekało wielu mieszkańców ul. 
Kościelnej. W  wielu apelach 
podkreślali, że poruszanie po 
nich zagraża bezpieczeństwu 
i są po prostu brzydkie. Dodat-
kowo argumentowali, że wstyd 
im przed turystami, którzy 
odwiedzają Bazylikę Mniejszą. 
Teraz w  końcu sytuacja się 
zmieni. Prace, które potrwają do 
15 września br., wykonuje świd-
nicka firma „Steinbudex-J.M”. 
Koszt remontu wynosi ok. 60 

tys. zł. Oczywiście, jak to w ży-
ciu, pojawiały się też krytyczne 
głosy, że środki te można było 
przeznaczyć na inny cel, jednak 
schody na ul. Kościelnej prędzej 
czy później i  tak musiały być 
przebudowane.

Jak informuje Ewelina Ko-
walska, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, zakres prac 
obejmuje m. in.: utwardzenie 
istniejących chodników przy 
zastosowaniu kostki granitowej 
oraz płyt granitowych. Na nowo 
zostaną wykonane poręcze oraz 
odwodniony zostanie teren. Na 
koniec teren zostanie odpowied-
nio uporządkowany.

tW

Powstają nowe schody

Podczas zjazdu podsumowano 
działalność zarządu za ostatnie 
pięć lat, zatwierdzono skład no-
wego zarządu, wybrano komisję 
rewizyjną oraz delegatów na 
Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Świdnicy, 

a przede wszystkim wytyczono 
zadania dla władz związkowych 
na najbliższe pięć lat. W tajnym 
głosowaniu prezesem na ko-
lejną kadencję została Urszula 
Olszewska. Natomiast komen-
dantem wybrano Józefa Jabłoń-

skiego. – Istotny dla strażaków 
był zakup dwóch samochodów 
ratowniczo-gaśniczych dla OSP 
Strzegom w 2012 r. oraz dla OSP 
w Rogoźnicy w 2014 r. Dziękuję 
strzegomskiemu samorządowi 
za dobrą współpracę, opiekę 

i  wsparcie finansowe. Słowa 
podziękowania kieruję także pod 
adresem Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Świdnicy oraz do wszystkich 
strażaków gminy Strzegom – 
mówiła Urszula Olszewska, pod-
sumowując minioną kadencję. 

W Goczałkowie dużo się dzieje. 
Wieś pięknieje. W ostatnim czasie 
mieszkańcy wspólnie sprzątali 
miejscowość. W  tę akcję za-
angażowała się rada sołecka, 
straż pożarna, pracownicy inter-
wencyjni oraz Służba Drogowa 
Powiatu Świdnickiego. Została 
też zakupiona tablica informa-
cyjna, kosze na śmieci i  ławki 
parkowe. Ponadto uprzątnięto 
i wyrównano drogę wzdłuż muru 
zakładowego. Wyremontowano 

też drogę przy świetlicy wiejskiej, 
co było możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu gminy Strzegom 
oraz pracom, jakie przeprowadziła 
spółka Wodociągi i Kanalizacja. 
Z inicjatywy Tadeusza Zarzyckie-
go odnowiono miejscowy krzyż 
oraz wykonano ogrodzenie wokół 
niego. Jedną z najważniejszych 
zrealizowanych inwestycji jest 
budowa chodnika przy drodze 
powiatowej, która zakończyła 
się w  lipcu. – Czekaliśmy na to 

już od dawna – podkreśla radny. 
I wylicza kolejne zmiany, jakie 
zaszły w Goczałkowie. – Cieszę 
się także, że udało się ustawić 
wiatę z prawdziwego zdarzenia 
przy ulicy Bocznej oraz z tego, że 
z mojej inicjatywy wykonano pły-
tę, służącą do tańca, przy świetlicy 
wiejskiej – mówi Tadeusz Zarzyc-
ki. Planów jednak jest wiele. Rad-
ny zwrócił się do Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego z prośbą 
o remont chodnika przy ul. Strze-
gomskiej w  pobliżu Ośrodka 
Zdrowia. – Poinformowano mnie, 
że nawierzchnia na tym chodniku 
zostanie wyrównana do końca 
października tego roku – nie kryje 
zadowolenia Tadeusz Zarzycki. 
Radny szczególnie interesuje się 
losem parku, który jego zdaniem, 
powinien zostać przekształco-

ny w  teren rekreacyjny, służą-
cy wszystkim mieszkańcom do 
spędzania wolnego czasu. – Tu 
chciałbym szczególnie podzięko-
wać Władysławowi Jawilakowi, 
człowiekowi serce, który nigdy 
nie odmawia pomocy – podkreśla 
radny. Warto zaznaczyć, że zostały 
również uruchomione procedury 
związane z budową cmentarza 
w Goczałkowie. Przygotowywany 
jest również plan przestrzennego 
zagospodarowania wsi z uwzględ-
nieniem uchwał, jakie zostały 
podjęte na zebraniu wiejskim. 
Tadeusz Zarzycki na bieżąco 
interweniuje w sprawach, które są 
ważne w codziennym życiu wsi, tj. 
m.in. prośba o naprawę urządzeń 
na placu zabaw, pomalowanie 
barierek na mostach, czy naprawę 
zapadniętych studzienek. Pod-

jął również działania w sprawie 
uporządkowania terenu po byłej 
sali gimnastycznej. Angażuje się 
także, wraz z radą sołecką, strażą 
pożarną i Zespołem Szkół, w or-
ganizację na terenie Goczałkowa 
wydarzeń kulturalnych – Dnia 
Goczałkowa oraz turniejów wsi. 
Radny jest również założycie-

lem stowarzyszenia i  drużyny 
piłkarskiej „Orzeł Goczałków”. 
Zaangażował się także w przygo-
towanie turnieju piłkarskiego dru-
żyn powiatu świdnickiego. – Bez 
pomocy burmistrza Strzegomia 
oraz mieszkańców Goczałkowa 
nie byłoby to możliwe – mówi 
Tadeusz Zarzycki. 

Po zjeździe ochotników

Okiem Tadeusza zarzyckiego

W tajnym głosowaniu prezesem na kolejną kadencję została Urszula Olszewska. Natomiast komendantem wybrano Józefa Jabłońskiego

Prezentujemy radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu. Będzie o dużych zmianach oraz o zadaniach, które cały czas czekają na realizację

6 sierpnia 2016 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbył się Zjazd Oddziału 
Miejsko-Gminnego OSP RP w Strzegomiu. Udział w nim wzięli przedstawiciele, de-
legaci wybrani w walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ochotniczych straży 
pożarnych gminy Strzegom. 

Radny Tadeusz Zarzycki podkreśla, że wiele 

udało się zdziałać w Goczałkowie, dzięki dobrej 

współpracy z burmistrzem Strzegomia Zbigniewem 

Suchytą, jego zastępcą Wiesławem Witkowskim 

oraz Radą Miejską. 

