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w numerze:

StrzeGom
 
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
W budowie  
place i ulice 

Remont ulicy Promenada 
i Sosnowa, a także naprawa 
nawierzchni drogi znajdu-
jącej się wewnątrz jednego 
z miejskich podwórek czy 
budowa nowego placu za-
baw przy ul. Bazaltowej – to 
tylko kilka z tegorocznych 
inwestycji. 

 str. 2

StrzeGom
Powitanie wiosny

Maluchy ze strzegomskich 
przedszkoli powitały Pierw-
szy Dzień Wiosny barwnym 
korowodem. Towarzyszyły 
im megamaskoty użyczo-
ne przez Stowarzyszenie 
Akcja 

 str. 8

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!!

Prezentujemy wsie gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Modlęcin i Morawa. Kto się 
o nie troszczy? Co się w nich 
zmieniło? Dlaczego warto je 
zobaczyć? To wszystko we 
wkładce
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Prace rozpoczęły się od ul. Św. 
Tomasza, a następnie przeniosą 
się na: ul. Bohaterów Getta, 
ul. Ogrodową, ul. Św. Tomasza 
i ul. Świdnicką. – Myślałam, że 
się nie doczekam, a tu będzie 
moja droga wyremontowana 
i to z naszego granitu. Cieszę 
się też, że stara kostka będzie 
układana na cmentarzu. Ja przy 
grobie rodzinnym mam jeszcze 
błoto i trochę zazdroszczę, że 
do innych grobów już dochodzi 
się alejkami z granitu – dodaje 
pani Anna, spotkana na ulicy 
św. Tomasza. Na wszystkich 
wymienionych ulicach zostanie 
ułożona nowa kostka, a chodniki 
będą z płyt granitowych i kostki. 
Tak jak powiedziała Pani Ania, 
materiał granitowy pozyskany 
z remontowanych ulic będzie 
systematycznie układany na 
cmentarzu przy ul. Olszowej. 

Prace wykonywać będzie Zakład 
Usług Komunalnych spółka 
z o.o. w Strzegomiu. W ubie-
głym roku kostka pozyskana 
z ul. Szarych Szeregów także 
w ten sposób została zagospoda-
rowana. W związki z remontem 
ulic przylegających do Rynku 
planowane jest otwarcie ul. Dą-
browskiego, aby nie paraliżować 
wyjazdu z Rynku. Będzie to 
jednocześnie sprawdzian przed 
zapowiadanym otwarciem tej 
ulicy w układzie jednokierun-
kowym wyjazdowym z Rynku. 
Firma „Skanska” rozpoczyna 
remont ul. Armii Krajowej - od 
drogi krajowej nr 5 do wiaduk-
tu. Stan tej drogi jest fatalny, 
a przecież jest także dojazdem 
do wielu firm i przedsiębiorstw. 
- W tym temacie już kontaktują 
się z nami przedsiębiorcy, którzy 
chcą upewnić się, że zjazdy do 

firm będą odpowiadały ich po-
trzebom, jak choćby właściciel 
firmy transportowej mieszczącej 
się przy tej ulicy. Przewidziany 
jest dalszy remont ul. Armii 
Krajowej i ul. Wesołej, lecz ocze-
kujemy na podpisanie umowy 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego 
na dofinansowanie 85 % kosztów 
inwestycji - informuje burmistrz 
Zbigniew Suchyta. Szczegól-
nie będzie cieszyć remont na-
wierzchni ul. Kasztelańskiej od 
świateł do świateł przy al. Woj-
ska Polskiego. Jest to szczególnie 
ważne dla wszystkich, którzy 
mieszkają przy tych ulicach. 
Przekonali się o tym mieszkań-
cy ul. Świdnickiej, którzy dziś 
mówią, że hałas w mieszkaniach 
wynikający z przejeżdżania du-
żych samochodów zmniejszył 
się i to znacząco. - Nareszcie 
mogę spać, to jest inny świat - 
mówi pani Jadzia. Remont tego 
odcinka drogi wojewódzkiej 
przebiegającej przez miasto cie-
szy szczególnie, bo jest finanso-
wane ze środków zarządcy drogi 
Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei. Trwają także prace przy 

remoncie chodnika przy drodze 
374 współfinansowane przez 
DSDiK. W trybie ekspresowym 
wykonano remont odcinka ul. 
Promenada. Na remont ul. So-
snowej ogłoszono już przetarg. 
Jest to ważna inwestycja na 
osiedlu, gdzie mieszka prawie 
dwa tysiące ludzi. Powstaną 
tam nowe miejsca parkingowe, 
zainstalowane zostanie ledowe 
oświetlenie. - Bardzo cieszę się, 
że remontujemy tę ulicę. Pragnę 
dodać także, że wyremontowa-
ny będzie także chodnik przy 
ulicy Klonowej - stwierdza bur-
mistrz. - Wszystkie prace muszą 
być wykonane w okresie letnim, 
co spowoduje spiętrzenie prac. 
Wystąpią znaczne utrudnienia 
dla naszych mieszkańców i go-

ści. Proszę o wyrozumiałość, bo 
warto, czego przykładem są ul. 
Szarych Szeregów czy ul. Świd-
nicka, którymi dziś jeździmy 
z przyjemnością i zapomnieli-
śmy już jak rok temu wyglądały 
te ulice i jak ciężko było się 
po nich poruszać. Wierzę, że 
mieszkańcy rozumieją i cieszą 
się, że nasze miasto pięknieje 
i łatwiej się w nim będzie żyło – 
dodaje Zbigniew Suchyta. 

W Strzegomiu zostaną wyre-
montowane alejki przy pomni-
ku 1000-lecia Państwa Polskie-
go, schody przy ul. Kościelnej, 
łącznik między ul. Kościelną 
i ul. Świdnicką. Przebudowany 
zostanie zjazd z mostka na rzece 
Strzegomka przy światłach. 

To wielkie wyróżnienie zo-
stać Samorządowym Liderem 
roku 2013 i to dzięki Miesz-
kańcom Naszej Gminy. W 
czasie uroczystości nie kry-
łem wielkiego wzruszenia, a 
dziękując za to wyróżnienie 
z wielką dumą stwierdziłem,  
że nasza piękna Gmina ma 
trzy bogactwa – granit, żyzne 

ziemie i najważniejszy skarb – 
czyli wspaniali ludzie. Warto 
pracować dla takiej Społecz-
ności, nie licząc czasu, napo-
tykanych także trudności. Sta-
ram się, aby żyło się nam jak 
najlepiej, choć zdaję sobie 
sprawę, że są także bardzo 
trudne tematy, wynikające ze 
specyfiki gminy. Widząc Pań-

stwa zaufanie do mojej osoby 
wyrażone głosowaniem w 
plebiscycie, gdzie startowało 
51 samorządowców,  myślę 
z optymizmem o przyszłości 
gminy Strzegom. Fajnie jest 
zostać laureatem, nie gło-
sując na siebie. Jeszcze raz 
bardzo dziękuję.

Więcej szczegółów na str. 5

Nasza gmina w budowie!

Podziękowania dla mieszkańców od burmistrza Strzegomia

Władze miasta proszą mieszkańców o wyrozumiałość, bo remonty dróg w Strzegomiu utrudnią poruszanie się po centrum miasta

Już niedługo do wszystkich mieszkań trafi ulotka z wyka-
zem remontowanych ulic i chodników w gminie Strzegom. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ruszają inwesty-
cje drogowe w Strzegomiu. W ramach tzw. „Schetynówki” 
rozpoczął się remont pięciu dróg w centrum miasta.

Remontują z oszczędności 
Dlaczego teraz tak dużo mniejszych zadań zostało wprowadzonych do 
budżetu? Wynika to przede wszystkim z faktu oszczędności na dużych 
przetargach, które zostały przygotowane jeszcze w roku 2013 i ogłoszone 
zaraz po przyjęciu budżetu przez Radę Miejską w Strzegomiu. - Tak działamy 
już drugi roku i to przynosi wymierne oszczędności, co pozwala na realizację 
nowych, mniejszych zadań wynikających z potrzeb mieszkańców – podkreśla 
burmistrz Strzegomia. 

Nie zapomniano o wsiach 
Władze samorządowe nie zapominają też o wsiach. Rozstrzygnięty został 
już przetarg na remont drogi w Jaroszowie od drogi krajowej nr 5 do garaży. 
W Olszanach będzie remontowany prawie 2-kilometrowy odcinek drogi 
powiatowej, gdzie wkład gminy wyniesie 220 tys. zł. Gmina pozyskała także 
prawie 200 tys. zł na remont dróg dojazdowych w Olszanach. Za 150 tys. zł 
zostaną wybudowane chodniki w Tomkowicach, Kostrzy i Rogoźnicy. Dodat-
kowo z odzyskanych puzzli z remontu dróg zostanie wykonany chodnik do 
szkoły w Kostrzy (60 tys. zł).

W piątek, 21 marca br. burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta odebrał z rąk woje-
wody dolnośląskiego – Tomasza Smolarza prestiżową statuetkę „Złotego Kompasa” 
za zwycięstwo w kategorii „Na najlepszego szefa Gminy lub Powiatu” w subregionie 
wałbrzyskim. Głosy oddawano za pośrednictwem esemesów. Poniżej zamieszczamy 
podziękowania od burmistrza skierowane do mieszkańców gminy Strzegom. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 25 marca 20142

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 odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
Wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
Wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
Wydział inwestycji i Za-
mówień 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
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 Stanowicach – (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-
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 Podstawowa 
w Stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Pryma-
sa 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
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrZyCHodNie 
STrZeGomSKie CeNTrum 
medyCZNo-diaGNoSTyCZ-
Ne Sp. z o.o., ul. Witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
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

PoliCja 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NoTariuSZ
Beata Burkowska - Zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dWorZeC auToBuSoWy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

- Rozważano różne metody 
przeprowadzenia remontu cząst-
kowego nawierzchni i został 
wypracowany najkorzystniejszy 
i chyba najbardziej zadowalający 
mieszkańców sposób przeprowa-
dzenia tego remontu. Dokonano 
bowiem całościowej wymiany 
pasów drogi, a nie łatano poje-
dynczych dziur – wyjaśnia Paweł 
Marchlewski z Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. Remont 
rozpoczął się w drugiej dekadzie 
marca, a efekty prac widać było po 
zaledwie kilku dniach. W chwili 
obecnej główne prace zostały 
zakończone, a droga czeka na 

odbiór techniczny. Wartość wy-
konanych prac wyniosła blisko 
34 tys. zł brutto. W tej kwocie 
wykonano blisko 900 m² na-
wierzchni mineralno-bitumicznej. 
Roboty realizowało Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów. – Zmotoryzowani 
mieszkańcy tego rejonu Strze-
gomia będą mogli teraz poruszać 
się w sposób płynny i bezpieczny. 
Cząstkowe łatanie dziur nie da-
łoby tak pozytywnych efektów, 
jakie osiągnęliśmy wymieniając 
całe pasy – podkreśla burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 

red

W zakres prac wchodzić bę-
dzie wykonanie robót rozbiór-
kowych i przygotowawczych, 
wykonanie jezdni, nawierzchni 

chodników z brukowej kostki 
betonowej, miejsc postojowych 
oraz zjazdu. 

KW

Gmina Strzegom przy-
gotowuje aktualnie miejsce 
za kwotę 65.190,00 zł. - 
Wspólnymi siłami powsta-
nie pierwsze, ale na pewno 
nie ostatnie takie miejsce 
dla ludzi dorosłych i dzie-
ci - zapewnia burmistrz 
Zbigniew Suchyta. Nowy 
obiekt będzie się mieścił 
przy ulicy Bazaltowej. Pra-
ce wykonuje ZUK sp. z o. o. 
- Dziękujemy za użyczenie 

terenu prywatnemu wła-
ścicielowi – Andrzejowi 
Cybuchowi i firmom, które 
będą sponsorowały sprzęt . 
Warto dodać że zakup za-
bawek dla dzieci to wynik 
rozmów radnej Bogumiły 
Skór y z przedstawicie-
lami  FSB Piekarnia w 
czasie studyjnej wizyty w 
Duisburgu. Już końcem 
maja zapraszamy na ulicę 
Bazaltową.

- Naprawa nawierzchni 
drogi znajdującej się we-
wnątrz podwórka okazała 
się konieczna ze względu 
bezpieczeństwa, ale też es-
tetyki tego miejsca – mówi 
Paweł Marchlewski z Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Istniejący stan 
nawierzchni szutrowej nie 
pozwalał na przejazd samo-
chodem osobowym do ciągu 

garażów oraz do budynków 
mieszkalnych znajdujących 
się w głębi podwórka. Zakres 
remontu obejmuje 400 m² 
pow. drogi. Do jego realizacji 
zostanie wykorzystany ma-
teriał kamienny pochodzący 
z rozbiórek innych ulic oraz 
nowa kostka betonowa. War-
tość prac wynosi 44.157,00 
zł brutto. Wykonawcą jest 
PPHU Drog-Art ze Strze-
gomia.

red

remont ul. Promenada

Zmieni się ulica Sosnowa 

Z troską o dorosłych i dzieciach powstaje wielofunkcyjny plac

Podwórko gminne będzie jak nowe

- Dokonano całościowej wymiany pasów drogi, a nie łatano pojedynczych dziur – wyjaśnia Paweł Marchlewski

Termin zakończenia wszystkich prac na tej ulicy przewidziany jest na początek września bieżącego roku 

Obecnie istniejący stan nawierzchni szutrowej nie pozwalał na przejazd samochodem osobowym

Gmina Strzegom ogłosiła przetarg na remont drogi gminnej przy ul. Sosnowej. Dzięki temu kierowcy będą mogli po-
ruszać się po nowej nawierzchni jezdni. Do ich dyspozycji będzie również więcej miejsc parkingowych. 

Dodatkowo wykonane zostaną betonowe krawężniki. W pracach przewidziane 
jest także zasianie trawnika oraz zamontowanie nowego oświetlenie typu LED. 
Termin zakończenia prac przewidziany jest na początek września br.

Pięć urządzeń rekreacyjnych dla dorosłych zakupi  Słodownia Strzegom, a pięć zabawek dla dzieci zakupi FSB 
Piekarnia Strzegom. 

Podwórko gminne znajdujące się pomiędzy Zakładem 
Energetycznym a Komisariatem Policji w Strzegomiu 
doczekało się w końcu remontu.

Zły stan nawierzchni ul. Promenada w Strzegomiu spowodo-
wał podjęcie skutecznych działań mających na celu wyelimi-
nowanie powstałych ubytków na jezdni. 
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marzec-kwiecień 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

23.03-29.03 Strzegomska Strzegom  
ul. Rynek 38

tel.74/855-
14-79

30.03-05.04 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

06.04-12.04 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? Poczujemy świąteczny klimat Będą "Na Śliwkowym Szlaku"
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

13 kwietnia br. w hali spor-
towej OSiR przy ul. Mic-
kiewicza odbędzie się XVI 
Jarmark Wielkanocny. Jak 
co roku, program jarmarku 
będzie niezwykle bogaty. 
O godz. 11.00 mieszkańcy 
spotkają się na placu przy 
kościele pw. Św. Barbary. Tam 
nastąpi uroczyste poświęcenie 
palm wielkanocnych. Pół 
godziny później w Bazylice 
Mniejszej odbędzie się uro-
czysta Msza Święta. O godz. 
13.00 uczestnicy przejdą na 

halę sportową OSiR, gdzie 
odbędą się liczne prezentacje 
artystyczne dzieci, młodzieży 
i dorosłych, kiermasz i wy-
stawa stroików, palm, ozdób 
świątecznych. Będzie można 
także posmakować pysznych 
wypieków i potraw świątecz-
nych. W tym dniu zostaną 
rozstrzygnięte konkursy na 
najbardziej oryginalne palmy 
wielkanocne, najciekawsze 
stoisko oraz na tradycyjną 
potrawę wielkanocną.

KW

Lokalna Grupa Działania 
"Szlakiem Granitu" organi-
zuje dla lokalnych liderów, 
przedstawicieli grup odno-
wy wsi, przedstawicieli sto-
warzyszeń działających na 

terenie LGD oraz członków 
LGD "Szlakiem Granitu" 
wizytę studyjną do Lokalnej 
Grupy Działania "Na Śliw-
kowym Szlaku" – w woje-
wództwie małopolskim.

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Na festyn zorganizowany 
w dniu 11 marca br. przybyło 
wielu znakomitych gości. W pro-
gramie spotkania zaprojektowano 
prezentację multimedialną, uka-
zującą możliwości nowej pra-
cowni piekarskiej, przedstawio-
no finezyjne wypieki uczniów, 
zaprezentowano kabaretowe 
przedstawienie okolicznościowe 
w wykonaniu uczniów szkoły. 
Punktem kulminacyjnym było 
zwiedzanie pracowni i degu-
stacja wypieków. - Rynek pracy 
i potrzeby lokalnych przedsię-

biorców stają się wyznacznikiem 
kierunków otwieranych w naszej 
szkole, zarówno w Technikum, jak 
i Zasadniczej Szkole Zawodowej 
– powiedziała Dorota Sozańska, 
p. o. dyrektora ZS w Strzegomiu. 
W swej wypowiedzi ukazała 
priorytety działań oświatowych 
szkoły, uwzględniających po-
trzeby lokalnego przemysłu. - To 
właśnie 4 lata temu, na wniosek 
pracodawców, przy współpracy 
Starostwa Powiatowego, Fun-
dacji „Bazalt”, przedsiębiorców 
i szkoły otworzyliśmy Techni-

kum Górnictwa Odkrywkowego. 
Stworzyliśmy nową pracownię. 
W ubiegłym roku podjęliśmy 
współpracę z przedsiębiorcami 
transportowymi, z Ogólnopol-
skim Związkiem Pracodawców 
Transportu Drogowego, z firmą 
Cargo i te instytucje sprawują 
opiekę nad klasą mechanik po-
jazdów samochodowych w Za-
sadniczej Szkole Zawodowej. Dziś 
chcemy zaprezentować Państwu 
nasze „najmłodsze dziecko”, czyli 
klasę I - piekarz oraz nowoczesną 
pracownię, która właśnie jest two-
rzona. Dzięki Państwa wsparciu 
i pomocy, od tego roku mamy to 
piękne, zmodernizowane i bar-
dzo potrzebne naszym uczniom 
miejsce. Serdeczne podziękowania 
popłynęły w stronę władz firmy 
FSB, które wspomogły szko-
łę, finansując remont pracowni, 
a także przekazując nowy piec do 
wypieku pieczywa. Władzom Sta-
rostwa Powiatowego w Świdnicy 

podziękowano za sfinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia 
pracowni, zaś władzom samorzą-
dowym Strzegomia za nawiązanie 
współpracy z firmą FSB i współ-
tworzenie kierunku. - O Waszej 
klasie, Droga Młodzieży, mówi 

się także w Wałbrzyskiej Strefie 
Ekonomicznej, gdyż tam pokazuje 
się Strzegom jako przykład tego, 
że oświata idzie za przemysłem, 
że szkoła może współpracować 
z fabryką, że kształcimy własne 
kadry dla potrzeb lokalnego prze-

mysłu - skomentował burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta 
i dodał: Nasze miasto jest często 
podawane za przykład bardzo do-
brego, solidnego i perspektywicz-
nego współdziałania przemysłu 
i oświaty. 

