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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Goczałkowianka 
ma 100 lat!!!

Mieszkanka gminy Strze-
gom Małgorzata Lew ob-
chodziła w ostatnią niedzie-
lę setne urodziny! 

 Str.2

StrzeGom
Gmina 
ucierpiała 

Silne wiatry, które prze-
szły przez cały Dolny Śląsk 
z końcem marca br. spowo-
dowały wiele szkód również 
w gminie Strzegom. Jakich? 

 str.3

StrzeGom
Skwer pięknieje 

Już w czerwcu strzegomia-
nie będą mogli spacerować po 
odnowionym skwerze znajdu-
jącym się u zbiegu ul. Świdnic-
kiej i ul. Kasztelańskiej. 

 Str.4

w SkróCIe:

Chodnik  
do poprawki 

Przy ulicy Miodowej 
w Strzegomiu doszło do 
zapadnięcia się chodnika. 
Sporych rozmiarów wyrwa 
uniemożliwiała poruszanie 
się tym odcinkiem drogi. 
Dlatego konieczne było 
przeprowadzenie prac na-
prawczych, których dokonali 
pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzego-
miu. 

Nasz „witacz”  
już oświetlony

Witacz usytuowany przy 
ulicy Legnickiej w Strze-
gomiu został efektownie 
oświetlony i przyciąga po 
zmroku uwagę, nie tylko 
mieszkańców naszego mia-
sta, ale i wszystkich przejeż-
dżających przez Strzegom.

Naprawią drogi

Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu rozpo-
czyna remonty cząstkowe 
ulic. Jako pierwsze napra-
wiane będą ulice Mickiewi-
cza, Kościuszki oraz drogi na 
osiedlach Kamionka I i Ka-
mionka II. 
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Zaproszenie burmistrza 
S t r z egomia Zbig nie wa 
S uchy t y skierowane do 
mieszkańców gminy z proś-
bą o włączenie się w akcję 
sprzątania zostało przyjęte. 
Entuzjastycznie podjęły wy-
zwanie placówki oświatowe, 
jednostki organizacyjne 
podległe gminie, sołtysi 
gminy Strzegom, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, stowarzysze-
nia i sami mieszkańcy.

Warto podkreślić wkład 
młodego pokolenia w sprzą-
tanie naszej gminy. Wykonali 
oni naprawdę kawał dobrej ro-
boty. Posprzątane zostały naj-
ważniejsze miejsca w mieście 
oraz na wsiach – tereny wokół 
szkół, okoliczne osiedla, place 
zabaw, skwery, przystanki au-
tobusowe i inne. Ale nie tylko 
dzieci i młodzież zaznaczyli 
swoją obecność podczas po-
rządkowania gminy. Jednostki 
pod ległe gminie również 
aktywnie pracowały. ZUK, 
który ma statutowy obowią-
zek utrzymania porządku 
w gminie, posprzątał Rynek 
i ulice przyległe. Także Dol-
nośląska Służba Dróg i Kolei 
oddelegowała swoich pracow-
ników do prac przy DW 374. 
Sołectwa gminy Strzegom, 
z inicjatywy radnych i sołty-
sów, również zmieniły się nie 
do poznania. Dobry przykład 
dali także pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
którzy w piątek, 27 marca br. 
wysprzątali „Fort Gaj”. Na-
tomiast w sprzątanie „Góry 
Krzyżowej włączyli się człon-

kowie Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej.

- Chciałbym podziękować 
wszystkim - szkołom, insty-
tucjom, sołectwom, zakładom 
przemysłowym i wszystkim 
osobom prywatnym, którzy 
podjęli wyzwanie posprzątania 
gminy. Bardzo wysoko sobie 
cenię państwa gotowość i ak-
tywność. Widzę, że wszystkim 
nam zależy, by nasza gmina 
była czysta. Zostało nam jesz-
cze trochę do zrobienia. Myślę, 
że ta akcja wpisze się na stałe 
w kalendarz naszych działań 
i przyzwyczaimy się do syste-
matycznego sprzątania wokół 
siebie i utrzymania porządku. 
Jeszcze raz dziękuję pracow-
nikom urzędu, którzy bardzo 

aktywnie włączyli się w dzia-
łania. Myślę, że to była super 
akcja i warto ją kontynuować 
- mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

Akcja się rozpoczęła i za-
kończyła, ale to od nas zależy, 
czy w dalszym ciągu będziemy 
ją kontynuować, sprzątając na 
bieżąco teren do nas należą-
cy, czy będziemy zaśmiecać 
środowisko, w którym żyje-

my. Zostawmy te wszystkie 
wysprzątane miejsca w takim 
stanie, w jakim chcielibyśmy je 
zastać, by przyjemniej podglą-
dać przyrodę i zachwycać się jej 
naturalnym pięknem.

GK
Zapraszamy do obejr zenia 
zdjęć z akcji „Przedświąteczne 
porządki w gminie Strzegom” 
na str. 12.

Celem funkc jonowania 
„Karty Dużej Rodziny” jest 
wspieranie rodziny wielo-
dzietnej, zwiększanie szans 
rozwojowych dzieci i mło-
dzieży z rodzin wielodziet-
nych, kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku i promo-
wanie modelu dużej rodziny, 
udzielanie pomocy, a przede 
wszystkim poprawienie kon-
dycji rodzin wielodzietnych 
poprzez sporządzenie i roz-
szerzenie gminnego katalogu 

ulg. - I właśnie taki katalog 
ulg, zwolnień i preferencji 
dla rodzin wielodzietnych 
zamierza utworzyć gmina 
Strzegom, tworząc tym sa-
mym „Gminną Kartę Dużej 
Rodziny”, w której tworzeniu 
może wziąć udział każdy, kto 
ma jakiekolwiek możliwości, 
by wesprzeć akcję pomocy 
rodzinie np. udzielając raba-
tów czy bonifikat na zakup 
odzieży, obuwia, żywności 
i leków. Zwracamy się do 

jednostek podległych gmi-
nie oraz przedsiębiorstw, 
zakładów, firm, sklepów, re-
stauracji, aptek, towarzystw 
ubezpieczeniowych, banków 
i spółdzielni, by rozważyli 

możliwość pomocy i zgłosili 
swój akces na adres: biule-
tyn@strzegom.pl – apeluje 
Wiesław Witkowski, zastęp-
ca burmistrza Strzegomia.

GK

Posprzątali gminę!

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas!

Gmina Strzegom tworzy katalog ulg, zwolnień i preferencji dla dużych rodzin. Przyłącz się do akcji

„Przedświąteczne porządki w gminie Strzegom”- to wielka akcja, gigantyczny 
wyczyn i ogromny pożytek w wielu aspektach: wychowawczym, dydaktycznym, 
estetycznym i społecznym. Nie mówiąc już o aspekcie kulturalnym. Tego typu 
przedsięwzięcia społeczne jednoczą ludzi i sprzyjają ich porozumiewaniu się. 
Akcja miała miejsce w dniach 26-28 marca br.

88 złożonych wniosków i ponad 450 wydanych w Strzego-
miu kart to efekty wdrażania w życie Karty Dużej Rodziny 
według postanowień rozporządzenia prezesa Rady Mini-
strów z 27 maja 2014 r. - Zwracamy się do jednostek podle-
głych gminie oraz przedsiębiorstw, zakładów, firm, sklepów, 
restauracji, aptek, towarzystw ubezpieczeniowych, banków 
i spółdzielni, by włączyli się do akcji – apeluje Wiesław 
Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia.
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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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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Pani Małgorzata Lew z Go-
czałkowa obchodziła w nie-
dzielę, 12 kwietnia br. 100. 
rocznicę urodzin. Ten wspa-
niały jubileusz był doskonałą 
okazją do złożenia jej najser-
deczniejszych życzeń. 

Dostojną Jubilatkę odwiedzili 
m. in. burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta, jego 
zastępca – Wiesław Witkow-
ski, kierownik USC w Strze-
gomiu – Beata Mazan oraz 
kierownik Inspektoratu ZUS 
w Świdnicy – Dorota Kamiń-
ska. Niedzielne uroczystości 
rozpoczęły się od odprawienia 
Mszy Św. w intencji Jubilatki. 
Nabożeństwu, które odbyło się 
w parafii pw. Chrystusa Króla 
w Goczałkowie, przewodniczył 
ks. Krzysztof Zieliński. W cza-
sie homilii ks. Krzysztof Madej 
z Wlenia, będący członkiem 
rodziny Jubilatki, w niezwy-
kle ciepły i serdeczny sposób 
przedstawił bogaty życiorys 
Małgorzaty Lew. Natomiast 
burmistrz Strzegomia odczytał 

list gratulacyjny od prezes Rady 
Ministrów – Ewy Kopacz. Listy 
gratulacyjne przekazali również: 
biskup świdnicki – ks. Ignacy 
Dec oraz wojewoda dolnośląski 
– Tomasz Smolarz. Po zakoń-
czeniu Mszy Św. zaproszeni 
goście osobiście złożyli życzenia 
Jubilatce w jej domu.

Małgorzata Lew przyszła na 
świat w małej podrzeszowskiej 
miejscowości Malawa, w rodzi-
nie wielopokoleniowej, rolniczej 
12.04.1915 roku. Urodziła 
się jako bliźniaczka, miała już 
trójkę starszego rodzeństwa. We 
wczesnym dzieciństwie zmarła 
jej matka, rodziną w tym czasie 
opiekowała się babcia i starsze 
rodzeństwo. W wieku 14 lat 
została sierotą – zmarł ojciec. 
Przed wybuchem II Wojny 
Światowej wyszła za mąż za 
Andrzeja Lwa. Małżeństwo 
w 1954 r. przeprowadziło się 
do Goczałkowa. Mąż rozpoczął 
pracę w PRK PKP i pracował 
tam do 1964 roku, w tym też 
roku po długiej i ciężkiej cho-
robie zmarł. Jubilatka po śmierci 
męża wraz z nieletnią córką do 

1966 roku zamieszkiwały ra-
zem, w tym też roku córka wy-
szła za mąż i do chwili obecnej 
zamieszkują wspólnie. W czasie 
wspólnego zamieszkiwania 
Małgorzata Lew pomagała 
w wychowaniu trójki wnuków 
i zajmowała się prowadzeniem 
gospodarstwa domowego, do 
czasu kiedy pozwalało jej na 
to zdrowie. Od kilku lat o jej 

zdrowie dbają wspólnie córka 
z mężem. Przez całe swoje dłu-
gie i niełatwe życie była dobrą 
i życzliwą osobą, zawsze służyła 
pomocą tym, którzy znajdowali 
się w cięższej sytuacji życiowej 
niż ona. 

Życzymy dostojnej Jubilatce 
zdrowia i pogody ducha na 
kolejne lata.

red

W spotkaniu uczestniczyli także 
dr hab. inż. arch. Irena Niedź-
wiecka-Filipiak, prof. dr hab. 
Marek Lorenc, dr inż. Katarzy-
na Tokarczyk-Dorociak, a ze 
strony przedsiębiorców i samo-
rządowców: zastępca burmistrza 
Strzegomia Wiesław Witkowski, 
Bogusław Skolak, Michał Firlej, 
Krzysztof Skolak i Jacek Major. 
Na spotkaniu omówiono obszary 
współpracy pomiędzy Uniwersy-
tetem Przyrodniczym a branżą 
kamieniarską w ramach dzia-
łalności badawczo-rozwojowej 
i innowacyjnej, wymieniając m.in. 
edukację w zakresie projektowa-
nia w kamieniu, budownictwo 

hydrotechniczne, laboratoryj-
ne badania właściwości kamie-
nia oraz zagadnienia związane 
z ochroną środowiska i rekulty-
wacją wyrobisk. Przedsiębiorcy 
mieli także możliwość zwiedzania 
i porozmawiania z pracownikami 
Laboratorium Wodnego, Labo-
ratorium Technologii Betonów 
i Wytrzymałości Materiałów oraz 
Pracowni Studialno-Projektowej.

Duże zainteresowanie wzbu-
dziła pracownia geologiczno-
kamieniarska Instytutu Archi-
tektury Krajobrazu stworzona 
i prowadzona przez prof. Lorenca. 
Podczas wizyty zaplanowano na-
stępne robocze spotkanie w Strze-

gomiu, na które 
oprócz władz 
uczelni zaproszo-
no pracowników 
naukowych z In-
stytutu Budow-
nictwa, Instytutu 
Inżynierii Środo-
wiska i Instytutu 
Architektury Krajobrazu.

Uniwersytet Przyrodniczy brał 
udział w pracach przygotowują-
cych powstanie Klastra Kamie-
niarskiego i aktywnie wspierał 
jego działalność od początku 
istnienia tej formy kooperacji 
w Strzegomiu. Porozumienie 
o współpracy między wrocławską 

uczelnią a koordynatorem kla-
stra, czyli Fundacją „Bazalt” trwa 
jeszcze dłużej i owocem tej współ-
pracy są liczne wspólne projekty 
związane z branżą kamieniarską 
np.: cztery edycje Letniej Szko-
ły Projektowania w Kamieniu, 
czy też konkurs na koncepcję 
zagospodarowania nieczynnego 
kamieniołomu Bazalt.

Do Strzegomia przyjechały 
przedstawicielki Fundacji „Krzy-
żowa”: Agnieszka Żak – prawnik 
i prezes organizacji pozarzą-
dowej oraz Alicja Przepiórska 
– koordynator inkubatora NGO 
przy Fundacji „Krzyżowa”. Ce-
lem spotkania było omówienie 
współpracy samorządu z orga-

nizacjami pozarządowymi, jej 
jakości i wzajemnych  oczekiwań. 
Podczas spotkania strzegomskie 
organizacje miały możliwość 
zgłaszania potrzeb szkolenio-
wych w celu doboru najbardziej 
odpowiednich tematów szkoleń, 
w których będą mogły wziąć 
udział nieodpłatnie w Krzyżo-

wej. Organizacje pozarządo-
we poznały także zakres usług 
i wsparcia inkubatora tj. m.in. 
doradztwo indywidualne dla 
organizacji w zakresie finansowej 
i niefinansowej współpracy NGO 
z jednostkami samorządu tery-
torialnego, szkolenia, spotkania 
konsultacyjne w poszczególnych 
gminach, czy doradztwo tema-
tyczne. W imieniu gospodarza 
spotkania burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty dziękujemy 
wszystkim organizacjom poza-
rządowym, które wzięły udział 
w spotkaniu. 

Przeżyła 100 lat!

