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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
To była sesja  
o inwestycjach 

Strzegomscy radni zabez-
pieczyli w budżecie pienią-
dze na nowe duże inwestycje 
w gminie Strzegom. 

 str.6
 

StrzeGom
Będą usuwać 
azbest 

Gmina Strzegom otrzy-
mała dofinansowanie na 
inwentaryzację i utworzenie 
programu usuwania azbe-
stu. 

 str.9
 

StrzeGom
Wicemarszałek  
o rozwoju wsi

Włodzimierz Chlebosz 
przyjechał z informacją, że 
tegoroczne Dożynki Wo-
jewódzkie odbędą się w 
Strzegomiu. I na tym nie 
koniec. Na co jeszcze mogą 
liczyć mieszkańcy gminy? 
Odpowiedź znajduje się we 
wkładce 

 str. I-IV 
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 Co mówią o naszych stra-
żakach mieszkańcy gminy? 
- Zawsze można na nich li-
czyć choć robią to społecznie 
- mówi pani Kasia z Jaroszowa 
i od razu pyta kiedy będzie 
nowa remiza w jej miejsco-
wości. Pani Maria dziękuje za 
wielką pomoc w czasie powo-
dzi w roku 1997. - Podziwiam 
ich odwagę, widziałem jak 
ostatnio gasili pożar na ul. 
Szkolnej i ratowali kobietę. 
Chyle przed nimi głowę - 
stwierdza pan Adam.

 Tacy są właśnie ochotnicy ze 
strzegomskiej straży pożarnej. 
Odważni, służący zawsze po-
mocą tam gdzie życie i mienie 
mieszkańców jest zagrożone.
Dzisiejsze działania obejmują 
także ratownictwo w wypad-

kach drogowych, szczególnie 
potrzebne w związku z prze-
biegiem przez gminę drogi 
krajowej nr 5 i dróg woje-
wódzkich. 

- Wielkie słowa uznania 
kierujemy w stronę druhen 
i druhów także za dużą pomoc 
w organizacji uroczystości 
patriotycznych i kulturalnych 
– mówią organizatorzy im-
prez. Przykładem może być 
Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru czy też msza za oj-
czyznę 11 listopada. Nikt nie 
wyobraża sobie Biegu Pamięci 
w Rogoźnicy bez zabezpiecze-
nia i pomocy organizacyjnej 
strażaków, którzy też byli 
pomysłodawcami tej imprezy, 
a 10 maja 2014 roku odbyła się 
jej już 28. edycja.

W kwietniu 2014 roku stra-
żacy podjęli nową, bardzo 
cenną inicjatywę sprzątania 
cmentarzy niemieckich, które 
przez lata zarosły i zostały zde-
wastowane. Rozpoczęto sprzą-
tanie cmentarzy w Kostrzy, 

Żelazowie. Jest już pomysł na 
ustawienie pomników, które 
pozostały na cmentarzach, 
a groby zapadnięte zostaną 
zasypane piaskiem. Po otrzy-
maniu zgody konserwatora 
zabytków rozpocznie się także 
porządkowanie cmentarza 
w Rogoźnicy. Akcją zaintere-
sowała się Telewizja Wrocław. 
Druh Grzegorz z Kostrzy 
stwierdził, że o sprzątaniu 
cmentarza mówiono już od lat. 
Nie krył wielkiego zadowolenia 

z tych działań dziękując także 
sąsiednim jednostkom, które 
zameldowały się w Kostrzy do 
pracy. - My też bardzo dzięku-
jemy – mówi Z. Suchyta. 

Gminny samorząd dostrzega 
wielkie zaangażowanie straża-
ków w życie gminy i w miesiącu 
kwietniu 2014 podjął uchwałę 
o uhonorowaniu druhów Anto-
niego Kulczyckiego i Ryszarda 
Wiklińskiego tytułem Hono-
rowego Obywatela Strzego-
mia. Jest to wyraz uznania dla 
wszystkich strażaków.

- Cieszy fakt, że do służby 
strażackiej przybywa ciągle 

młodych ludzi, także kobiet. 
Szczególnie jednak zaprasza-
my wszystkich chętnych do 
działania w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Strzegomiu, 
gdzie jest nowy samochód. Tu 
brakuje młodzieży. Czekamy 
na chętnych – mówią przed-
stawiciele straży. 

- Wszystkim strażakom 
życzę szczęśliwych powrotów 
ze wszystkich akcji. Opieki 
Świętego Floriana oraz po-
wodzenia w życiu osobistym 
i rodzinnym. Tak trzymajcie 
– mówi burmistrz Zbigniew 
Suchyta. 

Podczas spotkania wicemini-
ster Administracji i Cyfryzacji 
Stanisław Huskowski przekazał 
również informację, że czynione 
są starania by Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych 
miał stałe źródło finansowania. Jak 
wynika z obecnych przeliczeń, w 
tym programie w roku 2015 po-
winno być więcej pieniędzy niż w 

roku bieżącym. Gmina już planuje 
złożyć projekt na dofinansowanie 
remontu ulic: Wałbrzyskiej, Jele-
niogórskiej i Górniczej.  Zastępca 
burmistrza Wiesław Witkowski 

poruszył też temat związany z 
podtapianiem niżej położonych 
terenów gminy, jak np. przy ulicy 
Morskiej czy 3 Maja. Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji 
dysponuje środkami na przeciw-
działanie skutkom powodziowym. 
Temat ten ma być kontynuowany 

podczas kolejnego spotkania, na 
które wiceminister umówił się z 
władzami miasta. 

 Nie zabrakło też miłych chwil.  
Wiceminister S. Huskowski 
uczestniczył w Balu Sportowca, 
na którym otrzymał szalik Ama-
torskiego Klubu Sportowego.

W podzięce dla strażaków

Wiceminister S. Huskowski w Strzegomiu 

4 maja obchodzone jest Święto Strażaka, któremu patronuje Św. Florian. W Strzegomiu był to czas wyjątkowy

Gmina planuje złożyć projekt na dofinansowanie remontu kolejnych ulic. Tym razem: Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej i Górniczej

Ochotnicza Straż Pożarna to bardzo ważna umundurowana organizacja, w której 
ochotnicy służą ludziom w sytuacjach zagrożenia pożarowego, klęsk żywiołowych. Ak-
tywnie wspierają organizację wielu uroczystości religijnych oraz imprez kulturalnych 
i sportowych. W gminie Strzegom druhny i druhowie pracują w 10 jednostkach OSP, 
z których cztery (Strzegom, Rogoźnica, Goczałków, Stanowice) należą do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki te wzywane są w pierwszej kolejności do 
zdarzeń nie tylko na terenie naszej gminy. W roku 2013 nasi strażacy brali 180 razy 
udział w akcjach gaśniczych, 83 razy wzywano je do wypadków drogowych oraz 148 
do innych zdarzeń losowych.

W czasie spotkania burmistrz Strzegomia  Zbigniew  Suchyta wyraził swoje wielkie za-
dowolenie, że kontynuowany jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Za-
prezentował ubiegłoroczną inwestycję dot. remontu  ul. Szarych Szeregów, która w oczach 
mieszkańców gminy Strzegom jest bardzo dobrze oceniana. Została ona sfinansowana w 
połowie ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, podobnie jak tegoroczny 
remont ulic: św. Tomasza, Ogrodowa, Bohaterów Getta, Świdnicka, Krótka. Wartość tych 
dwóch inwestycji to prawie trzy miliony złotych dotacji.

Stanisław Huskowski to bardzo odważny człowiek, wielki patriota, który u schyłku komunizmu przed wprowadzeniem 
stanu wojennego wspólnie z dwoma kolegami wyprowadził z banku 80 milionów złotych. Właścicielem tych pieniędzy 
była wrocławska „Solidarność”. Wypłaconą kwotę z banku przewieźli do biskupstwa we Wrocławiu, wymienili na dolary. 
Kilka służb deptało im po piętach, ale dzięki pomocy kościoła pieniądze te były wykorzystane do pomocy internowanym 
robotnikom i działaczom solidarności. Historię tych niesamowitych wydarzeń opowiada film fabularny po tytułem „80 
milionów”.    

Cieszy fakt, że nasze jednostki w ostatnich czterech latach zostały doposażone 
w nowoczesny sprzęt. W 2011 roku zakupiono samochód pożarniczy z peł-
nym, wyposażeniem w tym pierwszą na tamtą chwilę kamerę termowizyjną 
w powiecie świdnickim. W roku 2014 zostanie zakupiony kolejny samochód 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy. 400 tys. zł zaplanowano w bu-
dżecie gminy, 150 tys. zł gmina otrzymała z Krajowego Zarządu OSP, 188 
tys. zł z Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 7 maja burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta odebrał od Cezarego Przybylskiego, marszałka dolnoślą-
skiego, promesę na kwotę 87 tys.zł. Pozostało ogłosić przetarg i zakupić 
średni wóz bojowy.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki 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 Podsta-
wowa Nr 4 im. Kornela 
makuszyńskiego – (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

Budynek, który w 100% stano-
wi własność gminy, usytuowany 
jest u zbiegu ulic Świdnickiej 
i Kasztelańskiej – głównej arte-
rii komunikacyjnej Strzegomia. 
W roku ubiegłym wykonano 
kapitalny remont jego dachu, 
który obejmował naprawę kon-
strukcji i wymianę pokrycia 
dachowego z dachówki oraz 
wymianę obróbek blacharskich 
i rynien wraz z rurami spusto-
wymi. Koszt zamknął się kwotą 
57 950 zł. W roku bieżącym, 
w kolejnym etapie, wykonano 
remont elewacji, który polegał 

na zbiciu zmurszałych tynków 
i zastąpienie ich nowymi wraz 
z doborem odpowiedniego ko-
loru. Koszt tych robót to 17 960 
zł. Łącznie koszt wykonanych 
napraw wyniósł 76 000 zł. - Po 
tych zabiegach budynek, oprócz 
poprawy swego stanu technicz-
nego, przestał straszyć otocze-
nie wyglądem i stał się kolejną 
pozytywną wizytówką miasta 
– mówi Jarosław Smordowski, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Lokalowej w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

red

Na terenie placu już zamon-
towano 10 urządzeń – 5 dla 
dorosłych (zakupionych przez 
Słodownię Strzegom – kwota 30 
tys. zł) i 5 dla dzieci (zabawki za-
kupiła FSB Piekarnia Strzegom – 
kwota ponad 30 tys. zł).  W chwili 
obecnej wykonano ogrodzenie 
z siatki stalowej panelowej na 
słupkach stalowych. Realizowane 
są ponadto prace związane z wy-

konaniem nawierzchni bezpiecz-
nej oraz nawierzchni utwardzonej. 

Na pozostałym obszarze zostaną 
wykonane trawniki. Zostanie rów-

nież wybudowany zjazd z drogi 
o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej szarej. Prace, które ak-
tualnie wykonuje ZUK sp. z o. o., 
zostaną zakończone na początku 
czerwca. Koszt realizacji to ponad 
65 tys. zł.

red

W kolekcji Pancernych znaj-
dują się mundury wojska pol-
skiego z kampanii wrześniowej, 
mundury Wehrmachtu 1944, 
Armii Czerwonej 1943, Woj-
ska Polskiego z okresu 1943 
roku i wiele innych formacji 
militarnych. Grupa Pancernych 
liczy 10 osób. Są to nie tylko 
mieszkańcy Strzegomia, ale 
również okolicznych miejsco-

wości Goczałkowa, Bielawy 
i Krasowic koło Namysłowa. 
Warto nadmienić, że najmłod-
szy rekonstruktor ma 14 lat 
zaś najstarszy 56. W grupie są 
także cztery kobiety, które zaj-
mują się odtwarzaniem ludności 
cywilnej, z tamtej epoki, oraz 
żołnierzy sanitariuszki, w zależ-
ności od wystawianej i odtwa-
rzanej rekonstrukcji. Wspólne 

spotkania, prelekcje, manewry, 
odbywają się, co najmniej raz na 
miesiąc. Rekonstruktorzy grupy 
brali udział w kilku eventach 
między innymi w zdjęciach do 
filmu „RIEZE”, „Księżna Da-
ise”, „Walka o Wolfsberg”. Byli 
zaproszeni przez organizatorów 
EURO 2012 we Wrocławiu do 
asystowania i eskorty Pucharu 
UEFA, ze stadionu do Ryn-

ku, w historycznych 
mundurach i pojaz-
dach. Uczestniczy od 
kilku lat w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecz-
nej Pomocy, bierze 
udział w prestiżo-
wych  międz yna-
rodowych zlotach 
pojazdów militar-
nych i wojskowych 
w Brnem Sulinowie 
i Darłowie, uczestni-
czy w meetingach or-
ganizowanych przez 
szkoły w Jaroszowie 
i Piotrowicach. Pan-

cerni zapraszani są także na 
wystawy związane z Prezentacją 
Grup Historycznych. Na jednej 
z takiej wystaw w Dzierżo-
niowie Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Pancerni została 
uhonorowana Pucharem za 
oryginalne mundury „ Wrzesień 
39.” Działania grupy skierowa-
ne są do miłośników zielonego 
koloru, militariów i historii. 

kw

Dom już nie straszy

Plac zabaw prawie gotowy

Nasi Pancerni mają 7 lat!

Budynek po remoncie, oprócz poprawy swojego stanu technicznego, przestał już szpecić wyglądem

Prace, które wykonuje ZUK zostaną zakończone na początku czerwca. Ich koszt to ponad 65 tys. zł

Strzegomska grupa powstała w celu zbierania i utrwalania historii z okresu II wojny światowej

Budynek mieszkalny przy ul. Kasztelańskiej 2 był jednym 
z najbardziej zaniedbanych w Strzegomiu. Ze względu na 
pogarszający się stan techniczny planowany był do remontu 
już od kilku lat.

Coraz bliżej do zakończenia 
budowy wielofunkcyjnego 
placu zabaw, któr y znaj-
duje się na ul. Bazaltowej 
w Strzegomiu.

- Cieszę się, że osoby dorosłe 
i dzieci będą miały gdzie spędzać 
swój wolny czas. Wspólnymi siłami 
powstanie pierwsze, ale na pewno 
nie ostatnie takie miejsce w naszej 
gminie – mówi burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta.

Grupa Pancerni ze Strzegomia powstała 7 lat temu z inicjatywy dwóch pasjonatów historii i militariów. Pancerni zaj-
mują się odtwarzaniem teatru żywej historii, czyli drobnego ułamka okresu II wojny światowej, w której przyszło żyć ich 
dziadkom i rodzicom. Pogłębiają wiedzę z życia żołnierzy września 39 i wojska polskiego. 6 maja br. w CAS „Karmel” 
obchodzili swoje 7 urodziny. 

Grupa dysponuje replikami broni: 
CKM MAXIM wz 1910, CKM Goriu-
now, ręcznego karabinu maszyno-
wego diektieriew wz 1928, pistoletu 
maszynowego pepesza wz. 1941, 
Mauser wz 1989, karabinu Mosin 
wz 1891 i wiele innych replik broni 
które wykonali sami. Posiada także 
pojazdy: GAZ 69, AUTO UNION 
F9, Volkswagen Iltis, motocykle 
marki URAL M66, NSU, K750 oraz 
opancerzony transporter kołowy 
BRDM. KW
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kwiecień – maj 2014 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

11.05-17.05 Centrum Strzegom  
ul. Witosa 5

tel. 74/857-
19-64

18.05-24.05 Przy 
Fontannie

Strzegom Al. Wojska 
Polskiego 37E/31

tel. 74/661-
46-98

25.05-31.05 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? Dzień Społecznej Supermocy już 25 V! Będzie zbiórka krwi 
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

Przypominamy naszym organizacjom, że 25 maja br. we Wrocławiu odbędzie się po raz 
trzeci największe święto NGO w regionie - Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych, 
czyli „Dzień Społecznej Supermocy”, do udziału w którym w imieniu organizatorów 
serdecznie Państwa zachęcamy. Dzień będzie obfitował w liczne atrakcje. Od 11.30 we 
Wrocławskim Centrum Kongresowym (Hala Stulecia) będzie trwała specjalna konferencja 
połączona z oficjalnym otwarciem, natomiast od południa na wrocławskiej pergoli będzie 
można wziąć udział w Targach Organizacji Pozarządowych i odwiedzić liczne stoiska 
wystawców. Będzie także strefa dla dzieci Fundacji Hasco Lek, warsztaty edukacyjne, mini 
ZOO, niespodzianki z nagrodami, loty balonem na uwięzi oraz wielki tort Fundacji Hasco 
Lek, a także prezentacje sceniczne NGO, koncerty i atrakcje dodatkowe (m.in. koncert 
zespołu Rabastabarbar, Labirytm, Artura Chamskiego – koncert akustyczny, zespołu Me 
Myself ). Finałem - na zakończenie dnia - będzie o godz. 21.30 specjalny pokaz fontanny 
multimedialnej i sztucznych ogni, a także pokaz akrobatyczny – Enigma Art. Wstęp na 
targi dla wszystkich zainteresowanych będzie bezpłatny. Zadanie sfinansowano ze środków 
budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Przypominamy o zbiórce krwi, która od-
będzie się 19 maja br. w godz. 9.00 - 13.30 
na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu. Organizatorem jest Młodzieżowa 
Rada Miejska. 

- Chcielibyśmy, aby zbiórka krwi odbywa-
ła sie cyklicznie i mamy nadzieję, że nam się 
to uda - mówi Barbara Grad, wiceprzewod-
nicząca MRM w Strzegomiu. – Będziemy 
zbierać krew zawsze wtedy, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, na konkretny cel. Oddanie krwi 
nic cie nie kosztuje, a komuś może uratować 
życie - dodaje Aleksandra Dudyk, wice-
przewodnicząca MRM w Strzegomiu. 