Różnorodność kulturo-
wa Mazowsza, Dolnego 
Śląska i Opolszczyzny za-
prezentowana, zebrana 
i opisana przyczyni się 
do lepszego poznania 
starych zwyczajów i ob-
rządków, kuchni regional-
nych, muzyki ludowej czy 

rękodzieła ludowego.
Całość projektu będzie 

podzielona na trzy części 
(każda organizowana 
przez jednego partnera 
projektu) i tak:
1. Festiwal zespołów ludo-

wych - organizowany 
przez LGD „Szlakiem 

Granitu” w dniu 18 maja 
2014 roku w Krzyżowej - 
termin zgłaszania udzia-
łu - do 26 marca 2014 
roku,

2.  Festiwal kuchni re-
gionalnych - organizo-
wany przez LGD „Po-
między Wisłą i Kam-

pinosem” w dniach 
14-15 maja 2014 roku 
-  termin zgłaszania 
udziału do 10 kwietnia 
2014 roku,

3. Festiwal „ludowego 
bajania” i rękodzieła 
- organizowany przez 
LGD „Górna Prosna” 
w miesiącu sierpniu 
2014  roku  -  te rmin 
zgłoszenia udziału do 
15 maja 2014 roku.

Po I Festynie Szkolnej Bułki 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Podczas uroczystości uhonorowano zakład FSB Piekarnia Strzegom tytułem Przyjaciela Szkoły. Na koniec było zwiedzanie pracowni i degustacja wypieków

Zarząd lokalnej Grupy działania „Szlakiem Granitu” ogłasza nabór 
uczestników do realizacji Projektu Współpracy - Kampinos, Prosna, 
Granit - dziedzictwo Kulturowe Trzech regionów - dK3r, którego celem 
jest prezentacja dziedzictwa kulturowego trzech regionów.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na 
adres: 
promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl 

Udział w poszczególnych etapach projektu jest bezpłatny. 
Wszelkie koszty pokrywa LGD „Szlakiem Granitu”. Dodat-
kowych informacji udziela Justyna Olkiewicz-Sobczak 
telefonicznie pod nr. tel. 71 733 78 88 lub elektronicznie 
pod adresem: 
promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl

Misternie wypieczone koguty, finezyjne kłosy zboża, precelkowy napis nazwy szkoły, 
pyszne ciasteczka, bułki i chleb, to tylko niektóre z zaprezentowanych możliwości młodych 
piekarzy podczas I Festynu Szkolnej Bułki w Zespole Szkół w Strzegomiu. 

Od maja 2013 r. władze szkoły podjęły rozmowy z Piekarnią FSB. Udało się 
wypracować wspólne stanowisko szkoły i firmy w zakresie kształcenia uczniów 
w zawodzie piekarz. 1 września ubiegłego roku rozpoczęły się zajęcia dla 16 
uczniów klasy I. - Młodzież uczy się bardzo praktycznych rzeczy. Aktywnie 
pracują w grupach. Końcowym efektem pracy jest wypiek pieczywa w naszym 
nowoczesnym piecu – podkreśla Roman Ehlert, wicedyrektor szkoły. Dyrekcja 
szkoły skierowała podziękowania w stronę piekarni z gminy Strzegom i powiatu 
świdnickiego za umożliwienie zorganizowania edukacji zawodowej w ramach 
wycieczek przedmiotowych.

Zgłoszenia należy składać do Biura Zarządu LGD w 
Udaninie w formie elektronicznej na adres: promocja@
lgd-szlakiemgranitu.pl. Ilość miejsc ograniczona. Termin 
wizyty studyjnej: 4-6 kwietnia 2014 r. Więcej:www.lgd-
szlakiemgranitu.pl/LGD_SZLAKIEM_GRANITU/index.php/...
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Nowa diecezja powstała 
z połączenia 13 dekanatów 
archidiecezji wrocławskiej i 8 
dekanatów diecezji legnickiej. 
Pier wszym biskupem Jan 
Paweł II mianował ks. Igna-
cego Deca, dotychczasowego 
rektora Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. 
Uroczysty ingres i sakra ks. 
Ignacego Deca odbyły się 25 
marca 2004. W 2008 r. papież 
Benedykt  XVI mianował 
ks. prał. Adama Bałabucha 
pierwszym w dziejach diecezji 
świdnickiej biskupem pomoc-

niczym. Biskup diecezjalny od 
samego początku rozpoczął 
tworzenie struktur diece-
zjalnych. Erygował Świdnic-
ką Kurię Biskupią, powołał 
również diecezjalną Caritas. 
Ustanowił radę kapłańską, 
kolegium konsultorów, radę 
duszpasterską oraz inne in-
stytucje potrzebne w zarzą-
dzaniu diecezją. W 2004 r. 
powołano do istnienia Wyż-
sze Seminarium Duchowne 
Diecezji Świdnickiej. Jego 
patronem został św. Wojciech, 
biskup i męczennik.

Jubileusz naszej diecezji
Diecezjalne uroczystości dziękczynne odbędą się 29 marca br. w katedrze świdnickiej. Organizatorzy zapraszają! Kanonizacja  

Jana Pawła II

Już 27 kwietnia br. w Watykanie 
Jan Paweł II oraz Jan XXIII zosta-
ną ogłoszonymi świętymi kościoła 
katolickiego. W związku z tym 
w całej Polsce, także w Strzego-
miu, odbędzie się wiele wydarzeń 
kulturalnych związanych z kano-
nizacją Jana wPawła II.
24.04.2014 r. o godz. 16.00 
w CAS Karmel powspominamy 
Jana Pawła II. 
25.04.2014 r. o godz. 18.00 w Ba-
zylice Mniejszej odbędzie się 
koncert szkolnych grup wokal-
nych pt: „O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś”.
26.04.2014 r. o godz. 18.00 w Ba-
zylice Mniejszej wyświetlona 
zostanie projekcja filmu o Janie 
Pawle II pt. „Świadectwo”.
03.05.2014 r. - godz.12:00 – Ko-
ściół Zbawiciela Świata, Msza 
Św. w intencji OJCZYZNY pod 
przewodnictwem J.E. ks. Adama 
Bałabucha, sufragana świdnic-
kiego, natomiast o 14.00 w CAS 
Karmel wernisaż wystawy kolekcji 
medali okolicznościowych
04.05.2014 r. - godz. 18:00 – 
w Bazylice Mniejszej odbędzie 
się koncert „TRYPTYK RZYM-
SKI”, Poemat o człowieku malo-
wany słowem Papieża poety. 

red

Szkolenie zaplanowa-
no w ramach realizo-
wanego Powiatowego 
programu działań na 
rzecz osób niepełno-
sprawnych w powie-
cie świdnickim na lata 
2011-2016 i Programu 
ochrony zdrowia psy-

chicznego mieszkańców 
powiatu świdnickiego na 
lata 2011-2015. Szkolenie 
poprowadzi dr izabela 
fornalik – pedagog spe-
cjalny, edukator seksu-
alny. Program szkolenia 
będzie zawierał między 
innymi następujące za-

gadnienia:
- rozwój psychoseksu-

alny osób z niepełno-
sprawnością intelek-
tualną w dzieciństwie 
i jego konsekwencje 
dla dalszego życia rola 
rodzica we wspiera-
niu dojrzewającego 

syna i córki z niepełno-
sprawnością intelektu-
alną (jak rozmawiać 
z dzieckiem o dojrze-
waniu płciowym, jak 
uniknąć niewłaści-
wych reakcji dojrze-
wającego dziecka na 
przejawy dojrzewania 
płciowego),

- seksualność osób z nie-
pełnosprawnością in-
telektualną w życiu do-
rosłym - o czym powi-
nien wiedzieć rodzic,

- dylematy związane 

z tworzeniem trwa-
łych związków wśród 
osób z intelektualną 
niepełnosprawnością. 
Aspekty prawne. Rola 
rodzica,

- osoba z niepełno-
sprawnością jako ofia-
ra lub sprawca wyko-
rzystywania seksualne-
go,

- jak współpracować 
z kadrą placówki, 
w której przebywa 
dziecko z niepełno-
sprawnością intelektu-

alną, porady praktycz-
ne,

- warunki skutecznej 
edukacji seksualnej 
osób z niepełnospraw-
ności intelektualną. 
Dla celów organiza-

cyjnych prosimy o zgła-
szanie swojego uczest-
nictwa. 

Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 14 kwietnia 
2014 r., telefonicznie: – nr 
telefonu 748505110 lub 
e-mailem: pcpr@pcpr.
swidnica.pl.

Ważne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pierwsze zawody odbyły 
się 11 stycznia br. w Kra-
kowie. Był to jubileuszowy 
turniej o puchar prof. Mariana 
Wieczystego - propagatora 
i nauczyciela tańca towarzy-
skiego w Polsce. W ciągu 2 
dni wystartowało w nim ponad 

300 par w różnych kategoriach 
wiekowych. Kacper wraz Julią 
w nowej kategorii 14-15 lat 
junior II w tańcach latyno-
amerykańskich wytańczyli 
finał. To duży sukces w pierw-
szym starcie w nowej kategorii 
wiekowej. Najważniejsze były 

jednak kolejne dwa turnieje. 
Najpierw wzięli udział w Mi-
strzostwach Polski w tańcach 
latynoamerykańskich w El-
blągu (22-23.02), a później 
w Mistrzostwach w dziesię-
ciu tańcach w Szczecinku 
(8-9.03). Na mistrzostwach 
wystartowały najlepsze polskie 
pary, które w 2013 roku wy-
walczyły kwalifikację do tych 

zawodów. W obu turniejach 
Kacper i Julia wytańczyli 1/4 
finału i na tle 14-15-latków 
w swoich pierwszych startach 
w tej kategorii wiekowej wypa-
dli bardzo dobrze. Przed nimi 
kolejny rok treningów i star-
tów z nadziejami na następne 
udane występy w turniejach 
i imprezach mistrzowskich.

red

Nasi tancerze w świetnej formie!
W obu turniejach Kacper i Julia wytańczyli 1/4 finału i na tle 14-15-latków wypadli bardzo dobrze      
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Diecezjalne uroczystości dziękczynne odbędą się 29 marca br. 
w katedrze świdnickiej pod przewodnictwem abpa Celestino 
Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Pierwszy i jak na razie jedyny biskup świdnicki – ks. bp ignacy dec.

W tym roku mija 10 lat od powstania diecezji świdnickiej. 
Dokładnie 24 lutego 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II 
dokonał wyboru Świdnicy (spośród Nysy, Wałbrzycha 
i Kłodzka) na stolicę nowej diecezji na Dolnym Śląsku. 

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy zaprasza ro-
dziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na bezpłatne 
szkolenie na temat seksualności osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. w auli 
Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, przy ul. rotmistrza Witolda 
Pileckiego 3, w godz. od 16.00 – 18.30.

Sympatyczna para tancerzy – Kacper Rutka i jego partnerka 
Julia Domaradzka wystartowali w tym roku już w trzech 
turniejach.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikuje-
my kolejne z nich: 

j174: witam. jestem mieszkanką ul. 
dąbrowskiego i od pewnego czasu 
zauważyłam, że ktoś notorycznie 
przynosi suchy chlebek dla ptaków. 
zlatują się głównie gołębie, ale 
też psy bezpańskie znalazły sobie 
stołówkę. chlebek jest wysypywany 
na klomb i rozrzucany dookoła. nie 
wygląda to ani ładnie, ani schludnie 
zwłaszcza, że ostatnio ktoś wylał 
tam coś w rodzaju \”zlewek\”. liczę 
na Pana pomoc. P.s. A może gdzieś 
wytyczyć jakiś plac lub miejsce, aby 
móc dokarmiać ptaki? 

Szanowna Pani J174, trudno 
odnieść się do Pani pytania. Najła-
twiej byłoby zwrócić uwagę temu 
„komuś”, bo jak Pani napisała, 
robi to notorycznie. Jeśli chodzi 
o bezpańskie psy, to proszę zgłosić, 
gdzie są te psy do Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzędzie 

Miejskim w Strzegomiu i sprawa 
zostanie załatwiona. Bo jest to nie-
bezpieczne. Nie widzę możliwości 
wytyczenia placu, gdzie można 
byłoby dokarmiać ptaki. Nie spo-
tkałem się z takim przykładem. 
Są miasta, jak Kraków, gdzie 
ptaki są atrakcją Rynku. Wiem, 
że są uciążliwe, ale powinniśmy 
żyć z nimi w symbiozie, bo są 
pożyteczne dla człowieka. 

grabianin: Panie burmistrzu - 
czy macie w planach remont ulicy 
dolnej? tu się nie da poruszać. re-
montujecie tylko w swoim obszarze 
wyborczym, a resztę? 

Przypominam, że ul. Dolna 
za ponad 600 tys. zł ma nowe 
chodniki. Troszczymy się, by 
rzeka Strzegomka była zadbana. 
Są ławeczki, nowe nasadzenia. 
Kończymy projekt remontu ul. 
Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej, 
Górniczej. To zadanie zostanie 
zgłoszone do „schetynówki”. Nie 
ma planu remontu ul. Dolnej, od-
cinka z kostki. Niestety tam, gdzie 
jest asfalt, nie można wylać nowej 
nawierzchni asfaltowej, bo pod 
asfaltem jest kostka. Trzeba ją ze-
rwać i dopiero wtedy zrobić nową 
nawierzchnię. W chwili obecnej 
ulica Dolna będzie tylko połatana. 
Niestety przez wiele lat robiło się 
bardzo, bardzo mało. Ulice: Świd-
nicka, Bohaterów Getta, Tomasza 
czy Ogrodowa nie są w moim ob-
szarze zamieszkania. A są w tym 
roku remontowane.

Arletta: witam Pnie burmistrzu. 
mam pytanie odnośnie domu 
opieki, który będzie w strzego-

miu. gdzie będzie można składać 
swoje cV? 

Szanowna Pani, jak pisaliśmy 
w Gminnych Wiadomościach, 
rozpoczęła się procedura zmiany 
przeznaczenia budynku przy ul. 
Armii Krajowej. W kwietniu na 
Sesji Rady Miejskiej wprowa-
dzę projekt zmiany w budżecie, 
w którym określę kwotę na projekt 
adaptacji budynku. Chcę, by te 
obowiązkowe działania zakoń-
czyć jednocześnie. Myślę, że nie 
potrwają dłużej niż rok. Następnie 
adaptacja budynku. Jak Pani widzi, 
od pomysłu do realizacji będzie 
około półtora roku. Na bieżąco 
będziemy informować o postę-
pach prac, w tym: kiedy będzie 
można składać CV. 

michu: witam, sprawa dotyczy 
szkoły w strzegomiu, ale pewnie 
pana interwencja powinna mieć 
miejsce we wszystkich szkołach.

Poprosiłem naczelnika Wydzia-
łu Oświaty w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, by poruszył ten 
temat na najbliższej naradzie 
z kierownikami jednostek orga-
nizacyjnych. Zwrócił Pan uwagę 
na słuszny i bardzo ważny temat, 
który trzeba przedyskutować.

krzysztof: witam. Pytanie doty-
czy ul. Armii krajowej. dlaczego 
zrezygnowano w tym roku z re-
montu tej drogi, która jest w fa-
talnym stanie? mieszkam na tej 
ulicy od ponad 20 lat! co roku jest 
ona notorycznie łatana... czy nie 
lepiej pieniądze, które rok w rok 
są marnowane na tak bezcelowe 
działa, wydać na położenie nowej 

nawierzchni?! chcę dodać także, że 
ruch na tej ulicy jest dość wzmożo-
ny. co dalej z ul. Armii krajowej? 
Pozdrawiam krzysztof. 

Nie zrezygnowaliśmy. Będzie 
etapowany. Na remont ulicy Armii 
Krajowej został rozstrzygnięty 
przetarg (wartość kosztorysowa 
zadania - 3,5 mln zł). Wygrała 
firma Skanska. W I etapie bę-
dzie wykonany odcinek od drogi 
krajowej nr 5 do wiaduktu. Po 
podpisaniu umowy współfinanso-
wania z marszałkiem wojewódz-
twa (85% finansowania przez 
marszałka), zostanie wykonana 
druga część ul. Armii Krajowej 
i ul. Witosa. 

sprawiedliwy: wiadomo, że nie 
każdemu z nas, z terenu gminy 
strzegom można dogodzić, bo jeżeli 
coś się robi obok sąsiada, to mówimy 
– dlaczego nie u mnie?

To normalne, że każdy z nas 
chciałby żyć w większym komfor-
cie. Niestety zaległości, szczegól-
nie w remoncie dróg, chodników, 
świetlic wiejskich, sięgają wielu lat. 
Jak Państwo zauważacie, staram 
się podejmować takie działania, by 
w każdej części miasta, w każdej 
wsi poprawić warunki życia. Jest 
jeszcze sporo zadań, które czekają 
na rozwiązanie. Są one drogie, 
ale konieczne w przyszłości do 
wykonania. Wymienić trzeba tu 
remont ul. 3 Maja (jest już pro-
jekt), zatoki na ul. Piłsudskiego, 
wyłączenie z ruchu ul. Olszowej 
samochodów ciężarowych, zjazd 
na ul. Wałbrzyską i wiele innych, 
także w wioskach. Gmina Strze-
gom to druga co do wielkości, 

jeśli chodzi o mieszkańców, po 
Świdnicy, w powiecie świdnickim. 
Miasto Strzegom to 17 tys. miesz-
kańców i 22 wsie, gdzie mieszka 
10 tys. mieszkańców. Zaznaczyć 
trzeba, że jeszcze kilka wsi nie 
ma kanalizacji. Podobnie jest na 
ul. Niepodległości, tzw. „wiatra-
ku”. W ostatnich trzech latach 
zrealizowaliśmy już wiele bardzo 
ważnych zadań. Ważny jest rok 
2014, gdzie zadania inwestycyjne 
to ponad 21 mln. zł. Nie da się 
wszystkiego zrobić od ręki, ale 
jak Państwo widzicie, robota idzie. 
Proszę o wyrozumiałość przy re-
montach dróg w roku 2014. 

Ada: co z obwodnicą strzego-
mia?

Dobrze, a wręcz bardzo do-
brze. Obwodnica Strzegomia 
(droga 374) wpisana jest już 
do budżetu województwa dol-
nośląskiego. W chwili obecnej 
wykonywany jest raport śro-
dowiskowy przez Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei, tak by moż-
na wydać decyzję środowiskową, 
która umożliwi przygotowanie 
projektu, a w konsekwencji bu-
dowę. Sprzyjające jest także to, 
że w nowym rozdaniu środków 
Unii Europejskiej przewidziano 
duże kwoty finansowe na drogi 
krajowe, wojewódzkie i ob-
wodnice. Cieszy fakt, że prace 
przygotowawcze postępują do 
przodu i powinny być gotowe 
na czas, kiedy będą już fizycznie 
pieniądze. Ostatecznie o tym 
ile środków, na jakie działania, 
będzie wiadomo najpóźniej 
w drugiej połowie 2015 roku. 

iwona: mam pytanie odnośnie 
Przedszkola nr 4. czy widział 
Pan może plac zabaw tych dzie-
ci z przedszkola? sprzęt jest w 
stanie tragicznym. czy miasto 
zamiast jakiejś jednej imprezy 
nie mogłoby sfinansować huś-
tawek dla tych dzieci? myślę, 
że warto by było to przemyśleć. 
sam budynek przedszkola też 
pozostawia wiele do życzenia. 

Publiczne Przedszkole nr 4 
w Strzegomiu od początku ka-
dencji jest w centrum mojego 
zainteresowania. Najważniej-
szym jest fakt, ze aktualnie wy-
konywany jest projekt budowy 
nowego przedszkola z oddzia-
łem żłobkowym. Powstanie 
ono na miejscu już istniejącego. 
Obecne przedszkole to obiekt, 
który już niedługo będzie mógł 
nam służyć. Dlatego staramy 
się, by na bieżąco naprawiać 
wszystkie sprzęty i dbać o to, 
by budynek spełniał wymogi 
budowlane oraz sanitarne. 
Mamy informację, ze w no-
wym „rozdaniu” pieniędzy z 
Unii Europejskiej finansowane 
będą inwestycje o niskiej emisji, 
dlatego przedszkole i żłobek 
projektowane są jako budowla 
pasywna (posiada certyfikat o 
wysokiej oszczędności ener-
getycznej – do ogrzewania 
planowane są pompy ciepła 
oraz fotowoltaika). Trwają 
konsultacje projektu tak, by 
było to przedszkole nowocze-
sne i funkcjonalne. W projekcie 
ujęte zostanie zagospodarowa-
nie terenu i nowe urządzenia 
zabawowe dla dzieci. 

