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StrzeGom

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
Scalenia ziemi  
ważne dla wsi 

Żeby wieś mogła być za-
kwalifikowana do scalenia 
gruntów trzeba zebrać po-
wyżej 50% podpisów właści-
cieli. Jakie są tego korzyści? 

 str.4
  

StrzeGom
obrady rady  
o inwestycjach 

Strzegomscy radni podjęli 
szereg uchwał dotyczących 
zmian w budżecie. Czego 
one dotyczyły? M.in. inwe-
stycji str. 6

    

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!

Prezentujemy wsie gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Godzieszówek i Goczałków 
Górny. Kto się o nie trosz-
czy? Co się w nich zmieniło? 
Dlaczego warto je zobaczyć? 
To wszystko we wkładce  

 str. I – IV
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Kiedy rozmawia się ze strze-
gomianami z rejonu obszarów 
pokoszarowych, mówią jedno-
znacznie: – Nareszcie mamy 
nadzieję na normalność, a nie 
dziury i dziury. Chodniki to 
przecież pagórki. Jak wybudo-
wali ul. Dworcową, to przerwali 
w połowie i do nas już nie doszli. 
O placu zabaw to przez wiele lat 
mogliśmy marzyć - dziś zaczy-
na się budowa. O ul. Szarych 
Szeregów nie wspomnimy - to 
najpiękniejsza ulica w mieście, 
a było okropnie. Cieszymy się 
– mówi pan Krzysztof i pani 

Ania. Zadowolenia z budowy 
placu zabaw nie kryje także 
radna Marta Zięba, pomysło-
dawczymi tego projektu, która 
też szczególnie interesowała 
się otrzymaniem dotacji na 
remont ul. Armii Krajowej i ul. 
Wesołej. Na terenie obszarów 
pokoszarowych do chwili obec-
nej wybudowano ul. Koszarową 
(rok 2013) i wyremontowano 
najgorszą ul. Szarych Szeregów. 
Rok 2014 to budowa placu za-
baw, który wykonywać będzie 
ZUK spółka z o. o. w Strze-
gomiu oraz remont ul. Armii 

Krajowej i ul. Wesołej. W tej 
pierwszej wbudowana została 
kanalizacja sanitarna i desz-
czowa. W ul. Wesołej w roku 
ubiegłym wykonana została 
kanalizacja sanitarna, a w tym 
roku zostanie wykonana kana-
lizacja deszczowa. Na obu uli-
cach zostanie wymieniona na-
wierzchnia asfaltowa, wykonane 
zostaną nowe chodniki. Przed 
dawnym kasynem powstanie 
rondo przejazdowe w miejscu 
dzisiejszego pomnika. Obie 
ulice otrzymają oświetlenie le-
dowe. Prace wykonywać będzie 
nasza lokalna firma Drog-Ziem 
w konsorcjum ze Świdnic-
kim Przedsiębiorstwem Dróg 
i Mostów. Planowany termin 
zakończenia – połowa listopada 
br. - Szkoda, że nie przejęli-
śmy choć części budynków po 
koszarach polskich, można by 
tam na przykład zrobić przed-
szkole w klubie żołnierskim. 
Teraz są na to pieniądze unijne. 
Poprzedni burmistrz bronił się 
jak tylko mógł, by nie przejąć 
koszar, w tym hali sportowej 
– mówią mieszkańcy Strzego-
mia. - Staramy się zadbać choć 
o infrastrukturę, bo to szansa na 
ożywienie tego rejonu miasta 
– informuje burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta. 

- Cieszy także fakt powstania 
budynku mieszkalnego. Już 
niebawem w dawnym dowódz-
twie polskiej jednostki będzie 
hotel i restauracja, na remont 
której właściciel pozyskał część 

środków finansowych z Unii 
Europejskiej. Remont kapital-
ny ulic dojazdowych znacznie 
uatrakcyjni ten obiekt i ułatwi 
dojazd choćby z drogi krajowej 
nr 5 – kończy burmistrz.

Letnia pogoda sprzyja wszel-
kim pracom drogowym. Ak-
tualnie w gminie Strzegom 
trwają zakrojone na dużą ska-
lę prace związane z remontem 
chodników. Jedne są już na 
ukończeniu, na innych rozpo-
częły się właśnie roboty. 

W chwili obecnej trwają pra-
ce wykończeniowe związane 
z remontem chodnika na ul. 
Klonowej w Strzegomiu. Wy-
konano tam nową podbudowę, 
wymieniono krawężniki na 

odcinku 350 mb. i obrzeża na 
odcinku 125 mb. oraz ułożono 
nową nawierzchnię z kostki 
betonowej na powierzchni ok. 
510 m². Wartość zadania, które 
wykonywał Zakład Usług Ko-
munalnych w Strzegomiu sp. 
z o.o., wyniosła 60 tys. zł.

Mieszkańcy ul. Żeromskiego 
w Kostrzy już niedługo będą 
mogli spacerować po odnowio-
nym chodniku (o dł. 280 mb. 
i powierzchni 480 m²). Wyko-
nawcą zadania jest także spółka 
ZUK w Strzegomiu, a koszt 
wyniesie blisko 57,5 tys. zł. 

Prace związane z modernizacją 
chodnika zostaną zakończone 
do końca lipca br.

Dobiegła końca natomiast 
budowa chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2792D - ul. Ofiar 
Gross Rosen w Rogoźnicy (dł. 
155 mb.). Wartość prac wyniosła 
ok. 20,7 tys. zł brutto. Wyko-
nawcą robót, których odbiór 
techniczny miał miejsce w dniu 4 
lipca br., była wyłoniona w prze-
targu firma Roboty Ogólnobu-
dowlane, Ziemne i Instalacyjne 
z Boleścina. 

TW

Kolejne drogi jak nowe

Remonty chodników w gminie Strzegom 

Na obu ulicach zostanie wymieniona nawierzchnia, wykonane będą również nowe chodniki. Powstanie rondo w miejscu pomnika

Już niedługo po nowym chodniku będą spacerować mieszkańcy ulicy Klonowej w Strzegomiu oraz ulic w Kostrzy i Rogoźnicy

Jeszcze w tym roku wyremontowana zostanie cała ul. Armii Krajowej i ul. Wesoła w Strze-
gomiu. Wykonawcą prac będzie firma Drog-Ziem, z którą podpisano już umowę. Gmina 
Strzegom otrzymała już dofinansowanie w kwocie 3,74 mln zł, ale istnieje możliwość 
zwiększenia dotacji do 4,81 mln zł (85%), pod warunkiem, że pojawią się jeszcze wolne 
środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013, które zostaną przeznaczone dla naszego projektu.

Koszty remontów
Koszt budowy ul. Koszarowej 604,2 tys. zł
Koszt całkowity remontu ul. Szarych 
Szeregów

5,58 mln zł

Koszt budowy placu zabaw przy  
ul. Koszarowej

123,6 tys. zł

Koszt remontu ul. Armii Krajowej i ul. Wesołej
Całkowity koszt objęty dofinansowaniem 5,8 mln zł

Dotacja już pozyskana
3,74 mln zł tj. 
66 % kosztów 
kwalifikowanych

Planowana dotacja
4,81 mln zł tj. 
85% kosztów 
kwalifikowanych

Koszty niekwalifikowane 96,5 tys. zł
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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 Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

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

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

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

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mo-
stów 1 lipca br. rozpoczęło 
roboty bitumiczne na drodze 
gminnej przy ul. Sosnowej.

Remont drogi ma na celu 
wykonanie nowej nawierzchni 
jezdni, stworzenie większej 
ilości miejsc parkingowych, 
wykonanie chodników z bru-
kowej kostki betonowej oraz 
zjazdu. Dodatkowo wymienio-
ne zostaną betonowe krawęż-
niki. W pracach przewidziane 
jest także zasianie trawnika 
oraz zamontowanie nowego 
oświetlenie typu LED. Wartość 
inwestycji wynosić będzie po-

nad 304 tys. zł. Termin zakoń-
czenia prac przewidziany jest 
na 5 września br. – To bardzo 
ważna inwestycja dla tej dziel-
nicy Strzegomia. Droga była 
dziurawa i wyglądała bardzo 
nieestetycznie. Najbardziej 
jednak cieszy mnie to, że pla-
nowane jest stworzenie miejsc 
postojowych. Czasem bardzo 
ciężko było zaparkować autem 
pod domem, bo jest przesyt 
samochodów na naszym osie-
dlu. Teraz, mam taką nadzieję, 
sytuacja nieco się wyklaruje 
i będzie lepiej - mówił pan 
Bogdan, mieszkaniec osiedla 
Kamionka.

kW

Podwórka gminne są aktualnie 
sprzątane przez dwie pracowni-
ce zatrudnione w formie robót 
publicznych. Panie, wyposażo-
ne w miotły, grabie i rękawice, 
nie narzekają na nudę, bo pracy 
mają naprawdę sporo. Świadczy 
o tym duża ilość worków pełnych 
puszek, butelek, petów i innych 
śmieci. Pierwotny blask odzy-
skały podwórka zlokalizowane za 

kamienicami w Rynku, na ul. Św. 
Anny, ul. Kamiennej czy w pobliżu 
Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel”. Prace będą kontynu-
owane. Jak podkreśla Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, sama 
idea sprzątania podwórek jest 
niezwykle pożyteczna i wszystko 

byłoby w porządku, gdyby nie 
jeden szczegół – Podwórka są 
czyste tak naprawdę tylko przez 
jeden dzień. Później jest już tylko 
coraz gorzej i wszystko wraca 
do „normy”. W związku z tym 
zwracam się z gorącym apelem 

do wszystkich mieszkańców na-
szego miasta o szczególną dbałość 
o swoje miejsce zamieszkania, bo 
tylko w ten sposób można spra-
wić, że będziemy żyć w schludnej 
i czystej okolicy – zaznacza.

TW

Jubilaci odznaczeni zostali  
medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie, które 
wręczył burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta wraz 
z upominkami i kwiatami. 
W uroczystości Jubilatom 
towarzyszyła najbliższa ro-

dzina i przyjaciele. Jubila-
ci, podsumowując wspólnie 
przeżyte lata, zgodnie przy-
znają, że największą radością 
ich życia są dzieci (dwie córki, 
syn), dziewięcioro wnucząt 
i pięcioro prawnucząt. 

red

Gmina Strzegom w czerwcu 
br. wykonała malowanie ozna-
kowania poziomego, w ramach 
którego pomalowano m. in. 
przejścia dla pieszych, ko-
perty wyznaczające miejsca 
parkingowe dla osób niepełno-
sprawnych oraz oznakowanie 
z serii P. 

Wartość zadania wyniosła po-
nad 17 tys. zł. Wykonawcą za-
dania była firma MK DROGI 
z miejscowości Żarki-Letnisko. 

– Pomalowanie oznakowania 
poziomego było podyktowane 
przede wszystkim względami bez-
pieczeństwa na naszych drogach 
– podkreśla Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowi-
ska i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. – Poprzednie 
oznakowanie było już słabo wi-
doczne i do końca nie spełniało 
swojego podstawowego prze-
znaczenia. Teraz powinno być 
zdecydowanie lepiej – dodaje.

red

Asfalt na Sosnowej

Podwórka wysprzątane, ale…

Szmaragdowe Gody p. Finik

Pasy w mieście są już pomalowane

O remont tej ulicy wielokrotnie wnioskował radny Tomasz Marczak. Nowa droga ma być gotowa 5.09.14’

Porządek jest tylko jeden dzień. Później wszystko wraca do „normy” i po pracach nie ma śladu

- Życzymy Państwu Finik bardzo dużo zdrowia, miłości, wiele radości i opieki najbliższych osób 

Poprzednie oznakowanie było już słabo widoczne i nie spełniało swojego podstawowego zadania

6 czerwca br. minęło 55 lat od chwili, gdy Państwo Stefania i Jan Finik związali się węzłem małżeńskim w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Strzegomiu, przyrzekając sobie wówczas dozgonną miłość, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenia te 
złożyli z ufnością, wierząc, że jest ich dwoje i że będą dzielić razem dobry i zły los, wspomagać się wzajemnie w chwilach 
trudnych i cieszyć się wspólną radością. Przysięgi dotrzymali, mimo wielu złożonych zdarzeń losu.

Strzegomskie podwórka w ostatnim okresie przeszły małą 
metamorfozę. Z bardzo zaniedbanych i zaśmieconych 
zmieniły się w estetyczne i czyste miejsca, odzyskując tym 
samym swój dawny wygląd.
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Lipiec
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

06.07-12.07 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

13.07-19.07 Vademecum Strzegom  
ul. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

20.07-26.07 Centrum Strzegom  
ul. Witosa 5

tel. 74/857-
19-64

Kiedy dyżury naszych aptek? Czynny inaczej Ważne: kiedy i gdzie nie będzie prądu? 
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

Informujemy wszystkich mieszkań-
ców gminy Strzegom, że w okresie 
od dnia 01.07.2014 r. do dnia 
29.08.2014 r. Urząd Miejski będzie 
pracował w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek:  
7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.30
piątek 7.00 - 13.30
Kasa Urzędu czynna w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek
7.30 - 14.00
wtorek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 12.30

red

Jak informuje dostawca 
energii elektrycznej, w związ-
ku z koniecznością przepro-
wadzenia prac remontowo-
eksploatacyjnych na urządze-
niach energetycznych, w lipcu 
nastąpią przerwy w dostawie 
prądu. Gdzie i kiedy?

08.07.2014 r. od godz. 8.00 
do godz. 16.00 prądu nie będą 
mieli mieszkańcy Tomkowic 
w budynkach o numerach: 
[wszystkie] 6-9 [wszystkie] 
44-47 i dz._87/1 dz._87/3 
dz._87/4 dz._87/5.

14.07.2014 r. od godz. 8.00 
do godz. 16.00 - Morawa nu-
mery: [wszystkie] 1-34.

15.07.2014 r. od godz. 8.00 
do godz. 16.00 - Strzegom 
ulice: Armii Krajowej [parzy-
ste]10-34 23 , Świętej Jadwigi 
[parzyste] 2-6 [wszystkie] 
8-13 , Zielona-[cała].

22-23.07.2014 r. od godz. 
8.00 do godz. 16.00 - Ol-
szany numery: [wszystkie]1-
10 104 [wszystkie]155- 157 
[wszystkie] 160-174 i dz._263 
dz._426/2.

24.07.2014 r. od godz. 
8.00 do godz. 11.00 oraz 
25.07.2014 r. od godz. 12.00 
do godz. 16.00 - Strzegom, 
ulice: Agrestowa- [cała], Al. 
Wojska Polskiego [parzy-
ste] 80-96 93, Anielewicza 
- [cała], Armii Krajowej 33a 
[wszystkie] 35-38, 40, 59 
[nieparzyste] 71-77 i dz._1/2 
dz._20 dz._26/20 dz._8/41, 
Ceglana [nieparzyste] 9-13, 
Gronowska-[cała], Jagodo-
wa-[cała], Strzelnicza-[cała], 
Winogronowa-[cała].

Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów kończy 
prace związane z przebudową 
drogi gminnej prowadzącej m. in. 
do cmentarza w Jaroszowie.

Nowa droga wzbogacona nie 
tylko zostanie o wzmocnione 
podłoże, ale również o nowe, 
betonowe krawężniki. Wyprofi-

lowane zostaną pobocza, a skarpy 
obsiane trawą. Firma zadba rów-
nież o oczyszczenie odwodnienia 
z namułu oraz o sprawdzenie 
przelotowości kanalizacji desz-
czowej, co jest bardzo ważne 
podczas intensywnych opadów 
atmosferycznych. 
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Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu Sp. z o.o. 
zakończył roboty związane 
z wykonaniem nawierzchni 
alejek z kostki granitowej na 
cmentarzu komunalnym przy 
ul. Olszowej w Strzegomiu. 

Roboty te były kontynuacją 
planu kompleksowego wy-
konania nawierzchni alejek 
nakreślonego przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu. Na wy-
konanie zadania przeznaczono 
60 tys. zł. Kwota ta została 
wykorzystana na pokrycie 
kosztów robocizny oraz kosz-

tów materiałów do wykonania 
podbudowy. Alejki wyłożo-
ne zostały kostką granitową 
10x10 w obramowaniu z kost-
ki granitowej 18x20. – Aż miło 
się teraz chodzi. Wcześniej, 
kiedy przychodziłem na grób 
mojej żony nie było aż tak 
ładnie. Najgorzej było jesienią, 
kiedy padał deszcz i ludzie 
brodzili po kolana w błocie. 
Teraz, gdy powstała nowa 
nawierzchnia nie będzie już 
z tym problemu - skomento-
wał pan Jerzy.

red

Jest nowa droga do cmentarza

Ładniej z nowymi alejkami

Niebawem ruszy II etap 
remontu, którego wykonawcą 
została firma „Janex” z Ka-
miennej Góry, która wygra-
ła przetarg (kwota 94 tys. 
zł). – W ramach II etapu 
będą wykonywane prace bu-
dowlane we wszystkich po-
mieszczeniach, które podniosą 

standard i estetykę świetlicy, 
m.in. wykonana zostanie nowa 
podłoga w sali głównej świe-
tlicy, uporządkowany zostanie 
również teren przed świetlicą 
i ogrodzenie - poinformowała 
Irena Kowalska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Urzę-

dzie Miejskim w Strzegomiu. 
Termin zakończenia prac 
przewidziany jest na jesień br. 

Koszt remontu łącznie to ok. 
350 tys. zł.
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Usprawnienia, nabycie wie-
dzy, poczucie bezpieczeństwa, 
integracja, wymiana doświad-
czeń i wszystko, co stanowi 
utrwalenie tożsamości i jed-
ności grupy, to efekty wyjazdu 
osób dotkniętych dysfunkcją 
utraty wzroku na szkolenie 
przeprowadzone w Ośrodku 
Polskiego Związku Niewido-
mych „Klimczok” w Ustroniu 
Morskim.