*  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  *

Z a s i ł e k  d l a  o p i e k u n a , 
w kwocie 520 zł, będzie przy-
sługiwał osobie, jeżeli decyzja 
o przyznaniu jej prawa do 
świadczenia pielęgnacyjne-
go wygasła z mocy prawa 
z dniem 1 lipca 2013 r., na 
podstawie uznanego za nie-
konstytucyjny art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 7 grudnia 2012 
r. o zmianie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Postępowanie w sprawie 
ustalenia prawa do zasiłku 
d la  opiekuna organ wła-
ściwy ustalający prawo do 
świadczeń pielęgnacyjnych 

wszczynać będzie na wniosek 
osoby ubiegającej się o zasiłek 
dla opiekuna. Wniosek będzie 
można składać maksymalnie 
w terminie 4 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, tj. 14 
maja 2014r. od do 15 września 
2014 r. Jeżeli w w/w okresie, 
toczy się postępowanie o wy-
danie orzeczenia o niepełno-
sprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności 
osobie, nad którą jest sprawo-
wana opieka, wniosek może 
być złożony nie później niż 
w terminie 4 miesięcy od dnia 
wydania tego orzeczenia.

Celem stałego doskonalenia 
standardów obsługi intere-
santów i wdrażania polity-
ki równości, Urząd Miejski 
w Strzegomiu wziął udział 
w pilotażowym wdrożeniu 
produktów projektu „Rów-
ność standardem dobrego 
samorządu”. 

14 kwietnia br. burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta podczas odbywającej 
się w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w Warszawie mię-
dzynarodowej konferencji, 
poświęconej wdrażaniu 
polityki równości w urzę-
dach jednostek samorządu 
terytorialnego, odebrał ty-
tuł „Ambasadora Równego 
Traktowania” przyznawany 
urzędom wyróżniającym 
się pod względem realiza-
cji polityki równości. - To 
wielki zaszczyt nie tylko 
dla Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, ale też i dla 
wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, że nasze 
działania na rzecz po-
lityki równości zostały 
docenione i zauważone 
na szczeblu centralnym – 
podkreśla Iwona Zabawa- 

Budziszyn, sekretarz gminy 
Strzegom.

Celem projektu było wspar-
cie urzędów administracji 
s amor z ądowe j  w  Po l s c e 
w realizacji konstytucyjnej 
i  unijnej zasady równości 
i polityki równego traktowa-
nia, w tym przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na 
rasę, pochodzenie etniczne, 
narodowość, religie, wyznanie 
i poglądy, wiek, orientację 
seksualną, niepełnosprawność 
oraz płeć. 

Pomoc dla niepełnosprawnych

Równość jest standardem

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta wraz z Dorotą 
Sozańską - z-cą dyrektora Ze-
społu Szkół w Strzegomiu oraz 
Bożeną Bojanowską-Czuk, 
dyrektorem Strzegomskiego 
Centrum Kultury odwiedzili 
25 kwietnia br. miasto Horice 
celem spotkania się z władzami 
miasta. Stronę czeską repre-
zentowali obok starosty - Iva-
na Dolezala, Josef Moravec - 
dyrektor średniej przemysłowej 
szkoły kamieniarskiej i rzeź-
biarskiej z Horic, Jan Sezima 
- przedstawiciel Domu Kultu-
ry, Zdenek Hefka - doradca 
w sprawach dotacji, grantów 
i współpracy Czesko-Polskiej. 
Miasto Horice jest położone 
w odległości 110 kilometrów 
od Strzegomia. To urokliwe 
czeskie miasteczko o wielkości 
porównywalnej do Strzego-
mia, malowniczo położone na 

zielonych o tej porze 
roku pagórkach, któ-
re słynie - jak mówią 
o nim jego mieszkańcy 
- z kamiennego piękna 
i słodkich rureczek. 
Zarówno Strzegom, jak 
i Horice leżą na obsza-
rze Euroregionu Gla-
censis. Głównym celem 
Euroregionu Glacensis 
jest wspieranie polsko 
- czeskiej współpracy 
przygranicznej oraz 
rozwój przygraniczne-
go obszaru powiązany 
z geograficznymi oraz 
historyczno - politycz-
nymi uwarunkowania-
mi. 

red

Prowadząca uroczystość kie-
rownik USC Beata Nejman, 
prezentując krótki fragment 
z życiorysu Jubilatów, zwróciła 
szczególną uwagę na ich zasłu-
gi w zakresie krwiodawstwa. 
Warto wspomnieć, że w roku 
1974 m. in. z ich inicjatywy 
powołany został do życia Klub 

Dawców Krwi w miejscowości 
Żarów, gdzie w tym czasie 
mieszkali i pracowali. Pan 
Henryk jako honorowy dawca 
krwi oddał ponad 58 litrów tego 
pięknego daru życia, ratując 
wiele istnień ludzkich. Polski 
Czerwony Krzyż uhonorował 
go za tę wspaniałą postawę m. 

in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Kryształowym Sercem, Złotym 
Krzyżem z Rubinem i innymi 
wyróżnieniami. Rada Państwa 
nadała natomiast Złoty Krzyż 
Zasługi oraz tytuł honorowy 
Zasłużony dla Zdrowia Naro-
du. Również Pani Irena, która 
oddała honorowo ponad 23 

litry krwi, została uhonoro-
wana przez Polski Czerwony 
Krzyż Złotym Krzyżem Zasłu-
gi oraz Kryształowym Sercem. 
W ślady rodziców poszła córka 
Jolanta (oddała już 21 litrów 
krwi), jej mąż Zbigniew (25 
litrów) oraz młodsza córka 
Gabriela (6 litrów). Wszyscy 
deklarują, że jeżeli im tylko 
stan zdrowia pozwoli, nadal 
będą wspierać potrzebujących. 
Obecnie Państwa Drobiszowie 
zamieszkują we wsi Rusko, 
przebywając na zasłużonych 
emeryturach. Tu realizują swoje 
pasje. Ich hobby to: zielarstwo 
i wędkarstwo.

red

Strzegom – Horice 

Złote Gody Państwa Drobiszów

Głównym celem Euroregionu Glacensis jest wspieranie polsko - czeskiej współpracy przygranicznej

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy 

rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym 

dzieckiem. Od maja 2014 świadczenie podniesione zosta-

nie do 800,00 zł netto, od stycznia 2015 roku do 1200 zł 

netto, a od stycznia 2016 roku do 1300 zł netto.

Delegacja ze Strzegomia odwiedziła Horice w celu podjęcia współpracy i pozyskania partnera z Euroregionu Glacen-
sis. Podjęcie współpracy to stworzenie nowych możliwości w zakresie realizacji wspólnych projektów, dotyczących m. 
in. wymiany kulturalnej, sportowej oraz gospodarczej z wykorzystaniem funduszy przewidzianych dla polsko-czeskiej 
współpracy przygranicznej np. w ramach tzw. mikroprojektów. 

Obecnie członkami euroregionu po polskiej stronie są 34 samorządy gminne oraz 3 powiaty. Po czeskiej stronie członkami 
jest 109 miast i gmin oraz samorządy krajów (województw) hradeckiego, pardubickiego i ołomunieckiego.

Kolejny piękny jubileusz pożycia małżeńskiego odbył się w strzegomskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Tym razem Złote 
Gody świętowali Państwo Irena i Henryk Drobiszowie. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyli zastępca 
burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Piotr Szmidt.

Składamy Jubilatom najserdecz-
niejsze życzenia. Życzymy, aby 
ich piękna postawa była wzorem 
do naśladowania nie tylko dla 
ich dzieci, ale również dla innych 
osób, które chcą dać coś z siebie 
drugiemu człowiekowi.

Oto informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 
2013 roku:

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Ich postawa jest dla innych wzorem do naśladowania 
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W dniach od 25-27 kwietnia 
br. zespół „Gram of happi-
ness” ze Strzegomia wraz 
z opiekunem Piotrem Ko-
cotem ze Strzegomskiego 
Centrum Kultury uczest-
niczyli w „Elbe Day” w Tor-
gau – mieście partnerskim 
Strzegomia.

„Dni Łaby” („Elbe Day”) to 
nazwa święta, które od 69 lat 
obchodzone jest w niemiec-
kim Torgau, na pamiątkę spo-
tkania wojsk amerykańskich 
i radzieckich nad rzeką Łabą. 
Jest ono uważane za symbo-
liczne zakończenie II wojny 
światowej. Głównym punktem 
pobytu strzegomian w Torgau 
był koncert zespołu „Gram of 
happiness”. Zespół zainicjował 
Michał Mosór, który poszuki-
wał chętnych, ambitnych ludzi 
do wspólnego grania. - W nie-
długim czasie pojawił się Karol 
Ratkowski, który gra na per-
kusji. Wspólnie zaczęli tworzyć 
własny materiał, lecz brakowało 

im kogoś, kto umie śpiewać. 
Wtedy pojawiła się Aleksandra 
Szpak. Nadal jednak było czegoś 
brak, mianowicie basisty. Akurat 
w tym czasie Marcin Wołowiec, 
poszukujący również ekipy do 
wspólnego grania, nawiązał 
kontakt z Karolem, który mu 
zaproponował dołączenie do 
składu. Tak zdobyliśmy basistę – 
opowiada Michał Mosór. Wszy-
scy przypadli sobie do gustu i się 

zżyli. Cały czas pracują nad co-
raz to nowym materiałem, który 
niedługo zapewne się ukaże. 
Aktualnie tworzy coś na kształt 
szeroko pojętego rocka. 

Skład zespołu:
Aleksandra Szpak - wokal 
Karol Ratkowski - perkusja 
Michał Mosór - gitara 
Marcin Wołowiec - bass

Występ w „Elbe Day” był 

wielką okazją do zaprezen-
towania swojej twórczości 
na obczyźnie. Ponadto dla 
strzegomian była to nie tylko 
wielka przygoda i możliwość 
poznania muzyków z innych 
krajów, ale także zwiedzenia 
pięknego Torgau, który za-
chwyca swym renesansowym 
klimatem.

kw

3 maja br. rozstrzygnięty został 
konkurs „Moja wieś ma kolor 
biało-czerwony”. Zagrał ZF 
„Kostrzanie” i Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta. 6 maja br. w CAS 
„Karmel” odbył się „Dzień otwar-
ty”, podczas którego prezentowa-
no działania organizacji pozarzą-
dowych skupionych w centrum. 
Dodatkowo można było obejrzeć 
wystawę pancernych militariów. 
7 maja br. uczniowie placówek 
oświatowych gminy Strzegom 
oraz dorośli mieszkańcy odwie-
dzili Oczyszczalnię Ścieków 
w Strzegomiu. Ponadto na boisku 
sportowym w Kostrzy rozegrano 
mecze w piłkę nożną młodzi-
ków i juniorów, poprzedzone 

prezentacją sołtysa Kostrzy na 
temat pozyskanych środków 
na renowację boiska. 8 maja br. 
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Strzegomiu odbyła 
się prezentacja projektu: w formie 
lekcji otwartych prowadzonych 
w klasach I-III z wykorzystaniem 
sprzętu i pomocy dydaktycznych 
zakupionych w ramach projektu, 
prezentacji programu do diagno-
zy logopedycznej zakupionego 
w ramach projektu oraz w dniach 
od 5-8 maja br. można było oglą-
dać wystawy prac uczniowskich 
i zdjęć wykonanych podczas 
projektu. Ponadto w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Olsza-
nach prezentowano projekty 

w formie projekcji multimedial-
nej prowadzonej w klasach I-III 
z wykorzystaniem sprzętu i po-
mocy dydaktycznych zakupio-
nych w ramach projektu. Od 8 
do 9 maja br. w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Strzegomiu 
odbyła się wystawa zdjęć z reali-
zacji projektów oraz innych ma-
teriałów i pomocy dydaktycznych 
wykorzystywanych na zajęciach 
w edukacji wczesnoszkolnej. 
Od 5 do 9 maja br., w holu 
Gimnazjum nr 1 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia w Strzegomiu, dla 

gimnazjalistów, rodziców i za-
interesowanych osób z terenu 
gminy Strzegom była udostęp-
niona wystawa fotograficzna nt. 
„Przedsięwzięć zrealizowanych 
z udziałem środków unijnych 
w miejscowościach zamieszkania 
naszych uczniów”. 9 maja br. na 
boisku sportowym w Olszanach 
odbył się Turniej Młodzików 
w piłce nożnej, poprzedzony pre-
zentacja prezesa Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Olszany na temat 
pozyskanych środków na zakup 
i montaż bramek i wiat.

red

Zagrali w Torgau

10 lat w UE

Występ w „Elbe Day” był wielką okazją do zaprezentowania swojej twórczości na obczyźnie

Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o. od 
marca br. kontynuuje robo-
ty związane z wykonaniem 
nawierzchni alejek z kostki 
granitowej na cmentarzu ko-
munalnym przy ul. Olszowej 
w Strzegomiu. 

Na wykonanie zadania zapla-
nowano 60 tys. złotych. Kwota 
ta zostanie wykorzystana na 

pokrycie kosztów robocizny 
oraz kosztów materiałów do 
wykonania podbudowy. Alejki 
wyłożone zostaną kostką gra-
nitową 10x10 w obramowaniu 
z kostki granitowej 18x20, 
pochodzącą z rozbiórek ulic: 
Szarych Szeregów i Św. Toma-
sza. Zakończenie prac przewi-
dywane jest na czerwiec br. 

kw

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu rozpoczyna realizację 
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowe Możliwości”, który 
skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umie-
jętności poruszania się na rynku pracy, nabycie, podniesienie lub zmiana 
kwalifikacji zawodowych wśród osób będących klientami ośrodka.

Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z różnorodnych form 
wsparcia, uczestnicząc m. in. w:
• warsztatach z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, których 

celem będzie zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji 
interpersonalnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie 
sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała 
w kontekście komunikacji niewerbalnej

• warsztatach z doradztwa zawodowego obejmujących: umiejętność 
poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

• kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe dobranych indywi-
dualnie do predyspozycji i potrzeb uczestników
w ramach POKL 2007-2013

Projekt „Nowe możliwości”współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Remontują alejki cmentarne

Pomoc dla bezrobotnych
Z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej w gminie Strzegom odbyły się Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich. 

W obu tych placówkach ter-
momodernizacja jest koniecz-
nością. W Jaroszowie trzeba 
wymienić  okna oraz ocieplić 
dach i ściany. Dyrektor Beata 
Jankiewicz bardzo liczy na tą 
inwestycje, bo jak mówi, sanepid 
już wielokrotnie przesuwał ter-
min wykonania tych działań.  W 
okresie zimowym w Sali gimna-
stycznej trudno jest prowadzić 
zajęcia wychowania fizycznego, 
bo sali nie można ogrzać. - Pró-
bowaliśmy różnymi sposobami 
ocieplić  i dogrzać ją, ale bez-

skutecznie - mówi dyrektor 
Janina Klonowska. – Dlatego 
bardzo liczę na ten remont i 
cieszę się, że sprawa jest już tak 
daleko posunięta - dodaje. W 
obu budynkach przewidziane 
jest wykonanie elewacji poprze-
dzone ociepleniem. Istotnym 
jest  fakt, że pieniądze wydane 
na inwestycje termomoderni-
zacyjne szybko się zwracają w 
eksploatacji budynku w kolej-
nych latach.

Strzegomski wniosek prze-
szedł już pierwszy meryto-

ryczny etap. - Zostaliśmy 
zaproszeni do drugiego etapu 
i 12 maja 2014 r. złożona 
została pełna dokumentacja 
konkursowa – informuje bur-
mistrz Zbigniew Suchyta. - 
Zainteresowanie samorządów 
tym konkursem jest bardzo 
duże, ale cieszy fakt że pula 
środków przeznaczonych na 
to działanie zwiększa się - 
dodaje.

Warunkiem złożenia doku-
mentów do drugiego etapu 
było wprowadzenie do budżetu 

gminy zadania i środków na 
realizację inwestycji. Tak też 
się stało w dniu 8 maja 2014 
r. radni przegłosowali zmiany 
w budżecie gdzie na wniosek 
burmistrza znalazła się kwota 
jeden milion pięćdziesiąt tysię-
cy zł, z czego ponad 850 tys. zł 
to dotacja.

Pozostały jeszcze cztery pro-
jekty (Publiczne Przedszkole 
nr 2, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 2 oraz Gimnazja 
nr 1 i 2). W nowych środkach 
unijnych duża kwota zapisana 
została na termomodernizację 
obiektów użyteczności pu-
blicznej, co daje nadzieję na 
dalsze modernizacje naszych 
placówek.  Z tych środków 
planowana jest także budowa 
nowego przedszkola nr 4.

Będzie cieplej w szkole i w sali
Strzegom startuje z termomodernizacją szkół, kiedy inne gminy już ją finalizują, ponieważ w poprzedniej kadencji nie skorzystano z pieniędzy zewnętrznych 

W roku 2013 gmina Strzegom zadbała o projekty termomodernizacji sześciu swoich pla-
cówek oświatowych. Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej okazało 
się strzałem w dziesiątkę, bo Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił 
w marcu 2014 konkurs na 85% dofinansowanie tych działań. Dzięki temu jeszcze w tym 
roku zostanie wykonana termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie 
i sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego 
na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

edek: kiedy ogłosicie prze-
targi na działki budowlane 
po „ogrodach”? jakie będą ceny 
wywoławcze?

W chwili obecnej wyko-
nujemy wycenę 4 kolejnych 
działek do sprzedaży. Prze-
targi odbędą się jeszcze w tym 
roku. Cieszę się, bo powstaje 
fajny teren zabudowy w cen-
trum miasta - wyrósł z chasz-
czy, które królowały tam 
kilkanaście lat.

dobrarada: witam, chciałem 
zapytać co z budową mcdo-

nalda, bo jak widać - jedynie 
coś jest rozkopane i nic wię-
cej. 

