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Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort

 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:

StrzeGom

Na drogach 
łatają dziury 

Zobacz, gdzie ekipy będą 
naprawiały nawierzchnie 
zniszczone zimą. 

 str. 2 

StrzeGom

Mieszkańcy  
najważniejsi! 

Ponad pół tysiąca osób 
w ubiegłym roku pojawiło 
się u burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty w ra-
mach wtorkowych przyjęć 
interesantów. 

 str.4

StrzeGom

Z misją  
sportową 

Ryszard Żmijewski ze 
Strzegomia odznaczony „Za 
zasługi dla Sportu”. 

 str.10 

Szkoła wiejska, oprócz pod-
stawowych działań dydak-
tycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, pełni rolę 
ośrodka życia kulturalnego 
i społecznego. Jej istotną 
funkcją jest integracja spo-
łeczności lokalnej i łączenie 
jej w różnych działaniach.

Bardzo ważne jest utrzy-
manie szkoły w środowisku 
wiejskim. Niestety w dobie szu-
kania oszczędności i trudności 
demograficznych istotność po-
wyższych zadań może przegrać 
w walce o przetrwanie z przy-
czyn ekonomicznych.

Na szczególną uwagę zasłu-
guje szkoła w Kostrzy, dla której 
władze samorządowe znalazły 
sposób na skuteczne oszczędza-
nie. Placówka – jak powszechnie 
wiadomo - mieści się w obszer-
nym budynku, który dotychczas 
nie był w pełni wykorzystany. 
Z części szkoły wygospoda-
rowano więc pomieszczenia 
i umieszczono w nich bibliotekę 
publiczną, która mieściła się 
w budynku wymagającym gene-
ralnego remontu. Tym sposobem 
szkoła zyskała współgospodarza, 
który partycypuje w utrzymaniu 
budynku, obniżając jednocześnie 
koszty.

Kolejnym krokiem było wy-
dzielenie miejsca dla punktu 
lekarskiego, który do niedawna 
mieścił się w budynku wyma-
gającym modernizacji. - Nie 
opłacało się remontować sie-
dziby ośrodka zdrowia, który był 
tworzony 22 lata temu. Warunki, 
w których do tej pory pracował 
lekarz i pielęgniarka, urągały 
przyzwoitości. Remont tamte-
go pomieszczenia kosztowałby 
dużo pieniędzy – tłumaczy 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. – W ten sposób 
chcieliśmy nie tylko poprawić 
warunki przyjęć pacjentów, ale 
także utworzyć w miejscowej 
szkole swoiste centrum użytecz-
ności publicznej.

Obie instytucje zajmują blisko 
20 % powierzchni budynku i ty-
leż samo wynosi wkład w jego 
utrzymanie. Ośrodek i bibliote-
ka korzystają z osobnego wejścia 
do budynku szkoły, co w żaden 
sposób nie koliduje z miejscem 
nauki.

Mieszkańcy Kostrzy, przy oka-
zji zmiany lokalizacji biblioteki, 
początkowo patrzyli z dystan-
sem na zmiany. Jednak po roku 
funkcjonowania biblioteki przy 
szkole odnotowano zwiększenie 
liczby czytelników, gdyż budynek 
szkoły mieści się w spokojnej 
i bezpiecznej części wioski. Do-
tychczas biblioteka umiejsco-
wiona była w bardzo ruchliwym 

punkcie, a wiadomo Kostrza jest 
położona na terenach głównego 
wydobycia granitu, tu krzyżują 
się drogi komunikacyjne do wielu 
kamieniołomów. W tym samym 
miejscu usytuowany jest ośrodek 
zdrowia, dlatego przeniesienie 
go do szkoły jest tym bardziej 
zasadne

Przedstawione rozwiązanie 
nie byłoby możliwe, gdyby nie 
dalekowzroczna polityka władz 
samorządowych, które rozumieją 
rolę, jaką pełni w środowisku 
lokalnym szkoła wiejska. – Dla 
ratowania szkoły, wspólnie z bur-
mistrzem Strzegomia podjęliśmy 
decyzję o przeniesieniu do jej bu-
dynku ośrodka zdrowia, a wcze-

śniej biblioteki. Wierzę, że to się 
sprawdzi, a nasi mieszkańcy będą 
zadowoleni – twierdzi Natalia 
Łęska, radna Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, były sołtys tej 
miejscowości.

 Swojej radości z faktu połą-
czenia 3 instytucji nie ukrywa 
również dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kostrzy 
– Halina Wydmuch. - Wszyst-
kie instytucje już funkcjonują 
w budynku szkoły. Wspólnie 
pokrywamy koszty utrzymania 
całego budynku. Nasza mała 
szkoła kosztuje mniej i ma szansę 
na przetrwanie w tych cza-
sach, gdzie samorządy szukają 
oszczędności – mówi. - Należy 

podkreślić, że z tego połączenia 
wynosimy nie tylko korzyści 
finansowe. Biblioteka szeroko 
współpracuje ze szkołą, a pa-
cjenci przyjmowani są w bardzo 
dobrych warunkach. Myślę, że te 
trzy instytucje działając osobno, 
w różnych budynkach, mogłyby 
przestać istnieć w dzisiejszej eko-
nomicznej rzeczywistości.

Dodajmy na koniec, że lekarz 
w Kostrzy przyjmuje dwa razy 
w tygodniu - w poniedziałek 
i czwartek, a pielęgniarka prak-
tycznie codziennie. Pomiesz-
czenia po bibliotece i ośrodku 
zdrowia zostaną zaadaptowane 
na mieszkania. 

red

Inwest yc ja  rea l izowana 
będzie etapami. W okresie 
od 22 kwietnia 2013 r. do 
30 maja 2013 r. przewiduje 
s i ę  u t rudnien ia  w ruchu 
w rejonie ulic Szarych Sze-
regów - Wesoła. Planowa-
ne jest wyłączenie z ruchu 
ulicy Szarych Szeregów na 

odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Św. Jadwigi do skrzy-
żowania  z  u l i c ą  Wesołą . 
Obowiązywać będzie ob-
jazd wyłączonego z ruchu 
odcinka przez ulicę Wesołą, 
Armii  Krajowej  oraz Św. 
Jadwigi. Ponadto zamknięty 
będzie również odcinek ulicy 

Wesołej (przy budynkach 
wielorodzinnych). Na po-
zostałych odcinkach ruch 
odbywał się będzie jednym 
pasem jezdni. O kolejnych 
u t r udn ien iach  będz i emy 
informować mieszkańców 
na bieżąco. 

red

Budynek szkoły centrum użyteczności publicznej

Inaczej pojedziemy ul. Szarych Szeregów

Połączenie szkoły z biblioteką i ośrodkiem zdrowia w Kostrzy było przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Szarych Szeregów! Planowane jest wyłączenie z ruchu części tej drogi 

W związku z rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Szarych Szeregów, Wesołej, Reja, kanalizacji deszczowej w ulicy Szarych Szeregów i Ryb-
nej oraz przebudowy Szarych Szeregów od 22 kwietnia 2013 r. do 31 października 2013 
r., zmianom ulegać będzie organizacja ruchu w rejonie ulic: Szarych, Szeregów, Wesołej, 
Reja, Rybnej, Aleja Wojska Polskiego, Rzeźniczej, Wolskiej, Kasztelańskiej. 
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74)8560-
553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74)8560-547
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – (74)8560-
517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – (74)8560-
514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74)855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-

Ważne telefony
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74)855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardy-
nała Stefana wyszyńskiego 
Prymasa tysiąclecia – 
(74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Goczałkowie
(74)855 95 90 – zespół Szkół 
Specjalnych w Strzegomiu – 
(74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Przychodnia zdrowia ul. 
armii Krajowej 23 – (74)649 
44 21, (74)649 44 24
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 
ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74)64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

Ważne telefony
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W Strzegomiu od 9 kwiet-
nia trwa naprawianie ubyt-
ków nawier z chni  dróg, 
jakie pozostały po zimie. 

- W bieżącym roku w mie-
siącach luty i marzec w dniach, 
w których pozwalały warunki 
atmosfer yczne, wykonano 
naprawy dróg w miejscach 
bezpośrednio zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu na 
ulicach: Świdnickiej, Sza-
rych Szeregów, Wałbrzyskiej, 
Kościuszki, Paderewskiego, 
Alei Wojska Polskiego, Le-
śnej, Wesołej i Mickiewicza 
– mówi Zbigniew Rodak, 
prezes ZUK-u. 

Obecnie ustalono następu-
jącą kolejność: ul. Kościuszki, 
Promenady, Olszowa, Dolna, 
Bohaterów Getta, Paderew-
skiego, Aleja Wojska Pol-
skiego, Leśna, Wesoła, Armii 
Krajowej, Św. Jadwigi, Sosno-
wa, Krótka, a następnie pozo-
stałe drogi na terenie miasta, 

w kolejności proporcjonalnej 
do wielkości uszkodzeń i na-
tężenia ruchu.

Po  z a k oń c z e n i u  ro b ó t 
w mieście sukcesywnie będą 
wykonywane naprawy na te-
renach wiejskich. - Termin 
zakończenia napraw ubytków 
w drogach jest bardzo trud-
ny do określenia, ponieważ 
uszkodzenia występują w cią-
gu całego roku. Wiadomo, że 
najwięcej ubytków pojawia się 
po okresie zimowym. Jeżeli nie 
będzie długotrwałych opadów 
deszczu, to w ciągu miesiąca 
powinniśmy wykonać więk-
szość napraw na terenie miasta 
– podkreśla prezes. 

W budżecie gminy na bie-
żące utrzymanie dróg w 2013 
r. zaplanowana jest kwota 
w wysokości 350 tys. zło-
tych, natomiast koszt 1 tony 
wbudowanej mieszanki as-
faltowo-bitumicznej wynosi 
1.170,00 zł brutto.

Mk 

Burmistrz Strzegomia de-
mentuje nieprawdziwe in-
formacje o zadłużeniu gmi-
ny, jakie ostatnio pojawiły się 
w mediach. 

- Przyjąłem od poprzednika 
gminę w 2010 roku z zadłuże-
niem 31 189 944 zł, co stanowi 
42,93 % w stosunku do uzyska-
nych dochodów budżetowych. 
W roku 2011 wykonane zo-
stały zadania inwestycyjne na 
terenie całej gminy na kwotę 
24 029 817 zł. Rozliczyłem 
i zapłaciłem także za zadania 
rozpoczęte w ubiegłej kadencji 
m.in.: 
- remont i przebudowa Strze-

gomskiego Centrum Kultury 
– 3 226 052 zł;

- przebudowa zespołu poklasz-
tornego – 1 267 074 zł;

- przebudowa parku przy ulicy 
Krótkiej – 1 918 873 zł – in-
formuje burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta.
Były też niespodzianki. - Za 

przejęcie mienia ciepłowni-

czego i kotłowni przy ul. Ofiar 
Katynia trzeba było zapłacić 
w 2011 r. 1 054 750 zł. Zu-
pełnym zaskoczeniem, nie 
tylko dla mnie, ale i dla rad-
nych poprzedniej kadencji 
była także konieczność wypłaty 
odszkodowań za grunty prze-
jęte u zbiegu ulic Gronowskiej 
i Armii Krajowej w kwocie 
prawie 800 000 zł. Okazuje się, 
że będą jeszcze dalsze roszcze-
nia – kontynuuje.

Łatwo rozpocząć zadania, jak 
choćby niezaakceptowany (jeśli 
chodzi o położenie) dworzec 
autobusowy, ale trudniej je za-
kończyć. - To właśnie w trakcie 
mojej kadencji ukończono tę 
inwestycję i zapłacono kwotę 
350 000 zł – mówi burmistrz 
Strzegomia.

W roku 2011 zakończono 
budowę kanalizacji sanitarnej 
wsi Tomkowice i Granica i wy-
dano 1 679 604 zł. 

Ogółem na zadania inwesty-
cje w roku 2011 wydano kwotę 
24 029 817 zł, zaś zadłużenie 
gminy w roku 2011 wyniosło 

35 759 283 zł, co stanowi 
47,47% w stosunku do uzyska-
nych dochodów budżetowych. 
W 2012 r. na zadania inwesty-
cyjne wydano kwotę 20 157 
429 zł, zaś zadłużenie wzrosło 
do kwoty 40 301 447 zł, co 
stanowi 51,85 % w stosunku 
do uzyskanych dochodów bu-
dżetowych. 

Za kadencji burmistrza Zbi-
gniewa Suchyty zadłużenie 
wzrosło o 8,92 %.

- Uważam, że wraz z nową 
Radą Miejską wykonaliśmy bar-
dzo dużo zadań inwestycyjnych, 
które widać i które są doceniane 
i akceptowane przez mieszkań-
ców gminy. Jak z powyższego 
wynika, zadłużenie gminy było 
warunkowane wydatkami inwe-
stycyjnymi. Gmina Strzegom się 
rozwija i idzie w bardzo dobrym 
kierunku – podsumowuje Zbi-
gniew Suchyta.

red

Naprawiają drogi po zimie

Zadłużenie gminy wczoraj i dziś

Termin zakończenia napraw jest trudny do określenia, bo uszkodzenia powstają przez cały rok 

Przyjąłem od poprzednika gminę z zadłużeniem w wysokości 42,93 % – mówi burmistrz
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S tan drog i  na odcinku 
Granica – Tomkowice jest 
opłakany i wymaga grun-
townego remontu. Dlatego 
jeszcze w tym roku powsta-
nie tam kolejna schetynów-
ka na terenie naszej gminy. 
Znamy już wykonawcę tego 
zadania. 

- Będzie nim, wyłoniona 
w drodze przetargu, firma 
Bisek-Asfalt z Kostomłotów. 
Wartość robót po przetargu 
wynosi 1 718 168,78 zł. Na 
wykonanie tego zadania zo-
stała już podpisana umowa 
z terminem realizacji do 31 
lipca 2013 r. – informuje 
Marek Olesiński, dyrektor 
Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego. 

Długość przebudowanego 
odcinka wynosić będzie 1,52 
km. Gmina Strzegom dotuje 
to zadanie kwotą 1 200 000 
zł. Zakres robót to przede 
wszystkim poszerzenie drogi 

i wzmocnienie podbudowy 
(podniesienie nośności) pod 
transport kruszyw. Warto pod-
kreślić, że powiat mógł zgłosić 
tylko jedną drogę do programu 
„schetynówka”. – Bardzo się 
cieszę, że dzięki staraniom 
całego zarządu powiatu oraz 
radnych powiatowych, wyre-
montowana zostanie w tym 
roku droga na terenie gminy 
Strzegom – mówi Sabina Ce-
bula, etatowy członek zarządu 
powiatu świdnickiego. Zado-
wolenia nie kryje również bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta, który podkreśla, że 
dzięki dobrej współpracy z po-
wiatem udaje się zrealizować 
na terenie gminy Strzegom 
wiele inwestycji. 