Dbajmy o wsie! 
Burmistrz Strzegomia - Zbi-

gniew Suchyta zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie 
pn. „Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych 
położonych na terenach so-
łectw Gminy Strzegom”. Karty 
zgłoszenia do konkursu można 
otrzymać w Wydziale Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Wydziale Kul-
tury, Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
u sołtysów wsi gminy Strze-
gom. Konkurs prowadzony jest 
w dwóch kategoriach: zagroda 
wiejska, ogródek przydomowy. 
Komisja Konkursowa powołana 
przez burmistrza Strzegomia, 
na podstawie złożonej doku-
mentacji, przeprowadza wizję 
lokalną zgłoszonych do konkur-
su przedsięwzięć. Konkurs ma 
charakter stały i rozstrzygany 
jest w edycjach rocznych do 
31 października każdego roku. 
Warunkiem przystąpienia do 
Konkursu jest złożenie w Urzę-
dzie Miejskim w pokoju nr 
15, w terminie do 30 kwietnia 
danego roku:
a. karty zgłoszenia stanowiącej 

załącznik nr 1 do Regulami-
nu,

b. oświadczenia o przekazaniu 
zdjęć, stanowiącego załącznik 
nr 2 do Regulaminu.
Do oświadczenia powinna 

zostać dołączona dokumentacja 
zdjęciowa (stan przed realizacją 
zadania) na CD lub w wersji 
wydruku w kolorze, zawierająca 
do 2 fotografii w każdej katego-
rii, w której uczestnik przystę-
puje do Konkursu, opatrzonych 
stosownym opisem.

Była to jedyna statuetka 
przyznana nie przez kapitu-
łę, tylko przez czytelników 
w głosowaniu esemesowym. 
W plebiscycie wystartowa-
ło 51 burmistrzów, wójtów 

i starostów. Najwięcej – 42% 
głosów otrzymał burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchy-
ta. Odbierając Złoty Kompas 
z rąk wojewody dolnośląskiego 
Tomasza Smolarza i dyrek-

torki Banku Zachodniego Syl-
wii Kronenberg nie ukrywał 
wzruszenia. Jednak najwięk-
szym zaskoczeniem dla niego 
była nagroda specjalna od 
firmy szkoleniowej Heuresis 
z Krakowa. Prezes firmy Mał-
gorzata Łukawska wręczyła 
mu czek o wartości 10 tys. 
zł. – Za wszystkimi sukcesami 
i dokonaniami stoją ludzie 

i ich kompetencje. Ten 
czek jest dowodem 
uznania pana kom-
petencji menadżer-
skich i przywódczych 
– mówiła prezes. Czek 
burmistrz będzie mógł 
zrealizować w Heure-
sis, korzystając z pro-
gramu potwierdzania 
kompetencji mena-
dżerskich i certyfikacji 
w ramach American 
Certification Institu-
te, którego firma jest 
jedynym przedstawi-
cielem w Europie.

Zbigniew Suchyta Najlepszym Szefem Gminy!
Gmina Strzegom to granit, żyzna ziemia i wspaniali ludzie, bez których nie byłoby mnie tutaj - mówił burmistrz Suchyta

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH

2011 2012 2013 2014

24,029 mln zł 20,157 mln zł 17,972 mln zł 21,863 mln zł*

DLA PORÓWNANIA

2008 2009

11,755 mln zł 12,289 mln zł 

Podczas piątkowej gali w Dzierżoniowie, w trakcie której wrę-
czano Złote Kompasy dla samorządów subregionu wałbrzy-
skiego, poznaliśmy też zwycięzcę Plebiscytu na Najlepszego 
Szefa Gminy lub Powiatu. 

*stan na dzień 11.03.2014 r.

Grupa Errata - organizator plebiscytu „Złote Kompasy” - jest wydawcą 
czterech tytułów prasowych: „Tygodnika Dzierżoniowskiego“, „Wiadomości 
Świdnickich“, „Tygodnika Wałbrzyskiego“ i „NWW“ oraz trzech portali w re-
gionie wałbrzyskim.
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Żołnierze zaprzyjaźnionej 
ze Strzegomiem 10. Opol-
skiej Brygady Logistycznej, 
w ramach zajęć z przedmiotu 
Kształcenie Obywatelskie, 
poznawali w dniu 17 marca 
br. historię gminy Strze-
gom.

W podróż historyczno-woj-
skową na temat „Strzegom 
– granitowe serce Polski oraz 
Gross-Rosen – imperium znie-
wolenia” udała się grupa licząca 
ponad trzydziestu przedstawi-
cieli wszystkich korpusów żoł-
nierzy zawodowych. Pierwszym 
etapem podróży było Muzeum 
Byłego Obozu Koncentracyjne-

go Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
Żołnierze zapoznali się ze zbio-
rami muzeum oraz zwiedzili 
historyczne i zrekonstruowa-
ne obiekty na terenie obozu. 
Logistycy obejrzeli również 
pobliski kamieniołom, miejsce 
pracy osadzonych w obozie. 
Ważnym uzupełnieniem pobytu 
w muzeum była projekcja filmu, 
w którym opowiadali swoje 
przeżycia byli więźniowie KL 
Gross-Rosen. Po zakończeniu 
zwiedzania obozu i oddaniu 
czci poległym, żołnierze udali 
się do Strzegomia. - To nie-
wielkie miasteczko okazało się 
bardzo interesującym miejscem 
z bogatą historią oraz unikalny-
mi zabytkami. W trakcie pobytu 

odwiedziliśmy Izbę Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej, w której 
zgromadzonych zostało wiele 
ciekawych eksponatów. Wśród 
nich znajduje się kolekcja wy-
robów byłego już zakładu por-
celany strzegomskiej ze Stano-
wic, największy w Polsce zbiór 
egzemplarzy wydawnictwa „Dla 
wszystkich”, zbiór minerałów 
Ziemi Strzegomskiej, a nawet 
skamieniałości dinozaurów, 
które żyły na terenie Dol-
nego Śląska wiele milionów 
lat temu – mówili uczestnicy 
wyjazdu. Następie żołnierze 
wspięli się na Wieżę Targową, 
XIV wieczną budowlę, z której 
podziwiali panoramę miasta 
i okolicy. Ostatnim obiektem, 

jaki zwiedzili opol-
scy logistycy była 
Bazylika Mniejsza 
pw. św. App. Piotra 
i Pawła. Ta potęż-
na, średniowieczna 
budowla wywar-
ła na żołnierzach 
szczególne wra-
żenie. Logistycy 
podziwiali pięknie 
zdobione ołtarze, 
liczne charaktery-
styczne, gotyckie 
rzeźby oraz organy. 
Żołnierze zwrócili 
również uwagę na 
doskonałą akusty-
kę wnętrza strze-
gomskiej bazyliki. 

Gmina Strzegom bez tajemnic
Dla wielu uczestników podróży było to pierwsze spotkanie z tym rejonem Polski. - To bardzo interesujące miejsce z ciekawą historią – mówili żołnierze

Oto sprawozdania z pracy 
w 2013 r. Komisji Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Rodziny 
oraz Komisji Kultury, Sportu 
i Rekreacji działających w ra-
mach Rady Miejskiej w Strze-
gomiu.

Komisja Zdrowia, Spraw Socjal-
nych i Rodziny odbyła 15 posie-
dzeń, podczas których zajmowała 
się nie tylko sprawami socjalnymi 
ubogich, ale również m.in. reali-
zacją umów na świadczenie usług 
medycznych, działalnością poradni 
antyalkoholowej i przeciwdziała-
nia narkomanii, funkcjonowaniem 
Stowarzyszenia „ARKA”, a także 
funkcjonowaniem na terenie 
naszej gminy asystenta rodziny. 
Komisja na bieżąco utrzymywała 
kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu i wystą-
piła z wnioskami mającymi na celu 
poprawę funkcjonowania ośrodka. 
Posiedzenie wyjazdowe przewod-
niczącej Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Rodziny z człon-
kiem Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego 
oraz Ochrony Środowiska oraz 

z pracownikiem Wydziału Go-
spodarki Komunalnej umożliwiło 
dokładną ocenę stanu ekologicz-
no-sanitarnego na terenie miasta. 
Sporządzony raport był podstawą 
szybkich interwencji i rozwiązania 
często drobnych problemów. 
Członkowie komisji brali udział 
w spotkaniu z burmistrzem Strze-
gomia, prezesem Strzegomskiego 
Centrum Medyczno-Diagno-
stycznego, dyrektorem Wydziału 
Zdrowia Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy i przedstawicielami 
powiatu świdnickiego, które miało 
na celu pozyskanie karetki typu 
„S”, tj. specjalistycznej karetki 
z lekarzem dla gminy Strzegom. 
Komisja odbyła spotkanie z Ro-
bertem Klimkiewiczem - preze-
sem Fundacji Ziemi Świdnickiej 
na Rzecz Profesjonalnej Pomocy 
SKSK, zapoznając się z działal-
nością fundacji, która w powiecie 
świdnickim prowadzi całodobową 
placówkę opiekuńczo -wycho-
wawczą i zatrudnia asystenta 
rodziny. Komisja zapoznała się 
również z asystentem rodziny, 
który pracuje na terenie gminy 
Strzegom, a zatrudniony jest przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu. - Komisja uczest-
niczyła w rozmowach z burmi-
strzem w sprawie informowania 
podmiotów świadczących usługi 
medyczne o możliwości dzierża-
wy lokali w budynku przychodni 
zdrowia na ul. Armii Krajowej 
w Strzegomiu. Komisja uczestni-
czyła w spotkaniu z przedstawi-
cielami stowarzyszeń i organizacji 
pożytku publicznego: Związku 
Emerytów i Rencistów, Związku 
Niewidomych. Komisja opinio-
wała na bieżąco projekty uchwał 
przedłożone pod obrady sesji oraz 
sprawy należące do zakresu komi-
sji – zaznacza Aneta Wiklińska, 
przewodnicząca komisji.

Komisja Kultury, Sportu i Re-
kreacji w ubiegłym roku odbyła 
18 posiedzeń, w tym 3 wyjazdowe, 
podczas których - z udziałem osób 
zainteresowanych oraz odpowie-
dzialnych - realizowała tematy 
z planu pracy. M. in. opiniowała 
projekty uchwał przedłożone 
pod obrady sesji Rady Miejskiej, 
a także rozwiązywała sprawy bie-
żące należące do jej kompetencji. 
Członkowie komisji uczestni-

czyli w różnych zebraniach oraz 
spotkaniach organizowanych na 
terenie gminy Strzegom. Brali 
udział w posiedzeniu wyjazdo-
wym na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, w Święcie Granitu 
Strzegomskiego, Turnieju Rajców 
w Świdnicy, zawodach WKKW 
w Morawie, obchodach 222. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, obchodach rocznicowych 
na terenie byłego obozu zagła-
dy Gross-Rosen w Rogoźnicy, 
w uroczystościach listopadowych 
związanych z odzyskaniem nie-
podległości, turnieju judo im. 
Edwarda Brzegowego, Między-
narodowym Festiwalu Folkloru, 
dożynkach gminnych w Granicy, 
otwarciu, po remoncie, świetlic 
wiejskich w Stanowicach i Tom-
kowicach. Komisja podczas wyjaz-
dowych posiedzeń zapoznała się 
z jedną z największych inwestycji 
prowadzonych na terenie gminy 
Strzegom, tj. budową sali sporto-
wej w Goczałkowie, która jest już 
na dzień dzisiejszy zakończona 
oraz z funkcjonowaniem stowa-
rzyszeń mających swoje siedziby 
w Centrum Aktywności Społecz-

nej „Karmel”. Komisja Kultury, 
Sportu i Rekreacji we współpracy 
z Komisją ds. Wsi, po przeprowa-
dzeniu szczegółowej obserwacji 
stanu wyposażenia obiektów 
sportowo-rekreacyjnych i świetlic 
wiejskich funkcjonujących na 
terenie gminy, przedstawiła bur-
mistrzowi Strzegomia stosowne 
wnioski, mające na celu polep-
szenie warunków funkcjonowania 
boisk należących do stowarzy-
szeń. Wnioski te są realizowane 
w miarę posiadanych środków 
finansowych. - Współpraca z bur-
mistrzem oraz pracownikami 
Urzędu Miejskiego przyniosła 
pozytywne działania w postaci 
ujęcia bardzo dużych środków na 
budowę oraz przeprowadzenie re-
montów świetlic wiejskich. Należy 
podkreślić, że Komisja Kultury, 
Sportu i Rekreacji współpracowała 
z wieloma wydziałami Urzędu 
Miejskiego, Policją, Strzegomskim 
Centrum Kultury, Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, Strażą Pożarną 
oraz sołtysami poszczególnych wsi 
– informuje Henryk Radkowski, 
przewodniczący komisji. 

red

Ubiegły rok w pracach komisji
W tym numerze przedstawiamy sprawozdania z pracy dwóch kolejnych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Nad czym pracowali radni?

W trakcie spotkania z przed-
stawicielami Klubu Abstynenta 
„Arka” prezes stowarzyszenia, 
Wiesława Zuchmantowicz 
szeroko omówiła zakres działań 
jednostki, którą kieruje. Obecnie 
w klubie, który funkcjonuje od 
13 lat, jest zarejestrowanych 
32 członków, którzy spotykają 
się raz w tygodniu. Członko-
wie sami rozwiązali problem 
ustanowienia gospodarza klu-
bu – mianowicie co miesiąc 
funkcję przejmuje inna osoba 
z listy członków. Burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 
stwierdził, że jest to bardzo do-
bre rozwiązanie, ponieważ ludzie 
poznają się nawzajem, każdy 
czuje się gospodarzem współ-

odpowiedzialnym za klub. Arka 
prowadzi szeroką działalność 
pomocową: organizuje spotkania 
integracyjne, wyjazdowe, grupy 
wsparcia, spotkania z terapeu-
tami, spotkania okolicznościowe 
m.in. jedyny na terenie gminy 
Strzegom bezalkoholowy syl-
wester, a także współpracuje 
z klubami z ościennych miej-
scowości. Przedstawiciele klubu 
zostali zaproszeni do udziału 
w III edycji Strzegomskiego Fo-
rum Organizacji Pozarządowych 
i do składania pomysłów dot. 
programu święta strzegomskich 
organizacji. Zapowiedzieli rów-
nież złożenie oferty na realizację 
zadania publicznego w obszarze 
ochrony i promocji zdrowia. 

Spotkaniu ze stowarzyszeniem 
„Nasza wieś” z Rogoźnicy towa-
rzyszyła dyskusja na temat planów 
i pomysłów, zadań, które udało 
się już zrealizować, problemów, 
jakie jeszcze muszą wspólnie roz-
wiązać. - Przez cały rok aktywnie 
działamy na rzecz naszej wsi np. 
organizujemy „Święto pieroga”, 
„Święto dyni”, uczestniczymy 
w dożynkach, kiermaszach. Chce-
my zaangażować się w prace nad 
przywróceniem stanu świetności 
naszego parku i tu liczymy na 
gminę jako partnera w realizacji 
tego zadania. Problemem jest 
także zaniedbany poniemiecki 
cmentarz. Naszą siłą są ludzie, 
którzy chcą się angażować w za-
dania dla dobra wszystkich miesz-

kańców Rogoźnicy. Jako młode 
stowarzyszenie potrzebujemy 
wsparcia w zakresie szkolenia z pi-
sania wniosków czy ofert, a także 
w zapewnieniu obsługi finanso-
wej – podkreślali przedstawiciele 
stowarzyszenia. W spotkaniu 
uczestniczyła także Anna Hałas 
– naczelnik Wydziału Funduszy 
Europejskich w UM w Strze-
gomiu, która poinformowała 
zainteresowanych o możliwo-
ściach dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych. Przewodniczący 
Gminnej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego – Piotr Szmidt 
zapewnił, że rada będzie wspierać 
członków stowarzyszenia w ich 
działaniach.

red

Twórcze rozmowy ze stowarzyszeniami
Ich siłą są ludzie, którzy chcą się angażować w zadania dla dobra wszystkich mieszkańców Rogoźnicy Rozstrzygnięte przetargi – zadania inwestycyjne w 2014 r.

Zbadaj piersi
Wszystkie panie w wieku 

od 50-69 lat, zachęcane są 
do wzięcia udziału w bezpłat-
nych badaniach mammogra-
ficznych, na które należy za-
brać ze sobą dowód osobisty 
oraz zdjęcia z poprzednich 
badań (jeśli takie istnieją). 

Mammobus przyjedzie do 
Strzegomia 14 kwietnia br. na 
teren Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Mickiewicza 
2. Badanie mammograficzne 
wykonywane jest w ramach 
programu NFZ. 

red

Fot. ppor. Piotr Płuciennik 

Panie nie objęte progra-

mem pro f i l ak tycznym 

mogą wykonać badanie 

odpłatnie - na podstawie 

zaświadczenia lekarskie-

go. Każda z przebadanych 

pań otrzyma upominek 

z firmy Ziaja. Na badania 

można rejestrować się 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8.00-20.00.

Kontynuowane są konsultacje Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i burmistrza Strzegomia ze 
stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Strzegom. Tym razem rozmawiano z przedstawicielami Klubu 
Abstynenta „Arka” (10 marca) i stowarzyszenia „Nasza wieś” z Rogoźnicy (17 marca).

NAZWA ZADANIA
WYCENA 
KOSZTORY-
SOWA

CENA PO 
PRZETARGU WYKONAWCA

Przebudowa dróg gminnych 
w centrum Strzegomia – 
część południowo-zachodnia 
– ulica: Świdnicka, Krótka, 
Bohaterów Getta, Św. 
Tomasza oraz Ogrodowa w 
Strzegomiu.

4 632 223,04 zł 
brutto

3 406 554,29 zł 
brutto

„ZBYLBRUK” 
Sp. z o.o. 
Bobolice 33 
57-200 Ząbkowice 
Śląskie

Przebudowa drogi gminnej 
prowadzącej do cmentarza 
w Jaroszowie wraz z odwod-
nieniem

473 663,44 zł 
brutto

265 019,74 zł 
brutto

Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg  
i Mostów 
ul. Częstochowska 12 
58-100 Świdnica

Przebudowa dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą prowadzących do 
terenów powojskowych - ul. 
Armii Krajowej i Wesołej w 
Strzegomiu 

3 410 196,84 zł 
brutto

2 544 985,00 zł 
brutto

Skanska S.A. 
ul. Gen. J. Zajączka 9 
01-518 Warszawa

Pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją robót budowlanych 
występujących przy zadaniu 
pod nazwą „Przebudowa 
dróg gminnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
prowadzących do terenów 
powojskowych - ul. Armii 
Krajowej i Wesołej  
w Strzegomiu”

112 237,50 zł  
brutto

18 739,05 zł 
brutto

Biuro Inżynierskie Via 
Regia Sp. z o.o. 
ul. Klonowa 10,  
55-002 Kamieniec 
Wrocławsk

Przebudowa dachu Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
przy ul. Paderewskiego 36

343 627,00 zł 
brutto

310 771,79 zł 
brutto

DOMEX Przedsię-
biorstwo Remontowo 
Budowlane Sp. z o.o. 
ul. Al. Wojska Polskiego 
79, 58-150 Strzegom



RoZWóJ SołecTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Modlęcin i Morawa 

Pierwszym etapem inwe-
stycji drogowych wykonanych 
z pieniędzy powiatowych, była 
przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 2919D na odcinku 
od skrzyżowania z drogą do Ol-
szan do miejscowości Modlęcin. 