Duży krok w innowacyjność

„Tak” dla działań organizacji 

Jubilatka zawsze służyła pomocą tym, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji życiowej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu już oficjalnie członkiem Klastra Kamieniarskiego

Celem spotkania było omówienie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu „Tak dla modelu współpracy admini-
stracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powie-
cie Świdnickim”  30 marca br. w Strzegomiu odbyło się 
spotkanie doradczo-konsultacyjne dotyczące współpracy 
strzegomskich organizacji pozarządowych z samorządem. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oficjalnie został członkiem Klastra Ka-
mieniarskiego. Na spotkaniu z przedsiębiorcami stosowną deklarację współpracy 
podpisał prorektor ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński. 
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Kwiecień - maj 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

12.04-18.04 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

19.04-25.04 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-
52-06

26.04-02.05 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-
19-64

Kiedy dyżury naszych aptek? Dostępny niestrzeżony parking płatny
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

Mieszkańcy i przyjezdni mogą 
korzystać z parkingu niestrze-
żonego płatnego- położonego 
w Strzegomiu u zbiegu ulic Św. 
Anny i ul. Kościelnej. Zarządza 
nim Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o. Parking 
jest czynny całą dobę.

Wysokość stawek opłaty za 
parkowanie pojazdów samocho-
dowych:
- za czas parkowania do 30 

minut – 0,50 zł brutto,
- za czas parkowania do 1 godzi-

ny – 0,80 zł brutto,

- za drugą godzinę parkowania 
i za kolejną godzinę parkowa-
nia – 0,80 zł brutto.
Wysokość opłat abonamento-

wych (karnetu) za parkowanie 
pojazdów samochodowych:
- abonament miesięczny – 60,00 

zł brutto,
- abonament dwutygodniowy – 

35,00 zł brutto,
- abonament tygodniowy – 

20,00 zł brutto.
Karnety do nabycia w Za-

kładzie Usług Komunalnych 
przy Al. Wojska polskiego 75 

w Wydziale Usług Komunalnych 
na parterze oraz w Punkcie Kaso-
wo-Informacyjnym (Rynek) od 
poniedziałku do piątku w godz. 
od 7:00 do 15:00.

W Strzegomiu przy Al. Woj-
ska Polskiego uszkodzona zo-
stała duża część drzewa będące-
go pomnikiem przyrody. Odła-
many konar zniszczył również 
bramę wjazdową na podwórko 
strażnicy OSP Strzegom. Przy 
ul. Dolnej zerwany został dach 
garażu, przy ul. Świdnickiej 
wiatr uszkodził dach budyn-
ku komunalnego i wspólnoty. 
Przy ul. Paderewskiego 40 – 
zerwana została część dachu 
od strony podwórka, a przy ul. 
Rybnej –połowa blachy z dachu 
z krokwiami pomieszczenia 
gospodarczego. Zakład Usług 
Komunalnych miał uszkodzone 
ogrodzenie (wyrwane przę-
sła betonowe), w Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu przy ul. 
Brzegowej - zerwana została 
blacha z ogrodzenia siłowni 
(około 2 m). Przy ul. Kolejo-
wej 4 drzewo uszkodziło dach 

budynku, a przy ul. Brzegowej 
wiatr zniszczył pokrycie dachu 
z blachy (duża połeć). 

Ucierpiały także wsie. W Gra-
nicy wiatr uszkodził dachy na 
kilku posesjach. Podobnie było 
w Jaroszowie, gdzie dodatkowo 
uszkodzony został budynek 
Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego. W Kostrzy ucierpiała 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
(oderwany tynk z elewacji na 
szycie dachu, zerwanych kilka 
dachówek). W Międzyrzeczu 
wichura nie oszczędziła świe-
tlicy wiejskiej (uszkodzony 
dach, zerwane gąsiory i część 
dachówki). W Olszanach ucier-
piał kościół parafialny (zerwana 
duża część dachu na kościele), 
a także budynki mieszkalne 
i komunalne. W Tomkowicach 
uszkodzone zostało ogrodze-
nie świetlicy wiejskiej, a kil-
ka posesji prywatnych miało 

częściowo uszkodzone dachy. 
W Żelazowie zerwane zostały 
części dachów z budynków 
gospodarczych, W Modlęcinie 
zerwane były dachówki ze świe-
tlicy wiejskiej. W Stanowicach 
wiatr uszkodził piłkochwyty na 
boisku sportowym oraz dach 
eternitowy. 

Ponadto ZGM w Strzegomiu 
stwierdził uszkodzenia budyn-
ków wspólnot mieszkaniowych 
w Kostrzy, Stanowicach, Jaro-
szowie, Goczałkowie, Strzego-
miu. Głównie: pokryć dacho-
wych z papy, dachówki, obróbek 
blacharskich, tynków budynków, 
nasad kominowych. 

Wichura narobiła wiele szkód
Cały czas trwa szacowanie strat oraz usuwanie skutków silnych wiatrów, które przeszły przez Dolny Śląsk, niszcząc dachy, łamiąc drzewa, zrywając linie

Graniteria 
W strzegom-
skim Zespole 

S z k ó ł  o d 
w i e l u  l a t 
d z i a ł a j ą 

młodzieżowe 
mini przedsię-
biorstwa. Jedno 

z nich - Granite-
ria – w styczniu br. wygrało 
główną nagrodę 10 tys. zł 
w ogólnopolskim konkursie 
Akademia Młodego Przed-
siębiorcy. 

Młode bizneswoman otrzy-
maną nagrodę przeznaczyły 
na promowanie swojej dzia-
łalności, jaką jest produkcja 
biżuterii z kamienia. Wy-
remontowały i wyposażyły 
w nowe meble pracownię, 
w które j  będzie  dzia ła ło 
młodzieżowe mini przedsię-
biorstwo. Dziewczęta chcą 
w ten sposób promować swój 
kierunek kształcenia – tech-
nik górnictwa odkrywkowe-
go, a także zachęcać innych 
uczniów do działania i kształ-
towania przedsiębiorczych 
postaw. Oficjalne otwarcie 
nowej pracowni w szkole 
nastąpiło w poniedziałek, 13 
kwietnia br.
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Będą konsultacje 
Burmistrz Strzegomia in-

formuje, że 14 kwietnia br. 
o godzinie 16.00 w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu (pok. 
nr 30, sala posiedzeń - I pię-
tro) odbędą się konsultacje 
społeczne dotyczące projektu 
przebudowy ulic: Kościuszki, 
Ofiar Katynia oraz Prome-
nady.

Zainteresowanych mieszkań-
ców zapraszamy na spotkanie 
w celu zapoznania się z projek-
tem i zgłaszania ewentualnych 
uwag oraz wniosków.

W spotkaniu wzięli udział: 
zastępca burmistrza - Wiesław 
Witkowski, pełnomocnik ds. 
seniorów w gminie - Katarzyna 
Wójcik, dyrektor SCK - Bożena 
Bojanowska - Czuk, dyrektor 
OSiR - Grzegorz Luszawski, 
przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miejskiej oraz liderzy orga-
nizacji pozarządowych. Zaprosze-
nie na spotkanie przyjęła Krysty-
na Lasek - prezes Świdnickiego 
Uniwersytetu Trzeciego wieku, 
która opowiedziała o historii 
UTW w Świdnicy, o zajęciach, 
jakie są realizowane i o ludziach 
od lat w nim uczestniczących. To 
zachęciło zebranych do rozmów 
nad utworzeniem Strzegomskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w 2016 roku. Na spotkaniu 
omówiono potrzeby seniorów 
w zakresie aktywności społecznej, 
kulturalnej, edukacyjnej i zdro-

wotnej. - Jednym z prio-
rytetów w chwili obecnej 
jest sondaż środowiska 
seniorów na temat potrzeb senio-
rów i sformułowanie konkretnych 
propozycji zadań i działań, w któ-
rych chcieliby aktywnie uczest-
niczyć. Wszyscy dostrzegamy 
potrzeby aktywizacji środowiska 
osób starszych. Nasze pierwsze 
spotkanie, z cyklu zaplanowanych 
spotkań, to poruszenie środo-
wiska, poszukiwanie pomysłów 
na współpracę i zdiagnozowanie 
potrzeb. Chcemy wiedzieć, co 
będzie atrakcyjne dla seniora. 
Chcemy też zaprosić młodzież do 
współuczestniczenia w zajęciach 
w ramach wolontariatu. Młodzież 
może uczyć seniorów podstaw 
informatyki i obsługi urządzeń 
elektronicznych, jak choćby: kom-
putery, tablety, laptopy, iPhone - 
komentuje Wiesław Witkowski. 

Seniorzy już podczas spotkania 
zgłaszali propozycje zajęć i przed-
sięwzięć, w tym: zorganizowanie 
siłowni pod chmurką przy placu 
zabaw dla dzieci w parku przy ul. 
Krótkiej, zajęć z podstaw obsługi 
komputera i tabletu, zajęć gimna-
stycznych dla seniorów w OSiR 
od maja 2015 r., rozszerzenie 
idei wolontariatu wśród osób 
młodych na rzecz seniorów. 
- Myślę, że to spotkanie przyczy-
ni się do zdiagnozowania wszyst-
kich potrzeb seniorów, na bazie 
której będziemy ich racjonalnie 
i w sposób przemyślany aktywi-
zować - mówi Katarzyna Wójcik. 
Kolejne spotkanie odbędzie się 
w kwietniu. Rozważa się także 
temat współpracy z ościennymi 
gminami.
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Aktywizacja seniorów
Jednym z priorytetów jest sondaż środowiska seniorów na temat ich potrzeb

Burmistrz Strzegomia przed-
stawił lokalnym przedsiębiorcom 
propozycję poszerzenia strefy 
płatnego parkowania. Zgodnie 
z zamierzeniami, strefa miałaby 
został poszerzona o następujące 
ulice: całą Świdnicką, całą Bo-
haterów Getta, Paderewskiego 
od Rynku do Bankowej, Krótką 
od Rynku do Kamiennej oraz 
Dąbrowskiego. 

Na spotkaniu, które odbyło się 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu 30 marca 2015 r., bur-
mistrz Zbigniew Suchyta oraz 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi Ewelina Kowalska, 
rozmawiali na ten temat z przed-
stawicielami Stowarzyszenia 
Kupców Zielonego Rynku oraz 
z radnymi Ryszardem Żmijew-
skim i Robertem Ślązakiem. 

Przedsiębiorcy przedstawili 
swoje wątpliwości związane 
z poszerzeniem strefy, dlatego 
burmistrz zapewnił, że przez 
pierwsze pół roku po wprowa-
dzeniu zmian, funkcjonowanie 
strefy w takim charakterze będzie 
dokładnie obserwowane i w razie 
ewentualnych niedogodności 
zostaną podjęte stosowane dzia-
łania. – Wiem, że po otwarciu 
ulicy Dąbrowskiego doszło tam 

do znacznego ożywienia. Płatne 
parkingi funkcjonują na całym 
świecie i to jest już standard. – 
mówił burmistrz. Zbigniew Su-
chyta zapewnił, że proponowane 
zmiany nie wpłyną negatywnie 
na kwestię dostarczania towarów 
przez dostawców do sklepikarzy. 

Ewelina Kowalska wyjaśniła 
z kolei, jakie stawki obowiązują 
w strefie i tłumaczyła, że nikt 
nie jest zwolniony z opłat za 
parkowanie oraz że rozszerze-
nie strefy nie będzie wiązało 
się w żaden sposób z podnie-
sieniem opłat. Nowy parkomat 
zostanie usytuowany na skrzy-
żowaniu ulicy Paderewskiego 
i Czerwonego Krzyża. 

W trakcie rozmowy pojawił 
się również temat parkowania 
na podwórzach przez osoby 
spoza gminy Strzegom. Takie 
sytuacje sprawiają, że miesz-
kańcy nie mają gdzie parkować 
swoich samochodów. – Tego 
typu przypadki będą zgłaszane 
na policję, która będzie nakła-
dać kary na kierowców. Jest 
wystarczająco dużo miejsc do 
parkowania w mieście – mówił 
burmistrz. Dlatego apeluje-
my do kierowców o rozsądek 
i korzystanie z wyznaczonych 
miejsc parkingowych. 

Zmiany w strefie parkowania?

Silne wiatry, które przeszły przez cały Dolny Śląsk z koń-
cem marca br. spowodowały wiele szkód również w gminie 
Strzegom. Były powalone drzewa, zerwane lub uszkodzone 
dachy i linie energetyczne oraz zniszczone ogrodzenia 
budynków. 

31 marca br. o godz. 21.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu zebrał się 
sztab kryzysowy. W spotkaniu uczestniczyli m. in. starosta świdnicki – Piotr 
Fedorowicz, burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, dyrektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Świdnicy - Kazimierz 
Siemieniecki, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy - Waldemar 
Sarlej oraz prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP 
w Strzegomiu - Urszula Olszewska.

Już wkrótce zacznie działać Strzegomski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Planowane rozpoczęcie zajęć nastą-
pi w 2016 roku. 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z seniorami, 
których reprezentowali liderzy organizacji pozarządo-
wych, zrzeszających seniorów. 
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Wykonawcą modernizacji 
skweru jest Zakład Usług 
Komunalnych sp. z  o. o. 

w Strzegomiu. Koszt  ro-
bót wynosi ok. 45 tys. zł. 
– W chwili obecnej widać 

już pierwsze metry ciągów 
pieszych wykonanych z od-
zyskanych płyt granitowych 
i kostki granitowej. Ubytki 
ziemi zostały uzupełnione 
humusem, a na wiosnę zosta-
ną nasadzone platany. Całość 
zostanie dopełniona nowymi 

ławkami i koszami parko-
wymi – informuje Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej Ochrony Środowiska 
i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

tw

- To, co wspólnie robicie - 
przedsiębiorcy, szkoły, ucznio-
wie, administracja i wszyscy 
ludzie dobrej woli - ma wielki 
sens i jest rzeczą ważną - po-
wiedział w trakcie gali Broni-
sław Komorowski. Podkreślił 
on także wagę współpracy tych 
środowisk, ponieważ sprzyja to 
wejściu młodych ludzi w życie 
zawodowe. - Te działania służą 

budowaniu w Polsce systemu, 
który by uzbrajał młodych 
ludzi w wiedzę potrzebną do 
startu w życie zawodowe, by 
byli lepszymi pracownikami. 
Razem budujemy dobry klimat 
dla polskiej przedsiębiorczości 
i młodych ludzi - stwierdził.