16 czerwca br. w Sali Herbowej 
CAS Karmel odbyło się spotkanie 
grupy uczestniczącej w wyjeździe 
już po raz trzeci. W szkoleniu 
wzięło udział 20 osób, członków 
Koła w Strzegomiu. – Podczas 
spotkania uczono nas wykony-
wania czynności usprawniających 
funkcjonowanie niewidomych na 
co dzień. Nie sposób wymienić 
wszystkich, ale najważniejsze dla 
nas było posługiwanie się białą la-
ską, uczenie się pisma punktowego 
Braille’a, które umożliwia osobom 
niewidomym zapisywanie i od-
czytywanie tekstów – komentuje 
Andrzej Zontek, prezes Koła 
w Strzegomiu. Podstawy syste-
mu Braille’a, składającego się ze 
znaków będących kombinacją 
sześciu wypukłych punktów uło-
żonych w dwóch kolumnach po 
trzy punkty w każdej, poznawał 
na spotkaniu Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. Nie było to 
łatwe zadanie. Najbardziej poży-
teczny i sprawiający dużo radości 
był pokaz sprzętu pomocniczego, 

tak bardzo potrzebnego w życiu 
codziennym. Szkolenie trwało 7 
dni i zawierało także program kra-
joznawczo – turystyczny w tym: 
zwiedzenie Kołobrzegu z prze-
wodnikiem, a dodatkową atrakcją 
był pobyt w pasiece połączony 
z degustacją miodu i poczęstun-
kiem z grilla. – Dwie godziny 
pszczelarz mówił o pszczelarstwie 
i zaletach miodu, bardzo mi się to 
podobało – stwierdził prezes. Bar-
bara Sitarz, która po raz pierwszy 
uczestniczyła w szkoleniu, była 
pod wrażeniem, dowiedziała się 
o wielu nowych działaniach i wy-
niosła ogromną wiedzę. – Dzięki 
wykwalifikowanym instruktorom 

mogłam się zmierzyć z wielo-
ma zadaniami wykonywanymi 
podczas szkolenia, a tak bardzo 
przydatnymi w codziennym życiu. 
Dużo radości sprawiło ćwiczenie 
w okularach Google z białą laską 
w terenie, pokaz sprzętu dla nie-
widzących w kuchni, czy rzeczy 
medycznych – zaznaczyła. Hitem 
był komputer pracujący w syste-
mie Braille’a. Podczas szkolenia 

uczestnicy pozyskali wiedzę, którą 
w przyszłości wykorzystają, by 
lepiej sobie radzić w pokonywaniu 
barier dnia codziennego. Każdy 
z uczestników wypowiadał się 
pozytywnie o owocach wyjazdu, 
wyrażając nadzieję, że zaintere-
sowanie i wsparcie burmistrza 
będzie towarzyszyć im także 
w przyszłości. 
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Zmiany w świetlicy

Niewidomi, ale bardzo dzielni w pokonywaniu barier

Niebawem ruszy II etap remontu, którego wykonawcą została firma „Janex” z Kamiennej Góry

Najważniejszym punktem wyjazdu było posługiwanie się białą laską, uczenie się pisma punktowego Braille’a

Andrzej Zontek, prezes strzegomskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych 
w imieniu grupy bardzo serdecznie podziękował Zbigniewowi Suchycie, 
burmistrzowi Strzegomia za finansowe wsparcie i życzliwość, pracownikom 
Wydziału Funduszy Europejskich na czele z naczelnikiem Anną Hałas za pomoc 
i doradztwo oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. 

Zakończona inwestycja będzie prezentować się niezwykle estetycznie i ułatwi 
mieszkańcom dojście do miejscowego cmentarza – Ta droga będzie dla nas 
jak zbawienie. Dzięki niej wielu ludzi będzie mogło bez problemu dostać się do 
swoich posesji czy garaży. A i na cmentarzu nie będzie błota - mówi mieszkanka 
Jaroszowa. Termin wykonania prac przewidziany jest na 29 sierpnia br.

Kończą się prace związane z realizacją I etapu remontu 
świetlicy wiejskiej w Goczałkowie. Do tej pory dobudowano 
nową kotłownię, wykonano instalację wodociągową, elek-
tryczną, p. poż., instalację c. o. W sali głównej wykonano 
nowy sufit, zamontowano ogrzewanie nagrzewnicami 
wodnymi, w pozostałych pomieszczeniach wykonano insta-
lację c. o. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz 
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe 
z dachu obiektu.
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Na spotkanie zaproszeni 
zostali sołtysi i członkowie 
Rad Sołeckich z pięciu wsi 
objętych programem urządze-

niowo rolnym tj. Stanowic, Ol-
szan, Granicy, Godzieszówka 
i Tomkowic. W ramach prac 
przygotowawczych do prze-

prowadzenia scalenia gruntów 
przekazane zostały sołtysom 
wykazy właścicieli gruntów, 
sporządzone według rejestru 
ewidencji gruntów, w celu 
zebrania podpisów właścicieli, 
posiadaczy samoistnych nie-
ruchomości jako przyszłych 
uczestników postępowania sca-
leniowego. Sołtysi przy udzia-
le członków Rad Sołeckich 
dołożą wszelkich starań, aby 
dotrzeć do właścicieli działek, 
do osób władających gruntem 
jako posiadaczy samoistnych, 
w celu zebrania podpisów na 
wniosku, który będzie kierowa-
ny do starostwa powiatowego. 
Termin zbierania podpisów 
wyznaczony został do dnia 15 
sierpnia br. Aby wieś mogła być 
zakwalifikowana do scalenia 
gruntów należy zebrać znacz-
nie więcej powyżej 50% podpi-
sów właścicieli nieruchomości. 
Zasadą przy zakwalifikowaniu 
danej wsi do scalenia w ramach 
tego programu będzie procent 
właścicieli przystępujących do 
scalenia. 

Rozmawiali o scaleniach w gminie
Aby wieś mogła być zakwalifikowana do scalenia gruntów trzeba zebrać powyżej 50% podpisów właścicieli. Termin zbierania podpisów mija 15 sierpnia br.

Gmina Strzegom od kilku 
lat stara się podejmować dzia-
łania zmierzające do zmniej-
szenia umieralności z powodu 
chorób społecznych, m. in. 
poprzez wykrywanie ich we 
wczesnym stadium rozwoju. 
Już od sześciu lat realizo-
wane są w ramach środków 
z budżetu gminy Strzegom 
programy profilaktyki chorób 
nowotworowych „Wygra j 
z rakiem”.

Głównym celem progra-
mów było i jest obniżenie 
zachorowalności na choroby 
nowotworowe, głównie raka 
jelita grubego i raka żołądka 
w populacji  mieszkańców 
gminy Strzegom, poprzez 
zapewnienie  dostępnośc i 
do badań profilaktycznych, 
przede  wsz ystk im badań 
gastroskopii i badań kolo-
noskopii.

Rak jelita grubego jest jed-
nym z najczęściej wykrywa-
nych nowotworów wśród spo-
łeczności naszego kraju, stąd 
też ukierunkowanie przez 
gminę Strzegom programu na 
tą jednostkę chorobową. Dru-
gą jednostką chorobową ujętą 
w programie profi laktyki 
zdrowotnej jest rak żołądka. 

Jest to choroba o dużej złośli-
wości. Niestety bardzo często 
przebiegającą bezobjawowo, 
aż do momentu, kiedy na le-
czenie jest już za późno. Dla-
tego choroba ta jest obarczo-
na dużą śmiertelnością. Także 
w roku 2014 Rada Miejska 
w Strzegomiu postanowiła 
przeznaczyć środki na reali-
zację programu profilaktyki 
chorób nowotworowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
raka jelita grubego „Wygraj 
z rakiem” dla mieszkańców 
gminy Strzegom. Jest to kwo-
ta 40 000 zł. 2 czerwca br. 
został rozstrzygnięty konkurs 
ofert na realizację programu. 
W wyniku postępowania kon-
kursowego został wyłoniony 
realizator programu. Jest nim 
Strzegomskie Centrum Me-
dyczno – Diagnostyczne Sp. 
z o.o. W ramach w/w pro-
gramu w roku 2014 zostanie 
wykonanych 80 badań gastro-
skopii i 80 badań kolonoskopii 
(w razie konieczności również 
badania histopatologiczne). 
Ponadto realizator zaofero-
wał wykonanie ewentualnych 
dodatkowych badań w razie 
wskazań medycznych. 
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Zdrowie jest najważniejsze!

Plac zabaw w Żelazowie nie-
dawno wzbogacił się o nowe 
zabezpieczenie. Także w Go-
czałkowie zadbano o bezpie-
czeństwo najmłodszych.

W Żelazowie chodziło o stwo-
rzenie strefy bezpieczeństwa, 
czyli wysypanie podłoża (pia-
sku), który będzie amortyzował 
dziecko w czasie upadku. – 
Wcześniej na placu zabaw było 
trawiaste, twarde podłoże, które 
spowodowałoby, że dziecko pod-
czas upadku mogłoby doznać 
poważnych obrażeń. Dlatego 
postanowiono wykonać taką 
strefę, by zapewnić najmłod-
szym maksymalną ochronę życia 

i zdrowia. Miejsce, w którym się 
teraz będą bawić, jest dostoso-
wane do wymogów bezpieczeń-
stwa - skomentował Andrzej 
Jakubowski, inspektor Wy-
działu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
w UM w Strzegomiu. Również 

na placu zabaw w Goczałko-
wie zaszły poważne zmiany. 
Dotychczasowe, nieestetyczne 
ogrodzenie zostało wymienione 
na mur z przęseł betonowych, 
oddzielający posesje od miejsca 
zabaw dla dzieci. 
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Jak dbają o bezpieczeństwo na naszych placach zabaw?
Miejsca, w których teraz będą się bawić dzieci, są dostosowane do wszystkich wymogów bezpieczeństwa

Zapraszamy mieszkańców całej gminy Strzegom w wieku 

50-70 lat życia, którzy nie mieli wykonywanych w/w ba-

dań do zgłaszanie się do Strzegomskiego Centrum 

Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o. przy ul. Witosa 7. 

Realizator programu będzie kwalifikował uczestników 

do programu na podstawie zgłoszeń i wskazań lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej. Po zakwalifikowaniu 

do programu pacjenci objęci będą opieką onkologiczną. 

Wszystkim uczestnikom programu profilaktyki układu 

pokarmowego zakładana będzie oddzielna dokumentacja 

medyczna w formie elektronicznej i papierowej.

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu  
2 lipca br. odbyło się spotkanie w sprawie scalenia gruntów 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 
2014-20, zorganizowane przy udziale dyrekcji Powiatowego 
Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy – Pawła Kaśkowa 
i Anny Kwiatkowskiej oraz burmistrza Strzegomia – Zbi-
gniewa Suchyty.

Scalenie gruntów to nie jest dawna „komasacja gruntów”, tu każdy właściciel będzie mógł decydować o swoim gruncie, 
o jego położeniu na danym obszarze. Scalanie gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe obszarów to wielka korzyść 
dla wsi, ale to właściciele zdecydują o przystąpieniu do scalenia.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

betty: witam! świetnie, że sms-
owy system informowania miesz-
kańców działa, ale dlaczego nie 
wykorzystać go do informowania 
mieszkańców o awariach wodo-
ciągów czy elektryczności? krótka 
informacja o tym gdzie, dlaczego 
i jak długo ma nie być wody czy 
prądu. do wik-u dodzwonić się 
w dzień awarii graniczy z cudem, 
więc czemu nie poinformować 
mieszkańców właśnie drogą sms-
ową?

Z systemu powiadamiania za 
pomocą sms-ów o braku dostaw 
wody WiK Strzegom korzysta 
wówczas, gdy obszar braku do-
staw dotyczy całego wodociągu. 
W przypadku awarii w dniu 
23.06.2014 r. brak wody obejmo-
wał swoim zasięgiem tylko część 
Strzegomia, ponieważ woda do 
miasta była przesyłana rurocią-
giem zastępczym i po stopniowym 

napełnieniu sieci wodociągowej 
zaczęła dopływać do części od-
biorców. Prędkość napełniania 
sieci zależy w znacznym stopniu 
od konfiguracji terenu i rozkładu 
ciśnienia wody w sieci, dlatego też 
trudno jest ściśle wyliczyć, kiedy 
i w jakim miejscu Strzegomia do-
stawa wody będzie wznowiona, co 
powinno być zawarte w sms-owej 
informacji. 

waldemar: witam panie burmi-
strzu! mam pytanie, kiedy nasi 
strażacy dostaną nowy samochód 
pożarniczy? jest on im bardzo 
potrzebny, ponieważ ich samochód 
już nie daje rady.

W 2014 r. kupujemy nowy 
samochód dla OSP w Rogoźnicy. 
W sprawie OSP w Jaroszowie 
rozmawiałem już z osobami funk-
cyjnymi w OSP gminy Strzegom 
i Państwowej Straży Pożarnej. 
W chwili rozpoczęcia budowy 
obiektu kulturalno-oświatowego 
z remizą strażacką chcemy rozpo-
cząć działania, by wprowadzić tę 
jednostkę do Krajowego Systemu 
Ratowniczego. Pozwoliłoby to 
otrzymać dotację na nowy sprzęt. 
W tym roku otrzymamy jeszcze 
samochód strażacki z miasta part-
nerskiego Torgau w Niemczech. 
O tym gdzie trafi ten samochód 
i dotychczas używany pojazd 
pożarniczy Star z Rogoźnicy, de-
cyduje Zarząd Miejsko-Gminny 
OSP. 

Fuchs: Panie burmistrzu, ostatnio 
naszą wieś obiegła (dosłownie) in-
formacja, że mieszkańcy budynku 
po byłej jednostce wojskowej mają 
zostać przekwaterowani. czy ma 

to może związek z tym, że budynek 
będzie sprzedany gminie? jeśli nie, 
to czy gmina ma jednak jakieś plany 
związane z tym budynkiem? jest 
on dosyć spory i ładnie położony, 
idealny pod mieszkania komunalne 
albo np. działalność oświatową. 
warto byłoby go wykorzystać, tak by 
już nie niszczał. widzę natomiast, 
że obecny zarządca czyli PkP 
w ogóle się nim nie zajmuje i nie 
ma nań pomysłu. 

Właścicielem budynku jest 
PKP i nie ma takiej woli, by gmina 
mogła przejąć tę nieruchomość. 
Nic nie wiemy o przekwatero-
waniu mieszkańców, dlatego że 
PKP nie informuje nas o swoich 
działaniach.

mieszkanka: gratuluję burmi-
strzowi 4 dni wolnego od pracy 
i zamknięcia tym samym urzędu 
w dniu 20.06. wtedy kiedy więk-
szość osób ma wolne bądź urlop 
i chciało załatwić zaległe sprawy, 
burmistrz zamknął urząd. no 
brawo! 

Skąd tyle złośliwości? Urząd był 
zamknięty, bo należało pracowni-
kom oddać dzień wolny za święto 
3 Maja. Tak musieli zrobić wszy-
scy pracodawcy, wybierając tylko 
termin. Urząd Miejski czynny 
jest we wtorki od 8.00 do 17.30, 
a w okresie letnim w godzinach od 
7.00 do 16.30 i wtedy jeśli nawet 
ktoś pracuje, to rano czy po połu-
dniu może załatwić sprawy.

jan: Panie burmistrzu, trudno nie 
zauważyć działań, które podej-
muje pan dla naszej gminy, w tym 
pozyskiwanie wielu milionów ze 
środków zewnętrznych. cieszę się 

także, że pan jako burmistrz za-
uważył, że gmina strzegom to tak-
że otaczające strzegom wsie, które 
przez ostatnie lata były bardzo 
zaniedbane. Pan to zmienił i nale-
żą się panu za to podziękowania. 
Piękne i wybudowane lub wyre-
montowane świetlice muszą tętnić 
życiem, tak aby spełniały swoje 
funkcje. na wsiach jest wiele osób 
chętnych do społecznego działania. 
Powstały stowarzyszenia, które 
mocno angażują się w życie naszych 
miejscowości, te stowarzyszenia 
pozyskują wiele dotacji zewnętrz-
nych na swoje działania. myślę, że 
mogłyby jeszcze więcej, gdyby nie 
wkład własny, który nie zawsze 
jest. czy gmina strzegom mogłaby 
uruchomić konkurs dotacyjny dla 
stowarzyszeń na wkład własny? 
niech to na początku będzie np. po 
5 tys. dla najlepszych projektów. 
to także mobilizowałoby stowa-
rzyszenia do kreatywności i po-
mysłowości. co pan o tym myśli? 
dodatkowo pieniądze z budżetu 
gminy byłyby wydatkowane tylko 
wtedy, gdy stowarzyszenie uzyska 
dotację z zewnątrz, czyli jeszcze 
więcej pieniędzy unijnych i nie 
tylko trafiłoby do naszej gminy.

Już dwa lata przyznajemy na-
grody dla aktywnych stowarzy-
szeń, które mają być nagrodą, 
a jednocześnie wkładem własnym 
do realizacji kolejnych projektów. 
Przykładem nagrodzonych są:

Konkurs dla organizacji poza-
rządowych LIDER NGO 2012

I miejsce (20 000 zł) - Stowa-
rzyszenie Mieszkańców na Rzecz 
Rozwoju Wsi Stanowice

II miejsce (18 000 zł) - Sto-

warzyszenie Mieszkańców Wsi 
Tomkowice 

III miejsce (15 000 zł) - Ama-
torski Klub Sportowy 

wyróżnienie (1 000 zł) - Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Lokalnej Aktywności „Rola”

Konkurs dla organizacji poza-
rządowych LIDER NGO 2013

I miejsce (10 000 zł) - Stowa-
rzyszenie na Rzecz Wspierania 
Kultury w Gminie Akcja

II miejsce (2 000 zł) - Fundacja 
Bazalt

III miejsce (1 000 zł) - To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej

 W tym roku też będą przyzna-
ne nagrody.