Całość niezbędnych środków 
zapewniło Starostwo Powia-
towe w Świdnicy. W ramach 
inwestycji wykonano nową 
nawierzchnię mineralno – bi-
tumiczną oraz przeprowadzono 
konserwację rowu przydrożne-
go wraz z wymianą przepustów 
pod zjazdami do pól i posesji. 
Zadanie to wykonała firma 
Bisek-Asfalt z Kostomłotów. 
Drugim etapem było wykona-
nie w 2013 r. przez Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy kolej-
nego odcinka drogi powiatowej 
nr 2919D przez wieś Modlęcin 

o długości 500 m wraz z remon-
tem urządzeń odwodnienio-
wych w ciągu tej drogi. Remont 
wykonano przy dofinansowa-
niu z budżetu państwa w wys. 
192 455,00 zł pozyskanych ze 
środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych oraz dotacji 
celowej udzielonej powiatowi 
świdnickiemu z budżetu gminy 
Strzegom w kwocie 48 113,91 
zł. W ramach robót wykona-
no frezowanie nawierzchni, 
wzmocniono podbudowę i wy-
konano nową nawierzchnię 
jezdni z mieszanki mineralno-
bitumicznej o łącznej grubości 
9 cm. Ponadto ścięto i wy-
równano pobocza, wykonano 
zjazdy na pola i posesje, oraz 
przebudowano długi na 45 
mb. przepust pod skrzyżowa-
niem dróg Modlęcin - Olszany. 
W 2013 r. oddano do użytku 
kolejny odcinek drogi powia-
towej. Tym razem przebudowy 
doczekał się 1,5 kilometrowy 
odcinek drogi powiatowej nr 
2920 D od miejscowości Mo-
dlęcin do drogi krajowej nr 5. 
Zakres przeprowadzonych prac 
obejmował: wyrównanie istnie-
jącej nawierzchni mieszanką 

mineralno - bitumiczną. Dopeł-
nieniem było powierzchniowe 
utrwalenie poprzez wykonanie 
pojedynczej nakładki z bitumu. 
Z nowej inwestycji zadowoleni 
są także mieszkańcy Modlęcina 
oraz władze gminy Strzegom. 
Wykonawcą inwestycji była 
firma Bitunowa z Warszawy, 
a koszt prac wyniósł prawie 
300 tysięcy złotych. Ale to nie 
wszystko w temacie działań 
inwestycyjnych. 

Gmina Strzegom podjęła 
działania w sprawie remontu 
świetlicy wiejskiej w Modlęci-

nie. Wystosowano już zapyta-
nie ofertowe dotyczące wyko-
nania dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na remont 
budynku świetlicy wiejskiej 
w Modlęcinie wraz z uzyska-
niem decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Remont będzie 
obejmował m. in. wykonanie 
instalacji c. o. z kotłownią na 
parterze budynku, wykonanie 
tynków i malowanie wszyst-
kich pomieszczeń, remont 
toalet, wykonanie szatni na 
parterze, wykonanie wentylacji 
w pomieszczeniach, remont 

elewacji, wykonanie schodów 
na poddasze poprzez adaptację 
klatki schodowej, wykonanie 
windy towarowej z kuchni, za-
gospodarowanie terenu wokół 
świetlicy, odprowadzenie wód 
opadowych oraz generalny 
remont sali głównej z wykona-
niem instalacji nagłośnieniowej 
i oświetleniowej. 

- W Modlęcinie nie ma za-
kładów, nie ma fabryk, nie 
ma zabytków, ale są bardzo 
dobrzy ludzie – mówi Anna 
Bogdanowicz, jedna z pań 
działających w Kole Gospo-
dyń Wiejskich. 

Wieś Modlęcin (Ullersdorf, 
Suchowola) leży na Obniżeniu 
Podsudeckim, 244 m n.p.m., 
w odległości 6 km na południowy 
zachód od Strzegomia. Układ 
przestrzenny wsi to typowa uli-
cówka, wzdłuż której ciągną 
się zabudowania gospodarstw 
rolniczych. Wraz z przylegającym 
do DK nr 5 Modlęcinem Małym 
tworzy jeden kompleks wiejski. 
Wieś przecina Szymanowski 
Potok wpadający do Strzegomki. 
Potok to dobro, ale i zagrożenie 
wsi w czasie wysokiego poziomu 

wody. Otaczające wieś pola mają 
doskonałe gleby lessowe, sprzyja-
jące rozwojowi rolnictwa, dlatego 
we wsi jest wiele gospodarstw 
rolnych. Wieś jest pozbawiona 
atrakcyjnych obiektów zabyt-
kowych. Może poszczycić się 
jedynie dwoma kapliczkami ku 
czci Matki Bożej. Jedną z inicja-
torek budowy pierwszej kapliczki 
tuż po wojnie w 1946 roku była 
pani Anna Bogdanowicz, która 
ze wzruszeniem wspomina te 
czasy. - Ludzie wtedy byli bardzo 
wierzący. Gdy budowaliśmy ka-
pliczkę, zbieraliśmy po całej wio-
sce cegły, bo nic innego nie było 
– opowiada pani Anna. – Wtedy 
właśnie powstała kapliczka na 
pamiątkę odzyskania ziem za-
chodnich, polecając się w opiekę 
Matce Boskiej, na tej nowej zie-
mi. Na tablicy kamiennej wyryto 

napis: „ Królowo Polski módl się 
za nami” – dodaje Tadeusz Wą-
troba. I tak Matka Boża strzeże 
wieś do dnia dzisiejszego. Dziś 
odbywają się przy niej majówki 
i nabożeństwa. Mieszkańcy są 
dumni ze swojej kapliczki, bo 
budowali ją własnymi rękami. 
Druga kapliczka we wsi powstała 
w 2013 roku na prywatnej posesji 
państwa Bogumiły i Bogusła-
wa Bartyzel. Inicjatorem jej 
powstania był pan Bogusław 
Bartyzel, który z wdzięczno-
ści za doznane łaski, postawił 
kapliczkę wotywną na posesji 
swoich rodziców. Kapliczkę zdobi 
figura Matki Bożej, której opiece 
polecił mieszkańców wsi, swoją 
rodzinę, a przede wszystkim 
swoje wnuczki, którym poświęcił 
trzy tablice intencyjne. - Piękny 
to przykład do naśladowania dla 

innych. Pod płaszczem NMP 
żyje się bezpieczniej, dawniej 
i dziś – mówią mieszkańcy. Dzia-
łania kulturalne prowadzone są 
w świetlicy wiejskiej, gdzie za-
trudniony jest pracownik na sta-
nowisku młodszego instruktora. 
Obecnie zajęcia odbywają się dwa 
razy w tygodniu, w poniedziałki 
i soboty. Zajęcia skierowane są do 
mieszkańców ze wszystkich grup 
wiekowych. Ze świetlicy można 
również korzystać od wtorku do 
piątku. Wszystkie wydarzenia 
kulturalne i społeczne wsi są 
dokumentowane w kronice, któ-
rą skrupulatnie prowadzi Rada 
Sołecka od 1991 roku. - To jest 
bardzo fajna pamiątka. Tego się 
nie zapomni – twierdzi pani soł-
tys. I dodaje: - Moim marzeniem 
jest odnowić działalność zespołu 
„Modlęcianki”, który był nie 

tylko zespołem folklorystycznym, 
ale i kabaretowym. Sport przeży-
wa lekki regres, bo nie ma klubu 
sportowego. Kiedyś prężnie dzia-
łał klub sportowy LZS Czarni 
Modlęcin, ale po nim pozostało 
tylko wspomnienie i pięknie 
położone, zadbane boisko. Dzieci 
chodzą tam grać w ramach zajęć 
świetlicowych. 

Modlęcin z nowymi drogami i …

oto nasze sołectwo z charakterem!

W ciągu dwóch ostatnich lat wykonano tu 2,5 kilometra dróg powiatowych wraz z oczyszczeniem poboczy i budową wjazdów na posesje

Wszystkie wydarzenia kulturalne i społeczne wsi są dokumentowane w kronice, którą skrupulatnie prowadzi Rada Sołecka od 1991 r. Co można tu znaleźć?

Trzy ważne zadania na drogach powiatowych wykonano w ostatnim czasie w Modlęcinie. 
Gminna Spółka Wodna „Strzegom” oczyściła i udrożniła 1285 mb. rowów na terenie 
sołectwa i wykonała drenaż na powierzchni 0,15 ha. Gmina Strzegom natomiast podjęła 
działania w sprawie remontu świetlicy wiejskiej w Modlęcinie. – To tylko kilka z inwe-
stycji – mówią przedstawiciele wsi. – Cieszymy się, bo wiele jest tu jeszcze do zrobienia 
– dodają. 

Gminna Spółka Wodna „Strzegom” 
oczyściła i udrożniła 1285 mb. 
rowów na terenie sołectwa i wy-
konała drenaż na powierzchni 0,15 
ha. Łączna wartość wykonanych 
prac wyniosła 17 437 zł. 

Dynamiczne gospodarstwo 
Państwo Agnieszka i Rafał Sikorowie prowadzą w Modlęcinie 200-
hektarowe, nowoczesne gospodarstwo rolne. Gospodarstwo przejęli od 
rodziców p. Rafała – ale o tym w następnym numerze.

W przyszłości planowany jest re-
mont okolic Potoku Szymanowskie-
go, na który już przygotowywana 
jest dokumentacja. 

Fundusz sołecki z przeznaczeniem na świetlicę
Rada Sołecka rozsądnie gospodaruje funduszem sołeckim. - Nie chcemy przeznaczać go na imprezy, tylko inwestujemy w sprzęt i wyposażenie świetlicy: pralkę, 
lodówkę, chłodnię, zmywarkę, termosy, czajnik, kosiarkę, nożyce – komentuje Krystyna Gielata, sołtys wsi Modlęcin. - W 2011 roku zakupiono stoły i krzesła, 
urządzenia dyskotekowe i sprzęt nagłośnieniowy. W 2012 roku dokonano zakupu i montażu okien oraz urządzono szatnię w części korytarza świetlicy. Sukcesywnie 
dokupowano krzesła do świetlicy. W 2013 roku kupiono stoły i sprzęt kuchenny. Opłacono usługę stolarską na odnowienie drzwi wejściowych. W 2014 roku planuje 
się zakup wyposażenia ogrodowego, artykułów, materiałów dekoracyjnych, sprzętu i urządzeń kuchennych na świetlicę wiejską i teren przyległy do obiektu. - Chcie-
libyśmy podziękować panu burmistrzowi za to, że zawsze kiedy przyjdziemy, to nas przyjmie, kiedy się zwrócimy z prośbą, to zawsze nas wysłucha i pomoże. Kiedy 
organizujemy jakąś imprezę burmistrz zawsze zaszczyci nas swoją obecnością, a jak sam nie może, to przyśle zastępcę. Liczymy na to, że będzie burmistrzem 
w następnej kadencji i pomoże nam wyremontować świetlicę – mówi Tadeusz Wątroba, członek Rady Sołeckiej..

Sołtys: Krystyna Gielata
Liczba ludności: 311
Powierzchnia: 4,64 km²
Gęstość zaludnienia: 69,2 osoby/
km²
Lasy i grunty leśne: 0,84 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
420,36 ha
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

RoZWóJ SołecTW GMINy STR ZeGoM – MoDlęcIN 

- Kto się zwróci do niej 
o jakąś pomoc, to nigdy nie 
odmówi. Zawsze pomoże. 
Jest bardzo pracowita i po-
trafi zorganizować wszystko 
– dodaje Anna Bogdano-
wicz. - Kobieta dynamit, 
wszystkich zapali do działa-
nia, pochwali, a kiedy trzeba 
to zgani. Jest jakaś prawda 
w jej działaniu – dodaje Ja-
nina Krępa. Dobrze jest się 
przejrzeć w takim lustrze 
ludzkiego odbioru. Krystyna 
Gielata pracuje w samorzą-
dzie gminnym jako sołtys 
od 14 lat, reprezentując wieś 
Modlęcin. Jako lider dopro-
wadziła w latach 2008-2011 
do opracowania Strategii wsi, 
udziału w Dolnośląskiej Od-
nowie Wsi i Lokalnej Grupie 
Działania. Współpracując 
z władzami gminy i powiatu, 
w latach 2006-2013 wyre-
montowała świetlicę wiejską, 
drogę prowadzącą przez wieś, 
plac zabaw. Z jej inicjatywy 
powstało w 1966 r. Koło 
Gospodyń Wiejskich, zespół 

folklorystyczny 
„Modlęcianki”. Swoją po-
stawą i osobowością zachęca 
mieszkańców do wspólnego 
działania, organizując m.in.: 
spotkania okolicznościowe, 
turnieje wiejskie, zawody 
sportowe w piłce nożnej. Dba 
o estetykę wsi, rokrocznie 
biorąc udział w konkursach 
gminnych. W 2005 r. wieś za-
jęła 1. miejsce w organizowa-
nym przez gminę Strzegom 
konkursie „Estetyka wsi”. 
Jako jedna z nielicznych kul-
tywuje zwyczaj ludowy plece-
nia wieńców i rękodzieła wraz 
z gospodyniami ze swojej wsi. 
Bierze udział w pokazach 

wielkanocnych 
i bożonarodze-
niowych. Upar-
ta i zdetermi-
nowana potrafi 
zjednoczyć wo-
kół siebie grono społeczników 
i entuzjastów budujących 
swoją Małą Ojczyznę. Chęt-
nie wsłuchuje się w potrzeby 
mieszkańców Modlęcina. 
Jako osoba z dużym doświad-
czeniem udziela rad i wskazó-
wek wszystkim, którzy chcą 
słuchać. Jest ceniona przez 
lokalne społeczeństwo. Choć 
nie lubi się za bardzo chwalić, 
to m. in. dzięki jej staraniom 
w ostatnim okresie udało się 

wyremontować duży odcinek 
drogi powiatowej, przełożyć 
dach w świetlicy wiejskiej, 
wymienić tam okna, czy też 
w przyszłości zabezpieczyć 
brzegi Potoku Szymanow-
skiego poprzez wybudowanie 
wzmacniających murków. 
Krystyna Gielata ceni so-
bie współpracę z władzami 
samorządowymi Strzego-
mia. Chętnie współpracuje 
z ościennymi sołectwami, 

wspólnie organizując wiele 
imprez i spotykając się z oka-
zji różnych świąt kościelnych 
i państwowych. Sołtys Mo-
dlęcina, choć jest z natury 
optymistką, dostrzega rów-
nież problemy współczesnego 
Modlęcina. - Trochę smuci 
mnie fakt, że nasza młodzież 
nie widzi większej potrzeby 
angażowania s ię  w różne 
inicjatywy. Wspólnymi siłami 
na pewno udałoby się więcej 

zrobić – uważa pani sołtys. – 
Pani sołtys nikt nie odmawia. 
W pracy nie jest sama, potrafi 
zainspirować ludzi do dzia-
łania i sama pracuje – mówią 
zgodnie przedstawiciele Rady 
Sołeckiej. Z szykiem, gracją 
i elegancją podejmuje jako 
gospodarz każdego, kto za-
wita do ich sołectwa. I trzeba 
przyznać, że w Modlęcinie 
gość czuje się dobrze, jak 
w domu. 

Rządzą tu ludzie z charyzmą
- Sołtys wiele może, jak mu lud dopomoże – śmieje się Krystyna Gielata, sołtys Modlęcina. Prawdziwość tych słów potwierdza Rada Sołecka

Bartosz i Józef Wójcik prowa-
dzą gospodarstwo rolnicze we 
wsi Modlęcin. - Tradycje rolnicze 
w naszej rodzinie są wielopoko-
leniowe. Jesteśmy na ojcowiźnie 
naszych rodziców, którzy przejęli 
ją od dziadków. I tak z pokolenia 
na pokolenie uprawiamy ziemię 
- mówi Bartosz, który od 2010 
r. samodzielnie prowadzi duże 
gospodarstwo rolne. - Dziad-
kowie przyjechali z Lubelskiego 
do Modlęcina i tu gospodaro-
wali po wojnie na 10 ha ziemi 
uprawnej. Mieli od dzieciństwa 
zaszczepioną miłość do ziemi, 
którą przekazali swoim dzieciom 
– dodaje Józef. Rodzice Bartosza 
i Józefa połączyli swoje ojcowizny, 
zawierając związek małżeński 
w 1987 roku. Powiększyli areał 
do 60 ha, a młodzi godnie kon-
tynuując tradycję, w ciągu kilku 
lat osiągnęli okrągłą liczbę 100 
ha. – Gospodarujemy i rozwi-
jamy gospodarstwo, 
ciągle je modernizując. 
Mamy grunty orne 
w 5 miejscowościach, 
dojazd do nich mieści 
się w promieniu 10 
km, więc inwestuje-
my w sprzęt – 
mówi Józef. 
M ł o d z i 
rolnicy 

stawiają na produkcje roślinną, 
w tym uprawę pszenicy kon-
sumpcyjnej, przeznaczonej na 
cele spożywcze, czy rzepaku ozi-
mego. - Staramy się podwyższać 
wysokość i jakość plonów, przy 
tym nie zaburzając środowiska 
naturalnego – zaznacza Józef. 
A Bartosz dodaje: - Co jest 
najważniejsze, bo czasem można 
coś osiągnąć kosztem czegoś. - 
Systematycznie modernizujemy 
park maszynowy, ale w tym roku 
nie planujemy żadnych inwe-
stycji, bo jest ciężki rok. Młodzi 
rolnicy są zadowolenia z pracy, 
choć podkreślają, że ten rok jest 
ciężki, a każdy ma jakieś zobo-
wiązania, które trzeba spłacać. - 
Ratuje nas to, że pracujemy sami, 
nie zatrudniając pracowników. 
Dużą pomocą służą nam rodzice. 
Jesteśmy dumni z tego, co robimy, 
szanujemy i kochamy ziemię – 
kończy Józef Wójcik.

- Krystyna Gielata haftuje, 
szyje, szydełkuje, robi na dru-
tach, pysznie gotuje i potrafi 
jednoczyć ludzi przy wspólnej 
pracy – tak o pani Krystynie 
mówią mieszkańcy. - Ma talent 
w rękach. Wyczarowuje igłą 
cuda – dodają. Maki, słoneczni-
ki, bukiety kwiatów w wazonie, 
pamiątki okolicznościowe, ulu-
biony motyw sylwetki papieża 
Jana Pawła II w różnych odsło-
nach, motywy religijne, a wśród 
nich sugestywny i zadumany 
Jezus w Ogrójcu, to istna galeria 
obrazów wykonanych haftem 
krzyżykowym przez Krystynę 
Gielatę, sołtysa wsi Modlęcin. 
Krzyżyki miniaturowe na obra-
zach lub większe na poduszkach 
i kilimach przenikają się barwą 
i tonacją muliny, tworząc unikal-
ne obrazy. I wszystkie zręcznie 
igłą malowane. Pasję wyniosła 
z domu. – Mama mnie nauczyła. 
Była bieda, więc wszyscy robili 

w domu coś pożytecznego. Na-
wet tato szył i robił na drutach 
- opowiada. I zaznacza: - Nawet 
gdy jestem zmęczona, siadam 
i wykonam igłą parę ściegów, 
to czuje się lepiej. Haftowanie 
uspokaja mnie. Lubię duże 
formy, ale to jest drogie hobby. 
Szkło antyrefleksyjne, ramy do 
oprawy pochłaniają duże pienią-
dze, ale jest wielka przyjemność, 
choć bardzo pracochłonna i cza-
sochłonna – mówi pani Krysty-
na. Wyszywa dla siebie. Lubi 
wyzwania. Teraz robi Ostatnią 
Wieczerzę, haft o długości 140 
cm. Jak zaznacza, młodzież 
teraz nie lubi robótek ręcznych, 
ale trzeba ją przyuczyć do tego, 
zachęcić i zainspirować. Rę-
kodzieło to nie jedyny przejaw 
zdolności pani Krystyny. Potrafi 
nawet kłaść kafelki. Nie rozumie 
tego, gdy kobiety mówią, że się 
nudzą w domu. Jej zawsze bra-
kuje czasu.

