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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

mISSISSAuGA
Świętowali 
w Kanadzie 

Drugi Kanadyjsko-Ame-
rykański Zjazd Strzegomian 
odbył się w miejscowości 
Mississauga. Nie zabrakło 
wspomnień o Strzegomiu. 
 str.3

StrzeGom
Oto Honorowy 
Obywatel 

Podczas najbliższej se-
sji Jerzy Orabczuk, prezes 
związku Sybiraków, od-
bierze tytuł Honorowego 
Obywatela Strzegomia. 

 str.6

SPort
AKS bliżej 
fotela lidera!

Dwie niezwykle ważne 
bramki Dawida Domaradz-
kiego pozwoliły AKS-owi 
wrócić do walki o awans do 
III ligi. 

 str.10
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1  l i s t o p a d a  –  z g o d n i e 
z tradycją - obchodziliśmy 
uroczystość Wszystkich 
Świętych. Święto zadu-
my i refleksji oraz pamię-
ci o naszych najbliższych 
zmarłych. Swoją pamięcią 
objęliśmy zwłaszcza te oso-
by, które odeszł y od nas 
w tym roku. 

Warto przy tej okazji wspo-
mnieć o osobach, których 
wkład w życie mieszkań-
ców naszej gminy był nie do 
przecenienia, a które zmarły 
w 2013 r. 3 sierpnia odszedł 
od nas Stanisław Franciszek 
Targosz – generał broni Woj-
ska Polskiego, pilot, Honoro-
wy Obywatel Strzegomia. 29 
stycznia pożegnaliśmy z kolei 

Tadeusza Świerka – długolet-
niego prezesa Strzegomskich 
Zakładów Papierowych UNI-
PAP, zasłużonego strzegomia-

nina i wielkiego społecznika. 
W naszej pamięci Oni będą 
żyć wiecznie. 
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Po Dniu Wszystkich Świętych
W tym  roku odszedł od nas Stanisław Franciszek Targosz i Tadeusz Świerk

Dodatkowa kasa w urzędzie 
i nowy termin płatności za 
śmieci – takie zmiany pojawiły 
się w Strzegomiu. W związku 
z licznymi wnioskami miesz-
kańców burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta przy-
gotował zmianę w uchwale 
o terminie płatności za śmieci 
i zaproponuje Radzie Miejskiej 
przesunięcie terminu do 20 
za poprzedni miesiąc. Jest to 
odpowiedź na prośby przede 

wszystkim emerytów i renci-
stów, którzy swoje świadczenia 
otrzymują bardzo często w ter-
minie późniejszym. W związku 
z dużą liczbą osób wpłacających 
należności za śmieci w kasach 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu już od 4 listopada br. obec-
ne dwie kasy będą przyjmować 
tylko wpłaty za śmieci i inne 
należności. Wypłaty będzie re-
alizować trzecia kasa specjalnie 
do tego uruchomiona. 

Nowa kasa, nowy termin 

Za nami Święto Edukacji Na-
rodowej i sesja Rady Miejskiej 
poświęcona sprawozdaniu 
z realizacji zadań oświatowych, 
miesiąc życzeń i podziękowań 
dla pracowników oświaty, ale  
i chwila na refleksję dotyczą-
cą funkcjonowania systemu 
oświaty w gminie Strzegom.

Przyznać trzeba, że mimo 
trudnej, bo wymagającej dużych 
nakładów finansowych, decyzji 
dotyczącej utrzymania wszystkich 
funkcjonujących na terenie gminy 
szkół, nawet tych z najmniejszą 
liczbą dzieci, poziom nauczania 
wzrasta, o czym świadczą wyniki 
uczniów ze sprawdzianów i eg-
zaminów, w tym w placówkach 
kierowanych przez nowych dy-
rektorów. Zdarzają się oczywiście 
w pojedynczych latach słabsze 
wyniki uczniów, ale wyniki na-
leżałoby analizować w perspek-
tywie kilku lat. - O spokojnej, 
ale twórczej i kreatywnej pracy 
w placówkach świadczy również 
fakt, że w ostatnim okresie do 
burmistrza Strzegomia nie trafiały 
interwencje rodziców dotyczące 
funkcjonowania jakiejkolwiek 
placówki, poza dyskusjami, któ-
rych burmistrz był inicjatorem 
w Olszanach, podczas spotkania 
dotyczącego dobudowy toalet, 
w Jaroszowie i Goczałkowie 
podczas rozmów z rodzicami 
dotyczących połączenia szkół, 
czy też w przedszkolach przy 
omawianiu kwestii wysokości 
opłat za świadczenia w tych pla-
cówkach. Dyskusje te były bardzo 
konstruktywne i pomocne przy 
podejmowaniu ostatecznych de-
cyzji – mówi Urszula Podsiadły 
Szubert, naczelnik Wydziału 

