
Kłopotliwi lokatorzy po-
trafią być prawdziwą zmo-
rą. Zniszczone klatki scho-
dowe, libacje alkoholowe, 
zagłuszanie ciszy nocnej 
– to tylko nieliczne z wie-
lu przykładów zachowań 
niektór ych mieszkańców 
gminnych budynków. Dla-
tego władze Strzegomia, 
odpowiadając na prośby 
mieszkańców, postanowiły 
temu problemowi zara-
dzić. 

- Mieszkańcy mają dość 
mieszkania w blokach, gdzie są 
terroryzowani przez niesfor-
nych i uciążliwych lokatorów 
– mówi Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strze-
gomia. Każdego tygodnia do 
zarządców, ale również i do 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu wpływają skargi na 
głośne zachowanie, niszcze-
nie lokali i klatek schodo-
wych, załatwianie potrzeb 
fizjologicznych na klatkach 
schodowych, puszczanie psa 
bez kagańca oraz na liczne 
libacje alkoholowe, podczas 
których niejednokrotnie do-
chodzi do bójek i awantur. 
Niszczone są lokale, a świeżo 
odremontowane korytarze 
ulegają dewastacji. – Dla przy-
kładów w jedynym z budyn-
ków w Jaroszowie tydzień po 
wymianie zostały zniszczone 
drzwi, a w Strzegomiu lokator 
wyrwał część nowej instalacji 
gazowej z miedzi i sprzedał 
na złom. Wszyscy mają dość 
takich incydentów, dlatego 
gmina podjęła decyzję, że 

w tym roku zakupione zostaną 
kontenery mieszkalne, do któ-
rych zostaną przekwaterowani 
najbardziej uciążliwi lokatorzy 
– wyjaśnia Wiesław Witkow-
ski. Obecnie wypowiadane są 
umowy najmu i kierowane są 
wnioski do sądu o eksmisję. 
Na razie planowany jest za-
kup 4 – 6 kontenerów, jednak 
w razie potrzeby w przyszłym 
roku zakupione zostaną ko-
lejne. – Obecnie Wydział 
Gospodarki Lokalowej pro-
wadzi prace zmierzające do 
przygotowania zadania od 
strony techniczno-prawnej, 
tj. uzyskania stosowanego 
pozwolenia w formie decyzji 
na postawienie i użytkowanie 
kontenerów. Rozpoczęcie ich 
użytkowania przewidziane jest 
na jesień tego roku – mówi 
Jarosław Smordowski, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Działanie takie 

ma także swoje ekonomiczne 
uzasadnienie. W dobie po-
garszającej się koniunktury, 
gmina jest zmuszona do wpro-
wadzania oszczędności w swo-
ich wydatkach bieżących, a te 
związane z utrzymaniem zaso-
bu mieszkaniowego stanowią 
niebagatelną kwotę w budże-
cie, bo ponad 3,3 mln złotych. 
Dodajmy, że decyzja o zakupie 
i wprowadzaniu do eksploatacji 
kontenerów mieszkalnych roz-
ważana była przez gminę już 
w latach poprzednich. Celem 
tego zamierzenia jest przede 
wszystkim rozwiązanie proble-
mu uciążliwych lokatorów. 
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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
wielka nagroda 
dla Strzegomia 

Wyróżnienie marszałka 
dla Strzegomia i Ciepło-
wodów za działania dla 
seniorów. 

 Str. 2

StrzeGom
Uwaga!!! 
Są utrudnienia 

Trwa budowa kanalizacji 
w Strzegomiu. Są i będą 
utrudnienia na kilku ulicach. 
Zobacz kiedy i gdzie. 

 Str.3 

SPort
Wstęp na WKKW 
darmowy!  

Informujemy, że mieszkańcy 
gminy Strzegom – za okaza-
niem dokumentu tożsamości – 
będą mogli wejść za darmo na 
Puchar Narodów w WKKW. 

 Str.10 

Gmina chce kupić sześć kontenerów, by rozwiązać problem kłopotliwych lokatorów. Do nich będą trafiać m.in. wandale

Pilnie potrzebna krew grupy 
B Rh (-) dla syna poseł na sejm 
RP Moniki Wielichowskiej, 
który zmaga się z ostrą postacią 
białaczki.

Cyprian potrzebuje grupy B 
Rh (-) minus. Można oddawać 
również każdą inną grupę krwi 
z informacją, że to krew dla 
Cypriana Wielichowskiego. 
Oddając inną krew, można po-
móc również innym dzieciom.

W tej chwili krew dla Cy-
priana jest zabezpieczona, 
ale w każdej chwili może jej 
zabraknąć. Osoby, które chcą 

pomóc Cyprianowi i mają 
grupę B Rh (-) minus, prosimy 
o kontakt telefoniczny, 74872 
16 03, a po godz. 16-tej 604 
464 071.

Osoby, które nie mają ozna-
czonej grupy krwi, również 
mogą zgłosić się do punktów 
krwiodawstwa, gdzie ich krew 
zostanie oznaczona i pobrana.

Szczegółowe informacje od-
nośnie punktów krwiodawstwa 
w poszczególnych miastach 
znajdują się na stronie www.
strzegom.pl w zakładce – Wia-
domości z Miasta i Gminy.

Pilnie potrzebna jest krew! 

Trwają prace przy ul. Kosza-
rowej w Strzegomiu, które 
wykonuje, wyłoniona w drodze 
przetargu, firma „Stal-Lok” 
z Żarowa. Mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowo wyre-
montowanej ulicy już z koń-
cem lipca tego roku.

- Jest to zadanie pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej ul. 
Koszarowej w Strzegomiu wraz 
z budową drobnej infrastruktury 
przestrzeni publicznej na terenach 
powojskowych” – wyjaśnia Eweli-
na Kowalska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Inwestycja jest przewidziana do 
współfinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013 - Priorytet 9 
– „Odnowa zdegradowanych ob-
szarów na terenie Dolnego Śląska 
(Miasta)”, Działanie 9.1 – „Od-
nowa zdegradowanych obszarów 
miejskich w miastach powyżej 10 
tysięcy mieszkańców”. 

Zakres robót obejmuje między 
innymi: rozebranie istniejących 

nawierzchni, przygotowanie te-
renu pod budowę, wykonanie na-
wierzchni jezdni z asfaltobetonu, 
wykonanie nawierzchni chodnika 
z kostki betonowej wibropraso-
wanej, wykonanie zjazdów na 
posesje z kostki wibroprasowanej, 
odwodnienie nawierzchni oraz 
wykonanie nowych wpustów 
drogowych przykrawężnikowych 
oraz wymianę istniejących. 

MK 

Koszarowa w remoncie
Gruntowny remont tej ulicy był potrzebny już od dawna. Rozpoczęto prace 

To sposób na uciążliwych!
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W obchodach, które odbyły 
się w dniach 10-11 maja br., 
uczestniczyli przedstawicie-
le aż 6 europejskich państw. 
Oprócz strzegomian byli to 
Włosi z Trento-Povo, Tren-
to-Villazzano oraz Pontas-
sieve, Austriacy z miejsco-
wości Retz, Niemcy z Tor-
gau, Słowacy z Bratysławy-
Ruzinov i Novych Zamków 
i oczywiście gospodarze, 
czyli Czesi ze Znojmo.

W skład strzegomskiej de-
legacji weszli: zastępca bur-
mistrza Strzegomia – Wie-
sław Witkowski, naczelnik 
Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji – Wioletta Urban, 
Ireneusz Traczyk – kierownik 
Wydziału Zieleni w Zakładzie 
Usług Komunalnych w Strze-
gomiu Sp. z o.o. w organizacji, 
Marek Walczuk i Tomasz 
Wanecki – pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Jerzy Zysk – lokalny rzeźbiarz 
oraz zespół muzyczny LOaded 
ze strzegomskiego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
pod opieką Agnieszki Rut. 
Strzegomianie przywieźli ze 
sobą domowe szynki i kieł-
basy, ogórki kiszone, chleb ze 

smalcem, kozie sery, ciasta, 
granitową biżuterię i materiały 
promujące miasto. – Nasze 
stoisko przypadło wszystkim 
do gustu. W ciągu dwóch dni 
odwiedziło je mnóstwo osób, 
które w samych superlatywach 
oceniały naszą ofertę. Cieszy-

my się, że mogliśmy wypromo-
wać nasze miasto w gronie tak 
wielu Europejczyków – mówi 
zastępca burmistrza, Wiesław 
Witkowski. W związku z tym, 
że Czesi aktualnie realizują 
projekt „Znojmo – miasto 
zieleni”, miasta partnerskie 
zostały zobligowane do przed-
stawienia w postaci multime-
dialnej, w jaki sposób zajmują 
się i dbają o zieleń miejską. 
Strzegomską prezentację przy-
gotowali i zreferowali Marek 
Walczuk i Ireneusz Traczyk. 
Po poszczególnych pokazach 
odbyła się panelowa dyskusja 
i wymiana doświadczeń. Gości 
z innych państw szczególnie 
zainteresował coroczny konkurs 
ogłaszany przez burmistrza 
Strzegomia odnośnie estetyki 
zagrody wiejskiej i przydomo-
wych ogródków. Dwudniowe 
obchody nie mogłyby się odbyć 
bez koncertów muzycznych. 
W tym roku strzegomskim re-

prezentantem był zespół LO-
aded, który na scenie w Znoj-
mo zaśpiewał wiele znanych 
i lubianych utworów. Występy 
młodych muzyków były bardzo 
udane, a o ich powodzeniu 
świadczyła żywa i sponta-
niczna reakcja publiczności. 
Kulminacyjnym punktem „Dni 
Miast Partnerskich” było odno-
wienie umowy o współpracy 
pomiędzy Znojmo a Pontas-
sieve, która trwa już 50 lat. 
Z kolei współpraca pomię-
dzy Znojmo a Strzegomiem, 
zapoczątkowana w 1998 r., 
liczy 15 lat. W związku z tym 
ponowiono zaproszenie dla 
starosty Znojmo – Vlastmila 
Gabrhela do złożenia wizyty 
w Strzegomiu w trakcie Święta 
Granitu Strzegomskiego, aby 
w sposób szczególny uczcić 
ten fakt i nakreślić plany na 
kolejne lata współpracy pol-
sko-czeskiej.

TW

Tylko dwie gminy - Strze-
gom i Ciepłowody, spośród 
38 zgłoszeń z całego Dolne-
go Śląska, zostały wyróżnio-
ne w plebiscycie ’’Działania 
gmin Województwa Dol-
nośląskiego kierowane do 
seniorów’’. 

Gala podsumowująca odbyła 
się 9 maja br. w sali widowisko-
wej Domu Kultury w Górze. 
Statuetkę burmistrzowi Strze-
gomia – Zbigniewowi Su-
chycie wręczył wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego – 
Radosław Mołoń. Nasza gmina 
– jak podkreślono w laudacji - 
aktywnie zajmuje się edukacją 
kulturalną seniorów poprzez 

organizację wyjazdów do teatru, 
opery, operetki. Kolejnym ce-
lem jest aktywizacja społeczna 
seniorów w postaci imprez 
środowiskowych oraz wyjazdów 
integracyjno – kulturalnych. 
Gmina Strzegom współpracuje 
z PUP w zakresie organizacji 
miejsc pracy dla bezrobotnych, 
szczególnie dla kobiet po 50 
roku życia. Powyższe rozstrzy-
gnięcia miały miejsce w ramach 
II edycji Plebiscytu „zDolne 
NGO”. Realizatorem zadania 
była Fundacja Pomocy Szkole 
im. Edwarda Machniewicza 
w Górze.

Foto: Urząd Miasta 
i Gminy w Górze
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Promocja w Znojmo

Mamy statuetkę „Zdolne NGO” 

Strzegomskie stoisko było oblegane przez mieszkańców Znojmo i gości wielu państw Europy

Wyróżnienie marszałka dla Strzegomia i Ciepłowodów za działania gmin na rzecz seniorów 

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 związku z tym do 31 
października 2013 r. prze-
widuje się utrudnienia w ru-
chu w rejonie ulic Szarych 
Szeregów – Wesołej, Reja, 
Rybnej, Aleja Wojska Pol-
skiego, Rzeźniczej, Wolskiej, 
Kasztelańskiej – mówi Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Zmianom ule-
gać będzie organizacja ruchu 
w rejonie tych ulic. Niekiedy 

nastąpi również całkowite za-
mknięcie niektórych odcinków 
ulicy lub zamknięcie połowy 
szerokości jezdni. 

- Do 30 maja 2013 r. wy-
łączona z ruchu jest część ul. 
Szarych Szeregów na odcinku 
od skrzyżowania z ulicą Św. Ja-
dwigi do skrzyżowania z ulicą 
Wesołą. Objazd wyłączonego 
z ruchu odcinka odbywa się 
przez ulicę Wesołą, Armii Kra-
jowej oraz Św. Jadwigi – wyja-
śnia Irena Kowalska. W ter-

minie późniejszym zamknięty 
będzie również odcinek ulicy 
Wesołej (przy budynkach wie-
lorodzinnych) od ulicy Szarych 
Szeregów.

Na pewien okres czasu wyłą-
czony z ruchu będzie odcinek 
ulicy Szarych Szeregów od 
skrzyżowania z ulicą Kaszte-
lańską do ulicy Wesołej. Na 
pozostałych odcinkach ruch 
odbywał się będzie jednym 
pasem jezdni. - O dokładnych 
terminach wyłączania z ruchu 
poszczególnych odcinków 
będziemy informować miesz-
kańców w miarę postępu robót 
– dodaje naczelnik. 

W miesiącach letnich, w trak-
cie układania nawierzchni dro-
gi, wyłączona będzie z ruchu 

ulica Szarych Sze-
regów w kierunku 
Międzyrzecza (do 
wiaduktu kolejo-
wego). Dokładne 
terminy wystąpienia 
utrudnień ustalane 
będą w miarę postę-
pu robót związanych 
z realizacją przed-
sięwzięcia i przeka-
zywane mieszkań-
com sukcesywnie.