McDonald kupił teren obok 
stacj i  benzynowej. Moim 
zdaniem czeka na rozpoczęcie 
budowy obwodnicy drogi 374. 
W chwili obecnej firma WYG 
International Sp. z o.o. z Ka-
towic wykonuje raport o od-
działywaniu na środowisko 
obwodnicy, której koncepcja 
została uzgodniona z zarząd-
cą drogi krajowej. Obwodnica 
ma być budowana w systemie 
„Zaprojektuj i wybuduj”. My-
ślę, że wtedy też rozpocznie 
się budowa McDonalda. 

jaroszowianin: Panie burmi-
strzu! mam pytanie, miano-
wicie kiedy zacznie się budowa 
remizy strażackiej? w naszej 
miejscowości jest to bardzo 
potrzebne.

Plan jest taki, że budowę kom-
pleksu sportowo - kulturalnego 
z biblioteką i remizą rozpocz-
niemy w 2015 r., a zakończymy 
w 2016 r. Dwuletni cykl zwią-
zany jest z oczekiwaniem na 
wystartowanie projektów unij-
nych, z których mamy zamiar 
współfinansować budowę. 

strzegomianin: bardzo do-
brze, że poszerza sie miejsca 

parkingowe w strzegomiu. 
tylko, czy wszechwładze zda-
ją sobie  sprawę, co  będzie 
z odcinkiem ulicy od jana 
Pawła do ul. dąbrowskiego 
przez ul. kościelną. obecnie 
jest to juz autostrada. nawet 
policjanci mają problem prze-
jechać tą ulicą, również łamiąc 
przepisy. 

W zadanym pytaniu jest 
też odpowiedź. Ruch po ul. 
Dąbrowskiego już od dawna 
się odbywa. Otwarcie ulicy, 
wprowadzenie ruchu jedno-
kierunkowego, ustawienie 
dwóch spowalniaczy oraz 
zorganizowanie po jednej 
stronie strefy płatnego parko-
wania powinno spowodować, 
że będzie to ulica bezpieczna. 
Otwarcie w chwili obecnej 
ma też dwa ważne aspekty. 
Pierwszy to ułatwienie wyjaz-
du z Rynku w czasie remontu 
ulicy Świdnickiej, Bohaterów 
Getta. Mam też nadzieję, że 
zyska na otwarciu ulicy han-
del. Nie będzie to ulica pusta, 
tak jak w tej chwili.

kik: Panie burmistrzu, dlacze-
go przy Promenadzie prowa-
dzącej na górę krzyżową do 
29 kwietnia br. nie są koszone 
pobocza, które sięgają do pasa. 
tym samym powoduje to roz-

siewanie się chwastów. Proszę 
o interwencję w zuk, bo tylko 
pan ma u nich posłuch.

Miasto i gmina to ok. 144 
kilometrów kwadratowych. Te-
renów do koszenia jest bardzo, 
bardzo dużo. Wczesna wiosna 
i na dodatek dużo opadów 
spowodowało, że trawy urosły 
bardzo szybko. W roku 2013 
koszenia zaczęły się dopiero 
w drugiej połowie maja. Usłu-
gę wykonuje ZUK Sp. z o.o. 
Mógłbym zlecić dodatkową 
pracę jakiejś firmie, co ograniczy 
dochody spółki. Przypomnę, że 
na akcji zimowej spółka też nie 
zarobiła. Gmina jako właściciel 
musi zwracać uwagę na takie 
sprawy. Koszenie wykonywane 
jest non stop i w miejsce wska-
zane też ekipy dotrą. Jak mówił 
mi Ireneusz Traczyk, członek 
Zarządu ZUK spółka z o. o., du-
żym utrudnieniem są deszcze, 
które wstrzymują prace. Proszę 
o cierpliwość. 

justyna: witam panie burmi-
strzu, mam do pana dość nie-
typowe pytanie. czy w strze-
gomiu powstanie cmentarz dla 
zwierząt? nie mam pojęcia 
gdzie mogę pochować swojego 
psa, nie chcę tego robić byle 
gdzie, bo to mój pr zyjaciel 
i moim zdaniem zwierzęciu 

również należy się godny po-
chówek. Proszę o odpowiedź. 
Pozdrawiam, justyna

Nie przewidujemy takich 
działań.

tina: chciałam się dowie-
dzieć, na kiedy jest przewi-
dywane zakończenie i etapu 
przebudowy ul. Armii kra-
jowej i kiedy nastąpi ii etap 
przebudowy. czy będzie to 
jeszcze w tym roku?

Zakończenie remontu ul. 
Armii Krajowej planowane 
jest na październik 2014. 
Ogłaszamy przetarg na II 
etap, ale podpisanie umo-
wy uzależnimy od tego, czy 
otrzymamy dotację na remont 
obszarów pokoszarowych. 
Decyzja powinna zapaść do 
połowy czerwca 2014. 

Przyjezdna: Panie burmistrzu 
coś cienko z odpowiedziami na 
pytania mieszkańców. czy już 
wyczerpał się worek „z suk-
cesami”. z pozdrowieniami 
Przyjezdna. 

Mieszkańcy naszej gmi-
ny wiedzą, że odpowiedzi 
ukazują się co dwa tygodnie 
w środę, po wydaniu „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom”. 
Sukcesy i porażki ocenią wy-
borcy już w listopadzie, a ja 

zawsze powtarzam, że wola 
wyborców jest święta. Cieszę 
się jednak, że przyjezdni jak 
pani się przedstawia, intere-
sują się naszą gminą. 

basia14: witam Panie burmi-
strzu. mam pytanie odnośnie 
domu opieki, któr y będzie 
w strzegomiu. mianowicie 
chodzi mi o miejsca pracy, jakie 
mają powstać. jakie warunki 
będzie musiała spełnić osoba, 
aby mieć jakąkolwiek szansę 
na przyjęcie? chodzi mi tu 
o szkołę, odbyte staże itd. kie-
dy można będzie składać cV? 
dziękuję i pozdrawiam. 

Chciałbym jeszcze raz wy-
raźnie zaznaczyć, że w chwili 
obecnej trwa zmiana pla-
nu zagospodarowania tego 
obiektu (obecnie mogą tam 
być tylko „usługi zdrowia”). 
W tym roku rozpoczniemy 
projektowanie urządzenia 
tego obiektu. Myślę, że do-
piero w połowie 2015 roku 
będziemy gotowi do rozpo-
częcia adaptacji budynku. Ale 
lepiej późno niż wcale. 

janusz: Panie burmist r zu, 
jakiemu samorządowi podlega 
strzegomskie lo?

Starostwu Powiatowemu 
w Świdnicy.

25 maja br. w Polsce, w tym oczywiście w gminie Strzegom, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Obywatele głosujący w naszym kraju dokonają wyboru 
51 spośród łącznej liczby 751 eurodeputowanych. Poniżej podajemy numery obwodów głosowania, granice obwodów i adresy siedzib OKW na terenie gminy Strzegom.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Nr obwo-
du gło-

sowania
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 STRZEGOM: Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa, Fiołkowa, Fryderyka Chopina, Granitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, Kwar-
cowa, Legnicka od 24 do końca numery parzyste, Niecała, Różna, Skalna (lokal dostosowany do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Mickiewicza 1, 58-150 Strze-
gom

2 STRZEGOM: Adama Mickiewicza, Aleja Wojska Polskiego 37E, 41-41C nieparzyste, Jana Kochanowskiego, Leopolda 
Staffa, Stanisława Wyspiańskiego

Gimnazjum Nr 2, ul. A. Mickiewicza 1 58-150 Strzegom

3 STRZEGOM: Bankowa od 7 do końca, Jana Matejki, Kazimierza Pułaskiego, Niepodległości, Ofiar Katynia, Parkowa, 
Świętego Jana, Tadeusza Kościuszki 6-12 parzyste, od 13 do końca, Widokowa, Wincentego Witosa

Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. T. Kościuszki 31, 58-150 Strze-
gom

4 STRZEGOM: Ignacego Jana Paderewskiego 1-3A, Kamienna, Rynek, Tadeusza Kościuszki 1-5, 7-11 nieparzyste Zespół Szkół ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom
5 STRZEGOM: Bohaterów Getta, Krótka, Ogrodowa, Świdnicka 2-36, Świętego Tomasza Zespół Szkół ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom
6 STRZEGOM: Armii Krajowej, Koszarowa, Morska, Szarych Szeregów, Świętej Jadwigi, Wesoła, Wspólna, Zielona Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Al. Wojska Polskiego 3-5, 58-150 

Strzegom
7 STRZEGOM: Bukowa, Cicha, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Promenada, Sosnowa Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. T. Kościuszki 31, 58-150 Strze-

gom
8 STRZEGOM: Aleja Wojska Polskiego 9-11 nieparzyste, 12, 13-15 nieparzyste, 16-37C, 38-42 parzyste, Bankowa 1-6, 

Czerwonego Krzyża, Ignacego Jana Paderewskiego od 15 do końca, Legnicka 1-23, 25, Leśna (lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Strzegomskie Centrum Kultury ul. I.J. Paderewskiego 36, 58-150 
Strzegom

9 STRZEGOM: Brzegowa od 17 do końca, Dolna od 18 do końca, Górnicza, Jeleniogórska, Kopalniana, Marii Konopnickiej, 
Milenijna, Miodowa, Wałbrzyska, Wydobywcza

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Jeleniogórska 19
58-150 Strzegom

10 STRZEGOM: Aleja Wojska Polskiego 1-8, 12A-14B parzyste, Jarosława Dąbrowskiego, Kościelna, Ks. Prałata Stanisława 
Siwca, Plac Jana Pawła II, Szkolna, Świętej Anny

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, Al. Wojska Polskiego 3-5, 58-150 
Strzegom

11 STRZEGOM: 3 Maja, Bracka, Brzegowa 1-15A, Czarna, Dolna 1-17, Kasztelańska,Malinowa, Rybna, Świdnicka od 37 do 
końca, Wolska, Wodna

Gimnazjum Nr 1, ul. Brzegowa 1 58-150 Strzegom

12 STRZEGOM: Bolesława Limanowskiego, Brzozowa, gen. Henryka Dembińskiego,
gen. Józefa Bema, gen. Władysława Andersa, Kwiatowa, Lipowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Olszowa, Polna, Piekar-
nicza, Słoneczna, Stefana Starzyńskiego, Wrzosowa

Gimnazjum Nr 1, ul. Brzegowa 1 58-150 Strzegom

13 STRZEGOM: Agrestowa, Aleja Wojska Polskiego 39-39A nieparzyste, od 43 do końca, Brzoskwiniowa, Ceglana, Dworco-
wa, Gronowska, Jagodowa, Kolejowa, Mikołaja Reja, Mordechaja Anielewicza, Mostowa, Porzeczkowa, Rzeźnicza, Strzel-
nicza, Wałowa, Winogronowa, Władysława Sikorskiego (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Mickiewicza 1, 58-150 Strze-
gom

14 GOCZAŁKÓW Gimnazjum w Goczałkowie ul. Szkolna 1, 58-152 Goczałków
15 JAROSZÓW: 1-4, 5, 6-20A, od 110 do końca (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów
16 RUSKO Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów
17 BARTOSZÓWEK, JAROSZÓW: 4A-4F parzyste, 5A-5G nieparzyste, 21-109 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych)
Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów

18 GOCZAŁKÓW GÓRNY, GRANICZNA, WIEŚNICA Świetlica Wiejska w Wieśnicy Wieśnica 18, 58-150 Strzegom
19 GODZIESZÓWEK, ŻELAZÓW, ŻÓŁKIEWKA Świetlica Wiejska w Żółkiewce Żółkiewka 54, 58-150 Strzegom
20 KOSTRZA Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy, ul. Żeromskiego 22 58-150 

Strzegom
21 ROGOŹNICA Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy ul. Parkowa 1, 58-152 Goczałków
22 GRANICA, MODLĘCIN, STAWISKA, TOMKOWICE (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) Świetlica Wiejska w Granicy Granica 5A, 58-150 Strzegom
23 MIĘDZYRZECZE, MORAWA, SKARŻYCE Świetlica Wiejska w Międzyrzeczu Międzyrzecze 2, 58-150 Strzegom
24 STANOWICE Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Świebodzka 9, 58-141 Stanowice
25 GROCHOTÓW, OLSZANY Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, Olszany 33a, 58-141 

Stanowice
Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00.
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Decyzją prezesa Zarządu 
Głównego Związku Sybira-
ków Złote Odznaki Honorowe 
otrzymali: Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia, Tadeusz 
Wasyliszyn, przewodniczący 

Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
ks. prałat Marek Babuśka, ks. 
kanonik Marek Żmuda, Lilia 
Kilian i Franciszek Kurgan. 
Odznaki wręczali Jerzy Orab-
czuk, prezes Koła w Strzegomiu 

i Stanisław Sznajder przewod-
niczący Związku Sybiraków O/ 
Wałbrzych. W imieniu odzna-
czonych głos zabrał ks. prałat 
Marek Babuśka, dziękując za 
wyróżnienie. – Będziemy starali 
się z godnością nosić tę odznakę, 
będziemy pamiętać o symbolach, 
znakach i pomnikach – zazna-
czył. Dodał, że już wkrótce przed 
bazyliką pojawi się kolejny znak 
pamięci projekt upamiętniający 
powstanie i zrywy narodowe 
– maszt z czterema orłami 
i biało–czerwoną flagą. Po 
uroczystości odznaczenia radni 
przystąpili do podejmowania 
uchwał. Radni postanowili 
zweryfikować strefę płatnego 
parkowania, która obejmie: Ry-
nek, ul. Świdnicką do ul. Ogro-
dowej oraz ul. Dąbrowskiego 
do skrzyżowania z ul. Księdza 
Prałata Stanisława Siwca. Sto-
sowanie opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych 
w obszarze strefy uzasadnione 
jest znacznym deficytem miejsc 
parkingowych oraz potrzeba-
mi organizacji ruchu w celu 

zwiększenia rotacji parkujących 
pojazdów. Nowy wygląd otrzy-
mają kolejne zabytki gminy 
Strzegom. Z budżetu na 2014 
r. udzielono dotacji celowej 
w wys. 82 tys. zł. Z budżetu 
na 2014 r. udzielono dotacji 
celowej w wysokości 50 tys. zł 
dla Parafii Rzymsko-Katolic-
kiej pw. św. App Piotra i Pawła 
w Strzegomiu na wymianę 
konstrukcji drewnianego stropu 
nawy głównej i posadowionej 
na nim więźby dachowej oraz 
wymianę poszycia dachowego 
wraz z obróbkami dachowymi 
i orynnowaniem w Kościele 
pw. św. Jadwigi w Strzegomiu. 
Kwotę w wysokości 12 tys. zł 
przyznano dla Rzymsko-Ka-
tolickiej Parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Jaroszowie na 
wymianę instalacji elektrycznej 
oraz przeprowadzenie pomiaru 
i aktualizacji systemu odgromo-
wego w kościele filialnym pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Rusku. Dotacje w wysokości 
20 tys. zł otrzymała Fundacja 
św. Jadwigi w Morawie na 

przystosowanie budynku do 
wymogów ochrony przeciwpo-
żarowej, poprzez wyposażenie 
go w urządzenia, instalacje 
i zabezpieczenia przeciwpo-
żarowe. Podjęto także decyzję 
o zwolnieniu od podatku od 
nieruchomości grunty, budynki 
i budowle związane z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej położone na terenie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-

PARK” – Podstrefa Strzegom, 
stanowiące nowe inwestycje. 
Uchwalono także gminny pro-
gram profilaktyki chorób no-
wotworowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem raka jelita 
grubego „Wygraj z rakiem” dla 
mieszkańców Miasta i Gminy 
Strzegom na lata 2014-2016. 
Środki finansowe na realizację 
programu zdrowotnego w roku 
2014 wynoszą 40 tys. zł. 

gk

Sesja o inwestycjach i medalach
Jeszcze w tym roku szkoła w Jaroszowie oraz sala gimnastyczna strzegomskiej „Czwórki” zyska termomodernizację. Nowy wygląd będą miały kolejne zabytki

Uroczystość zgromadziła 
w strzegomskim magistracie wiele 
osób, które chciały wyrazić swój 
podziw, szacunek i wdzięczność 
oraz podziękować Ryszardowi 
Wiklińskiemu za kilkudziesię-
cioletnią służbę w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych. W trakcie se-
sji padło wiele ciepłych i niezwykle 
serdecznych słów pod kierunkiem 
nowego „Honorowego Obywatela 
Strzegomia”. - Ryszard Wikliński 
jest człowiekiem z ogromną pasją, 
ratującym ludzi i dobytek, ale też 
prowadzącym piękną działalność 
społeczno-kulturalną, edukacyjną 
wśród dzieci i młodzieży, a tak-
że dbającym o to, by poprawić 
bazę sprzętową. Dziękuję Panie 
Ryszardzie za kilkadziesiąt lat 
pracy z ludźmi i wychowanie 
kolejnych pokoleń strażaków – 
podkreślał w swojej wypowiedzi 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. – Gdy zacząłem bliżej 
współpracować ze strażakami, 
poznałem człowieka, który był 
dosłownie wszędzie. Organizował 
straż we wszystkich jednostkach, 
uczestniczył w uroczystościach, 

budował i remontował remizy 
strażackie. Tym człowiekiem był 
druh Ryszard Wikliński z Że-
lazowa. Służba w straży była 
jego życiową pasją, powołaniem 
i radością życia – mówił ks. Józef 
Wróbel z Olszan. – W tej szcze-
gólnej chwili chcę podziękować 
władzom miasta za nadanie ty-
tułu „Honorowego Obywatela 
Strzegomia” druhowi Ryszardowi 
Wiklińskiemu. Jest to wielka oso-
bowość, jakby specjalnego wyda-
nia. Jego umiejętność i aktywność 
dotarcia do ludzi zawsze dawała 
pozytywne efekty. W takim dniu 
chciałbym życzyć, by ochotni-
cze pożarnictwo i Państwowa 
Straż Pożarna osiągały znaczące 
efekty i żeby zaufanie publiczne 
było coraz większe – stwierdził 
Ireneusz Niedźwiecki, członek 
prezydium Zarządu Główne-
go Związku OSP RP. – Dzień, 
w którym w poczet „Honorowych 
Obywateli Strzegomia” powoła-
no człowieka w mundurze, jest 
szczególny. Tym bardziej, że osobę 
w mundurze strażackim. Dla całe-
go środowiska strażackiego – nie 

tylko gminy Strzegom, powiatu 
świdnickiego, ale też wojewódz-
twa – jest to zaszczyt – mówił 
Tomasz Szuszwalak, komendant 
powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy. Wśród wie-
lu uczestników sesji, których nie 
sposób wszystkich wymienić, nie 
mogło oczywiście zabraknąć za-
przyjaźnionych strażaków z miast 
partnerskich Strzegomia: Torgau 
i Auerbach-Vogelsgrün. – Drogi 
Ryszardzie! Jest Pan człowiekiem 
z wielką charyzmą, dzięki któ-
remu zostały przerwane granice 
pomiędzy naszymi państwami. 
Dziękujemy za wieloletnią współ-
pracę między naszymi strażami 
pożarnymi – powiedział Frank 

Barthel z Auerbach. Do gratu-
lacji przyłączył się także Reiner 
Reimann, szef straży z Torgau. 
Najważniejszym punktem sesji 
było wręczenie medalu „Honoro-
wego Obywatela Strzegomia” Ry-
szardowi Wiklińskiemu, którego 
dokonali: burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta oraz Tadeusz 
Wasyliszyn – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Bardzo bogatą w dokonania 
laudację odczytał z kolei Piotr 
Szmidt – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej. Duże wrażenie 
i zaciekawienie wywołała pre-
zentacja multimedialna dot. życia 
i osiągnięć na niwie pożarnictwa 
nowego Honorowego Obywatela 
Strzegomia oraz kilkuminutowy 
film, który w dużym skrócie, acz-
kolwiek niezwykle barwnie, uka-
zał postać Ryszarda Wiklińskiego. 
Sesja zakończyła się złożeniem 
gratulacji i życzeń. 

tw

Ryszard Wikliński „Honorowym Obywatelem Strzegomia”
Termin uroczystej sesji nie był przypadkowy, 4 maja obchodzono bowiem tradycyjnie Święto Strażaka

W poniedziałek, 28 kwietnia 
br. pożegnano Antoniego Kul-
czyckiego, Honorowego Preze-
sa Ochotniczej Staży Pożarnej 
w Strzegomiu, od niedawna Ho-
norowego Obywatela Strzegomia. 
Śp. Antoni Kulczycki spoczął 
na cmentarzu przy ul. Olszowej 
w Strzegomiu.

