
Gminne Wiadomości
StrzeGom

w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

StrzeGom
Dach SCK  
do remontu 

Do czasu wykonania na-
praw i wzmocnień kon-
strukcji stalowej dachu nad 
salą widowiskową SCK nie 
może ona być użytkowana. 

  Str. 3

StrzeGom
Nowy sprzęt  
dla spółki ZUK

Nowy samochód o po-
jemności 16 m3 marki DAF 
pozwoli nam na spraw-
niejszy wywóz odpadów 
i zagospodarowanie ich.  
 Str.4

SPort
Nasz AKS jest 
w dobrej formie 

W dwóch ostatnich me-
czach seniorzy AKS-u Gra-
nit Strzegom S. A. odnieśli 
dwa zwycięstwa. 

 Str.10
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Zakład Zieleni Miejskiej 
w Strzegomiu mieszczący 
się przy ulicy Krótkiej zo-
stał zlikwidowany w 2004 
roku. Od tej pory miejsce 
to stało się niebezpieczne 
dla strzegomian, szczegól-
nie wieczorami i nocą. 

Szybkie działania władz 
gminy Strzegom i ich ak-
ceptacja przez Radę Miej-
ską doprowadziły do chwili, 
kiedy można powiedzieć - 
zagospodarowanie centrum 
miasta staje się faktem. Na 
tym terenie powstaną dwa 
budynki wielorodzinne, 3 
działki zostały przeznaczone 
na domy w zabudowie sze-
regowej, 12 działek ma dwie 
funkcje, gdzie będzie można 
wybudować domki jednoro-
dzinne lub domy w zabudowie 
szeregowej. Rośnie w oczach 
budowa domu wielorodzin-
nego, a teren pod drugi dom 
został już sprzedany za kwotę 
325 000 zł. 30 października 
br. odbędą się przetargi na 
7 działek. W chwili obecnej 
trwa uzbrojenie terenu, które 
zakończy się w 2014 r. Obej-
muje wykonanie sieci wodnej, 
deszczowej i kanalizacji. Wy-
konane zostanie oświetlenie 
i drogi. Wartość prac wynosi 1 
800 000 zł. W centrum miasta 
zamieszka zdecydowanie wię-
cej mieszkańców niż dziś. 

Nie jest to jedyne działanie 
samorządu, by centrum Strze-
gomia zagospodarować zgod-
nie z jego przeznaczeniem 
i uwolnić od instytucji, które 
nie powinny się tam mieścić. 
Zmieniając plan przestrzen-

ny postanowiono, że w nie-
dalekiej przyszłości teren, 
który dziś zajmuje spółka z o. 
o. Wodociągi i Kanalizacja 
zostanie przeznaczony na 
budownictwo wielorodzinne 
i usługi. Spółka przeniesie się 
do pomieszczeń, które zwolnił 
Zakład Usług Komunalnych. 
Planując zagospodarowanie 
centrum, Rada Miejska podję-
ła też decyzję o tym, że na te-
renie byłego przystanku PKS 
będzie możliwość budowy 
budynków wielorodzinnych 
z usługami w parterze. Jak ko-
mentuje tę decyzję burmistrz 
Strzegomia, powoduje ona, 
że powrót przystanku PKS 

na to miejsce jest niemożliwy. 
- Ważnym jednak dla mnie 
faktem w tej decyzji jest to, 
że ograniczała ona możliwość 
budowy marketów wielkopo-
wierzchniowych w centrum 
miasta, co choć trochę broni 
naszych kupców, dla których 
ta działalność od wielu lat 
stanowi źródło utrzymania 
rodzin. Dodam, że aby po-
prawić system komunikacji, 
wybudowana zostanie zatocz-
ka autobusowa przy LIDLU, 
a na ulicy Leśnej będą toalety 
i mała, ciepła poczekalnia 
– komentuje Zbigniew Su-
chyta.

red

Po dwunastu latach teren ogrodów zieleni zlokalizowany w centrum miasta doczeka się zagospodarowania. Co na nim będzie?

Sklep zielarski w Rynku dzier-
żawiła instytucja, która nie 
płaciła czynszu i podatków 
od 2006 r. 

Na podatek od nieruchomości 
nie złożona była nawet deklara-
cja! Pierwszą o fakcie wypowie-
dzenia umowy powiadomiono 
panią , która pracowała tam jako 
sprzedawca. Ku wielkiej radości 
fakt ten zmobilizował ją do tego 
stopnia, że dziś prowadzi własny 
sklep - w pięknej aranżacji, także 
w okolicy rynku. Jak stwierdziła, 

najwyższy czas by pracowała na 
własny rachunek. Przygotowa-
no operat szacunkowy sklepu, 
ogłoszono przetarg, do którego 
zgłosiło się trzech oferentów 
i sklep sprzedano za kwotę 358 

000 zł (cena wywoławcza wyno-
siła 295 000 zł). W październiku 
podpisany zostanie akt notarialny. 
Cieszymy sie z nowego punktu 
handlowego w Rynku.

red

Zadłużony sklep sprzedany
Miasto sprzedało lokal, za który dzierżawca nie płacił czynszu przez wiele lat

Blisko 12 tys. dzieci i młodzie-
ży kupiło bilet za 1 złotówkę 
na strzegomski basen w czasie 
tegorocznych wakacji. - Nie 
oszczędzamy na najmłodszych, 
czego potwierdzeniem jest liczba 
dzieci i młodzieży, która skorzy-
stała ze strzegomskich basenów 
za 1 złotówkę od poniedziałku 
do czwartku w czasie wakacji. 
W sumie było to 11 807 osób. 
Cieszymy się, że nie doszło do 
utonięć na niestrzeżonych kąpie-
liskach, jak w sąsiadującej gminie. 
Gdyby zachować cenę biletów 
z roku 2010, zysk byłby trzykrot-
nie większy, ale bezpieczeństwo 
dzieci jest najważniejsze – pod-
kreśla burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Choć baseny były czynne kró-
cej niż w roku ubiegłym, łącznie 
sprzedano ponad 58 000 biletów 
wstępu. Zysk ze sprzedaży bi-
letów jest większy o 44 000 zł 
w porównaniu do 2012 roku. - 

Wielkie podziękowania należą 
się pracownikom OSiR-u - na 
czele z dyrektorem Grzegorzem 
Luszawskim, dla którego było 
to wielkie wyzwanie - za wielki 
wkład i zaangażowanie, by ba-
seny funkcjonowały prawidłowo 
– dodaje burmistrz. Wiele słów 
uznania należy się OSiR-owi za 
zorganizowanie po raz pierwszy 
od wielu lat zajęć dla seniorów na 
basenie, siłowni i „Nordic Wal-
king”. Już dziś mówi się o nowych 
pomysłach w kontekście zajęć na 
lodowisku. Jeśli pozwolą warunki 
atmosferyczne, zapraszamy 6 
grudnia br. na lodowisko, gdzie 
cena wejściówek dla dzieci nie 
zmieni się i dalej będzie wynosić 
1 złotówkę.

red

Basen oblegany przez dzieci 

Domy zamiast chaszczy



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 8 października 20132

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 zamó-
wień Publicznych – (74)8560-
553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – (74)8560-
505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74)8560-547
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – (74)8560-
517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – (74)8560-
514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74)855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole św. 
Jadwigi w morawie – (74)854 
97 34 
Punkt Przedszkolny „ Słonecz-
na Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 im. mikołaja Koper-
nika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza – (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

Ważne telefony
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 Podstawo-
wa w stanowicach – (74)855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardyna-
ła Stefana wyszyńskiego Pry-
masa tysiąclecia – (74)649 
25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Przychodnia zdrowia ul. armii 
Krajowej 23 – (74)649 44 21, 
(74)649 44 24
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia Me-
dycyny Pracy, ul. Kościuszki 8, 
tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. le-
gnicka 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. dąbrow-
skiego 2 – tel. (74)855 17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 
ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74)64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

Ważne telefony
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W dniac h 27-28 w r z e-
śnia w Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu swoje święto 
miały strzegomskie orga-
nizacje pozarządowe. Od-
było się II Strzegomskie 
Forum Organizacji Poza-
rządowych „Ludzie z pa-
sją”. Forum było wydarze-
niem kończącym Tydzień 
Aktywności Mieszkańca 
Strzegomia 2013. 

W pierwszym dniu forum 
organizacje mogły skorzystać 
z bezpłatnego szkolenia. We 
współpracy z wrocławskim 
Stowarzyszeniem Euro-Con-
cret zorganizowano szkolenie  
z zakresu zarządzania w or-
ganizacji, w tym w szczegól-
ności z zakresu zarządzania 
zespołem, poruszono aspekty 
związane z przywództwem, 
komunikacją interpersonal-
na, asertywnością, stresem 
i rozwiązywaniem konfliktów. 
Pierwszy dzień forum zakoń-
czył się recitalem sopranistki 
Elżbiety Mach. W drugim 
dniu forum odbył się panel 
konferencyjny. Uczestnicy 
mieli okazję wysłuchać wy-
kładów i prezentacji doty-
czących m.in. pozyskiwa-
nia środków finansowych 
pochodzących z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. 
Wśród zaproszonych gości 
udział w strzegomskim forum 
wzięli przedstawiciele Lokal-
nej Organizacji Turystycznej 
„Księstwo Świdnicko-Jawor-
skie”, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Bystrzycy Górnej 
„Trzy Sosny” Beata Szyszka 
oraz Jolanta Beker prowa-
dząca Stowarzyszenie „Piława 
Dolna”, którzy opowiadali nie 
tylko o tym jak skutecznie 

pozyskiwać środki finansowe 
ze źródeł zewnętrznych, ale 
również z pasją dzielili się 
doświadczeniami i opowia-
dali o swoich organizacjach, 
o tym czym się zajmują i jaką 
rolę pełnią w trzecim sekto-
rze. Uczestnicy wysłuchali 
także ciekawej prezentacji 
przygotowanej specjalnie na 
tą okazję z pierwszych wizyt 
studyjnych strzegomskich 
organizacji. Punktem kulmi-
nacyjnym były prezentacje 
nagrodzonych inicjatyw spo-
łecznych w ramach konkursu 
dla organizacji pozarządo-
wych w gminie Strzegom 
„Lider NGO 2013”. Wzorem 
roku ubiegłego przyznano 
nagrody finansowe, a orga-
nizacja pozarządowa, której 
inicjatywa społeczna zdobyła 
najwięcej punktów - Stowa-
rzyszenie Wspierania Kultury 
w Gminie Strzegom Ak-

cja, otrzymała tytuł „Lidera 
NGO 2013”. Lider  2013 
roku, oprócz zaszczytnego 
tytułu i pierwszego miejsca, 
otrzymał również kwotę 10 
tys. złotych. Drugie miejsce 
przyznano Fundacji Bazalt. 
Pomysłodawca „Granitowej 
gry” otrzymał czek o wartości 
2 tys. zł, trzecie miejsce przy-
padło Towarzystwu Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej, 
któr ych konto niebawem 
zasili kwota 1 tys. zł. W so-
botę miało miejsce również 
histor yczne, bo pierwsze, 
i niecodzienne wydarzenie. 
Wszyscy mieszkańcy mogli 
wziąć udział we wspólnej fo-
tografii mieszkańców miasta 
i gminy Strzegom, która za-
kończyła Tydzień Aktywno-
ści Mieszkańca Strzegomia. 
Zdjęcie wykonano pod po-
mnikiem Św. Anny punktu-
alnie o godz. 15.00. A na ko-

niec … pokaz magii i czarów  
w CAS „Karmel” w wyko-
naniu prawdziwego iluzjo-
nisty Macieja Eszwowicza 
ze Świdnicy. Pomimo sze-
rokich działań informacyj-
nych zarówno w drugim 
dniu forum, jak  również  
w symbolicznym pierwszym 
zdjęciu wszystkich strzego-
mian udział wzięła niewielka 
liczba zainteresowanych osób. 
– Oba wydarzenia mają szan-
sę na stałe wpisać się w kalen-
darz imprez gminnych. Aby 
jednak tak się stało, potrzebny 
jest nie tylko pomysł i inicja-
tywa, potrzebne jest również 
zainteresowanie organizacji 
pozarządowych. Bez tego 
nawet najlepsza inicjatywa 
nie ma szansy na powodzenie 
– podsumowują organizatorzy 
II Strzegomskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych. 

tekst i zdjęcia: mK

Mali mieszkańcy popu-
larnej dzielnicy „Domki” 
w Strzegomiu doczekali się 
pięknego, nowo wyremon-
towanego placu zabaw. 23 
września br. Zakład Usług 
Komunalnych w Strzego-
miu Sp. z o.o. zakończył 
prace związane z oddaniem 
do użytku obiektu na ul. 
Polnej. 

Na działce o powierzchni 
247 m² zamontowano zestaw 
rekreacyjny jednowieżowy, 
huśtawkę podwójną, huśtawkę 
sprężynową, piaskownicę oraz 
urządzenia małej architektury – 
ławki, kosze na śmieci itp. Pro-
jekt przewidywał wykonanie 
trzech rodzajów nawierzchni: 
nawierzchnię bezpieczną – pod 
urządzeniami zabawowymi, 
nawierzchnię ulepszoną chod-

ników – piaskowo-grysową 
oraz nawierzchnię trawiastą 
z wykonaniem nasadzeń rośli-
nami ozdobnymi. Do ogrodze-

nia placu zabaw zastosowano 
bezpieczne prefabrykowane 
panele ogrodzeniowe na słup-
kach metalowych w kolorze 

pomarańczowym. Całość za-
dania zamknęła się kwotą 48 
tys. zł.

gk

Oto ludzie z pasją

Plac zabaw na ul. Polnej

„Liderem NGO 2013” zostało Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja”

Na tę inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat. W końcu ich dzieci będą miały się gdzie bawić
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Październik 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres tel. 74/649-
12-20

06.10 – 12.10 Dobra Apteka Strzegom  
ul. Kościelna 6 

tel. 74/649-
12-00

13.10 - 19.10 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/855-
52-06

20.10 – 26.10 Vademecum Strzegom  
ul. Rynek 44

tel. 74/649-
12-20

Dyżury naszych aptek
Uprzejmie informujemy, że apteki 
z terenu gminy Strzegom pracują 
w cyklu tygodniowym w wydłużo-
nym czasie pracy, tj. oprócz podsta-
wowych godzin pracy, apteki pełnią 
dyżury.
Poniżej przedstawiamy obowiązujący 
harmonogram dyżurów obejmujący 
dni powszednie, soboty, niedziele, 

święta i inne dni wolne od pracy na 
okres do 26 października 2013 roku 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wyjątkiem 

sobót, od godziny 19.00-22.00
2) w soboty od godziny 14.00-

20.00
3) w niedziele, święta i inne dni wolne 

od pracy od godziny 9.00-20.00

„ D z i e ń  D z i a ł k o w c a ” 
w Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych „Stokrotka” 
w Strzegomiu miał w tym 
roku sz cz ególną rangę, 
gdyż połączony były z ob-
chodami 100-lecia istnie-
nia ogrodów działkowych 
w naszym mieście. Uroczy-
stości odbyły się 21 wrze-
śnia w SCK II i w siedzibie 
ROD „Stokrotka”.