Ala: witam pana burmistrza! Py-
tanie moje dotyczy tak licznie obda-
rowanych orderami państwowymi 
i resortowymi. cieszy mnie, że tyle 
osób znalazło uznanie, ale…

Bardzo się cieszę, że święto na-
szej gminy rozpoczęła tak ważna 
uroczystość. Kryteria przyznawa-
nia odznaczeń państwowych są 
dostępne na stronie internetowej 
kancelarii prezydenta RP. Nie 
wszystkie wnioski zyskały akcep-
tację, a w stosunku do niektórych 
osób podwyższono stopień wy-
różnienia z Brązowego Krzyża 
Zasługi na Srebrny. Wnioski 
o resortowe odznaczenia skła-
dali za naszym pośrednictwem 
sami pracodawcy i zostały one 
zaakceptowane przez ministra 
gospodarki.

mm: witam pana burmistrza. 
moje pytanie dotyczy przyjęć 
dzieci do przedszkola. spełnia-

my wszystkie kryteria, obojga 
rodzice pracujący i dostaliśmy 
odmowę, gdy inni rodzice speł-
niają te same kryteria i ich 
dzieci zostały przyjęte do przed-
szkola. nie wiem, czym komisja 
się sugerowała, odr zucając 
moje dziecko. to my rodzice 
utrzymujemy gminę i to gminie 
powinno zależeć na tym, byśmy 
mieli jakieś perspektywy pracy. 
i co teraz panie burmistrzu? je-
den z rodziców musi się zwolnic 
z pracy, bo gmina od paru lat nic 
nie robi w kierunku przedszko-
li. wiem, wiem, w którym roku 
ma powstać nowe przedszkole, 
ale to nie rozwiązuje sytuacji 
na dzień dzisiejszy. nie można 
stworzyć dodatkowej grupy 
w przedszkolu? myślę, że to 
by rozwiązało sytuację dzieci 
i rodziców. jest bardzo dużo 
dzieci nieprzyjętych do przed-
szkola, więc to nie jest tylko mój 
problem. niech pan zapozna 
się z tą trudną sytuacją, jaka 
jest w naszej gminie na dzień 
dzisiejszy. Pozdrawiam i myślę, 
że pan rozwiążę ten problem jak 
najszybciej.

Rodzicom służy prawo od-
wołania do komisji rekruta-
cyjnej zgodnie z regulaminem 
rekrutacji, który jest do wglądu 
w każdym przedszkolu. Nato-
miast organ prowadzący (gmi-
na) ma obowiązek zapewnić 
miejsce w przedszkolu lub od-
dziale przedszkolnym dzieciom 
5 i 6-letnim (z drugiej połowy 
2008 r.). Informuję, że na terenie 
gminy Strzegom funkcjonują 
również przedszkola niepu-
bliczne.

Burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta został laureatem 
wojewódzkiego konkursu „Naj-
aktywniejszy lider pracujący na 
rzecz społeczności wiejskiej”. 
Został także nominowany do 
czwórki laureatów, z których 
jeden będzie wytypowany do 
„Krajowego Konkursu 
Kryształowej Koni-
czyny”.

Statuetkę, dyplom 
i gratulacje ode-
brał w czasie gali 
konkursu w dniu 
3 lipca br. we 
Wrocławiu z rąk 
wicemarszałka 
województwa 
dolnośląskiego 
- Włodzimierza 
Chlebosza i dyrek-
tora Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego – Ryszarda 
Czerwińskiego. Warto dodać, 
że była to już 10. edycja tego 
konkursu, do którego zgłoszono 
26 kandydatur. Komisja wybrała 
dziesięć osób przyznając tytuł 

laureata. - Bardzo dziękuję za 
rekomendacje mojej osoby, które 
w efekcie przyniosły mi sukces. 
To szczególna dla mnie nagroda, 
bo przyznana za pracę na rzecz 
środowiska wiejskiego, z którego 
się wywodzę. Nie wstydzę się tego, 
a wręcz przeciwnie jestem z tego 

dumny. Dzień dzisiej-
szy we wsiach naszej 

gminy pokazuje, 
jak wartościowe 
i aktywne jest 
to środowi-
sko. Dziękuję 
wszystkim za 
realizację wie-
lu działań na 
rzecz społecz-
ności wiejskiej, 

za budowanie 
naszej tożsamo-

ści, nie zapominając 
o tradycjach, kulturze, 

a jednocześnie dążąc do 
tego, by żyło się w niej nowo-
cześnie – powiedział Zbigniew 
Suchyta w czasie gali, dedykując 
swoją nagrodę mieszkańcom wsi 
gminy Strzegom.

Nagroda za pracę dla sołectw

W  s a l i  k o n f e r e n c y j -
ne j  Ur z ędu Mie jskiego 
w Strzegomiu 27 czerwca 
br. odbyło się spotkanie 
członków Gminnej Rady 
D z i a ł a l n o ś c i  Po ż y t k u 
Publicznego w Strzego-
miu z przedstawicielami 
Regionalnego Centr um 
Wspierania Inicjatyw Po-
zarządowych (RCWIP).

Było to pierwsze spotkanie 
w ramach projektu „Mode-
lowe Rady Działalności Po-
żytku Publicznego”, którego 
celem jest udział w specjali-
stycznym badaniu samooceny 
działań lokalnych i uzyska-
nie indywidualnego rapor-
tu z badań. Spośród ośmiu 
członków Radę Pożytku na 
spotkaniu reprezentowała 
połowa składu w osobach: 
Piotr Szmidt, Magdalena 
Kuczyńska, Karolina Jaro-
sińska i Paweł Mosór. – Było 
to bardzo ważne spotkanie, 
ponieważ od jego wyników 
zależy dalsza nasza współpra-
ca w ramach projektu i rodzaj 
podejmowanych działań oraz 
wsparcia. Dlatego szczególnie 
dziękuję za udział w spotka-
niu członkom Rady Pożytku 
z ramienia organizacji poza-
rządowych, którzy poświęcili 
swój prywatny czas i wzięli 
udział w badaniu – podsumo-
wuje Magdalena Kuczyńska. 

Podczas badania członkowie 
Rady Pożytku podsumo-
wali swoją dotychczasową 
działalność, opowiedziel i 
o tym czego udało się doko-
nać i o swoich planach oraz 
zamierzeniach. Dyskusja do-
tyczyła m. in. określenia roli 
Rad Pożytku, zadań, zasad 
współpracy. - Naszym celem 
jest wzmocnienie potencjału 
działających rad i wspieranie 
powstawania nowych. Zało-
żeniem projektu jest zwięk-
szanie przepływu informacji 
i współpracy pomiędzy ra-
dami, podnoszenie wiedzy 

na temat rad i opracowanie 
standardów ich działania, za-
proszenie do udziału w spo-
tkaniach i  w specja lnych 
moderowanych warsztatach – 
wylicza Sandra Tomaszew-
ska z RCWIP. Strzegomska 
Rada Pożytku już na samym 
początku wyraziła pozytywną 
opinię w sprawie przystą-
pienia do projektu, ponie-
waż zdaniem jej członków 
pomoże im to w stworzeniu 
standardów i mechanizmów 
dobrej współpracy zarówno 
z organizacjami pozarządo-
wymi, jak i samorządem. 

Rada: czas na konkrety
Spotkanie w ramach projektu Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego Info w skrócie 

Nowy przepust 
Niedawno zostały zakoń-

czone prace związane z na-
prawą przepustu umiejsco-
wionego przy ul. Aleja Woj-
ska Polskiego. Wartość prac 
wyniosła 27 tys. zł.

Wykonawcą robót  było 
przedsiębiorstwo „Roboty 
ziemne i budowlane - Da-
riusz Żubert”. Prace polegały 
na wymianie zniszczonego 
przepustu pod drogą gmin-
ną, gruntową, obsługują-
cą przyległe pola uprawne. 
Wymieniono rury betonowe 
oraz zbudowano przyczółki. 
Roboty zostały zakończone 
na początku czerwca br.

    

Rów na Morskiej
Firma „Roboty ziemne i bu-

dowlane Dariusz Żubert” była 
także wykonawcą rowu melio-
racyjnego, który powstał przy 
ul. Morskiej w Strzegomiu. 
Prace zostały zakończone pod 
koniec czerwca br.

Rów ma długość ok. 60 mb. 
Dodatkowo zarurowano ok. 
20 mb. rowu oraz wykonano 
studzienkę rewizyjną, czy-
li jeden z najważniejszych 
elementów kanalizacji, od 
którego zależy jej przyszła 
eksploatacja. Podjęte prace 
miały na celu zmniejszenie 
zagrożenia podtopienia pose-
sji przy ul. Morskiej, w razie 
intensywnych opadów atmos-
ferycznych. Wartość robót 
wyniosła 8 tys. zł.
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W toku obrad podjęto wie-
le uchwał istotnych dla funk-
cjonowania gminy i regulujące 
pracę rady. Jedną z najważniej-
szych, było podjęcie uchwały 
dot. zmiany w budżecie na rok 
2014, będących konsekwencją 
licznych inwestycji, realizowanych 
przez gminę. Zmiany polegały na 
zwiększeniu dochodów o łączną 
kwotę 714 193 zł, w tym z tytułu 
pozyskanych dotacji celowych. 
Po stronie wydatków nastąpiły 
przesunięcia między paragrafami. 
Podjęto także decyzję o przenie-
sieniu i zabezpieczeniu pomnika 
„XV rocznicy powstania LWP” 
w związku z przebudową ul. Armii 
Krajowej i Wesołej oraz przenie-
sienie pomnika „Granitowe Serce 
Polski” z rynku na rondo przy 
drodze krajowej. Wprowadzone 
zmiany w wieloletniej progno-
zie finansowej gminy Strzegom 
na lata 2014-2023 wynikają ze 
zmniejszenia lub zwiększenia 
limitu wydatków na realizowane 
obecnie inwestycje. W roku 2014 
zmniejszeniu uległy wydatki na: 
remont świetlicy wiejskiej w Ol-
szanach wraz z przebudową części 

pomieszczeń na kotłownię, wyko-
naniem instalacji C.O. i wymianą 
instalacji elektrycznej o kwotę 153 
298,00 zł; remont, przebudowa 
i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Goczałkowie z wykonaniem in-
stalacji kanalizacji deszczowej dla 
odwodnienia budynku świetlicy” - 
o kwotę 59 083,00 zł. Zwiększenie 
wydatków nastąpiło w zadaniach: 
„Przebudowa, rozbudowa oraz re-
mont świetlicy wiejskiej w Rusku” 
- o kwotę 33 000 zł z przeznacze-
niem na wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
odgromowych oraz nowego ogro-
dzenia; „Budowa przedszkola 
z oddziałem żłobkowym przy 
ul. Kościuszki w Strzegomiu – 
projekt” zwiększony został limit 
wydatków w roku 2014 o kwotę 
37 730,75 zł oraz w zadaniu pn. 
„Przebudowa chodników przy 
drodze 374 na odcinku od ul. 
Legnickiej do ul. Kasztelańskiej 
w Strzegomiu – Etap II” - o kwotę 
132 943,01 zł ze środków finan-
sowych z niewykorzystanych 
w terminie wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budże-
towego. Na wniosek mieszkańców 

Goczałkowa do porządku obrad 
wprowadzono projekt uchwa-
ły o przystąpieniu do zmiany 
planu zagospodarowania prze-
strzennego we wsi Goczałków. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia 
w przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Strzegom. Przed-
szkola publiczne, dla których 
organem prowadzącym jest gmina 

Strzegom, zapewniają bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę 
w wymiarze 5 godzin dziennie. 
Wysokość opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
w prowadzonych przez gminę 
Strzegom przedszkolach w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć 
wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę zajęć. Powyższą opłatę 
obniżono o 50 % dla rodzica 

samotnie wychowującego dziecko 
oraz za drugie i kolejne dziecko. 
Całkowicie zwolniono z opłaty 
dzieci posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności.

W związku ze złożeniem pi-
semnej rezygnacji przez Ryszarda 
Nabiałka z dnia 3 czerwca 2014 
r. z pełnienia funkcji przewodni-
czącego Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego 

oraz Ochrony Środowiska Rada 
odwołała go z pełnienia tej funk-
cji, a na przewodniczącą Komisji 
Bezpieczeństwa, Ładu i Porząd-
ku Publicznego oraz Ochrony 
Środowiska powołała Bogumiłę 
Skórę, której przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Wasy-
liszyn życzył powodzenia i suk-
cesów.

gk

Dyrektor placówki, podkreśli-
ła, że już cztery roczniki szkoły 
dziennej i trzy szkoły zaocznej 
zgłębiają tajniki zawodu, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
lokalnych przedsiębiorców, 

a uhonorowani statuetką przez 
5 lat służyli wsparciem, pomo-
cą, merytoryczną wiedzą i do-
świadczeniem, jako wykładow-
cy, nauczyciele i wychowawcy, 
kształcąc nowe kadry branży 

kamieniarskiej. - Dziękujemy 
za promowanie naszej szkoły 
w środowisku lokalnym, za pa-
sje, zaangażowanie i aktywność 
zawodową – wycieczki przed-
miotowe, praktyki zawodowe, 

udział uczniów w targach ka-
mieniarskich, a przede wszyst-
kim wyposażenie nowoczesnej 
pracowni górniczej – mówiła 
Dorota Sozańska. I dodała: 
- Przez ten okres zyskaliście 
sympatię uczniów i nauczycieli. 
Niech te statuetki będą wyrazem 
naszej wdzięczności i przyjaźni. 
W imieniu uhonorowanych głos 
zabrał Stanisław Sitarz, przed-

stawiając rys historyczny starań, 
które branża czyniła już na 
przełomie lat 2002/2003, a które 
nie zostały jednak zwieńczone 
sukcesem. Dopiero w 2010 r. 
udało się sfinalizować wspólne 
działania różnych podmiotów. 
- Chciałbym podziękować dy-
rekcji szkoły za to, że docenili 
nasz wkład w utworzenie kie-
runku – powiedział. Tadeusz 

Wasyliszyn, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
zapewnił zebranych o wsparciu 
i pomocy ze strony władz sa-
morządowych. - Choć jest to 
szkoła powiatowa, ale położona 
na naszym terenie, więc zawsze 
będziemy ją wspierać i z nią 
współpracować, dla dobra naszej 
młodzieży – zapewnił.

gk

Sesja o budżecie, inwestycjach i …

Wręczono statuetki przyjaciela szkoły

Podjęto między innymi uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przedszkola prowadzone przez gminę Strzegom. Dla rodziców będzie to spora oszczędność

– Dziękujemy za promowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym, za pasję, zaangażowanie i aktywność zawodową i praktyki – mówiła Dorota Sozańska

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2013 rok, Strze-
gomskiego Centrum Kultury za rok 2013, sprawozdania 
z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzegom z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji 
zadań publicznych na 2013 r.” oraz ocena zasobów pomocy 
społecznej za 2013 rok zapełniły porządek obrad sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu w dn. 25 czerwca br.

Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyta w dniu 25 czerwca br., była godną oprawą 
do podziękowań i wręczenia statuetek „Przyjaciela Szkoły” dla dwóch wybitnych osób, 
Stanisława Sitarza i Krzysztofa Skolaka, dzięki którym powstał przy Zespole Szkół 
w Strzegomiu nowy kierunek kształcenia - Technikum Górnictwa Odkrywkowego. 
Statuetki wręczyła Dorota Sozańska, pełniąca obowiązki dyrektora szkoły, w asyście 
młodzieży z Zespołu Szkół. 
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Dziś w numerze: Godzieszówek  i Goczałków Górny.

W 2013 wymalowano salę 
główną świetlicy, która jest 
w chwili obecnej najładniejszym 
pomieszczeniem w budynku. 
Według mieszkańców potrzebne 
jest na cito wykonanie centralne-
go ogrzewania, bo żadne remon-
ty nie pomogą, jeżeli nie będzie 

się ogrzewać budynku. Na par-
terze już pojawił się grzyb, więc 
już dłużej nie ma na co czekać. 
– Szkoda tego, co się już zrobiło 
– dodają. Trudno też korzystać 
z pomieszczeń świetlicy zimą, 
kiedy mieszkańcy, w większości 
rolnicy mają najwięcej czasu, by 

go spędzić z sąsiadami.- Mimo 
zimna, ludzie przychodzą na 
opłatek, festyn wsi, turniej wsi, 
czy dożynki sołeckie – zazna-
czają. – My nie mamy nic - nie 
mamy kościoła, szkoły, placu 
zabaw, a przecież mamy tak dużo 
małych dzieci. I w dodatku nikt 
nas nie słyszy, bo jesteśmy za 
daleko od Strzegomia – mówią. 
Za to Gminna Spółka Wodna 
„Strzegom” wykonała w latach 
2011-2013 gruntowną kon-
serwację urządzeń melioracji 
wodnej, w tym: konserwację 
1580 mb. rowów oraz drenaż 
na obszarze 0,15 ha na kwotę 
ponad 22 tys. zł. W 2012 r. 

gmina Strzegom wspólnie ze 
Służbą Drogową Powiatu Świd-
nickiego wykonała przebudowę 
przepustu pod drogą gminną 

krzyżującą się z drogą powiato-
wą. W 2013 r. wykonano korektę 
drzew rosnących przy stawie 
przeciwpożarowym, na terenie 

sołectwa w ramach programu 
„Bezrobotni dla gospodarki 
wodnej” obkoszono odcinek 
potoku Parowa.