Takiego wyróżnienia wła-
dze spółki nie spodziewały 
się. - Spółka „Granex” jest 

zawsze otwarta na działania 
związane z podnoszeniem 
jakości kształcenia i kwalifi-
kacji młodzieży. Dlatego nie 
trzeba było nas namawiać do 
udziału w Dniu Przedsię-
biorczości. Była to inicjatywa 
koordynatora szkolnego, pani 
Agnieszki Oleszko z Zespołu 

Szkół w Strzegomiu. Dużym 
zaskoczeniem dla nas było 
zaproszenie na Galę Przed-
siębiorczości i wyróżnienie 
statuetką „Najaktywniejsza 
firma 2014” – komentuje 
Krzysztof Skolak, prezes” 
Granexu”.
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Będzie estetycznie

Spółka „Granex” - „Najaktywniejszą firmą 2014”

Zmodernizowany skwer i wyremontowana niedawno ul. Świdnicka będą doskonale się uzupełniać

Takiego wyróżnienia spółka się nie spodziewała. – Było to dla nas dużym zaskoczeniem – mówi K. Skolak

Prezydent Bronisław Komo-
rowski podpisał nowelizację 
ustawy o prawie budowla-
nym.

- Dzięki nowelizacji ustawy 
znacznie skróci się czas budo-
wy. Zniesione zostaną liczne 
ograniczenia biurokratyczne 
i prawne, co usprawni proces 
budowlany – informuje poseł 
Monika Wielichowska.

Na uproszczenie i skrócenie 
procedury budowlanej wpłynie 
m.in. rezygnacja z obowiązku 
załączania do projektu budow-
lanego, oświadczeń o zapew-
nieniu dostaw energii, wody, 
ciepła i gazu, o warunkach 
przyłączenia do sieci wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, elektro-
energetycznych, telekomuni-
kacyjnych oraz o możliwości 
dostępu do drogi publicznej.

– To bardzo dobra wiado-
mość. Nowelizacja ustawy 
usprawni i ułatwi roboty bu-
dowlane, które dotychczas 
trwały za długo przez ogra-
niczenia biurokratyczne – za-
pewnia posłanka.

Ograniczona zostanie także 
zasada, zgodnie z którą roboty 
budowlane można rozpocząć 
na podstawie ostatecznej de-
cyzji o pozwoleniu na budowę. 

W nowelizacji zapropono-
wano rozszerzenie katalogu 
obiektów budowlanych, któ-
rych budowa wymagać będzie 
zgłoszenia, a nie jak dotych-
czas - uzyskania pozwolenia 
na budowę.

Zwiększył się również ka-
talog obiektów, które można 
użytkować na podstawie za-
wiadomienia o zakończeniu 
budowy. Poszerzono go mię-
dzy innymi o: warsztaty rze-
mieślnicze, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie samochodowe, 
garaże do 5 stanowisk włącz-
nie, obiekty magazynowe takie 
jak: chłodnie, hangary, wiaty, 
budynki kolejowe takie jak: 
nastawnie, podstacje trakcyjne, 
lokomotywownie, wagonow-
nie, strażnice przejazdowe, 
myjnie taboru kolejowego, 
place składowe, postojowe, 
parkingi, stawy rybne.

Obecnie rozpoczęcie użyt-
kowania tych obiektów wy-
maga decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie.

Teraz wyczekiwana długo 
nowelizacja zostanie umiesz-
czona w Dzienniku Ustaw. 
Przepisy zaczną obowiązy-
wać 3 miesiące po publikacji 
w Dzienniku.

Pod koniec marca br. opiekuno-
wie oraz adepci Szkółki Muszkar-
skiej „Lipień Strzegomski” Koła 
Strzegom wzięli czynny udział 
w zarybianiu rzeki Bystrzycy lipie-
niem i pstrągiem potokowym.

W czterech sektorach rozsta-
wiono 6 000 szt. lipieni, a w do-
pływie (mateczniku) rozstawio-
no wylęg pstrąga potokowego. 
W akcji wzięło udział blisko 80 
uczestników, w tym Społeczna 
Straż Rybacka Okręgu Wro-

cław, dwie Szkółki Wędkarskie 
(w tym „Strzegomski Lipień”) 
i wielu miłośników łowienia ryb 
prądolubnych. Nad tą wielopo-
koleniową grupą i poprawnością 
zarybienia czuwał prof. Andrzej 
Witkowski. Na koniec, w Sta-
nicy Borzygniew, wszystkim 
uczestnikom podziękował prezes 
klubu Kingfisher Krzysztof Wa-
wer i prezes okręgu Grzegorz 
Szymański.
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Zmiany w prawie budowlanym

„Lipień Strzegomski” działa

Kradli kable 
Nawet do 8 lat pozbawienia 

wolności może grozić dwóm 
mieszkańcom gminy Strzegom 
za kradzieże kabli telefonicznych 
na szkodę jednej z sieci telefo-
nicznych oraz kabli napowietrz-
nej linii telefonicznej na szkodę 
PKP. Policjanci z Komisariatu 
Policji w Strzegomiu w toku 
prowadzonych czynności doty-
czących kradzieży kabli ustalili 
i zatrzymali dwóch mężczyzn. 
Mieszkańcy gminy Strzegom 
w wieku 28 i 57 lat od początku 
2015 roku pięć razy narazili 

na szkodę PKP, kradnąc kable 
napowietrznej linii kolejowej 
oraz kable jednej z sieci telefo-
nicznej. Straty na szkodę obu 
firm wyniosły blisko 25 tysięcy 
złotych. Mężczyźni po opalaniu 
skradzionych kabli sprzedawali 
je w punktach skupu złomu. 
Zatrzymani mężczyźni nie byli 
wcześniej notowani przez policję. 
Za zniszczenie, zabór i uczynie-
nie niezdatnym do użytku części 
sieci infrastruktury oraz linii 
kolejowej mężczyznom grozi 
kara pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 

Zabrał utarg 
Policjanci z Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy zatrzymali 26-
letniego mieszkańca Jeleniej Góry, 
który w jednym ze sklepów na 
terenie gminy Strzegom dokonał 
kradzieży całodniowego utargu. 
W trakcie prowadzonych czynno-
ści ustalano, że wcześniej dokonał 
trzech podobnych kradzieży na 
terenie powiatu świdnickiego. 

Pocisk przy drodze 
W Wielką Sobotę jeden 

z mieszkańców Strzegomia w po-

bliżu drogi Bartoszówek – Go-
czałków znalazł pocisk z okresu 
II Wojny Światowej. O znalezisku 
strzegomianin powiadomił policję, 
która zabezpieczyła niewybuch do 
czasu przyjazdu grupy sapersko – 
minerskiej.

Uwaga, motocykliści! 
Wiosna to czas wyczekiwany 

przez wszystkich miłośników 
motocykli. Niestety, dla wielu 
posiadaczy motorów jazda nie ma 
nic wspólnego z bezpieczeństwem 
i zasadami ruchu drogowego. Naj-
częstszą przyczyną wypadków na 

motorach jest nadmierna prędkość, 
przecenianie swoich umiejętności 
kierowania motocyklem, prze-
jeżdżanie na czerwonym świetle, 
wciskanie się między samochody, 
a w końcu zwykłe popisy. Więk-
szości tragicznych wypadków 
drogowych na polskich drogach 
z udziałem motocyklistów można 
by uniknąć, gdyby tylko motocykli-
ści przestrzegali przepisów ruchu 
drogowego. Corocznie policjanci 
wzywani są do wypadków z udzia-
łem motocyklistów. Wielu z nich 
do końca życia pozostaje kalekami, 
wielu ginie. Są to zazwyczaj młodzi 

ludzie, których umiejętności jazdy 
nie są adekwatne do mocy maszyn, 
którymi jeżdżą i którzy zapomina-
ją, że w zderzeniu z samochodem 
nie mają żadnych szans. Do końca 
sezonu motocyklowego policjanci 
na terenie powiatu świdnickiego 
będą prowadzić działania ukie-
runkowane na dyscyplinowanie 
motocyklistów. Policjanci ruchu 
drogowego będą prowadzić kaska-
dowe pomiary prędkości, zwracać 
uwagę na stan techniczny moto-
cykli, obowiązkowe wyposażenie. 
Apelujemy do uczestników ruchu 
drogowego o szczególną rozwagę.
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- Założeniem Dnia Przedsiębiorczości jest włączenie się dorosłych w edukację 
młodzieży oraz zbudowanie dobrych relacji między szkołą i miejscem pracy. 
W trakcie jednodniowych praktyk uczniowie naszej szkoły mają możliwość 
podejmowania trafnych decyzji odnośnie dalszej edukacji i planowania kariery 
zawodowej. To także sposób i możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń 
o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz 
pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach, czy 
predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania - wyjaśnia Agnieszka 
Oleszko, nauczyciel Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz koordynator projektu.
Gratulujemy sukcesu spółce „ Granex” i zachęcamy inne firmy oraz instytucje 
do włączenia się w przedsięwzięcie, promujące edukację i gminę Strzegom.

Reprezentanci Koła Strzegom i adepci Szkółki Muszkarskiej biorący 
udział w akcji:
Seniorzy: Stanisław Pomykała, Przemysław Łasak, Jarosław Rachwalik 
i Jerzy Harmaciński.
Juniorzy: Bartosz Głód, Adam Krukowski, Jakub Kaszub, Krystian Olszowy 
i Jakub Harmaciński.

24 marca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie od-
była się Gala Przedsiębiorczości. Statuetkę „Najaktywniej-
sza firma 2014” otrzymała strzegomska spółka „Granex” . 
Konkurencja była duża, ponieważ w projekcie uczestniczyło 
18 tys. firm i instytucji i ponad 44 tys. uczniów z 678 szkół. 
Swoją obecnością zaszczycił galę Bronisław Komorowski, 
prezydent RP, który objął honorowy patronat nad przed-
sięwzięciem.

Już w czerwcu strzegomianie będą mogli spacerować po od-
nowionym skwerze znajdującym się u zbiegu ul. Świdnickiej 
i ul. Kasztelańskiej. Prace remontowe cały czas posuwają 
się do przodu.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

Patryk: witam przeczytałem 
w internecie, że ma powstać 
w parku przy ul. krótkiej si-
łownia pod chmurką. czy jest 
możliwość zainstalowania tam 
drążków i poręczy niż sprzętu, 
który tak naprawdę nie roz-
wija? takich siłowni jest parę 
i nikt z nich nie korzysta, bo nie 

rozwijają pod żadnym kątem, 
więc mam propozycję na drąż-
ki, poręcze itp., co jest bardziej 
rozwijające pod kątem sportów 
siłowych.

Pana sugestia zostanie wzięta 
pod uwagę przy zakupie urzą-
dzeń. W roku bieżącym, zgodnie 
z decyzją sołectwa Strzegom, zo-
stanie zakupiona część urządzeń 
na wyposażenie siłowni. 

Falek: witam panie burmistrzu, 
co z estetyką oraz poprawą ruin 
dworców PkP w Strzegomiu? 
Przecież to zabytki które mogłyby 
być wizytówką naszego miasta 
z bogatą historią w tle. 

Wielokrotnie występowałem 
w tym temacie do właścicieli 
obiektów. Cieszy jedynie fakt 
choć częściowego remontu 
dworca Strzegom – Miasto. 

Patryk: właśnie powstał fanpage 
na facebook’u „Park do street wor-
kout w Strzegomiu”. jest duże 
zainteresowanie tą formą sporto-
wą. czy można złożyć wnioski? 
gdzie i jak to zrobić? 

Jeszcze w tym roku planowane 
jest ogłoszenie II edycji budżetu 
obywatelskiego. Zapraszam do 
udziału. Można złożyć wniosek.

grześ: Panie burmistrzu! Fajna 
droga, fajne chodniki, dzięki za 
to, ale jest pewne i duże „ale”, a do-
tyczy to chodnika przy ul. Armii 
krajowej. Zaobserwowałem dziś, 
że pewien jegomość pchający wó-
zek z dzieckiem doszedł do końca 
chodnika nieopodal wiaduktu 
i nagle zdębiał, bo nie miał jak da-
lej iść. co zrobił? Przejechał przez 
zasiany trawą pas ziemi. Panie 
burmistrzu, wydaje mi się, że 
dużo przechodniów będzie robiło 
podobnie, a szkoda pracy, trudu 
pracowników, a w przyszłości 
i tej trawy. czy nie dałoby rady 
dokonać korekty i zrobić dodat-
kowego przejścia na drugą stronę 
ulicy, dopóki jeszcze nic nie rośnie 
i dopóki droga nie została oddana 
do pełnego użytkowania? 

Ze względów bezpieczeństwa 
w projekcie ujęto takie rozwią-
zanie i musimy się przyzwyczaić 
do tej sytuacji. Nie można robić 

przejścia przed samym prze-
jazdem, bo to wiązałoby się 
z wielkim niebezpieczeństwem 
dla pieszych. Takie są przepisy. 
Wąski przejazd uniemożliwia 
także wykonanie chodnika z obu 
stron. Na wysokości przejścia dla 
pieszych został ustawiony znak 
informujący o takim przejściu. 
Zostaną także ustawione bariery 
zabezpieczające przejście. Poma-
łu przyzwyczajamy się i będziemy 
korzystać z bardzo wygodnych 
przejść dla pieszych. 

tk: dzień dobry, interweniowa-
łem już wielokrotnie, niestety bez-
skutecznie, dlatego postanowiłem 
napisać do pana odnośnie psów, 
które zagrażają zdrowiu i życiu 
mieszkańców osiedla wschód. 
właściciel …trzyma na swoim 
terenie niebezpieczne i bardzo 
agresywne psy, które wielokrotnie 
uciekały, zagryzając kury, psy 
sąsiada, ostatnio mojego kotka. 
Posiadam zdjęcia. Proszę pana 
o interwencję, te psy nie zawsze 
są tutaj, czasami właściciel zabiera 
je do domu. Proszę o interwencję, 

chyba, że woli pan czekać, aż 
dojdzie do tragedii. Z wyrazami 
szacunku. 

Niestety, ale w tym temacie 
właściwą instytucją jest policja, 
a nie Urząd Miejski. Dlatego 
sprawę przekazałem Komisa-
riatowi Policji w Strzegomiu. 
Pozdrawiam. 

Zof ia: Panie burmistrzu! jak 
długo chodzenie po chodnikach 
w rynku będzie przypominać 
slalom między psimi kupami. 
wstyd! na wstyd właścicieli psów 
niech pan nie liczy. 

Temat ten jest bolączką całego 
miasta, nie tylko Rynku. Gmina, 
chcąc rozwiązać ten problem, 
regularnie ustawia odpowiednie 
pojemniki oraz torebki. Jednak 
wszystko zależy od właścicieli 
psów. 