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na 
lata 2015-2025 odbyła się 3 sierpnia br. w sali widowi-
skowej Strzegomskiego Centrum Kultury. Konsultacje 
społeczne trwały do 18 sierpnia br. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

joanna: witam, na ul. Al. 
wojska Polskiego jest nowy 
chodzik. A kiedy będzie nowy 
chodnik po drugiej stronie tej 
ulicy (od kamieniarstwa …), 
bo idąc można sobie złamać 
nogę, nie mówiąc o  spacerach 
z  wózkiem lub małym dziec-
kiem.

Złożyliśmy wniosek dot. 
utworzenia po drugiej stro-
nie ul. Al. Wojska Polskiego 
galerii rzeźby granitowej, 
która zaczynać się będzie od 
ul. Dworcowej aż do torów. 
Ten odcinek miałby już nowe 
chodniki w ramach projektu. 
Składamy też wniosek o dofi-
nansowanie ścieżki rowerowej 
od świateł do McDonalda, 
z chodnikiem na odcinku  
McDonald – tory. Jak uda 
nam się zrobić te odcinki, to z 
pozostałymi damy radę.

taki zwykły obywatel: witam. 
zadam pytanie bez ogródek. 
czemu f inansujecie, pan i też 
pewnie nasza „wspaniała” 

rada, z moich (naszych) pienię-
dzy jakieś kościoły w kostrzy-
cy (pisownia oryginalna)? czy 
mało mamy długów? skąd 
wiem? oto nasz strzegomiak.
pl ujawnił tę rewelację: „nowa 
elewacja kościoła w kostrzycy” 
(...) „zadanie sf inansowała 
gmina strzegom, która udzie-
liła na ten cel dotacji celowej 
w wysokości 35 tys. zł”. czy aż 
tak jesteśmy zasobni? 

Proszę zajrzeć do poprzed-
niego numeru gazety. Tam 
jest opisane, że dotację do-
staje kościół w Kostrzy, który 
już pięknie wygląda. Gmina 
finansuje rewitalizację obiek-
tów zabytkowych w  kwocie 
nie więcej niż 50% wartości 
projektu, lecz nie więcej niż 50 
tys. zł. W kolejnych numerach 
gazety będziemy prezentować 
kolejne kościoły i  wysokość 
dotacji. Pomyłka na nie naszej 
stronie internetowej szybko 
została sprostowana. 

Anna: Panie burmistrzu, czy 
jest możliwość zwiększenia 
liczby lekcji gimnastyki ko-
rekcyjnej w naszych szkołach? 
rehabilitacja i  leczenie wad 
postawy u  naszych dzieci jest 
konieczne. dziękuję za uwagę.

Trudno mi się wypowie-
dzieć, bo nie wiem ile pani 
dziecko ma godzin gimnastyki 
korekcyjnej. Jako nauczyciel 
wychowania fizycznego pod-
powiem, że po konsultacji 
z  lekarzem rodzic może też 
sam wykonywać ok. 10 od-
powiednich ćwiczeń z dziec-
kiem, które otrzymać może 
także od fizjoterapeuty. Z nim 
też powinna być ustalona ilość 
dni w tygodniu i częstotliwość 
w  ciągu dnia. Gimnastyka 
korekcyjna w  szkole powin-
na wspierać korekcję wad 
postawy. 

nikola: Panie burmistrzu. 
kiedy ktoś zacznie egzekwo-
wać wywożenie śmieci z tere-
nu naszego miasta? złożone 
wersalki i  inne przedmioty 
gospodarcze leżą miesiącami 
w  boksach śmietnikowych 
i  czekają aż zostaną wywie-
zione pr zez zuk zgodnie 
z  harmonogramem, a  przez 
ten czas utrudniają dostęp do 
pojemników na śmieci. nie 
jest to ładny widok. myślę, że 
zareaguje pan poprzez swoje 
służby, by poprawić tą sytu-
ację. Pozdrawiam. 

Piszę to już co najmniej 
50 raz i  będę pisał, byśmy 
zrozumieli wszyscy, na czym 
polega odbiór śmieci i  odpa-
dów o dużych gabarytach po 
wprowadzeniu nowej ustawy 
śmieciowej. To nie jest wina 
spółki, która wywozi - tak jak 
pani pisze - zgodnie z  har-
monogramem i  tylko za to 
płacimy jako mieszkańcy. Jeśli 
chcielibyśmy, by spółka za-
bierała duże gabaryty częściej 
i  częściej odbierała śmieci, 
myślę że za segregowanie 
odpadów płacilibyśmy ponad 
30 zł, a  jest 21 zł od osoby. 
Jeśli ktoś kupi wersalkę i chce 
się pozbyć starej, to powinien 
zawieźć ją do PSZOK-u  (ul. 
Al. Wojska Polskiego) za stacją 
PKP i  tam zostanie przyjęta 
bezpłatnie. Jeśli wspólnoty 
nie będą miały odpowiedniej 
ilości swoich pojemników na 
śmieci zmieszane i  suche, to 
dalej będzie taki bałagan na 
podwórkach jak jest. Byłem 
dziś na jednym podwórku i nie 
mogę zrozumieć, że mieszkań-
com obojętny jest ten problem. 
Niezbyt też chcą robić porząd-
ki. Komórka się wali, nic w niej 
nie ma, ale musi być. Jeszcze 
raz podkreślę - jeśli nie będzie-
my segregować prawidłowo 

śmieci, to przyjdzie moment, 
że spółka obciąży nas więcej 
za śmieci, a zgodnie z ustawą 
będziemy musieli podwyższyć 
ceny za śmieci. 

rogoźniczanka: witam panie 
burmistrzu, chciałabym się 
dowiedzieć, czy cmentar z 
Paraf ialny powinien mieć ko-
sze na śmieci? kto odpowiada 
za brak koszy i za wynoszenie 
śmieci z cmentarza do pobli-
skiego parku i zaśmiecanie go?

Za pojemniki na śmieci od-
powiada zarządca cmentarza. 
Sprawę przekazałem odpo-
wiedniemu wydziałowi, który 
odpowiada za te kwestie.

kasia: witam, nurtuje mnie 
sprawa stadionu lekkoatle-
tycznego. dlaczego nie moż-
na tam wchodzić w  kolcach 
lekkoatlet ycznych? jestem 
lekkoatletką i trenuję czasem 
w  kolcach, które są przezna-
czone do treningu na tego typu 
bieżni.

Kolce można używać na 
bieżniach tartanowych. Nasza 
bieżnia zbudowana jest z po-
liuretanu i bieganie w kolcach 
uszkodziłoby ją. 

miciu: witam, jaki jest plan 
na doświet lanie  s ta dionu 
z bieżnią w miesiącach jesien-
nych po zapadnięciu zmroku? 
według mnie wystarczy zapa-
lić na dwóch przeciwległych 
słupach po 1-2 lampach i  to 
wystarczy.