- Chcielibyśmy 
przeprosić  za te 
utrudnienia, ale jest 
to konieczne dla 
zrealizowania tej 
inwestycji – mówi 
Irena Kowalska. 
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Są i będą utrudnienia na ulicach 
Całkowite zamknięcie odcinków ulicy lub połowy szerokości jezdni – takie utrudnienia mogą być do października. To konieczne dla zrealizowania tej inwestycji 

Wśród nich znalazły się takie 
pozycje, jak: „Geschichte der 
ritterlichen Johanniter Kirche 
und Comthurei von St. Peter und 
Paul in Striegau und ihrer Neben-
kirchen dasslebst” z 1864 roku, 

„Naturwissenschaftliche He-
imatfunde von Striegau” z 1928 
roku, „Striegau die Schoen dre-
ibergestadt in Niederschlesien” 
z 1934 roku, „Chronik der Stadt 
Striegau von den ältesten Zeiten 

bis zum Jahre 1889, bearbeitet von 
Juliusz Filla, Kator, Striegau 1889 
Im Selbstverlage des Verfassers”.  
Pozycje książkowe przyjęte zo-
stały z ogromnym entuzjazmem. 
Burmistrz, dziękując Henrykowi 
Maślukiewiczowi przekazał na 
jego ręce wydawnictwa promo-
cyjne gminy Strzegom oraz medal 
okolicznościowy wydany z okazji 
770-lecia nadania praw miej-
skich miastu Strzegom. Ogromną 

radość sprawiła burmistrzowi 
XIX-wieczna kronika miasta 
Strzegomia autorstwa Juliusza 
Filli. Pozycja ta jest właśnie w tłu-
maczeniu na język polski i wkrótce 
zostanie wydana, jako dokument 
historyczny miasta Strzegomia. 
Ciekawostką jest fakt, że kronika 
składa się z 468 stron tekstu wraz 
z przypisami, które objaśniają 
niezrozumiałe wyrażenia, np. 
stare miary i wagi, wyjaśniają 
ewentualne błędy lub nieścisłości 
występujące w oryginale oraz 
przybliżają czytelnikowi biogramy 
osób pojawiających się w orygi-

nalnej wersji kroniki. Dokładne 
opracowanie ma na celu łatwiej-
sze zrozumienie tekstu przez 
czytelnika, a także umożliwia 
wykorzystanie kroniki jako źródła 
historycznego np. przez uczniów. 
Oprócz tekstu w kronice umiesz-
czone jest zdjęcie starego zamku 
strzegomskiego o nazwie lenno 
grodzkie. Wszystkie przekazane 
przez Henryka Maślukiewicza 
książki znajdę się w zbiorach Izby 
Tradycji Ziemi Strzegomskiej, 
której uroczyste otwarcie nastąpi 
w dniu 23 czerwca br.
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Unikatowe książki o historii Strzegomia i Ziemi Strzegomskiej przekazał gminie strzegomianin Henryk Maślukiewicz Rada obradowała
Gminna Rada Działalności 

Pożytku Publicznego w Strze-
gomiu odbyła kolejne posie-
dzenie. Członkowie 15 maja 
br. omówili sprawozdanie z re-
alizacji programu współpracy 
gminy Strzegom z organiza-
cjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicz-
nego w zakresie realizacji 
zadań publicznych na 2012 
rok. Jednocześnie Rada Po-
żytku wydała jednogłośnie 
pozytywną opinię w zakresie 
omawianego sprawozdania. 
Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i pozostali 
członkowie Rady Pożytku 
włączyli się także w opraco-
wywanie projektu programu 
współpracy gminy z organi-
zacjami pozarządowymi na 
2014 i 2015 rok, zapowiadając 
zgłoszenie niebawem swoich 
propozycji. Członkowie Rady 
Pożytku zamierzają także 
włączyć się w organizację 
wrześniowego II Strzegom-
skiego Forum Organizacji 
Pozarządowych i wesprzeć 
organizatorów swoimi pomy-
słami. Kolejne posiedzenie 
Rady Pożytku już w czerwcu. 
Posiedzenia mają charakter 
otwarty. Zapraszamy zaintere-
sowanych, w tym szczególnie 
lokalne organizacje pozarzą-
dowe. Termin najbliższego 
spotkania: 19 czerwca o godz. 
14.30, Urząd Miejski w Strze-
gomiu.

Mks

- Zadałem premierowi py-
tanie, czy działalność stref 
ekonomicznych będzie prze-
dłużona, bo ta niepewność 
o jej dalsze losy utrudnia 
pozyskiwanie inwestorów 
– mówi Zbigniew Suchyta. 
– Premier nie odpowiedział 
jednoznacznie, ale jak wynika 
z komunikatu po wizycie, ma 
to być rok 2026. Burmistrz 
Strzegomia zwrócił także 
uwagę na brak stabilizacji 
kadrowej w WSSE „Invest 
Park” w Wałbrzychu. – Trzech 

prezesów w ciągu dwóch lat, 
ciągłe zmiany w zarządzie, 
zmiana kadry nie służy pozy-
skiwaniu inwestorów – uważa 
Zbigniew Suchyta. – Ta uwa-
ga wzbudziła trochę irytacji 
wiceminister gospodarki Ilony 
Antoniszyn-Klik, ale moim 
zdaniem taka jest prawda. 
Spotkanie było również okazją 
do umówienia się na spotkanie 
z nową prezes WSSE „Invest 
Park” w Wałbrzychu – Barba-
rą Kaśnikowską. 

red

Spotkanie z Ministrem

Teraz metamorfozie podda-
wany jest obiekt przy ulicy 
Brzegowej 71 w Strzegomiu, 
którego gmina jest właścicie-
lem w 1/3. 

Najpilniejszą sprawą do reali-
zacji jest, przeprowadzany obec-
nie, remont dachu. Wymieniona 
zostanie konstrukcja dachu oraz 
jego poszycie. Wymienione rów-
nież zostaną belki, łaty dachowe, 
rynny i naprawione zostaną 
kominy. Przeprowadzone będą 
także obróbki blacharskie. Koszt 
tej naprawy to 82 tys. złotych. 
Dodatkowo wewnątrz budynku 
naprawione zostaną schody 
drewniane. Kwota poniesiona na 
to przedsięwzięcie wyniesie 13 

tys. złotych. Po przeprowadzaniu 
remontu na sprzedaż wystawio-
ne zostaną dwa mieszkania w 
tym budynku, w trybie przetar-

gowym, w celu odzyskania przez 
gminę środków przeznaczonych 
na remont. 

red

Dom do remontu
Na bieżąco informujemy o remontach gminnych obiektów. Oto kolejny: 

Zadłużenie gminy Strzegom Rozdają żywność 
Euro-Partner prowadzi do-

datkowy nabór osób, które mogą 
skorzystać z bezpłatnej żywności 
w ramach programu PEAD. 
Pomoc adresowana jest do osób 
będących w trudnej sytuacji ma-
terialnej i życiowej. Zaintereso-
wani mogą zgłaszać się do biura 
stowarzyszenia, które mieści się 
w Centrum Aktywności Społecz-
nej „Karmel” przy ulicy Kościuszki 
w Strzegomiu. Członkowie sto-
warzyszenia dziękują jednocześnie 
za okazane wsparcie burmistrzowi 
Strzegomia Zbigniewowi Suchy-
cie, Aleksandrowi Jaskólskiemu 
oraz Franciszkowi Piłatowi. 

red 

Informujemy, jak wygląda 
stan zatrudnienia w FSB 
Piekarnie Strzegom na dzień 
7.05.2013 r. Fabryka aktu-
alnie zatrudnia łącznie 104 
osoby.

Gdyby gmina zorganizowała do-
datkowo prace interwencyjne dla 
59 osób ze środków finansowych 
gminy na roczny okres skutkujący 
otrzymaniem zasiłku, musiałaby 
wydać ok. 1 160 400 zł.

Strzegomianie pracują w FSB

Trwają prace roboty związane z budową kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Szarych Szeregów, Wesołej, Reja oraz kanalizacji 
deszczowej w ulicy Szarych Szeregów i ulicy Rybnej- w kie-
runku oczyszczalni ścieków. Po wykonaniu obu kanalizacji 
wykonawca przystąpi do przebudowy nawierzchni ulicy 
Szarych Szeregów. 

Niezwykły prezent
15 maja br. burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta gościł 
byłego mieszkańca Strzegomia - Henryka Maślukiewicza. 
Henryk Maślukiewicz od wielu mieszka w Świdnicy i prowadzi 
tam kancelarię prawną. Ojciec pana Henryka był niezwykłym 
pasjonatem historii Dolnego Śląska, a szczególnie Ziemi Strze-
gomskiej. Gość ofiarował burmistrzowi unikatowe książki. 

Poniżej prezentujemy stan zadłużenia gminy Strzegom, począwszy od roku 2010.

Rok Stan zadłużenia gminy 
Strzegom

Procent stosunku do 
zadłużenia w dochodów

2010 31 189 944 zł 42,93 %

2011 35 759 283 zł 47,47%

2012 40 301 447 zł 51,85 % 

11 maja br. burmistrz Strzegomia wziął udział w spotkaniu z 
wicepremierem i jednocześnie ministrem gospodarki – Januszem 
Piechocińskim. Głównym tematem wizyty ministra na Dolnym 
Śląsku były kwestie dotyczące inwestowania nowych firm w 
naszym regionie.

Zatrudnienie ogółem na dzień 07.05.2013 r. – 104 osoby

Liczba zatrudnionych z terenu gminy Strzegom – 59 osób
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W 1500 miastach na ca-
łym świecie, w tym w ponad 
200 miastach w Europie 
mieszkańcy decydują i chcą 
decydować o wydaniu części 
budżetu na własne pomy-
sły i projekty w ramach tak 
zwanego budżetu obywa-
telskiego. W Strzegomiu 
niekoniecznie. 

Z inicjatywą przekazania 
części środków budżetowych 
gminy na realizację projektów 
mieszkańców wystąpił burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
Niestety, z zaproszenia na spe-
cjalnie w tym celu zorganizo-
wane spotkanie, które odbyło się 
14 maja 2013 r. w strzegomskim 
magistracie, skorzystało jedynie 
trzech radnych Rady Miejskiej 
w Strzegomiu oraz dwóch by-
łych burmistrzów Strzegomia. 
Zabrakło mieszkańców i przed-
stawicieli lokalnych organizacji 
pozarządowych. Założenia bu-
dżetu obywatelskiego przedsta-
wiła zebranym Magdalena Ku-
czyńska – pełnomocnik burmi-
strza Strzegomia ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 
W skrócie budżet obywatelski 
jest procesem, w ramach któ-
rego mieszkańcy współtworzą 
budżet miasta, tym samym 
współdecydując o dystrybucji 
określonej puli środków publicz-
nych. W praktyce taki budżet 

angażuje mieszkańców w proces 
zarządzania miastem czy gminą, 
po to, aby podnieść efektyw-
ność realizacji dotychczasowej 
polityki miejskiej. Wymaga od 
uczestników aktywności i chęci 
współpracy, może przyczynić 
się do poprawy jakości życia 
i poczucia, że obywatel ma re-
alny wpływ na rozwój swojego 
miasta i gminy. - Są argumenty 
za i przeciw temu projektowi, 
stąd początek dyskusji nad bu-
dżetem obywatelskim i próba 
odpowiedzi, czy w Strzegomiu 
taki budżet jest nam potrzebny. 
Mieszkańcy powinni poczuć 
współodpowiedzialność za miej-
sce, w którym żyją, ponieważ 
sami musieliby ustalić priorytety 
do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego – powiedział 
podczas spotkania Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia. Radni nie 
opowiedzieli się jednoznacznie 
za tym, czy w Strzegomiu taki 
budżet jest potrzebny czy nie. 
Pojawiły się za to, jak to zwykle 
bywa, głosy za i przeciw. Za-
uważono, że środki budżetowe 
są ograniczone i zawsze ktoś 
będzie niezadowolony, a radni 
znają potrzeby mieszkańców 
i gminy oraz to, że frekwencja 
mieszkańców na tym spotkaniu 
to najlepsza odpowiedź, czy 
taki budżet w Strzegomiu jest 
potrzebny. Zastanawiano się, czy 
to nie będzie dublowanie roli, 

jaką mają radni miejscy, którzy 
są wybierani przez mieszkańców, 
wiedzą i znają potrzeby miasta 
i jego mieszkańców. Stwierdzo-
no, że jest to w pewnym sensie 
novum, a nowe idee zawsze ro-
dzą się w trudach. Jednak należy 
pracować nad aktywnością spo-
łeczną i podjąć temat. Uczest-
nicy spotkania wskazywali nie 
tylko na piętrzące się przeszkody, 
ale także na to, że zasadniczym 
punktem odniesienia budże-
tu obywatelskiego jest aspekt 
społeczny tego przedsięwzięcia. 
Najważniejsza jest próba dotar-
cia do ludzi i dialog społeczny, 
którego zadaniem jest pogodze-
nie pewnych racji. - Niczego nie 
narzucamy. Tworzymy szansę, 
a od mieszkańców i od Państwa 
zależy, czy z niej skorzysta-
cie – podsumował Wiesław 
Witkowski. Mając na uwadze 
wnioski z przeprowadzonej 
dyskusji, burmistrz Strzegomia 
postanowił kontynuować prace 
rozpoczęte w zakresie wdro-
żenia budżetu obywatelskiego 
w Strzegomiu. Od ich wyniku, 
a przede wszystkim od aktyw-
ności społeczeństwa, zależeć 
będzie dalszy los strzegomskiego 
budżetu obywatelskiego. 

Mieszkańcy mogą zgłaszać 
swoje propozycje do realizacji 
w ramach budżetu obywatel-
skiego na 2014 rok. Na stronie 
internetowej www.strzegom.pl 
i w Biurze Obsługi Interesantów 

dostępny jest specjalny formularz 
zgłoszeniowy. Swoje propozycje 
można składać osobiście w Biu-
rze Obsługi Interesanta lub 
mailowo na adres e-mail: mag-
dalena.kuczynska@strzegom.pl. 
Do dnia 31 maja br. czekamy na 
propozycje zadań inwestycyj-
nych, które zdaniem mieszkań-
ców należałoby wprowadzić do 
budżetu obywatelskiego. 

Mks 

Zabrakło głosu mieszkańców
Strzegomianie nie przyszli na spotkanie. Teraz do 31 maja br. urząd czeka na propozycje zadań inwestycyjnych, które powinny być w budżecie obywatelskim 

Przyczyny awarii wyjaśnia 
wiceprezes spółki Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu – 
Marek Jaryczewski. 

Pierwsze sygnały o słabszym 
ciśnieniu wody w ul. Paderew-
skiego oraz zanikach wody pod 
numerem 21, 23 odebraliśmy 
telefonicznie 7.05.2013 około 
godziny 9:00. Po rozpoznaniu 
sytuacji od godz 9:30 pracownicy 
WiK rozpoczęli lokalizację przy-
puszczalnego wycieku.

Przeglądnięto sieci wodocią-
gowe w rejonie ul Paderewskiego 
i Bankowej nie stwierdzono 
nigdzie wypływu wody na ze-
wnątrz.