Bracia z miłości do ziemi Ma wielki talent w rękach

W Modlęcinie inicjatorem życia wsi i kreatorem jej wizerunku jest sołtys 
Krystyna Gielata. Pomaga jej aktywna Rada Sołecka w składzie: Małgorzata 
Komsa, Aneta Konieczny, Elżbieta Mikosz i Kazimierz Sikora i Tadeusz 
Wątroba. - Jestem drugą kadencję w Radzie Sołeckiej i bardzo dobrze nam 
się z panią sołtys współpracuje. Staramy się 
dla naszej wioski coś zrobić – mówi 
pan Tadeusz.

Jest specjalistką od haftu ri-
chelieu, zwanego haftem we-
neckim. Jej obrusy, małe dzie-
ła sztuki, zachwycają precyzją 
ściegu i subtelnością wzoru. 
Choć ten haft można wykonać 
maszynowo, to jak mówi, nic 
nie zastąpi roboty ręcznej. Haft 
richelieu to jeden z najbardziej 
ekskluzywnych białych ha-
ftów z dzierganymi ażurowymi 
kompozycjami, zapełnionymi 
słupkami, pajączkami, umiesz-
czanymi w miejscu wyciętej tka-
niny. Nazwa „richelieu” pochodzi 
od nazwiska kardynała Armanda 
Jeana Richelieu. Tej sztuki ha-
ftowania warto się nauczyć, choć 
nie jest to takie łatwe. - Hafto-
wanie jest sztuką pełną małych 
tajemnic, a ich odkrycie, a więc 
dojście do wprawy, wymaga nie-
raz wielu lat praktyki. Podstawą 
jest poznanie podstawowych 
ściegów, których odpowiedni 
dobór decyduje o charakterze 

haftu – mówi pani Helena. Haft 
richelieu składa się z motywów 
o różnych formach wykończo-
nych ściegami zadziergiwanymi 
oraz z przęsełek i pajączków 
dzierganych lub przeplatanych. 
Po wyhaftowaniu oraz wypra-
niu i wyprasowaniu tkaniny 
wycina się te jej fragmenty, które 
znajdują się pod przęsełkami 
i pajączkami. Klasyczny haft 
richelieu robi się białymi nićmi 
na białej tkaninie, ale techniką 
tą można również wykonywać 
kolorowe hafty. Wykonuje się je 
kolorową muliną lub atłaskiem 
na równo tkanym materiale. 
Kontury wzoru fastryguje się 
i pokrywa ściegiem dzierganym. 
W oznaczonych miejscach wy-
konuje się przęsełka i pajączki. 
Robi się je nad materiałem, ale 
przyczepia do niego nitką, aby 
po wycięciu tkaniny przęsełka 
się nie wypruły. Efekt końcowy 
cieszy oko.

Haftowanie Heleny Gruszeckiej
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W ramach bieżącego utrzy-
mania dróg i chodników na 
terenie sołectwa Morawa zo-
stały przeprowadzone liczne 
prace. W 2011 r. na terenie 
wsi wykonano oczyszczenia 
studni kanalizacji deszczowej 
wraz z wymianą pokryw nastu-
dziennych (pokrywy betonowe). 
Wykonano również bieżące 

naprawy nawierzchni mineralno 
- bitumicznych. W 2012 r. na 
terenie sołectwa przebudowano 
przepust na rowie melioracyj-
nym RR Młynówka. W 2012 r. 
powiat świdnicki wraz z gminą 
Strzegom wybudował nowy 
odcinek chodnika o długości 
192 mb. wzdłuż drogi powiato-
wej nr 2991D. Koszt remontu 

48.997,80 zł. Wykonano zna-
kowanie drogi i zamontowano 
dwa lustra. W roku 2012 gmina 
Strzegom przekazała dotację 
celową w wysokości 30.000,00 
zł dla Fundacji Św. Jadwigi 
w Morawie na wymianę pokry-
cia dachu budynku pałacowego 
w Morawie. W 2013 r. na te-
renie wsi wykonano naprawę 
przepustu pod drogą Morawa 
– Morstone – Jaroszów. Wspól-
nie z sołectwem Morawa gmina 
Strzegom wykonała przebu-
dowę ogrodzenia placu zabaw, 
co wpłynęło na zwiększenie 
bezpieczeństwa najmłodszych 
mieszkańców wsi Morawa oraz 
znacząco przyczyniło się do 
poprawy estetyki całej miejsco-
wości. W 2013 r. zamontowano 
również dodatkowe punkty 
oświetlenia ulicznego. Gmin-
na Spółka Wodna „Strzegom” 
udrożniła 550 mb. rowów i wy-

konała drenaż na terenie 0,40 
ha. Łączna wartość wykonanych 
prac wyniosła 10 117 zł. Sołec-
two Morawa wreszcie będzie 
miało swoją sołtysówkę. Gmina 
Strzegom przejęła od ANR 
część budynku i działkę, na 
której będzie urządzone boisko 
do piłki siatkowej. Zostanie 
także zrobione odrębne wejście, 
by nie przeszkadzać sąsiadom. 
- Nareszcie będziemy mieli 
miejsce do wspólnych spotkań, 

którego w Morawie tak bardzo 
brakuje – mówi sołtys. I dodaje: 
- Stowarzyszenie też liczy na 
lokum w sołtysówce. Ale to nie 
wszystko. Świetnie zapowiada 
się działalność sportowa, bo-
wiem gmina pozyskała od ANR 
16 ha z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjno-sportowe. – Jest to 
szansa na większy rozwój branży 
turystycznej – uważa burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
W 2014 roku gmina Strzegom 

nabyła nieodpłatnie od Agencji 
Nieruchomości Rolnych grun-
ty w Morawie o powierzchni 
15,1336 ha na cele sportowe i re-
kreacyjne. Uroczyste podpisanie 
aktu notarialnego odbyło się we 
Wrocławiu w dniu 21 stycznia 
br. Podkreślić należy, że Morawa 
jako pierwsza z wielu wsi gminy 
Strzegom została skanalizowa-
na. 95 % posesji podłączono do 
kanalizacji. Wieś została także 
zwodociągowana.

Inwestycje szansą dla Morawy
- Praca sołtysa bez wsparcia jest trudna. Trzeba mieć dużo cierpliwości, wytrwałości i nie zrażać się - twierdzi Jan Ozimek, sołtys Morawy

Profesjonalny Ośrodek Jeź-
dziecki Stragona to jeden z naj-
większych ośrodków sportów 
konnych i rekreacji w siodle 
na Dolnym Śląsku. Położony 
jest w Morawie w sąsiedztwie 
historycznego pałacu i parku 
przypałacowego oraz Hipo-
dromu im. 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich. 

Ośrodek posiada certyfikat 
Polskiego Związku Jeździec-
kiego. Dysponuje nowoczesną 
infrastrukturą i profesjonalną 
kadrą szkoleniowców. Prowadzi 
pensjonat dla koni, profesjonal-
ne treningi sportowe w trzech 
dyscyplinach - ujeżdżenie, skoki, 
WKKW oraz jazdy rekreacyjne 
dla dzieci i dorosłych, a także 
naukę jazdy konnej dla po-
czątkujących w każdym wieku. 
Na zajęcia zaprasza codziennie 

- od poniedziałku do niedzieli. 
Ośrodek organizuje także letnie 
szkolenia jeździeckie dla dzieci 
i młodzieży, a także rajdy konne, 
przejażdżki bryczką po okolicy, 
wycieczki edukacyjne dla szkół 
i przedszkoli oraz imprezy inte-
gracyjne i plenerowe. Kilkukrot-
nie w ciągu roku odbywają się tu 
również letnie i zimowe zgru-
powania dla kadry narodowej 
oraz konsultacje z najlepszymi 
europejskimi szkoleniowcami. 
Na terenie ośrodka znajduje się 
klinika weterynaryjna dla koni 
„Bona Fide” i sklep jeździec-
ki „Koniarz” oraz kameralny 
bar „Gospoda pod Dzikusem” 
z doskonałą kuchnią domową 
nie tylko dla osób jeżdżących 
w Ośrodku Stragona. Zapra-
szamy do Morawy!

ośrodek Jeździecki Stragona

 Dominuje w niej klasy-
cystyczny pałac zbudowany 
w 1864 roku przez rodzinę von 
Kramsta. Dwukondygnacyjna 
fasada z sutereną w bonio-
wanym przyziemiu ma asy-
metryczny układ. Pałac zdo-
bi czterokolumnowy portyk 
i narożna wieża, zakończona 
przeszkloną galerią. Elewacja 
ogrodowa na obu kondygna-
cjach posiada balkony – tarasy. 
Monumentalne schody z tarasu 
dolnego prowadzą do pałaco-
wego ogrodu i parku. Do roku 
1923 mieszkała tu słynna 
z dobroczynności Ma-
ria von Kramsta, która 
przekazała pałac rodzi-
nie von Wietersheim 
– Kramsta, żyjącej tu do 
1945 r. Dopiero w 1989 r. 
rodzina von Wietersheim 
wróciła do Morawy, zakłada-
jąc Fundację św. Jadwigi, która 
od 1993 r. prowadzi przedszkole 
dla dzieci z okolicznych rodzin, 
a po gruntownym remoncie 

i modernizacji w pałacu - re-
staurację i hotel. Do zespołu pa-
łacowego przylega okazały park 
krajobrazowy, przecięty Mły-
nówką, z pomnikowymi okaza-
mi rodzimych gatunków drzew 
oraz z egzotycznymi krzewami, 
w którym odbywają się plenery 
malarskie. Park przechodzi w las 
łęgowy, ciągnący się wzdłuż rze-
ki Strzegomki. Kiedyś biegła 
tędy ścieżka rowerowa, łącząc 
Morawę i Skarżyce, dziś wy-

maga 

oczyszczenia, odkrzaczenia 
i  ponownego oznaczenia. 

W centralnym miejscu parku 
znajduje się malowniczy staw, 
w którym jak w lustrze przeglą-
da się pałac. W parku znajduje 
się głaz z tarczą herbową i ta-
blicą upamiętniającą 100–lecie 
urodzin właścicieli z rodu von 
Kramsta. Pałac w Morawie wraz 
z Bazyliką Strzegomską od 
2012 roku jest partnerem pro-
jektu Via Sacra, szlaku łączące-
go perły architektury sakralnej 
trzech krajów - Niemiec, Czech 
i Polski. Naprzeciwko zabudo-
wań gospodarczych folwarku 

przypałacowego przy drodze 
Strzegom – Żarów znajduje się 
kamienna kapliczka słupowa 
z XIX w. 

Niezaprzeczalne walory Morawy i jej tajemnice
- Morawa to wieś o pięknym i zróżnicowanym krajobrazie. Oaza ciszy i spokoju i wytchnienia

Sołtys: Jan Ozimek
Liczba ludności: 203
Powierzchnia: 4,92 km²
Gęstość zaludnienia: 41,7 osób/ 
km²
Lasy i grunty leśne: 6,96 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
400,55 ha

Na terenie sołectwa Morawa przy drodze polej, prowadzącej do wsi od DK 
nr 5 stoi samotnie krzyż pokutny datowany na okres XIV-XVI w. W niewielkiej 
odległości od wsi znajduje się cmentarz z pomnikową aleją lipową w kształcie 
krzyża i licznymi zabytkowymi epitafiami niemieckimi. W latach 90-tych XX 

wieku wspólnymi siłami parafii, gminy i sołectwa odremontowano kapliczkę 
i uporządkowano nagrobki. Cmentarz został także uporządkowany w 2011 
roku przez młodzież polsko – niemiecką w ramach międzynarodowego 
projektu renowacyjnego. 

Choć Morawa jest małą wsią, działają w niej trzy organizacje pozarządowe: 
Fundacja św. Jadwigi, LKS „Stragona” Strzegom oraz najmłodsze z nich - 
Stowarzyszenie „Sympatyków wsi Morawa”. W Morawie znajduje się również 
hipodrom, na którym tradycyjnie co roku odbywa się Wszechstronny Konkurs 
Konia Wierzchowego Wieś ma podstawowe zaplecze: prywatne przedszkole, 
hotel, restaurację i drobne zakłady rzemieślnicze i produkcyjne. 

Fundusz sołecki wsparciem dla mieszkańców
Wszystkie środki finansowe z funduszu sołeckiego w latach 2011-2014 zostały przeznaczone na inwestycje, w tym na zagospodarowanie i wyposażenie placu 
zabaw, zakup ogrodzenia i zabawek, altanki, namiotu plenerowego, czy ławostołów. - Pierwsze prace to była niwelacja terenu. Ponad 500 ton gruzu usunięto ze 
zdewastowanego terenu przeznaczonego przez gminę pod plac zabaw, który wykonywaliśmy w czynie społecznym. Podmurówkę pod altanę robiliśmy sami - ko-
mentuje sołtys. I dodaje: - Altana to jedyny zadaszony punkt, w którym możemy zrobić zebranie, czy się spotykać. Nadmieniam, że uroczyste otwarcie placu odbyło 
się w 2013 roku. Wszystkie prace na terenie sołectwa były wykonywane z udziałem społeczności wiejskiej. 

Remonty dróg, budowa chodników, przebudowa przepustów, wymiana dachu pałacu 
w Morawie, przebudowa ogrodzenia placu zabaw, udrożnienie 550 mb. rowów i wykonanie  
drenażu na terenie 0,40 ha, przejęcie działki, na której powstanie boisko – to tylko kilka 
z inwestycji w ostatnich latach w Morawie. 

Morawa jest wsią typowo rolniczą, położoną w odległości 3 
km na wschód od Strzegomia, na lewym brzegu Strzegomki, 
oddzielonej od niej korytem Młynówki. Leży na wsch. od 
Strzegomia. Układ przestrzenny wsi Morawa jest podpo-
rządkowany zabudowie pałacowo – parkowej. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 25 marca 2014iV RoZWóJ SołecTW GMINy STR ZeGoM – MoR aWa 

W latach 2009-2011 wspól-
nie z młodymi mieszkańcami 
wsi utworzył stowarzyszenie, 
przygotował własną strate-
gię rozwoju wsi, zachęcił do 
czynnego udziału w Dolnoślą-
skim Programie Odnowy Wsi. 
W latach 1998-2013 z jego 
inicjatywy wieś została zwodo-
ciągowania, skanalizowana, wy-
remontowano drogę, pozyskano 
teren pod plac zabaw, świetlicę 
wiejską i działalność sportową. 

W 2010 r. zmobilizował miesz-
kańców do utworzenia centrum 
wsi i od tej pory odbywają się 
tam spotkania integracyjne. To 
człowiek, który jednoczy swoją 
społeczność i zachęca do pracy 
na rzecz swojej małej ojczyzny. 
Umiejętnie i skutecznie współ-
pracuje z władzami gminy i stąd 
dużo przedsięwzięć inwesty-
cyjnych w sołectwie. To lider 
integrujący wieś, inspirujący 
i mobilizujący mieszkańców 

do działania, ale także łącznik 
między mieszkańcami i sa-
morządem gminnym.- Kiedyś 
funkcja sołtysa wiązała się ze 
sprawami rolniczymi. Soł-
tys miał większą rangę jako 
przedstawiciel samorządu, nic 
bez niego nie mogło się odbyć. 
Prowadził księgi meldunkowe, 
zbierał podatki, wydawał kart-
ki żywnościowe, nadzorował 
i kontrolował porządek na wsi, 
wydawał zezwolenia na utwo-

rzenie zakładu, był opiekunem 
społecznym, wydawał opinie 
dla opieki społecznej – mówi 
Jan Ozimek. Dziś charakter 
pracy się zmienił większą wagę 
przywiązuje się do poprawy wa-
runków życia na wsi, organizacji 
życia kulturalno - oświatowego 
i sportowego. Burmistrz intere-
suje się wsią, jeździ, ogląda, stara 
się w miarę możliwości wspierać 
inicjatywy sołtysa. Tak też po-
wstała idea sołtysówki. 

Razem dla mieszkańców Morawy
Sołtys Morawy Jan Ozimek integruje wieś, inspiruje i mobilizuje mieszkańców do działania. Zawsze też może liczyć na wsparcie swojej Rady Sołeckiej

W 2012 r. nie będąc jesz-
cze zarejestrowanym, sto-
warzyszenie było współor-
ganizatorem dożynek gmin-
nych w Morawie. Prezesem 
stowarzyszenia jest Irena 
Podwojewska, mieszkanka 
Morawy. – Istniejemy dwa 
lata, jesteśmy początkującym 
stowarzyszeniem, które zosta-

ło zarejestrowane w grudniu 
2012, zrzesza 17 członków. 
Niektórzy są bardzo aktywni, 
są wśród nas osoby, na które 
mogę bardzo liczyć. W ramach 
stowarzyszenia jeździmy na 
wystawy, podpatrujemy sposo-
by działania innych, nie mamy 
świetlicy, nie mamy się gdzie 
spotykać, staraliśmy się brać 

udział w szkoleniach. Pozy-
skanie funduszy zewnętrznych 
jest trudne, darowizn jak na 
razie nie ma, a my potrzebu-
jemy zapalnika – mówi Irena 
Podwojewska. I dodaje: - In-

tergracja wsi jest dla mnie bar-
dzo ważna. Kiedyś należałam 
do ZSMP. Organizacja nas 
bardzo połączyła. Dopóki nie 
zrobiliśmy pierwszego wieńca 

dożynkowego, który bardzo 
nas zintegrował, nie byliśmy 
otwarci na siebie. Brakuje 
nam kontaktów z drugim 
człowiekiem, imprez konso-

lidacyjnych, wspólne prace 
jednoczą, o czym świadczy 
zorganizowanie placu zabaw. 
Ludzie chcą pracować dla 
swojej wsi.

członkowie stowarzyszenia dbają o integrację
- Morawa to okno na świat gminy Strzegom. To przyjazny, spokojny i cichy, a przede wszystkim piękny zakątek Dolnego Śląska – mówi Irena Podwojewska

Fundacja św. Jadwigi
Ważną rolę w Morawie odgrywa również Fundacja św. Jadwigi, która mieści się w neoklasycystycznym pałacu z połowy 
XIX w., który wraz z 12-hektarowym parkiem stanowi zespół pałacowo-parkowy, wpisany do rejestru zabytków. Cele 
statutowe fundacji to zapewnienie bezpłatnej opieki przedszkolnej dzieciom z niezamożnych rodzin i wychowanie 
ich na gruncie etyki chrześcijańskiej oraz działalność edukacyjna i wspieranie inicjatyw obywatelskich, kulturalnych 
i oświatowych, zwłaszcza służących porozumieniu między narodami i integracji europejskiej. Przedszkole w Morawie jest 
charytatywne. Otwarte zostało w maju 1993 r. i co roku otacza opieką ok. 30 dzieci. Organem nadzoru jest Dolnośląskie 
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dyrektorem przedszkola jest Arletta Drozdowicz.