W  założeniach do oświe-
tlenia wieczornego bieżni 
i  chodników powinno wy-
starczyć oświetlenie solarne 
zamontowane dookoła, jest 
również oświetlenie na słu-
pach, które posiadają możli-
wość włączania poszczegól-
nych sekcji lamp.

Paweł: witam, burmistrzu 
mam pytanie. dochodzą mnie 
słuchy, że ma powstać nowa 
strefa w strzegomiu. czy to 
prawda ?

Nie, nieprawda, Z  zago-
spodarowaniem tej, jak pan 
widzi, mamy kłopot wyni-
kający z  bardzo niskiego 
bezrobocia w naszej gminie. 
Inwestorzy każdą rozmowę 
ze mną zaczynają od pytania, 
jaka jest stopa bezrobocia, 
a  jak mówię, że 8,4% dla 
powiatu, 7 ,8% d la  woje-
wództwa i  8,8% dla Polski, 
to rozmowa się kończy. Sam 
pan zauważył, że dużo zakła-
dów zaczyna się posiłkować 
pracownikami z  Ukrainy. 
W lipcu br. liczba bezrobot-
nych zmalała w Strzegomiu 
o 49 osób i liczbowo wynosi 
904 osoby, z  czego 518 to 
kobiety. Po raz pierwszy od 
wielu lat liczba osób bez-
robotnych spadła poniżej 
1000 osób, z czego należy się 
oczywiście cieszyć.

słuchacz: czy nikt nie słyszy, 
że akustyka rynku nie nada-
je się na koncerty? Pytam o to 
w związku z międzynarodo-
wym Festiwalem Folkloru, 
który ma się odbyć w rynku, 
a nie na o wiele bardziej na-
dającym się do tego stadionie 
osir. no chyba, że dach nad 
trybuną zmienił to diame-
tralnie. Pozdrawiam.

Po ubiegłorocznym festi-
walu mieszkańcy zdecydo-
wali, że Rynek jest o  wiele 
lepszym miejscem na reali-
zację Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru. Przede 
wszystkim starsze osoby, 
którym bliżej jest ze wszyst-
kich stron miasta do Rynku. 
Rynek ma swoją atmosfe-
rę, o  której często mówią 

mieszkańcy. Nie słyszałem 
słów krytycznych o akustyce 
Rynku. 

rolnik: w itam, jakiś  cz as 
temu mówił pan o  udroż-
nieniu drogi od ,,kurników” 
w stronę olszan, co znacznie 
ułatwiłoby nam komunikację 
w  trakcie żniw, bo nie mu-
sielibyśmy jeździć ruchliwą 
drogą i jej korkować. czy uda 
się to do żniw? 

Rozmawia l i śmy w  t ym 
temacie. Sygnalizowałem, 
że nie ma na to środków 
w chwili obecnej.

strzegomianka: szanowny 
panie, czy rozważane jest 
postawienie lustra przy wy-
jeździe z ul. brackiej, obok 
sklepu meblarskiego bodzio? 
w idoczność  pr zy te j  ulicy 
jest bardzo ograniczona, z 
powodu mieszczącego się po 
prawej stronie budynku. co 
prawda, przy wyjeździe tym 
znajduje się znak stop, jed-
nakże nie zmienia to faktu, 
że znak ten nic nie daje, bo 
dalej nie widzimy, czy nie 
nadjeżdż a jakiś  samochód 
z prawej strony. myślę, że 
koszt zakupu i postawienia 
lustra nie jest specjalnie duży, 
a znacznie zwiększyłoby to 
bezpieczeństwo mieszkańców 
poruszających się tą drogą. 
Pozdrawiam.  

Gmina nie może ustawić 
lustra na skrzyżowaniu z 
drogą wojewódzką nr 374 
ze względu na to, że ozna-
kowanie należy do zarządcy 
drogi wyższego rzędu, w tym 
przypadku do Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wro-
cławiu. Biorąc pod uwagę 
zasadność wniosku, gmina 
zwróci się do zarządcy drogi 
o ustawienie lustra.

Strzegomianie z  bazyliki 
uczestniczyli we wszystkich 
wydarzeniach centralnych przy-
gotowanych dla pielgrzymów: 
w  Drodze Krzyżowej na kra-
kowskich Błoniach, nocnym 
czuwaniu i  Mszy Świętej na 
Campusie Bożego Miłosierdzia. 
Był to czas modlitwy i  peł-
nych energii oraz entuzjazmu 
spotkań z  papieżem Francisz-
kiem. - Pierwszą noc spędzili-
śmy w Mszanie Dolnej, której 
mieszkańcy bardzo serdecznie 
przyjęli nas w  swojej parafii 
i swoich domach, i potwierdzili, 
że prawdą jest prawdziwa polska 
gościnność, za co serdecznie im 
dziękujemy. Podczas pobytu 
w Krakowie mieliśmy również 
okazję pomodlić się w  Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia 
w  Łagiewnikach. Byliśmy na 
krakowskim Rynku, w Bazyli-

ce Mariackiej, pod papieskim 
oknem na ul. Franciszkańskiej. 
Odpoczywaliśmy pod pomni-
kiem Adama Mickiewicza, gdzie 
opowiadaliśmy telewizji Polsat 
o  naszych pielgrzymkowych 
wrażeniach. Powrót do domu nie 
był łatwy ze względu na trudne 
warunki atmosferyczne – upał 
i  burza, której towarzyszyły 
intensywne opady deszczu. Spo-
tkanie z papieżem było dla nas 
niezapomnianym przeżyciem 
i  jest wspomnieniem na całe 
życie, a  spośród słów papieża 
usłyszanych w Krakowie szcze-
gólnie zapamiętamy wezwanie: 
„Bądźcie szczęśliwi i  radośni” 
– relacjonują parafianie ze strze-
gomskiej Bazyliki Mniejszej. 

Z  drugiej strzegomskiej pa-
rafii do Krakowa wyjechało 
40 osób. Byli to wolontariusze, 

którzy przez cały rok czynnie 
przygotowywali się do tego 
wydarzenia. W  tygodniu po-
przedzającym ŚDM codziennie 
uczestniczyli w  różnych ak-
cjach: Christotece w CAS Kar-
mel, pielgrzymce do Muzeum 
w Gross-Rosen oraz wyjeździe 
do Legnicy do parafii św. Jacka, 
gdzie został objawiony Cud 
Eucharystyczny. Do Krakowa 
strzegomianie wraz z  mło-
dzieżą z  Żarowa i  Świdnicy 
wyjechali w  nocy ze środy na 
czwartek (27/28 lipca br.). Gru-
pa liczyła 110 osób. - Spaliśmy 
w  Skomielnej Czarnej, gdzie 
uczestniczyliśmy w codziennej 
Eucharystii oraz katechezach. 
Podczas ŚDM zwiedziliśmy 
Wadowice, Kalwarię Zebrzy-
dowską, Kraków, braliśmy 
udział w drodze krzyżowej na 
Błoniach oraz w  uroczystości 

na Campusie Misericordiae 
w Brzegach. Udział w  święcie 
młodzieży był bardzo wyczer-
pujący, ale również bardzo 
obfity w  błogosławieństwo. 