Godzieszówek jest nie-
wielką wsią położoną na 
Obniżeniu Podsudeckim 
na wschodnim skraju Niec-
ki Roztockiej. Leży na wys. 
ok. 230-235 m n.p.m.

W 1978 roku z pracy w rol-
nictwie utrzymywało się 60% 
ludności zawodowo czynnej. 
Jest tylko minimalne zaplecze 
handlowe, brak infrastruk-
tury. Rozwija się natomiast 

przerób kamieniarski. Go-
dzieszówek jest wsią rolniczą 
powstałą na przełomie XIII/
XIV w. Wieś trwale weszła 
do historii dzięki wielkiej 
bitwie stoczonej 4 czerwca 
1745 r. przez armię austriac-
ko - saską dowodzoną przez 
księcia Karola Lotaryńskiego 
i wojska dowodzone przez 
króla Fryderyka II. Po 1945 
roku Godzieszówek staje się 
małą wsią rolniczą. Produkcja 
rolnicza rozwijała się dzięki 

korz ys tnym wa-
runkom glebowo - 
klimatycznym. Jed-
nakże wieś jest zbyt 
mała, aby powstało 
tu zaplecze han-
dlowo - usługowe 
czy infrastruktura, 
choć w pobliżu nie 
ma innych miejsco-
wości. We wsi wiele 
budynków miesz-
kalnych i gospo-
darczych zasługuje 
na pewną uwagę. 
Pozostałości po-
mnika poległych 
w bitwie w 1745 

r o k u  s t o j ą  n a 
wschód od wsi, 
w otoczeniu 
d ę b ó w . 
P o m n i k 
m i a ł 
p o s t a ć 
obelisku 
o wyso-
kości ok. 
1 0  m e -
trów na co-
kole, w któ-
rym umieszczo-
no tablice pamiątko-
we z nazwiskami poległych 
oficerów. Postument, na któ-
rym stał składał się z trzech 
stopni. Pomnik został odsło-
nięty 4 czerwca 1910 roku. 

J e g o 
projektantem 
by ł  R ichard 
Wa c k e r o w . 
D o  c z a s ó w 

dzisiejszych z obelisku po-
został  jedynie postument 
i kilka rozrzuconych elemen-
tów kamiennych. W 2000 
roku przed tym postumentem 
postawiono granitowy głaz, 
w którym wykuty był krzyż 
i tabliczka w języku polskim 
z wyjaśnieniem, iż tutaj odby-
ła się bitwa. 

Świetlica wiejska priorytetem

Godzieszówek słynący m.in. z żuru

Innym ważnym zadaniem było wykonanie przez Spółkę Wodna „Strzegom” gruntownej konserwację urządzeń melioracji wodnej za ponad 22 tys. zł

Wieś zapisała się w historii dzięki bitwie stoczonej 4 czerwca 1745 r. przez armię dowodzoną przez księcia Karola Lotaryńskiego i króla Fryderyka II

Wykonywane inwestycje w minionym okresie w Godzie-
szówku dotyczyły przede wszystkim zachowania budynku 
świetlicy wiejskiej od zniszczenia. Dlatego przeprowadzono 
częściowy remont świetlicy wiejskiej, w tym m. in. wymie-
niono 6 okien, zakupiono materiały na remont podłogi 
i wyremontowano dach. Świetlicę doposażono w sprzęt 
AGD i nowe meble. – Teraz naszym marzeniem jest budowa 
dla najmniejszych dzieci placu zabaw naprzeciwko świetlicy 
– mówią mieszkańcy. 

Z funduszu sołeckiego Godzieszówka w 2011 roku dokonano zakupu i montażu okien oraz zakupiono materiały na 
remont świetlicy. W 2012 roku zakupiono do świetlicy sprzęt AGD i audio-video oraz krzesła. W 2013 roku zakupiono 
podkaszarkę i paliwo do wykaszania terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono także materiały na wykonanie daszku 
nad wejściem do świetlicy, schodów czy poręczy. W celu prowadzenia imprez plenerowych zakupiono ławostoły, a do 
świetlicy wiejskiej - telewizor i termosy. W 2014 roku dokonano zakupu namiotu plenerowego, materiałów i sprzętu 
kuchennego do świetlicy wiejskiej oraz paliwa do kosiarki. W celu prowadzenia działalności kulturalnej dokonano zakupu 
artykułów, nagród i materiałów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno – edukacyjno - sportowych, jak również 
zakupiono usługę transportową i bilety wstępu na organizację spotkań kulturalno - edukacyjno – sportowych. Marzeniem 
Rady Sołeckiej jest budowa dla najmniejszych dzieci placu zabaw naprzeciwko świetlicy.

Działania kulturalne prowadzone są w świetlicy, 
gdzie zatrudniony jest młodszy instruktor. Zajęcia 
odbywają się w czwartek i piątek, skierowane są 
do mieszkańców wszystkich grup wiekowych. 
W ramach imprez odbywają się festyny rodzinne, 
turnieje wsi, ponadto organizowane są imprezy 
okolicznościowe tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki. 
Mieszkańcy Godzieszówka uczestniczą w życiu 
kulturalnym gminy Strzegom poprzez udział 
w Dożynkach Gminnych, Jarmarku Wielkanoc-
nym prezentując dorobek kulinarny i rękodzieła 
artystycznego. Korzystają z ofert kulturalnych 
Strzegomskiego Centrum Kultury poprzez udział 
w sekcjach i kołach zainteresowań, organizowa-
nych imprezach oraz wyjazdach.

Produkt lokalny to żur i pierogi ruskie 
Maria Krupnik, sympatyk zdrowej żywności, robi najlepszy w gminie żur. 
- Smaczny, zdrowy i łatwo go zrobić - mówią mieszkańcy. Żur króluje na 
stoiskach sołectwa podczas dożynek i festynów. By wszyscy poznali jego 
smak i mogli go zrobić sami, przytoczymy przepis na jego wykonanie. Skład-
niki: 1,5 l wody, 12 łyżek mąki żytniej, wegeta, sól i jak najwięcej czosnku (2 
główki najmniej). Wszystko wymieszać w słoju i odstawić na 10 dni w zim-
nym pomieszczeniu. Odlać połowę na 5 l wody, zagotować z białą kiełbasą. 
Boczek pokrojony drobniutko i podsmażony będzie wspaniałym dodatkiem 
do wywaru. Smacznego!

Sołtys: Grażyna Dawidowska
Liczba ludności: 132 
Powierzchnia: 2,55 km2

Gęstość zaludnienia: 53,3 osób/
km2

Lasy i grunty leśne: 0,92 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
230,33 ha
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

- Dzięki pracy Grażyny Da-
widowskiej wiele się zmieniło 
we wsi – świetlica i otaczający 
ją teren gminny. Jest pięknie 
– twierdzi Czesława Wójcik. 
- Otwarta na drugiego czło-
wieka, a przede wszystkim 
na sport, bo zna potrzeby 
młodych ludzi – dodaje Anna 
Kołosowska, członek Rady 
Sołeckiej. - Mieszkam od 
40 lat we wsi i cieszę się, że 
sołtysem jest kobieta. Dba 
o estetykę wsi, a poza tym jest 
niezastąpiona – mówi Maria 
Krupnik, mieszkanka wsi. 
Wiesława Malicka uważa, 
że pani sołtys jest typowym 
społecznikiem, który potrafi 
pociągnąć za sobą innych. 
– W końcu jest pielęgniar-
ką z zawodu, to wie jak się 
opiekować innymi - zaznacza. 
Grażyna Dawidowska pełni 
już drugą kadencję funkcję 
sołtysa Godzieszówka. – Pod-
jęłam się tego stanowiska 
z myślą o tym, aby pomóc 

naszej społecz-
ności w realiza-
cji niezbędnych 
potrzeb. Mimo że 
jest to praca, która 
wymaga dużo zaan-
gażowania i poświę-
cenia wiele prywatnego 
czasu. Daje mi ona wiele 
satysfakcji, dlatego cieszę 
się z każdego osiągnięcia na 
rzecz wsi – mówi pani sołtys. 
Jej zdaniem najważniejsze 
jest, aby robić to, co się lubi 
i lubić to, co się robi, a praca 
społeczna jest na to najlep-
szym dowodem. – Spraw 
w Godzieszówku jest dużo 
i wszystkie są ważne, jednak 
nie poddaję się i każdego roku 
stawiam sobie cele, które sta-
ram się realizować. Choć nie 
zawsze wszystko się udaje, to 
zabiegam o to, by mieszkań-
com żyło się lepiej – dodaje 
pani sołtys. Planów i zamie-
rzeń jest wiele. Te najbardziej 
pilne dotyczą remontu drogi 

powiatowej Godzieszówek – 
Strzegom. Szczytem marzeń 
jest kompleksowy remont 
świetlicy i montaż centralne-
go ogrzewania, bo na dzień 
dzisiejszy świetlica nie jest 
ogrzewana. - Ludzie lubią 
się spotykać, miejscem ta-
kich spotkań jest świetlica. 
Tu projektuje się wszystkie 
sztandarowe imprezy sołeckie 
typu: spotkanie opłatkowe, 
festyn wiejski, turniej wsi, 
dożynki. A wszystko pod 
okiem doświadczonego in-
struktora z SCK – komentują 
mieszkańcy. Nie bez zna-
czenia są pieniądze z fun-

duszu sołeckiego, którymi 
dysponuje wieś. Dzięki nim 
świetlica została doposażona 
w nowy sprzęt, wymienione 
zostały okna, wykonano nowe 
podłogi. – Ponieważ środki 
z funduszu nie są zbyt duże, 
najczęściej wystarcza nam 
na zakup materiałów, a prace 
wykonujemy we własnym za-
kresie – wyjaśnia pani sołtys. 
Istotną sprawą dla mieszkań-
ców jest również zagospoda-

rowanie boiska wiejskiego, na 
którym wolny czas mogłyby 
spędzać dzieci i młodzież. – 
Zabiegamy, aby w tym miejscu 
powstał plac zabaw dla naj-
młodszych, ponieważ przyby-
wa nam pociech, a więc takie 
miejsce jest dla nas niezbędne. 
Z podziwem obserwujemy 
place zabaw, które powstają 
w innych wsiach i czekamy na 
taki w Godzieszówku – mówi 
Grażyna Dawidowska. Pani 

sołtys cieszy się, że są ludzie, 
którzy dbają o estetykę nie 
tylko własnych posesji, ale 
i całej wsi. – Nie ukrywam 
jednak, że chciałabym, żeby 
zaangażowanie niektórych 
mieszkańców w sprawy wsi 
było większe. Myślę, że przy 
większej inicjatywie wszyst-
kich mieszkańców, uda nam 
się zrobić jeszcze wiele, bo 
tylko dzięki integracji może-
my dużo zdziałać. 

Pracują z wielką satysfakcją
Pani sołtys uważa, że przy większej inicjatywie mieszkańców, uda się zrobić jeszcze więcej, bo tylko dzięki integracji można dużo zdziałać

- Sołtys Godzieszówka Grażyna Dawidowska jest bardzo 
dobrą organizatorką życia kulturalnego wsi. Jest zawsze 
tam, gdzie trzeba. Zawsze dopnie swego. Nadaje się 
jak nikt inny do pełnienia tej funkcji – mówi Maria 
Kowalska, mieszkanka wsi. Rada Sołecka Godzie-
szówka jest twórczym organem wspomagającym 
sołtysa. W jej skład wchodzą: Tomasz Kołodyń-
ski, Anna Kołosowska, Emilia Kołosowska, 
Angelika Krupnik, Wiesława Malicka, Anna 
Moor i Janina Petko.

Serwetki białe i kolorowe, 
z kordonku i wełny czy ser-
wetki fantazyjne z falbanką, 
to wykonane misternie na 
szydełku przez Czesławę 
Wójcik, zachwycające, małe 
dzieła sztuki. Ale nie tylko 
szydełkowanie jest pasją pani 
Czesławy, bo również robótki 
na drutach są jej specjalno-
ścią. Wyczarowuje z wełny 
nietypowe chusty, pledy, swe-
try i bluzki. Czesława Wójcik 
interesuje się rękodziełem od 
dzieciństwa. Już w wieku 15 
lat zaczęła wyszywać swo-
je pierwsze serwetki. Jedną 
z nich zostawiła sobie na 
pamiątkę. To piękno wyszyte 
igłą na płótnie. Dziś druty, 
szydełko i igła to jej narzę-
dzia pracy. – Szydełkuję, bo 
lubię, cieszę się jak coś zrobię. 
Jak ją wykrochmalę i ładnie 
wygląda, to zastanawiam się, 
czy to ja zrobiłam? – śmieje 
się. Pani Czesława szydełkuje 

szybko, jedną serwetkę zrobi 
w ciągu dnia. Niezwykłe są 
serwetki z falbanką, których 
jak mówi, wykonała siedem. – 
Te serwetki są czasochłonne, 
ale piękne - można na nie 
postawić wazon lub inne 
dekoracje, same w sobie sta-
nowią ozdobę stołu. Swoje 
prace eksponuje w domu, 
zdobią jej  przestrzeń ży-
ciową. - Cieszy mnie to, że 
za każdym razem robię coś 
nowego, niepowtarzalne-
go, co jest wyłącznie moim 
dziełem. W domu otaczam 
się  rzeczami, które  sama 
wykonałam. O bdarowuję 
nimi także bliskie mi osoby. 
Używając szydełka czy dru-
tów, można wyczarować wiele 
pięknych rzeczy z różnego 
rodzaju nici i wełny. Dlatego 
rękodzieło jest coraz bardziej 
popularne i doceniane przez 
znawców oraz potencjalnych 
nabywców tych dzieł.

Maria Kowalska, mieszkanka 
Godzieszówka od 1945 r., jest 
specjalistką od robienia nalewek. 
Wie jak zatrzymać w butelce 
smak i zapach lata, a zimą roz-
koszować się przyrządzonymi 
przez siebie nalewkami. – Robię 
je, bo lubię, a poza tym piję dla 
zdrowia – mówi. Wykonanie 
nalewki, jak zaznacza, to nic 
trudnego. Wystarczy mieć tro-
chę owoców, chwilę wolnego 
czasu i cierpliwości. Pani Maria 
robi nalewki na wielu owocach, 
ale najbardziej lubi wiśniówkę, 
malinówkę i aroniówkę. – Aro-
nia była kiedyś bardziej znana, 
dziś jest trochę niedocenia-
na. A przecież owoce aronii 
posiadają wiele właściwości 
leczniczych. Mają one bardzo 
dobry wpływ na serce i naczynia 
krwionośne. Aronię zalecam 
osobom, które mają wysokie 
ciśnienie, bowiem ona je obniża, 
a poza tym działa przeciwkr-

wotocznie i uspokajająco, więc 
dobrze działa na sen i usprawnia 
przemianę materii - komentuje. 
Zalety aronii są udowodnione, 
zatem jak zrobić nalewkę? Pani 
Maria podaje swój przepis: 1,5 
kg aronii, 3 l wody, 200 liści 
wiśni, kwasek cytrynowy, cukier 
wg uznania – Wszystko razem 
gotujemy 2 godz. Przecedzamy 
przez sitko i do wystudzonego 
wywaru dodajemy 1/2 l spirytu-
su. Przechowujemy w szczelnie 
zamkniętych butelkach. Pani 
Maria ma nie tylko przepis na 
nalewki, ale także przepis na 
życie. A jak należy żyć? - Na-
leży żyć uczciwie, zgodnie, nie 
odsuwać się nawzajem od siebie. 
Dzień jest za krótki na noszenie 
urazy. Kiedyś sąsiedzi żyli zgod-
nie. Teraz ludzie się zamknęli. 
Każdy poszukuje szczęścia, 
a przecież szczęście jest w nas 
– mówi jedna z najstarszych 
mieszkanek Godzieszówka. 

Maria Krupnik zajmuje się 
rolnictwem od 40 lat. Pochodzi 
z Kłaczyny, z rodziny rolniczej. 
Cechuje ją piękno wewnętrzne 
i piękno do kreowania otocze-
nia. Ogładę i elegancję wyniosła 
z rodzinnego domu. - Było nas 
jedenaścioro dzieci, mama uczyła 
nas porządku w domu i szacunku 
do drugiego człowieka – zaznacza. 
Po wyjściu za mąż przeprowa-
dziła się do Godzieszówka, gdzie 
gospodarowała wraz mężem 
na 7 ha. W latach późniejszych 
powiększyli gospodarstwo do 
100 ha. – Pokochałam ziemię 
i pracę na roli – mówi. Było co 
robić, a mimo tego pani Maria 
znalazła czas na realizacje swojej 
pasji. - Śpiewałam w zespole 
„Kostrzanie” ponad 20 lat. Bardzo 
lubię ludzi, kontakt z nimi. Od 20 
lat państwo Krupnik prowadzą 
rodzinne gospodarstwo wraz 
z synową i synem, który jako 
jedyny z trójki dzieci pozostał na 
gospodarce. Gospodarstwo rolne 
jest nowoczesne i zmechanizo-

wane. Uprawiają przede wszyst-
kim pszenicę, buraki i rzepak. 
Praca na roli to jedyne źródło ich 
utrzymania. Zawsze radzili sobie 
sami, a w ich rodzinie panowała 
zgoda. - Kiedyś mieliśmy bardzo 
dużo krów, trzodę chlewną i bydło, 
teraz już nie - wyjaśnia. Rok temu 
ich gospodarstwo uległo poża-
rowi, ale dzięki ludziom dobrej 
woli z gminy Strzegom i innych 
gmin np. z Jawora, podnieśli się 
z nieszczęścia i obecnie spłacają 
ostatnie raty. - Choć spotkało nas 
nieszczęście, to ja jeszcze bardziej 
pokochałam ludzi. Bardzo ich ko-
cham i chciałam im podziękować, 
że tak szybko zareagowali i stanęli 
przy nas. Tym których dotyka 
nieszczęście chcę powiedzieć, by 
się nie załamywali, bo zawsze jest 
wyjście, nawet nie wiemy kiedy 
i od kogo przyjdzie pomoc. Ni-
gdy nie należy stać obok cudzego 
nieszczęścia, bo dobro wraca do 
ludzi z powrotem i to podwójnie. 
Bardzo was kocham i dziękuję – 
mówi wzruszona. 