*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Wchodząc do domu Ireny 
Podwojewskiej widać kobiecą 
dłoń. Wystrój wnętrza jest in-
dywidualny i niepowtarzalny. 
Serwetki, firanki, zazdrostki, 
obrusy wykonane na szydełku 
i na drutach stwarzają wraże-
nie małej galerii rękodzieła. 
Chce się tu być. - Szydełko-
waniem zainspirowała mnie 
moja babcia. Podpatrując ją, 
zaczęłam się wciągać, moja 
mama także szydełkowała, 
więc u nas to rodzinne – mówi 
Irena Podwojewska. Druty 
i szydełko - to jej narzędzia 
pracy po pracy zawodowej. 
Swoje dzieła zdecydowała się 
pokazać w 2012 roku, przed 
dożynkami, które w Morawie 
współorganizowało sołec-
two. - Szydełkuję bo lubię, 
bo uspokajam się i wyciszam, 
czasem robię to mimochodem, 
oglądając telewizję - opo-
wiada. Uwagę ma podzielną. 

Filozofia szydełkowania to 
powtarzające się słupki, po-
jedyncze lub podwójne, pół-
słupki, kukurydzki, łańcuszki, 
układające się w przepiękne 
motywy roślinne czy zwie-
rzęce. Wzory czerpie z gazet, 
nie tworzy własnych, bo nie 
ma takiej potrzeby. Wszystko 
już jest opracowane, więc jak 
nie skorzystać. Przeciętną 
serwetkę o średnicy 60 cm 
robi w ciągu trzech godzin. 
Jej największą pracą jest ob-
rus o wielkości 110x180. - 
Wszystkie prace mnie cieszą, 
bo są moje, nie mam ulubionej 
- zaznacza. Swoje prace po-
kazuje od dwóch lat na festy-
nach i targach. Z żalem jednak 
stwierdza: - Ludzie coraz mniej 
interesują się robótkami ręczny-
mi, bo problemy stwarza pranie, 
krochmalenie, naciąganie po 
praniu, każdy pikotek trzeba 
szpileczką nakłóć i naciągnąć. 
Uśmiecha się i podkreśla, że 
krochmali ługiem. - Serwetka 
jest wtedy sztywna, ładnie 
wygląda i ładnie pachnie - za-
znacza. Na pytanie jak zachęcić 
młodych ludzi do szydełkowa-
nia, czy robienia na drutach, 
odpowiada żartobliwie – „jak 
zrobimy świetlicę, to powiem”. 
Pani Irena jest wszechstronnie 
uzdolniona. Wykonuje na szy-
dełku bombki, pisanki, aniołki, 
kurki i gwiazdki na choinkę. 
Jest także muzykalnie uzdol-
niona, pięknie śpiewa i gra na 
gitarze. - Muzyka i śpiew łączą 
ludzi – twierdzi.

Jan Zając zajmuje się pszcze-
larstwem od 1981 roku. Pro-
dukuje miód wielokwiatowy 
i mieszany. Jego pasieka jest 
stacjonarna. Pasją zainspiro-
wał go znajomy z Wrocławia. 
O swoich początkach mówi:- 
Niespodziewanie znajomy 
nadmienił, że ma na działce 
pszczoły i może mi je dać. 
Wziąłem ul pod pachę do 
domu i tak to się zaczęło. 
Nikt mnie nie uczył pszcze-
larstwa. Zacząłem od 1 ula, 
a w tej chwili mam 23. Jan 
Zając hoduje krainkę, łagodny 
gatunek pszczół, choć kiedyś 
miał kaukaskie pszczoły, ale 
jak sam mówi nie było do-
brych zbiorów. Podpatrując 
pszczoły można się wiele na-
uczyć – komentuje pan Jan. 
I dodaje: - Podstawową cechą 
pszczół jest pracowitość i od-
powiedzialność. Mają świetnie 
opracowany system obronny, 
cudownie bronią swego gniaz-
da. Ponoszą odpowiedzialność 
jedna za drugą i tego może 
nauczyć się od nich człowiek 
– twierdzi pan Jan. I wyjaśnia: - 
Już po 4 dniach życia pszczoła 
zaczyna pracę w ulu, tj. pracuje 
przy matce, pielęgnuje czerwie, 
stoi na warcie, pilnuje by inny 
owad nie wszedł do rodziny, 
wypasuje wosk, po 20 dniach 
wychodzi w pole i pracuje 2 
tygodnie. Czas ich życia nie jest 
długi, więc muszą go nadgonić 
pracą. Letnia pszczoła żyje 3-4 
tygodnie, a zimowa – żyje 6 
miesięcy. Pszczoła zimą siedzi 

w kłębie, śpi i odżywia się - co 
ciekawe - jedna karmi drugą. 
Proces wytwarzania miodu 
też nie jest łatwy. Pszczoła 
zbiera nektar z kwiatów, spadzi 
i przetwarza go w wolu, w ulu 
przekazuje drugiej pszczole, ta 
przerabia go i tak trwa proces 
wytwarzania miodu. Pszczoła 
osadza nektar w najniższych 
komórkach na ramce, póź-
niej kolejna pszczoła podnosi 
wyżej, tak trwa proces odpa-
rowywania wody, po 4 dniach 
w najwyższej komórce pszczoły 
zasklepiają miód w ramce wo-
skiem, to jest zabezpieczenie 
miodu. Pszczoła zrobiła swoje, 
a teraz pszczelarz ma pole do 
popisu. Na początku wymienia 
denicę, na której zbierają się 
zanieczyszczenia, odczytuje 
z niej czy pszczoły nie chorują. 
Najgroźniejszą chorobą dla 
pszczół jest warroza – wywoły-
wana przez roztocza, rozwija-
jące się na czerwiu i dorosłych 
osobnikach pszczół miodnych, 
dlatego m.in. powinno się 
odymiać ul. 

Chyba nie ma mieszkańca 
gminy Strzegom, który nie znałby 
Marcina Konarskiego. Chary-
zmatycznego organizatora nie-
zwykle popularnych i lubianych 
zawodów we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzcho-
wego na hipodromie w Mora-
wie. Wiceprezesa klubu LKS 
Stragona, instruktora sportu, 
wcześniej czynnego zawodnika. 
Pasjonata koni, perfekcjonisty. 
Marcin Konarski jest najbardziej 
znanym wychowankiem klubu. 
Trzykrotnie był powoływany do 
kadry olimpijskiej, startował na 
mistrzostwach Europy, przez wie-
le lat był członkiem kadry naro-
dowej. – Konie to całe moje życie 
i im zawdzięczam wszystko, co 
osiągnąłem – podkreśla nasz roz-
mówca. – Po zakończeniu kariery 
zawodniczej mogłem poświęcić 
się, wraz z moją żoną Kasią, szko-
leniu adeptów jeździectwa i orga-
nizowaniu zawodów różnej rangi. 
Z dumą mogę powiedzieć, że 
prowadzony przez nas klub LKS 
Stragona należy dzisiaj do czo-
łówki polskich klubów jeździec-
kich. Zawodnicy reprezentujący 
jego barwy osiągają bardzo dobre 
wyniki na mistrzostwach Dolnego 
Śląska, mistrzostwach Polski i mi-
strzostwach Europy. Rokrocznie 
powoływani są także do kadry 
narodowej. W swoim dorobku 
sportowym klub ma kilkadziesiąt 
medali z imprez rangi krajowej 
i międzynarodowej – dodaje Mar-
cin Konarski. Nieprzerwanie od 
11 lat organizuje największe mię-
dzynarodowe zawody w WKKW 

w Polsce – Strzegom Horse Trials. 
W 2009 klub był gospodarzem 
unikalnego w Polsce wydarzenia, 
jakim był Finał Pucharu Świata, 
a w 2012 kolejnej imprezy rangi 
kontynentalnej - Mistrzostw 
Europy Juniorów w WKKW. Co 
roku w Morawie rozgrywanych 
jest koło 20 imprez sportowych 
o zasięgu regionalnym, ogólno-
polskim i międzynarodowym. 
Jak podkreśla Marcin Konarski, 
jego marzeniem jest organizacja 
w Morawie w 2017 r. Mistrzostw 
Europy Seniorów w WKKW. 
– To byłoby spełnienie marzeń 
i swoista koronacja naszych sta-
rań związanych z popularyzacją 
sportów hippicznych – zaznacza. 
Marcin Konarski nie musi się 
martwić o kontynuację rodzin-
nych tradycji, ponieważ jego 
dwunastoletni syn Michał ma 
już na swoim koncie dwa tytuły 
mistrza Polski. 

Motywy szydełkiem malowane Podpatruje życie pszczółek Konie to całe moje życie!

Jan Ozimek, najstarszy stażem sołtys w gminie Strzegom. Emerytowany rolnik, który od 32 lat działa w samorządzie sołeckim. 
Spokojny, konsekwentny i przedsiębiorczy. Budowniczy społeczeństwa obywatelskiego na terenie wsi Morawa. Sołtysa wspiera 
Rada Sołecka w składzie: Kazimiera Dorodna, Zbigniew Dorodny, Renata Kolano, Andrzej Mikulski i Edyta Tereszkiewicz. 

Stowarzyszenie pn. „Sympatyków wsi Morawa” stanowi 
wielką pomoc dla sołtysa. Członkowie stowarzyszenia ak-
tywnie angażują się w organizację wielu imprez sołeckich 
i gminnych. 
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W optymistycznym przed-
szkolu „Miś Uszatek” podej-
muje się wiele działań, aby jak 
najlepiej przygotować dzieci 
do podjęcia nauki w szkole. - 
Chcemy aby dzieci z radością 
i optymizmem przekraczały 
próg szkoły – mówi dyrektor 
placówki, Wiesława Górka.

12 marca br. w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu odbyła się uroczysta 
gala podsumowująca konkurs 
Ministra Edukacji Narodowej 
„Mam 6 lat”. Gośćmi hono-
rowymi dolnośląskiej gali były  
m. in.: Ewa Mańkowska – wi-
cewojewoda dolnośląski oraz 
Beata Pawłowicz - dolnoślą-
ski kurator oświaty. Publiczne 

Przedszkole nr 2 w Strzegomiu 
reprezentowały: Margareta 
Posacka – przewodnicząca 
Rady Rodziców oraz Wiesława 
Górka. Celem konkursu było 
promowanie najciekawszych 
praktyk wspierających adapta-
cję dzieci do szkoły. - Kapituła 
konkursu doceniła poziom i róż-
norodność działań podejmowa-
nych przez nasze przedszkole. 
Margareta Posacka uroczyście 
odebrała z rąk kuratora tablicę 
,,Przedszkole dobrze przygoto-
wujące do szkoły”, potwierdza-
jącą wysoką jakość naszej pracy 
w przygotowaniu dzieci do pod-
jęcia nauki w szkole – relacjonuje 
dyrektor PP nr 2.

red

Pięcioro uczniów z terenu 
gminy Strzegom zakwalifiko-
wało się do finału Międzyna-
rodowego Konkursu Mate-
matycznego PANGEA 2014. 
Są to: Jakub Nejman i Paweł 
Balawender z PSP nr 4, Michał 
Bodnar z PSP nr 2 oraz Natalia 
Oruba i Katarzyna Mądrzak z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Stanowicach. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy sukcesów 
w finale! 

„PANGEA” to międzynaro-
dowy konkurs matematyczny, 
który jest szczególnie popularny 
w takich krajach jak Niemcy, 
Hiszpania, Włochy, Francja czy 

Austria. Jest to konkurs dwueta-
powy. Pierwszy etap konkursu 
odbył się 10 stycznia br. i polegał 
na rozwiązaniu 15 zadań o róż-
nym stopniu trudności. Etap 
finałowy odbędzie się 28 marca 
br. w Warszawie. Organizatorem 
konkursu jest Międzynarodowe 
Gimnazjum nr 51 i Liceum 
Ogólnokształcące Meridian 
oraz Vistula University w War-
szawie. Patronat nad konkursem 
objęli między innymi: Minister 
Edukacji Narodowej, Mazo-
wiecki Kurator Oświaty, Fatih 
Uniwersity ze Stambułu oraz 
Dolnośląski Kurator Oświaty.

red

O tym, jak ważna jest edu-
kacja ekologiczna wśród naj-
młodszych, nie trzeba nikogo 
przekonywać! Dobrze o tym 
wiedzą w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4, która za-
prosiła na prelekcję naczelnika 
Wydziału Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi w Urzę-
dzie Miejskim – Kazimierza 
Chajdugę.

- Spotkanie, które odbyło 
się 14 marca br., miało na celu 
przybliżenie uczniom zasad 
segregacji, składowania i uty-
lizacji odpadów z gospodarstw 
domowych. Na początku został 
wyświetlony film edukacyjny, 
który w obrazowy, dostępny 
sposób przedstawił nasze „grze-
chy” w składowaniu i segregacji 
śmieci. Uczniowie dowiedzieli 
się, jak powinni postępować 
z odpadami, aby chronić śro-
dowisko naturalne. Po projekcji 
filmu przedstawiciel magistratu 

objaśniał na czym polega segre-
gacja, które z odpadów zalicza-
my do danej grupy. Następnie 
uczniowie zadawali pytania, 
na które Kazimierz Chajduga 
udzielał wyczerpujących od-
powiedzi. Zachęcał także do 
aktywnej segregacji śmieci, 
dając za przykład kraje, które 
mogą się poszczycić niskim 
zanieczyszczeniem środowiska 
– informuje PSP nr 4 w Strze-
gomiu.

red

Z przedszkola do szkoły…

Nasi w finale konkursu PaNGea

Wiedzą jak segregować śmieci

W celu realizacji progra-
mu Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego podpisał po-
rozumienie z Komendą Woje-
wódzką Policji we Wrocławiu, 
Państwową Strażą Pożarną we 
Wrocławiu, Ochotniczą Strażą 
Pożarną, Górskim Ochotni-
czym Pogotowiem Ratunko-
wym, Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym 
oraz Pogotowiem Ratunko-
wym we Wrocławiu. 

Jak bezpiecznie dotrzeć do 
szkoły? Co zrobić w przypad-
ku pożaru? Jak zachowywać się 
nad wodą, albo na wycieczce 
w górach? Jak ratować czyjeś 
zdrowie i życie? Odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań 
udzielają uczniom „czwórki” 
skierowani do szkoły policjan-

ci, strażacy, ratownicy GOPR
-u, WOPR-u oraz pracownicy 
pogotowia ratunkowego. 11 
marca br. uczniowie PSP nr 4 
zdobywali wiedzę w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. Szkolenie prowadzili 
pracownicy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy. Pod-
czas spotkania edukacyjnego, 
które przeprowadził Piotr 
Pijarowski, dzieci dowiedziały 
się o zagrożeniu pożarowym 
oraz co zrobić w przypadku 
wybuchu pożaru. Następnie 
odbyła się próbna ewakuacja 
szkoły. Wszyscy uczniowie 
prawidłowo zareagowali na 
sygnał alarmowy i sprawnie 
opuścili szkołę, przestrzegając 
zasad bezpieczeństwa. W tym 
dniu uczniowie klas I pozna-

wali też pracę strażaka. W sie-
dzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzegomiu Ma-
riusz Stępień prezentował 
najmłodszym uczniom wy-
posażenie wozu strażackiego, 
opowiadał o pracy strażaka. 
Dwa dni później w szkole 
gościli pracownicy Powiato-
wego Pogotowia Ratunko-
wego w Świdnicy. Podczas 

zajęć praktycznych ratownicy 
medyczni uczyli dzieci zacho-
wań w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia. Uczniowie 
klas III poznali wyposażenie 
ambulansu i zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Ćwiczy-
li , jak wzywać pogotowie 
i udzielać pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

red

Wykład przygotował dr 
nauk medycznych Rado-
sław Tarkowski, specjalista 
chirurgii ogólnej i onko-
logicznej. Dotyczył m.in. 
bezpłatnych badań profi-
laktycznych, które przy-
sługują paniom w okre-
ślonym wieku w ramach 
Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi oraz Profilaktyki 
i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy. Spotkanie miało 
bardzo ciekawą formułę. Oprócz 
ciekawej prezentacji zebrane pa-
nie miały okazję uzyskać odpo-

wiedzi na 
szereg nurtujących je pytań. 
Podsumowując, wszyscy uczest-
nicy zgodnie stwierdzili, że sa-

mokontrola i badania są bardzo 
ważne i dlatego tego typu spo-
tkania winny być organizowane 
jak najczęściej, aby zwiększać 
świadomość społeczną. Kolejne 
tego typu spotkanie już wkrótce! 
O terminie i miejscu miesz-

kańcy zostaną powiadomieni 
w lokalnych mediach. Jest to 
jedno z kolejnych przedsięwzięć 
podejmowanych przez gminę 
Strzegom w zakresie szeroko 
pojętej profilaktyki zdrowotnej. 

red

Młodzież miała okazję zoba-
czyć całą odkrywkę /od spągu/ 
i poznać proces wydobywczy złóż 
glin ogniotrwałych Rusko-Jaro-
szów w w/w kopalni. Uczniowie 
dowiedzieli się o poszczególnych 
etapach w całym systemie eksplo-
atacyjnym. Zagadnienia z zakresu 
górnictwa odkrywkowego stały się 
nie tylko teorią, ale i wizualnym 
potwierdzeniem, m.in. czym 
jest: nadkład, zwałowisko, postęp 
frontu. Była okazja do obserwacji 
maszyn do urabiania kopali-
ny (koparki kołowe KWK 106 
i KWK 102), do nadkładu (kopar-

ki jednonaczyniowe), do 
transportu (taśmociągi), 
do transportu urobku 
urabianego koparkami 
jednonaczyniowymi 
(wozidła). - Wyciecz-
ka ta stanowiła wielką 
atrakcję i wytworzy-
ła wiele pozytywnych 
wrażeń, w końcu nie 
każdy ma możliwość 
„zejścia” na dno odkryw-
ki. Młodzież zdobyła 
dodatkową, cenną wie-
dzę w zakresie: geologii, 
technologii eksploatacji 

złóż, różnorodności maszyn gór-
niczych, rekultywacji terenu, eko-
logii. W tym miejscu jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy Wandzie 
Grzych za fachowe oprowadze-
nie nas po kopalni – informuje 

Renata Dziurla. Dopełnieniem 
wycieczki, na zakończenie w ra-
mach rekreacji, było grillowanie. 
W przyszłości tego typu wyjazdy 
zapewne zostaną powtórzone.

red

Dla bezpieczeństwa

Samokontrola i badania są niezwykle ważne!

Nasi uczniowie odwiedzili kopalnię „Stanisław”

Uczniowie zdobywali wiedzę m.in. w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale nie tylko

Oprócz ciekawej prezentacji zebrane panie miały okazję uzyskać odpowiedzi na szereg ważnych pytań

Zdobyli cenną wiedzę w zakresie: geologii, technologii eksploatacji złóż, maszyn górniczych czy ekologii

Uczniowie klas 2, 3 i 4 Technikum Górnictwa Odkrywko-
wego wraz z nauczycielami: Jackiem Sozańskim, Renatą 
Dziurlą i Małgorzatą Kossak, w dniu 12 marca br. uczest-
niczyli w wycieczce przedmiotowej do jedynej czynnej ko-
palni - „Stanisław”, zlokalizowanej pomiędzy Jaroszowem 
a Ruskiem.

W roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Strzegomiu przystąpiła do realizacji pilotażowego 
programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Program zakłada 
udział dzieci z 40 dolnośląskich szkół i przedszkoli w prak-
tycznych zajęciach z profesjonalistami, którzy nauczą dzieci 
bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz współ-
pracować ze służbami ratowniczymi.

W Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” 18 marca br. 
odbyła się prelekcja nt. „Profilaktyka raka piersi oraz raka 
szyjki macicy”, która została zorganizowana przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Strzegomski Centrum Kultury oraz 
Dolnośląskie Centrum Onkologii 
we Wrocławiu. 
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Tam czekała na nie słodka 
niespodzianka, którą wręczył im 
zastępca burmistrza - Wiesław 
Witkowski wraz z naczelnika-
mi wydziałów strzegomskiego 

magistratu. Następnie dzieci ru-
szyły w kierunku strzegomskich 
Plantów, gdzie symbolicznie 
pożegnały zimę. Marzanna 
została wywieziona na bryczce 

w „nieznane”. Dopełnieniem 
atrakcji pierwszego dnia wiosny, 
były konkursy, śpiewy i tańce 
w wykonaniu przedszkola-
ków. Dzieciom towarzyszyły 
widowiskowe megamaskoty 
Stowarzyszenia „Akcja”, które 
przyciągały uwagę również 
dorosłych mieszkańców miasta. 

Strzegomskie Centrum Kultury 
serdecznie dziękuje wszystkim 
dzieciom oraz Paniom  z przed-
szkoli i szkół, Strzegomskiej 
Policji, Panu Marcinowi Ko-
narskiemu i Zespołowi Folklo-
rystycznemu „Olszaniacy”. 

KW

Powitanie wiosny
Dzieciom towarzyszyły widowiskowe megamaskoty Stowarzyszenia „Akcja”, które przyciągały uwagę

Karol Golonka, Jarosław Sa-
dza, Marcin Szczurkiewicz 
i Michał Tercz, czyli Kabaret 
Skeczów Męczących, 16 marca 
br. zawitał do Strzegomia. Pano-
wie, którzy zdobyli popularność 
dzięki udziałowi w takich pro-
gramach telewizyjnych jak m.in. 
Kabaretowa Liga Mistrzów czy 
Kabaretożercy, rozbawili do łez 
strzegomską publiczność. 

Niedzie lne  popołudnie 
(16.03.2014 r.), mimo niesprzy-
jających warunków atmosferycz-
nych upłynęło w bardzo pogod-
nej atmosferze. Wszystko dzięki 
występowi Kabaretu Skeczów 
Męczących. Każdy, kto kupił bi-
let, otrzymał jednocześnie papie-
rowe okulary „3D”, które miały 
zapewnić efekty specjalne i lepszą 
jakość oglądania. Już od samego 

początku kabaret wywoływał 
u publiczności wiele śmiechu 
i oklasków. Podczas występów 
nie mogło zabraknąć zaprezen-
towania najpopularniejszych 
skeczów, takich jak: „MOPS”, 
„Król Poniatowski”, „Piosenki 
Turystycznej” i oczywiście słyn-
nego ochroniarza Śruby. Wiele 
pozytywnych emocji wywołały 
skecze, do których zapraszana 
była publiczność. Na koniec, dy-
rektor Strzegomskiego Centrum 
Kultury - Bożena Bojanowska-
Czuk wręczyła grupie kabareto-
wej słodki tort z okazji 10-lecia 
ich istnienia, po czym wszyscy 
odśpiewali „sto lat”. W podzięce 
za to, publiczność mogła jeszcze 
liczyć na bis, a także na zdjęcia 
czy autografy po występie.

KW

Kwietniowe wydarzenia kul-
turalne w gminie Strzegom 
będą wiązały się przede wszyst-
kim ze Świętami Wielkiej Nocy, 
ale nie tylko. Nie zabraknie też 
uroczystości dotyczących ka-
nonizacji Jana Pawła II (str.4) 
czy wyjazdów na kręgielnię do 
Jawora oraz do wałbrzyskiego 
teatru. 

07.04.2014 r. godz.15.00 – CAS 
„Karmel” – warsztaty rękodzieła 
artystycznego o tematyce wiel-
kanocnej (przygotowywanie 
stroików, ozdób, pisanek itp.). 
Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych.
13.04.2014 r. – XVI Jarmark 
Wielkanocny. 

Wystawy: 
CAS Karmel – 14-30.04.2014 
r. – Wystawa Stroików Wiel-
kanocnych 

Wyjazdy: 
11.04.2014 r. – godz. 20.00 
– Zamek Książ – Festiwal 
Zamkowe Spotkania z Operą 
„Stabat Matere Dolorosa” – 
zapisy w SCK – cena 45 zł 
z przejazdem 

W kwietniu wraz ze Stowarzy-
szeniem AKCJA zorganizowane 
zostaną wyjazdy na Kręgielnię 
w Jaworze oraz do Teatru Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu.

Rusza cykl wydarzeń kul-
turalnych, których głównym 
celem jest edukacja teatralna 
oraz prezentacja amatorskich 
działań wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych mieszkań-
ców gminy Strzegom. 

26 marca br. o godz. 10.00 
w CAS Karmel odbędzie się 
rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego „Ulubieńcy spek-
takli teatralnych” dla dzieci 
z przedszkoli i uczniów szkół 
podstawowych, natomiast 
o godz. 16.00 w sali balowej 
SCK II aktorzy z Teatru 
Urwis z Krakowa wystąpią 
w przedstawieniu teatralnym 

– „Żabi Książę”. Dzień póź-
niej, tj. 27 marca o godz.10.00 
w sali balowej SCK II od-
będzie się „Turniej Wiedzy 
o Teatrze” dla uczniów szkół 
podstawowych, a po południu 
o godz.16.00 w CAS Karmel, 
spotkanie miłośników teatru 
i opery „Przy kawie i herba-
cie”, gdzie przedstawione zo-
staną aktualności teatralne. 28 
marca o godz. 10.00 wszystkie 
dzieci zaproszone są na VI 
Przegląd Teatrzyków Dzie-
cięcych „O złoty pantofelek 
Kopciuszka” do sali balowej 
SCK II. 

KW

Kabaret Skeczów Męczących

co w kulturze w kwietniu?

Będzie zabawa z teatrem!

Tuż przed godz. 10.00 w kolorowym korowodzie, towa-
rzystwie pluszowych przyjaciół i w asyście orkiestry dętej, 
przybyły pod Urząd Miejski w Strzegomiu przedszkolaki. 

   

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskiej”. Operacja mająca na celu: Wyposażenie świetlicy wiej-
skiej w Żółkiewce prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom w trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biuro-

wym Microsoft Office oraz przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputerów dla mieszkańców wioski, współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Ponadto od 24 – 31 marca br. istnieje możliwość obej-
rzenia w CAS Karmel pokonkursowej wystawy prac pla-
stycznych „Ulubieńcy spektakli teatralnych”. W ramach 
tegorocznej edycji „Strzegomskich spotkań z teatrem” 
odbył się przemarsz ulicami miasta wiosennego koro-
wodu przedszkolaków z okazji „Powitania wiosny” (21 
marca br.) oraz miały miejsce „Poetyckie Konfrontacje 
Przedszkolaka” (24 marca br.)

Na ten cel pozyskano dofinanso-
wanie w zakresie małych projektów, 
w ramach działania 413 Wdrożenie 
lokalnych strategii rozwoju objętego 
PROW 2007-2013, tytuł operacji 
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Żółkiewce, prowadzonej przez 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gmi-
ny Strzegom w 3 zestawy kompu-
terów wraz z oprogramowaniem 

biurowym Microsoft Office oraz 
zorganizowanie szkolenia w zakre-
sie obsługi podstawowej komputera 
dla mieszkańców wsi”. Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” dofinansowała 
projekt w wysokości 5.447,00 zł. - 
Dzięki tym środkom zakupiliśmy 
trzy zestawy komputerowe wraz 
z oprogramowaniem. Mieszkańcy 

wsi Żółkiewka mogą korzystać ze 
sprzętu i Internetu bezpłatnie. Od 
kwietnia zapraszamy szczególnie 
starszych mieszkańców Żółkiewki 
na kurs komputerowy z zakresu 
podstaw obsługi komputera i po-
sługiwania się Internetem. Kurs 
odbędzie się w godzinach po-
południowych. Zapisy prowadzi 
Zbigniew Wolski, wychowawca 

świetlicy – informuje Katarzyna 
Wójcik, dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Strzegom. 
Dzięki aktywnym działaniom 
biblioteki powstało nowoczesne, 
funkcjonalne centrum informa-
cyjno – kulturalne. - Myślę, że 
ten projekt znacząco wpłynął na 
podniesienie jakości usług naszej 
biblioteki w Żółkiewce. 

Nowe komputery dla biblioteki w Żółkiewce
Zapraszamy mieszkańców do korzystania z naszej oferty – zachęca dyrektor biblioteki Katarzyna Wójcik

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom wyszła z inicjatywą wyposażenia świetlicy wiejskiej działającej przy Filii Biblioteki 
Publicznej w Żółkiewce w nowe zestawy komputerowe. 
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Będą warsztaty
S t o w a r z y s z e n i e  L G D 

„Szlakiem Granitu”  planuje 
zorganizować w dniu 26 
kwietnia br. (sobota) w świe-
tlicy wiejskiej w Udaninie 
73a, warsztaty projektowania 
ogrodów pn. „Ogródek przy-
domowy dziełem sztuki ”. 
Udział w warsztatach jest 
bezpłatny. 

W budynku nr 33 – na 1. 
piętrze i strychu – wymie-
niono 18 szt. okien na kwotę 
11 807,00 zł. Środki na ten cel 
pochodziły z budżetu gminy 
Strzegom - 5 576,82 zł oraz 
z budżetu szkoły - 6 230,18 zł. 
Na 1. piętrze wyremontowano 
także korytarz, a konkretnie 
wymieniono podłogę i poma-
lowano ściany. Koszt prac wy-
niósł 17 200,32 zł (z budżetu 
gminy). Z kolei na parterze 
budynku nr 138 wykończo-
no boazerią ściany korytarza 

i pomalowano je lakierem 
niepalnym na kwotę 3 tys. zł. 
Środki pochodziły z funduszu 
sołeckiego wsi Olszany. – Nie-
zmiernie się cieszę z tych prac, 
bowiem nasza szkoła z dnia na 
dzień poprawia swój wizeru-
nek. Nasi uczniowie są bardzo 
zadowoleni – podkreśla Maria 
Karkowska, dyrektor PSP Ol-
szany. A to jeszcze nie koniec 
zmian w szkole. Z uwagi na 
brak toalet w budynku nr 33, 
do końca sierpnia br. na jego 
terenie zostanie zrealizowana 

inwestycja pn. „Rozbudowa 
budynku Szkoły Podstawo-
wej w Olszanach na potrzeby 
urządzenia toalet”. Sanitariaty, 
o kubaturze 70,42 m3, będą 
miały powierzchnię użytkową 
- 13,44 m2. Dodatkowo będzie 
wykonane przyłącze kanalizacji 
sanitarnej dla potrzeb budynku. 
W skład powstałych pomiesz-
czeń wejdzie toaleta damska 
(dostosowana jednocześnie 
dla osób niepełnosprawnych), 
toaleta męska oraz korytarz.

TW

Duże inwestycje w szkole 
– Cieszę się z tych prac, bowiem nasza szkoła z dnia na dzień poprawia swój wizerunek - mówi dyrektor PSP Olszany

Szymon jest członkiem sekcji 
kolarskiej klubu MKS Karolina 
Jaworzyna Śl. – podopiecznym 
Antoniego Szewczyka, zna-
komitego niegdyś zawodnika 
i obecnie cenionego trenera. Uczy 
się w Zespole Szkół Budowlano – 
Elektrycznych w Świdnicy. Pierw-
szy raz wystartował w zawodach 
MTB w lipcu 2012. Z kolei na 
szosie zadebiutował w trakcie 
rozpoczęcia sezonu kolarskiego 
w Sobótce (2012). Obecnie ściga 
się i trenuje głównie na szosie. – 
Choć jeszcze nie osiągnąłem zbyt 
dużych sukcesów, staram się cały 

czas podnosić swoje umiejętności 
– mówi mieszkaniec Rogoźnicy. 
– Mam oczywiście kilka osiągnięć 
na swoim koncie, szczególnie 
w czasówkach, jednak największe 
sukcesy są dopiero przede mną – 
uważa. Szymon Potoniec 

lubi długie wyprawy na rowerze. 
Obecny rekord odległości i czasu 
spędzonego na rowerze to 473 
km i 20 h jazdy podczas wycieczki 
z kolegą nad polskie morze. Na 
pytanie o marzenia, odpowiada: 

Ich nie zdra-

dzę, ale 
będę wal-
czył o nie 
do samego 
końca. 12 

marca br. nasz bohater spotkał 
się z burmistrzem Strzegomia 
– Zbigniewem Suchytą w Urzę-
dzie Miejskim, który wręczył mu 
okolicznościowy list gratulacyjny 
w podziękowaniu za godne re-
prezentowanie gminy Strzegom, 
sportową postawę i osiągnięte 
wyniki w kolarstwie. Gospodarz 
miasta życzył także Szymonowi 

kolejnych sukcesów sportowych, 
radości na co dzień i spełnienia 
wszystkich marzeń.

TW

Plan imprez w świetlicach 
wiejskich w kwietniu

Bartoszówek
02.04.2014 r. godz. 16.00 - „Dzień 
książki” - zbiórka i segregacja ksią-
żek przyniesionych przez dzieci.
10.04.2014 r. godz. 16.00 - Przy-
gotowanie ozdób świątecznych 
(pisanki, stroiki, palmy wielka-
nocne itp.).
25.04.2014 r. godz. 16.00 - „Dzień 
Tańca”- spotkanie i zajęcia z in-
struktorką tańca - Ewą Potoniec.

Jaroszów
01.04.2014 r. godz. 17.00 - Filmy, 
gry komputerowe.
07.04.2014 r. godz. 15.00 - Przy-
gotowanie do Jarmarku Wielka-
nocnego (pisanki, stroiki, palmy 
wielkanocne itp.)
16.04.2014 r. godz. 15.00 - Mo-
zaiki z kaszy, piasku, ryżu.
30.04.2014 r. godz. 15.00 - Ogni-
sko i mecz w piłkę nożną na 
boisku.

Wieśnica
01.04.2014 r. godz. 14.00 - „Ptasie 
powroty”- wyjście w plener.
02.04.2014 r. godz. 14.00 - Mię-
dzynarodowy Dzień Książki- uro-
dziny H. Ch. Andersena - głośne 
czytanie bajek.
8-9.04.2014 r. godz. 14.00 - Pro-

jektowanie wielkanocnych pisanek 
- zajęcia plastyczne z wykorzy-
staniem kolorowej włóczki, kaszy, 
skrawków, materiałów.
22-23.04.2014 r. godz. 14.00 
- „Wiosna na talerzu”- zajęcia 
kulinarne.

Międzyrzecze
09-11.04.2014 r. godz. 16.00 
- Przygotowanie do Jarmarku 
Wielkanocnego (malowanie wy-
dmuszek, pieczenie baranków, 
robienie palm).
23-25.04.2014 r. godz.16.00 - Gry 
i zabawy (piłkarzyki, puzzle, tenis 
stołowy i zajęcia plastyczne).

Granica
08-10.04.2014 r. godz. 16.00 
- Przygotowanie do Jarmarku 
Wielkanocnego (wykonanie stro-
ików, kraszanek, pisanek, palm 
wielkanocnych).
16.04.2014 r. godz.16.00 - „Kartki 
wielkanocne” - zajęcia plastyczno-
techniczne.
23.04.2014 r. godz. 16.00 - Gry 
i zabawy na placu zabaw.

Strzegom - Graby
04-10.04.2014 r. godz. 14.00 
- Przygotowanie do Jarmarku 
Wielkanocnego (kraszanki, pi-
sanki, palmy, stroiki i inne ozdoby 
świąteczne).

24.04.2014 r. godz. 14.00 - „Mój 
ulubiony bohater”- zajęcia pla-
styczne.
29.04.2014 r. godz. 14.00 - „Wie-
wiórki do dziupli”, „Piłka parzy” 
i inne – zajęcia rekreacyjno-spor-
towe.

Modlęcin
05-12.04.2014 r. godz. 13.00 - 
Przygotowanie do Jarmarku Wiel-
kanocnego- wykonanie pisanek, 
stroików, ozdób świątecznych.
26.04.2014 r. godz. 13.00 - Układa-
nie puzzli na czas, gry planszowe.

Stanowice
01.04.2014 r. godz.15.00 – „W pri-
ma aprilis się omylisz gdzie postą-
pisz, gdzie się schylisz”.
04.04.2014 r. godz. 15.00 – Szyje-
my z filcu kurki, zajączki i kogutki 
wielkanocne.
11.04.2014 r. godz. 15.00 - Gry 
w tenisa stołowego.
22.04.2014 r. godz.15.00 – Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi - bu-
dowa ziemi, atmosfera, woda, 
powietrze, klimat, chmury, wiatr, 
pory roku, opady.

Karmelek
01.04.2014 r. godz. 14.00 - Prima 
Aprilis - skąd pochodzi ten zwy-
czaj i kto zrobi najoryginalniejszy 
psikus.

04-09.04.2014 r. godz. 14.00 - Jar-
mark Wielkanocy - przygotowanie 
stroików, ozdób świątecznych, 
dekoracja koszyków.
25.04.2014 r. godz.14.00 – Zaję-
cia kulinarne, w trakcie których 
spróbujemy przygotować w/g 
własnych pomysłów najsmacz-
niejszą i zarazem zdrową sałatkę 
warzywną.

Żółkiewka
10-11.04.2014 r. godz.16.00 - 
Przygotowania do Jarmarku Wiel-
kanocnego.
17.04.2014 r. godz. 16.00 - Pozna-
jemy tradycje związane z Wiel-
kanocą.
22.04.2014 r. godz.16.00 - Dzień 
Ziemi - jak dbać o środowisko - 
zajęcia plastyczne.

Rogoźnica
02.04.-11.04.2014r. godz.16.00 
- Przygotowanie palm, stroików, 
pisanek do Jarmarku Wielkanoc-
nego.
25.04.2014 r. godz. 16.00 - Ku-
linarne popołudnie - „Wiosenna 
sałatka”.
30.04.2014 r. godz. 16.00 - „W na-
rodowych barwach”- pogadanka na 
temat tradycji Majowego Święta.

Świetlice: Rusko, Olszany, Go-
czałków - remont.

Jego życie toczy się wokół dwóch kółek

Plan imprez w świetlicach wiejskich w kwietniu

Obecnie ściga się i trenuje głównie na szosie. - Największe sukcesy są dopiero przede mną – mówi

Gmina Strzegom rozstrzy-
gnęła przetarg na przebudowę 
drogi gminnej prowadzącej na 
cmentarz w Jaroszowie wraz 
z odwodnieniem. Wykonaw-
cą prac zostało Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów, które zapro-
ponowało kwotę 265 019,74 
zł.

Zakres robót będzie obej-
mował: wykonanie warstwy 
wzmocnionego podłoża, pod-
budowy, warstwy wiążącej, 
warstwy ścieralnej, krawęż-

ników betonowych, wyprofi-
lowanie poboczy z nadaniem 
spadków, zagęszczenie pobo-
czy niesortem kamiennym, 
obłożenie skarp humusem 
i obsianie trawą, oczyszczenie 
elementów istniejącego od-
wodnienia z namułu, ewentu-
alnie pogłębienie, sprawdze-
nie przelotowości kanalizacji 
deszczowej i oczyszczenie 
wlotów z krzewów i trawy, 
regulację pionową studzienek 
dla włazów kanałowych. 

KW

Pracownicy Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu wraz 
z sołtysem Olszan – Ireneuszem 
Biernatem udali się w dniu 
14 marca br. na interwencję 
dot. zaśmiecenia drogi gminnej 
w Olszanach.