To przede wszystkim jednak 
ważne przedsięwzięcie dla 
samych mieszkańców miejsco-
wości Granica i Tomkowice, 
którzy korzystają z tej drogi 
na co dzień. 

– Niejednokrotnie wyra-
żałem swój niepokój spowo-

dowany opłakanym stanem 
tej drogi. Doceniam fakt, że 
Urząd Wojewódzki zrozumiał 
nasze problemy i dofinanso-

wał to przedsięwzięcie. Liczę, 
że nowo wyremontowana dro-
ga pozwoli na rozładowanie 
ruchu dużych samochodów, 

który teraz odbywa się przez 
Graby – mówi Andrzej Szcze-
panik, sołtys Tomkowic. 
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Schetynówka coraz bliżej
Zakres robót to przede wszystkim poszerzenie drogi i wzmocnienie podbudowy (podniesienie nośności) pod transport kruszyw

Przypominamy, że z dniem 
31 marca 2013 r. upłynął ter-
min składania deklaracji o wy-
sokości opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy, a na 
terenie której powstają odpady 
komunalne. 

- Prosimy tych właścicieli nie-
ruchomości, którzy nie złożyli 
jeszcze deklaracji o jak najszybsze 
ich wypełnienie i dostarczenie do 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– informuje Kazimierz Chajduga, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi.

red

Złóż deklarację śmieciową

W dniach od 21 do 23 czerw-
ca 2013 r. strzegomski Rynek 
zamieni się w miejsce licz-
nych pokazów artystycz-
nych.

12 kwietnia 2013 r. w sali 
konferencyjnej strzegomskiego 
magistratu odbyło się spotka-
nie, którego organizatorem był 

burmistrz Zbigniew Suchyta. 
Podczas spotkania ustalono naj-
ważniejsze punkty obchodów 
Święta Granitu Strzegomskie-
go. W wydarzeniu uczestni-
czyli przedstawiciele branży 
kamieniarskiej: Jacek Kiszkiel, 
Bogusław Solima, Jerzy Zysk, 
Jan Łobodziec, Krzysztof Sko-
lak, Bogusław Skolak, Ryszard 

Chęciński, Stanisław Sitarz, 
Stanisław Szałecki. A także 
naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji - Wioletta 
Urban, Urszula Olszewska 
z Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Bezpieczeństwa Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
dyrektor SCK- Bożena Boja-
nowska-Czuk oraz zastępca 

dyrektora SCK- Krzysztof 
Kalinowski.

Wszystkich przedsiębiorców 
branży kamieniarskiej gminy 
Strzegom serdecznie zapraszamy 
do uczestnictwa w święcie poprzez 
zorganizowanie stoiska wysta-
wienniczego, bądź zasponsorowa-
nie imprez okołoprogramowych. 

kw

Przygotowania do Święta Granitu
Święto Granitu Strzegomskiego już za dwa miesiące. Z tej okazji odbyło się spotkanie organizacyjne

zaproszenie  
na spotkanie

Burmistrz Strzegomia ser-
decznie zaprasza na spotkanie 
mieszkańców ul. Jarosława 
Dąbrowskiego, w dniu 24 
kwietnia br. (środa) o godz. 
18.15.

Spotkanie  odbędzie  s ię 
w sa l i  posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
(1. piętro, pokój nr 29). Jego 
tematem będzie omówienie 
spraw dotyczących prowa-
dzenia działalności handlowej 
i usługowej w Strzegomiu 
przy ul. J. Dąbrowskiego.

red

Będzie budżet  
obywatelski? 

Burmistrz Strzegomia za-
prasza mieszkańców, przed-
stawicieli organizacji poza-
rządowych i radnych na dys-
kusję pn. „Budżet obywatelski 
w Strzegomiu – jesteś za czy 
przeciw?” Spotkanie odbędzie 
się 14 maja 2013 r. o godz. 
16.00 w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu (sala konfe-
rencyjna). Zainteresowani 
dowiedzą się, czym jest budżet 
obywatelski oraz będą mieli 
możliwość udziału w dyskusji 
na temat budżetu obywatel-
skiego na 2014 rok. 

Zarząd LGD „Szlakiem Gra-
nitu” zaprasza do udziału w kon-
kursie „ Wiem, jak Leader zmienił 
moją wieś-gminę”. 

Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół gimnazjalnych z te-
renu Partnerstwa Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Granitu”, tj. 
z gmin: Dobromierz, Jaworzyna 
Śląska, Kostomłoty, Świdnica, 
Strzegom, Żarów i Udanin. Każde 
gimnazjum może zgłosić nie wię-
cej niż 2 reprezentacje w składzie 3 
osobowym każda. Celem konkur-
su jest upowszechnianie wiedzy 
o działaniach prowadzonych przez 
LGD, promocja obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju, pro-
mocja projektów zrealizowanych 
ze środków PROW 2007-2013 
ze szczególnym uwzględnie-
niem projektów zrealizowanych 
z udziałem środków z działania 
osi IV Leader na terenie LGD 
„Szlakiem Granitu”. Konkurs re-
alizowany jest w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja”. 

Karta zgłoszenia i regula-
min konkursu dostępne są na 
stronie internetowej www.lgd-
szlakiemgranitu.pl
 red 

TVP 2 zaprasza 28 kwietnia 
2013 r. o godz. 08:55 do obej-
rzenia dokumentu „Tam, gdzie 
rosną porzeczki” w reżyserii 
Leo Kantora.

Monodram, do któ-
rego scenariusz napisał 
sam Leo Kantor jest 
zb io rem opowie ś c i 
o wydarzeniach z życia 
publicysty. Wykorzystu-
jąc specyficzną formę te-
atru, jaką jest monodram 
teatralny, Leo Kantor 
opowiada dramatyczną 
historię swoją i swojej 
rodziny cudem ocalałej 

z holocaustu. Część tej historii 
dzieje się w Strzegomiu. Prosi-
my tego nie przeoczyć! 

red

Weź udział w konkursie Strzegom w TVP 2

Będzie zatoka przy Świdnickiej 
Gmina Strzegom będzie współre-
alizowała, wraz z województwem 
dolnośląskim, zadanie pod nazwą 
„Budowa zatoki autobusowej w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 374 ulica Świd-
nicka w mieście Strzegom”. Jak już 
informowaliśmy, strzegomscy radni na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej zadecy-
dowali o wsparciu tej inwestycji kwotą 
105 000,00 zł. – Zatoka autobusowa 
była potrzebna w tym miejscu od wielu 
lat, dlatego cieszę się, że uda się nam 
się zrealizować to przedsięwzięcie. 
Wiem, że na realizację tej inwestycji 
od dawna czekają strzegomianie – 
mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. Gruntownego remontu 
bez wątpienia wymaga cała droga 
wojewódzka 374. Chodniki przy tej 
drodze są w tej chwili naprawiane 
i już niedługo będzie z nich można 
z przyjemnością korzystać. – Widzę, że 
w końcu wzięli się za tę drogę. Przez 
lata nic tu nie robiono, a tu nagle taka 
niespodzianka. Zatoka autobusowa 
też była potrzebna, więc cieszę się, 
że udało się znaleźć dla niej miejsce – 
mówi pani Anna ze Strzegomia. 
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II spotkanie Polonii
Na łamach „Gminnych Wiado-

mości Strzegom” informowaliśmy 
o I Kanadyjsko-Amerykańskim 
Zjeździe Strzegomian, który odbył 
się w październiku zeszłego roku 
w kanadyjskim mieście Mississau-
ga. Inicjatorką tego spotkania była 
strzegomianka Emilia Budzik. 
Odzew na jej propozycję spotka-
nia się mieszkańców Strzegomia 
wzbudził ogromny entuzjazm 
wśród Polonii. W zjeździe udział 
wzięło około 100 osób z różnych 
rejonów Kanady i USA. Relację 
z tego niezwykłego wydarzenia 
będziecie mogli obejrzeć Państwo 
już wkrótce na stronie interne-
towej www.strzegom.pl. W tym 
roku także w Kandzie odbędzie 
się podobne spotkanie. 

- Tegoroczny zjazd planujemy 
pod hasłem „Strzegomianie Za-
praszają Przyjaciół – mówi Emilia 
Budzik. Mimo, że szczegółowy 
plan zjazdu nie jest jeszcze znany, 
już trwają intensywne prace nad 
jego organizacją. – Przewiduję, 
że w organizację zjazdu zaan-
gażuje sie około dziesięciu osób. 
Będziemy mieli również osobę 
koordynującą na Stany Zjed-
noczone. Chcemy, żeby to było 
wielkie wydarzenie – podkreśla 
strzegomianka. 

- Jestem wzruszony inicjatywą 
strzegomskiej Polonii. To wspa-
niałe, że promuje się Strzegom 
poza granicami naszego kraju, 
nawet w najbardziej odległych 
zakątkach świata. Dziękuję, że 
pamiętacie Państwo o Strzegomiu. 
Widać, że nasze miasto jest Wam 
bardzo bliskie, mimo dzielącej 
odległości - mówi Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia. 
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Przeszło pół tysiąca osób 
w ubiegłym roku pojawiło 
się u burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty w ramach 
wtorkowych przyjęć interesan-
tów. Liczba petentów z roku na 
rok rośnie. Mieszkańcy przy-
chodzą do burmistrza z naj-
różniejszymi sprawami, także 
z tymi, które w rzeczywistości 
nie leżą w kompetencjach 
burmistrza. 

Ale każda sprawa jest ważna 
i wymaga pochylenia się nad 
człowiekiem, który z nią przycho-
dzi. O tym, że mieszkańcy są dla 
burmistrza najważniejsi świadczy 
stwierdzenie, które często słyszą 
pracownicy, przychodzący we 
wtorek z pilnymi sprawami: - Naj-
pierw mieszkańcy! Początkowo 
trudno było się z tym pogodzić, 
bo przecież tyle ważnych spraw 
trzeba załatwić na cito, ale później 
zrozumieliśmy, że pracownicy 
mogą poczekać, a człowiek w po-
trzebie - nie. 

 -Staram się każdemu poświę-
cić tyle uwagi, ile potrzebuje, 
wsłuchać się w to, co mówi i w to, 
czego nie mówi. Wsłuchując się 
w głos i opinię mieszkańców na 
temat ich spraw osobistych, kon-
taktów z sąsiadami, jakości życia 
i bieżących potrzeb, podejmuję 
od razu działania, zmierzające 
do rozwiązania trudnych nieraz 
problemów- wyjaśnia burmistrz 

Strzegomia - Zbigniew Suchyta.
 Wiele działań, będących skut-

kiem rozmów z mieszkańcami, 
koncentruje się na poprawie ja-
kości życia ludzi najuboższych, 
opuszczonych, potrzebujących 
wsparcia. W tym względzie niko-
mu, kogo burmistrz skierował do 
OPS, nie odmówiono pomocy.

Najwięcej spraw, z którymi 
mieszkańcy zwracali się bezpo-
średnio do burmistrza dotyczyło 
kwestii bezrobocia, dotykającej nie 
tylko mieszkańców Strzegomia, 
ale i całej Polski. Wiele ludzi pra-
gnie, by burmistrz załatwił im pra-
cę. – Chciałbym każdemu pomóc, 
bo rozumiem wagę problemu, ale 
burmistrz nie może być jedno-
osobowym biurem pracy. Sprawy 
te są w kompetencjach Powia-
towego Urzędu Pracy. Mimo to, 
pozyskuję dodatkowe miejsca 
pracy w formie staży, czy robót 
publicznych, którymi dysponuje 
później urząd pracy, ale zakładu 
produkcyjnego nie zbuduję i nie 
odrobię zaległości przeszłości - 
komentuje burmistrz. Zdecydo-
wanie ważnymi dla mieszkańców 
sprawami, z którymi zwracają się 
bezpośrednio strzegomianie, są 
sprawy przyznawania mieszkań 
komunalnych, przyspieszenia 
decyzji o ich przydziale, sprawy 
podziałów, sprzedaży, zmiany 
przeznaczenia i przekształcenia 
działek. Są też prośby o interwen-
cje związane z budową i utrzy-
maniem dróg – bez względu 

na to, kto jest właścicielem tych 
dróg. One według mieszkańców 
mają być bezpieczne. Gros takich 
spraw i problemów rozwiązuje 
także zastępca burmistrza Wie-
sław Witkowski, który także 
przyjmuje mieszkańców w każdy 
wtorek tygodnia. Do niego strze-
gomianie zwracają się najczęściej 
z problemami mieszkaniowymi. 
– Staram się każdą sprawę wni-
kliwie rozpatrzyć i nie pozostawić 
bez odpowiedzi. Często za każdą 
z takich interwencji kryją się ludz-

kie dramaty i nie można wtedy 
patrzeć na daną sytuację z per-
spektywy urzędniczych przepisów, 
ale należy przede wszystkim 
uruchomić w sobie dozę empatii 
i zrozumienia dla problemów – 
dodaje zastępca. 

- Niekiedy ludzie przychodzą 
po prostu z tym, co ich boli, trapi, 
z kłopotami, z którymi nie mogą 
sobie poradzić. Ludzie idą do bur-
mistrza, bo on pomoże. Każdego 
trzeba przyjąć i wysłuchać, dla 
niego jego sprawa jest najważniej-

sza – mówi burmistrz Zbigniew 
Suchyta. Godnym podkreślenia 
jest fakt, że burmistrz przyjmuje 
każdego mieszkańca. Nawet jeżeli 
czas przyjęć się wydłuży, nikt nie 
jest pomijany. Zawsze jednak 
może znaleźć się ktoś niezadowo-
lony. Do burmistrza przychodzi 
coraz więcej mieszkańców, zainte-
resowanych nie tylko prywatnymi 
sprawami, ale problemami naszej 
gminy. Ludzie widzą zmiany 
i chcą w nich uczestniczyć. 
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Ludzie są najważniejsi
O tym, że mieszkańcy są dla Zbigniewa Suchyty najważniejsi, świadczy powiedzenie burmistrza: „najpierw mieszkańcy”! 

Nie wszyscy strzegomianie 
wiedzą, że mogą skorzystać ze 
świadczeń medycznych w ra-
mach nocnej i świątecznej opie-
ki w ambulatorium Pogotowia 
Ratunkowego w Strzegomiu 
przy ulicy Armii Krajowej 23. 
W ambulatorium dyżuruje 
lekarz i pielęgniarka.