Oświaty w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Gminę Strzegom 
ominął pogrom nauczycieli, którzy 
w ostatnich latach w całej Polsce 
tracili pracę. Przecież to dzięki 
uzupełnianiu etatu w innej szkole 
w roku szkolnym 2012/2013 aż 
21 nauczycieli utrzymało się na 
pełnych etatach, przy czym tylko 
z jednym nauczycielem rozwią-
zano stosunek pracy, nauczyciel 
ten otrzymał świadczenie eme-
rytalne, natomiast w tym roku 
z 2 nauczycielami rozwiązano 
stosunek pracy, z czego 1 przeszedł 
na emeryturę, a drugi otrzymał 
świadczenie kompensacyjne, 1 na-
uczyciel jest w stanie nieczynnym, 
a 9 nauczycieli utrzymało etat 
pracując w dwóch placówkach. 

– Dyskutuje się w różnych 
środowiskach o olbrzymiej licz-
bie godzin ponadwymiarowych 
przydzielanych nauczycielom. Po 
pierwsze o przydziale godzin de-
cyduje dyrektor szkoły, a nie bur-
mistrz, czy też naczelnik wydziału 
– wyjaśnia Urszula Podsiadły-
Szubert. – Po drugie w ogólnej 
liczbie godzin ponadwymia-
rowych są godziny z różnych 
przedmiotów, tak więc nie można 
ich złożyć razem i przydzielić 
jednemu nauczycielowi. Po trzecie 
w momencie konstruowania arku-
sza organizacyjnego w miesiącu 
maju, w tzw. ruchu służbowym 
dla nauczycieli, tych godzin jest 
mniej, ponieważ rozdzielane są 
według potrzeb i kwalifikacji 

posiadanych przez nauczycieli. Jest 
ich więcej w ciągu roku szkolnego, 
ponieważ dochodzą godziny 
zajęć nauczania indywidualnego, 
zajęć rewalidacyjnych, wczesnego 
wspomagania, czy też godziny 
stałych przydziałów za nauczycieli 
na urlopach zdrowotnych, macie-
rzyńskich, czy wychowawczych 
– dodaje naczelnik Wydziału 
Oświaty. Dyrektorzy są proszeni 
o taki przydział godzin, który 
pozwoli na wykorzystanie części 
godzin dla nauczycieli, którzy 
ich potrzebują do pełnego etatu 
i tutaj rzeczywiście burmistrz 
ma wpływ na politykę kadrową 
dyrektorów, starając się rów-
nież, aby godziny zatwierdzane 
szkołom w arkuszach organi-

zacyjnych przydzielane były nie 
tylko doświadczonej kadrze, ale 
również młodym nauczycielom, 
niestety nie ma wpływu na za-
trudnionych wcześniej w szko-
łach nauczycielach posiadających 
inne źródła dochodu, chociażby 
przyznane emerytury. Zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych 
funkcjonowaniem oświaty do od-
wiedzenia strzegomskiej strony 
internetowej, gdzie w zakładce 
„oświata” otrzymają Państwo 
szczegółowe informacje w co-
rocznych sprawozdaniach z re-
alizacji zadań oświatowych.

O ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu przeczytacie Pań-
stwo także na stronie 6. 
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Taka jest nasza oświata
Gminę Strzegom ominął pogrom zwolnień nauczycieli, którzy w ostatnich latach tracili pracę w całej Polsce 

Ponadto gmina w miesiącu styczniu rozstrzygnie prze-

targ na obsługę bankową, a w specyfikacji zawarta 

będzie także możliwość wpłat za śmieci bez dodat-

kowych opłat w kasie banku, który wygra przetarg. 

Podjęte działania na pewno poprawią obsługę naszych 

mieszkańców.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24

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

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

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

Ważne telefony
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Nowe czasy stwarzają nowe 
możliwości, te zaś nakreślają 
nowe wyzwania. Takim wy-
zwaniem jest potrzeba utwo-
rzenia klastra kamieniarskie-
go, zabezpieczającego interesy 
firm kamieniarskich na Dol-
nym Śląsku, które zrzeszając 
się mają szansę pozyskania 
zewnętrznych środków finan-
sowych na wsparcie branży.

„Klaster kamieniarski szan-
są dla branży” to temat konfe-
rencji, która odbyła się 22 paź-
dziernika br. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Na zaproszenie 
Jerzego Tutaja, członka Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
Zbigniewa Suchyty - burmistrza 
Strzegomia oraz fundacji „Bazalt” 
przybyli na konferencję przedsta-
wiciele samorządu wojewódzkie-
go i gminnego, biznesu, ośrodków 
naukowo-badawczych oraz insty-
tucji otoczenia biznesu. Tematem 
spotkania było przybliżenie idei 
powstania klastra kamieniar-
skiego oraz szans i możliwości, 
jakie niesie ze sobą współpraca 
różnych podmiotów w ramach 
klastra. Dyskusja potoczyła się 
w dwóch panelach. W panelu 
„Klaster kamieniarski - potencjał 
i możliwości” Agata Zemska, z-ca 
dyrektora Wydziału Gospodarki 
UMWD przedstawiła program 
wsparcia klastrów jako element 
rozwoju nowoczesnej gospodarki 