Gośćmi okolicznościowej 
gali byli m. in.: poseł na Sejm 
RP – Agnieszka Kołacz – 
Leszczyńska, radna Rady 
Miejskiej w Świdnicy – Teresa 
Świło, burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta, zastępca 
burmistrza - Wiesław Wit-
kowski oraz ks. Marek Żmuda.  
W jej trakcie przedstawiono 
m. in. prezentację multime-
dialną o historii ogrodów 
działkowych w Strzegomiu 
oraz uhonorowano ponad 50 
osób odznakami „Zasłużo-
ny Działkowiec”– szczegóły 
w ramce obok. Ponadto Kra-
jowa Rada wyróżniła najwyż-
szą odznaką związkową „Za 
zasługi dla Polskiego Związku 
Działkowców”: Władysława 
Halczuka, Grzegorza Jasiń-
skiego, Stanisława Nosala, 
Stanisława Rusaka oraz Zbi-
gniewa Suchytę. Ważnym 
punktem obchodów 100-lecia 

Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych w Strzegomiu było 
rozstrzygnięcie konkursu na 
najpiękniejszą działkę 2013. 
W wyniku obrad specjalnie 
powołanej komisji okaza-
ło się, że 1. miejsce zajęła, 
otrzymując atrakcyjną na-
grodę rzeczową, Kr y st y-
na Socha. Pozostałe osoby 
biorące udział w konkursie 
nagrodzono także cennymi 
nagrodami rzeczowymi oraz 

książkami o tematyce ogrod-
niczej i dyplomami. Podczas 
sobotniej uroczystości Jo-
anna Lorenty wyrecytowała 
wiersz „Krew wrzosu” napi-
sany specjalnie dla strzegom-
skich działkowiczów przez 
wrocławskiego poetę - Jerze-
go Karpińskiego. Dodajmy 
jeszcze, że po zakończeniu 
części oficjalnej strzegomscy 
działkowicze przenieśli się do 
siedziby ROD „Stokrotka”, 

gdzie można było obejrzeć 
prezentację stoisk dożynko-
wych i pobawić się w trakcie 
występu Grzegorza Stasiaka. 

W skład Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych w Strze-
gomiu wchodzi aktualnie 
ponad 1500 działek, które 

zlokalizowane są na terenie 
12 kolonii, na powierzchni 
ok. 50 ha.
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Ważnym punktem obchodów było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą działkę 2013. 1. miejsce zajęła Krystyna Socha, która odebrała nagrodę rzeczową

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu od 2008 r. realizuje 
projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego pt.”Nowe 
Możliwości”, który skierowany jest do 
osób bezrobotnych korzystających ze 
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu.

Celem projektu jest zwiększenie 
aktywności zawodowej i nabycie 
umiejętności poruszania się na 
rynku pracy, nabycie, podniesienie 
lub zmiana kwalifikacji zawodowych 
wśród osób będących klientami 
ośrodka. Od 2008 r. do 2012 r. wspar-
ciem OPS-u zostało objętych 88 
osób, które brały udział w zajęciach 
mających na celu podniesienie klu-
czowych kompetencji o charakterze 
zawodowym lub zdobycie nowych 
kompetencji i umiejętności zawodo-

wych. Na ten cel OPS pozyskał 737 
256,98 zł. 

W ramach projektu odbyły się 
m.in.: 
• Kurs prawa jazdy
• Kurs Operator koparko-ładowarki
• Kurs Operator wózka jezdniowego 

z bezpieczną wymianą butli gazo-
wej 

• Kurs Opiekun osoby starszej i/lub 
niepełnosprawnej

• Kurs Opiekunka do dziecka 
• Kurs stylizacji paznokci

Wszystkie formy wsparcia realizo-
wane w projekcie dobierane są indy-
widualnie do predyspozycji uczestni-
ków i wymagań rynku pracy.

W roku 2013 do projektu zostało 
zakwalifikowanych 12 osób. Uczest-
nicy projektu korzystają z różnorod-
nych form wsparcia m.in. :
• W warsztatach z Komunikacji 

interpersonalnej i autoprezentacji, 
których celem było zrozumienie 
istoty komunikowania się, poznanie 
reakcji interpersonalnych, ćwicze-
nie technik aktywnego słuchania, 
ćwiczenie sposobów udzielania 
informacji zwrotnych, rozumienie 
mowy ciała w kontekście komuni-
kacji niewerbalnej 

• W warsztatach kompetencji społecz-
nych pomagających w powrocie na 
rynek pracy, nabycie umiejętności 
poszukiwania pracy, przygotowa-
nie się do procesu rekrutacyjnego 
poprzez umiejętne przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych 

• Indywidualnych konsultacjach 
z psychologiem i doradcą zawodo-
wym 

• Kursie podnoszącym kwalifikacje 
zawodowe: „Magazynier logistyk - 
z obsługą wózka widłowego”.

W ostatnim okresie sala wi-
dowiskowa Strzegomskiego 
Centrum Kultury została za-
mknięta i wyłączona z użytko-
wania. Głównym powodem tej 
decyzji były wyniki ekspertyzy, 
która wykazała, że dach nad salą 
widowiskową zagraża bezpie-
czeństwu osób korzystających 
z obiektu.

Remont sali widowiskowej bu-
dynku Strzegomskiego Centrum 
Kultury - I etap wykonywany 
był jeszcze w 2010 roku, jednak 
projekt nie przewidywał remontu 
konstrukcji stalowej dachu, lecz 
tylko remont pokrycia dachowe-
go. W ramach remontu ułożono 
wówczas na nim dodatkową war-
stwę ocieplenia i papy zwiększając 
obciążenie. 

W czasie przeglądu budynku, 
po drugim etapie budowy, poja-
wił się wątpliwości co do stanu 

konstrukcji dachowej. Władze 
Strzegomia przekazały sprawę do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Świdnicy, który 
nakazł SCK zlecenie wykonania 
ekspertyzy Politechnice Wro-
cławskiej, która – jak się okazało 
- tylko potwierdziła obawy, że 
do czasu wykonania napraw 
i wzmocnień konstrukcji stalowej 
i dachu nad salą widowiskową nie 
może ona być użytkowana. 

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu wprowadzono 
do budżetu kwotę w wys. 15 000 
zł na wykonanie projektu budow-
lano – wykonawczego. – Autorzy 
ekspertyzy wskazują jako bardziej 
optymalne rozwiązanie polegające 
na wymianie ciężkiego dachu 
z płyt korytkowych, wykonanego 
na początku lat sześćdziesiątych, 
na dach typu lekkiego, co nie bę-
dzie wymagało znaczącej naprawy 
konstrukcji stalowej i uniknie się 

problemów z odśnieżaniem dachu 
i będzie to rozwiązanie docelowe 
na kilkadziesiąt kolejnych lat. Inne 
rozwiązanie - jako mniej opty-
malne - według autorów eksper-
tyzy, to naprawa i wzmocnienie 
konstrukcji stalowej i naprawa 
uszkodzonych płyt korytkowych 
nad salą widowiskową, co jednak 
jest rozwiązaniem tymczasowym 
i wymaga przestrzegania rygory-
stycznych wymogów związanych 
z odśnieżaniem dachu – tłumaczy 
burmistrz Suchyta. Projektant 
oszacuje koszty obu wariantów. 

Tymczasem Strzegomskie Cen-
trum Kultury, w związku z za-
istniałą sytuacją, zmuszone jest 
do odwołania kilku najbliższych 
imprez lub do przeniesienia ich do 
SCK II. Już wiemy na pewno, że 
nie odbędzie się sztuka teatralna 
„Klimakterium” (planowana na 
20 października) i koncert hip-
hopowy (16 listopada). O spra-
wie będziemy informować na 
bieżąco.
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Projekt „Nowe Możliwości”
Wadliwy dach SCK

Ważne o śmieciach 
Zostało wysłanych 670 upo-

mnień do osób, które za miesiąc 
sierpień nie uiściły opłaty za 
odpady komunalne. Dla przypo-
mnienia, za miesiąc lipiec zostało 
wysłanych 1900 upomnień, co 
świadczy o tym, że właściciele 
nieruchomości zaczynają poczu-
wać się do obowiązku i regularnie 
płacą za śmieci. 

Od 4 lat gmina Strzegom 
starała się przekonać zarząd-
cę drogi nr 374 do wpięcia 
wpustu ulicznego znajdują-
cego się na skrzyżowaniu ul. 
Witosa i Legnickiej.Wpięcie 
tego wpustu zdecydowanie 
wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa drogowego

Sprawa toczyła się od mo-
mentu przebudowy skrzyżowa-
nia i wykonania dodatkowego 
zjazdu do Biedronki. Nikt nie 
chciał się przyznać do popeł-
nionego błędu. W 2012 r. seria 

korespondencji gminy Strzegom 
do Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu przyniosła 
efekty. Gmina uzyskała zapew-
nienie, że problem zostanie 
rozwiązany i w/w wpust uliczny 
zostanie wpięty do kanalizacji 
deszczowej. Mijały kolejne mie-
siące i nic, bez efektu! Gmina 
Strzegom po raz kolejny w 2013 
r. wróciła do tematu i przekonała 
zarządcę drogi 374, na któ-
rej zlokalizowana była studnia 
bez odpływu, do wpięcia jej 
do kanalizacji deszczowej. Na 
przełomie sierpnia i września 
sprawa została zakończona i roz-

wiązany został kolejny problem. 
- Może mały, ale bardzo ważny 
dla użytkowników drogi 374 
i mieszkańców rogu ulic Wi-
tosa i Legnickiej. Wpięcie tego 
wpustu zdecydowanie wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa dro-
gowego. Brak zalegającej wody 
na w/w skrzyżowaniu spowoduje 
brak rozbryzgów wodnych oraz 
w okresie zimowym brak wy-
stępowania śliskości – wyjaśnia 
Paweł Marchlewski z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Ochro-
ny Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.
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Trudna sprawa załatwiona!

W chwili obecnej wszczęto około 300 
postępowań w stosunku do osób, które 
nie  złożyły  do dnia dzisiejszego, de-
klaracji o gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi.  Każde  takie  postępo-
wanie zakończy się wydaniem decyzji 
określającej wysokość opłat. 

Strzegomskie działki mają 100 lat!

Złota odznaka „Zasłużony Działkowiec”:
Franciszek Bryling, Izydora Przyboś, Krystyna Socha, Kazimierz Zakrzewski, Krystyna Żarczyńska
Srebrna odznaka „Zasłużony Działkowiec”:
Władysława Bucka, Leokadia Burkiewicz, Jan Cieśla, Zbigniew Głogowski, Jacek Jedyńczuk, Henryk Kędzier-
ski, Marcin Kocuj, Tekla Kwiatkowska, Maria Łoś, Andrzej Mackiewicz, Waldemar Mendak, Stefan Michalak, 
Ryszard Pidek, Waldemar Postrach, Jan Sikorski, Andrzej Szczerba, Henryk Trzeciak, Władysław Trzeciak, 
Edward Zwoliński, Zygmunt Zwolski
Brązowa odznaka „Zasłużony Działkowiec”:
Stanisław Cuprych, Franciszek Dębia, Maria Fic, Marek Franczyk, Krzysztof Graca, Paulina Hanas, Cecylia Hor-
bacz, Władysława Idzik, Jan Kapela, Marian Karpiński, Maria Kołodyńska, Jerzy Kowalski, Janina Kulczycka, 
Bożena Łysoń, Bazyli Maliniak, Mieczysława Marek, Antoni Osiński, Stefania Piskorz, Zofia Podgórska, Stanisław 
Pomykała, Krystyna Potoczna, Piotr Powszek, Krystyna Przybyło, Mariusz Rodak, Danuta Sawicka, Mieczysław 
Szerszeń, Michał Szulc, Danuta Umer, Teresa Uznańska, Robert Witczak
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ZUK inwestuje w sprzęt. Od 
30 września br. strzegomski 
ZUK Sp. z o.o. posiada nowy 
pojazd do wywozu śmieci. 
Koszt samochodu, sprowa-
dzonego z Francji, wyniósł 
220 tys. zł.

- Zakupiliśmy nowy pojazd 
do wywozu odpadów. Jest to 
śmieciarka o pojemności 16 
m3, samochód marki DAF, 
który pozwoli nam na spraw-
niejszy wywóz odpadów i za-
gospodarowanie ich. W tej 
chwili wozimy odpady do miej-
scowości Kryniczna, koło Śro-

dy Śląskiej, gdzie funkcjonuje 
instalacja zastępcza, wskazana 
przez Urząd Marszałkowski do 
wywozu śmieci z gminy Strze-
gom. Jeden samochód robi 
codziennie przynajmniej dwa 
kursy. Dlatego nowy samochód 
był niezbędny – komentuje 
Zbigniew Rodak, prezes ZUK 
Sp. z o.o. W perspektywie ZUK 
planuje zakup jeszcze jednej 
śmieciarki. Będzie to pojazd 
dwukomorowy, na odpady 
suche i zmieszane. Takich dwu-
komorowych pojazdów jest 
niewiele na Dolnym Śląsku. 
- Podjedziemy pod gniazdo 
i od razu oczyścimy cały punkt. 