W sytuacjach nowych za-
chorowań lub zaostrzeń dole-
gliwości w przebiegu schorzeń 
przewlekłych, które wystąpią 
w nocy lub w dni wolne od pra-
cy, można skorzystać ze świad-
czeń medycznej opieki noc-
nej i świątecznej, realizowanej 
w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej. W tym celu należy 
udać się do ambulatorium. 
W ambulatorium dyżuruje le-
karz i pielęgniarka. W ramach 
opieki nocnej i świątecznej 
udzielane są lekarskie porady 
ambulatoryjne, a w sytuacjach 
tego wymagających także wi-
zyty domowe. 

Świadczenia udzielane są 
w dni wolne od pracy i święta 
całodobowo oraz w dni robo-
cze w godz. od 18.00 do 8.00. 
W przypadkach wymagających 
wizyty domowej można ją 
zgłosić pod nr tel. 74 8522-444 
(w godzinach pracy jak wyżej). 

Ze świadczeń opieki nocnej 
i świątecznej można skorzystać 
wtedy, gdy: nie ma objawów 
sugerujących bezpośrednie za-
grożenie życia lub grożących 
istotnym uszczerbkiem zdro-
wia; zastosowane środki domo-
we lub leki dostępne bez recepty 
nie przyniosły spodziewanej 
poprawy; mamy istotne obawy, 
że oczekiwanie na otwarcie 

przychodni, może znacząco nie-
korzystnie wpłynąć na rozwój 
choroby i nasz stan zdrowia. 

Uzasadnieniem dla skorzysta-
nia ze świadczeń opieki nocnej 
i świątecznej mogą też być 
następujące sytuacje: zaostrze-
nie lub nasilenie dolegliwości 
znanej choroby przewlekłej (np. 
kolejny napad astmy oskrzelo-
wej z umiarkowaną dusznością), 
infekcja dróg oddechowych 
z wysoką gorączką (>39 st.), 
szczególnie u małych dzieci 
i ludzi w podeszłym wieku, bóle 
brzucha, nieustępujące mimo 
stosowania leków rozkurczo-
wych, bóle głowy, nieustępu-
jące mimo stosowania leków 
przeciwbólowych, biegunka lub 
wymioty, szczególnie u dzieci 
lub osób w podeszłym wieku, 
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, 
stawów, itp., zaburzenia psy-
chiczne, z wyjątkiem agresji lub 
dokonanej próby samobójczej 
- wtedy należy wezwać pogo-
towie ratunkowe. 

Ze świadczeń opieki nocnej 
i świątecznej – wizyty w domu 
chorego - można skorzystać 
wtedy, gdy stan pacjenta ewi-
dentnie nie pozwala na udanie 
się do ambulatorium (pacjent 
nie chodzący, przewlekle cho-
ry). 

W ramach nocnej i świątecz-
nej opieki lekarskiej nie można 
uzyskać: wizyty kontrolnej 
w związku z wcześniej rozpo-
czętym leczeniem, recepty na 
stosowane stale leki w związku 
ze schorzeniem przewlekłym, 
rutynowego zaświadczenia 
o stanie zdrowia.
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Lekarz również w nocy i święta

Zasady sprzedaży lokali miesz-
kalnych określa uchwała nr 
57/03 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 26 czerwca 2003 
r. w sprawie zasad gospoda-
rowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność gminy 
Strzegom z późn. zm. oraz 
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z późn. zm.).

Przedmiotem sprzedaży mogą 
być samodzielne lokale mieszkalne, 
tj. takie, które są wydzielone trwa-
łymi ścianami w obrębie budynku, 
które wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi służą do zaspoko-
jenia potrzeb mieszkaniowych. Do 
lokalu mogą przynależeć, jako jego 
części składowe, pomieszczenia, 
choćby nawet do niego bezpośred-
nio nie przylegały (są np. poza bu-
dynkiem), takie jak: piwnica, strych, 
komórka, garaż. Warunkiem jest, 
aby pomieszczenia te (tzw. po-
mieszczenia przynależne) były 
położone w granicach wydzielonej 
pod budynkiem działki gruntowej. 
W przypadku sprzedaży, każdy 
najemca lokalu sprzedawanego 
jako odrębną nieruchomość otrzy-
ma bonifikatę od wartości lokalu 
ustalonej przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego w wysokości 50 %.

Sprzedaż lokalu następuje łącz-
nie z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste lub sprzedażą na wła-
sność udziału w nieruchomości 
wspólnej. Przy sprzedaży lokalu 
wraz z oddaniem udziału w prawie 

użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej związanym 
z odrębną własnością lokalu miesz-
kalnego, nabywcy przysługuje bo-
nifikata od pierwszej opłaty rocznej 
w wysokości równej bonifikacie 
zastosowanej od ceny lokalu. Boni-
fikaty, o których mowa w ust. 1 i 3, 
stosuje się odpowiednio przy sprze-
daży ułamkowej części budyn-
ków mieszkalnych obejmujących 
niewydzielone lokale mieszkalne 
oraz udział we współwłasności 
nieruchomości, na które najemcy 
posiadają umowy najmu.

Pozostała po udzieleniu bonifi-
katy cena sprzedaży lokalu może 
być rozłożona na raty na okres do 
trzech lat. Wierzytelność gminy 
w stosunku do nabywcy tego 
tytułu podlega zabezpieczeniu 
hipotecznemu na nieruchomości. 
Pierwsza rata płatna jest przed za-
warciem aktu notarialnego w wy-
sokości nie mniejszej niż 25% ceny 
sprzedaży lokalu po uwzględnieniu 
udzielonej bonifikaty. Rozłożona 
na raty niespłacona część ceny 
podlega oprocentowaniu przy 
zastosowaniu stopy procentowej 
równej stopie redyskonta weksli 
stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski. Najemca ponosi kosz-
ty sporządzenia zleconej przez 
gminę wyceny gruntu i lokalu. 
Koszty podziału geodezyjnego 
nieruchomości w celu wydzielenia 
gruntu niezbędnego do funk-
cjonowania budynku oraz koszt 
inwentaryzacji budynku pokrywa 
gmina. Dopuszcza się możliwość, 
w porozumieniu z Wydziałem 
Gospodarki Nieruchomościami 

i Zagospodarowania Przestrzen-
nego, zlecenia indywidualnie 
przez najemcę wyceny lokalu 
oraz gruntu uprawnionemu rze-
czoznawcy majątkowemu. Koszty 
okazania granic działki związanej 
z prawem własności nabywanego 
lokalu ponosi kupujący.

Na poczet ceny sprzedaży lo-
kalu mieszkalnego zbywanego na 
rzecz najemcy zalicza się nakłady 
poniesione za zgodą gminy przez 
najemcę przeprowadzone zgodnie 
z prawem budowlanym ponie-
sione na remont kapitalny lokalu 
oraz przebudowę, nadbudowę, 
rozbudowę budynku, w tym na 
adaptację strychu lub innego 
pomieszczenia mieszkalnego, 
jeżeli w wyniku tego nastąpiło 
wyodrębnienie lokalu mieszkal-
nego stanowiącego przedmiot 
umowy najmu lub powiększenie 
powierzchni użytkowej tego bu-
dynku. Zasady te stosuje się odpo-
wiednio do sprzedaży budynków 
mieszkalnych, w których znajduje 
się jeden lokal mieszkalny/dom 
jednorodzinny.

Najemca ponosi koszty spo-
rządzenia wyceny gruntu i lokalu. 
Koszty prac geodezyjnych oraz 
inwentaryzacji budynku ponosi 
gmina. Jeżeli nabywca nierucho-
mości (lokalu mieszkalnego) zbę-
dzie przedmiotową nieruchomość 
lub wykorzysta ją na inne cele 
niż cele uzasadniające udzielenie 
bonifikaty, przed upływem 5 lat 
licząc od dnia jej nabycia, będzie 
zobowiązany do zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikacie 
po jej waloryzacji. Nie dotyczy 

to osoby bliskiej w rozumieniu 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Bonifikata nie podlega 
zwrotowi w przypadku zbycia 
lokalu na rzecz osoby bliskiej 
z zastrzeżeniem art. 68 ust.2 b 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 
102, poz. 651 z późn. zm.), po-
wołanego wyżej przepisu, zamiany 
lokalu mieszkalnego na inny lokal 
mieszkalny albo nieruchomość 
przeznaczoną lub wykorzystaną 
na cele mieszkaniowe, sprzeda-
ży lokalu mieszkalnego, jeżeli 
środki uzyskane z jego sprzedaży 
przeznaczone zostaną w ciągu 12 
(dwunastu) miesięcy na nabycie 
innego lokalu mieszkalnego, albo 
nieruchomości przeznaczonej lub 
wykorzystanej na cele mieszka-
niowe. Podstawowym warunkiem 
sprzedaży lokalu mieszkalnego na 
rzecz najemcy jest uregulowanie 
czynszu za najem lokalu do dnia 
podpisania wstępnej umowy – 
protokołu z rokowań sprzedaży 
lokalu mieszkalnego. Osoba za-
interesowana wykupem lokalu 
mieszkalnego powinna zgłosić 
się do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, pokój 
nr 34 – II piętro, w celu uzyskania 
dodatkowych informacji dotyczą-
cych procedury przygotowania 
lokalu do sprzedaży, a następnie 
złożyć wniosek o nabycie lo-
kalu mieszkalnego w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego – pokój nr 15. 

red

Jak wykupić lokal mieszkalny w gminie? 
Jak załatwić sprawę w gminie? W tym numerze informujemy, jakie formalności są potrzebne do… 

Miejsca pracy dla osób bezrobotnych utworzone prze gminę Strzegom i planowane w miesiącach luty – maj 2013 r.

Stan na miesiąc 2013 r. Liczba miejsc ogółem W tym planowane miejsca /m.in. 
zobowiązania wobec PUP/

W tym dofinansowywane 
przez PUP

Luty 2013 r. 112 miejsc 10 miejsc 57 miejsc
Marzec 2013 r. 123 miejsca 29 miejsc 78 miejsc
Kwiecień 2013 r. 147 miejsc 69 miejsc 108 miejsc
Maj 2013 r. 189 miejsc 108 miejsc 137 miejsc
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

p i ł s u d c z a n k a : s z a n o w n y 
panie Burmistrzu, chciałam 
zapytać o ulicę piłsudskiego. 
otóż w tym roku minęło 11 
lat od kiedy tam mieszkamy 
i w dalszym ciągu miasto i gmi-
na strzegom nie wykazało ni 
krzty zainteresowania odno-
śnie naszej drogi, ponieważ, 
dla niewtajemniczonych, ulica 
piłsudskiego to nie tylko droga 
prostopadła do ulicy świdnic-
kiej, ale także ulice cztery odbi-
jające od głównej piłsudskiego 
w lewo (tzw. podkowy), na któ-
rych nie ma asfaltu ani nawet 
równej drogi. czy jakiekolwiek 
działania w tej materii zostaną 
w końcu podjęte? z niecierpli-
wością oczekuję na odpowiedź. 
z poważaniem piłsudczanka.

Ja jestem burmistrzem gmi-
ny od ponad dwóch lat i nie 
umiem obiecywać nic na wy-
rost. W projekcie budżetu na 
2011 rok poprzednik zaplano-
wał kwotę 225 000,00 zł, a we-
dług projektu wartość prac wy-
nosiła 1 433 667,34 zł. Ulica 
Piłsudskiego to przykład in-

westycji realizowanych w po-
przedniej kadencji na zasadzie 
trochę dozować zadowolenie. 
Pokończyłem już wiele takich 
inwestycji. Przykład to ulica 
Ceglana. Koszt tej inwestycji 
to 449.655,94 zł. W chwili 
obecnej realizuję zadania, na 
które mogę pozyskać dotację 
z zewnątrz, czego przykładem 
jest ulica Koszarowa, czy też 
Szarych Szeregów. Na pewno 
wykonamy remont bieżący za-
toczek, lecz na chwilę obecną 
nie obiecuję realizacji w pełni 
tego zadania. 

Asdf: dzień dobry, chciałbym 
się dowiedzieć, kiedy zostanie 
usunięte lodowisko z boiska do 
koszykówki na stadionie? pogo-
da od pewnego czasu raczej nie 
sprzyja sportom zimowym... 
a chcemy grać! pozdrawiam.

Pozostały ostatnie elementy 
lodowiska i lada chwila boisko 
będzie czynne. Niestety, spo-
wodowała to aura, która spra-
wiła, że w nocy temperatury 
długo były poniżej zera i lód 
na lodowisku utrzymywał się 
przez dłuższy czas. 

Xxx: witam. mam pytanie. 
czy zostanie wyremontowana 
droga od świateł do ronda? 

Tak. Wyremontowany zo-
stanie chodnik i wylana zo-
stanie nowa nawierzchnia od 
ronda do świateł. Trwa także 
remont chodników na drodze 
374 od wjazdu (ulica Legnic-
ka) do świateł z Aleją Wojska 
Polskiego. Trwają negocjacje 
z Dolnośląskim Zarządem 
Dróg i Kolei, by wyremonto-
wać chodniki aż do CPN-u. 
Wysokość krawężników jest 
tak wykonywana, by w nieda-
lekiej przyszłości wylać nową 
nawierzchnię asfaltową. 

ewa: panie Burmistrzu, czy-
tałam relację z posiedzenia 
sesji rady miejskiej z dnia 
27 marca 2013 i moje pytanie 
br zmi  odnośnie  odpa dó w, 
dlaczego należy deklarować 
kwotę za odpady? miał rację 
pan radny jan Figurak, że na-
leży przeprowadzić przetarg, 
a potem ludziom proponować 
cenę za śmieci. dodam, że nie 
wszyscy wypełnili deklarację 
i zgadzają się z wypełnia-
niem deklaracji pozdrawiam 
pana. 

Ustawa Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej zobowiązała 
samorząd do ustalenia cen do 
końca 2012 roku, a przetarg 
odbędzie się na przełomie 
kwietnia i maja. Ja też się 
z tym nie zgadzam, ale mu-
szę realizować zapisy ustawy. 
Złożenie deklaracji jest obo-
wiązkowe. 

piłkarz: witam panie bur-
mist r zu, jestem piłkar zem 
Aks str zegom, piłka noż-
na. ze względu na ilość dru-
żyn piłkarskich  zmusz eni 
jesteśmy trenować na orliku 
szkoły nr 2 pr zy ul. mic-
kiewicza. od początku lute-
go informujemy za pośred-
nictwem trenera dyrektora 
osir-u o awarii. efekt jest 
taki, że jest już prawie kwie-
cień i dalej nie ma oświetlenia. 
chciałem prosić pana o pomoc 
w tej sprawie, bo widać temat 
przerasta dyrektora osir-u.