Nabożeństwo żałobne odbyło 
się w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel 
w Strzegomiu. We mszy św. kon-
celebrowanej przez prałata Marka 
Babuśkę – kapelana diecezjalnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
ks. Józefa Wróbla – kapelana po-
wiatowego OSP oraz ks. kanonika 
Marka Żmudę uczestniczyła naj-
bliższa rodzina zmarłego, władze 
samorządowe Strzegomia, poczty 
sztandarowe poszczególnych 
OSP gminy Strzegom, a także 
mieszkańcy Strzegomia i okolicz-
nych sołectw. 

W trakcie ostatniego poże-
gnania miał miejsce akt nadania 
śp. Antoniemu Kulczyckiemu 
tytułu Honorowego Obywatela 
Strzegomia. Przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Strzegomiu: prze-
wodniczący Tadeusz Wasyliszyn 
i wiceprzewodnicząca Maria 
Michalec wraz z Wiesławem 
Witkowskim – zastępcą burmi-
strza Strzegomia wręczyli rodzinie 
zmarłego okolicznościowy medal 
Honorowego Obywatela naszego 
miasta. Ponadto odczytano tekst 
uchwały Rady Miejskiej z dnia 

31 marca br. oraz laudację zawie-
rającą życiorys i zasługi zmarłego 
na rzecz rozwoju pożarnictwa 
w gminie Strzegom. Po zakoń-
czeniu mszy św. kondukt żałobny 
udał się na cmentarz przy ul. Ol-
szowej w Strzegomiu, gdzie spo-
czął Antoni Kulczycki. Antoniego 
Kulczyckiego zapamiętamy jako 
prawego i uczciwego człowieka, 
pełnego energii, zaangażowania, 
bezinteresowności i dobroci dla 
bliskich i wszystkich, którzy kie-
dykolwiek się do niego z czymś 
zwrócili. Był do niedawna najstar-
szym, o najdłuższym stażu, żyją-
cym strażakiem w naszej gminie. 
Urodził się 13 czerwca 1928 r. 
w Kornelówce, powiat zamojski, 
woj. lubelskie. Zmarł w dniu 23 
kwietnia br. w wieku 85 lat. Cześć 
Jego pamięci.

tw

Pożegnanie z honorami

Dyplomy i Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związ-
ku Sybiraków przyznano na sesji Rady Miejskiej w Strzego-
miu w dniu 8 maja br. wybitnym osobowościom, pielęgnu-
jącym pamięć „umęczonych na nieludzkiej ziemi”. 

Człowiek z wielką pasją, ogromną charyzmą, „człowiek – or-
kiestra” – to najczęściej powtarzające się określenia dotyczą-
ce Ryszarda Wiklińskiego, który w dniu 2 maja br. na Sesji 
Rady Miejskiej odebrał medal „Honorowego Obywatela 
Strzegomia”, w uznaniu zasług na niwie pożarnictwa.

W trakcie piątkowej uroczystości 
oddano hołd – symboliczną minutą 
ciszy – zmarłemu niedawno Anto-
niemu Kulczyckiemu, kolejnemu 
wywodzącemu się ze środowiska 
strażaków Honorowemu Obywate-
lowi Strzegomia.



Od lat aktywnie wspiera wła-
dze samorządowe w pozyskiwa-
niu unijnych środków w ramach 
PROW na lata 2007 – 2013, 
dzięki którym gmina Strzegom 
przeszła swoistą metamorfozę. 
Tylko dzięki wsparciu woje-
wództwa dolnośląskiego gmina 
Strzegom pozyskała z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ponad 5 mln zł. 6 maja br. wice-
marszałek po raz kolejny odwie-
dził gminę Strzegom, przynosząc 
i tym razem dobre wieści 
oznajmiając, że Zarząd 
Województwa Dolno-
śląskiego na posiedzeniu 
8 kwietnia br. podjął 
decyzję powierzenia or-
ganizacji tegorocznych 
dożynek wojewódzkich 
gminie Strzegom. 

Sołectwa już się 
prześcigają w opra-
cowywaniu projek-
tów wieńców, które 
w gminie 

Strzegom zawsze mają misterne 
wykończenie i są małymi dzieła-
mi sztuki. Wizja lokalna w miej-
scu planowanych dożynek, czyli 
na strzegomskim rynku przeko-
nała wicemarszałka o właściwym 
wyborze gospodarza dożynek. 
- Jestem przekonany, że Państwa 
profesjonalizm i doświadczenie 
przy organizacji imprez maso-
wych, jak również dogodna loka-
lizacja oraz infrastruktura terenu, 

stanowić będą właściwą 
opra-

wę obcho-
dów Dol-
nośląskiego 
Święta Plo-
nów i pod-
kreślą nasze 
uznanie dla 

całej spo-

łeczności rolniczej Dolnego 
Śląska - stwierdził Włodzimierz 
Chlebosz, kierując powyższe 
słowa w stronę burmistrza Strze-
gomia - Zbigniewa Suchyty. 
Nadmienić należy, że akces or-
ganizowania dożynek złożyło 
kilka gmin, jednak wybór padł na 
Strzegom, bo standard dożynek 
wojewódzkich jest wysoki i na 

takim samym poziomie 
jest profesjonalizm i do-
świadczenie strzegomskich 
organizatorów. – Mam 
nadzieję, że sprostamy 
zadaniu – oświadczył bur-
mistrz. 

Bardzo rzeczowe i kon-
kretne rozmowy prze-
prowadził wicemarsza-
łek podczas spotkania 

z rolnikami indywidualnymi 
w gospodarstwie braci Zdzi-
sława i Henryka Kudybów. – 
Pan wicemarszałek jest bardzo 
rzeczowy. Widać, że interesuje 
się sprawami rolnictwa, że tym 
żyje – skomentował Zdzisław 
Kudyba, rolnik z zawodu i sołtys 
sołectwa Strzegom z powołania. 
I dodał: - Zainteresował się upra-
wą truskawek w tej nietypowej 
sytuacji pogodowej. Zauważył 
nawet zmiany na kwiatach po 
przymrozkach. 

Wicemarszałek w Strzegomiu 
Ostatnia wizyta wicemarszałka w gminie była związana z organizacją w Strzegomiu wielkiego wydarzenia - Dożynek Wojewódzkich, planowanych na 14 września br.

ROZWój SOłEcTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Wizyta  W. Chlebosza 

Wizyta wicemarszałka obejmowała również zwiedzenie zakładu FSB Piekarnia Strzegom, największego zakładu branży spożywczej w podstrefie Strzegom, gdzie spotkał się z dyrektorem Łukaszem Doboszem. – Urzekł mnie rozmach zakładu 
i … zapach chleba – powiedział Włodzimierz Chlebosz.

Na organizację Do-

żynek Wojewódzkich 

z budżetu Urzędu Mar-

szałkowskiego przy-

znano gminie Strze-

gom 128 tys. zł 

Ostatnia wizyta wicemarszałka w gminie była związana z uroczystym otwar-
ciem, po gruntownym remoncie, świetlicy w Stanowicach w dniu 11 paździer-
nika ubiegłego roku, a aktualnie - tuż przed organizowaniem w Strzegomiu 
wielkiego przedsięwzięcia jakim są Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się 
w niedzielę, 14 września br. 

Włodzimierz Chlebosz, członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, odpowiedzialny za rozwój obszarów 
wiejskich oraz zasobów naturalnych, jest związany z gmi-
ną Strzegom nie od dzisiaj. W ostatnim czasie gościł on 
w Granitowym Sercu Polski, by zobaczyć co się zmieniło 
tu w ostatnich latach, ale i jakie potrzeby wciąż czekają na 
realizację. 
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W ramach tych działań zre-
alizowano program kanalizacji 
sanitarnej trzech kolejnych wsi 
gminy Strzegom. Tomkowice, 
Granica i Goczałków Górny 
to ogniwa wielkiego inwesty-
cyjnego działania w temacie 
kanalizacji obszarów wiejskich. 
Kompleksowy remont wielu 
świetlic wiejskich, których stan 
techniczny wymagał ogrom-
nych nakładów finansowych, 
najbardziej cieszy społeczność 
wiejską i daje satysfakcję wła-
dzom miejskim, bowiem duża 
ilość świetlic otrzymała nowy 
dizajn. Wykonano rozbudowę, 

przebudowę i remont świetlicy 
w Stanowicach, komplekso-
wo wyremontowano świetlice 
w Granicy i Tomkowicach, 
wykonano remont świetlicy 
w Olszanach wraz z przebudo-
wą pomieszczeń na kotłownię 
i wymianą instalacji elektrycz-
nej, jak i c.o. Gruntownemu 
remontowi poddano świetlice 
w Stawiskach, Rusku i Go-
czałkowie, gdzie dodatkowo 
wykonano instalację kanalizacji 
deszczowej. Świetlice wiejskie 
często nieogrzewane od wielu 
lat z powodu braku instalacji 
cieplnej bądź kotłowni, ulegały 

degradacji. Budowa kotłowni 
w świetlicy wiejskiej w Mię-
dzyrzeczu była początkiem 
kolejnego wielkiego zadania 
- jakim jest budowa kotłowni, 
tam gdzie jej nie ma. 

Ale remonty to nie wszystko. 
Troską objęto wyposażenie 
świetlic, dzięki wsparciu finan-
sowemu z PROW, zakupiono 
nowe wyposażenie do świe-
tlic wiejskich w Goczałkowie, 
Kostrzy, Rogoźnicy i Grani-
cy, zakupiono wyposażenie 
do pracowni komputerowej 
w Tomkowicach. Nie zapo-
mniano także o infrastrukturze 

sportowej: renowacja boiska 
w Kostrzy, zakup bramek i wiat 
na obiektach sportowych peł-
niących funkcje rekreacyjne we 
wsiach Bartoszówek, Kostrza, 
Olszany, to tylko niektóre 
z nich. 

Dzięki powyższym zada-
niom świetlice wiejskie stają 
się centrami wsi, skupiającymi 
w jeden kompleks świetlicę, 
plac zabaw, altankę, punkt 
rekreacyjny, niekiedy boisko 
wielofunkcyjne 

( Jaroszów, Stanowice), siłow-
nię pod chmurką. A wszystko 
jest możliwe dzięki wspólnemu 

WiEś W GMiNiE STRZEGOM     PięKNiEjE Z DNia Na DZiEń
Godna uwagi jest współpraca sołtysów i rad sołeckich z władzami gminy w realizowaniu    określonych działań. Jak pokazuje doświadczenie, razem można zrobić więcej! 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zmienia wizerunek wsi w gminie Strzegom. Urząd Wojewódzki 
aktywnie wspiera lokalny samorząd w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Tylko dzięki wsparciu województwa dol-
nośląskiego gmina Strzegom pozyskała z PROW ponad 5 mln zł. W ramach PROW 2011-2013 r. gmina Strzegom 
podpisała 18 umów o dofinansowanie, a łączna kwota pozyskanych środków to 5 109 277,55 zł.

utworzenie Punktu Informacji turystycznej w Strzegomiu Budowa instalacji c. o. i kotłownia w świetlicy wiejskiej w międzyrzeczu

renowacja boiska w Kostrzy
zakup wyposażenia pracowni komputerowej we 
wsi tomkowice

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Granica (foto), także w tomkowicach

rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy 
wiejskiej w Stanowicach

Budowa placu zabaw dla dzieci w Jaroszowie

remont świetlicy wiejskiej w tomkowicach
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WiEś W GMiNiE STRZEGOM     PięKNiEjE Z DNia Na DZiEń
Godna uwagi jest współpraca sołtysów i rad sołeckich z władzami gminy w realizowaniu    określonych działań. Jak pokazuje doświadczenie, razem można zrobić więcej! 

działaniu władz samorządo-
wych województwa i gminy 
oraz współfinansowaniu przez 
powyższe podmioty. Godna 
uwagi jest współpraca sołtysów 
i rad sołeckich z władzami 
gminy w realizowaniu nakre-
ślonych działań.

Wśród wielu różnorodnych 
inwestycji, na które gmina 
strzegom pozyskała środki 
finansowe z PROW było także 
utworzenie punktu Informacji 
Turystycznej gminy Strzegom 
oraz zakup wyposażenia Izby 
Tradycji Ziemi Strzegomskiej, 
budowa placu zabaw w Jaro-
szowie, czy zorganizowanie 
szkolenia dla przewodników 
turystycznych obszaru LGD 
Szlakiem Granitu. Pozyskano 
także środki na wykonanie pro-

gramu urządzeniowo – rolnego 
dla kolejnych 5 wsi. Kolejne 
zadania to właściwe utrzyma-
nie dróg transportu rolnego, 
melioracja gruntów, renowacja 
zabytków wiejskich: Kościół 
w Rogoźnicy czy Olszanach. 

Były też inne działania w ra-
mach „Małych Projektów”, 
które dotyczyły przede wszyst-
kim podnoszenia jakości życia 
społeczności lokalnej, rozwi-
jania aktywności społecznej, 

rozwijania turystyki lub/i re-
kreacji, promowania i zacho-
wania lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. 
Łączna kwota dofinansowania 
na dzień 05.05.2014 r. wynosi 
125 537,55 zł, w ramach której 
zrealizowano liczne zadania. 

W ramach wdrażania Lokal-
nej Strategii Rozwoju istnieje 
również możliwość wniosko-
wania na działania tzw.: „Two-
rzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw”, a także „Różnico-
wanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, również osoby 
fizyczne, przedsiębiorcy oraz 
rolnicy z terenu gminy Strze-
gom składali wnioski o uzyska-
nie dofinansowania. Z pomocy 
tej dotychczas skorzystało 3 
beneficjentów.

Sołectwo, gmina i Zarząd 
Województwa Dolnośląskie-
go zgodnie współdziałając 
i współfinansując kluczowe 
działania przyczyniają się do 
rozwoju terenów wiejskich 
gminy Strzegom. Celem tych 
inwestycji i wszelkich podjętych 
działań jest zmiana wizerunku 
gminnej wsi, poprawa warun-
ków życia mieszkańców oraz 
rozwój działalności społecznej, 
kulturalnej i sportowej.

Wszystkie działania dotyczące rozwoju wsi są zawarte w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzegom, Strategii 
Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom na lata 2010 – 2020, w Pla-
nie Urządzeniowo – Rolnym Gminy Strzegom, w planach Odnowy 
Miejscowości i Strategiach Rozwoju poszczególnych sołectw. 
Nakreślone przedsięwzięcia są wieloletnie i perspektywiczne. 

remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawiskach
organizacja szkolenia dla przewodników turystycznych obszaru lGd 
Szlakiem Granitu

Budowa świetlicy wiejskiej w Granicyremont świetlicy wiejskiej w olszanach

remont i przebudowa i rozbudowa świetlicy 
wiejskiej w Goczałkowie

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Goczałków Górny

zakup wyposażenia Izby tradycji ziemi Strzegomskiej

Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy 
wiejskiej w rusku
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grażyna kuczer: Panie mar-
szałku. spogląda Pan na naszą 
gminę z perspektywy wojewódz-
twa, przyjeżdża Pan do nas jako 
członek zarządu województwa 
dolnośląskiego, odpowiedzialny 
za rozwój obszarów wiejskich 
… widzi Pan jakieś zmiany 
w gminie strzegom?