Obecnie najpierw przyjeżdża 
samochód po odpady zmie-
szane, a później po suche. 
W przyszłości będzie to można 
zrobić za jednym zamachem 
- dodaje prezes. W chwili 

obecnej ZUK dysponuje czte-
rema śmieciarkami i trzema 
hakowcami oraz wykorzystuje 
jeszcze trzy dostawcze busy do 
wywozu śmieci segregowanych. 
Nowy sprzęt jest potrzebny, bo 
wywóz śmieci z gminy Strze-
gom sięga miesięcznie około 
450 ton, a największy ich zrzut 
był w lipcu, czyli w pierw-
szym miesiącu gospodarowania 
w nowym systemie i wynosił 
ponad 610 ton. 
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ZUK ma nowiutką śmieciarkę 
Wywóz śmieci z gminy Strzegom sięga miesięcznie około 450 ton. W perspektywie ZUK planuje zakup jeszcze jednej śmieciarki na odpady suche i zmieszane

W kolejnej edycji Świdnic-
kich Gryfów 2013, najważ-
niejszej nagrody gospodarczej 
Świdnicy, spośród zgłoszo-
nych do konkursu firm, ka-
pituła nagród gospodarczych 
wyłoniła nominowanych. 

Na liście firm, nomino-
wanych do nagród gospo-
darczych” Świdnicki Gryf ”, 
w kategorii „Sudecki produkt 
regionalny” znalazło się Przed-
siębiorstwo Produkcji i Usług  
„Piramida” w Kostrzy, za 
wykorzystanie granitu do 
wykonywania artystycznych 
produktów. W tej katego-
rii  oceniane są: regional-
na identyfikacja, posiadane 
certyfikaty i wyróżnienia, 
sposób promowania i dystry-
bucji, dostępność produktu 
i szanse produktu na rynku 
europejskim. „Piramida” jest 
znana na rynku krajowym 
i zagranicznym z promowa-

nia granitu, jako materiału 
wykorzystywanego w sztuce, 
a rzeźby, wykonywane w tym 
zakładzie, zdobią także rynek 
strzegomski. Obecnie ekspo-
nowane jest na rynku strze-
gomskim „Granitowe Serce 
Polski - Strzegom”, piękna 
rzeźba promująca granit , 
sztukę i miasto. Znane rzeźby 
Ewy Solimy, wykonane w tym 
zakładzie, to m.in.: „Torebka”, 
„Bombka”, czy „Jajko wiel-
kanocne”. Mamy nadzieję, 
że podczas rozstrzygnięcia 
plebiscytu, który odbędzie się 
18 października 2013 roku, 
o godzinie 18:00, podczas Gali 
Przedsiębiorczości - Świdnic-
ki Gryf w sali teatralnej Teatru 
Miejskiego w Świdnicy, sta-
tuetka „Gryfa” zostanie wrę-
czona właśnie naszej lokalnej 
firmie - Piramidzie z Kostrzy. 
Życzymy powodzenia!
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„Piramida” nominowana  
do Świdnickich Gryfów!

Na zaproszenie starosty świd-
nickiego - Zygmunta Worsy 
oraz etatowego członka zarzą-
du - Sabiny Cebuli 26 wrze-
śnia br. do Świdnicy przybyli 
starostowie z terenu Dolnego 
Śląska, przedstawiciele PKP 
PLK, PKP SA Oddział we 
Wrocławiu oraz PKP CAR-
GO, Policji, Inspekcji Trans-
portu Drogowego oraz Insty-
tutu Rozwoju Terytorialnego 
we Wrocławiu.  Spotkanie 
odbyło się w ramach pierw-
szej konferencji pod nazwą 
„Problemy transportu kruszyw 
drogami powiatowymi oraz 
poruszania się po nich pojaz-
dów wysokotonażowych”.

Problem związany z transpor-
tem pojazdów wysokotonażowych 
poruszających się po drogach sta-
nowi istotną uciążliwość, zarówno 
dla zarządców dróg, mieszkańców, 
a także dla przedsiębiorców. Zgro-

madzeni na konferencji zastana-
wiali się wspólnie nad problemem 
związanym z remontem i utrzy-
maniem dróg lokalnych, zwłaszcza 
w perspektywie nadchodzących 
funduszy unijnych trzeba zasta-
nowić się nad tym problemem, 
który nie dotyczy przecież tylko 
powiatu świdnickiego. - Jedną 
z idei, która mogłaby przynieść 
poprawę aktualnej sytuacji jest 
opracowanie programu doty-
czącego wyznaczenia korytarzy 
transportu drogowego. Dotyczył-
by on modernizacji (przebudowy) 
istniejącej sieci drogowej, dostoso-
wanie do obowiązujących norma-
tywów oraz ewentualnej zmiany 
ich przebiegu. Mógłby również 
wskazywać wybór technologii 
przy remoncie/przebudowie 
drogi, która będzie decydowała 
o trwałości inwestycji – twierdziła 
Sabina Cebula. Idea opracowania 
programu korytarzy drogowych 
pojawiała się jeszcze wielokrotnie 
podczas całego spotkania. Te 
drogi, które udałoby się wskazać 

jako „korytarze transportu”, mu-
siałyby być wykonane przynaj-
mniej w kategorii KR3, pozostałe 
mogłoby być wykonane tańszą 
metodą, co przełożyłoby się na 
liczbę kilometrów odremonto-
wanych dróg. Uczestnicy zgo-
dzili się, że problem transportu 
wysokotonażowego jest kwestią, 
którą powinny wspólnie się zająć 
samorządy powiatowe wraz z sa-
morządem województwa przy 
wsparciu administracji centralnej. 
Dlatego na spotkaniu powołano 
roboczą komisję, która ma zająć 
się ustaleniem wspólnego sta-
nowiska powiatów dotkniętych 
tym problemem. Wnioski po-
wstałe w czasie konferencji został 
skrupulatnie wypisane przez dyr. 
Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego 
- Lesława Podgórskiego, Piotra 
Bizonia - inspektora w Wydziale 
Komunikacji świdnickiego staro-
stwa, Marka Olesińskiego - dy-

rektora Służby Drogowej Powia-
tu Świdnickiego oraz Zbigniewa 
Zdebiaka - dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Jaworze. 
- Zdaję sobie sprawę, że temat 
nie jest nowy i był wielokrotnie 
poruszany przez różne gremia. 
Uważam, że obecnie warto wró-
cić do tematu u progu nowego 
okresu finansowania – mówiła 
Sabina Cebula. - Chciałabym, 
aby określona grupa ludzi wypra-
cowała wspólne stanowisko, które 
będziemy mogli prezentować 
podczas rozmów i negocjacji 
z przedstawicielami władz woje-
wódzkich i centralnych, ale także 
przy współpracy z przedsiębior-
cami oraz kierownictwem spółek 
wchodzących w skład PKP. Na 
pewno również zwrócimy się do 
sejmowej Komisji Infrastruktury, 
która w marcu 2009 r. debatowała 
w tej sprawie w Książu – podsu-
mowała Sabina Cebula.
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Transport kruszyw na drogach powiatowych
„Korytarze transportu drogowego” mają rozwiązać problem ciężkiego transportu w gminie Strzegom

ZUK Spółką z o. o.
ZUK jest Spółką z o. o. od 1 stycznia 2013 r. Burmistrz Strzegomia nie ma wpływu na jej 
działalność, tylko Zarząd Spółki. Burmistrz rozlicza spółkę z wyniku finansowego. 
Reorganizacja ZUK była działaniem przezornym i dalekowzrocznym, bowiem istniała 
obawa, że z chwilą wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej ZUK  jako  jednostka 
budżetowa zostanie pozbawiony jednej z ważnych form działalności - wywozu śmieci, 
czego skutkiem byłoby zwalnianie  ludzi, dotychczas zatrudnionych przy wywozie 
śmieci. Dlatego półtora roku temu podjęto działania, które doprowadziły do skutecz-
nego zreorganizowania, zmiany jego struktury organizacyjnej z zakładu budżetowego 
w Spółkę z o. o., której dalej jedynym właścicielem jest gmina. Taka reorganizacja 
dawała gwarancję startu spółce w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
- Po wygraniu przetargu uratowaliśmy około 27 miejsc pracy. Okresowo zatrudniamy więcej pracowników m.in. w formie 
prac interwencyjnych – mówi Zbigniew Rodak, prezes ZUK. Dodatkowo spółka może wykonywać zadania zlecone przez 
inne podmioty i osoby prywatne, czego wcześniej nie mogła robić. W bieżącym roku spółka wygrała przetarg na utrzymanie 
zieleni miejskiej w rynku, otrzymała zlecenie od gminy na utrzymanie pozostałej zieleni w gminie, wykonała alejki na 
cmentarzach, plac zabaw, wytwarza i dostarcza energię cieplną do mieszkań, administruje Dworcem Autobusowym. 
Wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami należą do spółki, której władze stanowi zarząd spółki. Burmistrz 
nie ma wpływu bezpośredniego na decyzje zarządu, tylko rozlicza spółkę z wyniku finansowego. O wszystkim, co się 
dzieje w spółce, decyduje zarząd.

red

Prezes zuK Sp. z o. o. 
w Strzegomiu – zbigniew rodak
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

olaf: w związku z remontem 
ulicy szarych szeregów i roz-
poczętym układaniem krawęż-
ników proszę, aby osoby nadzo-
rujące tę inwestycję pamiętały 
o osobach niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. chodzi o to, aby 
zapewnić takim osobom odpo-
wiednie zjazdy z chodników 
na przejściach dla pieszych, by 
swobodnie mogły się przemiesz-
czać. dotychczas o osobach takich 
zapominano, dowodem czego 
może być chociażby, ”zjazd”, jaki 

wykonano z dróżki przy nasypie 
kolejowym do wodociągów, gdzie 
nie dosyć, że jest stromy, to jesz-
cze na jego końcu do ulicy wesołej 
zachowano krawężnik chodnika. 
to stopień nie do pokonania 
dla osoby na wózku. takich 
przykładów można mnożyć, ale 
wszyscy przecież uczymy się na 
błędach i myślę, że w przypad-
ku inwestycji na ul. szarych 
szeregów takich wpadek już 
nie będzie, a to co stanowi ba-
rierę architektoniczną dla osób 
niepełnosprawnych w naszym 
mieście, zaczniemy dostrzegać i 
naprawiać.

Proszę jeszcze o cierpliwość. 
Na takim etapie, na jakim 
obecnie jest ta inwestycja trud-
no poruszać się pieszym, a co 
dopiero niepełnosprawnym. Na 
nowych inwestycjach pilnujemy 
tej sprawy i tak też będzie na 
ul. Szarych Szeregów. W miarę 
możliwości będziemy likwido-
wać bariery architektoniczne 
dla niepełnosprawnych.

AgA: Problem żłobkowy – ciąg 
dalszy.

W ostatnich tygodniach 
wpłynęło do mnie kilka py-
tań odnośnie żłobka, którego 
od lat nie ma w Strzegomiu. 
Informuję, że rozpoczęło się 

projektowanie Zespołu Przed-
szkolno – Żłobkowego, w któ-
rym zaplanowano 4 oddzia-
ły przedszkolne i 2 oddziały 
żłobkowe. Po zakończeniu prac 
projektowych przypadających 
na 2014 r. zadanie będzie reali-
zowane jako inwestycja. Zespół 
Przedszkolno – Żłobkowy po-
wstanie na miejscu istniejącego 
Przedszkola nr 4.

strzegomianin: witam, mam 
pytanie, po co są kamery w parku 
przy ulicy krótkiej. ludzie tam 
spożywają nadmiernie alkohol i 
nie ma żadnej reakcji ze strony 
gminy i policji, więc po co te ka-
mery były montowane z naszych 
pieniędzy? Po co my je utrzy-
mujemy i marnujemy gminne 
pieniądze?

Zapis monitoringowy z dnia 
poprzedniego jest przeglądany. 
Wszystkie zdarzenia są kiero-
wane do postępowania przez 
Policję. Pisze Pan – „Ludzie tam 
spożywają nadmiernie alkohol”. 
Jeśli widział Pan takie zda-
rzenie, to proszę o informację 
nawet w tej rubryce.

lokator: witam Panie Burmi-
strzu, zastanawiam się czy Pan 
czyta pytania mieszkańców, 
gdyż na moje zapytanie, kiedy 

zostanie naprawiona nasza ele-
wacja budynku w strzegomiu ul. 
świdnicka 21-25, po wymianie 
okien w Bibliotece miejskiej, 
pozostaje bez reakcji Pańskich 
służb. Pozdrawiam

Tak, czytam i odpowiedzia-
łem Panu. Pisałem, że jest kło-
pot ze znalezieniem chętnego, 
który by wykonał tę pracę. Z 
uzyskanych dziś informacji, 
malowanie planowane jest na 
ten tydzień.

mieszkaniec strzegomia: dzień 
dobry, Panie Burmistrzu. Pi-
szę do Pana w kwestii estetyki 
naszej gminy. chodzi o anteny 
satelitarne, które są prawdziwą 
plagą ulicy świdnickiej. szcze-
gólnie te nad biblioteką miejską. 
czy mógłby Pan zainterwenio-
wać w tej sprawie? i poprosić 
spółdzielnię o przeniesienie an-
ten na dach lub założenie anteny 
zbiorczej. Ponieważ strasznie 
szpecą i tak zniszczone kamie-
nice na ulicy świdnickiej. moje 
drugie pytanie dot. remontu 
ww. ulicy świdnickiej, czy jest 
przewidziana jeszcze za Pana 
kadencji ?