w regionie, który z powodzeniem 
jest realizowany od lat przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Prof. dr hab. 
Marek Lorenc z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 
przedstawił obrazowo obszary 
współpracy między ośrodkami 
naukowymi a przemysłem na 
przykładzie klastra kamieniar-
skiego. Jacek Major, wiceprezes 
fundacji „Bazalt” przedstawił 
podstawowe założenia i kierunki 
działalności przyszłościowego 
klastra kamieniarskiego, przed-
stawił konkretne działania, które 
można podjąć i udowodnił, że 
w chwili obecnej istnieją sprzyjają-
ce warunki. W panelu „Inicjatywy 
klastrowe na Dolnym Śląsku - 

dobre praktyki„ udział wzięli 
przedstawiciele już istniejących 
klastrów, dzieląc się swoim do-
tychczasowym doświadczeniem 
w zarządzaniu klastrami. Mów-
cy udowadniali na przykładzie 
praktyki potrzebę zrzeszania się 
w klastry. Kazimierz Wołyniec, 
prezes Zarządu Stowarzyszenia 
SIDE-CLUSTER, inicjator 
klastra budowlanego budującego 
kompleksowe domy z drewna, 
na bazie doświadczeń fińskich 
przedstawił swoją drogę „od 
pomysłu do sukcesu”. Joanna 
Kułdo, z Wrocławskiego Parku 
Technologicznego przedsta-
wiła swój klaster jako typowe 
konsorcjum naukowo – tech-
nologiczne, które zrzesza 55 

jednostek. Jego działalność jest 
adresowana do sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw. - 
W trakcie konferencji odczuli-
śmy wagę wspólnych przedsię-
wzięć i uzmysłowiliśmy sobie 
wielki potencjał - przemysłowy 
i ludzki - drzemiący w Strzego-
miu, w Granitowym Sercu Polski 
– powiedział Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia, i dodał: - 
Podstawy do utworzenia klastra 
kamieniarskiego w Strzegomiu 
są wypracowane przez pokole-
nia. Wystarczy zaufanie i chęć 
współpracy w klastrze, czyli 
zrzeszenia się w pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych dla roz-
woju branży kamieniarskiej. 
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Burmistrz zapytał wtedy, czy 
przedsiębiorcy chcą, by gmina 
zajęła się wywozem śmieci z ca-
łej gminy (także przedsiębior-
ców), czy będą sami podpisywać 
umowy z firmami, które tym 
się zajmują. Zdanie wszystkich 
uczestników było jednoznaczne 
- naszymi śmieciami zajmie-
my się sami. Tak też się stało. 

W specyfikacji przetargowej 
ujęto koszty wywozu śmieci od 
mieszkańców.

W chwili obecnej przedsię-
biorcy są zobowiązani do pod-
pisania umowy na wywóz od-
padów komunalnych i nie musi 
to być koniecznie Spółka z o. o. 
Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu, która wygrała 

przetarg na wywóz odpadów 
komunalnych w gminie. Umo-
wa ze spółką została podpisana 
na dwa lata i zmiany warunków 
w chwili obecnej są niemożliwe. 
Jak przedstawił nam kwestię 
kosztów wywozu śmieci od 

przedsiębiorców prezes spółki – 
Zbigniew Rodak - uzależniona 
jest ona przede wszystkim od 
częstotliwości wywozu i każ-
dorazowo jest negocjowana 
z przedsiębiorcami. 
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W tym dniu na najmłod-
szych mieszkańców czekało 
wiele atrakcji – m. in. gry, 
zabawy i konkursy przygo-
towane przez Strzegomskie 
Centrum Kultury, na czele 

z Elżbietą Pienio. Na malu-
chów czekały także słodkości 
i  napoje. W uroczystości 
wziął udział burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta 
oraz radni Rady Miejskiej 

w Strzegomiu: Krz ysztof 
Woźniak  i  Marian Góra . 

– Ogromnie się cieszę, że 
powstał kolejny plac zabaw. 
Życzę wszystkich dzieciom 
wspaniałej  zabawy i  bez-
piecznego odpoczynku wraz 
z rodzicami – powiedział 
gospodarz miasta. – Miejmy 
nadzieję, że nowo powstały 
plac nie będzie obiektem 
aktów wandalizmu – dodał 
radny Woźniak. 
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To szansa na rozwój 

Decydowali o śmieciach

Nowy plac na ul. Polnej już cieszy 

Podstawy do utworzenia klastra kamieniarskiego w Strzegomiu są wypracowane przez pokolenia

Wynik konsultacji był jednoznaczny. Przedsiębiorcy chcą zająć się swoimi śmieciami

Miejmy nadzieję, że nowo powstały plac nie będzie obiektem aktów wandalizmu

W ubiegłym roku, w marcu odbyły się konsultacje z przed-
siębiorcami gminy Strzegom w trzech terminach: branża 
kamieniarska, transportowa, inne branże. W trakcie tych 
spotkań dyskutowano o problemach gminy i sprawach po-
datkowych. Przedstawiono także projekt zmian w systemie 
gospodarowania odpadami. 