Temat znany jest dyrekto-
rowi OSiR-u, jednak trze-
ba nadmienić, że w wyniku 
zniszczenia przez wandali 
skrzynki zasilającej doszło do 
zwarcia i uszkodzenia lamp, 
które zostały częściowo na-
prawione. Całkowita naprawa 
zniszczeń będzie dokonywana 

w najbliższym czasie i wyma-
ga wyłączenia zasilania dla 
całego obiektu szkolnego, jak 
również uzgodnienia z ener-
getyką. Działające oświetlenie 
umożliwia trening. Do mo-
nitoringu szkolnego dodane 
zostaną kamery, by przyłapać 
wandali, którzy niszczą oko-
lice boiska. 

romana: witam. przeczyta-
łam w gazecie strzegomskiej 
o dof inansowaniu gminy do 
remontu kościoła w kostrzy. 
moje pytanie brzmi, jak to 
możliwe, że my mieszkańcy 
ul. milenijnej od ponad 10-
ciu lat nie jesteśmy w stanie 
uprosić gminy o remont naszej 
ulicy, a pieniądze na remonty 
zupełnie nie najpilniejszych 
rzeczy się znajdują. myślę, 
że po prostu zaczniemy wy-
stawiać rachunki gminie za 
stale remonty zawieszenia 
w naszych samochodach.

Szanowna Pani , gmina 
w ramach swoich zadań reali-
zuje wiele działań, z których 
ochrona dziedzictwa kultury 
materialnej jest szczególnie 
ważna. Ostatnio informo-
wałem Panią, że będzie wy-
konany remont bieżący, jak 
tylko pozwolą na to warunki 
pogodowe. W roku bieżącym 
realizujemy inwestycje dro-
gowe, na które pozyskaliśmy 
dotacje finansowe z zewnątrz. 
Ulica Milenijna musi mieć 
wykonany najpierw projekt 
i  to zadanie zaplanujemy 
w budżecie na rok 2014. 
Mamy jeszcze jeden zaległy 
projekt do wykonania na 
zatoczkach ulicy Piłsudskie-
go. Zaległości w remontach 
dróg i chodników na terenie 
gminy są ogromne. Jak Pani 
widzi staramy się nadrabiać 

te zaległości, ale w ciągu 
dwóch lat, które są za mną 
jako burmistrza, nie da się 
wszystkiego załatwić. To musi 
potrwać. 

ola: panie burmist r zu, co 
z  u l i c ą  A r m i i  k ra j o w e j ? 
dziura na dziurze! 

Będzie klejona. Mamy go-
towy wniosek z projektem 
kompleksowego remontu ulic 
Armii Krajowej i Wesołej, 
który złożymy w kwietniu 
do nowego Programu Rewi-
talizacji Obszarów Pokosza-
rowych, gdzie dotacja to 85 
proc. kosztów. Bardzo liczę 
na to, że otrzymamy środki 
i te dwie okropne ulice uda się 
kompleksowo wyremontować. 
Wartość projektowa to prawie 
8 mln złotych.

michał: panie Burmistrzu ja-
kie było zadłużenie i przychód 
gminy/miasta w dniu kiedy 
przejął pan sprawowanie? A 
jak wygląda sprawa długów 
na dzień dzisiejszy? czytałem 
artykuł byłego burmistrza w 
gazecie strzegomskiej, daje on 
do zrozumienia czytelnikowi, 
że zadłużył pan gminę na 40 
mln złotych.....

Zadłużenie pozostawione 
przez poprzednika to kwota 
31 189 944 zł, co stanowi 
42,93 proc. zadłużenia gminy. 
Na koniec roku 2011 zadłu-
żenie wyniosło 35 759 283 zł, 
co stanowi 47,47 proc. zadłu-
żenia gminy w stosunku do 
dochodów budżetu. Rok 2012 
został zakończony zadłuże-
niem na kwotę 40 301 447 zł, 
co stanowi 51,85 proc. w stos. 
do dochodów. Warto dodać, 
że wartość wykonanych in-
westycji w roku 2011 to kwota 
24 029 817 zł, a w roku 2012 

– 20 157 429 zł. Zadłużenie 
w latach 2011 – 2012 wzrosło 
o 8,92 proc. Jak widać, mimo 
faktu, że zadania realizuje 
nowy burmistrz wraz z nową 
Radą, to sami mieszkańcy na 
spotkaniach i konsultacjach 
podkreślają widoczny w każ-
dej dziedzinie rozwój gminy. 
Miło to słyszeć. 

Bolek: panie burmistrzu, od 
dłuższego czasu na ul. górni-
czej lampa nie działa. czy da 
radę coś z tym zrobić?

Tak. Sprawę przekazałem 
Wydziałowi Komunalnemu.

mieszkańcy ul. Agrestowej: 
panie Burmistrzu, w okolicy 
ul. Armii krajowej i gronow-
skiej rozbudowywana jest sieć 
kanalizacyjna. ul. jagodo-
wa została już skanalizowa-
na. do naszej ul. Agrestowej 
brakuje od kolektora 40-50 
met rów. kiedy zostaniemy 
przyłączeni do kanalizacji? 
na Agrestowej zbudowano 
już 7 domów, koszty wywozu 
szamb są u nas wyższe niż 
w warszawie i wzrosną zgod-
nie z uchwałą 99/12. miesz-
kańcy ul. Agrestowej. 

Bardzo proszę o zgłoszenie 
się do pani prezes Wodo-
ciągów i Kanalizacji w tej 
sprawie. 

ob se r w ator/  ob se r w ator-
ka: witam pana burmistrza. 
proszę bronić dobrego imienia 
człowieka legendy strzegom-
skiego judo…!!!proszę o inter-
wencje !!!..... 

Informuję, że pytania, uwagi 
i informacje dotyczące sekcji 
judo przekazałem do rozpa-
trzenia zarządowi Klubu AKS 
Strzegom, gdyż sekcja działa 
w ramach tego Klubu. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Bezpłatne szkolenia, kom-
pleksowe doradztwo, wspar-
cie, spotkania animujące 
aktywność lokalną, publi-
kacje na temat NGO’sów, 
wyjazdowe wizyty studyjne 
– to szerokie możliwości, 
z których mogą skorzystać 
strzegomskie organizacje 
pozarządowe. Szczegóło-
wy zakres wsparcia został 
omówiony na spotkaniu, 
które odbyło się 16 kwietnia 
br. w Centrum Aktywności 
„Karmel”.

 
Strzegom odwiedziła Mag-

dalena Gajewska, prezes Sto-
warzyszenia Euro-Concret 
z Wrocławia, które rozpoczyna 
realizację projektu zwiększe-
nia aktywności obywatelskiej 
oraz zaangażowania w działal-
ność społeczną m.in. na terenie 
powiatu świdnickiego, w tym 
w Strzegomiu. Wraz z nią przy-
była Paulina Domagała – ani-
mator i koordynator projektu 
oraz reprezentant Stowarzy-

szenia „Centrum ds. Katastrof 
i Klęsk Żywiołowych – Tratwa”. 
Gościem spotkania był również 
Andrzej Sukta – kierownik 
Biura Zarządu Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Grani-
tu”. Strzegomskie organizacje 
zostały zapoznane nie tylko 
z projektem Stowarzyszenia 
Euro-Concret, ale także z celami 
działania Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Szlakiem Granitu” oraz 
zakresem wsparcia w ramach 
tzw. „małych projektów”. Strze-
gomskie organizacje wspiera 
także gmina. – Ponad milion 
złotych przekazywany z budżetu 
gminy Strzegom dla organizacji 
pozarządowych zobowiązuje. 
Będziemy wspierać organizacje 
w ramach naszych możliwości, 
ale wspierać będziemy organiza-
cje wiarygodne i odpowiedzialne. 
To są, drodzy Państwo, pieniądze 
publiczne, którymi należy mą-
drze gospodarować i zarządzać 
– powiedział podczas spotkania 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Podczas spotkania 
omówiono także źródła finanso-
wania organizacji i możliwości, 

które da organizacjom realizacja 
projektu. A możliwości są spore, 
ponieważ zainteresowane osoby 
mogą na przykład umówić się na 
bezpłatne spotkanie ze specja-
listą, który pomoże organizacji 
napisać projekt. – Wysoką jakość 
wsparcia gwarantują posiada-
jący wieloletnie doświadczenia 
w pracy z NGO-sami doradcy 
i szkoleniowcy. Czekamy na 
kontakt i zgłaszanie konkret-
nych potrzeb i wskazanie tych 
obszarów działalności NGO-
’sów, które wymagają wsparcia – 
dodaje Magdalena Kuczyńska, 
pełnomocnik ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowy-
mi. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie www.kom-
pleksowewsparcie.pl. 

Spotkanie zostało przygoto-
wane przez Wydział Funduszy 
Europejskich UM Strzegom we 
współpracy z Gminną Radą Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. 

Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Serdecznie zapraszamy do 
współpracy.

red

Co potrzebują nasze organizacje?
Ponad milion złotych przekazywany z budżetu gminy Strzegom dla organizacji pozarządowych zobowiązuje. Wsparcie otrzymają tylko rzetelni partnerzy 
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25 kwietnia br. o godz. 15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
odbędzie się XXXVI Sesja 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
kadencji 2010-2014. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku ob-

rad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVI 

Sesji Rady Miejskiej w Strze-
gomiu odbytej w dniu 27 marca 
2013 r.

6. Informacja komendanta po-
wiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej o stanie bezpieczeń-

stwa powiatu świdnickiego 
w 2012 r. w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.

7. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

8. Informacja o pracach przewod-
niczącego Rady.

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Strzegom 
na lata 2013-2022,

b) zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2013 rok,

c) zaciągnięcia pożyczki z bu-
dżetu państwa na wyprze-
dzające finansowanie w ra-
mach PROW 2007 - 2013 

d) przekazania środków finan-
sowych dla Policji,

e) udzielenia w 2013 r. dota-

cji na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restaura-
torskich i robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdu-
jących się na terenie gminy 
Strzegom. 

9. Interpelacje i zapytania rad-
nych.

10. Wnioski i oświadczenia 
radnych.

11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący rady 
miejskiej

 tadeusz wasyliszyn

Zapowiedź Sesji Rady Miejskiej
Strzegomscy radni kolejny raz pochylą się nad szeregiem uchwał i spraw istotnych dla gminy i jej mieszkańców. O czym tym razem zadecydują? 

Promocja 
na targach 

W dniach od 5.04 do 7.04 
2013 r. w Hali Stulecia we 
Wrocławiu, odbyły się Targi 
Turystyczne, których organiza-
torem był Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnoślą-
skiego- Wydział Turystyki. 

Już po raz piąty na Targach 
tych, udział wzięła Lokalna 
Organizacja Turystyczna Księ-
stwo Świdnicko-Jaworskie, 
gdzie zaprezentowała się rów-
nież gmina Strzegom, której 
przedstawicielem był Marek 
Walczuk - pracownik wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji UM 
w Strzegomiu. – Na naszym 
stoisku odnaleźć można było 
m.in. foldery reklamowe, ulot-
ki, katalogi i różne gadżety, 
prezentujące nasze miasto - 
mówił. Na Targi Turystyczne 
do Wrocławia zjeżdżają zwykle 
turyści, którzy chcą zaczerpnąć 
wiedzy na temat konkretnego 
regionu w Polsce. – Osoby takie 
są ciekawe, jakie zabytki można 
zobaczyć w miastach naszego 
kraju, jakie są najciekawsze trasy 
turystyczne i rowerowe oraz 
inne szczególne jest miejsca 
warte odwiedzenia- mówi Ma-
rek Walczuk. Strzegom słynie 
z granitu i również jego nie 
mogło zabraknąć na tych Tar-
gach. – Turystom wręczaliśmy 
także kalendarz imprez, jakie 
odbędą się w naszym mieście 
i regionie, aby przy okazji swo-
ich podróży, wstąpili i zobaczyli, 
jak to wszystko u nas wygląda 
- dodaje. Na Hali Stulecia 
prezentowały się ponadto inne 
regiony Polski i każdy z nich 
przyjechał ze swoimi wyrobami. 
Celem tej imprezy jest przede 
wszystkim promocja i tworze-
nie pozytywnego wizerunku 
miast i regionów. 
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19 kwietnia br. Muzeum 
Gross- Rosen w Rogoźnicy 
obchodziło 30-lecie powsta-
nia.

Z tej okazji została zorga-
nizowana uroczystość, mająca 
na celu przywołanie 30-letniej 
działalności Muzeum. Na wyda-
rzeniu obecni byli nie tylko byli 
więźniowie, ale również przed-
stawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego, na czele z Radosławem 

Mołoniem- wicemarszałkiem 
województwa dolnośląskiego, 
reprezentanci powiatu świdnic-
kiego: Zygmunt Worsa i Sabina 
Cebula, przedstawiciele gminy 
Strzegom: Urszula Olszewska, 
Henryk Radkowski, Krzysztof 
Kalinowski, Ryszard Wikliński 
oraz wielu, innych gości. – Chce-
my bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim tym, dzięki 
którym powstało nasze Muzeum 
i, którzy je wspierali przez te 30 

lat działalności - mówił Andrzej 
Gwiazda - zastępca dyrektora 
Muzeum Gross- Rosen. 

Muzeum powstało w 1983 
roku, czyli 38 lat po zakończeniu 
II wojny światowej. Skutkowało 
to licznymi, nieodwracalnymi 
stratami nie tylko historycznymi, 
ale przede wszystkim architekto-
nicznymi. W związku z tym trze-
ba było podjąć działania, dzięki 
którym zostałby powstrzymany 
proces dewastacji. Od roku 2003 
zaczęto zajmować się zabezpie-
czaniem budowlano- konser-
watorskim oraz inwentaryzacją 
i dokumentacją obiektów na 
terenie Muzeum. Wszystkie te 
prace przyczyniły się do tego, iż 
zrodził się pomysł, aby utworzyć 
kompleksowy projekt konserwa-
torsko- budowlany „Kamienne 
Piekło KL Gross- Rosen I”, który 
obejmował tzw. część więźniarską 
Muzeum. Dzięki pomocy Funda-
cji Kamieniołomy Gross- Rosen, 
kamieniołom, w którym niegdyś 
pracowali więźniowie, został włą-
czony do działalności Muzeum. 
Cały teren Gross- Rosen został 
nie tylko oczyszczony z krzewów 
i drzew, ale pracownicy placówki 

muzealnej starali się również 
rozbudowywać ekspozycje. Udało 
się. Aktualnie Muzeum stara się 
realizować projekt artystyczny 
„Kamienne Piekło II”, polegający 
na zagospodarowaniu architek-
toniczno- przestrzennym, histo-
rycznego kamieniołomu. Został 
on zgłoszony do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na rok 
2014-2020 i pracownicy starają 
się dołożyć wszelkich starań, aby 
został on w pełni zrealizowany.