Piotr: witam mam takie uwagi 
dotyczące koncertu pana Zbignie-
wa…. jako, że mam w rodzinie 
akustyka dowiedziałem się że 
Zbigniew … na każdy koncert 
przyjeżdża i gra koncert z płyty 

lub pendriva. czy władze mia-
sta mogłyby następnym razem 
przy wybieraniu artystów nie 
uwzględniać osób, które nie grają 
na żywo? wolę słuchać jakiejś 
mniejszej kapeli niż osobę znaną, 
która śpiewa z playbacku

To nie władze miasta do-
konują wyboru wykonawców, 
a praktycznie sami mieszkańcy. 
Oczywiście nie zawsze udaje 
się ściągnąć tego wymarzonego 
artystę. Zdarzają się wykonawcy, 
którzy koncertują z tzw. półplay-
backu z różnych względów, choć 
nie każdy tak wrażliwy słuch jest 
w stanie to wychwycić. Jak będzie 
zobaczymy. 

Łukasz: Panie burmistrzu, pro-
szę spróbować przejechać autem 
przez ulicę morską, to jest szok. 
jeździmy tędy kilka razy dziennie 
i amortyzacja naszego auta jest 
w coraz to gorszym stanie. Prosi-
my o jakiekolwiek utwardzenie, 
bądź wyrównanie powierzchni 
drogi! 

Trwa przegląd dróg. Lada 
dzień rozpoczną się remonty. 

- „Strzegomska Dwunastka” 
to pomysł na siebie, to bycie 
w grupie, to duża promocja gmi-
ny Strzegom nie tylko w Polsce, 
ale też poza granicami naszego 
kraju – podkreśla Edward Fe-
dyczkowski, propagator biegania 
w Strzegomiu. - Chciałbym za-
prosić wszystkich mieszkańców 
Strzegomia i okolic do udziału 
w zajęciach ogólnorozwojowych 
oraz treningach biegowych, jakie 
realizujemy w ciągu tygodnia 
na terenie naszego miasta. 
W poniedziałek zajęcia 
ogólnorozwojowe odbywają 
się w hali OSiR-u o godz. 
18.30. W środę i czwartek 
zapraszamy na treningi bie-
gowe. I tak: w środę zbieramy 
się o godz. 18.00 przy hali OSiR, 

z kolei w czwartek 
przy pomniku 

Księżnej 
A n n y 

w parku o godz. 19.00. Także 
w soboty lub niedziele, w zależ-
ności od tego, czy wyjeżdżamy 
na zawody, czy prowadzimy re-
gularny trening biegowy – dodaje 
Edward Fedyczkowski. Treningi 
są dostosowane do możliwości 
każdego chętnego, a dystanse są 
dopasowane do planów starto-
wych. Jedni przygotowują się do 
maratonów, inni biegają rekre-
acyjnie dla siebie – dla własnej 
przyjemności. 

W bieżącym roku 
grupa strzegomskich 
biegaczy postanowiła 

ujednolicić swój wygląd 
na zawodach sportowych 

poprzez za-

mówienie jednakowych koszulek. 
Propozycja została przyjęta z entu-
zjazmem. - Koszulki w swojej ko-
lorystyce nawiązują do barw AK-
S-u Strzegom. Z przodu umiesz-
czone zostały dwa logotypy – biegu 
„Strzegomska Dwunastka” oraz 
producenta koszulek, natomiast 
z tyłu imiona lub nicki oraz nazwa 
miejscowości, w której mieszkamy, 
bo wśród nas są również biegacze 
spoza Strzegomia. Wykonane 
zostały koszulki z krótkim i długim 
rękawem, a w planie mamy jeszcze 
koszulki „na ramiączkach”. W mia-
rę potrzeb zamierzamy w ciągu 
roku powtórzyć akcję „koszulki” 
dla wszystkich chętnych – wyjaśnia 
Edward Fedyczkowski.

Sztandarową imprezą biegową 
na terenie Strzegomia jest organi-
zowany od trzech lat ogólnopolski 
bieg „Strzegom-
ska Dwunast-
ka – Biegaj-
my Razem”. 
Impreza z roku 
na rok rozwija 
się harmonijnie, 
a na starcie poja-
wia się coraz więcej 

zawodników, w tym wielu repre-
zentantów gminy Strzegom. Trasa 
biegu tradycyjnie wiedzie pętlą 
ulicami miasta ze startem i metą 
w Rynku. Panie pokonują pętlę 
dwukrotnie, panowie trzykrotnie. 
Licznie zgromadzenie widzowie 
mogą podziwiać kolorowy tłum 
biegaczy oraz ich rywalizację 
o Puchar Burmistrza Strzegomia. 
Dodatkowo na boisku sportowym 
Zespołu Szkół w biegach uczest-
niczą najmłodsi, dla których jest 
to wielkie przeżycie.

Członkowie społeczności bie-
gowej „Strzegomska Dwunastka” 
praktycznie w każdy weekend 
uczestniczą w różnych zawodach 
biegowych, niezależnie od pory 
roku. W okresie zimowym nie tyl-
ko biegają, ale również korzystają 
z takich atrakcji jak morsowanie. 
Swoich przedstawicieli mieli 
np. podczas Międzynarodo-
wego Zlotu Morsów 
w Mielnie, który 
odbył się w lutym 
br.

Oni wiedzą, że bieg to zdrowie…
„Strzegomska Dwunastka” to pomysł na siebie, to bycie w grupie, to duża promocja gminy Strzegom nie tylko w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej 
i prostej formy aktywności fizycznej pobudziło do aktywno-
ści ruchowej wielu mieszkańców gminy Strzegom. Biegi są 
już wizytówką sportową gminy. A wszystko dzięki zaanga-
żowaniu społeczności biegowej „Strzegomska Dwunastka”, 
która promuje zdrowy styl życia, spędzanie czasu na świe-
żym powietrzu, wartości i idee związane z pokonywaniem 
własnych barier i walką z samym sobą. 

Społeczność b iegowa „Strzegomska Dwunastka” jest  gru -
pą otwartą i  każdy może przyłączyć s ię do nie j , jak rów-
n ież  po in fo rmować  w dowo lnym momenc ie  o  rezygnac j i  
i obraniu własnych ścieżek biegowych. Zapraszamy na zajęcia, które są organi-
zowane w ramach funkcjonowania sekcji lekkoatletycznej AKS-u Strzegom.
Chcesz pokonać bariery własnego ciała, masz kłopoty ze zdrowiem, nadwagę, 
kryzys wieku średniego – biegaj! Chcesz odnaleźć radość życia, wyzwolić 
endorfiny, mieć zawsze dobry humor – biegaj. Bieganie jest najtańszym 
lekarstwem na świecie. 
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W 1992 r. podpisane zostało porozumienie z Budesheimat-
gruppe Striegau. Miało ono na celu wykluczenie ewentual-
nych uprzedzeń narodowościowych, działanie w kierunku 
poprawy stosunków międzysąsiedzkich, sprawowania opieki 
nad zabytkami w mieście i uzupełnienie materiałów histo-
rycznych o Strzegomiu od 1880 r.

Otwarcie biblioteki w 1991 r. Strzegomiu miało duże zna-
czenie dla życia kulturalnego naszego miasta.

Inauguracja obchodów 750-lecia Strzegomia w maju 1992 r.  
zapadła w pamięć wielu uczestnikom tego podniosłego 
wydarzenia.

I kadencja samorządu obfitowała w wiele ważnych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na tożsamość i rozwój Strzegomia. Przypomnijmy niektóre z nich.

Z Ryszardem Rossą, burmistrzem 
Strzegomia I kadencji o samo-
rządzie terytorialnym rozmawia 
Małgorzata Kus-Pożoga. 

m.k.: 25. rocznica powołania do 
życia Samorządu terytorialnego to 
dobra okazja do rozmowy na temat 
historii powstawania samorządności. 
kiedy Pan rozpoczął swoją przygodę 
z samorządem? 

Moja przygoda z samorządem 
rozpoczęła się w sierpniu 1980 roku. 
Powstająca „Solidarność”, w której 
tworzeniu aktywnie uczestniczyłem, 
prowadziła dyskusję o zmianach 
ustrojowych w Polsce. Z dyskusji 
tych powstały tezy. Na ich bazie 
opracowano program „Samorządna 
Rzeczpospolita”. I Krajowy Zajazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
przyjął uchwałę programową, która 
zawierała postulaty odbudowy samo-
rządu pracowniczego i terytorialnego. 
Delegacja NSZZ „Solidarność”, 
biorąca udział w obradach Okrągłego 
Stołu, wyłoniła Komisję Samorządu 
Terytorialnego oraz przyjęła kierunki 
rozwoju samorządu terytorialnego, 
negocjując je jako podstawę. Z grona 
uczestników wyłoniono grupę robo-
czą do spraw samorządu terytorialne-
go na czele z prof. Jerzym Regulskim. 
Efektem były ustawy o: zmianie 
konstytucji, o samorządzie teryto-
rialnym oraz o ordynacji wyborczej 
do organów gminy. W Strzegomiu 
zorganizowaliśmy Komitet Obywa-
telski Ziemi Strzegomskiej. Wybrany 
zostałem na wiceprzewodniczącego 
tego komitetu. 29 grudnia 1989 roku 
przestało formalnie istnieć PZPR. 
Nasz kraj odzyskał historyczną na-
zwę Rzeczpospolita Polska, a orzeł 
w godle – koronę. Z Konstytucji 
wykreślono artykuły o przewodniej 
roli PZPR i sojuszu ze Związkiem 
Radzieckim. To dodawało nam zapału 
w tworzeniu nowej rzeczywistości. 
Przed Komitetem Obywatelskim 
stały bardzo ważne zadania. Przygo-
towanie atmosfery, przeprowadzenie 
wiecy informacyjnych, wydawanie 
ulotek i plakatów. Wszystko to ro-
biono bez wynagrodzenia i z wielkim 
poświęceniem. Pieniądze na materiały 
pozyskiwaliśmy ze sprzedaży cegiełek. 
Sam wykonałem projekty dwóch 
nominałów, a wydruku podjęły się 
Zakłady Papiernicze w Strzegomiu. 
Do pracy włączyli się wszyscy. Wiele 
spotkań odbywało się u ks. Stanisława 
Siwca i w domu sióstr zakonnych św. 
Elżbiety. Komitet Obywatelski ukła-
dał listę kandydatów na radnych. 27 
maja 1990 roku odbyły się pierwsze 
demokratyczne wybory. Frekwencja 
była wysoka – 42,27 proc. Wybrano 
28 radnych gminy Strzegom. I ka-
dencja strzegomskiego samorządu 
przypadła na lata 1990 – 1994. 

jest Pan osobą powszechnie znaną 
w Strzegomiu. Proszę jednak przy-
bliżyć nam swoją postać. 

Z wykształcenia jestem techni-
kiem ceramikiem. Do Strzegomia 
przyjechałem w 1966 roku. Podjąłem 
pracę w Jaroszowskich Z.M.O. Od 
1974 roku dwie kadencje byłem ław-
nikiem Sądu Rejonowego w Świd-
nicy. Uczestniczyłem w kursach 
i szkoleniach. Ukończyłem szkołę 
podoficerską w stopniu starszy kapral. 
W 1980 roku współorganizowałem 
„Solidarność”, a następnie wybrany 
zostałem na przewodniczącego komi-
sji zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Byłem członkiem krajowej sesji 
hutniczej w Krakowie, delegatem na 
Walny Zjazd Wyborczy Delegatów 
Regionu Wałbrzyskiego i członkiem 
Prezydium Międzyzakładowej Ko-
misji Koordynacyjnej w Strzegomiu. 
Należałem również do Komisji Roz-
wiązywania Problemów Ludzi Pracy. 
Stan wojenny pozbawił mnie funkcji 
związkowych, a za współorganizację 
strajku 14 grudnia 1981 roku w ra-
mach sprzeciwu przeciwko stanowi 
wojennemu zwolniono mnie z pracy 
i aresztowano. Trwało postępowania 
prokuratorskie. Działałem w pod-
ziemiu opozycyjnym w Żarowie, 
a następnie w Strzegomiu. Dobra 
organizacja i współpraca uchroniły 
nas przed wsypami. Podjąłem pracę 
w ZSP „Karolina”. Po reaktywacji 
„Solidarności” załoga wybrała mnie 
na wiceprzewodniczącego komisji 
zakładowej. W Strzegomiu uczest-
niczyłem w organizowaniu komitetu 
obywatelskiego. Wybrany zostałem na 
wiceprzewodniczącego, a następnie 
z listy tego komitetu na radnego. Rada 
Gminy wybrała mnie natomiast na 
burmistrza. Na zewnątrz działałem 
w konwencie wójtów, burmistrzów 
i prezydentów województwa wał-
brzyskiego. Po zakończonej kadencji 
wróciłem do pracy w „Karolinie”, 
gdzie pracowałem do czasu przejścia 
na emeryturę w 2007 roku. To duży 
skrót mojej historii tak bogatej w róż-
ne dziejowe wydarzenia. Otrzymane 
przeze mnie odznaczenia to min.: 
5 medali okolicznościowych, Krzyż 
„Zasłużony dla kolarstwa”, medal 

„Niezłomni” przyznawany przez 
„Solidarność”, Krzyż Obrońców 
Kresów Wschodnich, Krzyż Wol-
ności i Solidarności nadany przez 
prezydenta RP. 

jak Pan ocenia ten okres samorządno-
ści w gminie Strzegom, kiedy to Pan 
reprezentował gminę jako burmistrz 
Strzegomia?

Funkcjonowanie samorządu gmin-
nego to dobry okres dla rozwoju 
gminy i jej mieszkańców. Po okresie 
stagnacji mieszkańcy zaczęli podej-
mować działania w kierunku poprawy 
swojego bytu. Cykliczne spotkania 
w środowisku, jak i w Urzędzie dawały 
możliwość bliskich kontaktów i wy-
rażenia swoich potrzeb. Mieszkańcy 
uwierzyli w samorząd i w to, że dobrze 
będzie dbał o ich sprawy. Burmistrz 
i zarząd analizowali potrzeby, prze-
twarzając je w konkretne kwoty. 
Zespół pracowników samorządowych 
przedkładał zarządowi możliwości 
rozwiązywanie zadań, które zapisy-
waliśmy do wydatków budżetowych 
w poszczególnych latach. Radni 
z oddaniem pełnili swoje funkcje. 
Utworzona została lista priorytetów. 
Wiele problemów natury prawnej 
i finansowej ustawodawca podejmo-
wał na bieżąco. W 1990 roku Sejm 
uchwalił ustawę o dochodach gmin 
i zasadach ich subwencjonowania. 
W 1991 przyjęto ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych należnych 
gminom, ustawę o systemie oświaty 
i potwierdzono znaczenie samorządu 
w dbałości o nią. W 1992 roku weszła 
w życie ustawa o dochodach gmin. 
Utworzony został także konwent wój-
tów, burmistrzów i prezydentów. Na 
co miesięczne spotkania zapraszani 
byli urzędnicy wysokiego szczebla, 
aby szkolić nas i przekazywać aktualne 
zmiany przepisów. Spotkania z wykła-
dowcami Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu dawały nam nową 
wiedzę i sposoby jej wykorzystania. 
Wszyscy uczyliśmy się wspólnie, 
aby dobrze pracować na rzecz gminy 
i mieszkańców. 

co można zaliczyć do najważniejszych 
osiągnięć gminy podczas sprawowania 
przez Pana funkcji burmistrza? 