Są pojemniki na odpady komunalne
Przypominamy, że zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właściciel lokalu (wspólnoty) ma obowiązek 
wyposażyć nieruchomość w pojemniki na śmieci. Gmina ma obo-
wiązek wyposażyć w pojemniki tylko gniazda. Pojemniki można 
kupić lub wydzierżawić. Informujemy, że w chwili obecnej ZUK Sp. 
z o. o. ma wolne kontenery.

Na łamach „Gminnych Wiadomości Strzegom” pisaliśmy 
o zakończeniu budowy placu zabaw na ul. Polnej w Strzego-
miu. 18 października br. nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu 
i symboliczne przekazanie go dzieciom mieszkającym na 
„Domkach”. 
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LISTOPAD 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

03.11 – 09.11 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

10.11 - 16.11 Strzegomska Strzegom  
ul. Rynek 38

tel. 74/855-
14-79

17.11 – 23.11 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

Dyżury naszych aptek Biuro parlamentarne otwarte Będzie nowa studnia
Apteki z terenu gminy Strze-

gom pełnią dyżury obejmujące 
dni powszednie, soboty, nie-
dziele, święta i inne dni wolne 
od pracy w okresie do 23 listo-
pada 2013 roku w następujących 

godzinach: w dni powszednie, 
z wyjątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00, w soboty od godzi-
ny 14.00-20.00, a w niedziele, 
święta i inne dni wolne od pracy 
od godziny 9.00-20.00. 

4 listopada br. nastąpiło otwar-
cie kolejnego Biura Parlamen-
tarnego Agnieszki Kołacz- 
Leszczyńskiej - posłanki na 
Sejm RP i senatora Wiesława 
Kiliana w Strzegomiu, przy ulicy 
Wojska Polskiego 28.

Posłanka Agnieszka Kołacz - 
Leszczyńska razem z senatorem 
Wiesławem Kilianem otworzyli 
kolejne Biuro Parlamentarne. Po 
swoich doświadczeniach w pro-
wadzeniu biur w Wałbrzychu 
oraz Świdnicy, gdzie mieszkań-
cy chętnie korzystają ze spo-

tkań oraz porad obywatelskich 
i prawnych, przyszedł pomysł na 
otwarcie siedziby w Strzegomiu. 
Biuro Parlamentarne w Strzego-
miu czynne będzie w każdy po-
niedziałek w godzinach od 10:00 
do 16:00, natomiast w każdy 
drugi poniedziałek miesiąca od 
godziny 16:00 do 18:00 będą 
odbywały się bezpłatne porady 
obywatelskie i prawne. Wszelkie 
informacje uzyskać można pod 
numerem telefonu 74 666 36 36 
lub74 857 32 16. 

red

W celu zwiększenia możli-
wości eksploatacyjnych ujęcia 
wody w Olszanach - zaopa-
trującego w wodę Strzegom 
oraz Międzyrzecze, Morawę, 
Skarżyce, Stawiska, Olszany, 
Stanowice, Grochotów, Tomko-
wice, Granicę, Graniczną oraz 

Wieśnicę po przeprowadzeniu 
szeregu badań geofizycznych 
rozpoczęto inwestycję pn. „Wy-
konanie otworu pilotażowego 
oraz studni zastępczej nr 6c 
w rejonie Olszan gm. Strze-
gom”. 

red

Wspólna zabawa, długie roz-
mowy o Strzegomiu, konkur-
sy rysunku oraz tańca i wiele 
innych atrakcji – tak wyglądał 
drugi Kanadyjsko-Amery-
kański Zjazd Strzegomian, 
który odbył się 19 paździer-
nika br. w miejscowości Mis-
sissauga w Kanadzie. 

Rok temu – gdy nasze miasto 
obchodziło 770-lecie nadania 

praw miejskich - Emilia Bu-
dzik, była mieszkanka Strze-
gomia zainicjowała pierwszą 
edycję spotkania osób pocho-
dzących i mieszkających w na-
szym mieście. Odzew na jej 
propozycję wzbudził ogromny 
entuzjazm wśród tamtejszej 
Polonii. W premierowym zjeź-
dzie udział wzięło około 100 
osób z różnych rejonów Kanady 
i USA. Pomysł spodobał się do 
tego stopnia, że postanowiono 