Magia rąk Czesławy Wójcik Zdrowie zamknięte w butelce Kocha ludzi i pracę na roli



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom IIIRoZWóJ WSI W GMINIe STRZeGoM – GoCZAŁKóW GóRNy  

Łącznie wybudowano 6 km 
kanalizacji grawitacyjnej i tłocz-
nej oraz dwie przepompownie. 
Sprawnie przebiegła również 
realizacja podłączeń budyn-
ków do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej z udzia-

łem dofinansowania z gminy 
Strzegom oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach Programu prioryte-
towego „Dofinansowanie przy-
domowych oczyszczalni ścieków 

oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyj-
nego”. W Goczałkowie Górnym 
wykonano 19 szt. podłączeń 
o łącznej długości 364,20 mb. 
W 2013 r. zostały odtworzone 
nawierzchnie odcinków dróg 
uszkodzonych podczas prac 
związanych z budową kanali-
zacji, a obecnie realizowany jest 
projekt budowy nowej drogi 
z chodnikiem o długości 150 
m. W ramach bieżącego utrzy-
mania dróg wykonywano prace 
typu: regulacja pionowa studzie-
nek kanalizacji deszczowej oraz 
czyszczenie odcinków kanaliza-
cji deszczowej. Obecnie Spółka 
WiK w Strzegomiu realizuje 
zadanie pn. „Budowa pompowni 
wody w Goczałkowie (ul. Osie-
dle, dz. nr 266, 267, 269) w celu 
podniesienia ciśnienia wody na 
terenie wsi Goczałków Górny 
w Gminie Strzegom.” Wy-
budowana pompownia wody 
zapewni mieszkańcom wsi do-
stawę wody w wymaganej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem. 

Pompownia będzie komplet-
nym urządzeniem działającym 
automatycznie w trybie bez-
obsługowym. Zakończenie re-
alizacji zadania planowane jest 
do 31 lipca 2014 r. W 2012 r. 
wykonano tam bieżący remont 
drogi transportu rolnego Go-
czałków Górny – Bartoszówek 

oraz przepust na potoku Cicha 
Woda. Ważną dla integracji 
mieszkańców z powodu braku 
świetlicy była budowa altanki 
na terenie rekreacyjnym wsi. 
Dziś wokół niej toczy się życie 
towarzyskie i organizowane 
są imprezy plenerowe, przede 
wszystkim: festyny rodzinne 

z udziałem mieszkańców wsi, 
święto pieczonego ziemnia-
ka czy inne. Gminna Spółka 
Wodna „Strzegom” wykonała 
w latach 2011- 2013 gruntowną 
konserwację urządzeń meliora-
cji wodnej, w tym: konserwację 
525 mb. rowów na kwotę 6,6 
tys. zł.

Goczałków jes t  na jwy-
żej położoną wsią w gmi-
nie Strzegom. Wspaniałe 
usytuowanie zaprasza do 
wędrówek pieszych, rowero-
wych i konnych. Z każdego 
miejsca we wsi roztacza się 
piękna panorama na Sudety: 
od Gór Bardzkich, poprzez 
Sowie, Kamienne, Wałbrzy-
skie, Karkonosze ze Śnież-
ką i jak mówią mieszkańcy, 
„tylko z naszej wsi jest taki 
widok”. – To dobre miejsce 
do osiedlania się i życia. Jest 
przyjazne dla środowiska. 
Orły i pustułki odwiedzają 
wieś, borsuki swobodnie żyją 
w starych piwnicach, jest 

dużo lisów, jenotów, kuropa-
twy i przepiórki – wyliczają. 
Goczałków Górny to wieś 
położona na południowym 
skraju Wzgórz Goczałko-
wickich, na wysokości ok. 
230-249 m n.p.m. Goczałków 
Górny jest wsią rolniczą. 
W 1978 roku był PGR i 17 
gospodarstw. W 1988 roku 
z pracy rolniczej utrzymywało 
się 18% ludności czynnej za-
wodowo. Sporo mieszkańców 
pracowało w kamieniołomach 
i  zakładach Goczałkowa, 
Strzegomia i Jawora. Wieś ma 
zaplecze handlowo - usługo-
we. Wieś ma dość krótką hi-
storię. Powstała w 1615 roku. 

Została zało-
żona jako folwark 
przez Georga Friedricha von 
Schliewitza i Kleinwanderssa, 
który wznowił tu dwór. Osa-
da początkowo rozwijała się 
słabo. W 1738 roku powstała 
tutaj  szkoła ewangelicka. 
W 1743 r. właścicielem był 
Gustaw Wilhelm von Rich-
thofen. W 1785 roku był tu 
pałac, folwark i wiatrak. Na 
przełomie XVIII/XIX wie-
ku wieś szybko się rozrosła. 
W 1825 roku było tu 35 
domów, pałac z folwarkiem, 
wiatrak i cegielnia. Po 1945 
roku Goczałków Górny stał 
się wsią rolniczą. Odnotowuje 
się stały, powolny spadek licz-
by mieszkańców, co wynika 
także z upadku przemysłu 
w okolicy, bowiem warunki 
naturalne dla rolników są 

tu dość trudne. W zespole 
pałacowym mieścił się jeden 
z zakładów Stadniny Koni 
w Strzegomiu. Układ prze-
strzenny wsi zdominowany 
jest przez zespół pałacowy 
wzniesiony w górze wsi, wy-
korzystywany przez Stadninę 
Koni, a później Zakład Do-
świadczalny Puławy. Zabu-
dowania pałacowe skupione 
są przy dwóch dziedzińcach. 
Poza wsią, przy drodze do 
Lusiny, na wschodnim skraju 
Lasu Pagórnik, przy rozdrożu 
z drogą polną stoi krzyż po-

kutny. Są na nim wyryte dwa 
koła od wozu, co świadczy 
o tym, że w tym miejscu zgi-
nęła osoba przejechana powo-
zem. W najwyższym punkcie, 
za szosą naprzeciwko zespołu 
pałacowego stoi kamienny 
pomnik poległych w I wojnie 
światowej. Ma kształt kamien-
nego obelisku z płaskorzeźbą 
hełmu i tabliczkę z nazwiska-
mi. Obok ustawiono wtórnie 
kamienne krzyże i nagrobki. 
W rejestr zabytków w Go-
czałkowie Górnym zostały 
wpisane: zespół pałacowo-fol-

warczny, pałac z 1889 r., park 
z przełomu wieków XIX-XX 
i folwark z XVIII w., przebu-
dowany w kolejnych wiekach: 
XIX i XX. 

Mała wieś, wielkie działania

Atutem są tu nie tylko piękne widoki

Obecnie realizowany jest projekt budowy nowej drogi z chodnikiem o długości 150 m, w minionym roku wybudowano tu ponad 6 km kanalizacji

Orły i pustułki odwiedzają wieś, borsuki swobodnie żyją w starych piwnicach, jest dużo lisów, jenotów czy przepiórek. To dobre miejsce do osiedlania

- Fundusz sołecki jest nieduży, służy do konsolidacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego – mówi sołtys wsi, Andrzej Kowszyn. – Chcemy mieć swój prąd, dlatego robimy przyłącze energetyczne przy placu zabaw, przeznaczyliśmy 3 tys. na ten 
cel – zaznacza sołtys. W 2011 roku fundusz sołecki Goczałkowa Górnego przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, w tym piłek oraz roślin ozdobnych i nawozów na urządzane we wsi rabaty i gazony. Ważne dla konsolidacji środowiska wiejskiego 
były dofinansowywane wyjazdy na baseny, wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej oraz turnieje tenisa stołowego. W 2012 roku dokonano zakupu sadzonek, ziemi, nawozów oraz artykułów BHP w ramach działań zmierzających do poprawy estetyki 
wsi. Zakupiono artykuły na imprezy integracyjne oraz apteczkę pierwszej pomocy. W ramach działań integracyjnych zakupiono usługę transportową celem wyjazdu na baseny, wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą, czy bilety wstępu. W ramach 
działalności kulturalno – rozrywkowej zakupiono usługę prowadzenia imprez plenerowych oraz opłacono zespół muzyczny na imprezę plenerową. Zakupiono także sprzęt sportowy. W 2013 roku zakupiono sadzonki, ziemię na gazony, nawozy i art. 
BHP dla uczestników prac społecznych na terenach zielonych w sołectwie. Zadbano o zakup artykułów i nagród dla uczestników imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym. W ramach działalności krajoznawczo – turystycznej i rekreacyjnej 
zakupiono usługę transportową na wyjazd na baseny, wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą, czy zakup biletów wstępu. Zakupiono artykuły i sprzęt sportowy na spotkania rekreacyjno – sportowe. W 2014 roku planuje się zakup artykułów i mate-
riałów dla uczestników prac społecznych na terenie sołectwa, montaż przyłącza energetycznego na placu rekreacyjno-sportowym, zakup artykułów i nagród dla uczestników spotkań kulturalno-edukacyjno – sportowych, a także zakup artykułów 
i sprzętu sportowego. - W czynie społecznym wszystkie tereny gminne zaniedbane, zapomniane, mieszkańcy uporządkowali, oczyścili, wykarczowali, wyrównali. Nasza robocizna, a zakupy gminy i tak wspólnie działamy – wyjaśnia sołtys. 

Sołtys: Andrzej Kowszyn
Liczba ludności: 252
Powierzchnia: 6,19 km2

Gęstość zaludnienia: 45,4 osób/
km2

Lasy i grunty leśne: 197, 98 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
367,71

W Goczałkowie Górnym, we wrześniu 2013 r. została za-
kończona budowa kanalizacji sanitarnej, której całkowity 
koszt wyniósł 2 934 168,81 zł i był współfinansowany z Unii 
Europejskiej w kwocie 1 195 365,00 zł. 

Goczałków Górny to wieś z przepiękną panoramą Sude-
tów, położona na styku trzech powiatów: świdnickiego, 
jaworskiego i średzkiego. W historii znana z bitew napo-
leońskich. 
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Andrzej Kowszyn, indywi-
dualista, działacz społeczny 
i związkowy jest sołtysem 
drugą kadencję. - Przez ten 
okres udało nam się zrobić 
niezwykle dużo: mamy m. in. 
nowe chodniki oraz plac za-
baw. Jedyną rzeczą, nad którą 
ubolewam jest to, że nasza 
wieś nie posiada świetlicy, ale 
mam nadzieję, że za kilka lat 
uda nam się ją zbudować - 
mówi sołtys. Jak sam twierdzi, 
ma wiele pomysłów, które 
mógłby wdrożyć w życie. 
- Mieszkańcy Goczałkowa 
Górnego są bardzo aktywni 
i z chęcią biorą udział w pra-
cach społecznych. Również 
młodzież bardzo się uaktyw-
nia, dba o swoją wieś i ko-
rzysta z różnych form i zajęć, 
które proponuje im Rada 
Sołecka. Ponadto w Goczał-
kowie Górnym, w porówna-
niu z innymi wioskami, jest 
bardzo dużo dzieci, co jest 
wielkim ewenementem - kon-
tynuuje. Andrzej Kowszyn 
uważa, że aby być dobrym 
sołtysem należy spełniać trzy 

p o d s t a w o w e 
kryteria: nale-
ży kochać ludzi, 
znać i czuć ideę 
ustawy samorzą-
dowej oraz trzeba 
być patriotą. - Ja 
patr iotyzm mam 
w genach. Jestem 
wnukiem legionisty, 
emerytowanym górni-
kiem KGHM, działaczem 
społecznym i związkowym - 
mówi. Według sołtysa każdy 
człowiek jest indywidualno-
ścią. Do każdego stara się 
podejść w taki sposób, żeby 
poczuł się ważny i potrzeb-
ny. - Jestem sołtysem, który 
kieruje się własnymi zasadami 
i rodzajem działań - mówi. 
Fundusz sołecki realizowany 
jest w 100%. – Pieniądze 
z funduszu wykorzystywane 
są przede wszystkim na za-
spokojenie potrzeb mieszkań-
ców np. na zorganizowanie 
dnia dziecka, festynu rodzin-
nego, wycieczek dla dzieci 
i młodzieży, mikołajek, święta 
ziemniaka, turniejów sporto-

wych. Jak sam mówi, chciałby 
dożyć czasów, kiedy o wybo-
rze radnych świadomie będą 
decydować tylko obywatele. 
Wtedy będzie lepiej i spra-
wiedliwiej. - Cieszy mnie 
kanalizacja, bo do tej pory 
mieszkańcy nigdy jej nie mieli. 
Dziękuję władzom gminy za 
starania na rzecz poprawy 
warunków życia i wypoczynku 
mieszkańców gminnej wsi. 
Przybywa nam wiele nowych 
dróg i chodników, a także 
miejsc rekreacji i wypoczynku. 
Jestem tym zbudowany. Patrzę 
na samorząd strzegomski jako 

na bardzo pozytywne zjawi-
sko. - Naszym marzeniem jest 
mieć świetlicę i prawdziwe 
boisko sportowe, by nasza 
młodzież miała swoje miejsce 
na ziemi, a jest jej sporo we 
wsi - mówią mieszkańcy. - 
Chcemy zatrzymać młodzież, 
by nie uciekła – zaznacza 
Jadwiga Kowszyn. W skład 
Rady Sołeckiej wchodzą aktu-
alnie: Monika Białous, Alicja 
Czekajło , Jolanta Łuc yk , 

Beata Michaliszyn, Stani-
sław Sienkiewicz i Krzysztof 
Świędrych. - Żaden sołtys 
nie dałby sobie rady bez Rady 
Sołeckiej. Żadna impreza nie 
byłaby możliwa do zrobienia, 
a mamy ich wiele: Turniej wsi 
Wieśnica – Goczałków Górny, 
Święto pieczonego ziemniaka 
na pożegnanie lata, Dzień 
dziecka, Mikołajki, wycieczki 
krajoznawczo - turystyczne do 
ZOO, Jaskini Niedźwiedziej, 

Osówki, Szlakiem Zamków 
Piastowskich, czy wszelkie 
inne działania sportowe są 
organizowane przy wydatnej 
pomocy Rady Sołeckiej. Plac 
zabaw, altanka, boisko sporto-
we mogło powstać na terenie 
gminnym tylko dlatego, że 
mieszkańcy uporządkowali 
teren wywożąc tony gruzu. 
O tym najlepiej wiedzą ci, któ-
rzy to robili – podsumowuje 
Andrzej Kowszyn.

Gospodarz i rada na medal
Dopóki na tej wsi będzie chociaż jeden człowiek, który wyjdzie ze mną do prac społecznych dla wsi, to warto być sołtysem – mówi A. Kowszyn

- Sołtys jest bardzo dobry, dba o wieś, jest aktywny, zna się 
na robocie, o co go poprosić - to on jest. Dzięki niemu wieś 
jest ładna, bo dba o nasadzenia kwiatów. Jest czysto, 
chodniki mamy. Cała wieś się schodzi, by sadzić 
kwiaty – mówi Zofia Pudło, jedna z najstarszych 
mieszkanek wsi. – Dba o wizerunek wsi – dodaje 
Michał Marciniszyn.

Michał Marciniszyn z za-
wodu jest rolnikiem, ale pa-
sjonuje się hodowlą gołębi 
pocztowych. Jak zaznacza, jest 
to jedyny w Polsce sport, do 
którego budżet państwa nie 
dokłada złotówki. Pan Michał 
należy od 1983 r. do Polskiego 
Związku Hodowców Gołę-
bi Pocztowych. Obecnie jest 
członkiem Oddziału w Żaro-
wie. Zainteresowanie gołębia-
mi pocztowymi zrodziło się 
u niego już od najmłodszych 
lat. Na początku kupował je 
od różnych hodowców w Pol-
sce, później sam hodował. - 
W gołębniku mam 34 gołębie, 
te lotowane – mówi. Gołębie 
urzekły go do tego stopnia, że 
zaprzyjaźnił się z nimi. Lubi 
rywalizację sportową, bo jak 
zaznacza, hodowla gołębi to 
taki sport. - Dla gołębi trze-
ba mieć czas, trzeba z nimi 
przebywać. Żeby zdobyć ich 
zaufanie, trzeba poświęcić im 

dużo czasu - zaznacza. I do-
daje: - Dla mnie to odskocznia 
od codzienności, relaks i odpo-
czynek - twierdzi. Pan Michał 
wystawiał swoje gołębie na 
licznych wystawach gołębi 
pocztowych. - W 2000 r. mia-
łem mistrza okręgu Wałbrzych 
w kat. B, w kategorii generalnej 
byłem na 33. miejscu w Polsce 
i w kat. B w regionie miałem 
4. miejsce – stwierdza. I do-
daje: - Jest to niełatwy sport, 
kiedyś było łatwiej, teraz jest 
pogoń za sukcesem, który 
wykańcza gołębie. – Obecnie 
ten sport staje się niemodny 
i coraz mniej młodych ludzi 
się interesuje nim. W gminie 
Strzegom jest ponad 30 ho-
dowców gołębi sportowych, 
którzy utrzymują ze sobą kon-
takty. Dla pana Michała ważne 
są spotkania z kolegami po fa-
chu. - Najpiękniejszy moment 
dla hodowcy to przylot gołębia 
z lotu- mówi. 