Najważniejszymi osiągnięciami 
gminy było rozwiązanie najtrudniej-
szych problemów, które doskwierały na 
co dzień mieszkańcom. Brak wody był 
prawdziwą zmorą. Aby temu zapobiec, 
zarząd utworzył w Strzegomiu Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji. Następ-
nie zmodernizowano ujęcia wody 
w Olszanach, które ze Strzegomiem 
połączono nowoczesną duńską rurą 
pcv, przeprowadzono wodociąg ulicą 
Kościuszki, wyremontowano zbiornik 
wodny oraz wieżę ciśnień. Wykona-
nie przepięć i połączonego systemu 
w mieście dały wodę dobrej jakości. 
Istotną sprawą było również rozpo-
częcie wodociągowania wsi. Pierwszy 
wodociąg wybudowano w Tomko-

wicach, a następnie w Żółkiewce, 
Żelazowie i Kostrzy. Aby przyśpieszyć 
wodociągowanie, powstały społeczne 
komitety w Jaroszowie, Morawie, 
Międzyrzeczu i na Osiedlu Wschód. 
ZWiK zmodernizował poniemiecką 
oczyszczalnię ścieków oraz urządzenia 
wodociągowe. Podjęliśmy się także 
rozwiązania problemów związanych 
z zapotrzebowaniem na gaz i energię 
oraz z komunikacją telefoniczną. Du-
żym wyzwaniem był również remont 
25 budynków komunalnych. Uzbroili-
śmy ponadto teren pod budownictwo 
jednorodzinne na Osiedlu Kamionka 
II oraz teren, na którym znajdowało 
się 140 działek budowlanych na ulicy 
Olszowej oraz ulicy Niecałej. Przepro-
wadzono remont domu pogrzebowego 
i kaplicy cmentarnej wraz z oświetle-
niem cmentarza przy ulicy Olszowej. 
Rozpoczęto adaptację budynku poko-
szarowego na przychodnię zdrowia. 
W tym czasie zarząd podjął również 
decyzję o przejęciu od państwa oświaty. 
Byliśmy wtedy 5 gminą w kraju, która 
podjęła ten trudny temat. Oddano do 
użytku PSP nr 2 w Strzegomiu i pawi-
lon przy szkole w Jaroszowie. Remonty 
przeprowadzono w PSP nr 2, PSP nr 
6, PSP nr 4 oraz w PSP w Kostrzy. 
Ważną inwestycją była modernizacja 
ciepłowni przy Osiedlu Piastów. Już 
od 1991 roku zarząd i Rada współfi-
nansowały to zadanie, tak aby można 
było podłączyć kolejne budynki. 
Kotłownie gazowe instalowało się 
również w innych częściach miasta. 
W 1992 otwarto filię biblioteki w Ko-
strzy oraz przeprowadzono remonty 
w filiach w Jaroszowie, Goczałkowie 
i Stanowicach. Biblioteka w Strzego-
miu została natomiast przeniesiona 
do nowych pomieszczeń przy ulicy 
Świdnickiej. Ponadto wyremonto-
wano SCK II i świetlicę w Granicy. 
W tym samym roku zarząd powołał 
do życia Strzegomskie Centrum 
Kultury. Prężnie działały świetlice 
wiejskie, koła i sekcje. Organizowało 
się duże imprezy: Festiwal Folkloru, 
750-lecie Strzegomia, dożynki oraz 
wiele innych. Zespół „Kostrzanie” 
zaczął odnosić znaczące sukcesy. 
W tym czasie ukończony został re-
mont wieży targowej, a do gminnego 
budżetu wpisano środki na remonty 
kościołów, np. Św. Barbary i Św. An-
toniego. Staraniem samorządu udało 
się odkupić baseny kąpielowe, boiska 
górne i dolne, pole namiotowe i halę 
przy ul. Św. Jana. Wreszcie powołano 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Otwo-
rzyła się możliwość powstawania 
klubów, sekcji i ogólnego dostępu 
mieszkańców do tych obiektów. 
AKS, sekcja judo, klub „Stragona” 
na stałe wpisały się w działalność 
sportową gminy. Powstały ludowe 
zespoły sportowe, organizowany 
był „Bieg Zwycięstwa”. Wszystkie 
te działania mogliśmy realizować 
dzięki możliwościom, jakie stwarzał 
samorząd. Dziękuję wszystkim swoim 
współpracownikom, radnym, zarzą-

dowi. Dzięki ich pracy i wysiłkowi 
udało się wiele osiągnąć. 

czego nie udało się Panu osiągnąć?
Praktycznie większość założo-

nych działań udało się zrealizować. 
Można byłoby w szerszym zakresie 
i szybciej, gdyby w I kadencji gmina 
miała dostęp do finansowego wsparcia 
Unii Europejskiej, powiatu i banku 
wspierającego inicjatywy gospodarcze, 
inwestycyjne i ochrony środowiska. 
Tych instytucji w latach 1990 – 1994 
jeszcze nie było. 

jakie priorytety samorządności 
są dla Pana najważniejsze?

Najważniejszymi priorytetami są 
dla mnie: rozwój demokracji lokalnej, 
szeroki udział mieszkańców w życiu 
gminy, współtworzenie budżetów 
obywatelskich oraz dbałość mieszkań-
ców i odpowiedzialność za tworzone 
dobra. 

jest Pan samorządowcem, działa-
czem społecznym. czy idea samorząd-
ności jest dobrze rozumiana i wdraża-
na przez młode pokolenie?

Widzę duże zaangażowanie naszej 
młodzieży w pracę w samorządach 
szkolnych, jak i w samorząd lokalny. 
Wiele podejmowanych inicjatyw 
świadczy o ich dojrzałości. Widzę tu 
duży wkład pracy nauczycieli. Samo-
rządność daje młodym szanse na ich 
lepszą przyszłość. Moje pokolenie 
musiało walczyć o wolność, a potem 
tworzyć zręby samorządności. Młodzi 
już to mają i tylko wolność pielęgno-
wać, a samorządność rozwijać. 

jak by Pan podsumował najważ-
niejsze przedsięwzięcia i osiągnięcia 
w sferze ludzkiej, społecznej, gospo-
darczej i samorządowej w gminie 
Strzegom przez te 25 lat?

Gmina Strzegom od początku 
wejścia w życie samorządu nabrała 
tempa w rozwoju. Samorząd wybrał 
takie kierunki działań, które służą 
mieszkańcom. Podjęte działania 
i inwestycje prowadzi się odpowie-
dzialnie, systematycznie i do końca, 
np. wodociągowanie i kanalizowanie 
gminy. Na rzecz samorządu i jego 
mieszkańców współpracują: straż 
pożarna, policja, wcześniej straż miej-
ska. Samorząd wszystkich kadencji 

docenia to. Współpraca ze związkami 
zawodowymi rolników i robotników 
oraz z organizacjami samorządo-
wymi stwarza duże możliwości. 
Rozwój opieki socjalnej to też ważna 
dziedzina samorządności. Nie mogę 
pominąć współpracy z pracodawca-
mi różnych branż działającymi na 
terenie, zwłaszcza z tymi wiodącymi: 
kamieniarstwo i transport. W każdej 
chwili samorząd mógł liczyć na po-
moc kościoła. Należy wspomnieć też 
mieszkańców, którzy coraz aktywniej 
uczestniczą w rozwoju swojej małej 
ojczyzny. I kadencja trafiła na bardzo 
trudny okres w gospodarce. Przejście 
na nowy system gospodarki rynko-
wej miało nastąpić natychmiast od 
stycznia 1990 roku. Wzrosło nieza-
dowolenie społeczne. Zaplanowana 
prywatyzacja spowodowała upadek 
wielu zakładów państwowych. Rosło 
bezrobocie. W niewielkim stopniu 
mogliśmy pomóc zakładom. Brak 
chleba i innych towarów, długie 
kolejki – to była codzienność. Aby 
poprawić tę sytuację, na upadłe sklepy 
państwowe ogłosiliśmy przetargi. 
Nowi właściciele sprowadzali towar. 
Stworzono Biuro Pomocy Bezrobot-
nym. Powstały zakłady wydobywcze 
oraz przerobu kamienia. Stopniowo 
wzrastało zatrudnienie. Myślę, że 
była to wielka próba dla wszystkich. 
Już dziś się o tym nie pamięta. Wspo-
minam o tym, bo musimy zdać sobie 
sprawę, w jakich warunkach rodziła 
się strzegomska samorządność. Jak 
od wolności przechodziliśmy do 
samorządności i od czego należało ją 
rozpoczynać. 

czego życzyć obecnemu burmistrzowi 
z okazji srebrnych godów samorzą-
du?

Obecnemu burmistrzowi panu 
Zbigniewowi Suchycie życzę, aby 
kontynuował to, co w tej gminie jest 
dobre. Aby podejmował nowe, nieraz 
trudne wyzwania na rzecz rozwoju 
gminy oraz żeby w dalszym ciągu 
zabiegał o zewnętrzne dofinanso-
wanie inwestycji. Życzę również, 
żeby przy podejmowaniu decyzji 
pamiętał, że najważniejsze jest dobro 
mieszkańca. 

dziękuję za rozmowę. 

Tworząc tożsamość Strzegomia
W tym roku przypada 25-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Swoje refleksje związane z pracą samorządową przybliżają byli szefowie gminy Strzegom

Samorząd gminy Strzegom kadencji 1990 – 1994: 
Burmistrz Ryszard Rossa, zastępca burmistrza (radny) Bogu-
sław Maciejewski, przewodniczący Rady Bolesław Tatarski, 
wiceprzewodniczący – Stanisław Orzechowski i Aleksander 
Ossowski. 
Radni: Tatiana Błońska, Roman Bodnar, Stanisław Cielemęcki, 
Waldemar Figurski, Kazimierz Gaładyk, Kazimierz Jaskuła, Win-
centy Karwacki, Marek Kolano, Wioletta Konopka-Różanow-
ska, Teresa Kopciuch, Jan Kopeć, Emilia Kowalska, Bolesław 
Łazan, Zdzisław Maciulewicz, Bronisława Majewicz, Aleksan-
der Mann, Eugeniusz Nycz, Zbigniew Sacko, Jerzy Skiera, Irena 
Sokal, Zbigniew Suchyta, Wiesław Trojan, Jan Zając. 
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W dniach 30 i 31 marca 2015 
r. w Zespole Szkół w Strzego-
miu odbyły się dni otwarte dla 
gimnazjalistów. W promocji 
wzięło udział blisko 260 gim-
nazjalistów z: Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu, Gimnazjum nr 
2 w Strzegomiu, Gimnazjum 
z Jaroszowa, Gimnazjum z Go-
czałkowa i Gimnazjum z Ujazdu 
Górnego. 

Gimnazjaliści poznali specyfi-
kę kształcenia w następujących 
zawodach: technik informatyk, 
technik ekonomista, technik gór-
nictwa odkrywkowego, mecha-
nik pojazdów samochodowych, 
kucharz, i innych niezwykle 
ciekawych, poszukiwanych na 
lokalnym rynku pracy kształco-
nych w oddziale wielozawodo-
wym. Zaprezentowane zostały 
również projekty edukacyjne 
takie jak: wyjazdy na praktyki 
zawodowe w ramach programu 
Erasmus+, miniprzedsiębior-
stwa, działania ekologiczne 
i wszelkie inicjatywy uczniów 
Zespołu Szkół. Gimnazjaliści 
odwiedzili także Środowiskowy 
Klub Młodzieżowy TPD. W za-
wodzie kucharz zaprezentowały 
się także lokalne firmy: restau-
racja Pod Rumakiem, Stragona 
i Fundacja Św. Jadwigi z Mo-
rawy. A w prezentacji zawodu 
piekarz widoczna była piekarnia 
państwa Cichońskich z Ol-
szan. Gimnazjaliści pozytywnie 
ocenili przygotowaną ofertę, 
a z ich zainteresowania widać, 
że szkolnictwo zawodowe staje 
się pozytywnym wyborem.

Gimnazjaliści poznali ofertę edukacyjną szkoły oraz poczuli klimat nauki 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Świdnicy, filia w Strzegomiu 
oraz Zespół Szkół w Strzegomiu 
zapraszają na „Dzień Doradczy”, 

który odbędzie się 16 kwietnia 
2015 r. w godzinach od 10.00 do 
13.00 w budynku Zespołu Szkól 
przy ulicy Krótkiej 6.

Dzień Doradczy dla młodych Z wizytą w Opolu
Uczniowie klasy mundurowej ze 

strzegomskiego Liceum Ogólno-
kształcącego wraz z opiekunami 
- ppor. rez. Erykiem Bendigiem 
i Piotrem Bułakowskim wzięli 
udział w Dniu Otwartych Koszar 
10. Opolskiej Brygady Logistycz-
nej. Uczniowie mogli poznać in-
frastrukturę jednostki wojskowej, 
jej zadania, sprzęt i wyposażenie 
używane obecnie, ale również eks-
ponaty historyczne. Prezentowany 
był m.in. KTO ROSOMAK, 
samochód terenowy Humvee, 
polski Honker, sprzęt logistyczny 
itd. Na uwagę zasługuje również 
wystawa sprzęt historycznego 
tj. amerykański GMC CCKW 
w barwach I Armii Wojska Pol-
skiego, BTR 40, SKOT, Fug czy 
czołg T 55 i wiele innych. 

Klasa mundurowa strzegom-
skiego LO współpracuje z dwiema 
jednostkami: 10. Opolską Brygadą 
Logistyczną oraz 34. Brygadą 
Kawalerii Pancernej w Żaga-
niu. Efektem tej współpracy są 
podpisane porozumienia, dzięki 
którym licealiści mają możliwość 
zdobywania praktycznej wiedzy 
z zakresu wojskowości podczas 
wizyt w Opolu i Żaganiu.

red

27 marca 2015 r. w Gimna-
zjum nr 1 w Strzegomiu odbył 
się XI Międzygimnazjalny 
Konkurs Biblioteczny. Nie-
przypadkowo! Tego właśnie 
dnia w Polsce obchodzony 
był Międzynarodowy Dzień 
Teatru. Sejm Polski ogłosił 
także rok 2015 Rokiem Te-
atru Publicznego. W związ-
ku z tymi dwoma istotnymi 
wydarzeniami oraz zbliżają-
cym się Światowym Dniem 
Książki, gimnazja z gminy 
Strzegom oraz Gimnazjum 
nr 1 ze Świebodzic kolejny 
już raz spotkały się na zma-
ganiach konkursowych. 