Było to bez wątpienia ogromne 
wydarzenie. W  przygotowy-
waniu się do ŚDM każdego 
dnia pomagał nam Diecezjalny 
Zespół Ewangelizacyjny Dia-

konia Effatha – podsumowują 
uczestnicy Światowych Dni 
Młodzieży z parafii Najświęt-
szego Zbawiciela Świata. 

red

młodzi strzegomianie na ŚDm
Udział w święcie młodzieży był bardzo wyczerpujący, ale również bardzo obfity w błogosławieństwo. Było to bez wątpienia ogromne wydarzenie

Młodzież z Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu oraz 
z Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Kar-
mel uczestniczyła pod koniec lipca br. w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Jak 
podkreślają uczestnicy ŚDM z naszego miasta, był to piękny czas, pełen przeżyć ducho-
wych i kulturalnych.
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   25-lecie Międzynarodowego      Festiwalu Folkloru w Strzegomiu
Wielu strzegomian podkreślało, że z niecierpliwością czekają na kolejną edycję tego 

Zespoły folklorystyczne goszczące w tym roku w naszym mieście wspaniale wpisały się 
w jubileusz festiwalu, prezentując swoje najwyższe umiejętności. Szczególnie zachwycił 
zespół z Tajwanu. Dopracowana do najmniejszego szczegółu choreografia, kolorowe 
rekwizyty i precyzja ruchu na wszystkich zrobiły ogromne wrażenie. Równie efektownie 
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   25-lecie Międzynarodowego      Festiwalu Folkloru w Strzegomiu
wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że będzie ona równie interesująca jak tegoroczna, która przeszła do historii

wypadły grupy z Włoch, Rumunii, Słowacji i z Polski.
Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii z MFF 2016 nie tylko ze Strzegomia, ale też 
z Kostrzy, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczęło w 1992 r. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto był reżyserem serialu obyczajowego pt. „Dom”?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na pyta-

nie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach tj. 27 - 28 sierpnia br.

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

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

Wygraj wejściówki do kina sck !
EPOKA LODOWCOWA – MOCNE UDERZENIE”
27 sierpnia, godz. 17.00
28 sierpnia, godz. 17.00 
bilety: normalny 10 zł/ ulgowy 10 zł + okulary 3D wielokrot-
nego użytku – 4,50 zł

„GENIUSZ”
27 sierpnia, godz. 20.00 
28 sierpnia, godz. 20.00 
bilety: normalny 10 zł/ ulgowy 10 zł

Prosimy o  nadsyłanie 
zdjęć, ukazujących piękno 
gminy Strzegom. Najcie-
kawsze ze zdjęć opubliku-
jemy na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”, 
a  ich autorów nagrodzimy 
albumami „Strzegomskie 
Impresje” oraz wejściówka-
mi do kina Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Zdjęcia 
należy wysyłać na adres biu-
letyn@strzegom.pl. W tre-
ści maila należy koniecznie 
podać swoje dane, czyli 
imię i nazwisko oraz numer 
telefonu, pod którym będzie 
można skontaktować się 
z autorem zdjęć. 

co w kinie sck? 
Pokaż piękno strzegomia!

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

„Zabrałam ci twoją historię, 
mamo, twoją apokalipsę. 
Karmiłaś mnie nią, gdy by-
łam mała, szczyptą, po tro-
chu, żeby mnie tak całkiem 
nie otruć. Ale się uzbierało. 
Mam ją we krwi…” 

Sochy na Zamojszczyźnie, 1 
czerwca 1943 roku o świcie do 
doliny zeszli Niemcy. Spalili 
88 domów, a większość miesz-
kańców zastrzelili. Wystarczyło 
parę godzin, by wieś przestała 
istnieć. Pośród zgliszczy po-
został jeden dom, nieliczni 
dorośli i kilkoro dzieci. Wśród 
nich dziewięcioletnia Terenia 
Ferenc, matka Anny Janko. 
Dziewczynka widziała, jak 
Niemcy mordują jej rodzinę. 
Nieludzki obraz towarzyszył 
jej przez lata spędzone w domu 
dziecka, by nigdy nie dać o sobie 
zapomnieć…

„Mała Zagłada” Anny Janko 
nie jest tylko kolejną tragiczną 
opowieścią rodzinną wyciągnię-
tą z lamusa II wojny światowej. 

Jest wypełnieniem pewnego ro-
dzaju luki, bo dotąd najczęściej 
były to refleksje potomków tych, 
którym udało się 
przetrwać Shoah. 
Autorka przywo-
łuje w  niej wcze-
śniejsze opowieści 
matki o  tamtym 
zdarzeniu, łącząc je 
ze wspomnieniami 
innych świadków, 
członków rodzi-
ny, sięga do do-
kumentów. „Mała 
zagłada” jest także 
książką psycho-
logiczną. To wy-
jątkowa i  mocna 
rozprawa z traumą 
z  dzieciństwa, która odciska 
piętno na późniejszym życiu 
ofiary. Za sprawą emocjonal-
nego języka, w którym czuje się 
i  smutek i  autentyczny gniew, 
uświadamia, jak zło wojny 
odmienia życie naznaczonego 
strachem i ciężarem związanym 
z ograniczeniami wynikającymi 

z  dziedziczenia pamięci dru-
giego pokolenia – potomków 
wojennych dzieci. To książka, 

która polemizu-
je  z   poglądem 
na temat hierar-
chii wojennych 
traum. Brutalna, 
naturalistycznie 
opisana historia 
pacyfikacji pol-
skiej wsi staje się 
w  niej punktem 
wyjścia do przed-
stawienia etycznej 
i  egzystencjalnej 
bezradności. 

„Mała zagłada” 
to przejmująca 
książka o tym, że 

wojna nie umiera nigdy, ale też 
skłaniająca do nowego prze-
pracowania tragedii II wojny 
światowej i  refleksji w  duchu 
dialogu i zrozumienia trudnych 
kart historii.

renata Dworak 
Biblioteka Publiczna 

w Goczałkowie 

Wojna nie umiera nigdy...
Nasi bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Mała zagłada” Anny Janko. Dlaczego warto sięgnąć po tą pozycję? O tym pisze Renata Dworak

Konkurs! Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę 

Ekspozycja przedstawia 
zbrodniczą działalność et-
nicznych Niemców – człon-
ków bojówek niemieckiej 
organizacji „Selbstschutz” 
(„Samoobrona”), wymierzoną 
przeciwko polskiej ludności 
cywilnej o  „antyniemieckim” 
nastawieniu. Masowe akcje 
eksterminacji polskiej in-
teligencji, przeprowadzone 
jesienią 1939 r. na terenie 
Pomorza, należały do naj-

krwawszych w  historii  II 
wojny światowej.