kontynuować tę bardzo cieka-
wą ideę. Organizatorzy w tym 
roku postarali się, aby wieczór 
dostarczył wiele wzruszeń i nie-
zapomnianych chwil. Uczest-
nicy zjazdu mogli zobaczyć 
filmowe wywiady ze znanymi 
strzegomianami, obejrzeć pre-
zentację zdjęć o Strzegomiu 
oraz film nagrany specjalnie na 
tę okazję przez burmistrza – 
Zbigniewa Sychytę. – Dzięki 
tym różnorodnym akcentom 
mogliśmy chociaż na chwilę 
przenieść się do Strzegomia 
– podkreśla Emilia Budzik. - 
Pragnę podziękować osobom, 
które udzieliły wywiadu naszej 
koleżance Renacie Rosiak: ks. 
prałatowi Markowi Babuśce, 
Edmundowi Szczepańskiemu, 
Ewie Solimie i członkom sekcji 
haftu artystycznego działające-
go przy SCK. Głęboki ukłon 
w stronę nieocenionego bur-
mistrza Zbigniewa Suchyty za 
wzruszające i piękne przesłanie, 
nagrane specjalnie dla uczestni-
ków Zjazdu Strzegomian – do-
daje. Taka impreza nie mogłaby 

się odbyć bez konkursów i zaba-
wy przy muzyce.  W konkursie 
rysunku najwyżej oceniona 
została Bazylika Strzegomska 
narysowana ręką architekta 
z Wrocławia. Pozostałe prace 
były równie ciekawe i odzwier-
ciedlały charakterystyczne ele-
menty naszego miasta. Młode 
talenty reprezentujące trzecie 
i czwarte pokolenie strzego-

mian poruszyły serca muzyką, 
śpiewem, tańcem i żywym sło-
wem. Radość i łzy przenikały 
sie nawzajem, kiedy młodzi 
ludzie w geście ukłonu wrę-
czali kwiaty seniorom. Drugi 
zjazd odbił się szerokim echem 
wśród lokalnych mediów i był 
doskonałą promocją nasze-
go miasta. Strzegom widniał 
w polonijnych kanadyjskich 

i amerykańskich mediach, na 
plakatach zdobiących witryny 
polskich sklepów, promowany 
był wśród kanadyjskich przy-
jaciół. - Chcielibyśmy pozdro-
wić wszystkich mieszkańców 
naszego kochanego miasta 
i zapewnić, że bardzo często 
o nich myślimy – podsumowuje 
Emilia Budzik.

red

19 października br. jubi-
leusz 50-lecia małżeństwa 
świętowali Państwo Alina 
i Andrzej Marczek. Medale 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie oraz pamiątkowe 
upominki i dyplomy wręczyli 
Burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
- Tadeusz Wasyliszyn. 

Kierownik USC w Strzego-
miu - Beata Nejman zaprezen-
towała krótką kronikę z życia 
Jubilatów. Pani Alina z domu 
Bednarz urodziła się we wsi 
Białe, ówczesne woj. tarno-
polskie. Już jako mała dziew-
czynka, poznała co to mordy 
dokonywane przez ukraińskich 
banderowców z UPA. Po woj-
nie wraz z rodzicami została 
wysiedlona z rodzinnego domu 
i trafiła do małej miejscowości 
pod Przeworskiem, a następnie 
przybyli na tzw. ziemie odzy-
skane, gdzie rodzice otrzymali 
gospodarstwo rolne we wsi Lu-
sina, gmina Udanin. Jubilatka 

ukończyła szkołę podstawową 
w Konarach, a następnie zdała 
egzamin do Liceum Pedago-
gicznego w Świdnicy, które 
ukończyła w 1969 roku. Roz-
poczęła pracę jako nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu, gdzie przepraco-
wała 30 lat. Ukończyła również 
Studium Nauczycielskie oraz 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną. 
Za wzorową pracę otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi i Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. 
Była też wielokrotnie nagra-
dzana przez dyrektora szko-
ły, kuratorium i ministerstwo 
oświaty. Przez cały okres pracy 
nauczała historii, pełniąc przy 
tym funkcje kierownika zespołu 
nauczycieli historii w gminie 
Strzegom. Jubilatka wspomina, 
iż przez wiele lat prowadziła 
kółko taneczne i historyczne 
opiekując się jednocześnie Izbą 
Pamięci Narodowej. Przez 5 lat 
prowadziła także Ośrodek Ku-
ratorski przy ul. Paderewskiego 
w Strzegomiu. Pod koniec pracy 
panią Alinę dotknęły poważne 
choroby oczu (nie widzi na 