Tematem przewodnim tego-
rocznej edycji konkursu był teatr. 
Konkurs składał się z trzech czę-
ści. W części pierwszej ucznio-
wie przy użyciu laptopów oraz 
strony internetowej http://www.
jigsawplanet.com/ układali puz-
zle online tematycznie związane 
z teatrem. W drugiej części spo-
tkania drużyny reprezentujące 
gimnazja pracowały z zestawem 
TESTICO. Zestaw ten służy do 
tworzenia i przeprowadzania 
różnego rodzaju testów. Ucznio-
wie za pomocą pilotów bezprze-
wodowych odpowiadali na pyta-
nia dotyczące teatru greckiego 
i elżbietańskiego. Mieli również 
możliwość natychmiastowe-
go zapoznania się z wynikami 

swojej pracy. W ostatniej części 
drużyny odpowiadały na pyta-
nia w formie tradycyjnej, czyli 
papierowej. W trakcie konkursu 
młodzież analizowała budowę 
teatrów różnych epok, rolę ak-
tora, budowę tragedii antycznej, 
charakteryzowała antycznych 
pisarzy, opisywała różne rodzaje 
widowisk teatralnych, rodzaje 
teatrów oraz tworzyła własną 
definicję teatru. Poziom wiedzy 
uczestników był bardzo wysoki, 
a różnica w ilości punktów mię-
dzy drużynami minimalna.

Ostatecznie różnicą dwóch 
punktów I miejsce zajęła dru-
żyna Gimnazjum nr 1 w Strze-
gomiu w składzie: Maja Czer-

wiecka i Urszula Kiełbasa z kl. 
II oraz Zuzanna Chojnacka 
z kl. III. II miejsce zajęła drużyna 
z Gimnazjum nr 2 w Strzego-
miu w składzie: Alan Tułacz 
z kl. I, Zuzanna Kozłowska 
i Katarzyna Bednarz z kl. III, 
opiekun Katarzyna Przytuła-
Nowak oraz równorzędne miej-
sce III drużyna z Gimnazjum 
nr 1 ze Świebodzic w składzie: 
Mikołaj Matuszak, Weronika 
Idziorek, Julia Dubina, opiekun 
Dorota Filipek oraz drużyna 
Gimnazjum z Jaroszowa w skła-
dzie: Martyna Krzyszczak, 
Aleksandra Perec i Wiktor 
Wnęk z kl. I, opiekun Monika 
Bytnar-Gołembiowska.

Drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagro-
dy książkowe ufundowane 
przez dyr. Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Strze-
gom, K atar z y nę Wójcik . 
Organizatorzy dziękują za 
obecność kierownik Bibliote-
ki Pedagogicznej w Świdnicy 
Agnieszce Nawrockiej, Ka-
tarzynie Wójcik oraz Zofii 
Patale, emerytowanemu na-
uczycielowi bibliotekarzowi 
Gimnazjum nr 1 w Strze-
gomiu, a także opiekunom 
drużyn konkursowych za 
obecność na konkursie, a tym 
samym udział w święcie te-
atru.

Teatralne potyczki
Konkurs biblioteczny, z przewodnim tematem teatru, składał się z trzech części. Kto wygrał? 

Uczennica klasy IIa Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących - 
Kasia Kurek odebrała główną 
nagrodę w konkursie literac-
kim „Szkoła trzech pokoleń”, 
organizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego i Dolnoślą-
ski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, a realizowanego 
w ramach Programu edukacyj-
nego „Tożsamość Dolnośląza-
ków - Unia Wielu Kultur”. 

Uroczysta gala odbyła się 23 
marca 2015 roku w gmachu 
Nauczycielskiego Kolegium 
Językowego we Wrocławiu. 
Wśród gości honorowych tej 
uroczystości znalazła się m.in. 
pomysłodawczyni konkursu 
Mar ia Ber ny , dz ia łaczka 
kulturalna, polityk - se-
nator III i V kaden-
cji. Podsumowania 
konkursu dokonał 
dr  Rober t  Mer-
tuszka - nauczyciel 
konsultant DODN 
we Wrocła-
wiu. Zwró-
cił on uwa-
gę na ko-
nieczność 
transmisji 
międzypo-
koleniowej 
i  d b a n i a 
o  t r a d y -
c j ę  t yc h , 
którzy po 
1945 roku 
z n a l e ź l i 
się na tere-
nie Dolne-
go Ś ląska 
i współtwo-

rzyli polską szkołę. Z kolei 
Maria Berny z pasją opo-
wiadała o przedwojennych 
Kresach Wschodnich.

W czasie gali głos zabra-
li też laureaci - zdobywcy 
pierwszy miejsc w kategorii 
szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Katarzyna 
Kurek - uczennica Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu podzieliła się 
z organizatorami i uczestni-
kami gali swymi refleksjami 
na temat etapów powstawania 
nagrodzonego reportażu. 

Serdecznie gratulujemy Kasi 
oraz jej opiekunce Małgorza-
cie Kucharskiej, która znala-
zła się w gronie nauczycieli 
wyróżnionych za przygotowa-
nie uczniów do konkursu. 

kasia kurek nagrodzona

25 kwietnia br. klasa munduro-
wa będzie również uczestniczyła 
w święcie 34. Brygady Pancernej 
w Żaganiu.

Dni Otwarte w Zespole Szkół

Specjaliści podpowiedzą, czym kierować się przy wyborze 
przyszłego zawodu oraz jak najlepiej zaprezentować swoje 
umiejętności na stale zmieniającym się rynku pracy. Za-
praszamy.
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Ś wią t e czn i e , ko lo rowo 
i wiosennie było podczas te-
gorocznego Jarmarku Wielka-
nocnego. Było to, bez wątpie-
nia, zasługą wystawców czyli 
sołectw, świetlic wiejskich, 
zespołów folklorystycznych, 
rękodzielników ludowych 
oraz placówek oświatowych, 
a także wielu wystawców spo-
za naszej gminy. Przestronna 
hala sportowa Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji stworzyła moż-
liwości, aby każdy wystawca 
miał nieograniczone miejsce 
prezentacji, a zwiedzający 
swobodę w poruszaniu się 
i oglądaniu stoisk. Wystaw-
ców, wykonawców oraz pu-
bliczność powitał Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzego-
mia, Monika Wielichowska, 
posłanka na Sejm, Zygmunt 
Worsa, wicestarosta, Tomasz 
Marczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej  i  Bożena 
Bojanowska –Czuk, dyrektor 
SCK.

Ogrom optymizmu wniosły 
prezentacje artystyczne dzie-
ci ze szkół i przedszkoli oraz 

zespołów folklorystycznych 
i grup wokalnych. Najwięcej 
emocji i uśmiechu wywo-
łały prezentacje maluchów 
w niezwykle oryginalnych 
i pomysłowych strojach. Do-
pingowały im całe rodziny 
i oczywiście licznie przybyli 
mieszkańcy gminy Strzegom. 
Prezentujący się na scenie 
otrzymali słodycze i napoje 
oraz pamiątkowe dyplomy 
za udział w Jarmarku. Stoły 
uginały się od potraw wiel-
kanocnych, ozdób i stroików 
świątecznych, kraszanek, 
pisanek. Nie dało się nie 
zauważyć dostojnych i oka-
załych palm wielkanocnych. 
W zachwyt wprawiały ha-
ftowane obrusy i serwety, 
stroiki i ozdoby wielkanocne. 
Wystawcy prześcigal i  s ię 
w pomysłowości. Przy sto-
iskach można było wymienić 
się przepisami na smako-
łyki wielkanocne, oczywi-
ście wcześniej je degustując. 
Do dyspozycji publiczności 
i zwiedzających była mini 
kawiarenka, w której można 

było wypić kawę czy herbatę 
i  podelektować s ię  wie l-
kanocnymi pysznościami. 
Kawiarenkę ze smacznym 
żurkiem od Marii Iwanic-
kiej mieli też do dyspozycji 
wszyscy wykonawcy. – Byłem 
na dwóch Jarmarkach Wiel-
kanocnych - w Strzegomiu 
i  Marcinowicach i  muszę 
stwierdzić, że nasz jarmark 
niczym nie odstępuje jar-
markowi w Marcinowicach, 
który ma już wypracowaną 
markę. Nasza hala sportowa 
wyglądała przepięknie, a gdy 
spojrzało się z góry, to dusza 
się radowała i kwitła, że ta 
tradycja jest potrzebna, że 
ludzie chcą się wystawiać, 
a inni przyjść, żeby obej-
rzeć – komentuje Zbigniew 
Suchyta.

Podczas Jarmarku Wielka-
nocnego rozstrzygnięto trzy 
konkursy na najpiękniejsze 
stoisko, oryginalną palmę 
wielkanocną i najsmaczniej-
szą potrawę świąteczną. Na-
grody i wyróżnienia oraz pa-
miątkowe dyplomy otrzymali 
wszyscy wystawcy. Komisja 
konkursowa nagrodziła:
w kategorii palma wielka-
nocna:
I miejsce - Sołectwo Wie-
śnica, 
II miejsce – Sołectwo Barto-
szówek , 
III miejsce – Sołectwo Ko-
strza;
w kategorii stoisko:
I miejsce – Sołectwo Mię-
dzyrzecze , 
II miejsce – Sołectwo Gro-
chotów , 

III miejsce – Zespół Szkół;
w kategorii potrawa wiel-
kanocna:
I miejsce – Sołectwo Mo-
dlęcin, 

II miejsce – Sołectwo Żółkiewka,
III miejsce – KGW Jaro-
szów.

Nagrodzonym gratuluje-
my!

Rodzinnie, refleksyjne i ludowo
Jarmark Wielkanocny co roku wzbudza duże zainteresowanie wśród strzegomian. To niezwykłe wydarzenie kulturalne, które na długo zapada w pamięć

Od 4 maja br. Biblioteka Pu-
bliczna w Strzegomiu zaprasza 
seniorów z gminy Strzegom 
na zajęcia gimnastyczne pro-
wadzone przez fizjoterapeutę 
Macieja Romanowskiego. 

Zajęcia będą odbywały się 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Strzegomiu dwa razy w tygo-
dniu po 1,5 godziny - przez okres 
dwóch miesięcy. 

Zapisy na gimnastykę prowa-
dzi pełnomocnik ds. seniorów 
w gminie Katarzyna Wójcik 
w dniach 14 – 21 kwietnia br. 
w godzinach 8.00. – 12.00. w Bi-

bliotece Publicznej w Strzegomiu 
ul. Świdnicka 21-23. - Na gim-
nastykę zapraszamy seniorów 
w wieku 55+, którzy posiadają 
legitymację emeryta lub rencisty. 
Grupa będzie liczyła 20 seniorów. 
Zajęcia są nieodpłatne –podkre-
śla Katarzyna Wójcik.

17.04.2015 godz. 19:00 - Sala Wi-
dowiskowa SCK I – „100 lat kina 
w Strzegomiu” Projekcja niemego filmu 
grozy z 1922 r. „Nosferatu” z muzyką na 
żywo w wykonaniu zespołu Czerwie.

Plan pracy świetlic wiejskich w kwiet-
niu 2015 r.

Międzyrzecze:
14.04.2015 r. godz.15:00-18:00 - Ćwi-
czenia fizyczne przy muzyce.
15.04.2015 r. godz.15:00-18:00 - 
Kwiaty na usztywnionych siatkach.
16.04.2015 r. godz.15:00-18:00 – 
„Ogród moich marzeń” - prace pla-
styczne.
17.04.2015 r. godz.15:00-19:00 - Zaję-
cia kulinarne – sałatki owocowe.
22.04.2015 r. godz.15:00-18:00 - Dys-
koteka dla najmłodszych - uczymy się 
tańczyć.
23.04.2015 r. godz.15:00-18:00 - 
Układamy puzzle na czas.
24.04.2015 r. godz.15:00-19:00 - Przy-
roda malowana na kamieniach.
29.04.2015 r. godz.15:00-18:00 - Gry 
i zabawy na dworze.
30.04.2015 r. godz.15:00-18:00 - Spa-
cer – odkrywamy uroki otoczenia.

Godzieszówek:
16.04.2015 r. 15:00-20:00 - Zaję-
cia plastyczno-techniczne „Przyszła 

Wiosna” – wiosenne dekorowanie 
świetlicy.
17.04.2015 r. 15:00-20:00 - „Plaste-
linkowe ulepki” – zajęcia manualne.
23.04.2015 r. 15:00-20:00 - Zajęcia 
plastyczno-techniczne; przygotowanie 
elementów dekoracyjnych z okazji 1 
i 3 maja.
24.04.2015 r. 15:00-20:00 - Święto 
Flagi – ciąg dalszy.
30.04.2015 r. 15:00-20:00 - Wykona-
nie dekoracji majowej.

Żółkiewka:
16.04.15 r. - godz.15:00-17:00 - Za-
jęcia sportowe na boisku. 
20.04.15 r. - godz.16:00-18:00 - 
Tworzymy własny filmik – zajęcia 
z tabletem.
22.04.15 r. - godz.16:00-18:00 - gry 
i zabawy na świeżym powietrzu.
27.04.15 r. – godz.15:00-17:00 - Za-
jęcia z origami – praca plastyczna.
30.04.15 r. - godz.15:00-17:00 - Król 
rzutów karnych – zajęcia piłkarskie.

Jaroszów:
Świetlica czynna w godz. od 14:00 
do 18:00
20.04.15 r. godz.15:00 – Gry i zabawy 
zręcznościowe.
27.04.15 r. godz.15:00 – Turniej 
ping-ponga.
30.04.15 r. godz.15:00 – Gry planszowe.

Olszany:
Świetlica czynna pn., wt., czw., pt. 
w godz. 14:00-19:00
14.04.15 r. - Ja i moja rodzina – 
prace plastyczne.
16.04.15 r. - Turniej piłki nożnej. 
17.04.15 r. - Tenis stołowy – utrzy-
manie tytułu.
20.04.15 r. - Prace dowolne.
21.04.15 r. - Wyścigi.
23.04.15 r. - Gry i zabawy na 
świeżym powietrzu.
24.04.15 r. - Turniej piłkarzyków.
27.04.15 r. - Jestem artystą – ma-
lowanie farbami.
28.04.15 r. - Dzień gier planszo-
wych.
30.04.15 r.  -  Chłopcy kontra 
dziewczyny – gry drużynowe.