Stanisław Marciniszyn zaj-
muje się pszczelarstwem od 
młodzieńczych lat. Zainspi-
rował go ojciec i przyuczył do 
zawodu. - Kiedyś w co drugim 
domu była pasieka, każdy miał 
co najmniej dwa pnie. Teraz 
tylko cztery osoby zajmują się 
pszczelarstwem. Dziś tradycja 
zanika - komentuje. I z żartem 
opowiada, jak ojciec pozyskał 
pierwsze pszczoły: - Po wojnie 
traktorzysta złapał jakiś rój, 
nie wiedział co z nimi zrobić 
i zapytał ojca, czy chce go 
wziąć. Oczywiście, że chciał 
i tak to się zaczęło. Mieliśmy 
po Niemcach parę niedużych 
uli i wszystkie były puste i tak 
się zaczęła nasza przygoda 
z pszczołami. Teraz pszcze-
larstwo stało się moim hobby, 
dodatkowym zajęciem, które 
bardzo lubię – mówi. Żeby 
pszczoły miały co robić, miesz-
kańcy naszej gminy obsadzają 

drogi lipami. Jak zaznaczył, 
podstawową cechą pszczół jest 
pracowitość i odpowiedzial-
ność za system obronny i to 
w nich podziwia najbardziej. 
Ale nie tylko z pszczelarstwa 
jest znana rodzina Marcini-
szynów. Z okazji 50- lecia 
pożycia małżeńskiego swo-
ich rodziców, repatriantów ze 
wschodu, rodzina zbudowała 
okolicznościową kapliczkę ma-
ryjną, która została uroczyście 
poświęcona w roku milenijnym 
2000 przez śp. ks. Zbigniewa 
Michalewicza, proboszcza 
parafii w Goczałkowie. Był 
to niespotykany prezent na 
jubileusz, ale i też symboliczne 
nawiązanie do wiary przodków, 
bo rodzice pana Stanisława 
byli osadnikami z Czerlan 
i przybyli do Goczałkowa 
Górnego 16 kwietnia 1946 r. 
ze wschodu, gdzie kult maryjny 
był bardzo żywy. 

Zofia Pudło ma 81 lat i jest 
jedną z najstarszych mieszka-
nek Goczałkowa Górnego. Po 
spełnieniu swoich obowiąz-
ków rodzinnych i wychowa-
niu dzieci na porządnych 
ludzi, ma nareszcie czas dla 
siebie. Jej pasją jest ogród, 
który z pietyzmem pielęgnuje. 
Hoduje kury, zwiedza Euro-
pę, w tym Francję, do której 
pojechała pociągiem. Poznaje 
nowe zwyczaje i obyczaje. 
Opowiada mieszkańcom Go-
czałkowa Górnego, jak się tu 
w żyło po wojnie i jak jest 
na świecie. Do Goczałkowa 
Górnego przyjechała z Gród-
ka Jagiellońskiego w 1953 
roku. Tamte czasy wspomina 
z nostalgią: – Żyło nam się 
dobrze. Mieliśmy pierwszy 
samochód marki Trabant, 
pierwszy motocykl – Jawę, 
jeździłam na nim. Mieli-
śmy pierwszą we wsi pralkę, 
pierwszy telewizor - wszyst-

kie dzieci przychodziły do nas, 
siadały na podłodze i oglądały. 
W Goczałkowie Górnym 
była czteroklasowa szkoła 
podstawowa, a od piątej klasy 
dzieci chodziły do Goczałko-
wa. We wsi był piękny pałac, 
w pałacu piece, a wokół park, 
a w nim tulipanowce. I zazna-
cza: - Koło pałacu były korty 
tenisowe, basen sportowy, 
w parku były zabawy wiejskie, 
kto dziś o tym pamięta? Pałac 
był siedzibą znakomitego rodu 
Richthofenów. Obecnie po 
nieszczęśliwym pożarze pałac 
przestał spełniać swoją funk-
cję, dziś jest tam tylko biuro 
Gospodarstwa Doświadczal-
nego Puławy. - A przecież 
przed wojną wszystko tu było: 
i szkoła, park, pałac, świetlica, 
restauracja, sklep, rozwijało 
się rzemiosło była piekarnia, 
młyn i kuźnia, hotel i karczma, 
rzeźnia i piekarnia – szkoda – 
wzdycha. 

Hodowca gołębi pocztowych Zagorzały pszczelarz od lat Podróżniczka… ogrodniczka
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W kwietniu br. pożegnano pierwszy rocznik absolwentów szkoły dziennej nowego kierunku w ZS

7oświAtA 

Podsumowanie I etapu projektu „Wyrównanie szans eduka-
cyjnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Goczałkowie poprzez wdrożenie programu roz-
wojowego szkoły” współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

27 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Goczałkowie zakończył się pierwszy etap projektu „Wy-
równanie szans edukacyjnych uczniów”. 
Celem prowadzonych zajęć dodatkowych było wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów wywodzących się ze środowiska wiejskiego oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Bezpłatne zajęcia 
dodatkowe skierowane były do dzieci mających problemy w nauce 
oraz dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania. Zajęciami 
objętych było 110 uczniów. 

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia: 
› Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze 

dla kl. O. 
› Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze 

dla kl. I –III. 
› Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno –informatyczne 

dla kl. IV- VI. 
› Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne z elementami 

dziennikarstwa i teatru dla   kl. I – VI. 
› Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla kl. 

O – VI. 
› Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. I – VI. 
› Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl. I – VI. 
› Zajęcia logopedyczne dla kl. O –III. 
› Zajęcia wspomagające i koordynujące rozwój dziecka 5 i 6 letniego. 

- Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów, czego 
przykładem może być prawie 100 % frekwencja dzieci. Podczas zajęć 
wykorzystano pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu  
m. in.: gry edukacyjne, słowniki, programy multimedialne do nauki 
języka angielskiego, zeszyty ćwiczeń logopedycznych, instrumenty mu-
zyczne. Ponadto korzystano z zakupionego sprzętu multimedialnego, 
który wzbogacił dydaktyczną bazę szkoły. W przyszłym roku szkolnym 
zaplanowano wyjazd do Humanitarium – Ogrody Doświadczeń we 
Wrocławiu. Projekt będzie realizowany do 19 czerwca 2015 roku. 
Całkowita wartość dofinansowania wynosi 139 554,13 zł – informuje 
dyrektor PSP w Goczałkowie, Barbara Asynger.

Nadszedł wreszcie upragnio-
ny i długo oczekiwany przez 
uczniów czas w roku - wa-
kacje! 27 czerwca wszystkie 
placówki oświatowe z terenu 
gminy Strzegom zakończyły 
rok szkolny. 

W tym roku Wiesław Wit-
kowski - zastępca burmistrza 
Strzegomia, odwiedził 3 szkoły: 
PSP nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych. Zakończenie roku szkol-
nego zawsze ma uroczysty cha-
rakter, czasem pełny wzruszeń 
i wspomnień - zwłaszcza gdy 
żegnani są absolwenci. W tym 
dniu nie może zabraknąć gratu-
lacji, życzeń oraz motywacji do 
dalszej nauki. Wakacje to nie 
tylko czas błogiego odpoczynku, 

ale również możliwość zastano-
wienia się nad własnym życiem 
i przyszłością. – Warto stawiać 
sobie coraz to nowsze wymaga-
nia, zdobywać doświadczenie. 
Zakończenie roku szkolnego to 
doskonały moment na podsu-
mowanie efektów naszej pracy. 
Życzę Wam, Drodzy ucznio-
wie, abyście miło i beztrosko 
spędzili wakacje i bezpiecznie 
z nich powrócili - skomentował 
Wiesław Witkowski. Czas 
młodości mija nieubłaganie. 
Trzeba wciąż iść do przodu, 
stawiać coraz większe kroki 
ku dorosłości. Bo wszystko ma 
swój czas. Jednakże mimo tych 
płynących lat, wciąż pozosta-
jemy takimi samymi ludźmi, 
z tą samą duszą, z tą samą 
wrażliwością. 
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Witajcie wakacje!
Zakończenie roku szkolnego zawsze ma uroczysty charakter, czasem pełny wzruszeń i wspomnień

W grudniu ubiegłego roku 
odbyła się „Barbórka 2014”, 
na którą zaproszono specjal-
nych gości, którzy już kolejny 
rok dzielili się z młodzieżą 
wiedzą i doświadczeniem za-
wodowym z zakresu górnictwa 
odkrywkowego. W kwietniu br. 
przygotowano promocję szkoły 
w ramach „Dni Otwartych” 
dla gimnazjalistów z zakre-
su kierunku, w tym samym 
miesiącu pożegnano pierwszy 

rocznik absolwentów szkoły 
dziennej Technikum Górnic-
twa Odkrywkowego. Ważnym 
czasem, jak i podsumowaniem 
dla Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego był miesiąc 
czerwiec. 2 czerwca br. Funda-
cja Rozwoju Systemu Edukacji 
ogłosiła wyniki mobilności 
młodzieży w ramach programu 
„Erasmus+”. Dzięki zakwalifi-
kowaniu wniosku pn. „Wiedza 
ponad podziałami”, w latach 

szkolnych 2014-2016 ucznio-
wie Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego będą zdobywać 
doświadczenie w ramach za-
granicznych praktyk zawodo-
wych. 10 czerwca br. odbyło się 
spotkanie wykładowo-warsz-
tatowe firmy Atlas Copco, nt. 
narzędzi i urządzeń górniczych, 
które było przedwstępem do 
obchodów „Święta Granitu 
Strzegomskiego”. Nadmienić 
należy, iż firma ta jest czoło-
wym na świecie producentem 
urządzeń i maszyn górniczych. 
Zaproszeni goście przygotowali 
dla uczniów klas górniczych 
ciekawe i potrzebne wykłady 
oraz warsztaty. Andrzej Mielko 
zaprezentował informację doty-

czącą firmy Atlas Copco, Justyna 
Szewczyk wypowiedziała się 
odnośnie brandingu oraz war-
tościach Atlas Copco. Marcin 
Płachta przedstawił swoje 
produkty, Jan Wanot przedsta-
wił sposób pracy serwisu Atlas 
Copco, a Janusz Martyszewski 
współpracę z Atlas Copco. Spo-
tkanie zakończyło się quizem 
podsumowującym przekazane 
treści, gdzie za prawidłowe 
odpowiedzi młodzież otrzymy-
wała nagrody. Puentą był udział 
szkoły w Święcie Granitu Strze-
gomskiego. W ciągu dwóch dni 
mieszkańcy Strzegomia i przy-
jezdni goście mogli podziwiać 
granitowe prace uczniów TGO, 
wykonane w ramach funk-
cjonujących Młodzieżowych 
Miniprzedsiębiorstw oraz za-
poznać się z ofertą kształcenia 
w zawodzie technik górnictwa 
odkrywkowego, tak poszukiwa-
nego na rynku pracy. Natomiast 
młodsi mieszkańcy Strzego-
mia w czasie tych dni mieli 
okazję do wspólnego zdjęcia 
z maskotką naszej szkoły – 
„Przedsiębiorczym Grosikiem”. 
Powyższy udział został doce-
niony przez władze Strzegomia 
poprzez przyznanie statuetki 
„ŚGS 2014” dla Zespołu Szkół 
w Strzegomiu. Niezwykłym 
wydarzeniem w czerwcu było 
również wręczenie na sesji Rady 
Miejskiej statuetek „Przyjaciela 
Szkoły” dla nauczycieli Zespołu 
Szkół, tj. Stanisława Sitarza 
i Krzysztofa Skolaka (piszemy 
o tym na stronie 6). Po tylu do-
świadczeniach nadszedł czas na 
zasłużone wakacje.

Doświadczenia naszych uczniów Technikum Górnictwa

Wieczorem 23 czerwca br. 
w prawdziwie letniej scene-
rii, przy przepięknej pełni 
księżyca, w tradycyjnych dla 
tego święta białych strojach 
przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola nr 2 w Strzego-
miu spotkały się w ogrodzie 
przedszkolnym. Noc Świę-
tojańska to noc pełna tra-
dycji i zwyczajów ludowych. 
Głównym obrzędem sobótek 
jest rzucanie wianków na 
wodę. Ileż było emocji, kiedy 
w blasku księżyca dziewczynki 
puszczały na wodę wianki 
z płonącą świeczką. Dzieci 
prezentowały się przeuroczo 
w radosnych tańcach przy tra-
dycyjnym świętojańskim ogni-
sku, który jest stałym elemen-
tem obrzędów 
świę to j ań-
skiej nocy. 
Gdy ogni-
sko przy-
gasało od-
ważniejsi 
c h ł o p c y 
próbowali 
jak najwyżej 
przeskoczyć 

ognisko, zapewniając sobie jak 
najwięcej zdrowia i szczęścia. - 
W tę jedyną noc, jak wszyscy 
wiemy, zakwita kwiat paproci, 
który miał znalazcy przynieść 
wielkie szczęście i mądrość. 
Znaleźć go może podobno tyl-
ko człowiek odważny i prawy. 
Mamy nadzieję, że Zosię która 
znalazła ten magiczny kwiat, 
szczęście nigdy nie opuści. 
Był także czas na pieczenie 
kiełbasek i wspólne biesiado-
wanie przy ognisku. Na stole 
nie zabrakło słodkich deserów 
i owoców. Po radosnych zaba-
wach wieczornych przyszedł 
czas na „zieloną noc’’ spędzoną 
w przedszkolu. Dla sześciolat-
ków to już naprawdę ostatnia 
noc w przedszkolu. Była to 

noc pełna rado-
ści, obrzędów 
i  zabawy – 
podsumowu-
je W iesła-

wa Górka, 
d y r e k t o r 

P P  n r  2 
w Strzego-
miu.

red

Noc Świętojańska w Uszatku

Wyrównywanie szans w nauce 

W roku szkolnym 2013/2014 klasy górnictwa odkrywkowe-
go z Zespołu Szkół w Strzegomiu brały udział w licznych 
przedsięwzięciach i imprezach. Należy tu wspomnieć mię-
dzy innymi: wycieczki zawodoznawcze do kopalni węgla 
brunatnego w Bełchatowie i do kopalni glinki ogniotrwałej 
w Jaroszowie/Rusku. 
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W tegorocznej edycji tego pre-
stiżowego wydarzenia wezmą 
udział znani rzeźbiarze z Polski 
i zagranicy: Martin Kuchar, 
Marie Seborova, Grażyna Ja-
skierska-Albrzykowska, Adam 
Wyspiański, Andrzej Szarek, 
Grzegorz Niemyjski, Zbigniew 
Frączkiewicz oraz Jerzy Fober, 
który jednocześnie jest komisa-
rzem tegorocznego pleneru. Arty-
ści przez pięć tygodni zmagać się 
będą z granitowymi bryłami, aby 
ostatecznie wydobyć z nich piękno 
i przekazać swoje przemyślenia. 
Zwieńczeniem ich pracy będzie 
wystawa rzeźb w Strzegomiu, 
która rozpocznie się 17 sierpnia. 
Rzeźby zdobić będą przestrzeń 
publiczną naszego miasta przez 
dwa lata, z miesięczną przerwą 
jesienią br., kiedy to zostaną zapre-
zentowane we Wrocławiu. Wer-
nisaż wystawy w stolicy Dolnego 
Śląska odbędzie się 17 paździer-
nika br. - Oprócz kluczowych wy-
darzeń biennale, mieszkańcy będą 
mogli wziąć udział w dwóch spo-
tkaniach seminaryjnych, podczas 

których wysłu-
chają wykładów 
na temat korelacji 
sztuki i przemysłu 
oraz ich aspek-
tów społecznych, 
a także zapoznani 
zostaną z postę-
pami w pracach 
poszczególnych 
rzeźbiarzy. Artyści 
pojawią się rów-
nież na zajęciach 
prowadzonych 
przez Strzegomskie Centrum 
Kultury w ramach akcji let-
niej dla najmłodszych, gdzie 
poprowadzą warsztaty rzeź-
biarskie dla dzieci. Wszystkie 

okołoplenerowe wydarzenia oraz 
przebieg biennale śledzić będzie 
można na stronach interneto-
wych Strzegomskiego Centrum 
Kultury oraz facebooku, a także 

na łamach „Gminnych Wiado-
mości Strzegom” – informuje 
Krzysztof Kalinowski, zastępca 
dyrektora Strzegomskiego Cen-
trum Kultury.

Do połowy września br. 
w muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy można oglą-
dać wystawę zatytułowaną 
„Oczami wroga. Wrzesień 
’39 w fotografii niemieckiej 
i sowieckiej”. 

Ekspozycja, wypożyczona 
z rzeszowskiego oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej, ma 
na celu ukazanie obrazu wojny 
widzianego oczami niemieckie-
go i sowieckiego obywatela, do 
których kierowane były znaj-
dujące się w oficjalnym obiegu 
fotografie. Nie znajdzie się więc 
na nich triumfu polskiego oręża, 
ale najczęściej wykrzywiony 
przez propagandę agresorów 
obraz ich zwycięstwa, szlachet-
ności i swoiście pojmowanej 
poetyki walki, charakterystycz-
nej dla propagandy ukazującej 
działania wojenne w pozytyw-
nym aspekcie.

red

Biennale tuż, tuż …

Zobacz ważną wystawę w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Artyści przez pięć tygodni zmagać się będą z granitowymi bryłami, aby wydobyć z nich piękno

To wykrzywiony przez propagandę agresorów obraz ich zwycięstwa, szlachetności i pojmowanej walki

Stoczyli walkę w Zamku Książ

Przedsiębiorstwa kamieniarskie, funkcjonujące w naszym mieście i okolicy, od lat aktywnie włączają się w organiza-
cję pleneru. W tym roku organizatorzy imprezy postawili sobie za zadanie podniesienie jej prestiżu i przekształcenie 
w wydarzenie promujące nie tylko granit jako surowiec oraz branżę kamieniarską jako bogactwa Ziemi Strzegomskiej. 
Ambicją wszystkich osób współtworzących biennale jest, aby zafunkcjonował on w świadomości wszystkich, szeroko 
rozumianych środowisk twórczych jako duża, znana impreza artystyczna o międzynarodowym zasięgu. Jednocześnie 
Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie obok Święta Granitu Strzegomskiego i Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
staje się mocną, charakterystyczną, strzegomską marką – wyjaśnia Krzysztof Kalinowski.