jedno oko), a w roku 2011 
uległa udarowi. Pan Andrzej 
Marczek urodził się we Lwowie. 
Jego ojciec był nauczycielem 
w Gimnazjum św. Jadwigi, 
mama pracowała w Polskim 
Radiu Lwów. Jak większość 
Polaków z Kresów, zostali wy-
siedleni. Krótko mieszkali pod 
Przeworskiem, a następnie wy-
jechali do Zabrza. Tam pan 
Andrzej ukończył LO i podjął 
pracę w Technikum Górni-
czym w Gliwicach-Sośnicy. 
W roku 1959 został powołany 
do wojska w Strzegomiu, gdzie 
poznał swoją przyszłą żonę 
Alinę, z którą ślubowali sobie 7 
września 1963 r. w USC Strze-
gom. W roku 1964 Pan Andrzej 
rozpoczął pracę w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Strzegomiu. Na 
krótko przyjął tam stanowisko 
dyrektora, jak również został 
zastępcą dyrektora w Szkole 
Podstawowej nr 6. W okresie 
wakacji pracował wraz z żoną na 
półkoloniach i obozach. Ukoń-
czył historię na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Pracując 
w szkole prowadził przez wiele 

lat kółko modelarskie i strze-
leckie LOK. Pan Andrzej zor-
ganizował i wykonał dwie Izby 
Pamięci Narodowej poświęcone 
Bohaterom Westerplatte i gen. 
Świerczewskiemu. Za swoją 
działalność zawodową i spo-
łeczną został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami, m. 
in.: Złotym Krzyżem Zasługi, 
Srebrnym Krzyżem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, 
Krzyżem J. Krasickiego i Me-
dalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa. Pan Andrzej przez 14 
lat pełnił również obowiązki 
kuratora sądowego i ławnika. 
Państwo Marczek doczekali 
się dwóch synów i czwórki 
wnuków. Obecnie oboje są na 
zasłużonych emeryturach. Pan 
Andrzej opiekuje się chorą 
zoną.

Burmistrz Zbigniew Suchta 
składając Jubilatom serdeczne 
życzenia podkreślił ich ogromny 
wkład w kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku strzegomskiej 
oświaty. Wyraził słowa podzię-
kowaniu dla Państwa Marczek 
za serdeczne przyjęcie podczas 

jego początków pracy w zawo-
dzie nauczyciela. Przewodni-
czący Rady Miejskiej - Tadeusz 
Wasyliszyn dodał, że oboje 
Jubilaci byli dla niego wzorem 
w pracy zawodowej. Obejmując 
stanowisko dyrektora PSP nr 4 
w Strzegomiu starał się zawsze, 

aby szkoła funkcjonowała na tak 
wysokim poziomie, jaki wyzna-
czyli jego poprzednicy. Życzymy 
Jubilatom przede wszystkim 
dużo zdrowia, pogody ducha 
oraz doczekania kolejnych rocz-
nic pożycia małżeńskiego.

red

Wielka więź polsko – kanadyjska

Państwo Marczek świętowali złote gody 

Drugi zjazd odbił się szerokim echem. Jak zgodnie twierdzą uczestnicy, to był niezapomniany wieczór,pełen emocji, wspomnień i wzruszeń 

Strzegomianie przeżyli ze sobą 50 lat. Życzymy Jubilatom dużo zdrowia, pogody ducha oraz doczekania kolejnych rocznic pożycia małżeńskiego

Prace przebiegać będą dwuetapowo i zakończą się do końca listopada br. - 
Wybudowanie tej studni pozwoli na zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na 
czas zwiększonych rozbiorów wody oraz w trakcie remontów i konserwacji 
istniejących studni w celu przywrócenia ich pierwotnych wydajności – tłumaczy 
Dorota Borkowska, prezes WIK Spółka z o. o. w Strzegomiu.
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Jedna ze Wspólnot Mieszka-
niowych wystąpiła o zawarcie 
ugody związanej z różnica-
mi wodomierzowymi. W ra-
mach porozumienia zniesio-
no wszelkie koszty sądowe, 
wspólnota podpisała umowę 
na wodomierz główny, uzgod-
niła sposób rozliczania różnic 
wodomierzowych i spłaciła 
zadłużenie, natomiast WiK 
Sp. z o.o. przejęła za zarządcę 
obowiązek rozliczania różnic 
wodomierzowych w budyn-
ku. 

Zgodnie z Ustawą o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków 
całość dostarczanej wody do nie-
ruchomości odbiorcy usług mie-
rzona jest na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, który jest 
zamontowany na przyłączu wo-
dociągowym w piwnicy budynku 
lub w studni wodomierzowej 
zlokalizowanej przed budynkiem. 
W przypadku indywidualnego 
rozliczania za świadczone usługi 
odczytywane są również wodo-
mierze w lokalach u odbiorców. 
Stosowane obecnie wodomierze 
są przyrządami mechanicznymi 
i w zależności od jakości wyko-
nania posiadają odpowiednią 
klasę dokładności. Przyczyną 
powstawania różnic wskazań  
wodomierzy jest m.in. klasa i 
sposób zamontowania wodomie-