Modlęcin:
Świetlica czynna: śr. 14:00-19:00 
i sob. 10:00-15:00
15.04.15 r. - Zabawa na świeżym 
powietrzu.
18.04.15 r. - Jestem artystą – ma-
lowanie farbami.
22.04.15 r. - Gry I zabawy ru-
chowe. 
25.04.15 r.  -  Wiosna – prace 
plastyczne.
29.04.15 r. - Międzynarodowy 
dzień tańca.

Gimnastyka dla seniorów

Plan SCK w kwietniu 2015 r.

Ćwiczenia będą dostosowywane do możliwości i potrzeb osób starszych Nowe słupy 
Z końcem marca zostały 

posadowione dwa nowe słupy 
ogłoszeniowe na ulicach Sza-
rych Szeregów – Św. Jadwigi, 
Olszowa – Polna w Strzego-
miu. Dzięki temu okoliczni 
mieszkańcy będą mieli ła-
twiejszy dostęp do informacji. 
Warto zatem śledzić treści na 
nich zamieszczane. 

Pamiętali… 
Strzegom pamiętał o pią-

tej rocznicy tragicznych wy-
darzeń w historii Polski. 10 
kwietnia 2010 roku, dokładnie 
o godz. 8.41 pod Smoleńskiem 
w Rosji rozbił się samolot 
Tu-154M, którym polska de-
legacja udawała się do Katy-
nia na uroczystości związane 
z 70. rocznicą zamordowania 
tam polskich oficerów przez 
radzieckie NKWD. Zginęło 
w niej 96 osób, w tym prezy-
dent RP Lech Kaczyński i jego 
małżonka Maria. Oprócz pary 
prezydenckiej zginęli również 
ministrowie, przedstawiciele 
polskiego parlamentu, dowódcy 
sił zbrojnych, duchowni, przed-
stawiciele organizacji komba-
tanckich i społecznych i wiele 
innych ważnych osobistości 
naszego kraju.

Była to druga pod względem 
liczby ofiar katastrofa w historii 
polskiego lotnictwa i najwięk-
sza pod względem liczby ofiar 
katastrofa w dziejach polskich 
Sił Powietrznych. Katastrofy nie 
przeżyła żadna z osób obecnych 
na pokładzie.

Cześć ich pamięci.

W piątek, 10 kwietnia w gminie 
Strzegom obchodzono Dzień 
Służby Zdrowia. Z tej okazji 
w Strzegomskim Centrum Kul-
tury odbyła się uroczystość zorga-
nizowana przez dyrekcję Szkoły 
Podstawowej nr 3 i Przedszkola 
nr 3 w Strzegomiu. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele służby zdro-
wia ze Strzegomia i Świdnicy oraz 
samorządu gminnego. Na początku 
uroczystości głos zabrał Zbigniew 

Suchyta, który powitał zebranych 
gości i podziękował im za trudną 
pracę jaką pełnią każdego dnia, 
dbając o zdrowie mieszkańców 
gminy Strzegom. - Dziękuję za 
waszą służbę i pasję w wykonywa-
niu codziennej pracy, za oddanie się 
człowiekowi, za walkę o jego życie, 
za dobór właściwych form leczenia 
i lekarstw - powiedział. Po części 
oficjalnej odbył się występ uczniów 
i przedszkolaków. 

Nasze święto służby zdrowia

XVII Jarmark Wielkanocny w gminie Strzegom odbył się 
w Niedzielę Palmową. W jego programie zaprojektowano 
nie tylko barwne prezentacje stoisk, ale przede wszystkim 
udział jego uczestników w poświęceniu palm wielkanoc-
nych przed kościołem Św. Barbary oraz przejście w procesji 
z palmami do Bazyliki Mniejszej. Msza Św. w Niedzielę 
Palmową miała szczególnie uroczystą oprawę liturgiczną.
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W uroczystości uczestniczyli: 
Wiesław Kilian, senator RP oraz 
posłanki na Sejm RP: Monika 
Wielichowska, Agnieszka Ko-
łacz-Leszczyńska, Teresa Świło 
oraz asystentka Roberta Jagły, 
posła na Sejm RP.

Zebranych gości powitał gospo-
darz gminy Zbigniew Suchyta. 
Podsumował on działania na 
terenach wiejskich, podziękował 
za współdziałanie i podkreślił 
wiodącą rolę sołtysów jako liderów 
społeczności wiejskiej. Burmistrz 
wyraził uznanie za wielkie zaan-
gażowanie sołectw w dożynkach, 
jarmarkach i festynach wiejskich, 
dzięki czemu rozwijała się nasza 
sztuka ludowa i rękodzieło. Wiele 
działań przekraczało granice gmi-
ny i promowało ją na zewnątrz. 
Burmistrz złożył gratulacje dla 
Jaroszowa, który na tegorocznych 
prezentacjach Tradycyjnych Stołów 
Wielkanocnych w Pasażu Grun-
waldzkim we Wrocławiu repre-
zentował gminę Strzegom i zdobył 
I miejsce w konkursie na pisankę. 
W imieniu zaproszonych gości – 
posłanek i senatora - głos zabrała 
Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, 
która złożyła życzenia i gratulacje 

sołtysom za sukcesy w wyborach. 
Podkreśliła także wagę wielkiego 
kredytu zaufania, którym nowo 
wybrani sołtysi zostali obdarzeni 
przez wyborców. Wielkie zaan-
gażowanie i pracę naszych sołty-
sów wysoko oceniła, wielokrotnie 
przebywająca w gminie Strzegom, 
Monika Wielichowska, która 
wraz z życzeniami przekazała na 
ręce sołtysów list gratulacyjny. Za 
wszelkie życzenia i obecność tak 
znakomitych gości na uroczystości 

podziękował Andrzej Szczepanik, 
sołtys Tomkowic i radny Rady 
Miejskiej. –Podnosicie Państwo 
rangę naszych działań. A my udo-
wodniliśmy, że potrafimy wspólnie 
pracować dla naszych wsi i budo-
wać naszą tożsamość – zaznaczył. 
Spotkanie uświetnił występ ze-
społu „Kostrzanie” oraz spektakl 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
zrealizowany na motywach scena-
riusza filmu „Sami swoi”. W dobry 
nastrój wprowadziła gości kapela 
„Kostrzan”.

W stronę sołtysów popłynęły 
życzenia powodzenia i wytrwałości 
w podejmowanych działaniach 
dla dobra wsi i jej mieszkańców, 
uznania społecznego, a przede 
wszystkim dużo zdrowia, rado-

ści i pomyślności 

w życiu osobistym, zawodowym 
i społecznym. Wyrazy podzięko-
wania złożono na ręce burmistrza 
za wiele inwestycji i działań podno-
szących jakość życia na wsi.

Pod koniec uroczystości władze 
miejskie podziękowały Stefanowi 
Dudykowi, ustępującemu sołty-
sowi Goczałkowa za skuteczność 
w działaniu, za charyzmatyczne 
podejście do wykonywanych za-
dań, które z pasją i oddaniem 
pełnił przez trzy kadencje. Dzięki 
jego zaradności wykonano wiele 
inwestycji na wsi m.in.: budowa 
sali gimnastycznej, remont świe-
tlicy, budowa kanalizacji i przyłączy. 
Władze gminy liczą na dalsze, 
wspólne działania w celu utrzyma-
nia w należytym stanie podjętych 
inwestycji. 

Sołtysi świętowali
Dzień Sołtysa w gminie Strzegom był obchodzony tym roku 28 marca, tuż wyborach na sołtysa 

Burmistrz Strzegomia infor-
muje, że od 20 do 30 kwietnia 
2015 r. będą organizowane spo-
tkania z mieszkańcami w spra-
wie Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla gminy Strzegom. 
Wszystkich chętnych miesz-
kańców, przedsiębiorców oraz 
organizacje i stowarzyszenia 
funkcjonujące na terenie gminy 
zapraszamy do udziału w spo-
tkaniu informacyjnym dotyczą-
cym opracowywanego Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Na spotkaniu przedstawiciel 

firmy EKO-TEAM ze Zgo-
rzelca zaprezentują korzyści 
i porady dotyczące ograniczania 
niskiej emisji, w tym możliwości 
finansowania przedsięwzięć 
związanych z Planem. Poniżej 
przedstawiamy harmonogram 
spotkań z mieszkańcami (pro-
szę zwrócić uwagę na miejsce 
spotkania)

KONTAKT: EKO – TEAM 
Sebastian Kulikowski tel. 0691 
015 026, fax. 75 613 81 34, 
e-mail: ekoteam.kulikowski@
gmail.com

Trwa długo oczekiwany remont 
świetlicy wiejskiej w Żółkiew-
ce. Prace wykonuje, wyłoniona 
w drodze, strzegomska firma 
Domex. Koszt zadania to ok. 100 
tys. złotych. Prace remontowe 
zakończą się w październiku 2015 
r. W ramach remontu wykona-
ne zostaną roboty rozbiórkowe 
i demontażowe. Ściany zostaną 
pokryte gładzią, a następnie po-
malowane. Wymieniona zostanie 
stolarka drzwiowa. Na podłogach 
zostaną położone nowe posadzki. 
Budynek zyska także nową insta-
lację wodno-kanalizacyjną oraz 

elektryczną. Świetlica zostanie 
także wyposażona w nowy sprzęt 
AGD. 

Jak co roku, burmistrz Strze-
gomia organizuje konkurs pn. 
„Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych po-
łożonych na terenach wiejskich 
gminy Strzegom”. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 30 kwiet-
nia br. 

Konkurs prowadzony jest 
w dwóch kategoriach: zagroda 
wiejska oraz ogródek przydo-
mowy. Jego uczestnikami mogą 
być właściciele zagród wiejskich 
lub ogródków przydomowych 
położonych na terenach wiej-
skich gminy Strzegom.

Komisja konkursowa, powo-
łana przez burmistrza Strze-
gomia, przeprowadzi lustrację 

zgłoszonych przedsięwzięć. 
Pod uwagę zostanie wzięte 
m.in. zagospodarowanie terenu 
wokół budynku, innowacyjność 
zagrody, czy stan obejścia. 

 Warunkiem przystąpienia 
do konkursu jest złożenie 
w terminie do 30 kwietnia 
2015 r., wypełnionej kar-
ty zgłoszenia, w Wydziale 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
pokój nr 15, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi do 31 paź-
dziernika 2015 r., a uroczyste 
podsumowanie i wręczenie 
nagród dla uczestników do 15 
listopada 2015 r. 

Świetlica już w remoncie

Rusza konkurs „Estetyka…”

Mieszkańcy gminy Strzegom!

Ogłoszenie 
Dyrektor OSiR informu-

je, że na podstawie art. 35, 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2014 r. 
poz.518 z późn. zm. ), na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:oddania w najem zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 2/2015, 
Dyrektora OSiR, z dnia 25 
marca 2015 r.

Burmistrz informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 89/
B/2015, 90/B/2015, 91/B/2015, 
92/B/2015, 93/B/2015, 94/
B/2015, 95/B/2015, 96/B/2015, 
97/B/2015, 98/B/2015, Burmi-
strza Strzegomia, z dnia 27 marca 
2015 roku oraz Zarządzeniem 
nr 104/B/2015, 105/B/2015, 
106/B/2015, 107/B/2015, 
108/B/2015, 109/B/2015, 110/
B/2015, 111/B/2015, 112/B/2015, 
113/B/2015, 114/B/2015, 115/
B/2015, 116/B/2015, 117/B/2015, 
118/B/2015, 119/B/2015, 120/
B/2015, 121/B/2015, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 8 kwietnia 
2015 roku.

Po remoncie droga zyska 
nową nawierzchnię. Zosta-
nie także oznakowana oraz 
ogrodzona. Skarpy zostaną 
odpowiednio wyprofilowane, 
a krzewy oraz zarośla wycię-
te, a następnie uprzątnięte. 

Przewidywany 
termin zakoń-
czenia robót to 
koniec kwietnia. 
Koszt inwesty-
cji to ok. 220 
tys. złotych. 

24 marca 2015 r. została 
podpisana umowa pomię-
dzy spółką WiK w Strzego-
miu, a Przedsiębiorstwem 
Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe „Vitaro” na wy-
konanie prac projektowych 
modernizacji technologii 
uzdatniania wody. 

Zakres prac obejmuje m.in.: 
modernizację technologii fil-
tracji wody na stacji uzdat-
niania w Żelazowie, budowę 
nowych bądź modernizację 
istniejących obiektów kubatu-
rowych, instalacje elektryczne 
i automatykę sterowania. Ter-
min realizacji zadania to koniec 
czerwca 2015 r. Opracowana 
dokumentacja będzie podstawą 
do wszczęcia postępowania 
przetargowego na wyłonienie 

wykonawcy robót budowla-
nych. Głównym celem zmiany 
technologii uzdatniania wody 
na stacji w Żelazowie jest 
poprawa parametrów organo-

leptycznych wody dostarczanej 
mieszkańcom Żółkiewki, Żela-
zowa, Kostrzy, Godzieszówka, 
Rogoźnicy, Goczałkowa i Go-
czałkowa Górnego.

Trwa modernizacja drogi

Dla poprawy jakości wody

Jeszcze w tym miesiącu zakończy się ważny remont jezdni w Rogoźnicy

Koniec realizacji tej ważnej inwestycji to czerwiec 2015 r.

- Potrafiliśmy ze sobą pracować i rozmawiać, dzięki 
temu nasze wsie rozkwitły i wypiękniały – mówił do soł-
tysów burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Święto 
zorganizowane przez władze gminy w podziękowaniu za 
misję i służbę społeczności wiejskiej odbyło się - zgodnie 
z tradycją - w kolejnej oddanej po remoncie świetlicy 
wiejskiej, w Rusku. 

Miejscowość Data i godzina 
spotkania Miejsce spotkania

Bartoszówek 20.04.2015 godz. 16.00 Świetlica w Bartoszówek
Rusko 20.04.2015 godz. 17.15 Świetlica w Rusko
Jaroszów 20.04.2015 godz. 18.00 Świetlica w Jaroszowie
Goczałków, 
Goczałków 
Górny

21.04.2015 godz. 17.00 Świetlica w Goczałkowie

Rogoźnica 21.04.2015 godz. 18.00 Świetlica w Rogoźnicy
Żółkiewka, 
Żelazów 22.04.2015 godz. 17.00 Świetlica w Żółkiewce

Kostrza 22.04.2015 godz. 18.00 Świetlica w Kostrzy
Stawiska 24.04.2015 godz. 17.00 Świetlica w Stawiskach
Olszany, Gro-
chotów 24.04.2015 godz. 18.00 Świetlica w Olszanach

Granica 27.04.2015 godz. 17.00 Świetlica w Granicy
Modlęcin 27.04.2015 godz. 18.00 Świetlica w Modlęcinie
Stanowice 28.04.2015 godz. 17.00 Świetlica w Stanowicach
Międzyrzecz, 
Morawa 28.04.2015 godz. 18.00 Świetlica w Międzyrzeczu

Wieśnica 29.04.2015 godz. 17.00 Świetlica w Wieśnicy
Graniczna 29.04.2015 godz. 18.00 Świetlica w Granicznej
Strzegom 30.04.2015 godz. 17.00 Urząd Miejski, Sala Rajców
Godzieszówek 04.05.201v5 godz. 17.00 Świetlica w Godzieszówku
Tomkowice 04.05.2015 godz. 18.00 Świetlica w Tomkowicach

Karty zgłoszenia do konkursu można otrzymać w Wydziale Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz u sołtysów wsi gminy Strzegom. Można je 
także pobrać ze strony www.strzegom.pl. Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie.