Zagadnienie zostało rzetel-
nie udokumentowane poprzez 
wykorzystanie materiałów ar-
chiwalnych. Wystawa ilustru-
je także topografię terroru, 
sylwetki pojedynczych ofiar 
i sprawców. Jej ciekawe uzu-
pełnienie stanowi prezentacja 
miejsc kaźni – obecnie Miejsc 
Pamięci – oraz form upamięt-
nienia pomordowanych.

zaproszenie na wystawę
Zagadnienie zostało rzetelnie udokumentowane poprzez wykorzystanie materiałów archiwalnych

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

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Gross-
Rosen do 31 października br. Zapraszamy!

Od 1 sierpnia br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 
można zobaczyć wystawę przygotowaną przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura 
w  Bydgoszczy, zatytułowaną „Zapomniani kaci Hitlera. 
„Samoobrona” Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selb-
stschutz Westpreussen) w 1939 r.”.
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Do 30 września 2016 r. sołec-
twa powinny złożyć wnioski 
do burmistrza Strzegomia 
wraz z  kompletem doku-
mentów w  sprawie przy-
znania środków w  ramach 
funduszu sołeckiego na rok 
2017. W  przyszłorocznym 
budżecie przeznaczono na 
ten cel blisko 415 tys. zł. 

Wniosek sołectwa uchwala 
zebranie wiejskie z  inicja-
tywy sołtysa, rady sołeckiej 
lub co najmniej 15 pełnolet-
nich mieszkańców sołectwa. 
Wniosek powinien zawie-
rać wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji 
na obszarze sołectwa w  ra-
mach zadań własnych gminy, 
w wysokości środków określo-
nych dla danego sołectwa na 
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy 
o funduszu sołeckim. 

Uzasadnieniem przyjęcia 
przedsięwzięcia do realiza-
cji powinny być argumenty 
o  związku danego przedsię-
wzięcia z wymogiem poprawy 
warunków życia mieszkańców 
sołectwa, zgodnością ze strate-
gią gminy oraz jego realizacją 
w  ramach zadań własnych 
gminy. Wniosek może doty-
czyć więcej niż jednego przed-
sięwzięcia, jednakże ich koszt 
nie może przekroczyć kwoty 
funduszu i powinien zawierać 
oszacowanie kosztów ich reali-
zacji i uzasadnienie. 

- Sołectwa mogą realizo-
wać przedsięwzięcia wspólnie, 
jednakże każde z  sołectw za-
mierzających wspólnie realizo-
wać przedsięwzięcie, odrębnie 
uchwala wniosek. W  trakcie 
roku budżetowego, jednakże 
nie wcześniej niż po uchwa-
leniu budżetu gminy na dany 
rok i  nie później niż do 31 
października danego roku bu-
dżetowego, sołectwo może zło-
żyć wniosek o  zmianę przed-
sięwzięć w  ramach funduszu. 
Wnioskowana zmiana nie 
może spowodować przekro-
czenia środków przyznanych 
w uchwale budżetowej. Wnio-
sek o  zmianę przedsięwzięć 

musi zostać uchwalony przez 
zebranie wiejskie. Przy zmianie 
przedsięwzięć obowiązują te 

same zasady jak przy uchwala-
niu wniosku – wyjaśnia Alicja 
Czekajło z Wydziału Gospo-

darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i  Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

wsie

Tabela: Wartość środków przypadających na dane sołectwo w budżecie  
gminy Strzegom na rok 2017 w ramach funduszu sołeckiego 
LP. SOŁECTWO KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
1. Strzegom  30.766,00 zł
2. Bartoszówek 12.831,00
3. Goczałków 30.766,00 
4. Goczałków Górny 13.906,00
5. Godzieszówek 11.107,00
6. Granica 16.860,00
7. Graniczna 10.553,00
8. Grochotów 9.107,00
9. Jaroszów 30.766,00 
10. Kostrza 27.413,00
11. Międzyrzecze 14.122,00
12. Modlęcin 15.291,00
13. Morawa 11.445,00
14. Olszany 30.766,00 
15. Rogoźnica 28.397,00
16. Rusko 17.814,00
17. Skarżyce 8.338,00
18. Stanowice 30.766,00 
19. Stawiska 8.492,00
20. Tomkowice 17.014,00
21. Wieśnica 9.323,00
22. Żelazów 9.323,00
23. Żółkiewka 16.060,00

RAZEM 413.808,00

Gmina Strzegom wspiera 
zabytki . Z  budżetu gmi-
ny Strzegom w  tym roku 
udzielono dotacji dla Parafii 
Rzymsko- Katolickiej p.w. 
Chrystusa Króla w  Goczał-
kowie. 

Kwota przyznanej dotacji to 
35 tys. zł. W ramach umowy 
realizowane jest zadanie, po-
legające na odnowieniu i izo-

lacji ścian budynku kościoła. 
Prace rozpoczęły się z począt-
kiem sierpnia. Natomiast ich 
zakończenie planowane jest 
na 30 września 2016 r. O re-
montach kolejnych zabytków 
gminy Strzegom oraz o wyso-
kości przyznanych dotacji bę-
dziemy informować w kolej-
nych wydaniach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”. 

Przyznana dotacja

Fundusz sołecki
Wniosek może dotyczyć wielu zadań, ale ich ogólny koszt musi się zamknąć w określonej kwocie

N a  p o c z ą t k u  s i e r p n i a 
br. dwóch radnych Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu: 
Roman Asynger i  Tade-
usz Zarzycki postanowi-
ło w  czynie społecznym 
poprawić wizerunek Go-
czałkowa. 

Zaopatrzeni w  specjali-
styczne urządzenia, skropili 
i  wykosili wystające krzaki 
przy drodze powiatowej (ul. 
Strzegomska) prowadzącej 
od miejscowego cmentarza 
do szkoły. 

–  Ni edawno  po ło ż ono 
w Goczałkowie nowy chod-
nik w  okolicach cmentarza. 
Razem z  Romanem Asyn-
gerem chcieliśmy odkrzaczyć 
odcinek starego chodnika, by 
ładnie komponował się z tym 

nowym. Zajęło nam to kilka 
godzin, ale obaj jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z końcowego 

efektu – podkreśla Tadeusz 
Zarzycki. 

tW

Odkrzaczyli pobocze drogi
Strzegomscy radni dali dobry przykład. Warto by mieszkańcy poszli w ich ślady Wizytują ogródki 

Rozpoczęły się wizytacje go-
spodarstw, które zostały zgło-
szone do konkursu „Estetyka 
zagrody wiejskiej i  ogródków 
przydomowych położonych na 
terenach wiejskich gminy Strze-
gom”. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu sprawdzą, czy 
uczestnicy konkursu zrealizowali, 
deklarowany w zgłoszeniu zakres 
prac oraz wykonają niezbędną 
dokumentację fotograficzną. 