Włodzimierz Chlebosz: 
Oczywiście. Przyjeżdżam do 
gminy Strzegom i widzę ska-
nalizowane wsie, piękne świe-
tlice, słyszę od społeczności, 
że spełniły się ich marzenia, 
że było im to potrzebne i nie-
zbędne, że dzieci mogą się spo-
tykać i realizować, że jest wiele 
opracowywanych programów, 
że tu się tworzy „małe ojczy-
zny” to są właśnie te zmiany, 
o których każdy z nas przed 
10 laty marzył. Jeżeli w gminie 
powstają nowe zakłady pracy, 
jeżeli są sprzedawane kolejne 
działki po to, by budować 
domy- tzn. że jest dobrze, że 
ludzi tutaj ciągnie, bo jest inna 
jakość życia. Burmistrz kładzie 
duży nacisk na inwestycje i dba 
jednocześnie o sferę społeczną. 
Przez kilka lat urzędowania bę-
dąc na różnych uroczystościach 
np. Jarmarkach Wielkanoc-
nych, Dożynkach i otwarciach 
świetlic zauważam bardzo 
duże zmiany na lepsze. Zak-
tywizowały się bądź odrodziły 
koła gospodyń wiejskich, po-
wstały liczne stowarzyszenia, 
wiejskie strony internetowe, 
gdzie promowane są walory 
wsi, w świetlicach zatrudnieni 
są profesjonaliści, którzy edu-
kują i wychowują młodzież 
wiejską. Ale najważniejsze jest 
kultywowanie kultury ludowej 
i tradycji lokalnej. To, co bur-
mistrz robi jest piękne. Folklor, 
zespoły ludowe, potrawy trady-
cyjne, obrzędy ludowe, wysoko 
oceniane w województwie 
święto plonów ma profesjo-
nalną oprawę artystyczną i do-
skonałą promocję na szczeblu 

ogólnopolskim. Jest nowatorski 
w działaniach i dba o tradycję 
- w tym widzę wielką wartość 
dodaną. 

- województwo dolnośląskie 
od lat wspiera rozwój sołectw 
gminy strzegom. mamy szansę 
pozyskać środki f inansowe 
w kolejnym rozdaniu funduszy 
unijnych celem dalszego rozwo-
ju naszej gminy ?

 -Naturalnie. W połowie 
kwietnia br. projekt PROW 
został wysłany do Komisji Eu-
ropejskiej. Jeżeli chodzi o sferę 
związaną z tym, co będzie 
pod zarządem województwa 
rozdysponowywane, to należy 
wyraźnie zaznaczyć, że tych 
pieniędzy będzie trochę mniej. 
Jeżeli natomiast chodzi o dzia-
łania w ramach programu 
„Lider”, w powiązaniu z Lo-
kalnymi Grupami Działania 
- w tym wypadku pieniądze 
będą podobne. Najważniejszą 
rzeczą dla wszystkich gmin 
Dolnego Śląska, w tym także 
dla Strzegomia, jest to, że uda-
ło się zapisać środki na drogi 
lokalne, które będą mogły być 
remontowane i oczywiście sieć 
wodno- kanalizacyjna. To jest 
najważniejsze.
-A inne zadania? 

-Ważne jest to, że w progra-
mie „Lider” jest zapisana kon-
serwacja zabytków: nie tylko 
kościołów, ale także parków, 
objętych opieką konserwatora 
zabytków, no i oczywiście pla-
ny urządzeniowo - rolne. 

- A w nich - scalanie gruntów, 
ważne przedsięwzięcie, które 
będzie kontynuowane, ale nie 
wszędzie spotyka się z apro-
batą. 

- Jeśli mówimy o tzw. sca-
laniu gruntów to mówimy 
o PROW i wtedy, najważ-
niejszą rzeczą obok scalania 
gruntów jest budowa dróg 
dojazdowych, odwodnienia, 

melioracja. PROW to nie 
ty lko bezpieczeństwo np. 
ochrona przeciwpowodziowa, 
ale również żywność czyli 
poprawienie jakości gruntów 
rolnych żeby były wydajne, 
czyli by zwiększyła się pro-
dukcja rolna. Warto również 
wspomnieć o elemencie in-
tegracyjnym, czyli świetlice 
wiejskie, w których ludzie 
mogą się spotykać i konso-
lidować w grupach tworząc 
np. zespoły, koła gospodyń 
wiejskich, sale komputero-
we, a w tym tkwi edukacja. 
W latach 2011-2013r. gmi-
na Strzegom pozyskała po-
nad 5mln zł, tylko z PROW. 
Gmina Strzegom bardzo się 
zmieniła, zrobiono bardzo 
dużo. Wielu rzeczy nie widać, 
bo są pod ziemią, ale są to 
elementarne, niezbędne do 
funkcjonowania rzeczy np. 
sieć wodno-kanalizacyjna. 
Zmieniła się jakość życia 
i podnosi się atrakcyjność 
gruntów pod inwestycje i to 
mnie cieszy. Gdyby nie WiK, 
nie byłoby kanalizacji sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, 
oczyszczalni ścieków, czyli 
nie byłoby Strefy Ekonomicz-
nej i dzisiejszej Piekarni FSB. 
Jedno działanie warunkuje 
kolejne i w tym zawiera się 
postęp. 

-duży akcent kładzie pan na 
remonty świetlic i ich wyposa-
żanie. A co z tzw. „miękkimi 
projektami”? 

- Tak naprawdę jest to ostat-
ni okres finansowania z UE 
w tak dużym zakresie. Musi-
my się nauczyć żyć za swoje. 
Po 2020 roku juz nie będzie 
dofinansowań, dlatego ten 
czas musimy maksymalnie 
wykorzystać. Mamy świetlice, 
infrastrukturę i wiele innych 
rzeczy. Dostaliśmy narzędzia 
i musimy nauczyć się nimi 
posługiwać. Jeżeli powstały 

świetlice, krzewi się agrotu-
rystyka, to musimy zacząć 
promować swoją miejscowość, 
żeby turyści tu przyjeżdżali 
i tu zostawiali pieniądze. To 
jest zadanie do wykonania 
obecnie. Musimy przyciągnąć 
osoby, które tutaj będą się 
dobrze czuły. Trzeba zrobić 
wszystko, żeby na dalszy roz-
wój zarabiać pieniądze. 

- ma Pan jakieś dobre przy-
kłady miast w województwie, 
które można naśladować?

- Są to tysiące miejsc na Dol-
nym Śląsku. Jesteśmy wyjąt-
kowym województwem mamy 
niziny, wyżyny, góry. Jesteśmy 
wyjątkowi bo mamy potężne 
pokłady miedzi, potężne kopal-
nie węgla brunatnego. Więk-
szość dróg i autostrad w kraju 
jest budowane m.in. z piasku, 
który mamy na Dolnym Ślą-
sku. Możemy coś wydobywać 
i sprzedawać. Jednak tysiące 
ciężarówek przejeżdżają przez 
nasze drogi, które się eksplo-

atują, więc musimy dbać o nie 
i zbierać na nie pieniądze i je 
remontować. Mamy szansę na 
przyciągnięcie wielu Europej-
czyków, czego przykładem jest 
FSB Piekarnia Strzegom.

- zwiedził pan naszą wizy-
tówkę Fsb Piekarnię strze-
gom. co Pana urzekło w za-
kładzie? 

- Wielki rozmach, czystość 
i ….zapach. Zapach chleba.
- był czas na kontakt z indywi-
dualnymi rolnikami. czy uwa-
ża Pan, że drobne rolnictwo ma 
szansę przetrwania?

-Myślę, że większość rol-
ników jest pasjonatami, są to 
osoby zżyte z ziemią i jest to 
kolejne pokolenie. I cokolwiek 
robią na swojej ziemi, to myślą 
o kolejnych pokoleniach. To 
jest więź wielopokoleniowa. 
Rolnictwo to jest rzemiosło. 
Im więcej będzie takich pa-
sjonatów, którzy będą w swoje 
rolnictwo wkładać serce, to 
tym więcej ludzi będzie tu 
przyjeżdżać i  kupować te 
produkty. Ludzie wracają do 
podstaw, prostoty i zdrowej 
żywności. 

- czy już wiemy, na co zostaną 
przeznaczone pieniądze w no-
wym rozdaniu?

- Dopóki nie będzie to za-
twierdzone przez komisję, to 
nie mówimy o tym, bo to jest 
projekt. Ja lubię rozmawiać 
o faktach.

-wieś i tematyka z nią zwią-
zana jest bliska Panu . 

- Tak. Wieś i ochrona śro-
dowiska to tematy, w których 
czuję się dobrze. Lubię lu-
dzi i cieszę każdą rozmową 
z nimi. Ludzie potrafią się 
zintegrować, nawet, gdy jest 
ich mało to robią wielkie 
rzeczy. Wtedy się czuje, że 
każde sołectwo jest taką małą 
Ojczyzną. Ludzie chcą i po-
trafią coś zrobić wspólnie dla 
swojego miejsca na ziemi. Po-
trafią współpracować. Proszę 
zobaczyć jak szybko w ma-
łych wsiach powstają muzea, 
skanseny, które zatrzymują 
podróżnych. 

- już niedługo zatrzymają się 
w strzegomiu. dostaliśmy 130 
000 zł na zorganizowanie do-
żynek wojewódzkich. Proszę 
powiedzieć jakby Pan widział 
organizacje tych dożynek, ile 
gmin złożyło akces i jakie są 
Pana oczekiwania?

- Ofert było kilka. Komisja 
wybrała tę najlepszą, z gwa-
rancją wykonania przez do-
świadczonych samorządow-
ców, pracowników kultury 
i rolników. Wybrano gminę 
z bogatą tradycją, doświadcze-
niem i sukcesami w rolnictwie. 
Do każdej z aplikujących gmin 
przyjechał zespół osób, który 
miał zrobić wizję lokalną tych 
miejsc i czy one odpowiadają 
standardom Dożynek Woje-
wódzkich. Strzegom ma do 
tego wielkie predyspozycje, 
dzięki burmistrzowi, którego 
wybrali ludzie. Burmistrz, 
który interesuje się gminą, po-
magający ludziom. Burmistrz 
przygotowywał się do tego. 
Strzegom został wybrany bo 
jest to zdaniem komisji najlep-
sze miejsce na zorganizowanie 
Dożynek Wojewódzkich. My-
ślę, że będą podobne do tych 
w Dzierżoniowie. W Strze-
gomiu dożynki odbędą się 
w Rynku, na granicie, z czego 
słynie. 

- A na zakończenie naszej 
rozmowy…

- Dziękuję mieszkańcom za 
aktywność, bo bez niej świe-
tlice nie miały by racji bytu. 
Burmistrzowi życzę ukoń-
czenia z sukcesem wszystkich 
zaplanowanych inwestycji, 
które służą przede wszystkim 
człowiekowi. Życzę wszystkim 
mieszkańcom gminy, by mia-
sto i wieś rozwijały się w takim 
tempie jak dotychczas, rolni-
kom życzę wysokich plonów 
i do zobaczenia na Dożynkach 
Wojewódzkich w Strzegomiu 
już 14 września 2014 r. 

- w podziękowaniu za życz-
liwość i dotychczasową pomoc 
życzymy Panu marszałkowi 
sukcesów we wszystkich podej-
mowanych przedsięwzięciach. 
dziękuję za rozmowę.

Dziękuję rolnikom za aktywność
O rozwoju obszarów wiejskich i perspektywach wsi dolnośląskiej z Włodzimierzem Chleboszem, Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego
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Edukacja europejska znalazła 
stałe miejsce w planie pracy Pu-
blicznego Przedszkola Nr 2 im. 
Misia Uszatka w Strzegomiu. 
Co roku, w maju przedszkolaki 
podróżują z ,,Misiem Unisiem” po 
Polsce oraz innych krajach Europy. 
Podróż maluchy rozpoczęły od 
wędrówki po Polsce.

Dzieci poznały różne regiony, 
najpiękniejsze zabytki oraz trady-
cje naszego kraju. Poznały również 
symbole narodowe: godło, flagę, 
hymn państwowy, potrafią od-
naleźć Polskę na mapie Europy. 
Z ,,Misiem Unisiem” zawędro-
wały także do Grecji, Francji 
i Hiszpanii. Zaznajomiły się z ich 
kulturą, barwami narodowymi, 
stolicami i ich charakterystyczny-
mi zabytkami. Uczyły się tańców, 
zabaw ze śpiewem i powitania 
w różnych językach. Najwięcej 

radości sprawiło dzieciom przy-
gotowywanie charakterystycznych 
dla poszczególnych krajów potraw 
narodowych. - Podczas degustacji 
na stole znalazły się ciasteczka 
francuskie, kolorowe kanapki, 
sałatka grecka oraz placuszki po 
hiszpańsku. Podsumowaniem dni 
europejskich w przedszkolu była 
muzyczna podróż po pięknych 
unijnych krajach. Poprzez reali-
zację zadań edukacji europejskiej 
uświadamiamy dzieciom, że nie 
są same na świecie, że obok nich 
żyją ludzie innych narodowości 
i kultur. Kształtujemy u nich 
poczucie europejskiej tożsamości 
oraz przynależności i szacunku do 
własnego kraju – podsumowuje 
Wiesława Górka, dyrektor PP nr 
2 w Strzegomiu.

red

Pod koniec kwietnia w Gimna-
zjum nr 1 w Strzegomiu, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Tańca, 
odbyły się Warsztaty Taneczne 
zorganizowane przez nauczy-
cielkę wychowania fizycznego 
- Katarzynę Puchalską.

Zajęcia z młodzieżą poprowa-
dziła Magdalena Janiak - wy-
kwalifikowany instruktor tańca 
sportowego, instruktor ZUMBA 
- fitness. W warsztatach wzięło 
udział ponad 50 uczniów z kl. 
I, II, i III. Zajęcia składały się 
z dwóch części: pierwsza cześć 
(na rozgrzewkę) - ZUMBA, któ-
ra cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem i zaangażowaniem 
ze strony młodzieży, natomiast 
w części drugiej dominowała 
SALSA, która również porwała 
młodzież do zabawy. - Organizu-
jąc takie imprezy mamy przeko-
nanie, że uczestnictwo w warsz-
tatach tanecznych jest sposobem 
na życie i świetną ,,szkołą cha-

rakteru”. Taniec stanowi łącznik 
integracyjny pomiędzy uczniami 
różnych klas biorących udział 
w tej formie aktywności ruchowej 
– wyjaśnia Katarzyna Puchalska. 
- Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom młodzieży w nowym 
roku szkolnym zaproponuje-
my włączenie zajęć tanecznych 
w zakres obowiązkowych zajęć 
artystycznych oraz fakultatyw-
nych z wychowania fizycznego. 
Znajdą się one także, podobnie 
jak w tym roku w ofercie zajęć 
pozalekcyjnych szkoły – dodaje 
organizator warsztatów.

Taka jest wspólna Europa

Dzień Tańca w Gimnazjum nr 1

25 kwietnia br. uczniowie tej 
szkoły po raz kolejny uczest-
niczyli w tym pięknym święcie, 
którego celem jest promowanie 
zachowań proekologicznych. 
W tym dniu mali strzegomianie 
wraz z dyrekcją i nauczycielami, 
przemaszerowali w barwnym 
korowodzie ulicami miasta. 
Zaprezentowali transparenty 
z ekologicznymi hasłami do-
tyczącymi ochrony przyrody. 
Kolorowy pochód zatrzymał 
się przed ratuszem. Delegacja 

uczniów wręczyła zastępcy bur-
mistrza Strzegomia - Wiesła-
wowi Witkowskiemu petycję 
dotyczącą ochrony przyrody, 
a skarbnik gminy - Lucyna 
Jurek otrzymała Maskotkę 
Ekoludka. W szkole czekały 
na wszystkich kolejne emocje. 
Najpierw uczniowie poszczegól-
nych klas wykonywali w grupach 
przydzielone im zadania. Potem 
wszyscy spotkali się na sali 
gimnastycznej, gdzie odbyła się 
prezentacja zadań i ich ocena. 

Jury miało trudne 
zadanie, ponieważ 
poziom wykona-
nych prac był we 
wszystkich klasach 
bardzo wysoki. Po 
naradzie zostali wy-
łonieni zwycięzcy 
w poszczególnych 
konkurencjach. 
Klasa IV c zwycię-
żyła w konkurencji 
„Malowanie twa-

rzy - Pogoda”. Najlepszy plakat 
pod hasłem „Zmień nawyki, 
nie klimat” wykonała klasa Va, 
najpiękniejszym dziełem sztuki 
ze śmieci popisali się uczniowie 
klasy V c. Przedstawiciele klasy 
VI a napisali wiersz o Ziemi 
jak prawdziwi poeci, natomiast 
najlepszą krzyżówkę do ha-
sła „Chrońmy Ziemię” ułożyli 
uczniowie klasy VI c. Wszyscy 
wyróżnieni uczniowie otrzymali 
nagrody i dyplomy. - Dzień Zie-
mi tak uroczyście obchodzony 

w naszej szkole miał przypo-
mnieć wszystkim o problemach 
z jakimi boryka się nasza planeta. 
W tym roku szczególny nacisk 
położyliśmy na segregację śmie-
ci, które są jednym z czynników 
powodujących zmiany klimatu. 
Nasza rada: stosuj się do filozofii 
„3 x R” Reduce, Reuse, Recycle 
(Ogranicz, Wykorzystuj po-
nownie, Segreguj) – informują 
nauczycielki PSP nr 4, Anna 
Ćwik i Beata Kaprzak.

red

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Go-
czałkowie realizuje aktualnie 
projekt o nazwie „Wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie poprzez wdro-
żenie programu rozwojowego 
szkoły” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
Głównym celem projektu jest 
wyrównanie szans edukacyj-
nych 110 uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Goczał-
kowie - dzięki wdrożeniu progra-

mu rozwojowego obejmującego 
realizację zajęć dodatkowych 
w okresie od 1 kwietnia br. do 19 
czerwca 2015 roku. 30 kwietnia 
br. nauczyciele Zespołu Szkół 
w Goczałkowie podpisali umowy 
na usługi edukacyjne i tym sa-
mym rozpoczęły się dodatkowe 
zajęcia dla uczniów. 
W ramach projektu realizowane 
będą następujące zajęcia: 
- zajęcia rozwijające zaintereso-
wania matematyczno- przyrod-
nicze dla kl. O. 
- zajęcia rozwijające zaintereso-
wania matematyczno- przyrod-
nicze dla kl. I –III. 
- zajęcia rozwijające zaintereso-

wania matematyczno –informa-
tyczne dla kl. IV- VI. 
- zajęcia rozwijające zaintereso-
wania polonistyczne z elemen-
tami dziennikarstwa i teatru dla 
 kl. I – VI. 
- zajęcia rozwijające zaintere-
sowania z języka angielskiego 
dla kl. O – VI. 
-zajęcia wyrównawcze z mate-
matyki dla kl. I – VI. 
- zajęcia wyrównawcze z języka 
polskiego dla kl. I – VI. 
- zajęcia logopedyczne dla kl. 
O –III. 
- zajęcia wspomagające i koor-
dynujące rozwój dziecka 5 i 6 
letniego. 