Już w najbliższą niedzielę, 13 lipca br. rozpocznie się 
w gminie Strzegom - po raz szósty - Strzegomskie 
Biennale Rzeźby w Granicie. Otwierające plener 
uroczyste spotkanie z artystami biorącymi w nim 
udział, odbędzie się w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel”. Podczas spotkania zostaną 
przedstawieni uczestnicy pleneru oraz ich dorobek 
artystyczny. 

W turnieju bojowym wczesnym reprezentant Jakub Cza-
chura zajął drugie miejsce! Udział strzegomskiego Bractwa 
Joannitów w bitwach był znaczny, gdyż stanowili dosyć 
pokaźny oddział. Dla odwiedzających były przewidziane 
liczne atrakcje - warsztaty łucznicze, rzucanie toporem, 
nożem, czerpanie papieru i nauka tańców dworskich. 
Rota Najemna z Wałbrzycha stanęła na wysokości zadania 
i stworzyła naprawdę niezapomniane widowisko zarówno 
dla uczestników, jak i dla przybyłych gości.

Strzegomskie Bractwo 
Joannitów w dniach 27-29 
czerwca br. wzięło udział 
w warsztatach i Turnieju 
Rycerskim na Zamku Książ. 
W trakcie wspomniane-
go weekendu 
nie zabra-
ło wielu 

atrak-
cji dla 
odwiedzają-
cych. 

Nasi dzielni 
rycerze brali udział 
zarówno w turnieju 
łuczniczym, jak i bojo-
wym. Zaprezentowali 
swoje umiejętności 
w tańcach dwor-
skich i bitwach, jak 
również w warszta-
tach prowadzonych 
przez organizatorów 
- Rotę Najemną 
z Wałbrzycha.  

red
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W 2013 roku Gminna Spółka 
Wodna wykonała konserwację 
rowów melioracyjnych o łącznej 
długości 15,236 km i renowację 
drenowania na obszarze 7,81 
ha. Wartość tych robót wyniosła 
blisko 290 tys. zł, co stanowi 
wzrost o 17,5 % w porównaniu 
z rokiem 2012. Dużym osią-
gnięciem spółki w 2013 r. było 
rozwiązanie po wielu latach 
problemu niedrożnego, ale 
niezwykle ważnego dla wielu 
posesji i gruntów rolnych rowu 
w Olszanach - dzięki współpra-
cy i współfinansowaniu przez 
Urząd Miejski, Starostwo Po-
wiatowe i Służbę Drogową, 
Spółkę Wodną oraz wojewodę 
dolnośląskiego. Dzięki poro-
zumieniu i współfinansowaniu 
przez „Herbapol” w Stano-
wicach (pokrył 50% kosz-
tów) i Gminną Spółkę Wodną 

wykonano także gruntowną 
konserwację głównego rowu 
na długości 800 mb w Stano-
wicach. Rok 2013 był kolejnym 
rokiem działania programu 
„Bezrobotni dla gospodarki 
wodnej 2013” realizowanego na 
mocy porozumienia burmistrza 
Strzegomia, Powiatowego Biura 
Pracy w Świdnicy i Dolno-
śląskiego Zarządu Melioracji 
Urządzeń Wodnych we Wro-
cławiu O/Świdnica i przez 
nich finansowane. Bezrobotni 
wykonali konserwację bieżącą 
(tzw. obkos) na rowach o dłu-
gości 4,615 km o wartości 7 
tys. zł w Strzegomiu, Godzie-
szówku, Olszanach. Jest to duża 
pomoc dla spółki – bezrobotni 
wykonują prace proste, ale ko-
nieczne. W ramach współpracy 
ze spółką i rolnikami Urząd 
Miejski wymienił również 15 

szt. zarwanych przepustów pod 
drogami gminnymi w Kostrzy, 
Modlęcinie, Olszanach, Tom-
kowicach, Stawiskach, Mora-
wie, Granicznej, Bartoszówku. 
Warto wspomnieć o dobrej 
współpracy GSW z Dolno-
śląskim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych we Wro-
cławiu O/Świdnica. W 2013 
roku w gminie Strzegom wy-
konano konserwację gruntowną 
potoków: potok Cicha Woda 
w Bartoszówku i Goczałkowie 
Górnym, potok Rogacz w Tom-
kowicach i Strzegomiu oraz 
kontynuowane były prace na 
potoku Olszańskim w Olszanach 
o łącznej długości 9,1 km na 
kwotę ponad 414 tys. zł. Ważnym 
aspektem była ponadto koniecz-
ność konserwacji rowów przy 
drogach powiatowych, gdyż ich 
stan techniczny decyduje o od-
biorze wody z szosy i przyległych 
gruntów rolnych. W odpowiedzi 
Służba Drogowa Powiatu Świd-
nickiego podjęła i kontynuowała 
w 2013 roku oczyszczanie i po-
głębianie swoich rowów. Tym 

razem w Tomkowicach, Granicy, 
Olszanach i Modlęcinie. Plan 
pracy na 2014 rok obejmuje do 
wykonania konserwację grun-
tową rowów na długości 8,4 km 

oraz konserwację gruntowną 
drenowania na obszarze 3 ha. 
Całkowita wartość prac do wy-
konania wynosi 190 tys. zł.
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Co zrobiła Spółka Wodna?
Był to kolejny rok działania programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. Korzyści były po dwóch stronachBędzie dojazd  

do gruntów rolnych

Drogi wewnętrzne zlo-
kalizowane na działce nr 
1114,1115,1137,1138 w Olsza-
nach zyskają nową, utwardzoną 
nawierzchnię, dzięki której 
ułatwiony zostanie dojazd do 
gruntów rolnych. 

W niedzielę, 8 czer wca 
br. zielone boisko szkolne 
w Jaroszowie wypełniło się 
tłumami rodzin, które przy-
były na VII Festyn Rodzinny 
pt. „Mama, Tata i Ja”. Pogoda 
dopisała w 100%, co umoż-
liwiło spędzenie rodzinnego 
popołudnia wśród licznych 
a t rakc j i  pr z ygotowanych 
przez rodziców, nauczycieli 
oraz pracowników Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego. 
W ramach powitania lata 
bawiono się również w Bar-
toszówku. 

W organizację festynu w Ja-
roszowie włączyło się wielu 
sponsorów, ofiarodawców 
i darczyńców. Wśród wielu 
atrakcji największą popu-
larnością cieszyła się loteria 
fantowa „Każdy los wygrywa”, 
w której nagrodą główną był 
telewizor LCD i atrakcyjny 
sprzęt AGD. Dzieci i ucznio-
wie szkoły z Jaroszowa re-
prezentowali na scenie swoje 
umiejętności artystyczne, wo-
kalne i aktorskie. Nie odbyło 
się również bez szaleństwa 
na dmuchanych atrakcjach, 
zakupu słodkości w postaci 
żelków, sorbetów, lodów, waty 
cukrowej, lizaków czy popcor-
nu. Uczniowie mogli również 
stać się wybraną przez siebie 
postacią bajkową poprzez 
pomalowanie twarzy, czy też 
uplecenie kolorowych war-
koczyków na włosach. Dzieci 
z duszą artysty próbowały 
swoich możliwości w Gale-
rii Małych Artystów, gdzie 
powstawały prace plastyczne 
biorące udział w konkursie. 
Rada Rodziców przygotowała 
wiele smakołyków w postaci 
swojskiego jadła, kiełbasek 
z grilla, tostów, hot-dogów 
oraz  przepysznych c ias t . 
W trakcie festynu uczniów 
odwiedziły wielkie maskotki: 
Pszczółka Maja oraz Daisy. 
W tak upalny dzień nie spo-

sób było się nie schłodzić 
kąpielą wodną zafundowaną 
przez strażaków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jaroszowie, 
która przez cały czas czuwała 
nad tym, aby nikomu nie było 
zbyt gorąco. Nie zabrakło 
również atrakcji dla dorosłych 
w postaci konkursu rolniczego 
przygotowanego przez KRUS 
w Świdnicy. Rodzice i dzieci 
wykazali się umiejętnościami 
sportowymi w Rodzinnym 
Turnieju.

W Bartoszówku natomiast 
zorganizowano p ie r wsz y 
w tym roku festyn na powita-
nie wakacji, który zgromadził 
na placu zabaw całe rodziny 
ze wsi i z okolicznych so-
łectw. W programie przy-
gotowanym przez Helenę 
Lasak, młodszego instrukto-
ra SCK, było wiele atrakcji, 
do których należały m. in. 
zabawy ze spadochronem, 
tańce z maskotkami i prze-
chodzenie przez rękaw. Trzy 
pokolenia spotkały się na 
imprezie, spędzając wspólnie 
i miło czas, który zapełniły 
gry i zabawy pod chmurką. 
Rada Sołecka Bartoszówka 
była organizatorem i inspi-
ratorem spotkania. Oprawę 
gastronomiczną spotkania 
przygotowała Rada Sołecka 
z funduszu sołeckiego, ser-
wując kiełbaskę i kaszankę 
z gril la. Słodki poczęstu-
nek był w gestii sponsorów. 
Smakowite lody i ciasteczka 
sprawiły dzieciom niesa-
mowitą radość. Na dobry 
czas wakacj i  w prezencie 
dz iec i  ot r z ymał y  drobne 
upominki. Kolejny festyn 
w Bartoszówku odbędzie się 
na powitanie roku szkolnego. 
- Wszystkim dzieciom życzę 
dobrych i bezpiecznych wa-
kacji, w atmosferze radości 
i miłości - powiedziała Jani-
na Gołębiak, sołtys wsi.

red

Festynowo w naszych wsiach

Gminna Spółka Wodna zrzesza 1200 członków tj. rolników indywidualnych, 
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne oraz inne zakłady użytkujące grunty orne. 
Spółka Wodna działa na terenie 22 wsi i miasta Strzegom, mając pod opieką 
217 km rowów melioracyjnych, 5796 ha gruntów zmeliorowanych i 4891,60ha 
gruntów niezmeliorowanych.

Oprócz utwardzonej na-
wierzchni typu slurry seal 
(dwuwarstwowej) wyko-
nane zostaną wzmocnie-
nia podłoża gruntowego 
oraz podbudowy zasadni-
czej z betonu asfaltowego 
dla istniejącej drogi grun-
towej. Powstaną także as-
faltowe zjazdy, ulepszone 
pobocza, a także betono-
we krawężniki. Zadanie 
ma zostać wykonane do 
połowy września br. 

We wtorek, 24 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu odbyło się Zgromadzenie Przed-
stawicieli Gminnej Spółki Wodnej, aby podsumować dzia-
łalność spółki za rok poprzedni oraz ustalić budżet i plan 
pracy na rok następny.
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Bezapelacyjnym zwycięstwem 
Niemców zakończyły się 
trwające 4 dni (26-29 czerwca 
br.) zawody Pucharu Naro-
dów w WKKW w Morawie. 
W klasyfikacji indywidualnej 
(w najtrudniejszym konkursie 
CIC03*) zwyciężył mistrz 
olimpijski z Londynu - Mi-
chael Jung, a klasyfikacji dru-
żynowej Niemcy ( Jung, Dirk 
Schrade, Sandra Auffarth).

Reprezentacja Niemiec prowa-
dziła już od pierwszego dnia (po 
próbie ujeżdżenia) z przewagą 
ponad 30 punktów nad Wiel-
ką Brytanią. Dla miłośników 
WKKW z pewnością nie jest to 
dużym zaskoczeniem, ponieważ 
w składzie drużyny niemiec-
kiej była „złota trójka” ostatnich 
igrzysk olimpijskich: Michael 
Jung, Dirk Schrade i Sandra 
Auffarth. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z Wielkiej Brytanii, któ-
ra tym samym objęła prowadze-

nie w ogólnej klasyfikacji cyklu 
Pucharu Narodów 2014. Trzecie 
miejsce w CIC03*-NC zajęła 
reprezentacja Holandii z łącz-
nym wynikiem 253,50 punktów 
karnych. Także rywalizacja indy-
widualna została zdominowana 
przez naszych zachodnich sąsia-

dów. Niedzielna próba skoków 
przez przeszkody w konkursie 
CIC03* nie miała wpływu na 
zmianę wyników. Pierwsze miej-
sce zajął Michael Jung łącznym 
wynikiem po wszystkich próbach 
35,40 punktów karnych, drugie 
Dirk Schrade (43,20 pkt), trzecie 

Sandra Auffarth (44,20 pkt). 
Z Polskiej ekipy najlepszy był 
Wiesław Nowak reprezentujący 
barwy gospodarza zawodów - 
Klubu Jeździeckiego Stragona 
Strzegom, kończąc z finalnym 
wynikiem 93 punktów.

red

10 sPort

Było konne święto 
Reprezentacja Niemiec prowadziła już od pierwszego dnia z przewagą 30 pkt. nad Wielką Brytanią

Sporym wyzwaniem, i za-
pewne niesamowitym prze-
życiem, będzie dla młodych 
piłkarzy AKS-u Strzegom 
uczestnictwo w turnieju pił-
karskim w duńskiej miejsco-
wości Hjoerring (w dniach 21-
26 lipca br.). Turniej w Danii 
jest trzecim co do wielkości 
na świecie w kategoriach mło-
dzieżowych, co jeszcze bar-
dziej podkreśla jego rangę. 

Do tegorocznej edycji zgło-
siło się ponad 1000 drużyn – 
w sumie ponad 20 tys. zawod-
ników ze wszystkich kontynen-
tów! W turnieju wezmą udział 

młodzicy AKS-u Strzegom 
(rocznik 2001-2004, trener 
Jarosław Krzyżanowski) oraz 
juniorzy (podopieczni Prze-

mysława Stempniewicza). 
– Gdy kilka miesięcy temu po-
informowałem rodziców o pro-
pozycji uczestnictwa w turnieju 
w Danii, od razu spotkałem 
się z ich wielką przychylnością 
i pomocą. Także prezes AK-
S-u – Wiesław Witkowski 
i członkowie zarządu wyrazi-
li chęć dofinansowania tego 
przedsięwzięcia oraz, co mnie 
niezmiernie cieszy, burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta. Urząd Miejski w Strze-
gomiu i AKS Strzegom pokryją 
koszty transportu. Serdecznie 
za to – w imieniu chłopców – 

dziękujemy! – podkreśla trener 
Jarosław Krzyżanowski, opie-
kun młodszego rocznika. 

TW

Nasz AKS zagra w Danii!

Jak widać bieg na dobre zako-
rzenił się w kalendarzu imprez 
biegowych na dolnośląskiej 
ziemi. Biegacze cenią sobie 
wymagającą trasę, dobrą or-
ganizację, a przede wszystkim 

ilość nagród przygotowanych 
w różnych kategoriach - w tym 
dla dzieci i młodzieży. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cie-
szą się jedyne w kraju granitowe 
nagrody - serca i biżuteria oraz 

po raz pierwszy - główna nagro-
da - pralka Electrolux. Poziom 
sportowy tegorocznego biegu 
był wysoki. Zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn uzyska-
ne czasy przez zwycięzców są 
rekordami trasy! Rywalizacja 
w klas. generalnej oraz w ka-
tegoriach wiekowych i dodat-
kowych była bardzo zacięta, 
czasami decydowały sekundy 
o kolejności na mecie. Cieszymy 
się, że starania organizatorów 
owocują zaciętą rywalizacją 
i są ciekawym widowiskiem dla 
licznie zgromadzonych wzdłuż 
trasy widzów. Szkoda tylko, że 
w biegach towarzyszących dla 
dzieci i młodzieży jest tak mało 
strzegomian - większość stano-

wią dzieci przyjezdnych biega-
czy i tylko mała garstka lokalnej 
gawiedzi. Wśród gimnazjalistek 
nie było żadnej uczestniczki ze 
Strzegomia. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku zmieni 
się to na lepsze. Bieg został 
dofinansowany ze środków 
budżetowych Miasta i Gminy 
Strzegom oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. W tym miejscu 
warto podziękować również 
Jurkowi Zyskowi - artyście-
rzeźbiarzowi za ufundowanie 
dla zwycięzców biegu trofeów 
wykonanych z granitu i pia-
skowca oraz Fundacji Bazalt 
za ufundowanie granitowych 
serc i biżuterii. - Dziękuje-

my wszystkim miłośnikom 
i sympatykom biegania, którzy 
w różnej formie wsparcia przy-
czynili sie do organizacji biegu. 
Ich logotypy można znaleźć na 

stronie www.strzegomska12.eu 
oraz tegorocznych numerach 
startowych – podsumowuje 
Edward Fedyczkowski, organi-
zator strzegomskiego biegu.

Padł nam rekord frekwencji na „Strzegomskiej 12”
Rywalizacja w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych i dodatkowych była bardzo zacięta. Zwyciężyli zawodnicy z najlepszą formą 

Rozmowa z trenerem seniorów 
AKS-u Strzegom, Jarosławem 
Krzyżanowskim 

- Panie trenerze, Aks zakończył 
rozgrywki na 5. miejscu. jak pan 
ocenia ten wynik? mogło być le-
piej? 