rzy indywidualnych (im wyższa 
klasa wodomierza, tym mniejsze 
różnice wskazań, przy wyższej 
klasie wodomierza nie ma też 
znaczenia czy jest on montowany 
w pionie, czy w poziomie), błędy 
pomiarowe wodomierzy, pobór 
wody poniżej progu rozruchu 
wodomierza indywidualnego tzw. 
nierejestrowane przecieki (np. 
cieknące spłuczki, kapiące krany, 
itp.), ingerowanie w mechanizm 
wodomierza (magnesy, szpilki).  
Należy  zwrócić uwagę, że w 
dwóch ostatnich przypadkach 
mowa jest o wodzie pobranej i 
odnotowanej przez wodomierz 
główny w budynku, ale nie od-
notowanej przez wodomierz 
indywidualny zamontowany w 
lokalu (stąd powstające różnice). 
Sposób rozliczania różnic został 
szczegółowo opisany i uregulo-
wany w Ustawie o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, która 
zawiera m.in. zapis mówiący, 
że „właściciel lub zarządca na 
podstawie umowy, o której mowa 
w ust. 1, reguluje należności wyni-
kające z różnicy wskazań między 
wodomierzem głównym a sumą 
wskazań wodomierzy zainstalo-
wanych przy punktach czerpal-
nych wody” (zapraszamy również 
do zapoznania się z odpowiedzią 
podsekretarza stanu w Minister-
stwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej – z upo-
ważnienia ministra - na inter-

pelację nr 1111 w sprawie zasad 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków w budynkach wieloloka-
lowych na stronie www.sejm.gov.
pl/). Obecnie na terenie gminy 
Strzegom niektóre Wspólnoty 
Mieszkaniowe nie stosują się do 
przepisów ustawy i nie uważają 
za konieczne rozliczenie powsta-
łych różnic. Spółka Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu ze 
100% udziałem gminy zobowią-
zana jest działać zgodnie z literą 
prawa. W związku z tym zaszła 
konieczność dochodzenia należ-
ności z tytułu różnic wodomie-
rzowych na drodze sądowej od 

Wspólnot Mieszkaniowych, któ-
re nie respektują obowiązujących 
przepisów (koszty prowadzonych 
spraw są wysokie i obciążą jedną 
ze stron procesu). 

Dlatego też jedna ze Wspól-
not Mieszkaniowych wystąpiła 
o zawarcie ugody przed sądem, 
ponieważ uznała, że przepisy 
ustawy precyzyjnie określają 
obowiązki zarządów i właścicieli 
w budynkach wielolokalowych. 
Zachęcamy Wspólnoty Mieszka-
niowe do ugodowego załatwiania 
spraw związanych z różnicami 
wodomierzowymi (niekonieczne 
przed sądem). 

red

Pierwsza  ugoda 
Wzajemne porozumienie można spisać w biurze Spółki WiK przy ul. Wesołej 7 w Strzegomiu

W roku bieżącym, w termi-
nie od 20 maja do 13 września, 
wykonano szereg prac pielę-
gnacyjnych i porządkowych te-
renu gminnego tzw. „Małpiego 
Gaju” za halą sportową Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu. 

Prace te obejmowały oczysz-
czenie terenu z nagroma-
dzonych zaniecz yszczeń, 
uporządkowanie i bieżącą 
pielęgnację zieleni niskiej, 
uporządkowanie terenu z gru-
zowisk oraz szereg innych 
prac porządkowych wynikłych 
w trakcie wykonywania bie-
żących czynności. Zadania 
te realizowane były przez 
pracowników zatrudnionych 
w ramach prac interwencyj-
nych oraz innych form za-
trudnienia osób bezrobotnych 
z terenu gminy Strzegom, 
świadczących pracę w ZUK 
w Strzegomiu Sp. z o.o. Poza 
pięcioma osobami zaangażo-

wano również pracowników 
ZUK - łącznie w wymia-
rze ok. 360 roboczogodzin.  
- W podanym okresie do-
celowo pracę wykonywało 
5 osób oraz okresowo, do 
wykonania szeregu zadań 
z użyciem specjalistycznego 
sprzętu, maszyn i urządzeń, 
pracownicy wydziału zieleni 
ZUK w Strzegomiu – mówi 
Zbigniew Rodak, prezes za-
rządu ZUK. W celu wykonania 
wyszczególnionych prac użyto, 
poza podstawowymi ręcznymi 
narzędziami (taczki, sekatory, 
siekiery, itp.), sprzęt mecha-
niczny i specjalistyczny jak: ko-
parko-ładowarka, piły mecha-
niczne, podkrzesywarki i kosy 
spalinowe, nożyce spalinowe, 
dmuchawy i opryskiwacz spa-
linowy oraz środki transportu 
(ciągnik rolniczy z przyczepą, 
samochody „hakowce” z kon-
tenerami, przyczepki). 

red

W  l ipcu  b r. 
wandale zdewa-
stowali Pomnik 
Żołnierzy Ra-
dzieckich przy 
ul . Kasztelań-
skiej  w Strze-
gomiu, oblewa-
jąc go brązową 
i żółtą farbą. Pod 
pomnikiem po-
zostawili także 
kartki, na któ-
r ych umieści l i 
napis jednoznacznie określa-
jący sprzeciw wobec Armii 
Czerwonej.