Za niecały miesiąc – do-
kładnie 11 września - na 
strzegomskim Rynku odbędą 
się Dożynki Gminne. Już 
teraz - w  imieniu burmi-
strza Strzegomia - serdecznie 

zapraszamy państwa na to 
niezwykłe wydarzenie. Sze-
rzej o dożynkach napiszemy 
w  kolejnym numerze naszej 
gazety. 

Dożynki Gminne już wkrótce!

 Przypomnijmy, że roz-
strzygnięcie konkursu 
nastąpi do 31 paździer-
nika, natomiast uro-
czyste podsumowanie 
oraz wręczenie nagród 
do 15 listopada br. 
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Po reformie III ligi AKS w se-
zonie 2016/2017 zagra w grupie 
zachodniej IV ligi dolnośląskiej. 
W gronie drużyn rywalizujących 
z nami jest m. in. Zagłębie II 
Lubin, Chrobry II Głogów, 
Orkan Szczedrzykowice, które 
wydają się być - przynajmniej na 
papierze - faworytami do awansu. 
W naszej grupie zagra aż 8 benia-
minków - po 4 z klas okręgowych 
z Legnicy i Jeleniej Góry.

Stać nas było na więcej
Nasz zespół bez problemów 

utrzymał się na poziomie IV 
ligi, zajmując na koniec ostat-
nich rozgrywek 10. miejsce. 
Lokata ta nie usatysfakcjono-
wała jednak trenera Jarosława 
Krzyżanowskiego, który uwa-
ża, że jego podopiecznych stać 
było na wyższą lokatę w  tabeli. 
- Mogło być zdecydowanie lepiej. 
Potencjał zespołu jest większy niż 
wskazuje na to miejsce w tabeli. 
Najważniejsze jednak, że udało 
się uniknąć baraży, które zawsze 
są stresujące - mówi trener AKS-
-u. - Był to już dla mnie czwarty 
sezon w roli szkoleniowca AKS-
-u. Dotychczas dwa razy zajęli-
śmy miejsce w czołówce i dwa 
razy byliśmy w niższych strefach 

tabeli. Teraz czas, by ponownie 
zawalczyć o coś więcej - dodaje.

Co za wzmocnienia!
Do AKS-u  wracają: obroń-

ca Michał Sudoł (Polonia-
-Stal Świdnica) i  pomocnik 
Dawid Domaradzki (Lechia 
Dzierżoniów), którzy rozegrali 
w barwach naszego klubu wiele 
wspaniałych meczów. Do kadry 
dołączyli także: bramkostrzelny 
napastnik Adam Wasilewski 
(Miedź II Legnica), brat Mar-
cina Wasilewskiego, pomocnik 
Damian Uszczyk ze Zjedno-
czonych Żarów i stoper (ewen-
tualnie defensywny pomocnik) 
Mateusz Dominiak z Legnic-
kiego Pola. Ponadto, w nagrodę 
za bardzo dobrą dyspozycję 
w młodszej kategorii wiekowej 
trener Jarosław Krzyżanowski 
włączył do szerokiego składu 
seniorów Mateusza Szesze-
nia. Na kolejny sezon zostanie 
także Przemysław Kloc, który 
na wiosnę strzelił 6 bramek. 
Z  klubu odeszli: Marcin Do-
browolski, Jarosław Szymczyk 
i  Sebastian Bęś, którzy mają 
inne plany. W składzie na nowy 
sezon nie zobaczymy także 
Daniela Burszty,  Damiana 

Rogaczewskiego i Mateusza 
Wernera. 

Miejsce w pierwszej piątce, 
szóstce, a może coś więcej…

Po tak istotnych wzmocnie-
niach od razu nasuwa się pyta-
nie - na co stać AKS w sezonie 
2016/2017? Trener Jarosław 
Krzyżanowski podkreśla, że 
przystępuje do nowego sezonu 
z dużymi nadziejami. - Wiele 
będzie zależało od startu rozgry-
wek. Jeżeli udałoby się wywieźć 

punkty z Przemkowa, w końcu 
pokonać ekipę Szczedrzykowic, 
a następnie kontynuować dobrą 
passę, to możemy usadowić się 
w czubie tabeli i zakończyć sezon 
w pierwszej piątce, może szó-
stce… Czy wyżej? Za wcześnie 
o  tym mówić. Nazwiska pozy-
skanych graczy na pewno robią 
wrażenie. Mam nadzieję, że uda 
się ich wszystkich wkomponować 
do zespołu i drużyna będzie grała 
skutecznie i widowiskowo.

Po dwóch chudszych latach, ki-

bice strzegomskiego AKS-u mają 
prawo wymagać od swojej druży-
ny trochę więcej i zajęcia miejsca 
w górnej części w tabeli. Czy uda 
się zrealizować te plany, okaże się 
w ciągu kolejnych miesięcy.

Należy wspomnieć, że wystę-
py naszej drużyny są możliwe 
dzięki dużemu wsparciu gminy 
Strzegom, firmy Granit S. A. oraz 
wielu indywidualnych sponsorów.

tW

na co stać piłkarzy Aks-u?
Nazwiska pozyskanych graczy robią wrażenie. Czy uda się ich wkomponować do składu? I czy są oni w stanie poprowadzić drużynę do zwycięstw?

zawody tenisowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w  Strzegomiu zaprasza do 
uczestnictwa w III Mistrzo-
stwach Tenisa  Ziemnego 
Amatorów, które odbędą się 
w dniach 27-28 sierpnia br. na 
miejscowym korcie. Chętnych 
prosimy o zapisywanie do 25 
sierpnia pod numerem telefo-
nu: 603 631 037.

Po raz pierwszy w  Polsce 
rozegrane zostały wszystkie 
konkurencje PCR przewi-
dziane przez przepisy: Cow-
boy Trail - dla młodzieży 
do lat 15, w  której oceniana 
jest technika pokonywania 
przeszkód, a  czas pełni rolę 
pomocniczą; konkurencje 
typowo na czas: Cowboy Race 
Youth - dla młodzieży do lat 
15, Cowboy Race Open - po-
wyżej 15. roku życia, Cowboy 
Team Race - wyścig zespołów 
oraz sztafeta Cowboy Parallel 
Race - wyścig równoległy.

red

kowboje w Żółkiewce
Dodatkową atrakcją zawodów było wykorzystanie bryczek, szorów itp.

Wielokrotny zwycięzca zawo-
dów jeździeckich w  Morawie 
Niemiec Michael Jung po-
twierdził swoją dominację i na 
igrzyskach olimpijskich w Rio 
de Janeiro zdobył dwa medale 
w konkurencji wkkw. 

W  rywalizacji indywidualnej 
Jung (na koniu Sam FBW ) 
wyprzedził Francuza Astiera 
Nicolasa (Piaf de B’Neville) 
oraz reprezentanta USA Phillipa 
Duttona (Mighty Nice). Nie-

miec wraz z trzema koleżankami: 
Sandrą Auffarth, Julią Krajew-
ski i Ingrid Klimke wywalczył 
także srebrny medal w klasyfika-
cji drużynowej. Przypomnijmy, 4 
lata temu na igrzyskach w Lon-
dynie niemiecki suweren zdobył 
2 złote medale.