Efektem prowadzonych zajęć 
będzie wzrost kompetencji klu-
czowych, matematyczno-przy-
rodniczych, matematyczno-in-
formatycznych, porozumiewanie 
się w języku ojczystym, języku 
angielskim. Jednym z elemen-
tów projektu będzie również 
doposażenie bazy dydaktycznej 
szkoły w materiały dydaktycz-
ne oraz sprzęt multimedialny. 
Ponadto uczniowie będą mogli 
skorzystać z wyjazdów do Hu-
manitarium – Ogrody Doświad-
czeń we Wrocławiu. 
Całkowita wartość dofinansowa-
nia wynosi 139 554,13 zł. 
 red

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie poprzez wdrożenie 
programu rozwojowego szkoły” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

w obronie ziemi

Równe szanse dla wszystkich

Znają zasadę „3 x R” - reduce, reuse, recycle czyli ogranicz, wykorzystuj ponownie, segreguj!

- 23 kwietnia br. obchodzi-
liśmy „Ogólnopolski Dzień 
Geografa” i z tej okazji wy-
braliśmy się do Wrocławia na 
Uniwersytet Wrocławski. Tam 
odbyły się ciekawe wykłady, 
w których z chęcią i zacieka-
wieniem uczestniczyli ucznio-
wie naszej szkoły z klas 2TG, 
1TG i 1IE. W sumie 42 osoby. 
Organizatorem wycieczki była 
Renata Dziurla, a opiekunami: 
Barbara Balawender i Kata-
rzyna Zator. Pierwszy wykład 
pt. „Jak oddychają jaskinie”, 
prowadzony był przez Mag-
dalenę Korzystkę - Muskałę, 
odbył się on w zakładzie Kli-

matologii i Ochrony Atmosfery. 
W bardzo jasny i zrozumiały 
sposób przedstawiono nam 
mechanizmy funkcjonowania 
jaskini, jak i organizmów, które 
w niej żyją. W kolejnej części 
na warsztatach pod nazwą „Jak 
obserwujemy pogodę?” zapo-
znaliśmy się z przyrządami do 
pomiarów meteorologicznych, 
jak również z metodami pro-
wadzenia obserwacji warunków 
atmosferycznych. Najciekaw-
sze okazały się jednak trzecie 
zajęcia pod nazwą „Czy halny 
wieje w Arktyce?”. Podczas 
tego wykładu prowadzonego 
przez Piotra Muskałę, który 

miał okazję tam przebywać, 
dowiedzieliśmy się wiele, na 
podstawie autentycznych in-
formacji, o Spitsbergenie, m. in. 
o codziennym życiu oraz pro-
wadzonych badaniach. Ostatni 
wykład okazał się trochę mę-
czący, ponieważ musieliśmy 
pokonać dużą odległość, aby 
dojść do Instytutu Geografii 
i Rozwoju Regionalnego. Mimo 
to byliśmy wytrwali i z uwagą 
wysłuchaliśmy wykładu doktora 
Krzysztofa Janca pt. „Internet 
a geografia”. Do domu wra-
caliśmy z uśmiechem i zado-
woleniem. Zajęcia te pomogły 
nam zrozumieć i wyjaśnić wiele 

zagadnień. Wynieśliśmy z nich 
cenne informacje, które na 
pewno przydadzą się nam w ży-
ciu, jak i w szkole na różnych 

przedmiotach, m. in. geografii 
czy geologii. Mamy nadzieję, 
że nie był to nasz pierwszy 
i ostatni udział w obchodach 

„Ogólnopolskiego Dnia Geo-
grafa” – informują uczniowie 
z klasy 1TG.

red

Uczniowie Zespołu Szkół byli w uniwersytecie
- Młodzi ludzie wynieśli z zajęć wiele cennych informacji przydatnych zarówno w życiu, jak i w szkole na różnych przedmiotach, m. in. geografii czy geologii 

Młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu gościła w Uniwersytecie Wrocławskim, biorąc 
udział w tegorocznym „Ogólnopolskim Dniu Geografa”. Oto relacja uczniów z tego 
wydarzenia: 

Międzynarodowy Dzień Ziemi jest od wielu lat uroczyście 
obchodzony w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu.
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W naszym mieście obchody 
zainaugurowano 24 kwietnia 
br., podczas Klubu Melomana 
w Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel”. W czasie spo-
tkania mieszkańcy Strzegomia 
zaprezentowali swoje pamiątki 
związane z pielgrzymkami do 
Watykanu, mszami św. podczas 
papieskich pielgrzymek do Polski 
bądź też z osobistymi spotkaniami 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem 

II. Wyświetlono też prezentację 
multimedialną z najważniejszymi 
wydarzeniami z pontyfikatu Jana 
Pawła II - od dnia wyboru do 
ceremonii pogrzebowej. Całość 
dopełniły ponadczasowe sakralne 
arie Mozarta, Rossiniego, Han-
dela, Schuberta i Bizeta. Dzień 
później w Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu odbył się koncert 
szkolnych zespołów wokalnych, 
w czasie którego zaprezentowali 

się uczniowie 
z Gimnazjum 
nr 1 w Strze-
gomiu oraz 
P ub l i c zne j 
Szkoły Pod-
stawowej nr 4 
w Strzegomiu. 
Podczas koncer-
tu zaprezentowano 
ulubione pieśni Jana 
Pawła II oraz fragmenty 
„Santo Subito” Piotra Rubika. 
Kolejnym wydarzeniem w ra-
mach Dni Papieskich w Strze-
gomiu była projekcja pełnome-
trażowego filmu „Świadectwo” 
w Bazylice Mniejszej. Film wy-
świetlono w wigilię kanonizacji 
tj. 26 kwietnia br. o godz. 19.00. 
„Świadectwo” to napisana, a póź-
niej przeniesiona na kliszę filmo-
wą opowieść o życiu Jana Pawła 
II. Opowieść wieloletniego sekre-
tarza i przyjaciela Papieża, świad-
ka najważniejszych wydarzeń 
Wielkiego Pontyfikatu – księdza 
kardynała Stanisława Dziwisza. 3 
maja, tuż po zakończeniu mszy 
św. w Intencji Ojczyzny, która 
odbyła się w Kościele Najświęt-
szego Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej, otwarto 
w Izbie Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej wystawę poświęconą 
Janowi Pawłowi II. Uroczystego 

otwarcia dokonali JE ksiądz bi-
skup Adam Bałabuch oraz bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta. Wspaniała kolekcja 
medali okolicznościowych pod 
nazwą „Na spotkanie człowie-
ka – Jana Pawła II” ze zbiorów 
wałbrzyszanina Adama Tyszera 
przyciągnęła do strzegomskiego 
„muzeum” rzesze zwiedzających. 
Spośród prawie 250 medali, na 
szczególną uwagę zasługują me-
dale wykonane przez prof. Józefa 
Stasińskiego oraz jego ucznia 
Zbigniewa Łukowiaka. Kolej-
nym wydarzeniem w ramach 
Dni Papieskich w Strzegomiu był 
koncert „Tryptyk Rzymski” na 
wokalizie Ave Maria w hołdzie 

Janowi Pawłowi II. W Strzego-
miu nabrał on innego wymiaru, 
ponieważ jego wykonanie od-
było się tuż po kanonizacji. Dla 
strzegomian miał też znaczenie 
szczególne, ponieważ jednym 
z wykonawców był mieszkaniec 
Wieśnicy - Dariusz Wójcik. 
W wykonaniu bardzo cenionego 
i znanego mieszkańca naszej 
gminy mogliśmy usłyszeć frag-
menty medytacji Jana Pawła II 
oraz utwory zaśpiewane basem.  
W towarzystwie Dariusza Wój-
cika wystąpił również Jacek 
Szymański (tenor) oraz Jacek 
Kotyński (organy). Koncert, 
który odbył się w niedzielny 
wieczór w Bazylice Mniejszej, 

był niezwykłą ucztą duchową 
dla wszystkich jego uczestni-
ków. Ponadczasowe rozważania 
o sensie życia, jego przemijaniu 
i śmierci we wnętrzach wielo-
wiekowej bazyliki, z niepowta-
rzalnie brzmiącymi organami 
były doskonałym uwieńczeniem 
Strzegomskich Dni Papieskich 
zorganizowanych z okazji Ka-
nonizacji Jana Pawła II.

Polecamy wszystkim zainte-
resowanym odwiedzenie Izby 
Tradycji, ponieważ wystawa 
medali papieskich gościć będzie 
w Strzegomiu tylko do 15 maja 
br. Wstęp bezpłatny. Zapra-
szamy.
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W hołdzie Wielkiemu Polakowi
Koncerty, projekcje filmów, wystawy – to wszystko mogli zobaczyć mieszkańcy naszej gminy z okazji Dni Papieskich. Nie zabrakło również uroczystości

Bolesław Grabowski, po-
chodzący z Nowej Rudy geo-
graf i podróżnik, 8 maja br. 
zawitał do Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel”, 
aby podzielić się ze słucha-
czami swoimi wrażeniami 
z odwiedzenia najdalszych 
zakątków świata. Zwiedził 
Japonię, Australię, Peru, Bo-
liwię, Kanadę, USA, Indie, 
Egipt, kraje Afryki Środkowej 
i wiele państw europejskich. 

Spotkanie odbyło się pod 
hasłem: „Japonia – kraj kwit-

nącej wiśni i lodów o smaku 
zielonej herbaty”. To opowieść 
o życiu współczesnej Japonii 
oparta na wystawie zdjęć czy 
prezentacji multimedialnych. 
Podczas spotkania z Bole-
sławem Grabowskim można 
było podziwiać prawdziwe, 
japońskie kimona, przyrządy 
do pisania, naczynia i po-
trawy. Wyświetlony został 
również film, nakręcony przez 
podróżnika podczas podróży 
do kraju kwitnącej wiśni. 

kw

30 uczniów klas III szkół 
podstawowych, 25 maja br. od 
godz. 19.00 do 23.00 będzie 
miało okazję uczestniczyć w nie-
zwykłym i magicznym wyda-
rzeniu zorganizowanym przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy Strzegom, mianowicie 
w „Podróży do Hollywood”, 
czyli cyklu zabaw spojonych 
wspólną fabułą filmową. 

kw

Obieżyświat w Strzegomiu

Będzie podróż do Hollywood

W Izbie Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej odbył się wer-
nisaż wystawy medali dedy-
kowanych Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II, ze zbiorów 
Adama Tyszera z Wałbrzy-
cha. Przybyłych powitała 
Bożena Bojanowska-Czuk, 
dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Zagrała 
kapela Zespołu Folklory-
stycznego Kostrzanie oraz 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 
Został rozstrzygnięty konkurs 
,,Moja wieś ma kolor bia-
ło-czerwony”. W konkursie 
wzięło udział 7 wsi z gminy 

Strzegom tj. Żelazów, Żół-
kiewka, Skarżyce, Między-
rzecze, Stanowice, Modlęcin, 
Jaroszów. Jury na czele ze 
Zbigniewem Suchytą, bur-
mistrzem Strzegomia 2 maja 
br. odwiedziło wsie, oceniając 
wystrój oraz pomysłowość 
mieszkańców. Pierwsze miej-
sce zajęła Żółkiewka, drugie 
Żelazów, trzecie Stanowice. 
Został rozstrzygnięty rów-
nież konkurs plastyczny na 
plakat 3-majowy. Przyznano 
dwa pierwsze miejsca dla 
Wiktorii Guzy z Zespołu 
Szkół w Jaroszowie i Patrycji 

Lejtner z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3. Na zzięb-
niętych uczestników majówki 
czekały gorące napoje, domo-
we ciasto oraz grillowe przy-
smaki. Strzegomskie Centrum 

Kultury dziękuje wszystkim 
tym, których deszcz i niska 
temperatura nie przestraszyły 
i wzięli udział w programie 
uroczystości majowych.
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O godzinie  9.30 wzięl i 
w nich udział uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych ze Strzegomia, Jaro-
szowa i Goczałkowa. O godz. 
11.00 odbył się warsztat dla 
bibliotekarzy z miejscowych 
szkół oraz Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Strzegom. 
Uczestnicy poznali najważ-
niejsze zagadnienia dotyczące 

praw autorskich i własności 
intelektualnej. Oba warsztaty 
rozpoczęły się prezentacją 
Marty Antczak z Fundacji 
Legalna Kultura. Opowie-
działa ona o idei Legalnej 
Kultury, omówiła czym są 
legalne źródła kultury, a także 
zaprezentowała Bazę Legal-
nych Źródeł oraz materiały 
dostępne na stronie interne-

towej. - Podczas warsztatów 
przybliżyliśmy i wyjaśniliśmy 
uczestnikom wiele nie do koń-
ca powszechnie zrozumiałych 
pojęć, takich jak dozwolony 
użytek osobisty, prawo cytatu 
czy domena publiczna – mówi 
Albert Stawiszyński, radca 
prawny. Poza tym, omówili-
śmy z bibliotekarzami, w jaki 
sposób powinni przestrzegać 
przepisów prawa autorskiego 
w swojej codziennej pracy – 
dodaje. Warsztaty edukacyjne, 
obok budowania obszernej 

Bazy Legalnych Źródeł oraz 
uwrażliwiania społeczeństwa 
na kwestie prawa autorskiego 
i ochrony własności intelek-
tualnej, są jednym z podsta-
wowych obszarów aktywności 
Fundacji Legalna Kultura. 
Więcej informacji na temat 
jej działalności oraz Bazę 
Legalnych Źródeł, można 
znaleźć na stronie interne-
towej www.legalnakultura.
pl oraz na portalu Facebook 
(www.facebook.com/legal-
nakultura).

Strzegomska majówka była zimna i „pod parasolem”

To było strzegomskie spotkanie o Legalnej Kulturze

W konkursie „Moja wieś ma kolor biało-czerwony” zwyciężyła Żółkiewka, wyprzedzając Żelazów i Stanowice

Warsztaty miały uwrażliwić społeczeństwo na kwestie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

W Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”, 8 maja br., 
odbyły się warsztaty edukacyjne Legalnej Kultury. 

Wizyta obieżyświata w Strzegomiu to nie tylko niezapomniane 

wrażenia, ale również mnóstwo ciekawych i emocjonujących 

anegdot pochodzących ze świata podróżnika, historii, dzięki któ-

rym widz mógł się przenieść do odległej i orientalnej Japonii.

Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji w parku miej-
skim, ale ze względów pogodowych uroczystości z okazji 
Konstytucji 3-maja i 10-lecia przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej ograniczyły się do uroczystej Mszy Św. w Ko-
ściele Zbawiciela i Matki Boskiej Szkaplerznej. 

Dni Papieskie w Strzegomiu miały w tym roku wyjątkową rangę i oprawę. 
Wszystko oczywiście w związku z kanonizacją Jana Pawła II, która odbyła się 
w Watykanie w dniu 27 kwietnia br.

Papieskie znaki w gminie
Obecność Jana Pawła II w gminie Strzegom widoczna jest wszędzie. Nasze 
miasto i okoliczne wsie upamiętniały ważne momenty jego pontyfikatu. 
Śladów jest wiele, Ojciec Św. jest obecny w naszych sercach, wizerunkach, 
nazwach szkół i obiektów w przestrzeni publicznej, placu przed bazyliką. 
Popiersie papieża umieszczono na kalenicy bazyliki, granitowy pomnik stoi 
na skwerze, który nosi imię Jana Pawła II, w kościele św. Jadwigi odprawiane 
są msze papieskie, upamiętniające Jego odejście do Domu Pana. „ Wypłyńcie 
na głębię” - woła krzyż światła, ustawiony przy drodze do Wrocławia, „Niech 
wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” – głosi inskrypcja w ka-
plicy bł. Karoliny Kózkówny w Tomkowicach, upamiętniająca wyniesienie na 
ołtarze przez Jana Pawła II w roku 1989 r. W Rusku postawiono nowy krzyż, 
ufundowany przez mieszkańców wsi. W dniu kanonizacji Papieża Polaka, 
27 kwietnia br., odbyła się uroczystość jego poświęcenia, która zgromadziła 
licznych wiernych. Aktu poświęcenia dokonał ks. proboszcz Jan Olender. Pod 
krzyżem umieszczono tablicę upamiętniającą dzień kanonizacji, którą ofiarował 
właściciel zakładu kamieniarskiego w Rusku. Stary krzyż, który przez 29 lat 
był miejscem kultu, został zniszczony podczas wichury. Te i inne wydarzenia 
i uroczystości, jak podniesienie przez Jana Pawła II kościoła pw. Św. App. 
Piotra i Pawła do godności Bazyliki Mniejszej, tworzą swoisty most między 
gminą Strzegom a Rzymem. 

Tego dnia dział dziecięcy biblioteki zmieni się w wielką wytwórnię filmową. 

Każdy pokój będzie odpowiadał za inny film, a będzie ich kilka: rysunkowy, 

western, studio bajek, animowany. Pojawi się także nieme kino oraz figury 

woskowe. Uczestnicy będą musieli napisać scenariusz do filmu i spróbować 

go przedstawić. Pomocą będą służyły panie bibliotekarki. 
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Blisko 400 biegaczek i biegaczy 
wzięło udział w XXVIII Ogólno-
polskich Biegach Przełajowych 
„Bieg Pamięci Gross – Rosen” 
Rogoźnica 2014, które odbyły się 
w dniu 10 maja br. W odróżnieniu 
od ubiegłego roku, pogoda dopisa-
ła, co niewątpliwie przełożyło się 
na sukces organizacyjny imprezy.