Działania podejmowane przez 
pracowników Muzeum Gross- 
Rosen z pewnością przysłużą 
się przyszłym pokoleniom. War-
to zaszczepić w sobie pamięć 
o tych, którzy w wielkim bólu 
i cierpieniu zginęli na terenie 
byłego obozu koncentracyjne-
go. Pamiętajmy o tych, którzy 
odeszli z tego świata nie tylko 
pozbawieni jakichkolwiek praw 
do życia, ale nawet do godnej 
śmierci.
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30 lat Muzeum Gross- Rosen
Muzeum powstało w 1983 roku, czyli 38 lat po zakończeniu II wojny światowej. Z tej okazji została zorganizowana uroczystość

Tragiczność z Gross- Rosen, uwiecz-
niona została na zdjęciach II edy-
cji konkursu fotograficznego KL 
Gross- Rosen „Pamiętajmy”. Celem 
konkursu było upamiętnienie tra-
gicznych wydarzeń z czasów II 
Wojny Światowej.

Do konkursowego jury, powołanego 
przez dyrektora muzeum- Janusza 
Barszcza, wpłynęło 110 prac. 
Podjęcie decyzji nie było łatwe, 
ponieważ tegoroczny poziom był 
naprawdę zadziwiająco wysoki. 
Uczestnicy nie mieli łatwego za-
dania, bo jak wiadomo, trudno jest 
wyrazić to, co przed laty spotkało 
jeńców tego obozu. Trudno jest 
opisać ich cierpienie, smutek, ból 
i tę tęsknotę za wolnością. Jednakże 
jury zdecydowało się nagrodzić kilka 
prac, które zdobyły ich serca. Poniżej 
prezentujemy listę szczęśliwców, 
wśród których znalazł się uczeń na-
szego, strzegomskiego Gimnazjum 
nr 1- Mateusz Osiński.

W kategorii powyżej 18 roku życia:
I miejsce: Adriana Pawłaszek, „I nie-
bo symbolem naszego losu”
II miejsce: Piotr Fietzek, „Ucieczka 
od cierpienia”

III miejsce: Magdalena Kuczyńska, 
„Tu zawsze zima będzie” – seria 
3 zdjęć
Wyróżnienia:
1.Adriana Pawłaszek, „Czerwień 

cierniowych róż na tle przygnębiającej, 
wstrząsającej rzeczywistości”.
2.Anna Toch, „Brama do nieba”.
3. Arkadiusz Łapka, „W kamieniu, 
krzewie i potoku…”.

W kategorii do 18 roku życia:
I miejsce: Mateusz Osiński, „Pozo-
stała pustka”
II miejsce: Mariola Osińska, „Lustrza-
ne odbicie zagłady ludzkości”
III miejsce: Ada Trzeciak, „Kości 
zmielone na proszek z ciał przerobio-
nych w mydło”
Wyróżnienia:
1.Mariola Osińska, „Okno kusi 
wolnością”
2.Paulina Klimala, „W pamięci róż” 
– seria 2 zdjęć
3. Mateusz Osiński, „Ciało zasnęło – 
dusza na wolności”
Warto nadmienić, że wręczanie nagród 
odbyło się 10 kwietnia w Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy. W uroczy-
stości wzięli udział: zastępca dyrektora 
Muzeum Gross-Rosen, członkowie 
komisji konkursowej oraz pracownicy 
Działu Oświatowego. Po odczytaniu 
protokołu nastąpiło uroczyste wrę-
czenie nagród i otwarcie wystawy 
pokonkursowej, która cieszyła się 
wielkim uznaniem przybyłych.
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„Globalizacja – szansa czy 
zagrożenie dla świata” – pod 
takim hasłem w Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu odbyła się 
prezentacja projektów edu-
kacyjnych, w których wzięli 
udział uczniowie klas II. 

Projekt edukacyjny to dzia-
łanie, które ma na celu roz-
wiązanie jakiegoś problemu, 
znalezienie odpowiedzi na 
ważne pytania, sformułowanie 
rozwiązania. Udział w projek-
cie umożliwia uczniom zdoby-
wanie i rozwiązywanie umie-
jętności kluczowych takich jak: 
współpraca w grupie, komuni-
kowanie się, selekcjonowanie 
i przetwarzanie informacji, sta-
wianie pytań i formułowanie 
wniosków, planowanie pracy, 
samokontrolę i samoocenę oraz 
prezentowanie wyników pracy 
na forum.

W Gimnazjum nr 1 ucznio-
wie mieli do wyboru 12 projek-
tów edukacyjnych, w których 
czynnie uczestniczyli. W efek-
cie gimnazjaliści, w obecności 

rodziców i nauczycieli, przed-
stawili swoje osiągnięcia. Na 
sali gimnastycznej zostały 
pokazane dwie prezentacje 
multimedialne o tematyce 
związanej z globalizacją oraz 
przedstawienia promujące 
zdrowy i ekologiczny styl 
życia. Treści pokazu uświet-
niły występy wokalne uczniów 
szkoły. Pozostałe wytwory prac 
uczniów rodzice mogli zoba-
czyć na stoiskach. Uczniowie 
pod czujnym okiem nauczy-
cieli przygotowali wystawy, na 
których znalazły się albumy, 
plakaty, prace pisemne, ma-
kiety przedstawiające efekty 
ich pracy, które były wyni-
kiem różnorodnej aktywno-
ści zespołów projektowych. 
Dużym powodzeniem cieszył 
się kącik kulinarny. Wszyscy 
mogli spróbować przygotowa-
ne przez uczniów różnorodne 
potrawy.

 Realizacja projektów prze-
biegała zgodnie z harmonogra-
mem, cele zostały osiągnięte. 

Już po raz kolejny, Urząd 
Miejski gościł uczniów z Ze-
społu Szkół w Strzegomiu 
z Technikum Informatycz-
nego, Technikum Ekono-
micznego oraz Technikum 
Górnictwa Odkrywkowego.

17 kwietnia 2013 r. mło-
dzież przybyła do magistra-
tu, w celu zapoznania się 
z  jego funkcjonowaniem. 
A wszystko to w ramach 
„Dnia Przedsiębiorczości” 
czyli programu skierowanego 
dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, którego organi-
zatorem jest Fundacja Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości 
pod honorowym patronatem 

prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego . Dzięki  te j 
akcji młodzież ma nie tyl-
ko szansę na to, aby zapo-
znać się z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa, ale również 

przekonać się na czym tak 
naprawdę polega zarządza-
nie firmą. Na tegorocznym 
„Dniu Przedsiębiorczości” 
uczniowie, m.in. wysłuchali 
wykładów na temat gospo-
darowania odpadami komu-
nalnymi i uchwały, która jest 
z nimi związana; składania 
wniosków o dowód osobisty 
oraz o zasadach zakładania 
działalności gospodarczej. 

Spotkanie z młodzieżą pro-
wadziły: Iwona Zabawa-Bu-
dziszyn - sekretarz gminy, 
Beata Wójcik - pracownik 
Wydziału Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi, Lucyna 
Krzak - naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Bez-
p iecz eńs twa  o raz  M a r i a 
Wo j n o w s k a  -  k i e rown ik 
Referatu Inicjatyw Gospo-
darczych.
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Prezentowali swoje projekty

Dzień Przedsiębiorczości  
w strzegomskim Urzędzie 

Pisanie przemówienia, reda-
gowanie tekstów, odmiana 
imion i nazwisk- to właśnie 
m.in. takie zadania języko-
we czekały na uczestników 
konkursu przygotowanego 
przez Publiczną Szkołę Pod-
stawową nr 2 w Strzegomiu. 
16 kwietnia 2013 r. w Strze-
gomskim Centrum Kultury 
odbył się I Gminny Konkurs 
Języka Polskiego „Aby język 
giętki …”.

Celem konkursu jest nie tyl-
ko popularyzowanie i krzewie-
nie kultury języka polskiego, ale 
także kształtowanie wrażliwo-
ści językowej. Na wydarzeniu 
obecni byli m.in. burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta, naczelnik Wydziału 
Oświaty w Strzegomiu - Ur-
szula Podsiadły- Szubert, za-
stępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej- Maria Michalec, 
dr Helena Sojka- Maszta-
lerz- pracownik naukowo- 
dydaktyczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego, która podczas 
konkursu wygłosiła wykład na 
temat „Błędów językowych 
najczęściej popełnianych”, dr 
Dorota Michułka- adiunkt 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Tomasz Marczak- dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcące-
go w Strzegomiu. W konkursie 
wzięło udział 7 zespołów: Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 ze Strzegomia, Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 4 ze 
Strzegomia, Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Kostrzy, Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
ze Stanowic, Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Goczałkowa, 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej z Olszan, Publicznej Szko-
ły Podstawowej z Jaroszowa. 
Uczniowie zmagali się z sied-
mioma zadaniami, które pole-
gały m.in. na ułożeniu prze-
mówienia, sprawnym przeczy-
taniu „łamańców językowych”, 
poprawnej odmianie nazwisk, 
zredagowaniu przygotowanych 

tekstów czy stworzeniu rodziny 
wyrazów. Trzeba przyznać, że 
pytania nie były łatwe, aczkol-
wiek uczestnicy poradzili sobie 
z nimi znakomicie! Po ponad 
godzinnej „walce” z językiem 
polskim nadeszła najprzyjem-
niejsza chwila, czyli ogłoszenie 
wyników przez Jury, w skład 
którego weszli: dr Helena 
Sojka-Masztalerz, dr Doro-
ta Michułka, Grażyna Ku-
czer - rzecznik prasowy UM 
w Strzegomiu oraz Tomasz 
Marczak. Bezkonkurencyjni 
okazali się uczniowie z PSP 

nr 2 w Strzegomiu, którzy 
zajęli pierwsze miejsce. Drudzy 
w kolejności uplasowali się 
uczniowie z PSP nr 4, również 
ze Strzegomia. Natomiast 
3 miejsce na podium zajęła 
PSP w Stanowicach. Pierwsza 
„trójka” otrzymała książki, zaś 
pozostałe szkoły zostały nagro-
dzone dyplomami.

Całe wydarzenie uatrakcyj-
niły występy wokalne, taneczne 
i aktorskie przygotowane przez 
uczniów PSP nr 2 w Strze-
gomiu.
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W tym numerze opowiada 
o swojej dotychczasowej pracy 
Beata Jankiewicz, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jaroszowie. 

Moim głównym celem jako 
dyrektora zespołu, w którego 
skład wchodzi przedszkole, szkoła 
podstawowa oraz gimnazjum jest 
stałe podnoszenie i doskonalenie 
efektów pracy na wszystkich 
jego poziomach edukacyjnych. 
W związku z tym podjęłam wiele 
działań wokół stworzenia takich 
warunków, w których uczniowie 
będą mieli możliwość wszech-
stronnego rozwoju.

Szczególnie ważna jest dla 
mnie bardzo dobrze rozwijająca 
się współpraca z rodzicami oraz 
powołanie aktywnej i zaanga-
żowanej w życie szkoły Rady 
Rodziców. To dzięki wspólnemu 
działaniu rodziców i nauczycieli 
udało się stworzyć z zaniedbanych 
klas I-III nowoczesne sale eduka-
cji wczesnoszkolnej, bajeczną salę 
pięciolatków, przyjazną dzieciom 
świetlicę, a świeżo odmalowany 
korytarz szkoły podstawowej 
wyposażony został w szafki szat-
niowe. Wymieniono wykładziny 
dywanowe w przedszkolu i szkole 
podstawowej. Rada Rodziców 
i Samorząd Uczniowski organi-
zowali kiermasze podczas zebrań, 
a w lutym odbyła się zabawa 
walentynkowa, której dochód 
rodzice przeznaczyli na potrzeby 
szkoły. Udało mi się nawiązać 
kontakt i przekonać do pomocy 

w unowocześnianiu szkoły wiele 
instytucji zewnętrznych i osób 
fizycznych. Dzięki nim otrzy-
maliśmy środki na nowe meble 
i wyposażenie. Sponsorami byli: 
Ekologiczne Centrum Utylizacji 
„Veolia”, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko, 
Rada Sołecka w Jaroszowie, firma 
Jaromech, firma Jaromiks, Elek-
trolux oraz liczne osoby prywatne. 
Dzięki sponsorom udało się też 
zakupić do szkoły podstawowej 
tablicę interaktywną. W sumie 
od września 2012 do stycznia 
2013 r. pozyskano od podmio-
tów zewnętrznych 19812,16 zł 
i w ramach umów stałych 5398,66 
zł. Cieszę się także, że udało się 
w ferie zimowe wyremontować 
toalety dla dziewcząt. Jednym 
z naszych ostatnich działań było 
uruchomienie wygodnej stołówki, 
wyposażonej w pozyskane od 
darczyńców: zmywarkę, zlewo-
zmywak i mikrofalówkę. Każdego 
dnia wydawane są posiłki, w tym 
bezpłatne śniadania dla średnio 
80 uczniów. Już we wrześniu 
pozyskaliśmy środki na dożywia-
nie dzieci dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Roz-
woju Wsi Jaroszów i Rusko oraz 
Caritas, Fundacją Maciuś, Sto-
warzyszenie Europartner, Parafią 
pw. Jana Chrzciciela w Jaroszowie. 
Była to kwota ok. 9000 zł. Wspo-
maga nas także systematycznie 
Piekarnia Oszczepalscy.

Szkoła uczestniczy w progra-
mach „ Mleko w szkole” (129 
uczniów) oraz „ Owoce w szkole” 
(67 uczniów).

Rok szkolny 2012/2013 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jaroszowie charakteryzuje 
duże tempo zmian i praca nad 
doskonaleniem standardów 
procesów edukacyjnych. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu na-
uczycieli, w szkole odbyły się 
ciekawe imprezy o wyjątkowych 
walorach artystycznych i eduka-
cyjnych. W pamięci społeczności 
szkolnej na długo pozosta-
ną: otwarcie Orlika, Kolorowe 
Dni w przedszkolu oraz wigilia 
szkolna z wyjątkowymi gośćmi: 
Rzecznikiem Praw Dziecka 
Markiem Michalakiem, bur-
mistrzem Strzegomia Zbignie-
wem Suchytą, sędzią Anną 
Marią Wesołowską, Henryką 
Krzywonos i Haliną Zawadzką. 
Szczególnie uroczyście obcho-
dzone były Dni Patronów (przy 
współpracy z Towarzystwem 
Anny Jenke oraz Dolnośląskim 
Kręgiem Stowarzyszenia im. 
Janusza Korczaka), finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Jaroszowie oraz etap gminny 
Recytatorskiego Konkursu „Pe-
gazik”. W tym roku uzyskaliśmy 
certyfikat „ Szkoły Odkrywców 
Talentów” w ramach projektu 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego współfinansowane-
go przez Unię Europejską, co 
wskazuje na zaangażowanie 
nauczycieli w pracę z uczniami 
zdolnymi. Nauczyciele uczestni-
czyli w projekcie „Profesjonalna 
Akademia Trenerów” w ramach 
środków unijnych. Obecnie część 
z nich ma okazję bezpłatnie do-

skonalić język angielski w ramach 
Programu „Kapitał Ludzki”. 