Około godziny 13:00 podjęto 
decyzję o dostawie wody do bu-
dynków na ul. Paderewskiego 21, 
23 cysterną ciągnikową, o czym 
informowaliśmy odbiorców te-
lefonicznie, udzielając szczegóło-
wych wyjaśnień. Niezależnie od 
tego przeprowadzono rozmowę 
z prezesem wałbrzyskich Wo-
dociągów w sprawie wynajmu 
specjalistycznej ekipy ze sprzętem 
do wyszukiwania podziemnych 
wycieków wody, za pomocą odsłu-
chu geofonami. Prezes potwierdził 
przyjazd ekipy po godzinie 15-tej, 
ponieważ w chwili obecnej pro-
wadziła prace poszukiwawcze na 
terenie Wałbrzycha. Około 16:00 
rozpoczęto prace poszukiwaw-
cze, dzięki którym namierzono 
podziemny wyciek wody na ul. 
Dąbrowskiego pod postumentem 

eksponowanej rzeźby z granitu. 
Powstał problem z demontażem 
i przesunięciem rzeźby ze wzglę-
du na jej ciężar i gabaryty. Po 
uzyskaniu zgody na jej przenie-
sienie, został sprowadzony dźwig 
i przystąpiono do demontażu. 
Akcję przeniesienia rzeźby udało 
się zakończyć około godziny 
22.00. Ze względu na konieczność 
uzupełnienia wody w zbiornikach 
na SUW Olszany podjęto decyzję 
o dodatkowym wyłączeniu wody 
w rejonie ul. Dąbrowskiego, Pra-
łata Siwca i Kościelnej od godziny 
23:30 do 5:00 dnia 8.05.2013 
r. 8.05.2013 r. od godz. 7:30 
rozpoczęto wykonanie wykopu 
na ul. Dąbrowskiego. Prace były 
bardzo utrudnione ze względu na 
dużą ilość zagęszczenia uzbrojenia 
podziemnego (kable energetyczne 
i telefoniczne). Woda dla miesz-
kańców była włączana okresowo 
w rejonie ul. Dąbrowskiego, na-
tomiast ul. Paderewskiego była 
obsługiwana przez cysternę.

Prace wykopowe zakończono 
około 22:00 bez znalezienia 
miejsca wycieku wody, pomimo 
znacznego jej ubytku. Podjęto de-
cyzję o ponownym sprowadzeniu 
ekipy do lokalizacji wycieków. Po 
przyjeździe ekipy około godziny 
8:00 w dniu 9.05.2013r. zostało 
potwierdzone miejsce awarii 
na ul. Dąbrowskiego pod wiąz-
ką kabli energetycznych. We 
wskazanym rejonie można było 
prowadzić roboty wykopowe 
tylko ręcznie bez użycia sprzętu 
i kilofów ze względu na czynne 

kable energetyczne. Około godzi-
ny 11:30 pod kablami odkopano 
pęknięte stare przyłącze wodne 
do piwnic nieistniejącego budyn-
ku przy ul. Dąbrowskiego. Po na-
prawie uszkodzenia przywrócono 
około godziny 12:30 normalne 
dostawy wody w rejonie tej ulicy. 
Usunięcie awarii nie poprawiło 
sytuacji na ul. Paderewskiego. 
Ekipa z Wałbrzycha nie mogła 
nic ustalić ze względu duży hałas 
zewnętrzny od przejazdu samo-
chodów. Uzgodniono ponowny 
przyjazd ekipy w dniu 9.05.2013 
o godzinie 23:00. Komunikat 
o zanikach wody w ul Paderew-
skiego do systemu powiadomień 
został wysłany 9.05.2013 o koło 
godz. 14:00 po upewnieniu się, 
że awaria jest na pewno w tym 
rejonie. Również w tym czasie 
ukazał się komunikat na stronie 
internetowej WiK Strzegom. 
Cały czas na ul. Paderewskiego 
dostarczano wodę cysterną. Po 
przyjeździe ekipy z Wałbrzycha 
około godziny 23.00 zlokalizo-
wano wyciek wody w chodni-
ku na ul. Czerwonego Krzyża. 
O godzinie 23:15 przywrócono 
normalne dostawy wody w rejo-
nie tej ulicy. W chodniku na ul. 
Czerwonego Krzyża przebie-
ga boczna odnoga sieci z ulicy 
Paderewskiego w kierunku ul. 
Kościuszki. Przyczyną awarii było 
poprzeczne pęknięcie rurociągu 
PE o średnicy 90 mm. Woda 
z awarii znalazła ujście do za-
sypanych piwnic nieistniejącego 
budynku obok placu zabaw.

Nie było wody...
Awaria wodociągów na ulicach Dąbrowskiego i Paderewskiego w Strzegomiu nasi seniorzy  

„za komputerem”

Zespół Szkół Zawodowych 
w Strzegomiu w dniach od 
12.04. do 9.05., przepełniony 
był seniorami, którzy chcieli na-
uczyć się podstawowej obsługi 
komputera. Kurs, którego orga-
nizatorem było Strzegomskie 
Centrum Kultury i Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel”, dał im taką możliwość.

Zajęcia trwały 2 razy w tygo-
dniu po 1.5 godziny i prowadził 
je Marian Góra. 10 maja na 
terenie Centrum Aktywności 
Społecznej, odbyło się uroczyste 
wręczanie certyfikatów ukoń-
czenia kursu dla wszystkich 
uczestników. – Spotykamy 
się tutaj po to, aby uwieńczyć 
wszystkie trudy, jakie Państwo 
ponieśliście, spędzając w sumie 
9 godzin przed komputerem. 
Mam nadzieję, że udało mi 
się w Państwu zaszczepić chęć 
obcowania i oswojenia się z tym 
sprzętem – mówił Marian 
Góra. Kursanci byli niezwy-
kle zadowoleni z przebytego 
szkolenia i chcieliby, aby gmina 
organizowała więcej takich 
przedsięwzięć. W kursie wzięło 
udział w sumie 31 osób.

KW 

Wniosek można pobrać 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl. 

Dokumenty, które należy 
przedłożyć w celu wyrobienia 
dowodu osobistego:

Po raz pierwszy: 
- odpis aktu urodzenia,
-  2 fotografie aktualne / lewy 

półprofil/,
- inny dokument tożsamości 

/do wglądu/,
- wypełniony wniosek o wy-

danie dowodu osobistego.

Dla dzieci do 13 roku życia: 
- wypełniony wniosek o wy-

danie dowodu osobistego,
- odpis aktu urodzenia,
- 2 fotografie,
- obowiązkowa obecność 

obojga rodziców lub opie-
kuna prawnego / z aktual-
nymi dowodami osobisty-
mi/,

- obecność dziecka powyżej 
piątego roku życia

Dla dzieci powyżej 13 roku 
życia: 
- wypełniony wniosek o wy-

danie dowodu osobistego,
- odpis aktu urodzenia,
- 2 fotografie,
- obecność jednego z rodzi-

ców lub opiekuna prawnego 
z ważnym dowodem osobi-
stym.

Wymiana dowodu osobistego 
z powodu zmiany nazwiska: 

- wypełniony wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego,

- 2 fotografie,
- odpis aktu małżeństwa /je-

żeli ślub zawarty był w innej 
gminie niż miejsce zameldo-
wania/,

- dokument upoważniający do 
zmiany nazwiska.

Wymiana dowodu osobistego 
z powodu zmiany adresu:
Żonaty, zamężna, wdowa, roz-
wiedziona:
- wypełniony wniosek o wyda-

nie dowodu osobistego,
- 2 fotografie aktualne / lewy 

półprofil/,
- odpis aktu małżeństwa / 

jeśli ślub zawarty był w innej 
gminie niż miejscowość za-
meldowania/.

Kawaler, panna: 
- wypełniony wniosek o wyda-

nie dowodu osobistego,
- 2 fotografie /lewy półprofil/,
- odpis aktu urodzenia /jeżeli 

osoba urodziła się w innej 
miejscowości niż miejsco-
wość zameldowania na pobyt 
stały/.

O becność wnioskodawc y 
obowiązkowa przy złożeniu 
wniosku i odbiorze dowodu 
osobistego.

Czas oczekiwania na wydanie 
dowodu osobistego to 30 dni 
od daty złożenia wniosku.
Sprawę załatwia się na w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich 
i Bezpieczeństwa Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
pok. nr 7 na parterze. 

Jak wyrobić dowód osobisty
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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 siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

szara mysz: panie Burmistrzu, 
jak wszyscy wiemy pod strzego-
miem znajdują się tunele, pod-
ziemia, itp. czy jest jakakolwiek 
szansa na odnowienie ich (nie 
teraz, ale np. w przyszłości? na 
pewno byłyby to ogromne kwoty, 
ale podejrzewam, że szybko by 
się zwróciły. różne miejscowości 
na dolnym śląsku posiadają 
odrestaurowane i udostępnione 
dla zwiedzających podziemia-
miasta. mają dzięki nim napływ 

turystów. także byłaby to fajna 
atrakcja strzegomia która by 
ściągnęła turystów, a i nasi 
mieszkańcy byliby nią zaintere-
sowani, ponieważ wiem, że wie-
le osób bardzo ciekawią te tunele 
i poszliby pozwiedzać, jak i na 
pewno poprawiłby się handel 
dzięki napływowi turystów.

W roku 2011 zostały zle-
cone badania w obrębie Góry 
Krzyżowej, bo była hipoteza, 
że ulokowane tam są hale la-
boratoriów chemicznych. Nie 
potwierdziły się informacje, a 
wskazały tylko miejsce piwnicy 
po byłej restauracji. 

szymon: szanowny panie Bur-
mistrzu, czy mógłby pan zor-
ganizować inne sekcje sportu, 
ponieważ w gminie strzegom 
można utworzyć inne sekcje niż 
piłka nożna. można na przy-
kład zorganizować młodzieży 
sekcję sztuk walk. nauczą się 
dyscypliny, będą mogły wyjeż-
dżać na turnieje do innych miast 
albo zorganizować turnieje 
u nas.

Mamy już bardzo dużą sekcję 
judo (sporty walki) w Ama-
torskim Klubie Sportowym, 
która odnosi spore sukcesy. 
Zapraszam. 

eugeniusz: dzień dobry, sza-
nowny panie burmistrzu, nie 
jestem człowiekiem, który tylko 
krytykuje, lecz czy nie jest za-
sadne, aby przy awarii jakiej-
kolwiek sieci, która dostarcza do 
naszych domów wodę, energię, 
itd., firma do której należy sieć 
po kilku godzinach awarii po-
wiadomiła nas mieszkańców? 
to co się stało z wodą ludzka 
rzecz, lecz trochę pomyślunku 
tak po prostu.

W poprzednim tygodniu 
wiem, że były dwie awarie 
dotyczące ulicy Paderewskiego. 
Przy pierwszej awarii woda z 
przerwami była dostarczana 
beczkowozem. Systemem sms 
podał komunikat 9.05.2013 r. 
o godz. 15.18 i informował o 
całkowitym wyłączeniu wody 
od godz. 15.00 do godz. 15.00 
następnego dnia w związku z 
drugą awarią na ulicy Czerwo-
nego Krzyża. Awarię udało się 
usunąć o godz. 22.00. Bardzo 
przepraszam za utrudnienia, 
ale awarie były bardzo trud-
ne do wykrycia i trzeba było 
ściągać specjalną ekipę do ich 
wykrycia. 

Anna: cytat jednego z inter-
netowych artykułów: "rodzice 

dzieci, które nie zostały przyjęte 
do przedszkola mogą, a nawet 
powinni skarżyć się do sądu. 
gminy mają zapewnić wszyst-
kim równy dostęp do miejsc w 
przedszkolu - to konstytucyjne 
prawo - twierdzą prawnicy. Źle 
przygotowana reforma edukacji 
wywołał potworny chaos i może 
narazić gminy na ogromne wy-
datki na odszkodowania. co pan 
na to, panie Burmistrzu? moje 
dziecko nie zostało przyjęte do 
przedszkola (i nie tylko moje). 
złożyłam oczywiście odwołanie. 
czy w razie odmowy mam iść z 
tym do sądu?

To Pani decyzja. 

jan: panie Burmistrzu proszę 
pana o pilną interwencję w 
sprawie ceny wynajmu kortu 
tenisowego na terenie osir. w 
ubiegłym roku cena za godzinę 
wynosiła ok. 20zł, a z legity-
macją 10 zł, natomiast w tym 
roku cena wzrosła o 100 % i 
wynosi 20 zł od osoby lub 10 
zł za okazaniem legitymacji. 
to skandal. myślałem, ż e 
kort powstał po to, aby służyć 
wszystkim mieszkańcom, a jak 
widać robi się z niego rozryw-
kę dla bogatych. do tej pory, 
chcąc iść pograć ze znajomymi 

za godziny płaciliśmy 40 zł, a 
teraz za taki sam czas zapłaci-
my 160 zł! panie Burmistrzu, 
proszę coś z tym zrobić. takie 
działanie dyrekcji osir-u 
powoduje, że mniej zamoż-
ni mieszkańcy gminy mają 
ograniczony dostęp do obiektu, 
który został zbudowany dla 
wszystkich za publiczne pie-
niądze i moim zdaniem opłata 
za korzystanie powinna być 
symboliczna, a nie zaporowa. 
osir zamiast zachęcać do 
uprawiania sportu, a nie two-
rzyć bariery, które uniemożli-
wiają mu korzystanie z dobra 
publicznego, tylko dla tego, że 
kogoś nie stać. mam nadzieję, 
że pan podziela moje zdanie, 
że sport w naszej gminie jest 
dla wszystkich, a nie tylko dla 
bogatych. liczę, że zainter-
weniuje pan w tej sprawie. 
pozdrawiam.

Zaskoczony jestem tym 
pytaniem, gdyż cennik za 
kort nie był zmieniany w 
czasie mojej kadencji. Być 
może opłaty pobierane były 
niezgodnie z obowiązującymi 
stawkami, co postaram się 
wyjaśnić. Niezależnie od tego 
w zeszłym tygodniu pole-
ciłem dyrektorowi OSiR-u 

rozważenie obniżenia cen dla 
dorosłych. 
olszany: witam, chciałabym 
poinformować, iż w naszej 
wsi, a właściwie szkole, dzieją 
sie niepokojące rodziców dzieci 
rzeczy …

Sprawę przekazałem na-
czelnikowi Wydziału Oświaty 
celem pilnego wyjaśnienia.

krzysztof: panie Burmistrzu, 
chciałem zadać panu pytanie 
odnośnie informacji, która po-
jawiła się stronie www.strze-
gom.pl o tym, że jest potrzebna 
krew dla syna pani poseł. jakie 
ma to znaczenie, czyj to jest 
syn. jest to człowiek, któremu 
trzeba pomóc i tyle. czy tak 
samo jako najważniejszą in-
formację opublikowalibyście 
informację, gdyby krwi po-
trzebował każdy inny strze-
gomiak?