Za rok odbędą się mistrzostwa 
Europy w  wkkw w  Morawie, 
w których Michael Jung będzie 
zdecydowanym faworytem.

tW

Jung dominatorem!

Wyniki ostatnich sparingów:
04.08.2016 r. 
AKS Granit Strzegom S. A. – Orzeł Mikołajowice  10:0 grano 3x30 min
06.08.2016 r. 
Polonia-Stal Świdnica - AKS Granit Strzegom S. A. 1:1 (0:0)
Z OSTATNIEJ CHWILI: W 1. kolejce AKS wygrał na wyjeździe z Zametem 
Przemków aż 5:0 (1:0).

AKS Granit Strzegom S. A. przystępuje do nowego sezo-
nu w  IV lidze z  dużymi nadziejami. Klub dokonał wielu 
znaczących wzmocnień, więc kibice mają nadzieję, że ich 
ulubieńcy zameldują się w  górnej części tabeli na koniec 
rozgrywek.

W Stadninie Koni Żółkiewka 23 lipca br. odbyły się zawody Polish Cowboy Race Day.

Dodatkową atrakcją zawo-
dów było wykorzystanie 
przy budowaniu schema-
tów elementów typowych 
dla powożenia: bryczek, 
szorów itp. Związane jest 
to z faktem, że pracownicą 
Stadniny Koni Żółkiewka 
jest Katarzyna Kuryś, któ-
ra aktywnie startuje w tej 
dyscyplinie i aktualnie jest 
drugą wicemistrzynią Polski 
w powożeniu zaprzęgami 
jednokonnymi.
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Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie nadleśnictwa Świdnica

Przychodnia nOVA-DenT

Wyprawka szkolna 

Przychodnia HeLiOs

Nazwa i adres wydzierżawiającego:
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Świdnica
ul. Sikorskiego 11, 58-150 Świdnica
tel. 074/852-23-33, 852-24-93, fax 
074/818-58-00
e-mail: swidnica@wroclaw.lasy.
gov.pl
Nadleśnictwo Świdnica ogłasza 
pisemny przetarg nieograniczony 
nr 2/2016 na dzierżawę gruntów 
rolnych położonych na terenie nad-
leśnictwa, w obok wymienionych 
lokalizacjach (patrz tabela): 
1. Pisemne oferty przetargowe 

powinny zawierać następujące 
informacje:
a) imię, nazwisko, adres lub 

nazwę (firmy) i siedzibę ofe-
renta,

b) dokładny adres do korespon-
dencji oraz numer telefonu,

c) rodzaj użytku z oznaczeniem 
oddziału i powierzchni gruntu, 
który oferent zamierza wy-
dzierżawić – według danych 
z powyższej tabeli,

d) ofertową wysokość czynszu, 
która nie może być mniejsza 

niż podana cena wywoławcza 
netto,

e) Oświadczenie oferenta, że 
zapoznał się z przedmiotem 
przetargu oraz ze wzorem 
umowy,

2. Oferty niespełniające powyż-
szych warunków zostaną odrzu-
cone ze względów formalnych.

3. Umowy dzierżawy są zawierane 
na czas określony (10 lat) z trzy-
miesięcznym okresem wypowie-
dzenia za wyjątkiem:

- oddz. 185a- na czas określony 
(1 rok)

4. Ofertę należy składać w zapie-
czętowanych kopertach z adno-
tacją: „Przetarg nieograniczony 
nr 2/2016 na dzierżawę gruntów 
rolnych Nadleśnictwa Świdnica” 
w siedzibie wydzierżawiającego 
– Nadleśnictwie Świdnica sekre-
tariat I p lub przesłać pocztą na 
adres Nadleśnictwo Świdnica 
ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świd-
nica, do dnia 24.08.2016 roku 
do godz. 10:00. Na kopertach 
zawierających oferty powinny 
znaleźć się: imię i nazwisko oraz 
adres oferenta. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
24.08.2016 roku o godz. 10:30 
w siedzibie Nadleśnictwa Świd-
nica, w świetlicy. 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w okre-
sie 7 dni, licząc od dnia otwarcia 
ofert.
6. Nadleśnictwo Świdnica zastrze-

ga sobie prawo do odwołania 
przetargu lub nie zatwierdzenia 
wniosku komisji przetargowej 
w sprawie rozstrzygnięcia prze-
targu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

7. Ofertowy pisemny przetarg 
nieograniczony uważa się za 
nierozstrzygnięty jeżeli:
a) nie wpłynęła żadna oferta
b) żaden z uczestników przetar-

gu nie zaoferował, co najmniej 
wywoławczej wysokości 
czynszu, 

c) komisja odrzuciła wszystkie 
oferty lub nie wybrała żadnej.

8. W ofertowym pisemnym prze-
targu nieograniczonym komisja 
odrzuca ofertę jeżeli:
a) została złożona po wyznaczo-

nym terminie,
b) nie zawierała danych, o któ-

rych mowa w pkt. 1 ogłosze-
nia o przetargu,

c) uczestnik przetargu nie zaofe-
rował przynajmniej wywoław-
czej wysokości czynszu.

9.  O wyniku przetargu Komisja 
zawiadamia na piśmie uczestni-
ków przetargu.

10. Oferenci, którzy wygrają prze-
targ na dzierżawę w/w gruntów 
rolnych zobowiązani są do 
podpisania umowy dzierżawy 
z Nadleśnictwem Świdnica 
w terminie 30 dni od daty 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

Zaoferowana kwota czynszu 
dzierżawnego zostanie przeliczo-
na na ilość decyton (dt) pszenicy 
(z dokładnością do 0,01) wg ceny 
ogłoszonej w obwieszczeniu pre-
zesa GUS określonej dla półrocza 
bezpośrednio poprzedzającego 
termin zawarcia umowy. Zmiana 
wartości 1 dt pszenicy (słownie: 
jednej decytony) skutkuje jedno-
stronną zmianą wartości czynszu 