Najbliższe miesiące to przede 
wszystkim dalsze działania wo-
kół zwiększenia bezpieczeństwa 
dzieci i aktywności uczniów na 
wszystkich etapach nauki. Sprzy-
jać temu będą pozyskane środki 
na budowę placu zabaw na po-
dwórku szkolnym oraz realizacja 
projektów edukacyjnych klasowych 
i szkolnych. Pragnę także, aby 
w moje działania na rzecz szkoły 
w Jaroszowie aktywnie włączyło się 
jeszcze więcej nauczycieli, rodziców 
i mieszkańców Jaroszowa. Nie-
zbędnymi zadaniami w zakresie 
remontów na najbliższe miesiące 
jest termomodernizacja budynku 
szkoły podstawowej z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej wraz 
z modernizacją instalacji grzewczej, 
odwodnienie terenu i wykonanie 
izolacji ścian budynku przedszkola, 
a także zagospodarowanie terenu 
należącego do szkoły.

Gminne zmagania językowe

Beata Jankiewicz wierzy w dobrą współpracę

Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z PSP nr 2 w Strzegomiu, którzy zajęli pierwsze miejsce

Prezentujemy osiągnięcia nowych dyrektorów szkół, wybranych w minionym roku
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Pamiętajmy o tysiącach ludzi, którzy w bólu i piekle na ziemi walczyli o wolność naszego kraju 

14 kwietnia 2013 r. miesz-
kańcy Strzegomia obcho-
dzili 73. rocznicę Zbrod-
ni Katyńskiej. Z tej okazji 
strzegomianie zgromadzili 
się na Skwerze Sybiraków, by 
uczcić pamięć poległych. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
uroczystą mszą świętą w Bazy-
lice Mniejszej. Następnie poczty 
sztandarowe, młodzież i miesz-
kańcy, ruszyli w korowodzie na 
Skwer Sybiraków. Towarzyszyła 
im Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 
W tym dniu szczególna uwaga 
była skupiona wokół osób, któ-
re doświadczyły prześladowań 
wbrew swojej woli i które znala-
zły się na nieludzkiej ziemi. Na 
uroczystości pojawiły się również 
rodziny osób zamordowanych 
w Katyniu, miejsca kaźni pol-
skich patriotów. W wydarzeniu 
wzięli również udział przed-
stawiciele władz Strzegomia: 
burmistrz Zbigniew Suchyta, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
- Tadeusz Wasyliszyn, przed-
stawiciele organizacji sybirackich: 
Stanisław Sznajder - prezes 
Oddziału Związku Sybiraków 
w Wałbrzychu oraz Jerzy Orab-
czuk - prezes Koła Sybiraków 
w Strzegomiu, przedstawiciele 
Związku Kombatantów RP 

i byłych więźniów politycznych, 
przedstawiciele duchowieństwa, 
radni miasta i gminy Strzegom. 
– Cieszę się, że możemy tutaj 
się spotkać, szczególnie, że jest 
dużo młodzieży. Pamiętajmy 
o tych, którzy zginęli. Bo to oni 
przyczynili się także do tego, że 
dziś możemy żyć w wolnej Polsce 
- mówił burmistrz. Katyń to nie-
ludzka ziemia, splamiona krwią 

22 tysięcy niewinnych Polaków. 
Jest to miejsce, którego słowami 
nie da się opisać. – Przeżyliśmy 
tam prawdziwe piekło. Stojąc 
tutaj, przed tym obeliskiem, jest 
mi bardzo przykro bo wspo-
mnienia o tym, jak w brutalny 
sposób rozstrzeliwano naszych 
polskich oficerów, strasznie bolą 
– opowiadał Jerzy Orabczuk. Po 
wystąpieniach przybyłych gości, 

nastąpiło złożenie kwiatów pod 
obeliskiem. Podczas uroczystości 
nie zabrakło również odegrania 
przez orkiestrę hymnu narodo-
wego i hymnu Sybiraków, który 
wprawił publiczność w zadumę. 

Pamiętajmy o tych tysiącach lu-
dzi, którzy w wielkim bólu i piekle 
na ziemi, niestrudzenie walczyli 
o wolność naszego kraju.

kw 

9 kwietnia odbyła się 35 edycja 
„Konfrontacji Artystycznych 
Zespołów Szkół Specjalnych”, 
z terenu województwa dolnoślą-
skiego. Na deskach SCK zapre-
zentował się: Strzegom, Świebo-
dzice DPS, Nowe Siodło, Piława 
Górna, Świebodzice, Świdnica, 
Jaskulin oraz Bielawa. 

Wszyscy zdolni, młodzi arty-
ści mieli okazję zaprezentować 
swój talent przed zaproszonymi 
gośćmi wśród których znalazł 
się m.in. burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta, zastępca 
burmistrza Wiesław 
Witkowski, zastęp-
ca przewodniczącego 
Rady Miejskiej Maria 
Michalec, dyrektor 
LO w Strzegomiu To-
masz Marczak, dy-
rektor SCK Bożena 
Bojanowska- Czuk, 
dyrektorzy i przed-
stawiciele placówek 
szkolno- wychowaw-
czych. „Konfrontacje 
Artystyczne Zespołów 
Szkół Specjalnych” to 
cykl prezentacji teatralnych, li-
terackich i muzycznych podsu-
mowujące rok pracy zarówno 
dzieci jak i nauczycieli Zało-
żeniem tej uroczystości, która 
swoje początki ma od 1978 roku, 
jest przekonanie, że „wszyscy 
jesteśmy równi wobec sztu-
ki”. – Cieszę się, że możemy 
uczestniczyć w tak wspaniałym 
wydarzeniu, że wspólnie możemy 
spędzić te chwile. Życzymy Wam 
wszystkiego dobrego – mówił 
burmistrz Zbigniew Suchyta. 
Konfrontacje to wielkie emocje 
nie tylko dla występujących, ale 
również dla widzów. – Oglądając 
występy, niejednokrotnie miałam 
w oczach łzy wzruszenia - mówi-
ła Bożena Bojanowska- Czuk. 
Na scenie zaprezentowały się, 
w kolejności:
- Szkoła Podstawowa nr 7 ze 

Strzegomia w układzie ta-
necznym do słynnego przeboju 
Michela Telo „Ai Se Eu Te 

Pego”, a zaraz po niej Gimna-
zjum nr 3 ze Strzegomia, które 
zabrało publiczność w „rejs 
statkiem”,

- Dom Pomocy Społecznej ze 
Świebodzic- Kolorowa Tęcza, 
w przedstawieniu „Rzepka”, 
gdzie najmłodszym uczestni-
kiem był 5-letni Mateuszek, 
który wywołał spore porusze-
nie wśród publiczności,

- Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy z Nowego 
Siodła- Humorki, w kabarecie 
„Szkolna Reforma”,

- Specjalny Ośrodek Szkol-
no- Wychowawczy z Piławy 
Górnej- Biedronki, w piosence 
„Chociaż mało mam lat”,

- Powiatowy Zespół Szkół Spe-
cjalnych ze Świebodzic- Na 
jednej nodze, w skeczu „Każdy 
innej muzy słucha”,

- Zespół Szkół Specjalnych nr 
5 (gimnazjum) ze Świdnicy- 
Wesołe Nutki, w przedstawie-
niu „Czerwony Kapturek”,

- Goście z Jaskulina, którzy 
przedstawili spektakl teatralny 
„Człowiek”,

- „Wiolinki” z Bielawy, które 
rozbawiły publiczność naj-
większymi przebojami radio-
wymi.

Na koniec uroczystości, wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki 
i nagrody. Kolejna edycja „Kon-
frontacji muzycznych” wywołała 
sporo emocji i poruszenia. 

kw

„Wszyscy równi wobec sztuki” 
czyli konfrontacje artystyczne Oddali cześć poległym w Katyniu
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Prezes Zarządu LGD „Szla-
kiem Granitu” uprzejmie 
informuje, że w dniach 6-7 
maja br. planowane jest szko-
lenie dla lokalnych liderów, 
sołtysów i przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 
z terenu gmin: Świdnica, 
Jaworzyna Śląska, Żarów, 
Udanin, Kostomłoty, Strze-
gom i Dobromierz. 

Szkolenie  odbędzie  s ię 
w Szkolnym Schronisku Mło-
dzieżowym w Lubachowie, 
58-114 Lubachów 12.

 
Tematyka szkolenia:
1. Zasady funkcjonowania 

LGD, cele i przedsięwzię-
cia Leadera – wykład,

2. Zadania możliwe do sfinan-
sowania w ramach operacji: 
małe projekty, tworzenie 
i rozwój mikroprzedsię-
b i o r s t w, ró ż n i c ow a n i e 
w kierunku działalności 
nierolniczej – wykład,

3. Zasady i reguły wsparcia, 
kwalifikowalność kosztów, 
wysokość kosztów – wykład

4. Wniosek oraz załączniki do 
wniosku – wykład

5. Lokalne kryteria wyboru – 
wykład

6. Wypełnianie wniosków - 
warsztaty

7. Opr acowan i e  wn io sku 
o  udzie lenie  pomocy - 
warsztaty

red

W zeszłym roku w gminie 
Strzegom przeprowadzone 
zostały remonty dróg polnych, 
które mają ogromne znaczenie 
gospodarcze i wykorzystywa-
ne są najczęściej do dojazdu 
do pól uprawnych. Wyremon-
towano drogi w Goczałkowie 
Górnym, w Olszanach oraz 
w Żółkiewce. To jednak nie 

koniec. Remonty będą kon-
tynuowane również i w tym 
roku. Prace będą polegały na 
mechanicznym profilowaniu 
i wyrównywaniu nawierzchni 
dróg, wykonaniu niezbęd-
nych dosypek odpowiednich 
kruszyw oraz wykoszeniu 
poboczy.

Mk

Zaproszenie na szkolenie 

Będzie łatwiejszy dojazd 
do gminnych pół uprawnych

W marcu br. rozpoczęła się 
długo oczekiwana przez 
wszystkich mieszkańców 
Rogoźnicy modernizacja 
świetlicy wiejskiej. Do końca 
maja pomieszczenia gospo-
darcze, jadalnia, kuchnia, 
magazyn, toalety i hol będą 
jak nowe!

Wykonawcą robót jest Zakład 
Usługowy Ogólno-Budowlany 
Ryszard Zarzycki, Piotr Ga-
dzina S.C. z Kamiennej Góry, 
oddział w Strzegomiu. W bu-
dżecie przeznaczono na ten cel 
kwotę w wysokości 65 tys. zł.

Zakres robót remontowych 
obejmuje: zamurowanie otworu 
okiennego w kuchni, wykonanie 
izolacji poziomych – hydroizo-
lacja i termoizolacja w jadalni, 

kuchni, toaletach i pomiesz-
czeniu gospodarczym, wymianę 
tynków, wykonanie nowych po-
sadzek, ułożenie glazury, roboty 
malarskie, montaż urządzeń 
kuchennych w kuchni, prze-
budowę i wymianę wewnętrz-
nej instalacji wodociągowej, 
przebudowę oraz przeniesie-
nie zestawu wodomierzowego 
w kuchni, przebudowę we-
wnętrznej kanalizacji sanitarnej, 
wykonanie wentylacji grawita-
cyjnej nawiewno-wywiewnej 
w toaletach i przebudowę in-
stalacji elektrycznej.

Budynek świetlicy wiejskiej 
w Rogoźnicy jest jeszcze po-
niemiecki i potrzebą chwili 
była modernizacja jego wnę-
trza. Remontem zostało objęte 
ok. 50 procent powierzchni 
tego lokalu. – Niezmiernie 

się cieszymy, że już wkrótce 
nasza świetlica będzie speł-
niała nowoczesne standardy 
i poprawi się jej funkcjonal-
ność. Dzięki temu będziemy 
mogli organizować tam różne 
imprezy okolicznościowe, dla 
najmłodszych, młodzieży i na-
szych seniorów – mówi sołtys 
Rogoźnicy, Henryk Radkow-
ski. - Dotychczasowy wygląd 
nie pozwalał w 100 procentach 
wykorzystywać świetlicy do 
organizacji imprez. Teraz to się 
diametralnie zmieni! – dodaje 
sołtys Radkowski.

Mieszkańcy sołectw gminy 
Strzegom powinni być zado-
woleni, bowiem w ostatnim 
okresie większość z 17 świetlic 
została doposażona, bądź wyre-
montowana. 

 tw

Świetlica w Rogoźnicy będzie jak nowa 
Mieszkańcy wsi bardzo się cieszą, że już wkrótce ich świetlica będzie spełniała wysokie standardy 

W imieniu organizatorów 
serdecznie zapraszamy na 
27. edycję Ogólnopolskich 
Biegów Przełajowych „Bieg 
Pamięci” Rogoźnica – Gross-
Rosen 2013. Ta znana i lubiana 
impreza sportowa odbędzie się 
w tym roku w sobotę, 11 maja.

Celem biegów, które odbędą 
się w parku w Rogoźnicy, jest 
popularyzacja biegów przełajo-
wych w środowiskach wiejskich, 
tworzenie warunków do czynnego 
uczestniczenia w różnych formach 
sportowych, wyłonienie najlep-
szych zawodniczek i zawodników, 
a także upowszechnienie wiedzy 
o byłym obozie koncentracyjnym 
Gross–Rosen, i uczczenie pamięci 
ofiar obozu.

Prawo startu w biegach mają 
dziewczęta i chłopcy zgłoszeni 
przez LZS, UKS, kluby sporto-
we, szkoły, inne stowarzyszenia 
sportowe posiadający badania 
lekarskie. Za badania lekarskie 
odpowiedzialni są prawni opie-

kunowie startujących zawodni-
ków. W przypadku pojedynczych 
(indywidualnych )zgłoszeń ba-
dania będą sprawdzane w biurze 
zawodów. Ilość zawodników jest 
nieograniczona, ale do klasyfikacji 
drużynowej (gminnej) punktowa-
nych będzie pierwszych 20 miejsc 
w każdym biegu. Każdy zawodnik 
powinien posiadać czytelnie wy-
pełnioną kartę startową zawierają-
cą: imię i nazwisko, rok urodzenia, 
nazwę szkoły, dystans.

Zgłoszenia ilościowe do biegów 
przyjmowane będą do 7 maja 
2013 r. - Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 
25-27, tel. 74 851 98 19, 607 13 
30 24.