Zgodnie z wieloletnią trady-
cją przed rozpoczęciem biegów 
złożono wieniec pod Mauzo-
leum Pomordowanych na te-
renie Muzeum Gross-Rosen, 
a przyniesiony przez sztafetę 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Rogoźnicy znicz pamięci został 
zapalony w miejscu rywalizacji 
sportowej, czyli w rogoźnickim 
parku. Otwarcia „Biegu Pamięci” 
dokonał burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta. Wśród gości 
byli m. in. posłanka na Sejm RP 
– Teresa Świło, senator RP – 
Wiesław Kilian, etatowy członek 
zarządu powiatu świdnickiego 
– Sabina Cebula, zastępca burmi-
strza Strzegomia – Wiesław Wit-
kowski oraz radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu: Marian Góra, Na-
talia Łęska i Henryk Radkowski. 
Jak co roku, biegi cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Oprócz 
reprezentantów gminy Strzegom, 

na zawodach w Rogoźnicy po-
jawili się przedstawiciele gmin 
Marcinowice i Świdnica, a także 
biegacze z Walimia, Żórawiny, 
Żarowa i Niedaszowa. W sumie 
ok. 400 osób - w różnych katego-
riach wiekowych - rywalizujących 
na wielu dystansach, od sprintów 
do biegu głównego (open). W tym 
ostatnim (o długości ponad 7 km) 
najlepszy okazał się Bartłomiej 
Wojsław z GLKS Marcinowice. 
Bardzo dobre, 3. miejsce zajął 
Grzegorz Sulima ze Strzegomia. 
Zwycięzcy nagrodzeni zostali 
statuetkami, medalami, pamiąt-
kowymi dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi. Na wszystkich 
uczestników czekał przygotowany 
poczęstunek. Organizatorami 
biegu byli: gmina Strzegom, 
Ochotnicza Straż Pożarna Gminy 
Strzegom, Szkoła Podstawowa 
w Rogoźnicy, Muzeum Gross-
Rosen, Dolnośląskie Zrzeszenie 
LZS we Wrocławiu oraz Powia-
towe Zrzeszenie LZS w Świd-
nicy. Imprezę dofinansowali: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w Warszawie, Krajowe Zrzeszenie 
LZS w Warszawie, a także Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.

tw

Tradycją jest, że wiosną każ-
dego roku w Goczałkowie Gór-
nym mieszkańcy spotykają się, 
by wspólnie wykonać prace 
publicznie użyteczne na terenie 
swojej wioski.

W tym roku akcja, w ramach 
której posadzono kwiaty na 
klombach i skwerze, wysiano 
trawę na torze saneczkowym, 
wysiano nawóz pod drzewa 
i krzewy, zamontowano osprzęt 

na boisku do piłki siatkowej, 
odbyła się 26 kwietnia. Po 
skończonej pracy wszyscy spo-
tkali się na wspólnym posiłku 
przy ognisku oraz rozegrano 
mecz piłki siatkowej. – Chciał-
bym serdecznie podziękować 
wszystkim uczestnikom czynu 
za pracę i zapraszam w przy-
szłym roku - skomentował 
Andrzej Kowszyn.

red

W hołdzie ofiarom obozu

Społecznie dla swojej wsi
Granica
16.05.2014 godz. 16:00 - Zajęcia kuli-
narne „Smacznie i zdrowo”.
21.05.2014 godz. 16:00 - Zajęcia na 
świeżym powietrzu „Dbamy o zdro-
wie”.
23.05.2014 godz. 16:00 - Praca plastycz-
na „Moja mama”.

Godzieszówek
15.05.2014 godz. 15:00 - Gry i zabawy 
przy muzyce. Wybieranie i nagrywanie 
repertuaru na Dzień Matki.
16.05.2014 godz. 15:00 - Ciąg dalszy 
pracy przy repertuarze dla mam.
22.05.2014 godz.15:00 - Zajęcia pla-
styczno-techn. - wykonywanie elemen-
tów dekoracyjnych.
23.05.2014 godz. 15:00 - Dekoracja 
świetlicy. Gry i zabawy przy muzyce.
29.05.2014 godz. 15:00 - Zajęcia ku-
linarne - pieczenie ciasteczek dla mam.
30.05.2014 godz. 15:00 - Ciąg dalszy 
zajęć kulinarnych - dekoracja ciaste-
czek.

Jaroszów
15.05.2014 godz. 10:00 - Happening 
biblioteczny.
16.05.2014 godz. 15:00 - Zajęcia na 
Orliku.
22.05.2014 godz. 15:00 - Rozwią-
zywanie zagadek na temat różnych 
zawodów.
26.05.2014 godz. 15:00 - Moi rodzice 
- za co kocham swoją mamę - praca 
plastyczna.
28.05.2014 godz. 15:00 – Marynarz – 
zajęcia plastyczne.

Bartoszówek
25.05.2014 godz. 16.00 – „Dzień Matki” 
- program przygotowany przez dzieci 

i niespodzianka dla wszystkich mam, 
które będą uczestniczyć w spotkaniu. 

Stanowice
16.05.2014 godz. 16:00 - Gry w tenisa 
stołowego.
23.05.2014 godz.16:00 - Za co kocha-
my nasze mamy. Rozmowa o roli mamy 
w życiu codziennym.
26.05.2014 godz. 16:00 - Praca ma 
temat „Portret mojej mamy”.

Świetlica środowiskowa „Karmelek”
15.05.2014 godz. 14:00 - Portret Mojej 
Rodziny - w związku z Międzynaro-
dowym Dniem Rodziny, omawiamy 
własną rodzinę, nawiązując do korzeni 
i pochodzenia, porównujemy tradycje, 
jakie się zachowały w poszczególnych 
rodzinach.
21.05.2014 godz. 14:00 - W związku 
ze zbliżającym się „Dniem Matki” przy-
gotowujemy własnoręcznie upominki 
w postaci laurek, kwiatków z bibuły 
czy biżuterii.
26.05.2014 godz. 14:00 - Dzień Matki 
- prezentujemy krótki występ: wiersze 
i piosenki dla zaproszonych Mam oraz 
wręczymy wcześniej wykonane przez 
dzieci podarki.
30.05.2014 godz. 14:00 - Zajęcia rucho-
we - urządzamy mini turniej zawodów 
w badmintona.

Świetlica środowiskowa „Akcja” na 
Grabach
13.05.2014 godz. 14:00 - Gry plan-
szowe.
14.05.2014 godz. 14:00 - Projekcja 
bajek.
15.05.2014 godz. 14:00 - Zajęcia 
sportowe.
16.05.2014 godz. 14:00 - Praca plastycz-

na - tematyka dowolna.
20.05.2014 godz. 14:00 - Krzyżówka 
z hasłem „Piękny Maj”.
21.05.2014 godz. 14:00 - Gry i za-
bawy.
22.05.2014 godz. 14:00 - Konkurs 
ortograficzny.
23.05.2014 godz. 14:00 - Zbliża się 
Dzień Matki - robimy laurkę.
27.05.2014 godz. 14:00 - Zajęcia rucho-
we na świeżym powietrzu.
28.05.2014 godz. 14:00 - Gry plan-
szowe.
29.05.2014 godz. 14:00 - Wierszyki 
wiosenne.
30.05.2014 godz. 14:00 - Komiks „Ko-
ziołek i Matołek”

Modlęcin
17.05.2014 godz. 16:00 - Świat baśni.
19.05.2014 godz. 16:00 - Praca plastycz-
na - tematyka dowolna.
24.05.2014 godz. 16:00 - Laurka na 
Dzień Matki.
25.05.2014 godz. 16:00 - Dzień Matki 
- historia święta.
31.05.2014 godz. 16:00 - Gry i za-
bawy. 

Żółkiewka
14.05.2014 godz. 15.00 – Piłka siatkowa 
na wesoło.
20.05.2014 godz. 16.00 – Gry i zabawy 
na boisku.
22.05.2014 godz. 16.00 – Upominki 
i laurki na Dzień Matki – prace pla-
styczne.
28.05.2014 godz. 15.00 – Gry i zabawy 
na boisku. 

Wieśnica
13.05.2014 godz. 15.00 – „Haftowa-
ny prezent dla mojej Mamy” – za-

kładki, monogramy, poduszeczki.
14.05.2014 godz. 15.00 – „Jedzmy 
smacznie i zdrowo” – zajęcia ku-
linarne.
31.05.2014 godz. 15.00 – „Dzień 
Dziecka” – gry i zabawy, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

Tomkowice
14.05.2014 godz. 16.00 - „Zdrowe 
sałatki” – zajęcia kulinarne.
16.05.2014 godz. 14.00 – Wycieczka 
rowerowa po okolicy.
17.05.2014 godz. 12.00 – „Majowy 
ogród” – zajęcia plastyczne.
30.05.2014 godz. 15.00 – Mecz piłki 
nożnej na boisku sportowym.
31.05.2014 godz. 12.00 – Zumba – 
zajęcia taneczne dla dzieci.

Międzyrzecze
15.05.2014 godz. 16.00 – „Laurka 
dla mojej Mamy” – zajęcia pla-
styczne.
21.05.2014 godz. 16.00 – Zabawy 
w kalambury.
30.05.2014 godz. 16.00 – Turniej 
Tenisa Stołowego.

Rogoźnica
13.05.2014 godz. 17.00 – „Wiosenne 
kanapki” – zajęcia kulinarne.
16.05.2014 godz. 17.00 – „Serdusz-
ko dla Mamy” – zajęcia plastyczne.
19.05.2014 godz. 17.00 – „Laurka 
dla Mamy” – zajęcia plastyczne.
30.05.2014 godz. 16.30 – „W zdro-
wym ciele zdrowy duch” – rozgrywki 
sportowe.

Rusko, Olszany, Goczałków, Sta-
wiska – remont świetlic wiejskich 

Plan zajęć świetlic wiejskich w maju

Dzięki transmisji przez Radio Wrocław, o „Biegu Pamięci Gross-Rosen” 
mogli usłyszeć mieszkańcy całego województwa dolnośląskiego.

Wyspecjalizowani przedsta-
wiciele firmy, która utworzy 
program dla gminy odwiedzą 
każde gospodarstwo w celu 
odnotowania ilości posiada-
nego azbestu. Inwentaryzacja 
będzie poprzedzona akcją 
informacyjną, co pozwoli na 
rzetelną i sprawną pracę. W 
naszej gminie jest bardzo 
dużo azbestu szczególnie 

na pokryciu dachowym. Re-
kordzistą jest wieś Olsza-
ny. Z mieszkańcami  wsi w 
tym temacie rozmawiał już 
burmistrz  w czasie ostat-
niego zebrania. Mieszkańcy 
byli bardzo zainteresowani 
szczególnie kwestiami finan-
sowymi demontażu i utyliza-
cji azbestu. Realizacja tego 
programu musi zakończyć 

się do 2032r. Ważnym jest 
przygotowanie się finansowe 
właścicieli posesji, bo nowe 
pokrycie dachu w całości 
będzie po ich stronie. 

Zinwentaryzowane i objęcie 
gminnym programem likwida-
cji azbestu  z obiektów zawie-
rających wyroby  azbestowe 
spowoduje, że gmina będzie 
mogła  ubiegać się o wsparcie 

ze środków publicznych na 
ich usunięcie. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oferuje 
wsparcie dofinansowania w 
wysokości 85% kosztów kwa-
lifikowanych czyli demontażu, 
transportu i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest. 
Do projektu zapewne dołoży 
się także gmina Strzegom.

Będą usuwać azbest 
Program usuwania azbestu w gminie Strzegom ruszy w roku 2015. Będzie bardzo dużo do zrobienia 

Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie na  inwentaryzację i utworzenie programu usuwania azbestu. W ramach 
tego przedsięwzięcia odbędzie się  inwentaryzacja wyrobów azbestowych  znajdujących się na jej terenie. 
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W 23. kolejce, mimo dużej 
przewagi, nasz zespół tylko 
zremisował na wyjeździe z So-
kołem Wielka Lipa 1:1 (0:0). 
Obie bramki padły po przerwie. 
Prowadzenie w tym spotka-
niu objęli miejscowi, którzy 
wykorzystali jedną z nielicz-
nych okazji. Wprowadzony 
na boisko - przy stanie 0:1 dla 
AKS-u – Damian Sobczak 
był autorem wyrównującego 
gola. Goście rozegrali w środku 
pola szybką akcję, wymienili 
kilka podań z pierwszej piłki 

i będący w sytuacji sam na sam 
Sobczak nie dał szans golkipe-
rowi z Wielkiej Lipy. Było to, 
jak się później okazało, ostatnie 
trafienie w tym dniu. – Jestem 
trochę rozgoryczony rezultatem 
– mówi Jarosław Krzyżanow-
ski, strzegomski szkoleniowiec. 
– W przekroju całych zawodów 
stworzyliśmy 6-7 świetnych 
okazji bramkowych, lecz tylko 
jedną wykorzystaliśmy. Gdy-
by Marcin Buryło wykorzy-
stał kapitalną szansę już w 5. 
minucie, to mecz mógłby się 

potoczyć inaczej. Szczęście – 
i to duże – było tym razem po 
stronie gospodarzy – podkreśla 
trener. Pół godziny rozegrał 
wracający po ciężkiej kontuzji 
Mateusz Werner, który mógł 
co najmniej raz wpisać się na 
listę strzelców. W 24 kolejce 
AKS Granit Strzegom S. A. 
podejmował u siebie zespół 
Piasta Zawidów, który zajmo-
wał ostatnie miejsce w tabeli. 
Jakikolwiek wynik niż wysoka 
wygrana AKS-u, nie wchodził 
w grę, a zwycięstwo było wręcz 
obowiązkiem. Gospodarze od 
samego początku zawodów 
uzyskali bardzo dużą przewagę. 
Kwestią czasu były bramki dla 
podopiecznych Jarosława Krzy-
żanowskiego. Już w 5 minucie 
Marcin Buryło stanął przed 
dużą szansą, jednak bramkarz 
gości zapobiegł utracie gola. 
Trzy minuty później było już 
1:0 dla miejscowych. Strzel-
cem bramki okazał się Dawid 
Domaradzki, który strzałem 
głową zakończył świetną cen-
trę Rafała Wiśniewskiego 
z prawego skrzydła. AKS cały 
czas dominował, a obrońcy 
przyjezdnych mieli „pełne ręce” 
roboty. Między 38 a 45 minutą 
strzegomianie zagrali niezwykle 
skutecznie, strzelając aż 3 gole. 
Na 2:0 podwyższył Marcin 
Traczykowski, który z bardzo 
bliska skierował piłkę do bram-
ki. W 40 minucie lewy obrońca 

AKS-u Mirosław Marszałek 
zdecydował się na strzał zza 
pola karnego i ku jego rado-
ści futbolówka zatrzepotała 
w bramce. W ostatniej minucie 
1. połowy gospodarze bardzo 
szybko wyszli z kontrą – znako-
mitą akcję Marcinów: Dobro-
wolskiego i Buryło zakończył 
strzałem Damian Sobczak. Po 
zmianie stron obraz gry nic się 
nie zmienił. AKS miał momen-
tami przygniatającą przewagę, 
a goście rozpaczliwie się bronili. 
W 50 minucie w polu karnym 

gości sfaulowany został Dobro-
wolski i arbiter podyktował rzut 
karny. Tym razem jednak pewny 
egzekutor jedenastek – Michał 
Sudoł przegrał bezpośredni 
pojedynek z golkiperem Piasta. 
Po godzinie gry wszedł Ma-
teusz Werner i już po chwili 
mógł strzelić swoją premie-
rową bramkę po powrocie na 
boisko. Piłka jednak trafiła 
w słupek. Wynik już do końca 
nie uległ zmianie, choć okazji 
było sporo. 

tw

W końcu wygrali u siebie
Zawodnicy AKS-u wygrali w końcu pierwszy w tym roku mecz u siebie – 4:0 z Piastem Zawidów. Czekamy na kolejne zwycięstwa! Sportowy tydzień 

W dniach od 17 do 23 maja 
br. na terenie całej gminy Strze-
gom odbędą się turnieje, zaba-
wy i gry sportowe w ramach 
VI Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich – XX 
Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin 2014 r. Organizatorem 
imprezy, którą objął Honoro-
wym Patronatem prezydent RP 
– Bronisław Komorowski, jest 
Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich na zlecenie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. 

Gmina Strzegom już po 
raz drugi włączyła się w tę 
inicjatywę. - Głównym celem 
tego sportowego przedsięwzię-
cia jest aktywizacja ruchowa 
mieszkańców, szczególnie tych, 
którzy nie uprawiają sportu, nie 
ćwiczą codziennie, nie prowa-
dzą aktywnego fizycznie trybu 
życia – informuje Grzegorz 
Luszawski, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu. – Liczę, że jeszcze większa 
liczba osób – w porównaniu do 
2013 r. - weźmie udział w na-
szych imprezach.

tw

Parafia pw. Św. Katarzyny z My-
słakowa w kategorii juniorów oraz 
parafia pw. Narodzenia NMP 
z Lądka–Zdroju wśród seniorów 
okazały się najlepsze w 7. Turnieju 
Piłki Nożnej Służby Liturgicznej 
o Tytuł Mistrza Diecezji Świd-
nickiej, który odbył się 2 maja br. 
w Strzegomiu. Organizatorem 
turnieju była Diecezja Świdnicka 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. 