Jeśli chodzi o anteny, to 
proszę wybaczyć, ale na ra-
zie mamy ważniejsze tematy. 
Wspólnoty same powinny 

zająć się taką sprawą. Odnośnie 
drugiego pytania - 30 września 
br. złożony został wniosek o 
dofinansowanie remontu dróg 
– ul. Świdnickiej, ul. Boh. Get-
ta, ul. Św. Tomasza, ul. Krótkiej 
i ul. Ogrodowej, w ramach 
tzw. programu „Schetynówka”. 
Będzie bardzo trudno, bo z 60 
mln zł w roku 2013 wojewo-
da ma tylko 15 mln na 2014 
r. – ale spróbujemy. Jeśli nie 
otrzymamy dofinansowania, 
zadanie zostanie odwleczone 
w czasie.

strzegomianin: witam! Pa-
nie Burmistrzu właściwie nie 
wiem pod co podpiąć moją proś-
bę? może wyjaśnię o co mi wła-
ściwie chodzi. 1 października 
bieżącego roku o godzinie 16.20 
stoję sobie w 12-osobowej kolejce 
w naszym BzwBk i tu nagle 
pojawia się Pański pracownik 
z urzędu miejskiego i bez 
żadnych skrupułów i to od razu 
podchodzi pod kasę. chciałem 
polecić tej Pani dobrego okulistę, 
ale okazało się że ze słuchem 
też kiepsko. ja młody człowiek 
jestem i do kolejek 1-go miesią-
ca przyzwyczajony zostałem, 
ale parę osób stojących przede 
mną w podeszłym wieku też 
radością nie tryskali. także 

Panie Burmistrzu moja babcia 
mówiła \”jak cię widzą, tak 
cię piszą\” wypadamy trochę 
kiepsko, a może jakieś badania 
kwartalne by się przydały i 
może lekcje kultury? Pozdra-
wiam i Powodzenia

Szanowny Panie! Taka sytu-
acja ma miejsce w każdy wtorek, 
kiedy nasza kasa pracuje dłużej 
i służy klientom. W pozostałe 
dni nasza kasjerka obsługiwana 
jest przez innego pracownika 
banku, nie z kasy. Zwrócę się 
do dyrekcji banku, by tę spra-
wę załatwić we wtorki, tak jak 
w inne dni. Zapewniam, że 
Pani kasjerka ma dobry słuch 
i wzrok. Nie odzywała się, by 
nie rozdrażniać sytuacji. Pani 
ta wykonuje swoje obowiązki. 
Młody strzegomianinie – wię-
cej cierpliwości.

Ania: szanowny Panie Bur-
mistrzu, pisałam kilkukrotnie 
o interwencję w sklepie Pani 
….. –

Przyznam szczerze, że nie 
pamiętam takiego pytania. 
Sprawę skierowałem w dniu 3 
października do Wydziału Ko-
munalnego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu i do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Projekt renowacji cmentarza 
żydowskiego w Strzegomiu 
został zakończony. Podsumo-
wania osiągniętych celów do-
konano w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu 25 września br., 
w obecności przedstawicie-
li Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Zatrudnienia i 
Kwalifikacji Zawodowych z 
Bad Freienwalde: Güntera 
Grütznera, kierownika projek-
tów i inicjatora tego projektu, 
Wioletty Beyer, koordynatora 
projektu, Ayfer Sahan, wo-
lontariuszki z Turcji, która 
napisała wniosek do minister-
stwa gospodarki o wsparcie 
finansowe dla tego projektu, 
Sevkiye Sahan, wolontariuszki 
z Turcji, która prowadzi doku-
mentację przeprowadzanych 
przez VFBQ projektów oraz 
młodzieży niemieckiej, pracu-
jącej na cmentarzu pod opieką 
Mario Hellmicha. 

Partnera projektu ze strony 
polskiej reprezentował Roman 
Ehlert, dyrektor Zespołu Szkół, 
Dorota Sozańska, zastępca dy-
rektora, Halina Fitas, nauczy-
ciel koordynujący projekt oraz 
młodzież zaangażowana w jego 
realizację. Spółkę ZUK, która 
zaopatrywała pracującą młodzież 
w potrzebny sprzęt i materiały 
budowlane, reprezentował Ma-
rian Nayda, zastępca prezesa. W 
imieniu władz samorządowych 
Strzegomia podziękowania za 
realizację projektu złożył Wiesław 
Witkowski, zastępca burmistrza. 
- Cieszą nas nie tylko materialne 
korzyści, również i duchowe, 
przejawiające się w nawiązywaniu 
przyjaźni międzynarodowych, 

poznawaniu kultury naszych 
krajów oraz życia mieszkańców. 
Dziękujemy za waszą pracę, bo 
dzięki temu zmienił się wizerunek 
cmentarza, ale też posłaliście w 
świat piękne przesłanie jedności 
- młodzież polska i niemiecka 
pracuje na cmentarzu żydowskim 
w Strzegomiu, a o dofinansowanie 
stara się młodzież z Turcji. Taki 
scenariusz nie śniłby się filozofom 
– stwierdził. Słowa podziękowania 
za wsparcie projektu złożył dla 
władz miasta Günter Grützner, 
podkreślając wieloaspektowe 
korzyści płynące z wspólnej pracy. 
- Uczestnicy projektu spotkali się z 
ogromną życzliwością, otwartością 
a co najważniejsze z akceptacją 
tutejszego społeczeństwa. Po-
przez nasz projekt pragnęliśmy 
podkreślić, jakie znaczenie dla 
dzisiejszej integracji społecznej 
ma znajomość tradycji i historii 
innych państw - za każdym razem 
pragnąc rozbudzić w nich chęć 
integracji i poczucie wspólnoty 
z innymi narodami. Wierzymy, 
że wspólne działania pomogły 
ukształtować w uczestnikach 
naszego projektu postawy zainte-
resowania i chęć udziału w podob-
nym przedsięwzięciu. Wyrażamy 

głęboką wdzięczność za udzieloną 
pomoc, a także nadzieję na po-
wtórzenie podobnej współpracy 
w przyszłości – komentował 
autor projektu. Günter Grützner 
przekazał na ręce Wiesława 
Witkowskiego symboliczny czek 
na kwotę 2 000 Euro na reno-
wację cmentarza żydowskiego 
w Strzegomiu. Jak zaznaczył, 
środki te pozyskała Ayfer Sahan, 
wolontariuszka z Turcji, pisząc 
projekt o dofinansowanie pod-
jętych działań renowacyjnych 
na cmentarzu żydowskim w 
Strzegomiu. Dorota Sozańska 

podsumowała trzyetapowy pro-
jekt, omawiając zakres prac na 
każdym etapie oraz wskazała 
niewymierne korzyści edukacyj-
ne, wychowawcze i krajoznaw-
cze, płynące z jego realizacji. 
A wśród nich m.in. poznanie 
kultury, zwyczajów, obyczajów 
i historii partnerskich krajów, 
nawiązywanie przyjacielskich 
więzi oraz poprawę kompetencji 
językowych. Po wymianie upo-
minków, był czas na wspólne 
zdjęcie i układanie planów na 
przyszłość, ponieważ to nie 
koniec wspólnych przedsięwzięć. 
Szeroki rozmach podjętych prac 
na cmentarzu, wspólne przedsię-
wzięcia i uzyskane efekty zobra-
zowała prezentacja multimedial-
na wykonana przez Halinę Fitas 
i Mario Hellmicha. Tych działań 
nie zatrze czas. Projekt zakoń-
czony, cmentarz wysprzątany, 
mur stoi. Niemców, Polaków i 
Żydów połączyła wspólna idea 
– renowacja cmentarza żydow-
skiego, a co najważniejsze, ich 
działania wsparły wolontariuszki 
z Turcji. Taka międzynarodowa 
współpraca rokuje nadzieję na 
dobrą przyszłość.

gk

Wspólna praca inspiruje do dalszych działań
Niemców, Polaków i Żydów połączyła wspólna idea – renowacja cmentarza żydowskiego

III Letnia Szkoła Projekto-
wania w Kamieniu dobiegła już 
końca. Po pięciu dniach pracy 
warsztatowej, licznych dysku-
sjach, pokazach, prezentacjach 
i wycieczkach terenowych, stu-
denci opuścili Strzegom wzbo-
gaceni o solidną porcję wiedzy 
związanej z zastosowaniem 
kamienia naturalnego. Ale co 
ważniejsze, wyjechali „zaszcze-
pieni” miłością do kamienia 
jako tworzywa naturalnego, 
trwałego, niepowtarzalnego, 
dającego nieograniczone wręcz 
możliwości. 

Inicjatywa zapoczątkowana 
jeszcze w 2011 roku przez 
Fundację „Bazalt”, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu i 
strzegomskie przedsiębiorstwo 
kamieniarskie Granex, spotkała 
się z dużym zainteresowa-
niem przyszłych projektantów 
(warsztaty skierowane są głów-
nie do przyszłych architektów, 

w tym architektów krajobrazu) 
z całej Polski. Uczestnicy po-
wtarzali wielokrotnie, że wiedza 
z zakresu stosowania kamienia 
nie pojawia się na zajęciach aka-
demickich, dlatego przyjazd do 
Strzegomia jest dla nich jedyną 
szansą dogłębnego zapoznania 
się z możliwościami i ograni-
czeniami granitów, piaskowców 
czy innych skał. Motto szkoły 
brzmi: „Nie ma złych kamieni, 
są tylko kamienie źle zastoso-
wane”. I choć to tylko kropla w 
morzu potrzeb, to organizatorzy 
cieszą się, że kilkudziesięciu 
absolwentów dotychczaso-
wych edycji LSPwK w swoich 
projektach kamień stosować 
będą prawidłowo. Organi-
zatorzy zapraszają wszystkie 
zainteresowane osoby i firmy 
do współpracy przy organizacji 
kolejnej edycji szkoły (bazalt@
bazalt.org.pl).

red

Nie ma złych kamieni…
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Marta Staworowska, strzego-
mianka, absolwentka historii 
sztuki na Uniwersytecie Wro-
cławskim oraz architektury 
krajobrazu na Uniwersytecie 
Przyrodniczym, członek Ze-
społu Odbudowy Prowincji 
podczas X i XI zmiany polskiej 
misji stabilizacyjnej w Afgani-
stanie, została odznaczo-
na „Gwiazdą Afganistanu”. 
Uroczystego odznaczenia, 
nadanego postanowieniem 
prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej za nienaganną służ-
bę w Polskim Kontyngencie 
Wojskowym poza granicami 
kraju, dokonano 25 września 
br. podczas sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu. 

Odznaczenie wręczył pułkow-
nik Krzysztof Kowalski, ko-
mendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Kłodzku, w asyście 
Zbigniewa Suchyty, burmi-
strza Strzegomia oraz Marii 
Michalec, wiceprzewodniczącej 

Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Gratulacjom za odwagę, wielką 
charyzmę i otrzymane odzna-
czenie towarzyszyły życzenia od 
władz gminy. Wyrazem sympatii 
i uznania było wręczenie Marcie 
Staworowskiej Granitowego 
Serca Polski, symbolu Strzego-
mia, bo przecież - jak stwierdził 
burmistrz - piękna kobieta, a do 
tego bardzo odważna, musiała 
mieć tam twarde serce, takie jak 
to serduszko z granitu. Należy 
dodać, że to nie jedyne odzna-
czenie Marty Staworowskiej, po-
nieważ także w tym roku podczas 
sesji Rady Miejskiej 14 marca br. 
została odznaczona medalem 

Non-Artikle 5 ISAF, przyzna-
nym przez NATO również za 
nienaganną służbę w Polskim 
Kontyngencie Wojskowym poza 
granicami kraju. 

Podczas sesji podjęto uchwałę 
w sprawie udzielenia powiatowi 
świdnickiemu pomocy finan-
sowej przez gminę Strzegom 
w wysokości 66 000 zł na reali-
zację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2919D 
w Modlęcinie”, która została 
wprowadzona do porządku 
obrad na prośbę burmistrza. Do-
tacja ta pozwoli wykonać półki-
lometrowy odcinek drogi we wsi 
Modlęcin, którego wartość wy-

niesie ponad 300 000 zł. Zadanie 
zostanie zrealizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Świd-
nicy. Ponadto w zmianach bu-
dżetu ujęto kwotę 80 400 zł na 
pokrycie kosztów zatrudnienia 

bezrobotnych w gminie. Kwotę 
60 250 zł przeznaczono na do-
finansowanie zakupu podręcz-
ników dla uczniów. O 85 000 
zł zwiększono także wydatki na 
świadczenia rodzinne. 15 000 zł 

przeznaczono na wykonanie do-
kumentacji projektowej wzmoc-
nień i naprawy konstrukcji sta-
lowej dachu sali widowiskowej 
SCK w Strzegomiu.
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Wrześniowe obrady Rady Miejskiej
Strzegomscy radni przekazali powiatowi świdnickiemu 66 tys. zł na remont drogi powiatowej w Modlęcinie

26 września br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu odbyło się 
spotkanie podsumowujące 
I kadencję Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. W gronie zapro-
szonych gości byli: burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej – Piotr Szmidt, 
a także radny Tomasz Marczak, 
opiekun młodych radnych.

I kadencja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej została zainaugurowana 
7 grudnia 2012 roku. Od tego 
czasu odbyły się trzy sesje. - My-
ślę, że ta pierwsza kadencja była 
czasem owocnej pracy radnych 
oraz prezydium – mówiła prze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, Natalia Chyłek. - Na-
szym największym sukcesem bez 
wątpienia jest ściana graffiti, która 
okazała się doskonałą inicjatywą. 
Udało nam się przeprowadzić 
także ankiety w szkołach, dotrzeć 
do każdej młodej osoby indywi-
dualnie. Pytaliśmy o ich potrzeby 
związane z rozwijaniem pasji i za-
interesowań, o gust muzyczny oraz 
propozycje zmian. Dane uzyskane 
w ten sposób posłużyły nam pod-
czas III sesji Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, kiedy 
mieliśmy okazję poprowadzić 
dyskusję z dyrektorem Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 
– Grzegorzem Luszawskim 

oraz zastępcą dyrektora Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
– Krzysztofem Kalinowskim. 
Panowie przedstawili plan pra-
cy w/w jednostek na rok 2013, 
zaproponowali nowe pomysły, 
inicjatywy. My również przed-
stawiliśmy im swoje propozycje. 
Ponadto, w imieniu rady złożyłam 
dwa wnioski sporządzone na 
podstawie opinii publicznej oraz 
pomysłów radnych. 

Burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta, który od samego 
początku był wielkim zwolenni-
kiem powstania tej rady, nie krył 
swojego zadowolenia i satysfak-
cji z zaangażowania młodych 
radnych - Chciałbym Wam 
serdecznie podziękować za to, że 
przetarliście szlak. Byliście radny-
mi pierwszej kadencji, rozpoczy-
nając w ten sposób pewną drogę 
demokracji. Dziękuję za aktywną 
pracę i za to, że wspólnie mogli-
śmy znaleźć płaszczyznę do wy-
miany informacji i doświadczeń 
– stwierdził burmistrz. - Życzę 
niektórym z Was, drodzy radni, 
ponownego wyboru do Młodzie-
żowej Rady Miejskiej i godnego 
reprezentowania Waszych szkół 
i najbliższego środowiska. Dzię-
ki zdobytemu doświadczeniu 
w trakcie 1 kadencji, macie duże 
szanse, aby zostać wybranym 
na II kadencję – dodał Piotr 
Szmidt, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej. Radny Tomasz 
Marczak podziękował władzom 
samorządowym miasta za moż-

liwość powstania Młodzieżowej 
Rady Miejskiej i poinformował, 
że w październiku br. w szko-
łach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych gminy Strzegom 
odbędą się nowe wybory do 
rady. – Serdecznie zapraszam 
młodzież do startu w wyborach 
w swoich szkołach. Muszą się one 
zakończyć do 25 października. Po 
spłynięciu wyników wyborów do 
Urzędu Miejskiego, na wniosek 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej – Tadeusza Wasyliszyna, 

zostanie zwołana inauguracyjna 
sesja II kadencji i wybrane nowe 
prezydium – powiedział opiekun 
MRM w Strzegomiu. Dodajmy, 
że spotkanie było również okazją 
do poinformowania młodych 
radnych o przebiegu ostatniej 
sesji dorosłej Rady Miejskiej, 
o trwających właśnie inwesty-
cjach w naszej gminie i o planach 
odnośnie organizacji przyszło-
rocznej edycji „Święta Granitu 
Strzegomskiego”.

tw

Młodzi zakończyli I kadencję
- Największym sukcesem było powstanie ściany graffiti – zgodnie twierdzą członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej

Ojczyzna, patriotyzm, wol-
ność i pamięć - takie słowa 
padały podczas uroczystości 
Jubileuszu X - lecia spo-
tkań patriotyczno-religijnych 
w Rusku, poświęconych pa-
mięci więźniów obozu pracy 
przymusowej, który funkcjo-
nował tu w latach 1948-1958. 
W tej zagubionej wśród pól 
i kopalń kaolinu małej wsi 
w gminie Strzegom funk-
cjonował jeden z czterech 
stalinowskich obozów pracy 
d la więźniów na Dolnym 
Śląsku. Dzięki Tadeuszowi 
Mrozowi, więźniowi tego 
obozu, księdzu proboszczowi 
Janowi Olenderowi z Jaro-
szowa i ludziom dobrej woli, 
pamięć o tym miejscu kaźni 
nie zginęła.

Jubileusz X - lecia spotkań 
religijno - patriotycznych, 
przypadający na rok 2013, 
miał szczególnie uroczysty 
charakter, a jego program przy-
gotowano z rozmachem, bo-
wiem obejmował dwudniowe 
uroczystości. Zainaugurowano 
je 20 września br. sympozjum 
popularno - naukowym w Ze-
spole Szkolno - Przedszkolnym 
w Jaroszowie, a dwa dni póź-

niej zaplanowano uroczysto-
ści związane z odsłonięciem 
obelisku ku czci więźniów 
obozu w Rusku. Doniosłość 
chwili podkreśliła obecność 
licznych przedstawicieli władz 
państwowych, powiatowych, 
samorządowych, warta hono-
rowa pocztów sztandarowych 
oraz Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego z Wrocła-
wia. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było odsłonięcie 
granitowego obelisku z ta-
blicą pamiątkową, na której 
inskrypcja głosi: „Oni byli 
wówczas Ojczyzną - więźniom 
politycznym katorżniczej pracy 
przymusowej w Rusku w latach 
1948- 1958.” Wiele ludzkich 
cierpień wpisało się w histo-
rię obozu, wiele ludzkich łez 
wsiąkło w tę ziemię, o czym 
przypominają kamienne łzy, 
które roni kamień. Wykonawcą 
obelisku jest strzegomski rzeź-
biarz Jerzy Zysk. Inicjatorem 
wykonania obelisku jest Tade-
usz Mróz. Poświęcenia miejsca 
pamięci dokonali ks. prałat 
Marek Babuśka i ks. kanonik 
Jan Olender, proboszcz Parafii 
Jaroszów

gk

Wolność i prawda - Rusko 2013

Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu – I kadencja (2012-2013)
PREZYDIUM:
przewodniczący - Natalia Chyłek (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strze-
gomiu) 
wiceprzewodniczący  - Klaudia Wołczańska  (Zespół Szkół w Strzegomiu), 
Bartosz Bajda (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu)
sekretarz rady – Jakub Horbacz (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strze-
gomiu) 
SKŁAD RADY:
Zespół Szkół w Strzegomiu w Strzegomiu:
Wojciech Głowacki, Dominika Kmiecik, Damian Kołkowski, Piotr Kruk, 
Grzegorz Kudłacz, Klaudia Wołczańska
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu:
Bartosz Bajda, Natalia Chyłek, Jakub Horbacz, Tomasz Okła, Michał 
Świstek, Jakub Zajadły
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu:
Justyna Popielas, Paweł Wroński, Katarzyna Zalewska
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu:
Monika Kołdacha, Weronika Pasek, Paulina Wojdak
Zespół Szkół w Goczałkowie:
Aleksandra Dudyk, Magdalena Hawro, Karolina Witka
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie:
Błażej Kołodziej, Tomasz Kowalczyk, Kinga Kuszej
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Przedszkolaki wystartowały 
w kilku konkurencjach sprawno-
ściowych, które nie sprawiły im 
żadnej trudności. Slalom między 
pachołkami, przechodzenie przez 
szarfy, bieg z woreczkami na gło-

wach, pokonywanie toru prze-
szkód, toczenie piłek lekarskich 
to tylko niektóre z zadań, jakie 
przygotowali organizatorzy. Mali 
sportowcy poradzili sobie z tymi 
konkurencjami wspaniale, nic więc 

dziwnego, że wszyscy mogli poczuć 
się zwycięzcami. Każde z przed-
szkoli zostało nagrodzone okolicz-
nościowym pucharem, medalami 
i słodkościami, które wręczali m. in. 
burmistrz Strzegomia - Zbigniew 

Suchyta, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu – 
Maria Michalec i Piotr Szmidt 
oraz radni: Jadwiga Wróblewska 
i Tomasz Marczak. 
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Przedszkolaki na sportowo!
Mali sportowcy wystartowali w kilku konkurencjach sprawnościowych, z którymi wspaniale sobie poradzili. Wszyscy byli tego dnia zwycięzcami. Gratulujemy! 

Moją misją i pasją jest praca 
z dziećmi

W 2005 r. objęłam funkcję 
dyrektora szkoły podstawowej 
w Olszanach. Pierwsze moje 
lata pracy w Olszanach miały na 
celu zintegrować najważniejsze 
środowiska: rodziców, nauczy-
cieli, uczniów i mieszkańców 
wsi. Wspólnie z Radą Sołecką 
i gronem pedagogicznym oraz 
rodzicami odnowiliśmy wtedy 
boisko szkolne, wybudowali-
śmy nowy plac zabaw, nowe 
ogrodzenie szkolne i Ogród 
Jordanowski. Dzięki inicjatywom 
wszystkich organizacji wiejskich, 
w tym szkoły, powstało w 2007 
r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany, którego jestem zało-
życielem i prezesem. Jednym 
z zadań stowarzyszenia jest orga-
nizowanie wypoczynku letniego 
nie tylko dla dzieci i młodzieży 
z Olszan, ale i dla całego młodego 
pokolenia z gminy Strzegom. 
Stowarzyszenie pozyskuje środki 
finansowe i dotacje na kolonie 
letnie nad morzem, półkolonie, 
wycieczki edukacyjne, realizację 
projektów wakacyjnych od gmi-
ny Strzegom, Fundacji Wspo-
magania Wsi, Fundacji Banku 
Zachodniego „Bank Dziecięcych 
Uśmiechów” i od sponsorów 
przyjaznych dzieciom. Za swoją 
działalność oświatową na rzecz 
środowiska oraz zaangażowa-
nie w przekazywanie młodemu 
pokoleniu najbardziej warto-
ściowych idei w 2010 r. otrzy-
małam tytuł najaktywniejszego 
lidera wolontariusza „pracującego 

na rzecz społeczności wiejskiej 
w ramach Konkursu Wojewódz-
kiego „Kryształowa Koniczyna 
2010”. Moją misją i pasją życio-
wą jest praca z dziećmi. Jestem 
współtwórcą i koordynatorem 
niezliczonych projektów reali-
zowanych w szkole, którą kieruję. 
W czerwcu 2013 r. zakończy-
liśmy największy – trzyletni 
projekt unijny „Z Małej Szkoły 
w Wielki Świat”. Bazę dydak-
tyczną w szkole wzbogacają rów-
nież projekty ekologiczne współ-
finansowane przez WFOŚiGW 
we Wrocławiu i gminę Strzegom. 
Najlepszą szkołą jest dla mnie 
doświadczenie, które zdobywam 
codziennie w pracy. Moim pra-
gnieniem jest, aby pedagodzy 
nie tylko nauczali, ale uczyli się 
od swoich uczniów codziennie 
nowych wartości, aby mogli 
zrozumieć to, co dziecko rozu-
mie i pojmuje. Zakończę moją 
wypowiedź sentencją „Prawdziwy 
nauczyciel powinien być zawsze 
najpilniejszym uczniem”.

Maria karkowska

O swojej pracy opowiada  
Maria Karkowska z Olszan

Piękne plaże Łeby, urokliwe 
zakątki Gdańska, niesa-
mowite muzea Warszawy, 
mroczne sztolnie Walimia, 
niezwykłe zabytki Karpa-
cza – to miejsca, w których 
realizowali swoje projekty 
wrześniowe uczniowie LO. 

W drugim tygodniu września 
budynek liceum opustoszał, 
rozpoczęły się bowiem projek-
ty edukacyjno – integracyjne. 
Dla klas pierwszych była to 
okazja do integrowania się 
w nowej szkole, natomiast dla 
klas trzecich projekty były 
zwieńczeniem ich wspólnej 
drogi w liceum. Licealiści udali 
się w urokliwe i niezwykłe miej-
sca w Polsce. Klasa I a spędziła 
czas w Rzeczce, gdzie uczniowie 
m.in. podjęli się wejścia na 
Wielką Sowę i zwiedzili sztol-
nie w Walimiu. Wieczory zare-
zerwowane były na wspólne gry 
i zabawy integracyjne. W tym 
roku dużym powodzeniem 
cieszył się Karpacz. Projekt spę-
dziły tam trzy klasy: klasa I b, 
I c oraz klasa III b. Wszystkie 
klasy poznały historię skandy-
nawskiej Świątyni Wang i zwie-
dziły skocznię narciarską. Jak 
na klasę pierwszą przystało, nie 
mogło obyć się bez gier i zabaw 
integracyjnych w rozgrywkach 
klasowych. Klasy pierwsze od-
wiedziły również schroniska: 
Strzechę Akademicką oraz 
Samotnię. Klasa II b zwiedziła 

z kolei Wrocław i Warszawę. 
Pierwszym punktem wycieczki 
był Wrocław, gdzie młodzież 
poznała najpiękniejsze zabytki 
tego miasta m.in. Starówkę, 
Ostrów Tumski i Katedrę Wro-
cławską. Po grze terenowej na 
wrocławskim rynku grupa wy-
ruszyła na drugą część projektu, 
do Warszawy. Zwiedzili Sejm 
RP oraz wysłuchali wykładu 
poseł na Sejm RP – Moniki 
Wielichowskiej. Grupa zwie-
dziła Traktat Królewski, Pałac 
Staszica, pomnik Kopernika, 
Pałac Prezydencki, Starówkę, 
Mały Rynek, Muzeum M. Sto-
łecznego Warszawy. Następny 
dzień został całkowicie poświę-
cony na Centrum Kopernika. 
Trzeci dzień to wyjazd do Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go oraz Pałacu Kultury i Nauki. 

Ostatni dzień to zwiedzenie 
Łazienek Warszawskich oraz, 
po wysłuchaniu koncertu pod 
pomnikiem F. Chopina, powrót 
do Strzegomia. Klasa II c, III c 
oraz III d wybrała z kolei kra-
jobraz nadmorski. Wszystkie 
trzy klasy realizowały projekt 
w Łebie. Podczas kiedy klasa III 
c spacerowała po Power Parku, 
klasa II c równie miło spędzała 
czas w Słowińskim Parku Na-
rodowym. Kolejny dzień klasa 
II c spędziła w Gdyni w Cen-
trum Nauki Experyment oraz 
w Gdańsku, gdzie zwiedziła 
rynek. W tym czasie klasa III 
c wyruszyła w rejs statkiem 
do Gdańska na Westerplatte. 
Kolejny dzień wszystkie klasy 
spędziły na Półwyspie Helskim, 
gdzie odwiedziły fokarium. 
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Wrześniowe projekty LO
Wszyscy uczniowie powrócili do szkoły wypoczęci, zrelaksowani i zintegrowani

Pięć przedszkoli, w tym 3 strzegomskie oraz z Jaroszowa 
i Stanowic, wzięło udział w VIII Gminnym Turnieju 
Sportowym Przedszkoli o Puchar Burmistrza Strzegomia. 
Zawody odbyły się 26 września br. w strzegomskiej hali 
sportowej OSiR.