dzierżawnego w kolejnym roku 
dzierżawy i nie wymaga pisemnej 
zmiany postanowień umowy. 
Na wszystkie pytania i wątpliwości 
udziela odpowiedzi St. Referent 
– Malwina Boncol pod numerem 
telefonu 783-295-112 lub (74) 
852-23-33 wew. *334 w dniach 
i godzinach urzędowania tj. od 8.00 
do 15.00. 
Regulamin przetargu, formularz 
ofert na dzierżawę gruntów rolnych 
oraz projekt umowy dzierżawy są 
dostępne na stronie internetowej 
nadleśnictwa: 
http://www.swidnica.wroclaw.lasy.
gov.pl/ oraz w siedzibie Nadleśnic-
twa Świdnica. 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza pierwszy przetarg ustny, 
nieograniczony na oddanie 
w najem lokalu użytkowego, 
o powierzchni 762,50 m2, po-
łożonego na II piętrze budyn-
ku w Strzegomiu, przy ul. Ar-
mii Krajowej 23, w granicach 
działki nr 768, AM-11, obr-3 
z przeznaczeniem na pro-
wadzenie usług medycznych 
o profilu rehabilitacyjnym.
Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 30 
września 2016 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala nr 29.
Ustala się stawkę wywoław-
czą czynszu za najem lokalu 
na kwotę 4,10 zł/m2 miesięcz-
nie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 
zł.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w wysokości 5.000,00 
zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 27 września 2016 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
lokalu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-

by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać 
będzie waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen i usług konsump-
cyjnych ogłaszany przez 
Główny Urząd Statystyczny 
za każdy kolejny rok w Moni-
torze Polskim.
Lokal będący przedmiotem 
przetargu jest obciążony 
umowa najmu do 30 września 
2016 roku. Najemca lokalu 
złożył pisemne zobowiązanie 
o przekazaniu lokalu wolnego 
od wyposażenie w przeciągu 
siedmiu dni licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygra-
nia przetargu powoduje prze-
padek wadium.
Najemca będzie zobowiąza-
ny wnosić opłaty Wynajmują-
cemu oprócz wylicytowanego 
czynszu za: energię elek-
tryczną, centralne ogrzewa-
nie, zużycie wody. 
Dla zainteresowanych osób, 
lokal udostępniony będzie 
do oglądania w dniu 26 
września 2016 roku, w go-
dzinach od 1000 do 1030.
Szkic rozmieszczenia po-
szczególnych pomieszczeń 
lokalu oraz szczegółowe in-
formacje związane z przetar-
giem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pokój nr 34, II p. lub 
telefonicznie dzwoniąc pod nr 
74 8560542.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza pierwszy przetarg ustny, 
nieograniczony na oddanie 
w najem lokalu użytkowego, 
o pow. 285,80 m2 wraz z po-
mieszczeniem przynależnym 
(piwnicą) o pow. 29,90 m2 
położonego na parterze bu-
dynku w Strzegomiu, przy ul. 
Armii Krajowej 23, w grani-
cach działki nr 768, AM-11, 
obr-3 z przeznaczeniem na 
prowadzenie usług medycz-
nych o profilu stomatologicz-
nym.
Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 30 
września 2016 roku, o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala nr 29.
Ustala się stawkę wywoław-
czą czynszu za najem lokalu 
na kwotę 7,20 zł./m2 mie-
sięcznie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 
zł.
Stawka za pomieszczenie 
przynależne ( 1,79 zł/m2) 
wzrośnie proporcjonalnie 
o jaki procent wzrośnie wy-

licytowana stawka czynszu 
za lokal użytkowy.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 2.500 zł. w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub na 
konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 27 września 2016 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
lokalu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-

tarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać 
będzie waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen i usług konsump-
cyjnych ogłaszany przez 
Główny Urząd Statystyczny 
za każdy kolejny rok w Moni-
torze Polskim.
Lokal będący przedmiotem 
przetargu jest obciążony 
umowa najmu do 30 września 
2016 roku. Najemca lokalu 
złożył pisemne zobowiązanie 
o przekazaniu lokalu wolnego 
od wyposażenie w przeciągu 
siedmiu dni licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 

dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygra-
nia przetargu powoduje prze-
padek wadium.
Najemca będzie zobowiąza-
ny wnosić opłaty Wynajmują-
cemu oprócz wylicytowanego 
czynszu za: energię elek-
tryczną, centralne ogrzewa-
nie, zużycie wody. 
Dla zainteresowanych osób, 
lokal udostępniony będzie 
do oglądania w dniu 26 
września 2016 roku, w go-
dzinach od 1030 do 1100 .
Szkic rozmieszczenia po-
szczególnych pomieszczeń 
lokalu oraz szczegółowe in-
formacje związane z przetar-
giem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pokój nr 34, II p. lub 
telefonicznie dzwoniąc pod nr 
74 8560542.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Podobnie, jak w ubiegłych la-
tach, w roku szkolnym 20016/2017 
funkcjonować będzie program 
„Wyprawka szkolna”. Nowe prze-
pisy określają szczegółowe warun-
ki udzielania pomocy w formie dofi-
nansowania zakupu podręczników 
dla uczniów: słabowidzących, 
niesłyszących, słabosłyszących, 
z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku, gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona powyżej, posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

W ramach programu „Wypraw-
ka szkolna” pomoc przysługuje 
ww. uczniom uczęszczającym 
w roku szkolnym 2016/2017 do 
szkół dla dzieci i młodzieży: do 

klasy VI szkoły podstawowej, 
klasy III gimnazjum, szkoły po-
nadgimnazjalnej: zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogól-
nokształcącego, techników lub 
szkoły specjalnej przysposabia-
jącej do pracy dla uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym; 
uczniom z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz 
uczniom z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi, w przypadku, 
gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelek-
tualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, na zakup mate-
riałów edukacyjnych – dotyczy 
to uczniów uczęszczających 
w roku szkolnym 2016/2017 do 
klas I–III i VI szkoły podsta-
wowej, III gimnazjum, szkoły 
ponadgimnazjalnej (przysługuje 
uczniom klas I-III szkoły pod-
stawowej jedynie w przypadku 

gdy ci uczniowie nie korzystają 
z podręcznika, który zapewnia 
minister edukacji).

Pomoc w formie dofinansowa-
nia zakupu podręczników przy-
znaje się na wniosek rodziców 
ucznia albo pełnoletniego ucznia 
lub na wniosek nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub innej 

osoby, za zgodą rodziców ucznia 
albo pełnoletniego ucznia. Wnio-
sek składa się w szkole, do której 
będzie uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2016/2017. Szczegóło-
we informacje na temat „Wypraw-
ki” można otrzymać w szkołach 
oraz w Wydziale Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Leśnictwo Oddz. Rodzaj 
i klasa 
użytku

Pow. Gmina Obręb ewidencyjny Nr działki ew. Cena minimalna  
za 1 rok dzierżawy

Mrowiny  4c RIIIA 0,6800 Strzegom Obszar Wiejski  Jaroszów  357/4 155,89
Grochotów 62b RV 0,9500 Strzegom Obszar Wiejski Grochotów 92/3 78,64
Grochotów 62m RIVB 0,0236 Strzegom obszar Wiejski Grochotów 92/5 10,00
Grochotów 62d RIVD 0,0370 Strzegom Obszar Wiejski Grochotów 92/3 10,00
Grochotów 62f RIVA 0,2000 Strzegom Obszar Wiejski Grochotów 92/4 35,66
Grochotów 62cx PSIII 0,1300 Strzegom Obszar Wiejski Grochotów 79/5 24,84
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