Organizatorami majowej im-
prezy są: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w Warszawie, Krajowe 
Zrzeszenie LZS w Warszawie, 
Urząd Marszałkowski we Wrocła-
wiu, Dolnośląskie Zrzeszenie LZS 
we Wrocławiu, Gmina Strzegom, 
Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Świdnicy, 

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
w Strzegomiu, Oddział Miejsko-
gminny ZOSP RP w Strzegomiu, 
Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy i Strzegomskie Centrum 
Kultury.

Program:
9.00-12.10 przyjazd ekip – mu-
zeum Gross-Rosen – zwiedzanie 
muzeum;
12.15 - uroczyste złożenie wień-
ców pod pomnikiem Mauzo-
leum;
12.30 - start sztafety ze zniczem 
pamięci;
12.45 - odprawa techniczna;
12.55 - zapalenie ognia pamięci 
przy obelisku w parku w Ro-
goźnicy;
13.00 - rozpoczęcie biegów –sys-
temem krokowym;
ok. 15.30 - uroczyste zakoń-
czenie 

Przy okazji „Biegu Pamięci” 
Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy zaprasza uczestników do 
zapoznania się z historią funkcjo-
nującego w czasie drugiej wojny 

światowej obozu koncentracyj-
nego Gross-Rosen. Muzeum 
proponuje zapoznanie się z:
- genezą systemów totalitarnych 

w Europie (faszyzmu i stali-
nizmu) prezentowanych na 
wystawie „Zaginione człowie-
czeństwo”,

- dokumentami archiwalny-
mi, zdjęciami i eksponata-
mi pochodzącymi z okresu 
funkcjonowania obozu pre-
zentowanych na wystawach „ 
KL Gross- Rosen1941-1945” 
i „AL Riese ”

- poobozowymi reliktami (bramy 
obozu, łaźni, baraku francuskie-
go, polowego Kematorium),

- kamieniołomem, miejscem 
pracy i martyrologii więźniów.

Muzeum zapewnia nieodpłatną 
30-minutową projekcję filmu 
o „KL Gross- Rosen”. Zaintere-
sowanych prosimy o wcześniej-
sze zgłoszenie pobytu grupy. 
Muzeum jest czynne od godz. 
8.00. tel. kontaktowy (74) 842 
15 94.

red

Ponownie pobiegną w Rogoźnicy
Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą do 7 maja 2013 r. Warto się pospieszyć!

Maria Iwanicka jest osobą 
niezwykle pozytywną i energicz-
ną, swoim entuzjazmem zaraża 
wszystkich dookoła. O swojej 
miejscowości wypowiada się 
bardzo ciepło. - Centrum mojego 
małego świata, moją małą ojczy-
zną jest właśnie moja wieś - Mię-
dzyrzecze. Tutaj się urodziłam, 
wychowałam, wyszłam za mąż 
i tu urodzili się moi synowie. Całe 
moje życie związałam z moją wsią 
– opowiada Maria Iwanicka. - 
Życie tutaj upływa spokojnie, jak 
w typowej polskiej wsi.

Mieszkańcy Międzyrzecza wy-
brali ją na sołtysa w 1998 r. Swoją 
funkcję sprawuje już 4. kadencję 
i nie ukrywa, że ma jeszcze siły 
i energię do tego, żeby konty-
nuować swoje dzieło. – Czerpię 
z tego dużą satysfakcję, choć 
nieraz jest to ciężka praca – mówi 
Pani sołtys.

W Międzyrzeczu nie ma ko-
ścioła, nie ma też szkoły. Nic 
więc dziwnego, że sercem wsi 
i swoistym „centrum kultury” 
jest świetlica, która tętni życiem 
dzięki organizowanym w niej 
imprezom okolicznościowym, 
zajęciom świetlicowym dla dzieci, 
zebraniom sołeckim i Kół Go-
spodyń Wiejskich oraz wszel-
kim uroczystościom kościelnym 
i państwowym. W świetlicy zo-
stały wyremontowane wszystkie 
pomieszczenia, doposażono salę 
i kuchnię, wymieniono dach, 
ogrzewanie i 36 okien. W tym 
roku wymienione będą drzwi. 

Ogromnym marzeniem Marii 
Iwanickiej jest remont elewacji 

świetlicy wiejskiej i zagospo-
darowanie terenu wokół niej. 
- Burmistrz Strzegomia obiecał 
nam to i mam nadzieję, że słowa 
dotrzyma – mówi z uśmiechem. 
- Chciałabym doprowadzić także 
do wybudowania terenu rekre-
acyjno-sportowego dla naszych 
dzieci i młodzieży oraz remontu 
drogi.

Pani Sołtys podkreśla, że 
wspaniale współpracuje się 
jej z ludźmi. - Dzięki przed-
stawicielom Rady Sołeckiej, 
gospodyniom z koła i innym 
oddanym mieszkańcom mo-
żemy godnie uczestniczyć 
w rozmaitych jarmarkach, 
dożynkach, konkursach or-
ganizowanych przez naszą 
gminę i Strzegomskie Cen-
trum Kultury. W tym roku 
zorganizowaliśmy w naszej 
miejscowości Dzień Sołtysa.

- Ja kocham moją wieś i nie 
wyobrażam sobie, abym mogła 
mieszkać gdzie indziej – kończy 
Maria Iwanicka.

GK/tw

Prezentujemy sołtysów: 
M. Iwanicka z Międzyrzecza

Warunkiem udziału w szkole-
niu jest złożenie karty zgło-
szenia na adres: poczta@lgd-
szlakiemgranitu.pl, fax.71 /733 
78 80, lub pocztą na adres Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” Udanin 86B, 
55-340 Udanin. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa dnia: 30 kwietnia 
2013r. Karta zgłoszeń dostępna 
jest na stronie www.strzegom.pl 
w zakładce: Dotacje, Fundusze, 
Granty.
Ilość miejsc ograniczona (27 
osób), decyduje kolejność zgło-
szeń.

dystanse:
Rocznik Dziewczęta  Chłopcy
2006 i młodsi 100 m 100 m
2004 - 2005 100 m 100 m
2003-2002 200 m 200 m
2001-2000 800 m 800 m
1999  800 m 1000 m
1998-97 1000 m 1000 m
1996-95 1000m 2000 m
1993-94 2000 m 2000 m
bieg open I 1992 – 1983; 10 km
bieg open II 1982 i starsi  10 km
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znamy terminy  
zawodów z wędką 

Zarząd Koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Strzego-
miu poinformował o terminach 
zawodów wędkarskich, które 
w tym roku odbędą się na terenie 
zbiornika w Rusku.
5 maja - zawody spławikowe 
„Mistrzostwo Koła” (junior, kadet, 
kobiet, senior)
12 maja – zawody spławikowe 
o „Puchar Miziołka”
19 maja – zawody spławikowe 
o „Puchar Burmistrza Strzego-
mia”
2 czerwca – zawody spławikowe 
z okazji „Dnia Dziecka”
15 września – zawody spławikowe 
o „Puchar Prezesa Koła”

red

22 czerwca br., w trakcie Świę-
ta Granitu Strzegomskiego, 
odbędzie się 2. edycja biegu 
„Strzegomska Dwunastka – 
Biegajmy Razem. Ogólnopolski 
bieg w ubiegłym roku z impetem 
wdarł się do kalendarza imprez 
sportowych w naszym regionie 
i przez wszystkich został oce-
niony bardzo wysoko.

W 2012 r. 188 biegaczy (25 kobiet 
i 163 mężczyzn) stanęło na starcie 
1. Edycji biegu „Strzegomska Dwu-
nastka – Biegajmy Razem”. W tym 
gronie było 30 mieszkańców gminy 
Strzegom (8 kobiet, 22 mężczyzn). 
Trasa wiodła malowniczą pętlą 
ulicami naszego miasta, ze startem 
i metą w Rynku.

W tym roku organizatorem 
biegu jest Amatorski Klub Spor-
towy. Przewodniczącym Komitetu 

Organizacyjnego jest Honorowy 
Obywatel Strzegomia – prof. Jan 
Chmura, dyrektorem biegu dyrek-
tor OSiR-u Grzegorz Luszawski, 
a dyrektorem sportowym - Grze-
gorz Sulima.

W biegu głównym będą prowa-
dzone klasyfikacje indywidualne, 
generalna kobiet i mężczyzn, a także 
w kategoriach wiekowych kobiet 
i mężczyzn. Pierwsza kategoria 
kobiet i mężczyzn w wieku od 16 
do 29 lat (rocznik od 1997 do 1984), 
następna od 30 do 39 lat (rocznik 
1983 - 1974). Kolejna kategoria 
to od 40 do 49 lat (rocznik 1973 
- 1964), następna od 50 do 59 lat 
(rocznik 1963 - 1954), kolejna od 
60 do 69 lat (rocznik 1953 - 1944) 
i ostatnia kategoria od 70 lat i powy-
żej (rocznik od 1943 roku).

 Dodatkowo prowadzone będą 
klasyfikacje indywidualne gene-
ralna K i M mieszkańców gminy 

Strzegom, indywidualnie generalna 
K i M pracowników samorządu 
terytorialnego (pracownicy i radni 
wszystkich szczebli samorządu 
terytorialnego i nauczyciele) oraz 
pracowników branży kamieniar-
skiej. Ponadto przeprowadzone 
zostaną biegi towarzyszące dla 
dzieci i młodzieży, w których udział 
jest całkowicie bezpłatny. 
Prowadzone będą klasyfikacje 
indywidualne dziewcząt i chłop-
ców: 
•	 przedszkola	(2006	i	młodsze)	–	

dystans 250 m, 
•	 szkoły	podstawowe:	klasy	I-III	

(2005-2003) – dystans 500 m; 
klasy IV – VI (2002-2000) – dy-
stans 750 m,

•	 gimnazja	(1999	–	1997)	–	dystans	
1500 m.
Mając na uwadze, że promocja 

poprzez sport uznawana jest za 
jeden z najlepszych sposobów 

budowania wizerunku firm, orga-
nizatorzy zwracają się z propozycją 
sponsoringu tego niewątpliwie 
dużego wydarzenia sportowego 
i widowiskowego, które z pewnością 
przyniesie korzyści dla firmy, jak 
również całego regionu strzegom-
skiego. 
W ramach sponsoringu II edycji 
biegu „Strzegomska Dwunastka 
– Biegajmy Razem” oferujemy 
następujący zakres świadczeń:
- LOGO na kolorowym plakacie 
oraz ulotce informacyjnej;
- LOGO na numerze startowym 
(po biegu pozostają dla biegaczy);
- LOGO, LINK na stronie interneto-
wej biegu www.strzegomska12.eu;
- balony, stendy i inne materiały 
(stoiska) promocyjne – w uzgod-
nionej lokalizacji;
- udział przedstawiciela sponsora 
w ceremoniach otwarcia i deko-
racji;

- informacje na temat sponsora 
(dostarczone do organizatora) 
podawane podczas zawodów 
przez spikera

Ponadto oferujemy TYTU-
ŁY:

„SPONSOR TYTULARNY” 
– pakiet reklamowy wartości min. 
10 000 zł;

„SPONSOR GŁÓWNY ” 
– pakiet reklamowy wartości  
5 000 – 10 000 zł;

„PARTNER ZAWODÓW” 
– pakiet reklamowy wartości  
1 000 – 5 000 zł.

Zawodom patronują Marato-
nyPolskie.pl – największy portal 
internetowy polskich biegaczy 
oraz media regionalne i lokalne.

Na stronie www.strzegom.pl 
ukazał się interesujący wywiad 
z prof. Janem Chmurą. Serdecz-
nie zapraszamy do lektury.

organizatorzy

„II Strzegomska Dwunastka – Biegajmy Razem”
Ubiegłoroczna edycja imprezy zgromadziła na starcie blisko 200 biegaczy. Czy w tym roku na zawody zgłosi się więcej osób? 

Klasyfikacja końcowa turnieju 
przedstawia się następująco:
1) kategoria - seniorzy: 

I miejsce – Rafał Przybylski
II miejsce – Władysław Ki-
sielewicz
III miejsce – Ignacy Ko-
siński 

2) kategoria - kobiety: 

I miejsce – Maria Kwarciak
II miejsce – Ewa Konc
III miejsce – Irena Piórek

3) kategoria - juniorzy: 
I miejsce - Piotr Piórek
II miejsce – Gracjan Paw-
łowski
III miejsce – Mirosław No-
wak

4) kategoria - juniorki młodsze: 
I miejsce – Weronika Trybu-
szek
II miejsce – Malwina Juszczak
III miejsce – Karolina Kar-
wacka

5) kategoria - juniorzy młodsi: 
I miejsce – Waldemar Drążek
II miejsce – Jakub Nejman

III miejsce – Paweł Balawen-
der

6) kategoria - chłopcy do lat 12: 
I miejsce – Dawid Podhoro-
decki
II miejsce – Adrian Juszczak
III miejsce – Dawid Białous

Najlepsi w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali z rąk zastępcy 
dyrektora SCK - Krzysztofa 
Kalinowskiego puchary i złote 
medale, pozostali zaś srebrne 
i brązowe medale oraz pamiątko-
we dyplomy.

red

Powalczyli na szachownicy
Mistrzostwa Gminy Strzegom w Szachach Szybkich 2013 już z nami. Rozegrano siedem rund systemem szwajcarskim 

W kongresie uczestniczyli 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta oraz dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Grzegorz Luszawski. 

– Rozmawialiśmy o kon-
dycji sportu, właściwej or-
ganizacji zajęć wychowania 

fizycznego w szkołach oraz 
o programie „Królowa Sportu” 
dot. dofinansowania bieżni 
lekkoatletycznej – informuje 
burmistrz.

W trakcie kongresu wręczo-
no odznaczenia „Za zasługi dla 
Sportu” aktywnym działaczom 

sportowym, których wyróżnia 
wysoka aktywność w pracy 
i środowisku sportowym. Na 
wniosek zarządu Amatorskiego 
Klubu Sportowego, popartego 
przez posłankę na Sejm RP 
– Monikę Wielichowską, od-
znaczony został m. in. Ryszard 
Żmijewski ze Strzegomia, 
który od 1994 r. jest działaczem 
społecznym AKS-u Strzegom, 
a od blisko 10 lat pełni funkcję 
wiceprezesa. Często wspierał 
finansowo klub i nakłaniał in-
nych do sponsoringu. Ryszard 
Żmijewski wcześniej został 
odznaczony brązową odznaką 
za zasługi w sporcie nadaną 
przez Polski Związek Piłki 
Nożnej oraz medalem burmi-
strza Strzegomia za działalność 
na rzecz mieszkańców. 

tw
foto: użyczone

Ryszard Żmijewski odznaczony
Wiceprezes strzegomskiego AKS-u odebrał odznaczenie „Za zasługi dla Sportu”. Gratulujemy! 