„Wyprawka 
szkolna 2013”

6 września upłynął termin 
składania wniosków o udzie-
lenie  pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręcz-
ników. W tym roku z „Rzą-
dowego programu pomocy 
uczniom w 2013 r.” – „Wy-
prawka szkolna” skorzysta 
ogółem 247 uczniów szkół 
podstawowych i ponadgim-
nazja lnych. 136 uczniów 
zostało zakwalifikowanych 
do programu na podstawie 
kryterium dochodowego, 36 
uczniów otrzyma dofinan-
sowanie poza kryterium do-
chodowym, natomiast pozo-
stałych 75 uczniów otrzyma 
pomoc ze względu na posia-
dane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Gmi-
na Strzegom przeznaczy na 
realizację programu ogółem 
65.130,00 zł otrzymane w ra-
mach dotacji celowej.

Lp. NAZWA  
PLACÓWKI

1. PSP Nr 2 5.125,00
2. PSP Nr 3 4.250,00
3. PSP Nr 4 11.750,00
4. PSP Goczałków 5.650,00
5. PSP Kostrza 4.250,00
6. PSP Olszany 2.325,00
7. PSP Stanowice 4.575,00
8. PSP Jaroszów 2.575,00
9. Gimnazjum Nr 1 1.050,00
10. Gimnazjum Nr 2 700,00
11. Gim. Goczałków 1.400,00
12. SP Rogoźnica 3.675,00
13. ZS Specjalnych 11.575,00
14. ZS w Strzegomiu 3.115,00

15.
ZS Ogólnokształ-
cących 3.115,00
RAZEM: 65.130,00
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Tydzień Aktywności Miesz-
kańca Strzegomia to cykl 
spotkań, których pierwsza 
edycja miała miejsce 2 lata 
temu. Impreza cieszyła się 
tak dużym zainteresowa-
niem, że na stałe wpisała się 
w kalendarz imprez kultural-
nych naszego miasta. W tym 
roku odbyła się w dniach 
23-28 września br.

W poniedziałkowe popo-
łudnie, na terenie Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel”, odbyło się „Kino dla 
malucha”, czyli projekcje fil-
mów animowanych oraz „Kino 
Pod Gwiazdami”, w którym 
zaprezentowany został film 
„Hazardziści”. Wtorek należał 
do seniorów, bowiem to właśnie 

tego dnia odbył się pierwszy 
w historii Strzegomia „Marsz 
Kapeluszowy Seniorów”, w któ-
rym uczestniczyło ponad 100 
osób! Mimo, iż pogoda nie 
dopisała, to nie zepsuła zabawy 
i kolorowy korowód pod para-

solami ruszył ulicami naszego 
miasta. Wieczorem odbył się 
występ zespołu „Retro” oraz 
wspólna zabawa z zespołem 
„Feniks”. Środa zdecydowanie 
należała do hobbystów. We 
wnętrzu CAS „Karmel” Janusz 

Michalczyk zaprezentował to, 
czym od lat się pasjonuje czyli 
zapałkami, a dokładniej pudel-
kami i etykietami zapałczanymi. 
W godzinach wieczornych, 
w kościele pw. Zbawiciela Świa-
ta i Matki Boskiej Szkaplerznej 
odbył się recital pieśni religij-
nych i świeckich w wykonaniu 
Józefa Kuźmy W pierwszej 
części koncertu zaprezentował 
pieśni w tonacji barytono-
wej, które wiążą się z kultem 
Najświętszej Marii Panny, zaś 
w drugiej kilka światowych 
przebojów. Czwartek upły-
nął na spotkaniu z Joannitami 
i Pancernymi, którzy prezen-
towali swoje uzbrojenie, sprzęt 
oraz umundurowanie. W piątek 
odbył się panel szkoleniowy dla 
liderów NGO. Wszystko to 
w ramach II Forum Organizacji 

Pozarządowych. W sobotę kon-
tynuowano forum, natomiast po 
południu na wszystkich miesz-
kańców Strzegomia czekała nie 
lada atrakcja, którą była wspólna 
fotografia przy pomniku św. 

Anny. Tydzień Aktywności 
Mieszkańca Strzegomia za-
kończył magiczny pokaz iluzji 
w wykonaniu Macieja Eszwo-
wicza, 17-latka ze Świdnicy. 
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Strzegom coraz bardziej aktywny
Strzegomskie Centrum Kultury co roku zaskakuje mieszkańców atrakcjami. Tak było i tym razem!

„Spotkania 
z pasją” 

B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a 
w Strzegomiu zaprasza osoby 
„50+”, które lubią miłe to-
warzystwo, mają wolny czas 
na zajęcia rękodzielnicze. 
Spotkania odbywają się raz 
w tygodniu w czwartek w go-
dzinach od 15.00 do 18.00 

w czytelni biblioteki. - Nasz 
klub istnieje już cztery lata. 
Podczas zajęć szydełkujemy, 
haftujemy, wyszywamy, wy-
konujemy różnego rodzaju 
ozdoby, dekoracje, upominki. 
Uczestniczymy w jarmarkach 
okolicznościowych. Ale naj-
ważniejsze jest to, że wspólnie 
rozmawiamy, śmiejemy się 
i miło spędzamy wspólny czas! 
Na zajęciach panuje miła, ro-
dzinna atmosfera. Nie musisz 
samotnie siedzieć w domu! 
Serdecznie zapraszamy – za-
chęca koordynator zajęć, Wio-
letta Kwiatkowska.
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To była najlepsza edycja Festi-
walu Subkultur po względem 
ilości uczestników, poziomu 
występów i frekwencji na wi-
downi. Wystąpiło aż 10 ze-
społów (jeden – Miazga – nie 
stawił się na festiwalu). Poziom 
był niezwykle wysoki. Część 
zespołów musiała bisować 
jeszcze w części konkursowej, 
ponieważ domagała się tego 
publiczność. 

Koncert zapoczątkował moc-
nym metalowym uderzeniem VE-
XING QUESTION. W klimaty 
hip-hopowe wprowadziły grupy 
DEEP SOUND PROJECT, 
SCROOL & DISH, SADAM/
BUDZEL. Rockowym kunsz-
tem wykazały się: BRAIN WA-
VES, L4, STIKER, GONZO 
SKŁAD. Najmocniejsze rockowe 
brzmienie zaprezentował zespół 
GUYS OF DESTRUCTION. 
Nie zabrakło również klimatów 
punkowych, w które wprowadził 
ANAL FRONT. Publiczności 
przybywało z każdą minutą, aż 
aula LO wypełniła się po brze-
gi. Gwiazdą wieczoru, na którą 
wszyscy czekali był NATURAL 
DREAD KILLAZ. Koncert 
trzech chłopaków z dredami 
poderwał publiczność z krzeseł. 
Dobra zabawa przy NDK trwała 
ponad godzinę. Po niesamowitym 
występie jury w składzie: posłanka 
na Sejm RP Monika Wielichow-
ska, Zuchman oraz przedstawiciel 
zespołu Natural Dread Killaz 
ogłosili zwycięzców. I miejsce 

zajął zespół STRIKER w składzie 
Damian Świędrych, Radosław 
Piechociński, Grzegorz Zwoliń-
ski, Mariusz Quentin), II miejsce 
- GUYS OF DESTRUCTION 
(Adam Liszcz, Michał Prusa-
czyk, Bartek Licheński, Mateusz 
Matelski, Tomasz Nowaczyk), 
a III miejsce - ANAL FRONT 
(Jacek Jaskuła, Paweł Kluba, 
Łukasz Pacholewski, Robert 
Zawalski, Rafał Sordyl, Alicja 
Wielgi). Nagrody w kwocie 1500 
zł, 2x500 zł i wyróżnienia wręczyła 
posłanka Monika Wielichowska, 
pomysłodawca festiwalu Tomasz 
Marczak oraz Natural Dread Kil-
laz. Nie zabrakło wybuchów rado-
ści, spontanicznych wypowiedzi, 
szczerych gratulacji składanych 
przez inne ekipy i ogromnych 
oklasków publiczności.

– Podziękujmy również auto-
rowi tego festiwalu – dodała Mo-
nika Wielichowska – za odwagę 
w tworzeniu takich wydarzeń 

i wiarę w umiejętności młodych 
ludzi. Ogromne brawa dla To-
masza Marczaka.

Publiczność długo nie opusz-
czała festiwalu. Okazało się, że 
muzycy z NATURAL DREAD 
KILLAZ mają w sobie bardzo 
dużo pozytywnej energii i dlatego 
cierpliwie odpowiadali na wszyst-
kie pytania fanów i chętnie pozo-
wali do zdjęć. To była niezwykła 
edycja Festiwalu Subkultur!

Partnerami Festiwalu Subkultur 
byli: w ramach projektu „Orga-
nizacja imprez kulturalnych na 
terenie Miasta i Gminy Strzegom” 
– Burmistrz Strzegomia Z. Su-
chyta, TPD oddz. w Strzegomiu, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. S. Żeromskiego w Strze-
gomiu, Strzegomskie Centrum 
Kultury. Festiwal Subkultur ob-
jęła honorowym patronatem 
posłanka na Sejm RP Monika 
Wielichowska.

Młodzi muzycy dali czadu
Niesamowite występy i imponująca frekwencja na III Festiwalu Subkultur!

Piątkowy wieczór upłynął 
w rytmie chóralnej muzy-
ki kościelnej, wykonywanej 
przez chór Johann-Walter-
Kantorei, który przybył do 
Strzegomia z miasta part-
nerskiego Torgau w Niem-
czech. Była to kolejna odsłona 
współpracy kulturalnej po-
między naszymi miastami. 

Ok. 50 śpiewaków zapre-
zentowało wymagający pro-
gram chóralny „a cappella”, 
momentami śpiewany na 
osiem głosów oraz podwójnie 
słyszalne „Motetten”, takich 
twórców muzyki poważnej 
jak: Michaela Praetoriusa, 
Heinricha Schuetza, Jana 
Sebastiana Bacha, Felixa 
Mendelssohna Bartholdy, 
oratoria takie jak: Pasje Jó-
zefa, sześć kantat z Orato-
rium na Boże Narodzenie 
i inne kantaty Bacha, utwory 
chóralne i symfoniczne takie 
jak: „Stworzenie” Josepha 

Haydna, „Eliasz” Mendels-
sohna, „Requiem” Mozarta 
i Duruflé lub premierę Se-
oirse Bodleya „Fraw Musica” 
na tekstach Marcina Lutra 
i Jana Waltera. W ostatnim 
utworze wystąpiła utalen-
towana sopranistka – Olga 
Ksenicz.

red

Przepiękny koncert  
w strzegomskiej Bazylice

Chór  na  co  dzień  korzysta 
z  gościny  zamku  w Torgau 
oraz  koncertuje  w  kościele 
Mariackim w Torgau, a udział 
w wydarzeniach  kulturalnych 
i charytatywnych  jest uzupeł-
nieniem programu  chóru  Jo-
hann Walter Kantorei z Torgau. 
Ostatnio  chór  odniósł  wielki 
sukces na 3. Saksońskim Kon-
kursie  Chórów,  co  otworzyło 
mu drogę do wielu występów 
zagranicznych, w tym w Irlan-
dii, Finlandii, Polsce i Holandii.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9wsie / kultur A

1 października br. oddano do 
użytku kolejny etap inwestycji 
polegającej na przebudowie 
chodnika oraz poszerzeniu 
drogi biegnącej przez miejsco-
wość Żelazów. Był to drugi etap 
inwestycji, która rozpoczęła się 
w roku ubiegłym i w ramach, 
której przebudowano ponad 
200 metrów chodnika. 

Tym razem przebudowano pra-
wie 170 metrów ciągu pieszego. 
Wykonawcą inwestycji była firma 
PPHU Drog Art. ze Strzegomia, 
a wartość całego zadania wyniosła 
przeszło 92 tysiące złotych. Powiat 
pokrył 20% kosztów ze swojego 
budżetu, natomiast gmina Strze-
gom dofinansowała 80% wartości 
przetargowej zadania. Oprócz 
poszerzenia drogi i wybudowania 
nowego chodnika, wybudowano 
także nową rampę dla pasażerów 
pobliskiego przystanku, ułożono 

kolektor deszczowy oraz wykona-
no odwodnienie poprzez montaż 
studzienek burzowych do nowego 
kolektora. - Cieszymy się razem 
z mieszkańcami Żelazowa także 
z tego, że przy pracach inwestor 
zatrudnił mieszkańców miejsco-

wości – dodają przedstawiciele 
gminy Strzegom. W odbiorze 
inwestycji uczestniczyli: etatowy 
członek zarządu - Sabina Cebula, 
burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, radna RM w Strzego-
miu - Aneta Wiklińska, sołtys 

Żelazowa - Sebastian Czer-
niawski, dyrektor SDPŚ - Marek 
Olesiński wraz z pracownikiem 
Marią Bajerską, pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
oraz wykonawca całej inwestycji. 

red

Występy artystyczne dzieci, 
zabawy, konkursy, pokaz mi-
litariów, przejażdżki konne 
oraz zjazd cyklistów to atrakcje 
Festynu „Pożegnanie lata”. 
Festyn odbył się 28 września br. 
w Rogoźnicy i po raz pierwszy 
został połączony ze „Świętem 
Dyni”, która królowała nie 
tylko w gastronomii, ale rów-
nież jako element dekoracyjny 
stoisk i sceny. 