Zdecydowanie tak. Jeśli 
trzeba podać jakąś ważną 
informację, która ma pomóc 
naszym mieszkańcom, to za-
równo skrzynka z pytaniami 
do mnie, jak i strona interne-
towa gminy jest do dyspozy-
cji. Informacje tak ważne jak 
ta, znajdą swoje miejsce także 
w naszej gazecie.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Oprócz funkcjonujących już 
od lat narzędzi, typu zakład-
ka „Pytania do burmistrza” 
na www.strzegom.pl, która 
umożliwia kontakt mailowy 
z burmistrzem,(trochę ano-
nimowy i jednostronny) funk-
cjonują nowe rozwiązania, jak 
publikowanie odpowiedzi na 
pytania nie tylko na stro-
nie internetowej gminy, ale 
również na łamach biuletynu 
informacy jnego „Gminne 
wiadomości Strzegom”, wy-
dawanego z inicjatywy bur-
mistrza. Intencją wydawania 
własnej gazety była chęć do-
tarcia z informacją wszędzie. 
Pytania do burmistrza i od-
powiedzi na nie w różnych 
mediach świadczą o przej-
rzystości i czytelności dzia-
łań władz samorządowych. 
Pytania sygnalizują także 
problem, z którym boryka się 
nadawca, a który zawsze jest 
poddany pod rozwagę. Jest to 
jednak przepływ informacji 
w jedną stronę, czyli monolog, 
a potrzebny jest dialog.

Nowatorskim pociągnię-
ciem jest bezpośredni telefon 
do burmistrza, którego numer 
74 8560- 530 jest podawany 
do publicznej wiadomości 
w samorządowych mediach. 
W każdy wtorek w godz.8:00

-11:00 burmistrz  jest  do 
dyspozycji mieszkańców pod 
tym właśnie numerem. Rze-
czywistość potwierdziła po-
trzebę jego funkcjonowania, 
bowiem upraszcza to kontakt 
z burmistrzem i zaoszczędza 
czas interesanta. Ale kontakt 
telefoniczny nie zastąpi bez-
pośredniej rozmowy. 

Duża liczba interesantów, 
przyjmowanych w ramach 
godzin przyjęć we wtorki 
uwidacznia potrzebę naocz-
nych, bezpośrednich kontak-
tów i sygnalizuje potrzebę 
wyjścia z urzędu na konsul-
tacje społeczne w terenie. I to 
one są najbardziej charakte-
rystycznym i największym 
osiągnięciem władz obecnej 
kadencji w sferze kontaktów 
z ludźmi. Formy tych spotkań 
są różnorodne: od konsultacji 
branżowych, tematycznych, 
czy okolicznościowych, po-
przez spotkania z mieszkań-
cami gminny, aż po regularne 
narady z sołtysami. 

Nowo wprowadzone cy-
kliczne spotkania burmistrza 
z naczelnikami, dyrektorami 
i  kierownikami placówek 
podległych gminie, sprzyjają 
wypracowaniu właściwych 
kanałów informacy jnych, 
które są bardzo potrzebne dla 

właściwego funkcjonowania 
urzędu.

– Lubię spotkania z ludźmi. 
One są twórcze, kreatywne 
i budujące. Ludzie w bezpo-
średniej rozmowie otwierają 
się, nie boją się mówić, co ich 
boli, wnoszą wiele ważkich 
spostrzeżeń, które w praktyce 
okazują się słuszne. Słuchając 
ludzi, widzi się szerzej i czyni 
więcej. Mieszkańcy są dla 
mnie najważniejsi, dlatego 
spotykam się z nimi, by po-
znać ich potrzeby i nakreślić 
właściwy kierunek rozwoju 
gminy. A wszystko po to, by 
wszystkim nam żyło się lepiej 
i spokojniej. Nie kieruję gmi-
ną zza biurka, tylko wychodzę 
w teren, do człowieka, bo chcę 
być bliżej ludzi i pochylić się 
nad ich problemami - ko-
mentuje burmistrz Zbigniew 
Suchyta. 

Rozmowy, spotkania, kon-
sultacje, narady są ewident-
nym przykładem na to, że 
głos  mieszkańców gminy 
jest ważnym drogowskazem 
dla władz samorządowych 
i stanowi impuls do wielu 
podejmowanych działań.

Gk

Chcę być bliżej ludzi… bo w bezpośredniej rozmowie nie boją się mówić, co ich boli 
Lubię spotkania z mieszkańcami. One są twórcze, kreatywne i budujące. Słuchając, widzi się szerzej – mówi burmistrz Zbigniew Suchyta

Do tego, że burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta 
jest i chce być bliżej ludzi nie trzeba nikogo przekony-
wać. Widoczne od początku jego urzędowania poważne 
zmiany prowadzą do skrócenia dystansu w relacjach wła-
dze samorządowe - mieszkańcy, metodą poszukiwania 
możliwości bezpośrednich kontaktów, prowadzonych 
rozmów, po prostu wyjścia do ludzi, co w efekcie stwarza 
bazę do budowania ścisłych relacji społecznych i wy-
pracowania wspólnej odpowiedzialności za przyszłość 
gminy. Zmiany w komunikacji ze społeczeństwem zaszły 
na wielu płaszczyznach.
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XXXVIII Sesja Rady Miej-
skiej w Strzegomiu kadencji 
2010–2014 odbędzie się 23 
maja br. o godz. 15.00 w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskie-
go.

Porządek obrad: 
1. Otwarcie – powitanie.
2. Przedstawienie porządku ob-
rad.
3. Wybór sekretarza obrad.

4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVII 
Sesji Rady Miejskiej w Strzego-
miu odbytej w dniu 
25 kwietnia 2013 r.
6. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.
7. Informacja o pracach przewod-
niczącego Rady. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) udzielenia pomocy rzeczowej 
przez gminę Strzegom Woje-
wództwu Dolnośląskiemu w ra-

mach realizacji zadania pod 
nazwą: „Przebudowa chodników 
przy drodze 374 na odcinku od ul. 
Legnickiej do ul. Kasztelańskiej 
w Strzegomiu – etap II”,
b) zmieniająca uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy finanso-
wej przez gminę Strzegom 
Powiatowi Świdnickiemu na 
realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2922D Granica – Tomkowi-
ce” z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych,
c) zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom na 
lata 2013-2022, 
d) zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2013 rok,
e) zmieniająca uchwałę Nr 95/12 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 4 grudnia 2012 r. w spra-
wie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieru-
chomości,
f ) zasad udzielania osobom fi-
zycznym dotacji celowej na do-
finansowanie kosztów budowy 

podłączeń kanalizacyjnych bu-
dynków do zbiorowego systemu 
kanalizacji,
g) uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu wsi Grochotów, 
w gminie Strzegom,
h) zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady 
 Miejskiej w Strzegomiu,
i) stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu radnego,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia składu osobowego Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

9. Sprawozdanie z realizacji 
„Programu współpracy gminy 
Strzegom z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego w zakresie 
realizacji zada, publicznych na 
2012 rok”.
10. Sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu za 2012 rok.
11. Interpelacje i zapytania rad-
nych.
12. Wnioski i oświadczenia rad-
nych.
13. Informacje dla radnych.
14. Zamknięcie obrad. 

Majowa sesja - w czwartek
Czym tym razem zajmą się strzegomscy radni? Jakie uchwały podejmą? Na jakie tematy będą dyskutować? O tym dowiemy się już niebawem

Na świdnickim Rynku staną do 
rywalizacji drużyny ze wszystkich 
gmin należących do Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Księ-

stwa Świdnicko- Jaworskiego. 
W skład drużyn wchodzić będą 
oczywiście radni poszczególnych 
samorządów. Organizator prze-

widuje liczne atrakcje dla przy-
byłych. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych.

KW

Pomoc w poszukiwaniu miejsc 
pracy bezrobotnym, sprowa-
dzanie i dystrybucja żywności 
dla osób bezrobotnych i po-
trzebujących – to główne cele 
działalności Stowarzyszenia 
Promocji Zatrudnienia i Akty-
wizacji Zawodowej Bezrobot-
nych „Euro-Partner” mającego 
swoją siedzibę w Centrum 
Aktywności Społecznej Kar-
mel w Strzegomiu. 

14 maja br. przedstawiciele 
stowarzyszenia – przewodni-
czący Janusz Musiał, zastępca 
Jolanta Adamczak oraz Renata 
Głąb spotkali się z burmistrzem 
Strzegomia - Zbigniewem 
Suchytą w celu omówienia 
działalności „Euro-Partnera”, 
przedstawienia różnych proble-
mów, bolączek oraz potrzeb.

 - Staramy się pomagać tym, 
którzy do nas przyjdą, jednak 
z różnych względów jest to pomoc 
ograniczona – mówili w trakcie 
spotkania członkowie stowarzy-
szenia. - Szczególnie trudne są 
sytuacje, kiedy ludzie nie mają 
środków do życia i oczekują od 
nas, że znajdziemy dla nich pracę. 

Burmistrz podkreślił, że sytuacja na 
rynku pracy jest wyjątkowo ciężka 
i gmina robi wiele, aby pomóc 
bezrobotnym. Dzięki temu, że po-
jawił się pierwszy inwestor - FSB 
Piekarnie Sp. z o. o. zatrudnienie 
w firmie znalazło aż 59 osób (na 
104) z gminy Strzegom i należy 
się z tego bardzo cieszyć. Kolejni 
inwestorzy, którzy będą chcieli 
u nas rozpocząć swoją działalność 
produkcyjną, wpłyną na zmniej-
szenie bezrobocia. Także dzięki 
uruchomieniu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu pracę 
znajdzie 10 osób – Gmina robi, co 
może, jednak od tworzenia miejsc 
pracy nie jest Urząd Miejski czy 
stowarzyszenie, tylko Urząd Pracy 
– podkreśla burmistrz Strzegomia, 
dodając, że szczególnie zależy mu 
na pobudzaniu lokalnej gospo-
darki, dlatego stara się pomagać 
przedsiębiorcom, aby się 
rozwijali i dzięki temu 
tworzyli nowe miejsca 
pracy. Burmistrz zazna-
czył, że w gminie Strze-
gom pomoc społeczna 
realizowana jest poprzez 
3 instytucje: Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Stołów-
kę Charytatywną i Bank 

Żywności. Dystrybucją żywności 
w Banku Żywności zajmuje się 
właśnie stowarzyszenie „Euro-
Partner”. – To, co Państwo robią 
w ramach Banku Żywności, to 
jest najważniejsze. W ten sposób 
pomagacie tym mieszkańcom 
naszej gminy, których nie stać na 
zakup najpotrzebniejszych arty-
kułów żywnościowych. Jestem 
Wam za to bardzo wdzięczny 
i bardzo dziękuję – podsumował 
Zbigniew Suchyta. Warto jeszcze 
dodać, że gmina pokrywa koszty 
transportu darów z Banku Żyw-
ności do Strzegomia. Gospodarz 
miasta obiecał członkom „Eu-
ro-Partnera” pomoc w remon-
cie pomieszczenia, w którym 
magazynowana jest żywność, 
znajdującego się na ul. Al. Wojska 
Polskiego.

TW

Turniej Rajców w Świdnicy Wsparcie dla potrzebujących
Nasi rajcy kolejny raz staną do walki w wielu konkurencjach. Powodzenia! Starają się pomagać wszystkim, ale mają ograniczone możliwości działania

„Strzałem w dziesiątkę” 
okazał się „Biały Orlik” – 
sztuczne lodowisko funk-
cjonujące w okresie zimy 
na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 
W trakcie 2 sezonów z lo-
dowiska skorzystało ponad 
10  000 osób, w tym 8 000 
dzieci.

Decyzją burmistrza Strzego-
mia – Zbigniewa Suchyty cena 
biletu na lodowisko i basen 
jest symboliczna i wynosi 1 zł. 
Zdaniem burmistrza, obiek-
ty wybudowane za gminne 
pieniądze mają służyć miesz-
kańcom, a przede wszystkim 

dzieciom, dlatego od 2011 r. 
zmieniono cenę wejścia na 
basen od poniedziałku do 
czwartku na 1 zł, a lodowisko 
funkcjonuje z tą samą ceną od 
początku istnienia.

W trakcie ostatniej zimy z 
lodowiska skorzystało prawie 
4 700 osób, z czego 4 000 
to dzieci i z tego się bardzo 
cieszymy – mówi burmistrz 

Strzegomia. - Z informacji, 
jakie mamy, najbardziej popu-
larnym upominkiem dla dzieci 
w ostatnim roku były łyżwy. 

Na lodowisko zapraszamy 
już 6 grudnia, natomiast od 
15 czerwca na baseny. Bilety 
dla dzieci z gminy Strzegom 

będą kosztowały w dalszym 
ciągu 1 zł (od poniedziałku do 
czwartku), a w weekendy – 5 zł 
(po godz. 15.00 – 3 zł).

„Biały Orlik” lubiany przez strzegomian

W niedzielę, 23 czerwca br. w godzinach popołudniowych, rozpocznie się VI edycja Tur-
nieju Rajców Księstwa Świdnicko - Jaworskiego. 

Jak kształtują się koszty lodowiska?

koszty dochody

2011/12 21 428,25 zł 34 111 zł

2012/13 38 703 zł 18 891 zł

Należy dodać, że w pierwszym sezonie poniesiono 
koszty dzierżawy i zakupu maszyny do pielęgnacji lodu 
w kwocie 75 000 zł i był to wydatek jednorazowy.
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9.05.2013 r. w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Ja-
roszowie odbył się VIII 
Gminny Konkurs Recyta-
torski dla klas I-III szkół 
podstawowych.

Najlepsi recytatorzy z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu, Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 
3 w Strzegomiu, Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Go-
czałkowie, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Olszanach, 
Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Kostrzy, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Sta-
nowicach, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Rogoźnicy 
oraz Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jaroszowie zapre-
zentowali utwory z literatury 
dziecięcej, w tym szczególnie 
ulubione przez dzieci i doro-
słych wiersze Juliana Tuwima, 
który jest patronem 2013 
roku.

Organizatorzy imprezy za-
dbali o uroczystą oprawę im-
prezy. Motywem przewodnim 
byli bohaterowie utworów 
Juliana Tuwima. Nad przebie-
giem całego konkursu czuwało 
jury w składzie:. Aneta Sto-
kowiec- pracownik Biblioteki 

w Jaroszowie, Maria 
Kierko oraz Antoni-
na Miziołek – eme-
rytowane nauczycielki 
ZSP w Jaroszowie.