Rozpoczął się remont drogi w Rogoźnicy 
położonej przy wyjeździe w kierunku Ja-
wora. Prace wykonuje, wyłonione w drodze 
przetargu, Przedsiębiorstwo Transporto-
wo-Budowlane z Wrocławia.

GK 
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O ile konfrontacja z Orkanem 
Szczedrzykowice nie należała 
do najlepszych w wykonaniu 
podopiecznych Jarosława Krzy-
żanowskiego (przegrana 0:2 na 
inaugurację rundy), to mecz 
z LZS-em Stary Śleszów był 
już o wiele lepszy.

Spotkanie odbyło się w Wiel-
ką Sobotę (04.04) w Żórawinie. 
Zawody było bardzo ważne 
dla naszych piłkarzy, bowiem 
chcieli oni pokazać, że przegra-
na z Orkanem Szczedrzykowice 
to był wypadek przy pracy. AKS 
podszedł do konfrontacji z LZS
-em bardzo zmotywowany, 
z chęcią odniesienia zwycię-
stwa. Zarówno miejscowi, jak 
i goście mieli po kilka okazji do 
strzelenia gola, jednak bramki 
padły dopiero w ostatnich 20 
minutach. W 70. minucie go-
spodarze objęli prowadzenie, 
wykorzystując niefrasobliwość 

strzegomskich obrońców (gola 
poprzedziła wrzutka z rzutu 
rożnego). Po stracie bramki 
AKS ruszył mocniej do przodu, 
chcąc jak najszybciej odrobić 
straty. Na szczęście strzegomia-
nie dopięli swego w 85. minucie. 
Jeden z defensorów gospodarzy 
zagrał w swoim polu karnym 
piłkę ręką i sędzia podyktował 
„jedenastkę”. Do piłki podszedł 
Dawid Domaradzki i pewnym 
strzałem pokonał golkipera ze 
Starego Śleszowa. AKS w do-
liczonym czasie gry mógł prze-
chylić szalę zwycięstwa na swoją 
korzyść, jednak świetnej okazji 
– „sam na sam” - nie wykorzy-
stał pozyskany przed rundą 
wiosenną z Bolkowa Wojciech 
Durajczyk. Spotkanie zakoń-
czyło się remisem 1:1.

Cztery dni później AKS ro-
zegrał pierwszy tegoroczny 
„domowy” mecz w Świebodzi-

cach. Rywalem była Granica 
Bogatynia. Gracze AKS-u mie-
li przewagę do ok. 35 minuty, 
a ich gra wyglądała poprawnie. 
Na 10 minut przed przerwą 
goście z Bogatyni wykorzystali 
nieporozumienie strzegom-
skiej defensywy i wyszli na 
prowadzenie. Gol padł w ku-
riozalnych okolicznościach. 
Od tego momentu w szeregi 
gospodarzy ze Strzegomia 
wdarło się trochę nerwowości, 
co skutkowało słabszą grą. 
Sytuacji na boisku nie ułatwiły 
kontuzje dwóch zawodników 
AKS-u – Durajczyka i Sob-
czaka, którzy musieli opuścić 
boisko. W 65. minucie jeden 
z piłkarzy gości otrzymał 
czerwoną kartkę i Granica do 
końca meczu grała w osłabie-
niu. W 75. minucie AKS-owi 
udało się wyrównać, a gola 
z rzutu karnego (zagranie ręką 

w polu karnym) – podobnie jak 
ostatnio w Żórawinie – strzelił 
Dawid Domaradzki. Strzego-
mianie uwierzyli, że mogą ten 
mecz wygrać i zdobyć komplet 
punktów, jednak w 80. minucie 
ekipa z Bogatyni zadała decy-
dujący cios. Bramka dla gości 
ponownie padła po błędzie 
naszych obrońców. 

tw

Chętni mogą wziąć udział 
w zajęciach ogólnoruchowych, 
pograć w gry zespołowe, czy też 
trenować lekkoatletykę. Zajęcia 
potrwają do końca paździer-
nika, z miesięczną przerwą 
w okresie letnim.

W Rogoźnicy zajęcia spor-
towe odbywają się w ponie-
działek i piątek: w godz. 15.15 

– 16.45 przy miejscowej szkole 
i na boisku wiejskim. Anima-
torem jest Gracjan Perełka 
(nr kontaktowy 783 687 292). 
W Olszanach chłopcy ćwiczą 
na boisku szkolnym oraz na 
boisku trawiastym - we wtorek 
(w godzinach 16:00 - 17:30) 
oraz w środę (w godz. 16.00 – 
17.30). Animatorem jest Rafał 

Cichoń (nr kontaktowy 691-
559-288). Z kolei w Tomko-
wicach (na boisku trawiastym) 
zajęcia, które także prowadzi 
Rafał Cichoń, odbywają się we 
wtorek i w czwartek w godz. 
17.40 - 19.10. Serdecznie 
zapraszamy.

tw

Jest trudno o zdobycze punktowe

Ruszyła ciekawa oferta sportowa dla strzegomskich sołectw

W trzech wiosennych kolejkach strzegomski zespół zgromadził tylko 1 punkt. Miejmy nadzieję, że w następnych spotkaniach będzie szło im znacznie lepiej

Zajęcia dla młodych mieszkańców strzegomskich wsi potrwają do końca października, z miesięczną przerwą w okresie letnim. Co jest w ofercie?

W dniach 28-29 marca br. 
w Suchym Lesie odbył się XII 
Wielkopolski Międzynarodowy 
Turniej Judo w kategorii wieko-
wej młodzik i junior młodszy. 
Sekcję judo AKS-u Strzegom 
reprezentowało 8 zawodników.

Wśród dziewcząt wystarto-
wały dwie zawodniczki, a wśród 
mężczyzn - 6 judoków. W tur-
nieju wzięło udział ponad 1000 
zawodników z 52 klubów z kra-
ju i zagranicy. Podczas dwu-
dniowych zmagań zawodnicy 
AKS-u wywalczyli trzy medale, 
w tym jeden srebrny i dwa brą-
zowe. Srebrny medal w grupie 
młodzik - w wadze do 46 kg 
– zdobył Bartosz Duszak. Brą-
zowe krążki wywalczyli (w gru-

pie młodzik): Dawid Hypta 
- w wadze do 38 kg oraz Antoni 
Wojtasik - w wadze do 66 kg. 
W zawodach mniej szczęścia 
mieli: Hanna Fedyczkowska, 
Sandra Baranowska, Tomasz 
Brzegowy, Jakub Miszkiewicz 
i Maksymilian Pawlica, zaj-
mując miejsca tuż za podium. 
W klasyfikacji medalowej męż-
czyzn AKS zajął 11. miejsce, 
natomiast w klasyfikacji punk-
towej mężczyzn 4. miejsce. 
Strzegomski klub wyprzedzili: 
GKS Czarni Bytom, UKJ Ryś 
Warszawa i UKS Judo Wol-
brom. Gratulacje dla wszystkich 
zawodników i trenerów judo 
AKS-u Strzegom.

red

Sukcesy judoków AKS-u

W turnieju wzięły udział 4 
drużyny: Gimnazjum Nr 1 
i Gimnazjum Nr 2 ze Strze-
gomia oraz Gimnazjum z Go-
czałkowa i Gimnazjum z Jaro-

szowa. Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”. 
W rozgrywkach najlepiej pora-
dziła sobie drużyna z Jaroszowa, 
która zdecydowanie wyprze-

dziła strzegomskie gimnazja 
i szkołę z Goczałkowa. Na 
zakończenie rozgrywek druży-
ny otrzymały z rąk dyrektora 
OSiR-u - Grzegorza Luszaw-
skiego pamiątkowe puchary 
oraz dyplomy. Dziękujemy ser-
decznie nauczycielom za pomoc 
w organizacji i zapraszamy na 
kolejne turnieje.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
Gimnazjum w Jaroszowie - 7 
pkt.
Gimnazjum nr 2 w Strzego-
miu - 4
Gimnazjum nr 1 w Strzego-
miu - 4
Gimnazjum w Goczałkowie 
– 1

red

Piłkarze z Jaroszowa pokonali swoich rywali na medal
W turnieju wzięły udział 4 drużyny: Gimnazjum nr 1 i nr 2 ze Strzegomia oraz z Goczałkowa i z Jaroszowa

Seniorzy AKS-u Granit Strzegom S. A. rozegrali już 3 pierwsze mecze w rundzie wio-
sennej sezonu 2014/15. Jak na razie podopiecznym Jarosława Krzyżanowskiego idzie 
trochę pod górę, ale do końca sezonu pozostało jeszcze wiele gier i jest szansa, że sytuacja 
AKS-u ulegnie zdecydowanej poprawie.

W sobotę, 21 marca br. w hali sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu odbył się Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych Gminy Strzegom 
o Puchar OSiR-u.

Od 1 marca br. ruszyły popołudniowe zajęcia sportowe na terenie trzech sołectw gminy 
Strzegom: Olszan, Rogoźnicy i Tomkowic. Prowadzą je animatorzy zatrudnieni przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Jako trener nie jestem zadowolony z wyniku, jednak nie mam 
pretensji do swoich piłkarzy. W chwili obecnej dysponujemy 
takim potencjałem, a nie innym. Gros piłkarzy jest jeszcze 
bardzo młodych i w konfrontacji ze starszymi zawodnikami 
nie jest im łatwo. Oni się cały czas uczą i musi minąć trochę 
czasu, aby nabrali niezbędnego doświadczenia – podsumo-
wuje trener Jarosław Krzyżanowski.
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
237, AM – 9, Obr. 2, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Aleja 
Wojska Polskiego o powierzch-
ni 1,4836 ha, dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00051372/6. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 823.977,00 zł
Wadium - 83.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.05.2015 r.  o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 
listopada 2004 r. przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem UR 1– tereny rzemio-
sła produkcyjnego.
Zgodnie z opinią Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzego-
miu na nieruchomości działce Nr 
237, AM-9, Obr. 2 przebiega nie-
czynna, wyłączona z eksploatacji 
sieć kanalizacji sanitarnej. 
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 05.03.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 

0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
11.05.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 

reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

11ogŁoSZeniA 

Działki ul. Jagodowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Działka niezabudowana Aleja Wojska Polskiego - tereny rzemiosła 
produkcyjnegoDziałka pod garaż - Aleja Wojska Polskiego

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiących mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana 
nr 777, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1119 ha, poło-
żona w Strzegomiu przy ul. 
Jagodowej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 56.000,00 zł
Wadium - 5.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.05.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana 
nr 779, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1152 ha, poło-
żona w Strzegomiu przy ul. 
Jagodowej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 58.400,00 zł
Wadium - 5.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.05.2015 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
położonych w mieście Strze-
gom w rejonie ulic: Brzegowej, 
Mickiewicza, Gronowskiej - Ar-
mii Krajowej powyższe działki 
przeznaczone są pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – 1 MN. 
Dostęp działek nr 777, 779, AM 
- 9, Obr. 2 do drogi publicznej od-
bywać się będzie poprzez działkę 
nr 445, AM – 9, Obr. 2 na której 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela dział-
ki nr 777, 779, AM -9, Obr. 2.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższych nieruchomości ogło-

szony na dzień 06.11.2014 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szych nieruchomości ogłoszony 
na dzień 05.03.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy od-
powiedniej działce na konto gmi-
ny Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 11.05.2015 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 

zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 

Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-

chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 230/2, AM 
-9, Obr. 2 o powierzchni 23 m2, 
położona w Strzegomiu przy ul. 
Aleja Wojska Polskiego. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00035522/5. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 2.790,00 zł
Wadium - 300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.05.2015 r.  o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dostęp działki nr 230/2, AM - 9, 
Obr. 2 do drogi publicznej odby-
wać się będzie poprzez działkę nr 
230/3, AM – 9, Obr. 2, na której 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela dział-
ki nr 230/2, AM -9, Obr. 2. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10.11.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem 
m.in. zabudowy garażowej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 03.10.2014 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11.05.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 

status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr (74) 85-60-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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Czyste środowisko w Twoich rękach!
Zakrojona na dużą skalę akcja sprzątania naszej gminy za 
nami. Mieszkańcy Strzegomia i okolicznych wsi zdali eg-
zamin „na szóstkę” i pokazali, że wspólnymi siłami można 
dokonać naprawdę coś pożytecznego. W ciągu trzech dni 
(od 26-28 marca br.) młodsi i starsi posprzątali parki, te-
reny wokół szkół, okoliczne osiedla, place zabaw, skwery 
i przystanki autobusowe. Dzięki temu gmina zmieniła 
się nie do poznania i odzyskała dawno niewidziany blask. 
Miejmy nadzieję, że powodzenie tegorocznej akcji sprawi, 
że w kolejnych latach jeszcze chętniej i w większej liczbie 
przystąpimy do sprzątania naszego najbliższego otoczenia. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

mieszkańcy Stanowic z ochotą posprzątali swoją 
miejscowość

Porządki miały miejsce również w Goczałkowie

olszany znacznie wypiękniały po akcji 
sprzątania gminy

Żółkiewka zmieniła się nie do poznania

uczniowie Gimnazjum nr 1 wysprzątali m. in. 
teren przy plebanii bazyliki

towarzystwo miłośników ziemi Strzegomskiej 
zadbało o porządek na Górze Krzyżowej

Gimnazjaliści z Gimnazjum nr 2 zadbali m. in. o 
porządek wokół szkoły

Pracownicy zakładu usług Komunalnych w 
Strzegomiu zadbali o porządek na chodnikach

uczniowie PSP nr 2 w Strzegomiu z ochotą 
przystąpili do sprzątania osiedla

do akcji przyłączyły się przedszkolaki z 
Publicznego Przedszkola nr 2

ośrodek Sportu i rekreacji w Strzegomiu zyskał 
nowy blask

Pracownicy urzędu miejskiego posprzątali 
strzegomski „fort Gaj”

mali jaroszowianie dali piękny przykład swoją 
obywatelską postawą

Strzegomskie ulice zostały pięknie wysprzątane