Festyn odbył się pod patronatem 
burmistrza Strzegomia Zbigniewa 
Suchyty, który uroczyście rozpo-
czął zabawę na świeżym powietrzu, 
życząc wszystkim dobrej zabawy. 
Imprezę plenerową poprowadziła 
z ramienia SCK Elżbieta Pienio, 
mistrzyni kreowania imprez plene-
rowych. Dla wszystkich grup wie-
kowych przewidziano coś miłego. 
Warto podkreślić, że w Rogoźnicy 
oprócz dobrej zabawy, zapropono-
wano treści edukacyjne, wiążące się 
z historią regionu, a kultywowane 
przez miejscowych pasjonatów. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się ekspozycja sprzętu militarne-
go, zaprezentowana przez grupę 
rekonstrukcji historycznej „GRH 
Pancerni Strzegom”, przedstawia-
jąca różnego typu środki łączności 
(radiostacje R- 105), rower nie-
miecki z lat 40-tych z ciekawym 
karbidowym dynamem, motocy-
kle marki Ural, ciężkie karabiny 
maszynowe, które można było 
dotknąć, i wiele innych przedmio-

tów z okresu II wojny światowej. 
Członkowie grupy, która w pełnym 
składzie wynosi 10 osób, z pasją 
opowiadali o historii eksponatów, 
wskazywali na różnice w umundu-
rowaniu Wojska Polskiego z okresu 
II wojny światowej i obecnie oraz 
dzielili się swoją wiedzą z zakresu 
działań wojennych na terenie 
Strzegomia i okolic. Atrakcją festy-
nu był zjazd harlejów, który zorga-
nizowali członkowie Jaworskiego 
Klubu Motocyklowego. Wzrok 
przyciągały lśniące, ciężkie moto-
cykle typu Harlej, a wśród nich 
dwie japońskie Hondy i zachwy-
cająca swoim pięknem Elektra. 
Szczególną opieką objęto dzieci. 
Dużo radości sprawiła im zabawa 
ze spadochronem, w którą włączyli 
się dorośli, wspinaczka i zjazdy 
na zamkach dmuchanych, skoki 
na trampolinie oraz przejażdżki 
bryczką. Dla trochę starszych było 
„sumo na wesoło”. Rywalizacji 
w walce towarzyszyła rywalizacja 
w śpiewie, który połączył wszyst-
kich, wyzwalając radosny nastrój 
dobrej zabawy przy także dobrej 
aurze. Na miłośników gastronomii 
na świeżym powietrzu czekały 
grillowane kiełbaski i bigos oraz 
prezentacja i degustacja przysma-
ków dyniowych, przygotowane 
przez członkinie Stowarzyszenie 
na Rzecz wsi Rogoźnica: Dorotę 
i Bożenę Dynowską, Jolantę 
Wilkosz, Beatę Sinkowską, Bo-
gusławę Sieczkę i Renatę Zydroń. 
Degustacja hamburgerów, bigosu 
myśliwskiego, gulaszu i grillowa-
nych kiełbasek była wpisana w pro-

gram imprezy. Nie zapomniano 
o słynnych pierogach rogoźnic-
kich. W ofercie stowarzyszenia 
znalazło się 7 gatunków piero-
gów, w ilości ponad 800 sztuk. 
Członkowie Stowarzyszenia 
„Mała Szkoła” przeprowadzili 
konkurs na wypieki ciasta, kon-
kurs rysunkowy pn. „Portret 
sołtysa” oraz przeprowadzili lo-
terię fantową na dość dużą skalę. 
Podczas festynu można było 
nabyć folder „Podróżowanie bez 

granic… Szlakiem Via Sacra”, 
wydany przez Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu”. W folderze 
oprócz prezentacji przystanków 
szlaku, znalazły się informacje 
o Bazylice Strzegomskiej i pałacu 
w Morawie, partnerach projektu 
od 2012 r. Zabawa trwała do póź-
nych godzin wieczornych, przy 
dźwiękach muzyki w wykonaniu 
zespołu „Zbig”. 
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Żelazów z nowym chodnikiem

„Pożegnanie lata” w Rogoźnicy

Tym razem przebudowano prawie 170 metrów ciągu pieszego, a wartość zadania to ponad 92 tys. zł

Festyn po raz pierwszy został połączony ze „Świętem Dyni”, która królowała nie tylko w gastronomii

SCK I – Strzegom, ul. I. J. 
Paderewskiego 36
SCK II – Strzegom, ul. I. J. 
Paderewskiego 1 
CAS Karmel – Strzegom, ul. 
T. Kościuszki 1
PSP 2 – Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Strzegomiu, ul. A. 
Mickiewicza 2

poniedziałek
SCK I (sala klubowa) - godz. 
16.00 – sekcja wokalna 
SCK I I  ( sa la  ba lowa)  - 
godz.16.00 – 17.00 taniec 
nowoczesny – grupa Smile
SCK I I  ( sa la  ba lowa)  - 
godz.17.30 – 19.00 taniec 
nowoczesny – grupa B4
CAS „Karmel” (sala na I pię-
trze) - godz. 15.00 – 16.00 
zajęcia plastyczne – dzieci
CAS „Karmel” (sala na I pię-
trze) - godz. 16.00 – 19.00 
zajęcia plastyczne – dorośli

wtorek
SCK I (hol na piętrze) – 
godz. 16.00 amatorski klub 
radiowy
SCK I (sala klubowa) lub 
SCK II (sala różowa) -godz. 
16.00 sekcja werblowa
SCK II (salka na II piętrze) 
–13.00-19.00 szkółka języka 
angielskiego
PSP2 – godz. 14.30 – Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta

środa
SCK I (sa la  k lubowa) – 
godz.14.00 – sekcja haftu
SCK I I  ( sa la  ba lowa)  - 

godz.15.45 – 16.45 – dzieci 
4 - 6 letnie nowa grupa
SCK I I  ( sa la  ba lowa)  - 
godz.16.45 – 17.45 – dzieci 
4 - 6 letnie grupa Kleksy 
SCK I I  ( sa la  ba lowa)  - 
godz.17.45 – 19.00 – dzieci 
8 - 12 lat grupa naborowa

czwartek
SCK I (sala parkietowa) 
– godz. 16.00 – Klub Me-
lomana 
SCK I (sala parkietowa) 
– godz. 19.00 – Klub Miło-
śników Gór 
SCK II (salka na II piętrze) 
–13.00-19.00 szkółka języka 
angielskiego
PSP2 – godz. 14.30 – Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta

piątek
SCK I (sala parkietowa) 
- godz.16.00 – sekcja sza-
chowa
SCK I  ( sa la  k lubowa)  - 
godz.16.00 – sekcja wo-
kalna

SCK I – próby zespołów 
Eljot, Vabank, Error
Świetlica Wiejska w Kostrzy 
– próby zespołu „Kostrza-
nie” – czwartki, piątki godz. 
17.00
Świetlica Wiejska w Go-
czałkowie – próby zespołu 
„Goczałkowianie” - środa 
godz. 17.00
Świetlica Wiejska w Olsza-
nach – próby zespołu ”Olsza-
niacy” - piątek godz. 18.30

Od 21 września br. najmłodsi 
mieszkańcy Morawy mają gdzie 
się bawić i miło spędzać czas ze 
swoimi rodzicami. Niecałe trzy 
tygodnie temu oddano do użytku 
piękny i kolorowy plac zabaw, 
spełniający wszystkie normy bez-
pieczeństwa.

Uroczystość rozpoczęła się 
od okolicznościowej mszy św. 
w intencji mieszkańców Morawy 
i bezpieczeństwa użytkowników 
obiektu. W nabożeństwie, które 
zostało odprawione przez ks. pra-
łata Marka Babuśkę i ks. diakona 
Mateusza, wzięli udział m. in. 
burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, sołtys Morawy - Jan 
Ozimek, Melitta Sallai, a także 
mieszkańcy wsi. Kulminacyjnym 
punktem było przecięcie wstęgi 
symbolizujące otwarcie placu dla 
małych mieszkańców Morawy 
oraz jego poświęcenie. - Niezwy-
kle się cieszę, że po wielu latach 
udało się w końcu doprowadzić 
tę ważną sprawę do końca. Plac 
zabaw wygląda przepięknie. Nie 
pozostaje mi nic innego, jak tylko 
życzyć Wam - mieszkańcy Mora-
wy - wspaniałej zabawy z dziećmi 
na świeżym powietrzu i tego, aby 

ten obiekt nie ulegał dewastacji - 
powiedział Zbigniew Suchyta.

Przez ponad 10 lat mieszkańcy 
Morawy we własnym zakresie 
starali się wybudować plac zabaw. 
Remont placu zabaw w Morawie 
rozpoczął się jeszcze w 2001 
r. ze środków własnych sołec-
twa Morawa. Mieszkańcy wraz 
z Radą Sołecką przez kolejne lata 
wykazywali duże zaangażowanie 
w związku z modernizacja placu. 
W 2013 r. gmina Strzegom wyło-
niła w drodze rozpoznania ceno-
wego wykonawcę, który za kwotę 
prawie 25,5 tys. zł brutto wykonał 
pozostałe prace. Wyłoniona fir-
ma wykonała ogrodzenie placu 
zabaw z elementów metalowych, 
wymieniła część walącego się 
muru, odrestaurowała część muru 
z kamienia (ciosy kamienne), 
wykonała schody umożliwiające 
dojście do placu zabaw, wykarczo-
wała korzenie rosnące przy murze 
i utwardziła teren przyległy do 
ogrodzenia. Warto wspomnieć, że 
elementy metalowego ogrodzenia 
zostały zakupione ze środków 
funduszu sołeckiego - kwota ok. 
7 tys. zł brutto.
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Sekcje SCK 2013/2014

Spełniły się marzenia 
mieszkańców Morawy

Organizatorami  festynu  „Pożegnanie  lata”  oraz  „Święta Dyni”  byli:  sołtys 
Rogoźnicy, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Mała 
Szkoła”, Stowarzyszenie na Rzecz wsi Rogoźnica oraz Strzegomskie Centrum 
Kultury. - Wszyscy razem - jak mówił Henryk Radkowski, sołtys Rogoźnicy – 
zdaliśmy egzamin na piątkę i pogoda też. Już dzisiaj mieszkańcy Rogoźnicy 
wraz z sołtysem zapraszają na festyn w następnym roku. 
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W dwóch ostatnich meczach 
seniorzy AKS-u Granit Strze-
gom S. A. odnieśli dwa zwy-
cięstwa: najpierw pokonali 
„u siebie” Sokół Wielką Lipę 
1:0, a następnie na wyjeździe 
Piast Zawidów 4:1. Po niemra-
wym początku sezonu nie ma 
już śladu! 

Spotkanie z Sokołem Wielką 
Lipą (21.09) przejdzie z pewno-
ścią do historii naszego klubu, 
i to nie z powodu wyniku, czy 
nadzwyczajnej gry AKS-u, tylko 
z faktu aż czterech czerwonych 
kartek, jakie otrzymali piłkarze 
z Wielkiej Lipy! W pierwszej 
połowie gospodarze grali nieźle, 
starali się kreować grę i stwa-
rzać zagrożenie pod bramką 
przyjezdnych. W 37 minucie na 
odważną szarszę zdecydował się 
kapitan AKS-u – Marcin Buryło, 
który został sfaulowany w polu 
karnym gości. Sędzia nie miał 
żadnych wątpliwości i wskazał 
na wapno. Pewnym egzekutorem 
„jedenastki” był Borkowski. Jak 

się później okazało, była to jedyna 
bramka w tym meczu, na miarę 
kolejnych 3 punktów dla AKS-u. 
Zawodnicy Sokoła rzadko zatrud-
niali naszego bramkarza - Rafała 
Kretkowskiego. Z każdą kolejną 
minutą ich irytacja i niemożność 
na boisku powiększała się. Do tego 
często faulowali i nie mogli po-
godzić się z decyzjami arbitra, co 
miało swoje przełożenie na żółte, 
a w konsekwencji czerwone kartki. 
W 60 minucie goście zobaczyli 
pierwszą czerwoną kartkę, w 73’ 

– drugą, w 84’ – trzecią i w 90’ – 
czwartą. Miejscowi mimo kilku 
sytuacji na podwyższenie wyniku 
– m. in. dwukrotnie Marcin Do-
browolski i Buryło, nie strzelili 
kolejnych bramek. 

Wyjazdowe spotkanie w Zawi-
dowie miało dać odpowiedź na 
dwa ważne pytania – czy strze-
gomianie są w stanie podtrzymać 
swoją dobrą passę i czy włączą się 
do rywalizacji o miejsca w czo-
łówce? W obu przypadkach 
odpowiedź brzmi – tak! AKS 

już do przerwy prowadził 2:0, 
a gole strzelili: Michał Sudoł w 4’ 
(drugi gol w sezonie) i Tomasz 
Diduszko w 36’ (premierowy gol 
dla naszego klubu). W 46’ na 3:0 
podwyższył Robert Borkowski 
(5 trafienie) i stało się jasne, 
że AKS wróci do Strzegomia 
z tarczą. Czwartą bramkę dołożył 
Marcin Dobrowolski w 53’ (2 gol 
w sezonie). Dodajmy, że Borkow-
ski nie wykorzystał „jedenastki” 

jeszcze w pierwszej połowie. 
Zwycięstwo 4:1 jest świetnym 
prognostykiem przed kolejnymi 
spotkaniami. - Zagraliśmy naj-
lepszy mecz w tym sezonie - sko-
mentował postawę swoich graczy 
trener Jarosław Krzyżanowski. 
- W Zawidowie nie mógł zagrać 
Jakub Pospiszyl, który sposobił 
się już na studia i Rafał Wi-
śniewski, którego zatrzymały 
sprawy rodzinne i w związku 

z tym musieliśmy trochę prze-
meblować naszą obronę. Tak 
naprawdę to kontrolowaliśmy to 
spotkanie od samego początku 
do końca i wynik mógłby być 
jeszcze wyższy. Nasza gra była 
w sobotę naprawdę niezła, wiele 
akcji rozegraliśmy na 1 i 2 kon-
takty – wszystko funkcjonowało 
jak należy – podsumował szkole-
niowiec AKS-u.

tw

22 września nasi judocy uczest-
niczyli w III Ślężańskich Mi-
strzostwach Judo, w których wy-
startowało ponad 200 zawodni-
ków z kilkunastu klubów. Młodzi 
strzegomianie spisali się na medal 
w swoich kategoriach wagowych 
i wiekowych. Pierwsze lokaty zajęli: 
Hanna Fedyczkowska, Gracjan 

Poterała, Dawid Hypta, Jakub 
Miszkiewicz, Sandra Baranow-
ska, Krystian Perchun, Bartosz 
Duszak, Paweł Topa, Grzegorz 
Wąsowski, Jakub Mulka i An-
toni Wojtasik. Srebrne medale 
wywalczyli: Maksymilian Pawlica, 
Miłosz Pietkiewicz i Tomasz 
Brzegowy. Trzecie miejsca były 

udziałem: Nikoli Miziołek i Mar-
cina Dawida. Mniej szczęścia miał 
Kamil Wąsowski, który ostatecz-
nie zajął 4. miejsce. 