Turniej  rozgrywany był 
w dwóch kategoriach: senior 
- szkoła gimnazjalna i ponad-
gimnazjalna (13 drużyn) i ju-
nior - szkoła podstawowa (11 
drużyn). Z powodu złej pogody 
mecze juniorów odbywały się na 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, natomiast mecze 
seniorów na dwóch boiskach 
otwartych. Wręczenia pamiąt-
kowych pucharów, medali, dy-
plomów oraz pamiątkowych 
statuetek „Najskuteczniejszego 
Bramkarza” „Króla Strzelców” 
dokonał dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu - Grzegorz Luszawski 
oraz diecezjalny duszpasterz 
ministrantów - ks. Krzysztof 
Ora. Wszystkim ministrantom 

i lektorom gratulujemy ukoń-
czenia zawodów i zapraszamy 
za rok !

Klasyfikacja końcowa - katego-
ria junior
I miejsce – Mysłaków, parafia pw. 
Św. Katarzyny
II – Strzegom, par. pw. Św. App 
Piotra i Pawła
III – Boguszów Gorce, par. pw. 
Zesłania Ducha Św.
IV – Nowa Ruda-Słupic, par. pw. 
Katarzyny Aleksandryjskiej
król strzelców – Adam Moczu-
rad (7)
najskuteczniejszy bramkarz – 
Oskar Gocko
Klasyfikacja końcowa - katego-
ria senior
I miejsce – Lądek-Zdrój, parafia 
Narodzenia NMP
II – Dzierżoniów, par. pw. Maryi 
Matki Kościoła
III – Nowa Ruda-Słupic, par. pw. 
Katarzyny Aleksandryjskiej
IV – Kłodzko, par. pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego
król strzelców – Marcel Schmit 
(11)
najskuteczniejszy bramkarz – Mi-
chał Michalski

red

Ministranci starli się na boisku

Poprzez udział w „Tui Mara-
thon Hannover 2014” obaj strze-
gomianie chcieli uczcić to bardzo 
ważne wydarzenie dla wszystkich 
Polaków. Zarówno dla prof. Jana 
Chmury i Ryszarda Żmijewskie-
go był to pierwszy start za granicą. 
Do maratonu w Hanowerze przy-
gotowywali się już od dłuższego 
czasu, wspólnie trenując. Oprócz 
maratonu rozegrano także w Ha-
nowerze wiele innych biegów na 
krótszych dystansach. W sumie we 
wszystkich konkurencjach wzięło 
udział 18 tys. biegaczek i biega-
czy. W gronie osób startujących 
w biegu głównym (M+K) prof. 
Jan Chmura zajął 210. miejsce, 
osiągając znakomity czas 3:22,57. 
Wynik ten dał mu równocześnie 
2. miejsce w kategorii wiekowej 
do 65 lat (czas uzyskany przez 
prof. Chmurę oznacza pokonanie 
trasy maratonu z prędkością bli-
sko 12,5 km/h, co oznacza mniej 
więcej przebiegnięcie w ciągu 1 
godz. odległości ze Strzegomia 
do Żarowa). Ryszard Żmijewski 
uplasował się na 768. miejscu – 
z czasem 3.59,16. - Poprawiłem 
swój dotychczasowy najlepszy 
wynik w maratonie o ponad 15 
minut – mówi Honorowy Oby-
watel Strzegomia. – I choć organi-
zacja samych zawodów mogła stać 
na nieco wyższym poziomie, to 
jednak jestem bardzo zadowolony 
ze swojego startu w Niemczech. 
Co warto podkreślić, pierwszy 
raz w życiu, mimo narastającego 

zmęczenia na trasie, biegłem coraz 
szybciej. Inni zawodnicy podkrę-
cali tak niesamowite tempo, że 
mnie bardzo mocno mobilizowali. 
Dodatkowo mój organizm jest już 
tak wytrenowany, że pozwala mi 
na zwiększanie prędkości, mimo 
skrajnego wycieńczenia. Na mie-
siąc przed startem w Hanowerze 
biegałem tygodniowo nawet do 
100 km. Do tego trzeba dodać 
koniecznie właściwe odżywianie, 
a także pogodę ducha i to wszyst-
ko się składa na dobrą formę spor-
tową – dodaje prof. Jan Chmura. 

Także Ryszard Żmijewski pobił 
swój rekord życiowy – o 17 minut. 
– Był to dla mnie dopiero trzeci 
start w maratonie. Wcześniej 
pobiegłem w Warszawie i Pozna-
niu. Ogromnie się cieszę z takiej 
progresji wyniku i zejścia poniżej 
4 godzin. Chcę w tym miejscu 
podziękować panu profesorowi, 
bo to on jest głównym motorem 
napędowym naszego wspólnego 
biegania – zaznacza Ryszard 
Żmijewski. Obaj mają ambitne 
plany i chcą w tym roku wziąć 
udział w jeszcze jednym mara-

tonie – tym razem w Nowym 
Yorku (USA), który odbędzie się 
2 listopada br. Znając ogromny 
upór i determinację naszych 
biegaczy, na pewno im się to 
uda. Prof. Jan Chmura wystartuje 
już niedługo (17 maja br.) także 
w biegu na 10 km we włoskiej 
miejscowości Cassino, w biegu 
upamiętniającym uczczenie 70. 
rocznicy bitwy pod Monte Cas-
sino, w której walczyły oddziały 
II Korpusu Polskiego i zginęło 
1052 Polaków.

tw

Mieszkańcy pobiegli w intencji jana Pawła ii
Obaj mają ambitne plany i chcą w tym roku wziąć udział w jeszcze jednym maratonie - w Nowym Yorku

Do końca sezonu w IV lidze dolnośląskiej pozostało jeszcze 
tylko 6 kolejek (dla AKS-u – 5 po wycofaniu się zespołu ze 
Szczawna-Zdroju). Po 24 seriach AKS Granit Strzegom 
S. A. zajmuje 6. miejsce w tabeli, co w miarę oddaje realne 
możliwości i skalę umiejętności naszych piłkarzy.

23 kolejka:
26.04.2014 r. – Wielka Lipa
Sokół Wielka Lipa - AKS Granit Strzegom S. A. 1:1 (0:0)
bramka dla AKS-u: Sobczak
skład AKS-u: Nowak – Marszałek, Bęś, Sudoł, Bober, Domaradzki, Chmura 
(Sobczak), Traczykowski (Rogaczewski), Buryło, Raf. Wiśniewski (Werner), 
Dobrowolski (Rosiak)

24 kolejka:
03.05.2014 r. – Strzegom
AKS Granit Strzegom S. A. – Piast Zawidów 4:0 (4:0)
bramki dla AKS-u: Domaradzki 8’, Traczykowski 38’, Marszałek 40’, Sobczak 
45’
skład AKS-u: Nowak – Raf. Wiśniewski, Sudoł, Bęś, Marszałek (Bober), Do-
maradzki, Krzyżanowski (Chmura), Traczykowski, Buryło (Werner), Sobczak, 
Dobrowolski (Rogaczewski)

w akcji prawoskrzydłowy aKS-u marcin 
traczykowski, strzelec drugiego gola w meczu 
z Piastem zawidów

Dwóch mieszkańców gminy Strzegom – prof. Jan Chmura oraz Ryszard Żmijewski wystartowało w maratonie w niemiec-
kim Hanowerze. Bieg na dystansie 42 km 195 m odbył się 27 kwietnia br., a więc w dniu kanonizacji naszego Wielkiego 
Rodaka – Jana Pawła II.

Zapraszamy do skorzystania z bo-
gatej oferty. Szczegółowy plan 
imprez znajduje się na stronie inter-
netowej www.strzegom.pl w części 
„Z aren sportowych”.
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Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

przetarg ustny, nieograniczony 
na oddanie w najem gruntów 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są grun-
ty:
 1. część działki niezabudowanej 
nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 33 
m2, położonej w Strzegomiu przy 
ul. Mickiewicza 2, z przeznacze-
niem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową, 
oznaczonej na szkicu jako nr 
1. Możliwość podłączenia ener-
gii elektrycznej 400 V i wody 
z podlicznikami (opłata zgodnie 
z obowiązującymi cenami na 
dany miesiąc). Oddanie w najem 
nastąpi na czas oznaczony tj. od 
15 czerwca do 15 września 2014 
roku. Przetarg odbędzie się 04 
czerwca 2014 roku, o godz. 
10.00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 10,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. 
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 200 zł.
2. część działki niezabudowanej 
nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 25 
m2, położonej w Strzegomiu przy 
ul. Mickiewicza 2, z przeznacze-
niem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową 
oznaczonej na szkicu jako nr 2. 
Możliwość podłączenia energii 

elektrycznej 230V, opłata ryczał-
towa naliczana od zdeklarowa-
nej mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w da-
nym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 15 czerw-
ca do 15 września 2014 roku.
Przetarg odbędzie się 04 czerw-
ca 2014 roku, o godz. 10.30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 10,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 200 zł.
3. część działki niezabudowanej 
nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 12 
m2, położonej w Strzegomiu przy 
ul. Mickiewicza 2, z przeznacze-
niem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową 
oznaczonej na szkicu jako nr 3. 
Możliwość podłączenia energii 
elektrycznej 230V, opłata ryczał-
towa naliczana od zdeklarowa-
nej mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w da-
nym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 15 czerw-
ca do 15 września 2014 roku.
Przetarg odbędzie się 04 czerw-
ca 2014 roku, o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 

konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 10,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienio-
nej działki wynosi – 100 zł.
4. część działki niezabudo-
wanej nr 630/2, AM-5, obr-1, 
o  pow.  12 m 2,  po łożonej 
w Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową 
oznaczonej na szkicu jako 
nr 4 . Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V, 
opłata ryczałtowa naliczana od 
zdeklarowanej mocy urządzeń 
odbiorczych i cen energii elek-
trycznej w danym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 15 
czerwca do 15 września 2014 
roku.
Przetarg odbędzie się 04 
czerwca 2014 roku, o godz. 
11.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38 – sala konferencyjna 
nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 10,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.

Wadium dla wyżej wymienio-
nej działki wynosi – 100 zł.
5. część działki niezabudowanej 
nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 
2 m2, położonej w Strzegomiu 
przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: 
handlową, gastronomiczną, 
rozrywkową oznaczonej na 
szkicu jako nr 5. Możliwość 
podłączenia energii elektrycz-
nej 230V, opłata ryczałtowa 
naliczana od zdeklarowanej 
mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w da-
nym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 15 czerw-
ca do 15 września 2014 roku.
Przetarg odbędzie się 04 czerw-
ca 2014 roku, o godz. 12.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 10,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 40 zł.
6. część działki niezabudowanej 
nr 630/2, AM-5, obr-1, o pow. 
6 m2, położonej w Strzegomiu 
przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: 
handlową, gastronomiczną, 
rozrywkową oznaczonej na 
szkicu jako nr 6 bez możliwości 
podłączenia mediów.

Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 15 czerw-
ca do 15 września 2014 roku.
Przetarg odbędzie się 04 czerw-
ca 2014 roku, o godz. 12.30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 10,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 60 zł.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu, ul. Mic-
kiewicza 2, lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 48 1090 2343 0000 
0005 9800 0144 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 30 
maja 2014 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto OSiR w Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem grun-
tów, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia zamknięcia 

lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 10 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Grunty będące przedmiotem 
przetargu są wolne od obciążeń 
na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do odda-
nia w najem udostępnione będą 
dla wszystkich zainteresowa-
nych do oglądania w dniu 30 
maja 2014 roku, w godzinach 
od 10.00 do 11.00. Szczegó-
łowe informacje związanych 
z przetargiem oraz szkic mapy 
można uzyskać w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu, ul. Mickiewicza 2 lub 
telefonicznie dzwoniąc pod nr 
74 8551696.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.
Zapraszamy!

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu ogłasza

Na podstawie art. 92 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zm.) gmina Strzegom informuje, 
że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego 
pn.:
„Rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Olszanach na 
potrzeby urządzenia toalet”.
jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę wykonawcy:
oferta nr 3
PPHiU „Mik-Transbet” Janusz 
Mikuła
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
cena 95.000,00 zł
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wy-
brano ofertę najkorzystniejszą 
- oferta z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty 
następujących wykonawców 

oraz oceniono w jednym kryte-
rium oceny ofert– cena 100%:
oferta nr 1 
DOMEX P.R.B. Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom
cena 113 000,00 zł
oferta nr 2 
Usługi Budowlane Józef Nej-
man
ul. Batorego 33/5
58-300 Wałbrzych
cena 122 139,00 zł 
oferta nr 3 
PPHiU „Mik-Transbet” Janusz 
Mikuła
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
cena 95 000,00 zł
 
oferta nr 4 
INFRAINVEST
ul. Żwirki i Wigury 8-12
58-301 Wałbrzych
cena 129 557,65 zł
Oferta 3 – 100%

Na podstawie art.35, 
ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały 

wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieru-
chomości stanowią-
cych własność gminy 
Strzegom przeznaczo-
nych do:
- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 
58/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 5 
marca 2014 r. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 
i Bezpieczeństwa w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu infor-
muje, że w terminie do dnia 
31 maja br. należy dokonać 
wpłaty drugiej raty za korzy-
stanie z zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych 
w 2014 r., na rachunek gminy 
Strzegom.
Należność prosimy przekazać 
w w/w terminie na rachunek 
gminy Strzegom: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/
Strzegom 81 1090 2343 0000 
0005 9800 0229 lub dokonać 
wpłaty w kasie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu (z zazna-
czeniem tytułu wpłaty i jakiego 
okresu dotyczy wpłata).
Kasa czynna jest w: poniedzia-
łek, środa, czwartek od 8.30–
15.00, wtorek: od 8.30–15.45, 
piątek: od 8.30– 13.30). Po-
twierdzenie dokonania wpłaty 
prosimy okazać w WSB – po-
kój nr 12 – parter).

(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 518) informu-
ję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego
w Strzegomiu – Ry-
nek 38, zostały wy-
wieszone na okres 
21 dni wykazy nie-
ruchomości stano-

wiących własność 
gminy Strzegom 
przeznaczonych 
do:
-  s p r z e d a ż y 
zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 110/
B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 
5 maja 2014 r. 

informuje: na podstawie art. 
35, ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518) in-
formuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały wywie-
szone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność gminy St rzegom 
przeznaczonych do:
- oddania najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 
113/B/2014, 114/B/2014, 115/
B/2014, Burmistrza Strzego-
mia, z dnia 6 maja 2014 roku.

W kwietniu br. zmieniła się ustawa 
o zbiórkach publicznych, której 
najważniejszym założeniem stała 
się liberalizacja dotychczasowych 
zasad. Jakie są najważniejsze 
zmiany? 
Ustawa znosi obowiązek uzy-
skiwania tzw. „pozwoleń”. To nie 
urzędnik będzie wydawał zgodę, 
tylko obywatel będzie rejestrował 
zbiórkę publiczną na ogólnodo-
stępnym portalu internetowym 
(zbiórki.gov.pl) administrowanym 
przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji. Zapewni to przej-
rzystość organizacji zbiórek, 
zbierania pieniędzy, a potem ich 
wydawania. Ten portal umożliwi 
także sprawdzenie, jakie zbiórki 
są aktualnie organizowane i zaan-
gażowanie się chętnych obywateli 

nie tylko w jedną akcję, ale w kilka 
zbiórek. Zgodnie z nową ustawą 
zbiórką publiczną będzie zbiera-
nie datków w miejscach publicz-
nych, na przykład kwestowanie do 
puszek. Co więcej nowa ustawa 
pozwala na zbieranie pieniędzy 
nie tylko organizacjom poza-
rządowym, ale także komitetom 
społecznym, składającym się co 
najmniej z 3 osób. Ponadto znie-
siona zostanie opłata skarbowa 
dla organizatorów zbiórek oraz 
obowiązek publikacji sprawozdań 
w prasie. Sprawozdania z prze-
prowadzonych zbiórek będą do-
stępne do wglądu dla wszystkich 
na stronie internetowej MAiC tak, 
aby każdy mógł się przekonać, jak 
środki zostały wydatkowane. 

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 ze zm.) Gmina Strzegom 
informuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
BUDOWA BUDYNKU PO-
CZEKALNI MIEJSKIEJ KO-
MUNIKACJI SAMOCHO-
DOWEJ PRZY UL. LEŚNEJ 
W STRZEGOMIU.
jako najkorzystniejszą wybra-
no ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1
PPHiU „Mik-Transbet” Janusz 
Mikuła
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
cena 195 000,00 zł
Wyboru dokonano zgodnie 

z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta 
z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono ofer-
ty następujących Wykonaw-
ców oraz oceniono w jednym 
kryterium oceny ofert– cena 
100%:
oferta nr 1 
PPHiU „Mik-Transbet” Janusz 
Mikuła
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
cena 195 000,00 zł
oferta nr 2
Zakład Usług Budowlanych 
i Instalacyjnych 
Dariusz Gawron
ul. Wyszyńskiego 3
58-309 Wałbrzych
Cena 225 346,91 zł
Oferta 1 – 100%

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Burmistrz Strzegomia
 informuje o sprzedaży

 Burmistrz Strzegomia
 informuje o sprzedaży

Komunikat dla handlowców prowadzących
 sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie

Burmistrz Strzegomia

Kto i na co zbiera środki? informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: www.mac.gov.
pl/zbiórki lub bezpośrednio w ustawie (Ustawa z dnia 14 marca 2014 
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Dz.U. 2014,poz. 498). 
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Konkurs ,,Moja wieś ma kolor biało-czerwony” to już tradycja w gminie Strzegom. Już po raz drugi sołectwa – z okazji Majowego Święta - przystąpiły do tej patriotycznej zabawy, 
przystrajając okoliczne świetlice wiejskie, wiaty przystankowe, ogrodzenia i domostwa biało-czerwonymi barwami. W tym roku do rywalizacji stanęło 8 wsi tj. Żelazów, Żółkiewka, 
Skarżyce, Międzyrzecze, Stanowice, Modlęcin, Jaroszów i Rogoźnica. W wyniku obrad, jury postanowiło nagrodzić następujące sołectwa: pierwsze miejsce dla Żółkiewki, drugie 
dla Żelazowa, trzecie zaś dla Stanowic. Poniżej przedstawiamy fotografie naszych biało-czerwonych wsi.

Nasze wsie biało-czerwone