Będąc na miejscu stwierdzono, 
że faktycznie w tym miejscu (ok. 
40 metrów od obiektu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Strzegomiu 
pod nazwą „Studnia głębinowa 
11a”) znajduje się duża pry-
zma porzuconych odpadów. 
Wśród nich znajdowały się  
m. in. elementy budowlane, śmie-
ci komunalne, stare ubrania, kar-
tony i butelki. Znaleziono także 
dokumenty – faktury zakupu 

z podanymi danymi osobowy-
mi oraz numerem zamówienia. 
Wskazane dokumenty zostały 
zabezpieczone i przewiezione 
do siedziby Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 
58-150 Strzegom. Z uwagi na 
fakt, że w/w pryzma śmieci unie-
możliwiała dojazd do obiektu 
spółki WIK oraz - jak wynikało 
z relacji sołtysa - utrudniała do-
jazd rolnikom do pól, na miejsce 
wezwano pracowników Zakładu 
Usług Komunalnych w Strzego-
miu w celu posprzątania śmie-
ci. Sporządzone na powyższą 
okoliczność materiały zostały 
przekazane na Komisariat Policji 
w Strzegomiu, celem przepro-
wadzenia postępowania.

red

Jaroszów z nowiutką drogą

Ktoś wyrzucił śmieci na drogę

Zajęcia rozpoczynają się 

o godz. 9:00 i będą trwały 

do godz. 16:00. Zajęcia bę-

dzie prowadziła Katarzyna 
Zych – Głuszyńska. Termin 

nadsyłania zgłoszeń: do dnia 

22 kwietnia 2014 r. do godz. 

15:00. Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Kryska.

W czasie ostatnich ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickie-
wicza w Olszanach wykonano prace remontowe mające na celu poprawę estetyki placówki 
i tym samym zwiększenie komfortu nauki uczniów. 

Jest siedemnastoletnim chłopakiem, który zaraził się kolar-
stwem. Od dwóch lat jeździ na rowerze. Od roku trenuje na 
poważnie. Szymon Potoniec z Rogoźnicy, bo o nim mowa, 
chce nieustannie rozwijać się, przełamywać własne granice 
wytrzymałości i bić rekordy.

– Ta droga jest bardzo potrzebna naszym mieszkańcom, po-
nieważ prowadzi na cmentarz, do garaży, działek czy nawet 
mieszkań prywatnych. Ponadto nigdy nie była remontowana, 
więc jej renowacja będzie dla nas zbawienna - mówi radna 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, Krystyna Lewicka. Termin 
wykonania prac przewidziany jest na 29 sierpnia br.
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AKS rozegrał w trakcie okre-
su przygotowawczego 6 gier 
kontrolnych, z których wygrał 
4, raz zremisował i raz prze-
grał. Drużyna – po pokonaniu 
LKS Bystrzyca Górna 2:1 po 
dogrywce – dotarła także do pół-
finału Pucharu Polski na szcze-
blu OZPN Wałbrzych. Nasz 
zespół – jak zapewnia trener 
Jarosław Krzyżanowski – jest 
dobrze przygotowany do rundy 
wiosennej i zamierza powalczyć 
o jak najlepsze wyniki w IV lidze. 
- Mamy aktualnie do dyspozycji 
ok. 18 zawodników. W trakcie 
przerwy zimowej dołączyło do 
nas trzech piłkarzy: bramkarz 
Damian Nowak (wypożyczony 
z Piasta Bolków), lewy obrońca 
Mateusz Bober (z Kuźni Jawor) 
oraz pomocnik Michał Rosiak 
(wypożyczony ze Stali Świdnica). 
W chwili obecnej kontuzjowani 
są: bramkarz Rafał Kretkowski, 

pomocnik Tomasz Diduszko 
i – niestety ponownie – na-
pastnik Mateusz Werner. Już 
niedługo dwaj pierwsi powinni 
wrócić na boisko. Mateusz bę-
dzie musiał poczekać trochę dłu-
żej – informuje szkoleniowiec. 
AKS Granit Strzegom S. A. 
rozegra na wiosnę w sumie 13 
spotkań, w tym 7 na własnym 
stadionie. Po rozegraniu 17 kole-
jek podopieczni Jarosława Krzy-
żanowskiego zajmują 6. miejsce 
w tabeli, ze stratą 9 punktów do 
lidera – KP Brzeg Dolny.

Powinni dać z siebie wszystko
W kadrze AKS-u jest trzech nowych piłkarzy – bramkarz Damian Nowak oraz Mateusz Bober i Michał Rosiak. Wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia!

Wśród ośmiu najlepszych 
zespołów naszego województwa 
byli reprezentanci Gimnazjum 
nr 2 - Adrian Gronczewski 
i Sebastian Skóra. Aby zagrać 
w turnieju finałowym, chłopcy 
musieli zdobyć najpierw mi-
strzostwo gminy Strzegom, 
następnie powiatu świdnickiego 
i później strefy wałbrzyskiej. 
Przez eliminacje szli jak bu-
rza. Wszystkie turnieje wygrali 
w pięknym, niezapomnianym 
stylu. Godnie reprezentowali za-
równo szkołę, jak i naszą gminę. 
Aby zostać mistrzem Dolnego 
Śląska, należało wygrać ostatni 
turniej. Zespoły podzielono na 
dwie grupy. Strzegom trafił do 

„grupy śmierci”, razem z Le-
gnicą, Lubaniem i Włosieniem. 
Mecze grupowe były rozgrywane 
systemem „każdy z każdym”. We 
wszystkich pojedynkach w swo-
jej grupie chłopcy toczyli zacięte 
boje o każdy set, wygrywając po 
3:2. W swojej grupie zajęli dru-
gie miejsce, awansując do finału 
z dwiema najlepszymi druży-
nami z drugiej grupy. Późnym 
popołudniem, kiedy zmęczenie 
i stres były ogromne, chłopcy 
stanęli do pojedynku finałowego 
z drużyną z Włosienia. - Byli 
już po pięciu meczach pięciose-
towych i po sześciu godzinach 
nieustannej gry. Jednak walczyli 
jak przystało na najlepszych. 
Szala zwycięstwa przechylała się 
co chwilę na korzyść to jednych, 
to drugich, doprowadzając do 
pojedynku finałowego w sin-
glu, który rozgrywał Sebastian 
Skóra. Wszyscy oglądali ten 
pojedynek jak zahipnotyzo-
wani. Zawodnicy dali z siebie 

wszystko. Sytuacja zmieniała się 
jak w kalejdoskopie: przegrana – 
remis – wygrana – remis – prze-
grana… Dramaturgia tego po-
jedynku została podsumowana 
słowami organizatora: „Takiego 
meczu nigdy nie chciałbym 
grać” – mówi Mirosław Gło-
wiak, opiekun strzegomskiej 
drużyny. Pojedynek – niestety 
- zakończył się wygraną 3:2 
Włosienia. Mimo że nie udało 
się wygrać, to jednak nasza dru-
żyna odniosła ogromny sukces 
– grała ambitnie do końca, nie 
oddała zwycięstwa bez walki. 
Odeszła od stołu z pewnym nie-
dosytem, jednak z podniesioną 

głową. Adrian Gronczewski 
i Sebastian Skóra zdobyli tytuł 
wicemistrzów Dolnego Śląska 
w tenisie stołowym. Jeszcze ni-
gdy – w historii szkoły, miasta, 
a nawet powiatu – żadna dru-
żyna nie zaszła tak daleko, nie 

osiągnęła tak spektakularnego 
sukcesu. Tym większe gratu-
lacje i podziękowania należą 
się zawodnikom, którzy tego 
dokonali. - Jesteśmy dumni, 
że to nasi uczniowie godnie 
reprezentują szkołę i miasto 
na arenie sportowej. Życzymy 
im wielu dalszych sukcesów! 
Dziękujemy władzom gminy 
Strzegom za sfinansowanie 
wyjazdów uczniów na zawody 
sportowe – zaznacza dyrekcja 
Gimnazjum nr 2 w Strzego-
miu.

red

To był sukces bez precedensu
Adrian Gronczewski i Sebastian Skóra zdobyli tytuł wicemistrzów Dolnego Śląska w tenisie stołowym. Gratulujemy! Sezon judo otwarty

W niedzielę, 16 marca br. 
w Oleśnicy odbył się IV Turniej 
Judo „TIGER CUP” w kate-
gorii dzieci i młodzików. Do 
turnieju zaproszono kilkanaście 
klubów z Dolnego Śląska, co 
w sumie dało kilkusetosobową 
rzeszę uczestników. Sekcję judo 
AKS-u Strzegom w turnieju 
reprezentowało 17 zawodników. 
Zimowe przygotowania pod 
okiem trenera Józefa Smotera 
dały efekt w postaci kilkunastu 
medali. Złote medale otrzymali: 
Sara Dynowska, Aleksandra 
Sypko, Jakub Mulka, Miłosz 
Pietkiewicz i Tomasz Brzegowy. 
Srebrne medale wywalczyli: Mi-
chał Koguciuk, Maksymilian 
Pawlica, Hanna Fedyczkow-
ska, Kacper Bezubka, Natalia 
Bezubka, Antoni Wojtasik, 
Dawid Hypta i Bartosz Duszak. 
Brąz zdobyli: Nikola Miziołek, 
Sandra Baranowska, Jakub 
Miszkiewicz i Paweł Topa. 

red

Doskonała atmosfera panująca 
na macie, zaangażowanie trene-
rów – Józefa Smotera i Pawła 
Lasoty oraz atrakcyjna forma 
treningów sprawiły, że w skład 
nowo powstałej grupy weszło 17 
dzieci z roczników 2004-2010. 
Zajęcia prowadzi absolwent Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu oraz wychowanek 

strzegomskiej sekcji judo - Paweł 
Lasota. Treningi odbywają się 
głównie w formie gier i zabaw, 
ale nie brakuje także ćwiczeń 
ogólnorozwojowych, które przy-
gotowują dzieci do uprawiania 
judo. - Jestem bardzo zadowolona, 
że moje dziecko uczęszcza na tre-
ningi. Świetnie się bawi i spędza 
aktywnie czas wśród rówieśni-

ków. Z zajęć wychodzi zawsze 
uśmiechnięte i nie może docze-
kać się kolejnych – mówi jedna 
z mam. Rodzice chwalą również 
indywidualne podejście trenera 
do każdego z wychowanków 
oraz dbałość o bezpieczeństwo 
w trakcie wykonywania ćwiczeń. 
Wszystkich chętnych zaprasza-
my na treningi, które odbywają 
się w poniedziałki i czwartki od 
godziny 16:00.

red

Najmłodsi judocy już trenują i chwalą sobie zajęcia 
Bardzo ciekawe zajęcia prowadzi absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz wychowanek strzegomskiej sekcji judo - Paweł Lasota

Z ostatniej chwili:
W pierwszym meczu na 
wiosnę AKS Granit Strzegom 
S. A. przegrał niestety na 
własnym stadionie z Olimpią 
Kowary 0:1 (0:0).

aKS Granit Strzegom S. a. – zdjęcie grupowe
W górnym rzędzie od lewej - Wiesław Witkowski (prezes aKS-u Strzegom), maciej romanowski 
(masażysta), Wojciech Chmura, demir demirov, rafał Kretkowski, mateusz Bober, Sebastian Bęś, 
mateusz Werner, damian Sobczak, Krystian jaszowski, michał Sudoł
W dolnym rzędzie od lewej – marcin dobrowolski, Tomasz diduszko, marcin Traczykowski, marcin 
Buryło (kapitan), jarosłąw Krzyżanowski (trener), mirosław marszałek, rafał Wiśniewski, dawid 
domaradzki, michał rosiak

Seniorzy IV-ligowego AKS-u Granit Strzegom S. A. 
przystępują do wznowienia sezonu 2013/14 w dobrym 
humorze, którego nie są w stanie zmącić nawet kontuzje 
kilku zawodników. 

W tym samym turnieju wzięło udział 
także trzech judoków KS Start 
Strzegom. 1. miejsca zajęli: Kry-
stian Perchun (wygrał swoje walki 
przed czasem) i Kamil Wąsowski, 
zaś 2. lokatę wywalczył - Grzegorz 
Wąsowski.

Ogromny udział w sukcesie Adriana i Sebastiana mają ich rodzice, a zwłaszcza 
Robert Skóra. To on zaszczepił w chłopakach zamiłowanie do gry. W strze-
gomskiej hali sportowej zainicjował działalność sekcji tenisa stołowego. 
Poświęca swój czas, by uczniowie mogli tam trenować. To z nim zawodnicy 
regularnie jeżdżą na turnieje i podnoszą swoje umiejętności, czerpią radość, 
satysfakcję i ogromną przyjemność z gry. Dostarczają w ten sposób wielu 
emocji oglądającym ich kibicom. 

Na początku marca br. ruszyły treningi najmłodszych judo-
ków w klubie AKS Strzegom. Nabór do nowej grupy cieszył 
się sporym zainteresowaniem. 

Tenisiści stołowi Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zostali 13 marca br. wicemistrzami 
Dolnego Śląska w tenisie stołowym! Zawody rozegrano w hali sportowej KHS Rokita 
w Brzegu Dolnym.
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Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

Burmistrz Strzegomia 
informuje:
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 Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
 - oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 62/B/2014, 
63/B/2014, 64/B/2014, 
65/B/2014, 66/B/2014, 
67/B/2014, 68/B/2014, 
69/B/2014, 70/B/2014, 71/
B/2014, Burmistrza Strze-
gomia, z dnia 18 marca 
2014 roku.
- oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr 74/B/2014 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 
19 marca 2014 roku.

drugi przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka nr 1134/1, AM -14, Obr. 
3 o powierzchni 231 m2, zabu-
dowana budynkiem użytkowym 
o powierzchni użytkowej 51,86 
m2 położona w Strzegomiu przy 
ul. Tadeusza Kościuszki. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00019535/1. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 46.160,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
07.05.2014 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dostęp działki nr 1134/1, AM -14, 
Obr. 3 do drogi publicznej odbywać 
się będzie poprzez działkę nr 1127, 
AM – 13, Obr. 3, na której ustano-
wiona będzie służebność przejścia 
i przejazdu na rzecz każdoczesne-
go właściciela działki nr 1134/1, AM 
-14, Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
10/2013 Rady Miejskiej w Strzego-

miu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów położonych w obrę-
bie 3 miasta Strzegom, nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
K.2.MW/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 19.09.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kwo-
cie wymienionej przy odpowiedniej 
działce na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 02.05.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, 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 sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 

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

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Na podstawie art. 92 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 ze zm.) gmina 
Strzegom informuje, że w po-
stępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczo-
nego pn.:

Pełnienie funkcji inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją robót budow-
lanych występujących przy 
zadaniu pod nazwą „Prze-
budowa dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą prowadzących do 
terenów powojskowych - ul. 

Armii Krajowej i Wesołej 
w Strzegomiu”
jako najkorzystniejszą wybra-
no ofertę wykonawcy:
Biuro Inżynierskie Via Re-
gia Sp. z o.o. ul. Klonowa 
10, 55-002 Kamieniec Wro-
cławski
Cena brutto: 18 739,05 zł

Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – 
wybrano ofertę najkorzystniej-
szą - oferta z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono 
oferty następujących Wyko-
nawców oraz przyznano im 
następującą punktację w kry-
terium oceny ofert – cena 
100%: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) gmina 
Strzegom informuje, że w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
Przebudowa dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą prowadzących do tere-
nów powojskowych - ul. Armii 
Krajowej i Wesołej w Strzego-
miu

jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę wykonawcy:
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zającz-
ka 9 01-518 Warszawa
cena 2 544 985,00 zł
Wyboru dokonano zgodnie z art. 
91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniejszą - oferta 
z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty 
następujących wykonawców oraz 
przyznano im następującą punkta-
cję w kryterium oceny ofert – cena 
100%: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
lokal użytkowy nr 1 o po-
wierzchni użytkowej 129,75 
m² położony w budynku 
przy ul. Mikołaja Kopernika 8 
w Kostrzy, gmina Strzegom 
wraz z udziałem 29 %w czę-
ściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki 
nr 244, AM - 1, Obr. Kostrza 
o powierzchni 700 m².
Cena wywoławcza nierucho-
mości 120.000,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalne-
go 116.090,00 zł,
wartość udziału w prawie 
własności działki 3.910,00 
zł.
Wadium - 12.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 

w dniu 07.05.2014 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla przedmiotowej nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020712/6.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 03.10.2013 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym 
z powodu braku oferentów.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 20.02.2014 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym 
z powodu braku oferentów.
Istnieje możliwość zmiany 
sposobu użytkowania lokalu 
użytkowego na lokal miesz-
kalny, jednakże wymaga to 
zgody Starosty Powiatowego 
w Świdnicy.
Szczegółowe informacje 
w sprawie zmiany sposobu 
użytkowania uzyskać można 

w Wydziale Budownictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Świd-
nicy, Świdnica ul. M. Skłodow-
skie-Curie 7, tel. 74/850-04-20
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiew-
ka, Kostrza, Żelazów zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem 5MN/RM2 – zabudowa 
mieszkaniowo – usługowa, 
w ramach której dopuszcza 
się lokalizację budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych.
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 02.05.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom) 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-

nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Numer 
oferty Nazwa Wykonawcy  Cena oferty Punktacja

1 Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.
ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski 18 739,05 zł 100,00

2
KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granops, 
Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Al.11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 110 700,00 zł 16,93

3
Biuro Projektów i Usług 
Techniczno-Budowlanych
ul. Witosa 1-3, 58-306 Wałbrzych

 196 800,00 zł 9,52

4

Konsorcjum
Przedsiebiorstwo Usługowo Inwestycyjno-Remontowych „INREM” Sp. z o.o.
Rynek 24, 55-200 Oława
Zbigniew Mączka KEZM-BUD
ul. Kocha 11a, 51-122 Wrocław

 55 000,00 zł 34,07

5 Przedsiebiorstwo Usługug Inwestycyjnych „INWEST-PROJEKT” Sp. z o.o.
 ul. Ogrodowa 15A, 58-306 Wałbrzych  46 540,00 zł 40,26

Numer 
oferty Nazwa Wykonawcy Cena oferty Punktacja

1
HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. 
ul. Lipowa 5, Wysoka 52-200 
Wrocław

 2 635 206,58 zł  96,58 

2 Skanska S.A. ul. Gen. J. 
Zajączka 9 01-518 Warszawa  2 544 985,00 zł  100,00 

3
PPUH „DROG-ZIEM” Zbigniew 
Wysoczański ul. Strzegomska 15 
58-150 Strzegom

 2 846 320,61 zł  89,41 

4

Przedsiebiorstwo Usługowo-
Produkcyjne i Handlowe „COM-D” 
Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 
59-400 Jawor

 3 210 192,20 zł  79,28 

5
EUROVIA POLSKA S.A. ul. 
Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce

 3 111 354,45 zł  81,80 
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Mamy już kalendarzową wiosnę. Nic więc dziwnego, że w naszym mieście rozpoczęło się wiele prac inwestycyjnych związanych z przebudową i remontem dróg, chodników oraz 
budową placu zabaw. A to dopiero początek. O wszystkich zadaniach będziemy informować na bieżąco i przedstawiać na zdjęciach postęp robót.

Miasto Strzegom w budowie

remont drogi gminnej na jednym z podwórek na ul. al. Wojska Polskiego 
(naprzeciwko Warsztatu Terapii Zajęciowej) już niedługo w tym miejscu będzie stał piękny plac zabaw!

od ul. Św. Tomasza w Strzegomiu rozpoczęła się długo oczekiwana 
przebudowa 5 ulic w centrum Strzegomia

ul. Św. Tomasza, łącząca ul. dolną i ul. Świdnicką, już wkrótce zyska nowy 
wizerunek

ul. Promanada ma już nową nawierzchnię asfaltową. mieszkańcy czekali 
na to z utęsknieniem

Prace związane z remontem cząstkowym ul. Promenada zakończyły się 
w rekordowo krótkim terminie

Wykonanie umocnień skarp przy moście nad rzeką Strzegomką 
w okolicach strzegomskiego ronda

remont chodników przy drodze 374 zdecydowanie poprawi wizerunek 
naszego miasta