R e c y t o w a n i e 
wierszy przez naj-
młodszych artystów 
p r z e p l a t a n e  by ł o 
występami uczniów, 
w przerwie odbył się 
poczęstunek dla dzie-
ci i ich opiekunów 
artystycznych. Fun-
datorem wspaniałych 
nagród książkowych, 
maskotek i dyplomów 
był Gmina Strzegom 
i Rada Rodziców.

red

Zmagania młodych recytatorów
Głównym celem konkursu było popularyzowanie kultury słowa i uwrażliwienie dzieci na piękno poezji. Recytowanie wierszy przeplatane było występami uczniów 

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Rogoźnicy kończą 
swoją trzyletnią przygodę z pro-
jektami edukacyjnymi „Z Małej 
Szkoły w Wielki Świat”. 

W ciągu tych trzech lat, dzięki 
zastosowaniu metody projektów, 
dzieci ucząc się przez zabawę 
zdobywały wiedzę i poszerzały 
umiejętności z zakresu kompe-

tencji społeczno-obywa-
telskich i matematyczno 
-przyrodniczych. Wy-
korzystując dostępność 
profesjonalnego sprzętu: 
kamera, dyktafon, apa-
rat cyfrowy, mikrofon, 
nauczyły się nakręcać 
filmy, przeprowadzać 
profesjonalne wywiady 
z nauczycielami, starszy-
mi kolegami i koleżan-

kami, sąsiadami, mieszkańcami 
wsi oraz władzami gminy. Dzięki 
częstym i bliskim kontaktom 
ze społecznością lokalną, po-
znały zasady udanego dialogu 
obywatelskiego. Poznały także 
wartości związane z życiem 
w malej społeczności. Wiedzą, 
jak ważne są bliskie kontakty 
międzyludzkie, wzajemna po-
moc oraz znajomość historii 
swojej miejscowości. 

Podczas realizacji projektów 
matematyczno-przyrodniczych, 
uczniowie wykorzystywali róż-
norodne pomoce: lupy, pryzma-
ty, kompasy, mierniki, stopery, 
mikroskopy i inne. Poprzez te 
zajęcia mogli obserwować i pod-
glądać świat przyrody, utrwalać 
pojęcia matematyczne. Zajęcia 
projektowe były prowadzone 
zgodnie z podstawą programową. 
Realizacja projektów przyczyniła 
się do sukcesów uczniów i uczy-
niła działania placówki bardziej 
skutecznymi.

red

Z Małej Szkoły w Wielki Świat
W ciągu tych trzech lat, dzieci ucząc się przez zabawę zdobywały wiedzę i umiejętności, rozwijały się wszechstronnie Mamy książki 

elektroniczne! 
Biblioteka Publiczna w Strze-

gomiu wykupiła abonament do 
korzystania z bazy książek elek-
tronicznych, które udostępnia Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe 
na stronie www.libra.ibuk.pl. Baza 
ibuków zawiera ponad 1800 ksią-
żek. Podzielone są one na kategorie, 
np.: ekonomiczna, humanistyczna, 
matematyczno-przyrodnicza, po-
radniki, lektury, literatura piękna, 
itp. Każdy zainteresowany otrzyma 
w bibliotece bezpłatny kod PIN do 
portalu, dzięki któremu dokona 
rejestracji

red

W dniach od 1 do 4 maja 
2013 r. delegacja Gimnazjum 
nr 1 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Ty-
siąclecia w Strzegomiu w skła-
dzie: Beata Ślipko – dyrektor 
Gimnazjum oraz uczniowie 
klasy drugiej - Paweł Wroń-
ski i Mateusz Tatarek, wzięła 
udział w wizycie parlamentar-
nej w Brukseli „Dolnoślązacy 
66” na zaproszenie poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Li-
dii Geringer de Oedenberg. 

Wyjazd był nagrodą za wy-
graną w konkursie historycz-
nym „Niezłomni-zapomniani”, 
w którym najwyżej oceniono 
pracę uczniów strzegomskiej 
jedynki pt. „Sybir – więzienie 
bez krat” dotyczącą losów Je-
rzego Orabczuka.

Wyjazd do Brukseli obej-
mował wizytę w Parlamencie 
Europejskim oraz spotkanie 
z poseł Lidią Geringer de 
Oedenberg, wizytę w siedzi-

bie Komisji Europejskiej oraz 
spotkania z ekspertami. Był 
też czas na zwiedzanie najcie-
kawszych miejsc Brukseli m.in. 
Atomium, Chińskiej Pago-
dy, Parku Pięćdziesięciolecia, 
brukselskiej starówki – Grand 
Place, Muzeum Historii Natu-
ralnej, Parku Leopolda.

Urozmaicony program wizy-
ty umożliwił zarówno pogłę-
bienie wiedzy uczestników na 
temat struktur i zasad działania 
Parlamentu Europejskiego 
i innych instytucji Unii Euro-
pejskiej, jak również poznanie 
specyfiki Brukseli – miasta 
ciekawego, różnorodnego kul-
turowo, ważnego dla zjedno-
czonej Europy. 

Miła atmosfera wyjazdu 
umożliwiła też nawiązanie 
wielu ciekawych kontaktów, 
które mogą zaowocować dzia-
łaniami edukacyjnymi dla 
szerszej grupy uczniów. 

red

Po wizycie w Europarlamencie 

W tym numerze o swojej 
dotychczasowej pracy opo-
wiada Agnieszka Łukaszo-
nek, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Strzegomiu

Wszystkie moje działania 
jako dyrektora szkoły podpo-
rządkowane są sformułowanej 
misji szkoły: „Szkoła - miejscem 
dobrych relacji międzyludzkich, 
w którym dziecko czerpie radość 
z wszechstronnego rozwoju”. 
Nauczyciele Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 angażują się 
w realizację programów i pro-
jektów wspierających rozwój 
szkoły i ucznia. W I semestrze 
zrealizowaliśmy projekt „Indy-
widualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych”. Realizu-
jemy ogólnopolskie programy: 
„Szkoła bez przemocy”, „Owoce 
w szkole”- finansowany z UE 
i budżetu krajowego, „Szklan-
ka mleka” - dopłaty unijne do 
mleka szkolnego dla uczniów 
oraz projekty: „Sprawny Dol-
noślązaczek”, „Czas na zdrowie”, 
Klub „Bezpiecznego Puchatka”. 
Uczniowie biorą udział w akcji 
„Przywróćmy dzieciom uśmiech”, 
której celem jest zebranie środ-
ków finansowych na pomoc 
Rodzinnym Domom Dziecka. 
W szkole działa Szkolna Kasa 
Oszczędności. Koordynujemy 
projekt ekologiczny dla szkół 
z gminy Strzegom „Odpady – 
proste zasady”, dofinansowany 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Szkoła posiada tytuł 
„Szkoły Odkrywców Talentów”. 
Podejmujemy działania, które 
w istotny sposób przyczyniają 
się do odkrywania, wspierania 
zainteresowań oraz uzdolnień 
dzieci. Uczniowie otrzymują 
wsparcie dydaktyczne w ra-
mach kół zainteresowań oraz 
na zajęciach pozalekcyjnych, 
aktywnie uczestniczą w kon-
kursach na różnych szczeblach. 
Otrzymaliśmy nominację do 

wyróżnienia w zadaniu „Roz-
wijanie zdolności najmłodszych 
uczniów”. Zorganizowaliśmy 
Dzień Otwarty Szkoły, podczas 
którego realizowaliśmy program 
adaptacyjny dla dzieci pięcio-
letnich i sześcioletnich oraz ich 
rodziców. Rada rodziców wzięła 
udział w II edycji Konkursu 
„Mam 6 lat” organizowanym 
przez MEN i otrzymała tytuł 
„Szkoła przyjazna sześciolat-
kowi”.Nauczyciele diagnozują 
osiągnięcia edukacyjne uczniów 
na różnych etapach ich kształce-
nia: prowadzą diagnozę wstępną, 
testy kompetencji w kl. I-VI, 
próbny sprawdzian zewnętrzny 
w klasie III i VI z wydawnictwa 
OPERON, Ogólnopolskie Ba-
danie Umiejętności Trzeciokla-
sistów, dokonują rzetelnej ana-
lizy w celu uzyskania wniosków 
do dalszej pracy. Rada Rodzi-
ców jest zaangażowana w życie 
szkoły. Oferuje swoją pomoc 
przy organizacji uroczystości 
środowiskowych, szkolnych 
i klasowych (Wigilii, Jasełek, 
udział w Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym i Wielkanocnym), 
a także służy dużym wsparciem 
w działaniach opiekuńczo-wy-
chowawczych nauczycieli. Na-
wiązaliśmy współpracę z Radą 
Sołecką Strzegomia poprzez 
wspólne działania i udział 

w uroczystościach szkolnych 
i środowiskowych, a także po-
moc w rozwiązywaniu bieżących 
problemów. W szkole prowa-
dzona jest świetlica środowi-
skowa, która obejmuje opieką 

popołudniową dzieci i młodzież 
z rejonu Graby. Współpracujemy 
ze Stowarzyszeniem Pedago-
gów i Psychologów Gminy 
Strzegom, dzięki czemu ucznio-
wie naszej szkoły brali udział 
w zorganizowanym wypoczyn-
ku w okresie ferii zimowych, 
a obecnie korzystają z zajęć 
socjoterapeutycznych w szkole. 
Od września 2012 r. w szko-
le przeprowadzono: remont 
kapitalny sali polonistycznej 
(wymiana podłogi, malowanie 
ścian); wymianę stolarki drzwio-
wej w dwóch salach lekcyjnych; 
malowanie ścian ciągu koryta-
rzowego na parterze; piwnicy; 
uzupełnienie siatki w ogrodze-
niu szkolnym. Szansę na znaczny 
rozwój pozalekcyjnego życia 
szkoły upatruję w pozyskaniu 
dodatkowych środków finanso-
wych z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej za pośred-
nictwem Uczniowskiego Klubu 
Sportowego, który utworzymy 
we współpracy z Gimnazjum nr 
1 w Strzegomiu.

Podjęliśmy działania zmierza-
jące do nadania szkole certyfika-
tu Szkoły Promującej Zdrowie. 
Co roku organizujemy imprezę 
środowiskową Dzień Służby 
Zdrowia. Chcę, by Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Henryka Sienkiewicza w Strze-
gomiu była szkołą ukierunko-
waną na potrzeby ucznia, jego 
środowisko rodzinne i lokalne; 
by zapewniała dobre przygo-
towanie do następnego etapu 
kształcenia.

Agnieszka Łukaszonek stawia na potrzeby uczniów
Prezentujemy nowych dyrektorów szkół, wybranych na to stanowisko w minionym roku
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„Someone like you” Adele, 
„Everything I do” Bryana 
Adamsa czy „My heart will 
go on” Celine Dion- to tylko 
niektóre z 29 piosenek, które 
mieliśmy okazję usłyszeć 
podczas X Jubileuszowego 
Festiwalu Piosenki Obcoję-
zycznej „Muzyka łączy Euro-
pę”, który odbył się 17 maja 
w Strzegomskim Centrum 
Kultur y. Organizatorem 
Festiwalu było Gimnazjum 
nr 1 ze Strzegomia, przy 
współudziale SCK. 

Festiwal Piosenki Obco-
języcznej na stałe wpisał się 
w kalendarz wydarzeń naszego 
miasta. – Muzyka jest uniwer-
salnym językiem przekazu, 
który łączy ludzi i kultury. 
Wciąż aktualna też jest idea 
przeglądu, która znakomi-
cie wpisuje się przynależność 
Polski do Unii Europejskiej, 
przyczyniając się do pogłębia-
nia wiedzy o kulturze i rozwoju 
kompetencji językowych dzieci 
i młodzieży- mówiła Beata 
Ślipko - dyrektorka Gim-
nazjum nr 1 w Strzegomiu. 
Na wydarzeniu pojawili się 
m.in. Wiesław Witkowski 
- zastępca burmistrza Strze-
gomia, Tadeusz Wasyliszyn 
- przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, Tomasz 
Marczak - dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Strze-
gomiu, W ioletta Urban - 
naczelnik Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu w Strzego-
miu, Krzysztof Kalinowski 
- zastępca dyrektora SCK oraz 
Bronisław Forski - wieloletni 
dyrektor Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu i inicjator Festi-

walu Piosenki Obcojęzycznej. 
Pomysł Festiwalu zrodził się 
w 2003 roku. Jego inicjatorami 
byli uczniowie zaś celem udo-
wodnienie, że muzyka nie tylko 
łączy ludzi, ale jest także dobra 
na wszystko. Ważne jest to, aby 
w młodych ludziach utworzyło 
się przekonanie o poczuciu 
własnej wartości i wiary we 
własne możliwości językowe. 
– Już 7 raz uczestniczę w tym 
przeglądzie piosenki i muszę 
przyznać, że za każdym razem 
z ciekawością oglądam te wy-
stępy, bo z roku na rok poziom 
wzrasta na tyle mocno, że nie 
zazdroszczę Jury, które z pew-
nością będzie miało trudności 
w podjęciu decyzji o zwycięzcy. 
Muzyka jest tym elementem, 
który wszystkich ze sobą spaja. 
Życzę wykonawcom udanych 
występów, a Jury owocnych 
prac- mówił Wiesław Wit-
kowski - zastępca burmistrza 
Strzegomia. W piątkowym 
Festiwalu udział wzięło udział 
19 placówek. Publiczność miała 
okazję wysłuchać 29 piose-
nek. Wykonawcy występowali 
w trzech kategoriach: szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne. Szkoły podsta-
wowe reprezentowali uczniowie 
z Publicznych Szkół Podstawo-
wych nr 15 i 28 z Wałbrzycha, 
Publiczne Szkoły Podstawowe 
z Rogoźnicy i Olszan, Szkoły 
Podstawowe z Zespołu Szkół 
w Goczałkowie i Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego ze 
Stanowic, Publiczne Szkoły 
Podstawowe nr 2, 3 i 4 ze 
Strzegomia. W kategorii szkół 
gimnazjalnych wystąpili: Pu-
bliczne Gimnazjum nr 3 i 4 
z Wałbrzycha, Gimnazjum nr 
1 ze Świebodzic, Gimnazjum 
Zespołu Szkół w Goczałkowie 

i Gimnazjum Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego z Jaroszowa 
oraz Gimnazjum nr 1 i 2 ze 
Strzegomia. Szkoły ponad-
gimnazjalne reprezentowali 
przedstawiciele: Liceum Ze-
społu Szkół nr 2 w Wałbrzychu, 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 3 w Świdnicy oraz 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzegomiu. Po ob-
radach, Jury, które oceniało nie 
tylko poprawność językową czy 
melodyjność, ale również chore-
ografię, wyłoniło zwycięzców:

KW

Wspaniały Festiwal 
W jubileuszowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej udział wzięło udział 19 placówek

Comenius to Wielostron-
ny Partnerski Projekt Szkół 
realizowany przez lata 2012-
2014 przez Publiczną Szkołę 
Podstawową nr 4 w Strze-
gomiu. W projekcie wzięły 
udział dwie szkoły z Niemiec: 
z miasta Cottbus i Nordhorn, 
jedna szkoła z Austrii: z mia-
sta Telfs oraz szkoła z Kartal: 
dzielnica Istambułu w Tur-
cji. Koordynatorem projektu, 
ze strony niemieckiej, była 
Maike Bawola z Cottbus, 
natomiast ze strony polskiej 
Dorota Staśkiewicz - nauczy-
cielka PSP nr 4 w Strzegomiu. 
Comenius odbywa się pod 
hasłem: „Europäisch durchs 
Jahr- eine Erlebnisreise” czyli 
„Po europejsku przez rok- po-
dróż pełna przeżyć”. Celem 
projektu jest przede wszyst-
kim poznanie zwyczajów, 
obyczajów i obrzędów danego 
kraju i regionu. W dniach 
od 13-17 maja b.r. szkoła 
gościła po sześcioro dzieci 
wraz z opiekunami, z każde-
go kraju. Uczniowie w wieku 
od 10 do 13 lat, realizowali 
przygotowane wcześniej przez 
koordynatorów zadania, któ-
rych podsumowaniem była 
wystawa wszystkich dokonań 

na „Dniu Europy”. 15 maja b.r. 
na zaproszenie burmistrza - 
Zbigniewa Suchyty, nauczy-
ciele oraz uczniowie gościli 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu. Podczas spotkania 
z władzami miasta, poruszony 
został temat realizacji projektu 
oraz współpracy na przy-
szłość. Janina Klonowska- 
dyrektor szkoły, podkreśliła 
także wielkie zaangażowanie 
nauczycieli szkoły w projekt 
oraz uwydatniła fakt wsparcia 
poczynań szkoły przez Fun-
dację Bazalt. Na koniec spo-
tkania wszyscy zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie. PSP nr 4, 
podczas trwania Comeniusa, 
przygotowało wiele atrakcji 
d la swoich zagranicznych 
kolegów. Było m.in. układania 
mozaiki z kamienia i robienie 
pisanek. W zamian za udzie-
loną gościnę uczniowie strze-
gomskiej „czwórki” wyjadą 
w przyszłym roku szkolnym 
do Niemiec – Nordhorn oraz 
do Austrii – Telfs. Wyjazdy 
takie są możliwe dzięki na 
dofinansowaniu z Funduszu 
Rozwoju Systemu Edukacji, 
które w przypadku PSP nr 4 
wniosło 20 000 euro. 
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„Po europejsku przez rok –  
podróż pełna przeżyć”

Muzeum Gross-Rosen już 
po raz trzeci wzięło udział 
w wydarzeniu, jakim jest Eu-
ropejska Noc Muzeów. Celem 
tej imprezy jest udostępnienie 
w porze nocnej muzeum oraz 
ekspozycji stałych i czasowych 
dla zwiedzających. Europejska 
Noc Muzeów jest organizowa-
na raz w roku, w trzeci weekend 
maja. Podczas tego wydarzenia 
Muzeum Gross-Rosen umoż-
liwiło zwiedzającym nieodpłat-
nie m.in. przejście po terenie 
dawnego obozu koncentracyj-
nego, obejrzenie kamieniołomu 
granitu (miejsca pracy i śmierci 

więźniów) oraz zwiedzenie wy-
staw stałych i czasowych. W tym 
roku, po raz pierwszy z okazji 
Europejskiej Nocy Muzeów, 
Muzeum Gross-Rosen poka-
zało nieprezentowane dotąd 
kolekcje więźniarskich listów 
obozowych, które ukryte są na 
co dzień w archiwalnych szufla-
dach. Podczas ubiegłych edycji 
przybywali głównie mieszkańcy 
dolnośląskich miast, m.in. ze 
Strzegomia, Jawora, Świdnicy, 
Legnicy, Wałbrzycha, Wrocła-
wia. W ubiegłym roku obecni 
byli również turyści z Niemiec.

red

Noc Muzeów w Gross- Rosen

„Królowa Śniegu” i „W kra-
inie Narnii” to spektakle 
teatralne dla dzieci i mło-
dzieży, które 13 maja zostały 
przedstawione przez akto-
rów Teatru Współczesnego 
z Krakowa.

Sala Strzegomskiego Centrum 
Kultury tłumnie wypełniona 
była przez uczniów szkół pod-
stawowych, którzy z wielkim 
zaciekawieniem przyglądali się 

grze aktorskiej aktorów z Kra-
kowa. O godz. 8.40 Teatr zagrał 
„W krainie Narnii”, gdzie wi-
dzowie mieli okazję przenieść się 
do fantastycznej krainy, w któ-
rej rządziła Biała Czarownica. 

A o godz. 10.10 i 11.30 odbyło 
się przedstawienie „Królowa 
Śniegu”, w którym ukazane 
zostały przygody małego Kaja 
i jego serdeczniej przyjaciółki 
Gerdy. Na deskach SCK ode-
grane zostały scenki, które wy-
woływały u publiczności salwy 
śmiechu, a momentami wielkie 
przejęcie losami bohaterów. Po 
spektaklach dzieci wyszły bardzo 
zadowolone i pełne pozytyw-
nych wrażeń. 

KW 

Bajkowy poniedziałek w SCK
Sala SCK tłumnie wypełniona była przez uczniów szkół podstawowych Nasi mali detektywi 

17-18 maja 75 dzieci uczest-
niczyło w I edycji  „Nocy 
Detektywów” organizowa-
nej przez Bibliotekę Miejską 
w Strzegomiu. Celem impre-
zy było przyciągnięcie mło-
dych ludzi do biblioteki oraz 
kształtowanie w nich kultury 
czytelniczej. Z inicjatywy tej 
skorzystali uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych, którzy 
mieli niebywałą okazję spo-
tkać się z pisarzem książek dla 
dzieci, panem Petkiem. Mali 
strzegomianie uczestniczyli 
także w szkoleniu na detekty-
wów oraz w kursie samoobrony. 
W sali SCK odbyło się spotka-
nie z policjantami. Dzieci mia-
ły okazję przyjrzeć się walizce 
operacyjnej policjanta oraz psu 
tropiącemu, który na co dzień 
towarzyszy i wpiera jego pracę. 
O godz. 22.00 rozpoczęła się 
gra terenowa. Uczestnicy wraz 
z opiekunami prowadzili grę 
detektywów, która polegała na 
wyszukiwaniu i odnajdowaniu 
miejsc, w których były ukryte 
znaki oraz wskazówki do ko-
lejnych etapów gry. Po ukoń-
czeniu gry, dzieci udały się do 
sali SCK, gdzie do białego rana 
śpiewały piosenki. W imprezie 
asystowali harcerze.

KW

Szkoły podstawowe:
I. Hanna Pasternak - PSP nr 2 w Strzegomiu
II. Oliwia Andrzejewska - PSP nr 28 w Wałbrzychu
III. Aleksandra Rogowska - Zespół Szkolno- Przedszkolny ze Stanowic

Szkoły gimnazjalne:
I. Emilia Stępin - Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu
II. Barbara Rudnicka - Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu
III. Małgorzata Rogala - Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

Wyróżnienia:
Anna Rakowska - Gimnazjum z Zespół Szkół w Goczałkowie
Joanna Mirowska - Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach

Szkoły ponadgimnazjalne:
I. Blanka Graca - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
II. Remigiusz Zubek - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Świdnicy
III. Zespół „New Inspiration” - Liceum Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
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Jeszcze tylko kilkaset me-
trów sieci oraz zamontowanie 
trzech przepompowni ścieków 
zaplanowanych na czerwiec 
i lipiec br. pozostało do za-
kończenia budowy kanalizacji 
sanitarnej we wsi Goczałków 
Górny. Całe przedsięwzięcie to 
budowa kanalizacji sanitarnej 
we wsi Goczałków Górny oraz 
odcinek kanalizacji sanitarnej 
we wsi Graniczna, gdzie na-
stąpi wpięcie budowanej ka-
nalizacji do istniejącej już sieci 
sanitarnej wraz z budowanymi 
obiektami towarzyszącymi tj. 
przykanalikami i instalacjami 
elektrycznymi przepompowni 
ścieków. Łącznie wybudowanej 
będzie 6 214 mb kanalizacji 
sanitarnej. Wykonawcą kana-

lizacji sanitarnej w Goczałko-
wie Górnym jest, wyłonione 
w przetargu nieograniczonym, 
Przedsiębiorstwo Usługowo 
- Handlowe „MONTIBUD” 
z Legnicy. – Wszystkie prace 
przebiegają zgodnie z har-
monogramem. W sierpniu 
przewiduje się porządkowanie 
terenu po inwestycji – informuje 
Irena Kowalska, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu. Dodajmy, 
że wartość inwestycji wynosi 
około 3 mln zł. Przedsięwzię-
cie współfinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

red

Morawa to mała i spokojna 
wieś położona w gminie Strze-
gom. Mieszka w niej zaledwie 
200 osób, z których 25% stanowią 
dzieci i młodzież. Z Morawy/k 
Strzegomia wywodzi się Jan 
Ozimek, który mieszka tam od 
urodzenia i jest sołtysem wsi od 
12 kwietnia 1978 roku. – Jest to 
funkcja, która wymaga dużo po-
święcenia i zaangażowania. W la-
tach poprzednich, sołtys miał 
nie tylko więcej obowiązków, ale 
też satysfakcji i poważania. Co 
tydzień odbywały się spotka-
nia z Doradztwem Rolniczym, 
z dzielnicowym, wypisywałem 
podatki, rozdawałem nakazy, 
przeprowadzałem przeglądy pól, 
wypisywałem świadectwa. Do 
tego wszystkiego doszły jeszcze 
kartki żywnościowe. Przez 16 
lat, od 1978 roku, byłem sołtysem 
2 wsi, bo miałem też pod sobą 
Skarżyce – mówi Jan Ozimek. 
Dawniej na wsi nic nie działo 
się bez wiedzy sołtysa. - Sołtys 
w tamtych czasach pełnił rów-
nież rolę opiekuna społecznego. 
Współcześnie młodzi sołtysi 
mają o wiele lżej. Po pierwsze 
rolnictwo znacząco się „skurczy-
ło”. Po drugie pozostaje tylko 
zajmowanie się sprawami kultu-
rowo- sportowymi, organizacyj-
nymi i doprowadzenie do więzi 
społeczności – kontynuuje. Mo-
rawa jest małą, ale zintegrowaną 
wsią. Wszystkie prace, jakich 
dotychczas udało się dokonać, 
to duża zasługa mieszkańców 
i to w ich stronę kierowane 
są wszelkie podziękowania bo 
gdyby nie oni, nie doszłoby do 
realizacji wielu projektów. - Lu-
dzie bardzo chętnie angażują się 
w czyny społeczne. To dzięki 
ich pomocy udało się utworzyć 
drogę prowadzącą przez wieś, 
utworzyć cmentarz. Przez 12 lat 
wychodziłem z wnioskami, któ-
rych akceptacja pozwoliłaby na 
wykonanie kanalizacji. I z dumą 

mogę powiedzieć, że udało nam 
się osiągnąć cel i byliśmy pierwszą 
wsią w gminie, w której najpierw 
zrobiono odprowadzenie wody, 
a później dopiero ją dostarczo-
no – mówi Jan Ozimek. Jedyną 
bolączką jest to, że wieś nie 
ma gminnego terenu, gruntów 
i budynków. - Na dawnym gru-
zowisku udało nam się utworzyć 
plac zabaw, który aktualnie jest 
na etapie wykończenia. Burmistrz 
dał także nadzieję na to, że od 
Agencji Nieruchomości zostanie 
przejęte trochę gruntu i jeden 
z budynków, dzięki czemu Mora-
wa wreszcie doczeka się świetlicy 
czy boiska, które będą uwieńcze-
niem etapu dla sportu i kultury. To 
jest nasz główny cel – mówi sołtys. 
Jak sam twierdzi, plany zawsze są 
duże aczkolwiek trzeba je mierzyć 
poprzez pryzmat realiów. - W ze-
szłym roku, w sądzie, zostało 
zarejestrowane Stowarzyszenie 
Miłośników Wsi, z którego także 
będzie można pozyskiwać środki 
finansowe na rozwój Morawy. Do 
chwili obecnej pieniądze otrzy-
mywane z funduszu sołeckiego 
były w pełni wykorzystane na 
plac zabaw, udało nam się kupić 
nie tylko ogrodzenie, ale również 
sprzęt, zabawki oraz altanę – kon-
tynuował sołtys.
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Sołectwo Stanowice, a kon-
kretnie strona internetowa tej 
podstrzegomskiej miejscowo-
ści znalazła się w gronie 230 
wiejskich stron internetowych 
w konkursie SOŁECTW@ 
W SIECI.

Głosowanie na najlepszą 
stronę rozpoczęło się 16 maja 
i potrwa do 27 maja, do godz. 
23.59. Głosowanie odbywa się 
na stronie www.konkurs.kss.org.
pl w zakładce „Zgłoszone strony”. 
Wystarczy kliknąć w tę zakładkę 
i pojawią się różne strony, a wśród 

nich naszego sołectwa: www.
stanowice.pl. Glosowanie nie 
jest skomplikowane - wystarczy 
podać swojego e-maila i kliknąć 
„ODDAJ GŁOS”. Administra-
tor zwycięskiej strony zostanie 
zaproszony na uroczysty finał 
konkursu, który odbędzie się 7 
czerwca 2013 r. w Senacie RP 
oraz otrzyma nagrodę dla swojej 
społeczności lokalnej. Zapra-
szamy do oddawania głosów 
na stronę Stanowic - wynik jest 
w naszych rękach!

red

Kanalizacja Goczałkowa  
jest coraz bliżej końca!

Prezentujemy sołtysów: 
Jan Ozimek z Morawy 

Oddaj głos na Stanowice!

Goczałków Górny jest przy-
kładem wsi, która integruje 
społeczność wiejską do dzia-
łalności na rzecz środowiska. 