- Patrząc z perspektywy całego 
sezonu, uważam że mogło być 
lepiej, aczkolwiek nie ma co dra-
matyzować. Drugi rok z rzędu 
AKS jest wysoko w końcowej 
tabeli. Ogólnie rzecz ujmując, 
zagraliśmy dobry sezon - na miarę 
swoich możliwości. Były oczywi-
ście mecze, które mimo wszystko 
powinniśmy wygrać - właśnie te 
przegrane rzutują na to, że nie mo-
żemy powiedzieć, że było bardzo 
dobrze. Szczególnie przegrane 
u siebie, w rundzie rewanżowej, 
nie pozwoliły nam włączyć się do 
walki o awans. Pamiętam dobrze 
także sytuację po 6. kolejce se-

zonu, gdy zajmowaliśmy miejsce 
w strefie spadkowej. Wtedy wiele 
osób zaczęło przebąkiwać, że 
powalczymy tylko o utrzymanie, 
a byli również tacy, którzy mówili, 
że spadniemy do klasy okręgowej. 
Jestem zadowolony, że zrealizo-
waliśmy cele, które postawiliśmy 
sobie przed sezonem. Chodzi mi 
głównie o mocne wprowadzenie 
do składu młodych zawodników 
m. in. Damiana Sobczaka, Da-
miana Rogaczewskiego, Krystia-
na Jaszowskiego czy też Michała 
Rosiaka. Ci piłkarze, ale też i inni 
młodzi, byli bardzo zaangażowani 
w grę i treningi, i nie było widać 

zbyt dużej różnicy w ich umie-
jętnościach w porównaniu do 
seniorów. Myślę, że w przyszłości 
jeszcze bardziej będziemy z nich 
korzystać, tym bardziej, że taki 
jest cel klubu. 

- muszę to pytanie zadać. dlacze-
go pana podopieczni grali zdecy-
dowanie lepiej na wyjazdach niż 
u siebie? z czego to wynikało? 

- Nie da się ukryć, że lepiej 
czujemy się w grze z kontry, stąd 
dużo lepsze wyniki osiągaliśmy 
na wyjazdach, choć uważam, że 
nieźle też wychodzi nam gra 
w ataku pozycyjnym. Jak poka-

zał ostatni sezon, nasze boisko 
nie było dla nas atutem. Jest to 
ciekawy materiał do przemyśleń 
i na pewno będziemy pracować, 
by poprawić grę na własnym 
stadionie i sprawiać jeszcze 
większą frajdę strzegomskim 
kibicom. Jak dobrze pamiętamy, 
w ubiegłym sezonie potrafiliśmy 
wygrywać u siebie, i to wysoko. 
Teraz nie możemy być w pełni 
zadowoleni z naszej postawy 
w Strzegomiu, ale za to na 
boiskach przeciwników spisywa-
liśmy się świetnie. Wygraliśmy 
przecież w Brzegu Dolnym, Le-
gnicy i Jeleniej Górze. W 2014 
r. w 6 spotkaniach wyjazdowych 
zdobyliśmy aż 16 punktów. 
Co warto podkreślić, były to 
wygrane bardzo przekonujące, 

nie wyszarpane w ostatnich 
minutach. Analizując wyniki, 
trzeba podkreślić, że potrafimy 
praktycznie wygrać z każdą dru-
żyną w tej lidze, jednak nie mogą 
nam się zdarzać takie wpadki, jak 
przegrana z MKS Szczawno-
Zdrój u siebie czy też z Pogonią 
Oleśnica na wyjeździe. Trzeba 
podkreślić mocno jeszcze jeden 
aspekt. Były głosy, że nawet siód-
my zespół w tabeli może spaść 
do klasy okręgowej. My cały 
czas bezpiecznie trzymaliśmy 
się czołówki tabeli i praktycznie 
nie byliśmy w rundzie wiosennej 
zagrożeni spadkiem. 

Pełną wersję wywiadu można 
przeczytać na witrynie klubowej 
AKS-u Strzegom. Polecamy!

TW

Zwycięstwa u nas przyjdą na pewno!

305 biegaczy na mecie biegu głównego (86 kobiet i 219 męż-
czyzn), w tym gronie 62 biegaczy z terenu gminy Strzegom 
(odpowiednio 18 i 44) oraz 78 w biegach towarzyszących dla 
dzieci i młodzieży to oficjalne już liczby tegorocznej edycji 
„Strzegomskiej Dwunastki”. I wszystkie te liczby są rekor-
dowe - takiej frekwencji w strzegomskim biegu nie było!

Pełne wyniki dostępne na stronie: www.online.datasport.pl/results1194/
index.php 
Ogromna ilość zdjęć do obejrzenia na profilu biegu na Facebooku:
www.facebook.com/strzegomska.dwunastka 

Więcej informacji na temat turnieju DANA CUP można znaleźć 

na oficjalnej stronie zawodów www.danacup.com
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Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

Burmistrz informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2014 r. poz.518 ) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych 
do:

- oddania najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 
177/B/2014, 178/B/2014, 179/
B/2014, 180/B/2014, 181/B/2014, 
182/B/2014, 183/B/2014, Burmi-
strza Strzegomia, z dnia 1 lipca 
2014 roku oraz nr 188/B/2014 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 2 
lipca 2014 roku. 

Informujemy, że w maju br. 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu ogło-
sił nabór wniosków na wyko-
nanie podłączeń budynków 

do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej tj. gospodarstw 
domowych (w tym również 
zarządzanych przez wspól-
noty mieszkaniowe i spół-
dzielnie mieszkaniowe), go-
spodarstw agroturystycznych 
oraz obiektów użyteczno-
ści publicznej (np. szkół). 
W związku z tym, że Spółka 
WiK planuje przystąpić do 
w/w programu ogłaszamy ko-
lejny nabór chętnych do wzię-

cia udziału w przedsięwzięciu. 
W zależności od zaintereso-
wania mieszkańców spółka 
rozpocznie niezbędne prace 
związane z pozyskaniem do-
tacji. Wartość dofinansowania 
z WFOŚiGW wynosić będzie 
45%, wartość dofinansowania 
z budżetu gminy Strzegom 
wynosić będzie 45%, na-
tomiast właściciel budyn-
ku poniesie pozostałą część 
kosztu całkowitego, czyli 

10%. Wnioski będzie można 
pobrać oraz złożyć w sekre-
tariacie w siedzibie Spółki 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00-15:00 przy ul. 
Wesołej 7 lub na Oczysz-
czalni Ścieków w Strzegomiu 
przy ul. Rybnej 71, informacje 
można uzyskać pod nr tel. 74 
8551 232 lub 74 851 68 01. 
Termin składania wniosków 
upływa 30 lipca 2014 r.

red

Dotacje do podłączeń
Spółka WiK ogłasza kolejny nabór chętnych do podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Są dotacje 

22.07.2014 r. – Turniej piłki siat-
kowej plażowej 12.00
24.07.2014 r. – Turniej piłki noż-
nej plażowej 12.00
29.07.2014 r. – Zawody pływackie 
10.00
31.07 2014 r. – Zawody pływackie 
10.00
5.08.2014 r. – Turniej Koszykówki 
12.00
7.08.2014 r. – Turniej drużyn 
podwórkowych w piłce nożnej 
12.00
12.08.2014 r. – Pięciobój wodny 
12.00
14.08.2014 r. – Turniej piłki siat-

kowej plażowej dziewcząt 12.00
19.08.2014 r. – Turniej tenisa 
stołowego 12.00
21.08.2014 r. – Konkurs skoków 
do wody 12.00 
Ze względu na warunki atmosfe-
ryczne terminy i godziny zawo-
dów mogą ulec zmianie.
OSiR zaprasza oczywiście na 
4 gminne Orliki znajdujące się 
w Strzegomiu (ul. Mickiewicza 
2 - przy OSiR-ze i ul. Brzego-
wa 1 - przy Gimnazjum nr 1), 
Stanowicach (przy szkole) oraz 
w Jaroszowie (przy szkole). Nie-
odpłatne zajęcia będą prowadzić 

sprawdzeni animatorzy.
Niezwykle interesująca jest także 
oferta zajęć rekreacyjno-sporto-
wych dla osób powyżej 45. roku 
życia. 
poniedziałek
godz. 08.00 - 09.00 – basen
godz.10.00–12.00 – tenis ziem-
ny
godz.10.00 - 11.00 - siłownia - 
fitness
godz.11.30 - 12.30 - siłownia - 
fitness
godz.18.30 - 19.30 - tenis sto-
łowy
wtorek

godz.08.00 - 09.00 - Nordic 
Walking
godz.10.00 - 12.00 - tenis ziem-
ny
godz.16.00 - 18.00 - tenis ziem-
ny
środa
godz.08.00 - 09.00 – basen
godz.10.00 - 12.00 – tenis ziem-
ny
godz.10.00 - 11.00 - siłownia - 
fitness
godz.11.30 - 12.30 - siłownia – 
fitness
godz.16.00 - 18.00 - tenis ziem-
ny
godz.18.30 - 19.30 - tenis sto-
łowy
czwartek

godz.08.00 - 09.00 - Nordic 
Walking
godz.10.00 – 12.00 – tenis ziem-
ny
godz.10.00 - 12.00 - siłownia - 
fitness
godz.15.30 - 17.00 - siłownia – 
fitness
godz.16.00 – 18.00 – tenis ziemny
W lipcu i sierpniu w sali gim-
nastycznej w Goczałkowie będą 
prowadzone nieodpłatne zajęcia 
sportowo- rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży. Będzie można grać 
w piłkę nożną, siatkówkę, ko-
szykówkę, wziąć udział w grach 
i zabawach sportowych, a także 
popróbować swoich sił w sztukach 
walki. Hala otwarta jest w nastę-

pujących godzinach: poniedziałek, 
środa, piątek – 18.00-20.00, wto-
rek – czwartek – 17.00-18.00 oraz 
w sobotę – 12.00-15.00.
Dodajmy, że w okresie od 30 
czerwca do 11 lipca br. na obiek-
tach strzegomskiego OSiR-u od-
bywają się zajęcia integracyjne 
sportowe dla grupy dzieci i mło-
dzieży z półkolonii organizowa-
nej przez Stowarzyszenie Psy-
chologów i Pedagogów Gminy 
Strzegom. Uczestnicy półkolonii 
mają zajęcia na basenie, rywalizują 
w różnych dyscyplinach sporto-
wych (piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka, tenis stołowy), biorą 
udział w grach i zabawach ru-
chowych.

oferta ośrodka sportu i rekreacji na wakacje 

Gmina Strzegom informuje, 
iż od dnia 9 sierpnia br. zarzą-
dzaniem i administrowaniem 
lokalami, garażami, komórka-
mi, ogródkami oraz innymi 
nieruchomościami gminnymi 
zajmował się będzie Zakład 
Usług Komunalnych w Strze-
gomiu Sp. z o.o. 

W związku z powyższym, 
od dnia 9 sierpnia br. wszel-
kich opłat z tytułu najmu 
(dzierżawy) lokali, garaży, ko-
mórek, ogródków oraz innych 
nieruchomości  gminnych 
administrowanych obecnie 

przez ZGM sp. z o.o. pro-
simy dokonywać w nowym 
budynku administracyjnym 
położonym przy Wieży Tar-
gowej (Rynek wewnętrzny) 
lub w kasie Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu 
Sp. z o.o. przy Alei Wojska 
Polskiego 75 (do dnia 8 sierp-
nia 2014 r. opłaty nadal przyj-
mowane będą w kasie ZGM 
Sp. z o.o. w Strzegomiu przy 
ul. Paderewskiego 13).

Jednocześnie nadmieniamy, 
że numer konta bankowego 
pozostaje bez zmian.

ZUK przejmuje nieruchomości

Karta oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych upraw-
nień. Jej  posiadacze będą 
mieli możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transporto-
wej na terenie całego kraju.

Kartę przyznaje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta 
na wniosek członka rodziny 
wielodzietnej.

Wniosek oraz listę insty-
tucji można znaleźć na stro-

nie www.rodzina.gov.pl. oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu ul. Armii 
Krajowej 23 pok.319.

red

jest karta dużej rodziny 
Jej posiadacze skorzystają z licznych zniżek honorowanych w całym kraju Burmistrz informuje

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

(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 38, zo-
stały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 184/B/2014, 185/
B/2014, 186/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 1 lipca 2014 r. 

Gmina Strzegom zorgani-
zowała szkolenie dla prze-
wodników turystycznych ob-
szaru LGD Szlakiem Granitu. 
Będzie ono trwało do grudnia 
br. Aby zostać przewodnikiem 
turystycznym, kandydat mu-
siał spełniać podstawowe kry-
teria, czyli być pełnoletnim, 
niekaranym oraz posiadać 
średnie wykształcenie.

Pierwsze zajęcia inaugu-
racyjne odbyły się 6 czerwca 
br. w CAS „Karmel”. Uczest-
nikom został przedstawiony 
harmonogram spotkań. Zaję-
cia prowadzone będą 2 razy 
w miesiącu, maksymalnie 
3 dni w tygodniu. Program 
szkolenia zawiera 225 go-
dzin zajęć teoretycznych, 10 

wycieczek autokarowych i 5 
wycieczek pieszych. Za przy-
szłymi przewodnikami są 
pierwsze zajęcia teoretyczne 
oraz wycieczka autokarowa 
do Muzeum Geologicznego 
we Wrocławiu. - Kurs ma 
przede wszystkim na celu 
przygotowanie mieszkańców 
gminy Strzegom na przyj-
mowanie gości z zewnątrz, 
objaśnianie i zachęcanie ich 
do wielokrotnego odwiedza-
nia naszego miasta, które 
w dziejach histor yczno - 
kartograficznych jest jednym 
z najstarszych punktów osad-
nictwa w Polsce - skomento-
wał Bartłomiej Ranowicz, 
przewodnik sudecki. 

kW

Mamy nowych przewodników 

W 2013 roku zostało ode-
branych 7 597,2 ton odpa-
dów komunalnych. Ilość 
odpadów wyliczona z terenu 
gminy Strzegom wynosi  
8 629,5 ton, co oznacza, że 
wyprodukowaliśmy ponad 
1000 ton mniej niż wynika to 
z obliczeń statystycznych. 

W odebraniu odpadów pod-
legających recyklingowi, za cały 
rok uzyskaliśmy wynik 588 ton, 
w tym w I półroczu 2013 roku 
odebraliśmy 252,2 tony, zaś w II 
półroczu 335,8 ton (czyli 83,6 
ton więcej odpadów selektyw-
nych niż w I półroczu).

Odpadów pochodzących 
z rozbiórek czy remontów ode-
braliśmy 2 108,6 ton i w 100% 
zostały wykorzystane do rekul-
tywacji. 

W odebraniu odpadów ule-
gających biodegradacji uzyska-
liśmy wynik 91,4 tony, gdzie 
z wyliczeń dla naszej gminy 
wynosi 1 649,5 ton (czyli zni-
komy odzysk).

- Jeśli chodzi o wymagany 
poziom na redukcję masy odpa-
dów za rok 2013, to został przez 
naszą gminę osiągnięty. W za-
pasie jest tylko kilka procent 
osiągniętych wymaganych po-
ziomów, co powoduje, że przed 
nami duże wyzwanie związane 
z tym, by w najbliższych latach 
osiągać dopuszczalne poziomy, 
które z roku na rok będą wzra-
stały – informuje Kazimierz 
Chajduga, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadów Komu-
nalnych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

kW

Podsumowanie gospodarki odpadami w gminie - rok 2013
Minął rok od funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oto sprawozdanie

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości
- Prosimy o doposażenie swoich nieruchomości w odpowiednie pojemniki 
służące do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Przez ten rok zo-
stało dużo zrobione, ale przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Powstają 
nowe boksy, wspólnoty poczuwają się do odpowiedzialności i inwestują 
w nowe pojemniki. W trakcie wdrażania nowego systemu były prowadzone 
liczne prelekcje odnośnie nowych przepisów, odbywały się liczne spotkania 
z mieszkańcami, zarządcami oraz dziećmi i młodzieżą w szkołach – podkreśla 
Kazimierz Chajduga.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, mak-
symalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 
orzeczenia o niepełnosprawności. 

OSiR zaprasza na gminne Orliki, w Strzegomiu (ul. Mickiewicza 2 przy OSiR-ze i ul. Brzegowa 1- Gimnazjum nr 1 ), w Stanowicach oraz w Jaroszowie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu przygotował dla mieszkańców gminy bogatą 
ofertę sportową. Poniżej podajemy wykaz turniejów i zawodów sportowych organizowa-
nych na obiektach OSiR-u w okresie wakacyjnym. 

Ważne dla mieszkańców wsi: Jaroszów, Goczałków, Ro-
goźnica, Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza, Granica, 
Tomkowice, Modlęcin Mały, Goczałków Górny. Dotyczy 
naboru wniosków na przedsięwzięcie polegające na podłą-
czeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
(WFOŚiGW) oraz budżetu gminy Strzegom. 

Do udziału w szkoleniu zostało wybranych 20 osób, które po ukończeniu 
kursu otrzymają zaświadczenie uprawniające do bycia przewodnikiem 
turystycznym. 
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Za nami już kolejna odsłona Święta Granitu Strzegomskiego. Święta, które przebiegło w niezwykle radosnej i optymistycznej atmosferze. O tym, że była to udana impreza świadczą 
tłumy mieszkańców naszej gminy i gości z zewnątrz oraz pozytywne opinie po zakończeniu ŚGS. Ważne było to, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a że wydarzeń było sporo, to te-
goroczna edycja zostanie zapamiętana jako jedna z najlepszych. W tym numerze wracamy jeszcze na chwilę do tych wspaniałych dni dla Strzegomia i całej branży kamieniarskiej.

echo Strzegomskiego Święta