Pogoda w końcu łaskawa. 
Piłkarze wrócili na boiska. 
W swoim drugim tegorocz-
nym meczu ligowym drużyna 
AKS-u Granit Strzegom S. 
A. zmierzyła się na wyjeździe 
z Miedzią II Legnica i nieste-
ty przegrała 3:4. 

4-ligowe rozgrywki nabie-
rają tempa i można mieć pra-
wie 100 procentową pewność, 
że aura nie będzie już krzyżo-
wać planów piłkarzom. Obu 
ekipom udało się w 2013 r. 
rozegrać po 1 kolejce – Miedź 
II ograła „u siebie” Orkan 
Szczedrzykowice 5:1, a nasz 
klub wygrał w Wielkiej Li-
pie 4:1.

Warto zaznaczyć, że legni-
czanie do tej pory znacznie 
lepiej grali na własnym bo-
isku. Spotkania wyjazdowe 
zupełnie im nie wychodzi-
ły, dość powiedzieć, że w 8 
dotychczasowych meczach 
zgromadzili tylko 2 punkty. 
Niestety jeden z nich zdobyli 
w Strzegomiu. 

 Niedzielne (14.04) zawody 
lepiej rozpoczęli goście, któ-
rzy bardzo szybko mogli objąć 
prowadzenie. Dobrych okazji 
nie wykorzystal i  Tracz y-
kowski i Buryło. Przewaga 
przyjezdnych została jednak 
udokumentowana golem - 
w 22 minucie bramkę zdobył 
po uderzeniu głową Buryło. 
Gospodarzom udało się wy-
równać już 8 minut później. 
Na szczęście strzegomianie 
jeszcze raz wyszli na prowa-

dzenie, a na listę strzelców 
wpisał się Traczykowski, dla 
którego było to już trzecie 
trafienie tej wiosny. 

Wszystko szło w miarę do-
brze do 60 minuty, kiedy to 
Marszałek sfaulował w polu 
karnym przeciwnika. Sędzia 
wskazał na punkt oddalony 
o 11 m od bramkarza i po-
kazał czerwoną kartkę na-
szemu piłkarzowi. Za chwilę 
padło wyrównanie. Od tego 
momentu gospodarze, gra-
jący w przewadze, uwierzyli 
w siebie i jeszcze dwukrotnie 
pokonali bramkarza AKS-u. 
W 80 minucie strzegomska 
drużyna co prawda strzeliła 
jeszcze kontaktowego gola 
(bramka Arendarczyka), jed-
nak to było wszystko, na co 
tego dnia było stać naszych 
ulubieńców. 

tw

Drużna naszego AKS-u  
miała pecha i przegrała… 

11 kwietnia br. we Wrocławiu odbył się Dolnośląski Kon-
gres Sportu Powszechnego z udziałem minister sportu 
i turystyki - Joanny Muchy. Tematem spotkania z przed-
stawicielami samorządów, wojewodami, przedstawicielami 
szkół i uczelni wyższych, trenerami oraz członkami klubów 
sportowych było przede wszystkim pełniejsze wykorzysta-
nie już istniejącej infrastruktury sportowej oraz szeroko 
pojęta aktywizacja sportowa. Wręczono też odznaczenia. 
Jedno z nich odebrał strzegomianin. 

14.04.2013 r. – Legnica 
Miedź II Legnica – AKS Granit 
Strzegom S. A. 4:3 (1:2) 
bramki dla AKS-u: Buryło 22’, 
Traczykowski 40’, Arendar-
czyk 80’ 
skład AKS-u: Trawka – Raf. Wi-
śniewski, Bęś, Sudoł, Marsza-
łek, M. Bobowski (Pospiszyl), 
Domaradzki, Borkowski, Bury-
ło, Traczykowski, Dobrowolski 
(Arendarczyk)

Kolejny turniej szachowy, którego organizatorem było Strzegomskie Centrum Kultury i 
Zarząd Powiatowy Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy odbył się 7 kwietnia br. 
w Centrum Aktywności Społecznej Karmel. Do walki stanęło 30 zawodników. Rozegrano 
7 rund systemem szwajcarskim. Zawody sędziował Władysław Kisielewicz.
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OLSZANY
02.05.2013, godz. 16:00 - 
„W świecie baśni” – Zgady-
wanka - naklejanka
06.05.2013, godz. 16:00 – „Od 
karteczki do książeczki” - roz-
mowa z dziećmi na temat
„Jak powstaje książka”?
07.05.2013, godz. 16:00 - Gry 
i zabawy na boisku
08.05.2013, godz. 16:00 - 
Wycieczka piesza do Zamku 
Książ
10.05.2013, godz. 16:00 – 
„Piękno wiosennych sadów”- 
czytamy poezję
13.05.2013, godz. 16:00 – 
„Wiosna” – rozwiązywanie 
zagadek 
14.05.2013, godz. 16:00 - Spa-
cer do Ogrodu Jordanowskiego 
w Olszanach
16.05.2013, godz. 16:00 - Tur-
niej warcabowy
17.05.2013, godz. 16:00 - Za-
poznanie z życiem i wyglądem 
dzieci z różnych stron świata
21.05.2013, godz. 16:00 - Za-
jęcia komputerowe
22.05.2013,godz. 16:00 - Rola 
matki w rodzinie – pogadan-
ka
24.05.2013, godz. 16:00 - 
„Laurka dla mojej Mamy” – 
zajęcia plastyczne
27.05.2013, godz. 16:00 – Za-
bawa w Kalambury
28.05.2013,godz. 16:00 - Za-
jęcia profilaktyczne” Jak prze-
ciwdziałać przemocy”

GOCZAŁKÓW
7.05.2013, godz. 16:30 - Zabawy 
sportowe na naszej Świetlicy

15.05.2013, godz. 16:30 - Za-
bawa w origami- zwierzątka 
z kolorowego papieru
21.05.2013, godz. 17:00 – Tur-
niej tenisa stołowego i bilarda
24.05.2013, godz. 16:30 - „Ko-
chamy nasze mamy”- zajęcia 
plastyczne

GODZIESZÓWEK
08.05.2013, godz. 15:00 - Gry 
i zabawy stolikowe
09.05.2013, godz. 15:00 – Roz-
grywki sportowe na boisku lub 
świetlicy
15.05.2013, godz. 15:00 - 
„Makaronowe korale w pre-
zencie dla Mamy” - zajęcia 
techniczne 
16.05.2013, godz. 15:00 - Gry 
i zabawy zręcznościowo-ru-
chowe przy muzyce
22.05.2013, godz. 15:00 - 
„Tulipan z niespodzianką dla 
Mamy” – zajęcia plastyczne
23.05.2013, godz. 15:00 - „Ka-
raoke” - zabawy przy muzyce

JAROSZÓW
02.05.2013, godz. 14:00 - Roz-
wiązywanie zagadek na temat 
różnych zawodów.
07.05.2013, godz. 15:00 – Wy-
cieczka po okolicy
16.05.2013, godz. 15:00 - Gry 
i zabawy zręcznościowe
21.05.2013, godz. 15:30 – 
Rozgrywki sportowe na sali 
gimnastycznej
24.05.2013, godz. 14:00 - 
„Laurka dla Mamy” – zajęcia 
plastyczne
28.05.2013, godz. 15:00 – Roz-
grywki planszowe

STANOWICE
02.05.2013, godz. 16:00 – Piesza 
wycieczka po zakątkach Sta-
nowic
07.05.2013, godz. 16:00 - Poezja 
J. Chrzęszczewskiej- o ochronie 
ptasich gniazd.
08.05.2013, godz. 16:00 – Turniej 
tenisa stołowego
09.05.2013, godz. 16:00 - „Jestem 
zły... smutny... szczęśliwy...” – pro-
jekt plakatu
10.05.2013, godz. 16:00 - „Wio-
sna w moim ogrodzie” – prace 
plastyczne
13.05.2013, godz. 16:00 – „Śmieci 
zanieczyszczają Ziemę”- poga-
danka
14.05.2013, godz. 16:00 - Segre-
gujemy śmieci - pogadanka
15.05.2013, godz. 16:00 - Przy-
słowia o odpadach - quiz
17.05.2013, godz. 16:00 - Wybory 
miss naszej świetlicy
22.05.2013, godz. 16:00 - Wiersz 
„Rozmowa z mamą” E. Słomiń-
skiej.
23.05.2013, godz. 16:00 – „Za 
co kochamy nasze mamy” - po-
gadanka
24.05.2013, godz. 16:00 - „Portret 
mojej mamy” – zajęcia plastyczne
27.05.2013, godz. 16:00 - „Laurka 
dla Mamy” – zajęcia plastyczne 
techniką dowolną
29.05.2013, godz. 16:00 - Zagadki 
Smoka Obiboka
31.05.2013, godz. 16:00 – „Od 
kuchni” - zajęcia kulinarne

ŚWIETLICA OSIEDLO-
WA GRABY
07.05.2013, godz. 14:00 - „Je-
stem Europejczykiem, miesz-

kam w Polsce”- pogadanka 
10.05.2013, godz. 14:00 - „Za-
kładamy biuro podróży”- pro-
jektowanie trasy jednodniowej 
wycieczki po swoim mieście 
- praca zespołowa
13.05.2013, godz. 14:00 - 
„Moja wymarzona łąka i ja”- 
konkurs plastyczny.
20.05.2013, godz. 14:00 - Za-
jęcia sportowe
23.05.2013, godz. 14:00 - 
„Portret mojej mamy” - zajęcia 
plastyczne
28.05.2013, godz.14:00 - 
Mistrz Ortografii- konkurs 

TOMKOWICE
02.05.2013r. - Wycieczka edu-
kacyjna do Książa na XXV 
Festiwal Kwiatów i Sztuki
07.05.2013, godz.17:00 - Gry 
i zabawy integracyjne na świe-
żym powietrzu
10.05.2013, godz.16:00 - Wy-
cieczka rowerowa do pobliskie-
go lasku. Zabawy integracyjne 
z dziećmi z Granicy
12.05.2013, godz.17:00 - Tur-
niej gry w Badmintona
18.05.2013, godz.16:00 - Za-
bawy i gry podwórkowe (pod-
chody, ciuciubabka, w chowa-
nego)
22.05.2013, godz.15:00 - Zbiór 
materiałów potrzebnych do 
przygotowania laurek – spacer 
po okolicy.
24.05.2013, godz.17:00 - Wy-
konujemy laurki dla naszych 
mam z zebranych materiałów 
– zajęcia plastyczne.
26.05.2013, godz.18:00 – Spo-
tkanie z Okazji Dnia Matki

GRANICA
01.05.2013, godz. 16.00 – Świę-
to Pracy i Święto Konstytucji 3 
maja – pogadanka
01.05.2013, godz. 17.00 – „Fla-
ga Polski” – praca plastyczna 
w grupach
14.05.2013, godz. 16.00 – 
„Smacznie, zdrowo, kolorowo” 
– zajęcia kulinarne
17.05.2013, godz. 16.00 – „Ma-
jowa łąka” – zajęcia plastyczne
23.05.2013, godz. 16.00 – 
„Laurka dla Mamy” – zajęcia 
plastyczne
26.05.2013, godz. 16.00 – Spo-
tkanie dla Mam z okazji ich 
święta
28.5.2013, godz. 16.00 – ‘Pod-
wieczorek z niespodzianką” – 
zajęcia kulinarne

WIEŚNICA
01.05.2013, godz. 15.00 – 
Święto Pracy i Konstytucji 3 
maja – symbole narodowe i ich 
wartości – konkurs wiedzy
06.05.2013, godz. 15.00 – 
„Pani Ziemia w przestrzeni” 
– prace plastyczne
06.05.2013, godz. 17.00 – Mini 
turniej warcabowy
08.05.2013, godz. 15.00 – 
„Mój rodzinny album”, „Moja 
wieś w fotografii” – konkursy 
plastyczne
20.05.2013, godz. 15.00 – 
„Wiosna na talerzu” – zajęcia 
kulinarne
22.05.2013, godz. 15.00 – Ori-
gami – zajęcia plastyczne
26.05.2013, godz. 15.00 – 
Dzień Matki – spotkanie z flo-
rystą

Co się będzie działo w świetlicach wiejskich?

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 
651 z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego

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

- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 103/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
10 kwietnia 2013 r.

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiące własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 96/B/2013, 
Nr 97/B/2013, Nr 98/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
8 kwietnia 2013 r.;
- zamiany zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 99/B/2013 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 8 
kwietnia 2013 r.

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 110/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
16 kwietnia 2013 r.

DYREKTOR 
OSIR-u 
InFormuJe

Na podstawie art. 35, ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. O go-
spodarce nieruchomościami 
(Dz. U. Z 2010 r. Nr 102 poz. 
651 z późn. zm.) informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania w najem zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 20/2013, 
Dyrektora OSiR, z dnia 18 
kwietnia 2013 r. 

Elektrośmieci to zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Są 
nimi przestarzałe lub zepsute 
pralki, lodówki, komputery, 
telefony, świetlówki i żarówki 
energooszczędne, telewizory, 
sprzęt audio, żelazka, telefony, 

wiertarki i inne podobne sprzę-
ty zasilane na prąd lub na ba-
terie. Elektrośmieci nie wolno 
wyrzucać do śmietnika. Jest to 
karalne! Stare zużyte i zepsute 
urządzenia nie powinny być też 
przechowywane. 

Oddaj swoje elektrośmieci!

Elektrośmieci możesz teraz oddać bezpłatnie w na-
stępujących punktach w Strzegomiu: 
- Zakład Usług komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. 

w organizacji, 58-150 Strzegom, ul. Al. Wojska Polskie-
go 75, 

- Neonet Spółka Akcyjna, 58-150 Strzegom, ul. Paderew-
skiego 6,

- Miranda Sp. z o.o., 58-150 Strzegom, ul. Witosa 5,
- Lidl, 58-150 Strzegom, ul. Olszowa 1a

na oddanie w najem garażu, 
o pow. 12,10 m2, położonego 
w granicach działki nr 845, AM-
26, obr-3 w Strzegomiu, przy ul. 
Św. Jadwigi 1-1a. 
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 16 maja 
2013 roku, o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na kwo-
tę 3,64 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 200 zł w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13 maja 2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za najem garażu, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 

osoby zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 30 dni, licząc 
od daty rozstrzygnięcia prze-
targu.

Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obciążeń 
na rzecz osób trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 13 maja 2013 
roku, w godzinach od 10.00 
do 10.15.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. Nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.

W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

Z A P R A S Z A M Y !!!

WNZ.6845.181.129.2012.RI

BurmIStrz StrzeGomIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY
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