Od dziecka do ludzi w po-
deszłym wieku, wszyscy biorą 
udział w porządkowaniu swo-
jego otoczenia.- Społeczność 
mojej wsi sama się inspiruje 
i integruje. Wystarczy tylko dać 
przykład. Ludzie wiedzą, że ro-
bią to dla siebie i dlatego wszyscy 
szanują swoją pracę – podkreśla 
Andrzej Kowszyn, sołtys wsi 
Goczałków Górny. W sobotę, 11 
maja br. mieszkańcy wsi Goczał-
ków Górny tradycyjnie wzięli 

udział w pracach społecznie 
użytecznych na terenie swojego 
sołectwa. Grupa ponad 30 osób 
posadziła kwiaty na klombach 
i skwerze, zamontowała ławki 
przy grillu, wyczyściła pobocza 
wzdłuż chodników itp. - Mimo 
złej pogody i padającego desz-
czu, chętnych jak zwykle do 
pracy nie zabrakło. To że w maju 
pracujemy na rzecz poprawy 
wizerunku naszego otoczenia, 
to w naszej wsi już tradycja, tak 
jak spotkania po skończonej 
pracy przy grillu. Dziękuję za 
to wszystkim mieszkańcom – 
dodaje sołtys.
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Praca dla siebie i … 
Grupa ponad 30 osób posadziła kwiaty, zamontowała ławki przy grillu, wyczyściła pobocza i chodniki

TOMKOWICE
03.06.2013, godz. 15:00 – „Upo-
minek dla przyjaciela” – zajęcia 
plastyczne
05.06.2013, godz. 16:00 - Zabawy 
integracyjne
07.06.2013, godz. 15:00 – Prace 
porządkowe
11.06.2013, godz. 17:00 – Gry 
i zabawy stolikowe (wielki biznes, 
warcaby, puzzle ortograficzne)
WIEŚNICA
01.06.2013, godz. 15:00 – Święto 
naszych dzieci – ognisko dla 
dzieci i młodzieży z pieczenie 
kiełbasek, gry i zabawy z kon-
kursami
03.06.2013, godz. 15:00 – Spo-
tkanie inicjatorów i liderów sto-
warzyszenia „Odnowa wsi”
05.06.2013, godz. 15:00 – Prace 
porządkowe w świetlicach. Zabawa 

w orgiami: kwiaty i zwierzęta z ko-
lorowego papieru
10.06.2013, godz. 15:00 – „Piękno 
wiosennych sadów i ogrodów” – 
prace plastyczne
12.06.2013, godz. 15:00 – „Piękno 
wiosennych sadów i ogrodów” – 
prace plastyczne
JAROSZÓW
01.06.2013, godz. 15:00 – Dzień 
dziecka
07.06.2013, godz. 14:00 – Roz-
wiązywanie i układanie zagadek 
i rebusów związanych z nadcho-
dzącym latem
11.06.2013, godz. 15:00 – Kim będę 
gdy dorosnę?
19.06.2013, godz. 15:00 – Mecz piłki 
nożnej, przedział wiekowy IV-VI
MIĘDZYRZECZE
01.06.2013, godz. 15:00 – Pik-
nik, grill i zabawa

05.06.2013, godz. 15:00 – Gra 
w siatkę i babinktona
06.06.2013, godz. 15:00 – Zajęcia 
dowolne
07.06.2013, godz. 15:00 - Zajęcia 
kulinarne - kanapki
12.06.2013, godz. 15:00 – „Dom 
moich marzeń” – wspólne malo-
wanie
STANOWICE
03.06.2013, godz. 16:00 – „Dzień 
Dziecka” – gry i zabawy na świeżym 
powietrzu
04.06.2013, godz. 16:00 – Wiersz 
„Dobre zwyczaje”. Trzy ważne 
słowa – proszę, dziękuję przepra-
szam – wpajanie zasad kulturalnego 
zachowania
05.06.2013, godz. 16:00 – Gry 
w tenisa stołowego
06.06.2013, godz. 16:00 – Pogłę-
bianie więzi koleżeńskich – życzli-
wość, przyjaźń między ludźmi, ludzi 
i zwierząt
07.06.2013, godz. 16:00 – Rysunek 
„Mój Przyjaciel”
10.06.2013, godz. 16:00 – Naby-
wanie umiejętności posługiwania 
się mapą
11.06.2013, godz. 16:00 – Przybli-

żenie dzieciom piękna niektórych 
regionów Polski
GRANICA
01.06.2013, godz. 16:00 – „Dzień 
Dziecka” – konkursy, zabawy i grill 
dla dzieci na świeżym powietrzu
03.06.2013, godz. 16:00 – „Uczymy 
się być tolerancyjni” – zapoznanie 
z wyglądem oraz sposobem życia 
dzieci z całego świata
11.06.2013, godz. 16:00 – Zajęcia 
kulinarne – wspólne przygotowanie 
podwieczorku
GODZIESZÓWEK
01.06.2013, godz. 15:00 – „Dzień 
Dziecka” – wesoła zabawa na boisku 
lub w świetlicy
06.06.2013, godz. 15:00 – Gry 
i zabawy planszowe
12.06.2013, godz. 15:00 – Zajęcia 
plastyczne – malowanie postaci 
z bajek
13.06.2013, godz. 15:00 – Gry i za-
bawy zręcznościowo-ruchowe
ŚWIETLICA OSIEDLOWA 
GRABY
05.06.2013, godz. 14:00 – Fantazyjne 
kanapki – małe zajęcia kulinarne
10.06.2013, godz. 14:00 – Zajęcia 
sportowe na boisku lub Sali gim-
nastycznej
14.06.2013, godz. 14:00 – „Cora bli-
żej lato…” – nauka piosenki o lecie

Co w świetlicach? Czerwiec
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Mimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych 
w dniu 11 maja br. na obiek-
tach sportowych i w par-
ku w Rogoźnicy odbył się 
XXVII Ogólnopolski Bieg 
Pamięci Rogoźnica – Gros-
s-Rosen 2013. 

Bieg ten obok niewątpliwych 
walorów sportowych ma rów-
nież wymiar historyczny. Dzięki 
przychylności dyrekcji, Muzeum 
Gross-Rosen w tym dniu od rana 
udostępniane jest młodzieży 
startującej w biegu, wyświetlany 

jest film o obozie oraz składa-
ne są wieńce pod Pomnikiem 
Pomordowanych. W tym roku 
wieńce składali w imieniu or-
ganizatorów: burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Tadeusz Wa-
syliszyn oraz zastępca prze-
wodniczącego Radny Miejskiej 
w Strzegomiu – Piotr Szmidt. 
Tradycyjnie już Ogień Pamięci 
z Pomnika Pomordowanych 
został przeniesiony przez sztafetę 
Szkoły Podstawowej w Rogoź-
nicy do parku, a zapalenie znicza 
rozpoczęło XXVII Bieg Pamięci. 

W zawodach wystartowało 336 
zawodniczek i zawodników, co 
przy tej deszczowej pogodzie 
stanowi niewątpliwy sukces or-
ganizacyjny. Tradycyjnie rów-
nież wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali gorący poczęstunek 
oraz napoje. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, medale, 
statuetki, koszulki oraz książki 
o Muzeum Gross Rosen. Or-
ganizatorami biegu byli: gmina 

Strzegom, Ochotnicza Straż Po-
żarna Gminy Strzegom, Szkoła 
Podstawowa w Rogoźnicy, Mu-
zeum Gross-Rosen, Dolnośląskie 
Zrzeszenie LZS we Wrocławiu 
oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Świdnicy. Imprezę dofinanso-
wali: Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie, Krajowe 
Zrzeszenie LZS w Warszawie, 
a także Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.
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Wyjątkowy bieg
Ponad 300 uczestników wzięło udział w XXVII Ogólnopolskim Biegu Pamięci Gross- Rosen 

W dniach od 26 maja do 1 
czerwca br. na terenie całej 
gminy, w tym oczywiście 
w Strzegomiu, odbędą się tur-
nieje, zabawy i gry sportowe 
w ramach V Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich – XIX Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin 2013 r. 
Organizatorem imprezy, któ-

rą objął Honorowym Patro-
natem prezydent RP – Bro-
nisław Komorowski , j es t 
Krajowa Federacja Sportu 
dla Wszystkich na zlecenie 
Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Gmina Strzegom po 
raz pierwszy włączyła się w tę 
inicjatywę. 

TW

Tydzień na sportowo

W piątkowe przedpołudnie 
– 10 maja br. - na boisku 
„Orlik” w Jaroszowie odbył 
się I Turniej Piłki Koszyko-
wej Szkół Gimnazjalnych 
D zie wcz ąt  i  C hłopców 
„STREETBALL” pod pa-
tronatem Moniki Wieli-
chowskiej - posła na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Uroczystego otwarcia tur-
nieju dokonali zaproszeni go-
ście: Zbigniew Suchyta – bur-
mistrz Strzegomia i Krystian 
Ulbin - konsultant posłanki. 
Ciepłe słowa skierowane do 
zawodniczek i zawodników, 
zachęcające do czystej gry fair 
play oraz udanej rywalizacji 

sportowej przekazali współor-
ganizatorzy: Beata Jankiewicz 
- dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jaroszowie, 
Grzegorz Luszawski - dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu i Krzysztof 
Kalinowski - zastępca dyrek-
tora Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Do turnieju zgłosiły 
się drużyny z wszystkich na-
szych gminnych gimnazjów. 
Mecze były pełne emocji, 
zdrowej i bezpiecznej rywa-
lizacji sportowej. Wszystkie 
drużyny miały jednakowe 
szanse na zwycięstwo. Przerwy 
między meczami uświetniały 
występy taneczne cherleede-
rek, które przygotowała na-
uczycielka Monika Bytnar-

Gołembiowska. W kategorii 
dziewcząt najlepsze okazały 
się uczennice z Gimnazjum 
Nr 2 w Strzegomiu, któ-
re zremisowały z naszymi 
dziewczętami w ostatnich 
sekundach meczu. Kolejność 
w klasyfikacji drużyn żeńskich 
wyglądała następująco:
1. Gimnazjum Nr 2 w Strze-

gomiu - 3 pkt.
2. Gimnazjum Nr 1 w Strze-

gomiu - 2 pkt.
3. Gimnazjum w Jaroszowie - 

1 pkt.
W kategorii chłopców naj-

lepszą drużyną okazali się 
gospodarze turnieju, którzy 
wygrali wszystkie mecze zde-
cydowanie i wysoko. W meczu 
finałowym chłopcy też nie 

mieli większych problemów 
i pokonali rywali 12:5.

Kolejność w klasyfikacji 
drużyn męskich wyglądała 
następująco:
1. Gimnazjum w Jaroszowie - 

6 pkt.
2. Gimnazjum Nr 2 w Strze-

gomiu - 4 pkt.
3. Gimnazjum Nr 1 w Strze-

gomiu - 2 pkt.
4. Gimnazjum w Goczałkowie 

- 0 pkt.
Uczestnicy turnieju otrzy-

mali w ramach posiłku słod-
kie bułki i wodę mineralną, 
które zostały zakupione przez 
współorganizatorów. Puchary 
ufundowała poseł Monika 
Wielichowska, dyplomy i oko-
licznościowe pamiątki dyrektor 

Beata Jankiewicz. Podczas 
wręczania nagród dla drużyn, 
jury uhonorowało najlepszą 
zawodniczkę rozgrywek - Ka-
rolinę Gaweł z Gimnazjum Nr 
2 w Strzegomiu i najlepszego 
zawodnika - Rafała Kaliciaka 

z Gimnazjum w Jaroszowie. 
Warunki pogodowe sprzyjały 
zmaganiom drużyn. Doszło 
tylko do jednej niegroźnej 
kontuzji stawu skokowego 
zawodniczki. 

red

Po I Turnieju „Streetball” w Jaroszowie
Pierwszą edycję turnieju koszykówki dziewcząt i chłopców należy uznać za udaną – podkreślali wspólnie organizatorzy i uczestnicy 

Wicemistrzyni 
na HorseTrials! 

Na tegoroczną edycję mię-
dzynarodowych zawodów jeź-
dzieckich we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego 
Strzegom Horse Trials zgłosiło 
się 168 zawodników z 18 krajów 
oraz 195 koni. Najliczniej będzie 
reprezentowana Polska. W je-
denastej edycji strzegomskich 
zawodów wystartują również 
zawodnicy z takich krajów jak: 
Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 
Dania, Estonia, Finlandia, Hisz-
pania, Holandia, Litwa, Niemcy, 
Norwegia, Polska, Szwajcaria, 
Szwecja, Ukraina, Wielka Bry-
tania i Włochy. Do Morawy 
ponownie zawitają gwiazdy. Wy-
startuje m.in.Szwedka - Sara Al-
gotsson-Ostholt na koniu Wega, 
na którym w Londynie zdobyła 
srebrny medal olimpijski oraz 
Dirk Schrade, który wraz z dru-
żyną Niemiec zdobył złoty medal 
olimpijski. Więcej informacji na 
www.StrzegomHorseTrials.pl

red

Po rozegraniu 24 (na 30) me-
czów w sezonie 2012/13 w IV 
lidze dolnośląskiej strzego-
mianie zajmują 4. miejsce 
w ligowej tabeli i tracą 7 punk-
tów do lidera – GKS-u Kobie-
rzyce. 

W ostatnich 6 spotkaniach 
nasz zespół 3 razy zwyciężył, 
zanotował 1 remis i dwukrotnie 
przegrał. Wszystkie zwycięstwa 
odniósł na własnym stadionie, 
z kolei z wyjazdów przywiózł 

tylko 1 punkt. W tym okresie 
strzelił 15 bramek i stracił 14 goli. 
W Strzegomiu AKS wygrał kolej-
no z Nysą Kłodzko 4:2, Piastem 
Nowa Ruda 3:2 i Łużycami Lu-
bań 5:3. W meczach wyjazdowych 
strzegomska ekipa najpierw zre-
misowała 1:1 z Olim-
pią Kowary i następnie 
przegrała 0:3 z Pia-
stem Żmigród i uległa 
Karkonoszom Jelenia 
Góra 2:3. W analizo-
wanym okresie najwię-

cej bramek strzelił Borkowski 
– 4 (wszystkie z rzutów karnych), 
Domaradzki i Dobrowolski po 3 
i Rogowicz – 2. Po jednym trafie-
niu na koncie mieli Arendarczyk, 
Pospiszyl i Buryło.