Tydzień później, w czeskim Bro-
umovie, także nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli strzegomskiej sekcji 
judo. W zawodach wystartowało 
ponad 100 zawodników z Czech 
i Polski. Turniej stał na dobrym 
poziomie - zarówno sportowym, 
jak i organizacyjnym Judocy AKS
-u Strzegom kolejny raz potwier-
dzili swoją klasę. Złote medale 

zdobyli: Krystian Perchun, Jakub 
Miszkiewicz i Marcin Dawid. Ze 
srebrnych medali cieszyli się: Han-
na Fedyczkowska, Jakub Mulka, 
Antoni Wojtasik, Kamil Wąsowski 
i Bartosz Duszak. Brązowe krążki 
przypadły: Sandrze Baranowskiej, 
Miłoszowi Pietkiewiczowi i Da-
widowi Hypcie. Miejsce tuż za 
podium przypadło Tomaszowi 
Brzegowemu. W klasyfikacji dru-
żynowej nasi judocy wywalczyli 
3. miejsce. 

red

Nasz AKS cały czas w formie 

Judocy AKS-u Strzegom z sukcesami!

Po 9 kolejkach podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego zajmują 7. miejsce w tabeli. Czy są w stanie podtrzymać swoją dobrą passę i czy powalczą o więcej? 

- Zarówno w Sobótce, jak i czeskim Broumovie strzegomianie zaprezentowali się z dobrej strony, zdobywając wiele medali. Wielkie gratulacje!

W Strzegomiu jest duża gru-
pa kibiców jednej z dwóch 
najlepszych drużyn piłkar-
skich na Dolnym Śląsku – 
Zagłębia Lubin. To głównie 
dla nich został zorganizo-
wany w naszym mieście Fan-
klubowy Turniej Zagłębia 
Lubin.

Impreza odbyła się 25 wrze-
śnia br. na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, dzień po 
ligowym meczu Zawisza – 
Zagłębie (2:0). Wielu kibiców, 
którzy byli w Bydgoszczy, sta-
wiło się na turnieju w Strzego-
miu. Dodajmy, że w tym dniu 
gościli także u nas dwaj znani 
piłkarze Zagłębia: Łukasz 
Piątek i Czech – Jiri Bilek. 
W turnieju piłkarskim wzięło 
udział 12 ekip. Piłkarze rywali-
zowali w 4 grupach i do dalszej 
fazy gier awansowała najlepsza 
drużyna z danej grupy. Mecze 
grupowe trwały 7 minut, pół-
finały i finał trwały 10 minut. 
Równocześnie rozgrywany był 
puchar piłkarzyków stołowych. 
Drużyny w większości składały 

się z graczy, którzy występowali 
w turnieju piłkarskim. Dla 
najmłodszych przewidziano 
atrakcje sportowe i atrakcję 
w postaci Krecika – klubowej 
maskotki. Maskotka Zagłębia 
odwiedziła dzieciaki, dodatko-
wo wręczała słodkie upominki 
w postaci lizaków. Zwycięzcą 
turnieju piłkarskiego zosta-
ła drużyna „Barw Szczęścia”, 
która w finale pokonała - po 
bardzo wyrównanym pojedynku 
- zespół „A po co się nazywać” 
1:0. Najlepsza ekipa turnieju 
wyjechała na mecz Zagłębie 
Lubin - Jagiellonia Białystok, 
w którym padł remis 1:1. Dla 

zwycięzców to nie koniec emo-
cji, bo na wiosnę zaplanowany 
jest wielki finał Fanklubowego 
Turnieju Zagłębia, w którym 
zmierzą się wszystkie najlepsze 
drużyny z miejscowości fan-
klubowych.

Wyniki turnieju piłkarskiego:
półfinały:
„Lolek” – „Barwy Szczęścia” 
0:3
„A po co się nazywać” – „Just 
do it” 1:0
finał:
„Barwy Szczęścia” - „A po co się 
nazywać” 1:0

red

„Barwy Szczęścia” najlepsze!
Najlepszy zespół będzie reprezentował gminę Strzegom w wielkim finale 

W sobotę, 28 września br. 
zainaugurowali rozgrywki 
siatkarskie młodzi zawodnicy 
AKS-u Strzegom. Drużyna 
kadetów będzie reprezentować 
nasze miasto w rozgrywkach 
ligowych na Dolnym Śląsku. 

W pierwszym meczu sezonu 
podopieczni Eryka Bendiga 
podejmowali we własnej hali 
zespół Gwardii Wrocław. Nie 
był to wymarzony początek 
sezonu dla strzegomskich 
zawodników. Musieli sta-

wić czoło faworytom tego-
rocznych rozgrywek mło-
dzieżowych. Drużyna AKS 
Strzegom podjęła wyrównaną 
walkę z  r ywalem jedynie 
w pierwszym secie, przegra-
nym do 16. Kolejna partie to 
przewaga gości do 9 i 12. Nie 
zawiedli kibice, w większości 
fanki naszych chłopaków z li-
ceum i gimnazjum. Czekamy 
na kolejne wieści spod siatki, 
oby lepsze.

red

Strzegomianie nie sprostali 
faworytowi Gwardii Wrocław 

rajdy prawym skrzydłem w wykonaniu marcina traczykowskiego sieją popłoch w szeregach 
rywali aKS-u 

8 kolejka:
21.09.2013 r. – Strzegom
AKS Granit Strzegom S. A. - Sokół Wielka Lipa 1:0 (1:0)
bramka dla AKS-u: Borkowski 37’ (karny)
skład AKS-u: Kretkowski – Raf. Wiśniewski, Pospiszyl, Sudoł, Marszałek, 
Domaradzki (Bęś), Chmura (Bobowski), Buryło, Traczykowski, Borkowski 
(Rogowicz), Dobrowolski (Radom)

9 kolejka:
28.09.2013 r. – Zawidów
Piast Zawidów – AKS Granit Strzegom S. A. 1:4 (0:2)
bramki dla AKS-u: Sudoł 4’, Diduszko 36’, Borkowski 46’, Dobrowolski 53’
skład AKS-u: Kretkowski – Marszałek, Bęś, Sudoł, Chmura, Traczykowski, Do-
maradzki, Buryło, Borkowski (Bobowski), Diduszko (Radom), Dobrowolski

Po wakacyjnej przerwie swoje starty w zawodach rozpoczęli 
strzegomscy judocy. W drugiej połowie września wzięli 
udział w turnieju w Sobótce, a następnie w Broumovie – 
u naszych południowych sąsiadów. 

Volleymania  
Dolny Śląsk”

151 meczów siatkarskich na 6 
boiskach. Prawie 200 młodych 
zawodniczek z Dolnego Śląska. 
Ostatnia sobota w strzegomskiej 
hali OSiR stała pod znakiem 
żeńskiej siatkówki. 28 września 
br. Publiczna Szkoła Podstawowa 
zorganizowała turnieju otwar-
cia „Volleymania Dolny Śląsk” 
o Puchar Burmistrza Strzegomia, 
który był pod patronatem Gwar-
dii Wrocław. Do Strzegomia 
przyjechały siatkarki z Milicza, 
Wałbrzycha, Głogowa, Bielan 
Wrocławskich, Nowej Rudy, 
Jaworzyny Śląskiej, Twardogóry, 
Szewc, Kryniczna, Głuszycy 
i Kątów Wrocławskich. Nie mo-
gło zabraknąć oczywiście gospo-
dyń, które reprezentowały PSP nr 
2 i PSP nr 4 w Strzegomiu.
Wyniki: 
W kategorii „dwójek”:
I miejsce - Twardogóra 3
II miejsce - Nowa Ruda
III miejsce - Twardogóra 1
W kategorii „trójek”:
I miejsce - Twardogóra 2
II miejsce - Milicz 2
III miejsce - Głuszyca
W kategorii „czwórek”:
I miejsce - Wałbrzych
II - Milicz 2
III - Milicz 1
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1 września 2013 roku Telewizja 
Polska uruchomiła dwa nowe 
programy: TVP Regionalną, 
tworzoną przez 16 ośrodków 
regionalnych TVP oraz pełnowy-
miarowy program informacyjny 
TVP INFO. Oba kanały dostęp-
ne są w naziemnej telewizji cyfro-
wej oraz we wszystkich sieciach 
kablowych. Jeżeli masz problem 

z odbiorem TVP Wrocław lub 
TVP INFO koniecznie ponownie 
wyszukaj kanały w swoim tele-
wizorze lub dekoderze. Jeżeli nie 
przyniesie to efektu – skontaktuj 
się z dostawcą sygnału i zapytaj 
o nowe kanały Telewizji Polskiej. 
TVP Wrocław to 18 godzin emisji 
dziennie, sprawdzone tytuły, nowe 
propozycje oraz – jak zawsze – 

najświeższe informacje z regionu. 
Czekamy na Ciebie w naziemnej 
telewizji cyfrowej, w sieciach ka-
blowych oraz w Internecie – na 
komputerach i urządzeniach mo-
bilnych z aplikacją TVP Stream! 
Więcej informacji znaleźć można 
na stronie www.wroclaw.tvp.pl lub 
pod specjalnym numerem Telewi-
zji Wrocław: (71) 36-84-501.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
1871/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 9.924 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Par-
kowej. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019552/6. 
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 799.600,00 zł
Wadium - 80.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.11.2013 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 10/2013 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem J.1.MW/MN - tere-
ny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzin-
nej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
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 nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
25.11.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 

lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-

częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 

i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

PLANOWANY PRZE -
TARG NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI  – 
DRUGA POŁOWA PAŹ-
DZIERNIKA: 
* działka rolna nr 365/1, 
o pow. 1,4100 ha w Ro-
goźnicy, cena wywoław-
cza 38 172,00 zł;
PLANOWANE PRZE -
TARGI NA SPRZEDAŻ 
DZ IAŁEK PRZY UL . 
KRÓTKIEJ („PO OGRO-
DACH”), KONIEC PAŹ-
DZIERNIKA – POCZĄ-
TEK LISTOPADA – dział-
ki  przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i jednoro-
dzinną:
* działka nr 1856/2, pow. 
2.709 m², cena wywo-
ławcza 282 100,00 zł; 
* działka nr 1857/2, pow. 
1.726 m², cena wywo-
ławcza 189 000,00 zł; 
* działka nr 1858/2, pow. 
1.590 m², cena wywo-

ławcza 171 800,00 zł; 
* działka nr 1865/1, pow. 
900 m², cena wywoław-
cza 89 900,00 zł; 
* działka nr 1865/2, pow. 
891 m², cena wywoław-
cza 89 000,00 zł;
* działka nr 1865/3, pow. 
949 m², cena wywoław-
cza 94 800,00 zł;
* działka nr 1865/4, pow. 
878 m², cena wywoław-
cza 84 100,00 zł;
PLANOWANY PRZE -
TA R G  U S T N Y N I E -
O G R A N I C Z O N Y  N A 
SPRZEDAŻ DZIAŁKI 
PRZY UL. PARKOWEJ 
( „PO OGRODACH” ) , 
KONIEC LISTOPADA – 
POCZĄTEK GRUDNIA– 
działka przeznaczona 
pod zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną 
i jednorodzinną:
* działka nr 1871/2, pow. 
9.924 m², cena wywo-
ławcza 799 600,00 zł; 

Warto wiedzieć

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Wykaz przetargów ogłoszonych  
na najbliższe miesiące

Oba kanały dostępne są w naziemnej telewizji cyfrowej oraz we wszystkich sieciach kablowych. Sprawdź to sam Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wy-
kazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom prze-
znaczonych do:
- oddania najem ( dzierżawę ) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 267/
B/2013, 268/B/2013, 269/B/2013, 
270/B/2013, 271/B/2013, 272/
B/2013, 273/B/2013, 274/B/2013, 
275/B/2013, 276/B/2013, 277/
B/2013, 278/B/2013, 279/B/2013, 
280/B/2013, 281/B/2013, 282/
B/2013, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 3 października 2013 roku,

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu - Rynek 38, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 265/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 1 
października 2013 r.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wy-
kazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom prze-
znaczonych do:
 - sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 258/B/2013, Nr 259/
B/2013, Nr 260/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 25 września 
2013 roku.
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Oto inwestycje drogowe w gminie Strzegom realizowane w 2013 r. przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zadania były i są finansowane przez DSDiK. Remont chodników finan-
sowany był w 50 % przez gminę Strzegom.

Drogi po remontach 

aktualnie trwający remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Grochotów

Nowo wyremontowane chodniki wzdłuż ul. legnickiej w Strzegomiu cieszą oko 
mieszkańców

ul. Świdnicka w Strzegomiu w końcu doczekała się remontu

remont zatoki autobusowej na ul. legnickiej w Strzegomiu wpłynie z pewnością na 
poczucie bezpieczeństwa pasażerów

droga w Grochotowie wymagała natychmiastowego remontu

róg ul. al. wojska Polskiego i ul. legnickiej w Strzegomiu zmienił się nie do poznania

remont ul. Świdnickiej zdecydowanie podniósł komfort jazdy i bezpieczeństwo na drodze

remont odcinka drogi wojewódzkiej prowadzący do Bartoszówka chwalą sobie kierowcy 
i mieszkańcy tego sołectwa