TW

AKS Granit w czołówce!
W ostatnich 6 spotkaniach nasz zespół zwyciężył trzykrotnie i raz zremisował

W ostatnim dniu VI Wro-
cławskiej Olimpiady Młodzieży 
walczyli judocy. Na zawodach 
rozegranych 15 maja br. we 
Wrocławiu nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli strzegomskiej 
sekcji judo. Turniej otworzył 
prezes Dolnośląskiego Związku 
Judo - Zbigniew Bielawski. 
Swoją osobą zaszczycił wszystkich 
judoków znany trener Gwardii 
Wrocław - Zbigniew Zamęcki. 
Imprezę zorganizowano w sposób 
profesjonalny. Dzieci wystar-
towały w dwóch kategoriach 
wiekowych (1999-2000-2001), 
(2002-2003-2004). Strzegomscy 
judocy pokazali wolę walki i du-
szę samuraja w swoich trudnych 
i wyczerpujących pojedynkach. 
Na najwyższym podium stanęli 
Hanna Fedyczkowska, Sandra 
Baranowska, Aleksandra Ka-
wecka, Krystian Perchun, Dawid 

Hypta i Maksymilian Pawlica. 
Srebrne medale do Strzegomia 
przywieźli: Antoni Wojtasik, 
Gracjan Poterała i Bartosz Du-
szak. Brąz przypadł dla Tomasza 
Brzegowego i Marcin Dawida. 
Kamil Wąsowski po stoczeniu 
kilku dobrych walk musiał uznać 
wyższość przeciwników i osta-
tecznie zajął 5. miejsce. Życzymy 
dalszych sukcesów! 

red

Nasi judocy z sukcesami 
na Olimpiadzie Młodzieży!

- Głównym celem tego sportowego przedsięwzięcia jest aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby naszych mieszkańców, szczególnie 
tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą 
aktywnego fizycznie trybu życia – informuje Grzegorz Luszawski, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. – Chciałbym ser-
decznie zaprosić wszystkich mieszkańców do skorzystania z bardzo 
szerokiej oferty. Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
Szczegółowy plan imprez znajduje się na stronie internetowej www.
strzegom.pl w części „Z aren sportowych”.

OSiR szuka ratowników
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu zatrudni 

ratowników do obsługi basenów kąpielowych 

w sezonie 2013 r.

Szczegóły pod nr tel. 666912632 lub 74 855 1696

Mecze AKS-u Granit Strzegom S. A.
20.04 Olimpia Kowary – AKS 1:1 (1:0)
27.04 Piast Żmigród – AKS 3:0 (1:0)
01.05 AKS – Nysa Kłodzko 4:2 (2:1)
05.05 Karkonosze Jelenia Góra – AKS 3:2 (1:1)
08.05 AKS – Piast Nowa Ruda 3:2 (1:1)
11.05 AKS – Łużyce Lubań 5:3 (4:1)

Czołówka tabeli:
1. GKS Kobierzyce 48 pkt. – miejsce premiowane 

awansem
2. Olimpia Kowary 46 – miejsce premiowane 

awansem
3. Piast Żmigród 46
4. AKS 41robert Borkowski strzelił ostatnio 4 bramki – 

wszystkie z rzutów karnych.
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17 czerwca br. upływa termin 
składania wniosków stypen-
dialnych za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów gminy 
Strzegom na okres od lipca do 
grudnia 2013 r. Celem stypen-
diów jest wspieranie rozwoju 
młodych talentów, pomoc 
finansowa i promocja najzdol-
niejszych uczniów i studen-
tów. - Stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczą-
ce laureatów, jak i finalistów, 
a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przeciętne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
kultury, sportu, muzyki, plasty-
ki, literatury itp. - informuje 
Urszula Podsiadły -Szubert, 

naczelnik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. - Brane są pod uwagę 
także wysokie wyniki w nauce, 
aktywność na rzecz lokalnego 
środowiska, jak i inne specy-
ficzne okoliczności istotne dla 
oceny kandydata do wyróżnie-
nia finansowego.

Formularz wniosku można 
pobrać na stronie interne-
towej http://bip.strzegom.
pl oraz w Wydziale Obsługi 
Interesantów-parter pokój nr 
15 (szklane drzwi).

Miejsce składania dokumen-
tów: Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom Wydział Obsługi 
Interesantów, parter- pokój nr 
15 tel.74/8560-573.

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Oświaty - pokój 37, 
tel. 74/8560-584

red

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
s tanowiących własność 

Gminy Strzegom przezna-
czonych do:

oddania w najem zgod-
nie z  Zarządzeniem nr : 
111/B/2013 i 112/B/2013 
Burmist rza St rzegomia, 
z dnia 17 kwietnia 2013 
roku oraz 115/B/2013 i 116/
B/2013 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 25 kwietnia 
2013 roku.

Stypendia dla zdolnych

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
INFORMUJE

4 czerwca 2013 r. minie do-
kładnie 268 lat od rozegra-
nia bitwy pod Dobromie-
rzem (niem. Schlacht bei 
Hohenfriedeberg). W tym 
n u m e r z e  „ W i ad o m o ś c i 
G m i n n y c h  S t r z e g o m” 
chcielibyśmy przedstawić 
najważniejsze fakty zwią-
zane z największą bitwą 
stoczoną na Śląsku w woj-
nach 1740-1763.

Bitwa pod Dobromierzem 
rozegrała się 4 czerwca 1745 r. 
podczas drugiej wojny śląskiej 
w ramach szerszych zmagań 
wojny o sukcesję austriacką 
między wojskami pruski-
mi dowodzonymi osobiście 
przez króla Prus Fryderyka II 
a wojskami koalicji austriac-
ko-saskiej pod dowództwem 
księcia Karola Lotaryńskiego, 
wspieranego przez wodza sa-
skiego księcia Jana Adolfa von 
Sachsen-Weissenfels.

Król Prus był wtedy w trud-
nym położeniu. Jego wyprawa 
na Czechy w 1744 r. skończyła 
się porażką, sytuacja politycz-
na w Europie była również 
dla niego niesprzyjająca. Ar-
mia austriacko-saska wysłana 
z Czech w końcu maja do 
odbicia Śląska liczyła 65 000 
żołnierzy, w 2/3 austriackich, 
w 1/3 saskich. Dnia 3 czerwca 

dotarła w rejon Strzegomia 
i Dobromierza. Wodzowie 
koalicji sądzili, zmyleni błęd-
nymi meldunkami, że stojący 
pod Świdnicą król pruski ma 
słabe siły i myśli o odwrocie. 
Ten jednak postanowił przejąć 
inicjatywę i wybrać dogodny 
dla siebie teren bitwy, prze-
rzucił więc pod osłoną nocy 60 
000 żołnierzy pod Strzegom.

O świcie około 4:00 Fryde-
ryk II zaatakował, zupełnie za-
skakując przeciwników. Prusa-
cy uderzyli najpierw na straż 
przednią oddziałów saskich, 
a następnie na zasadnicze siły. 
Zostały one odrzucone, mimo 
zaciętego oporu Sasów, szcze-
gólnie jazdy i grenadierów, 
liczących na szybkie nadejście 
austriackich posiłków. Dopie-
ro około 7:00 Prusacy zmusili 
ich do odwrotu.

W tym czasie siły austriackie 
księcia Lotaryńskiego, które 
obozowały koło Hohenfrie-
deberga, zebrały się niemra-
wo i pomaszerowały powoli 
w kierunku pola walki.

Gdy wojska austriackie na-
deszły rozpoczęła się druga 
faza bitwy. Linie piechoty 
pruskiej i austriackiej zaczęły 
prowadzić morderczą wymianę 
ognia, ale bez rozstrzygnięcia. 
Dopiero gdy silna i przepojo-
na ofensywnym duchem jazda 
pruska zmusiła do odwrotu 

austriacką, prowadzoną oso-
biście do boju przez księcia 
Lotaryńskiego, przeważyło 
to szalę zwycięstwa na stro-
nę Prusaków i około 8:00 
austriacki dowódca nakazał 
odwrót.

Bitwa była więc już roz-
strzygnięta i dobiegała końca, 
ale właśnie wtedy miał miej-
sce jej najgłośniejszy epi-
zod. W chwili gdy piechota 
austriacka zbierała się do 
odwrotu kula armatnia za-
biła jej dowódcę Thungena, 
a równocześnie ranny został 
jeden z czołowych generałów 
austriackich Daun.

Wstrząśnięci tymi wypad-
kami żołnierze jednego z regi-
mentów rzucili się do uciecz-
ki i w szyku powstała luka. 
Natychmiast wykorzystał ją, 
uważany za najlepszy oddział 
w armii pruskiej, regiment 
dragonów Bayreuth, którego 
dowódcą był Otto Magnus von 
Schwerin. We wspaniałej szar-
ży, najsłynniejszej w dziejach 
kawalerii pruskiej, regiment 
Bayreuth rozbił 20 batalionów 
i zdobył 67 chorągwi.

Szarża ta nie rozstrzygnę-
ła bitwy, rozstrzygniętej już 
wcześniej, ale bardzo zwięk-
szyła rozmiary pruskiego zwy-
cięstwa. Inną konsekwencją 
szarży był skomponowany 
przez Fryderyka II po bitwie 

dla swoich wojsk Hohenfried-
berger Marsch, który ofiaro-
wany dragonom z Bayreuth, 
pozostaje w repertuarze woj-
skowych marszów niemieckich 
do chwili obecnej.

W bitwie Austriacy stra-
cili 10 300 żołnierzy, Sasi 
2900, a Prusacy 4800. W ręce 
pruskie wpadło 76 chorągwi 
i sztandarów oraz 66 dział 
i wielu jeńców. Bitwa ta jed-
nak, wbrew oczekiwaniom 
Fryderyka II, nie przyniosła 
zmiany nieprzejednanego 
stanowiska władczyni Austrii 
Marii Teresy wobec kwestii 
przynależności Śląska i nie za-
kończyła toczącej się wojny.

Bibliografia: robert 
kisiel, strzegom - 
dobromierz 1745, 

warszawa 2004

268 lat po bitwie
Pod Dobromierzem 4 czerwca 1745 r. Austriacy stracili 10 300 żołnierzy, Sasi 2900, a Prusacy 4800

o g ł a s z a DRUGI PRZETARG UST-
NY NIEOGRANICZONY na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest lokal 
mieszkalny nr 13 o powierzchni użyt-
kowej 52,60 m² położony w budynku 
przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9 
w Strzegomiu wraz z udziałem 8,68% 
w częściach wspólnych budynku 
i prawie użytkowania wieczystego 
działki 
nr 1339, AM - 14, Obr. 3 o powierzch-
ni 302 m².
Cena wywoławcza nieruchomości - 
103.200,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego - 
99.920,00 zł, wartość udziału w pra-
wie użytkowania wieczystego działki 
- 3.280,00 zł.
Wadium - 10.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.06.2013 r. o godz. 10.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00032537/2,dla lo-
kalu urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00053805/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW- za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna 
w strefie „A” ścisłej ochrony konser-
watorskiej.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 
17.04.2013 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Dla osób zainteresowanych, lokal 
udostępniony będzie do oglądania 
w dniu 21.06.2013 r. w godzinach od 
10.30 do 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium na konto Gminy 
Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 21.06.2013 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z prze-
targiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA

na oddanie w najem gruntów stano-
wiących mienie komunalne Gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są grunty: 
1. część działki niezabudowanej nr 
630/2, AM-5, obr-1, o pow. 33 m2, 
położonej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, gastro-
nomiczną, rozrywkową, oznaczonej 
na szkicu jako nr 1. Możliwość pod-
łączenia energii elektrycznej 400 V i 
wody z podlicznikami (opłata zgodnie 
z obowiązującymi cenami na dany 
miesiąc). Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 1 lipca do 
15 września 2013 roku.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 
2013 roku, o godz. 9.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29. 
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem gruntów na kwotę 7,10 
zł./m2 miesięcznie. Do ustalonej w 
przetargu stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 200 zł.
2. część działki niezabudowanej nr 
630/2, AM-5, obr-1, o pow. 25 m2, 
położonej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod 
działalność: handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczonej na szkicu 
jako nr 2. Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V, opłata 
ryczałtowa naliczana od zdeklaro-
wanej mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w danym 
miesiącu. Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 1 lipca do 
15 września 2013 roku.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 
2013 roku, o godz. 9.30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 
29. Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na kwotę 
7,10 zł./m2 miesięcznie. Do ustalonej 
w przetargu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący podatku VAT. 
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 200 zł.
3. część działki niezabudowanej nr 

630/2, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, 
położonej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod 
działalność: handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczonej na szkicu 
jako nr 3. Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V, opłata 
ryczałtowa naliczana od zdeklaro-
wanej mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w danym 
miesiącu. Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 1 lipca do 
15 września 2013 roku.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 
2013 roku, o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29. 
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem gruntów na kwotę 7,10 
zł./m2 miesięcznie. Do ustalonej w 
przetargu stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2. Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 100 zł.
4. część działki niezabudowanej nr 
630/2, AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, 
położonej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod 
działalność: handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczonej na szkicu 
jako nr 4. Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V, opłata 
ryczałtowa naliczana od zdeklaro-
wanej mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w danym 
miesiącu. 
Oddanie w najem nastąpi na czas 
oznaczony tj. od 1 lipca do 15 wrze-
śnia 2013 roku.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 
2013 roku, o godz. 10.30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29. 
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem gruntów na kwotę 7,10 
zł./m2 miesięcznie. Do ustalonej w 
przetargu stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 100 zł.
5. część działki niezabudowanej nr 
630/2, AM-5, obr-1, o pow. 2 m2, 
położonej w Strzegomiu przy ul. 

Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod 
działalność: handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczonej na szkicu 
jako nr 5. Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V, opłata 
ryczałtowa naliczana od zdeklaro-
wanej mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w danym 
miesiącu. 
Oddanie w najem nastąpi na czas 
oznaczony tj. od 1 lipca do 15 wrze-
śnia 2013 roku.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 
2013 roku, o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 
29. Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na kwotę 
7,10 zł./m2 miesięcznie. Do ustalonej 
w przetargu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący podatku 
VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 40 zł.
6. część działki niezabudowanej nr 
630/2, AM-5, obr-1, o pow. 6 m2, 
położonej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, gastro-
nomiczną, rozrywkową oznaczonej 
na szkicu jako nr 6 bez możliwości 
podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi na czas 
oznaczony tj. od 1 lipca do 15 wrze-
śnia 2013 roku.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 
2013 roku, o godz. 11.30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem gruntów na kwotę 7,10 
zł./m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowią-
zujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 60 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w kasie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 
ul. Mickiewicza 2, lub na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. O / Strze-
gom nr 48 1090 2343 0000 0005 
9800 0144 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 13 czerwca 2013 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
OSiR w Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
najem gruntów, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia zamknięcia lub odwo-
łania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 10 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem prze-
targu są wolne od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania 
w najem udostępnione będą dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 13 czerwca 2013 
roku, w godzinach od 10.00 do 
11.00 Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem oraz szkic 
mapy można uzyskać w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 
ul. Mickiewicza 2 lub telefonicznie 
dzwoniąc pod nr 74 8551696.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.
Z A P R A S Z A M Y !!!

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STRZEGOMIU
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY
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