Pod koniec października po-
mnik ten został po raz kolejny 
wyczyszczony, odnowione 
zostały na nim napisy, dzięki 

czemu nie odstrasza już swoim 
wyglądem nie tylko mieszkań-
ców, ale również osób tamtędy 
przejeżdżających. W pobliżu 
pomnika został zamontowany 
24-godzinny monitoring.

red

„Małpi Gaj” uporządkowany

Pomnik jest już odnowiony Koszarowa 
przebudowana

Zakończono prace zwią-
zane z real izacją zadania 
inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej 
ul. Koszarowej w Strzego-
miu wraz z budową drobnej 
infrastruktury przestrzeni 
publicznej na terenach powoj-
skowych” – ETAP I „Przebu-
dowa odcinka ul. Koszarowej 
w Strzegomiu”. Wykonano 
nawierzchnię jezdni z asfalto-
betonu, chodnik o nawierzch-
ni z kostki betonowej oraz 
zjazdy do posesji graniczą-
cych z ul. Koszarową. 

red

Profilaktyka walki z rakiem, 
opowieści z życia wzięte 
o tym jak żyć, kiedy to się 
już zdarzy, suplementy die-
ty wspomagające terapię 
oraz porady kosmetyczki 
i brafitterki zdominowały 
tematykę III Spotkania 
Kobiet, zorganizowanego 
przez Sabinę Cebulę w auli 
strzegomskiego LO.

Spotkanie odbyło się 19 paź-
dziernika br. i przebiegło pod 
hasłem „Zatrzymaj się …na 
chwilę dla siebie”. Zagadnienia 
przybliżały prelegentki - znane 
osobistości ze świata kobiet. 
Lek. med. Anna Łukowiak 
– Sokołowska, specjalistka 
chemioterapii nowotworów 
przybliżyła tematykę walki 

z rakiem. Jak należy radzić 
sobie z chorobą i normalnie 
żyć opowiedziały panie, które 
dotknęła choroba. Metody 
stosowane w walce z obrzęka-
mi zaprezentowała Katarzyna 
Jodko, prezes Centrum Reha-
bilitacji i Medycyny Fizykalnej 
„HELIOS”. Suplementy diety 
zaprezentowała Elżbieta Stal, 
właścicielka sklepu zielarsko 
– medycznego w Strzegomiu. 
Zabiegi specjalne na biust były 
tematem wystąpienia Ma-
rii Szymańskiej, właścicielki 
Punktu Piękności. O doborze 
profesjonalnego biustonosza 
opowiadała Justyna Dąbrow-
ska, współwłaścicielka  pierw-
szego w Wałbrzychu salonu 
„Brafitteria”. Magda Janiak 
z Akademii Ruchu i Tańca 
BANS zachęcała do czerpania 

radości z tańca, a podopieczne 
z jej szkoły zaprezentowały 
swoje możliwości taneczne. 
Prelegenci byli także fun-
datorami upominków, które 
rozlosowano pod koniec spo-
tkania. Spotkanie błyskotli-
wie poprowadziła Elżbieta 
Farion. Wagę podejmowa-
nego na spotkaniu problemu 
podkreśliły swoją obecnością 
posłanki na Sejm RP - Monika 
Wielichowska i Agnieszka 
Kołacz- Leszczyńska. Celem 
wszystkich podjętych działań 
profilaktycznych na trzecim już 
strzegomskim spotkaniu kobiet 
jest zmniejszenie zachorowalno-
ści na raka piersi i zwiększenie 
prozdrowotnej świadomości 
kobiet, eliminującej strach przed 
chorobą i jej skutkami. 
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Nie czekaj, aż to się zdarzy…
Specjaliści mówili o chorobie nowotworowej, profilaktyce i leczeniu 

160 tys. zł – tyle w tym roku 
otrzymały ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego strzegomskie orga-
nizacje na realizację zadań publicz-
nych. Właśnie to dofinansowanie 
pozwoliło na realizację wielu zadań 
publicznych na rzecz mieszkańców 
gminy Strzegom, które często bez 
dodatkowego wsparcia nie byłyby 
wykonalne. 

Strzegomskie organizacje po-
zarządowe aktywnie poszukują 

możliwości dofinansowania re-
alizowanych zadań publicznych. 
Nie sięgają już tylko po pieniądze 
z budżetu gminy, ale także często 
wygrywają w konkursach ogłasza-
nych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 
W tym roku dofinansowano za-
dania z obszaru kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego, ale 
także z zakresu kultury fizycznej 
i sportu np. dotyczące doposaże-
nia bazy sportowej. 

Oto lista organizacji pozarzą-
dowych z terenu gminy Strze-
gom, które pozyskały dofinan-
sowanie z UMWD. 

Pieniądze od marszałka
W 2013 r. organizacje z terenu gminy Strzegom otrzymały dotacje w wysokości ponad 150 tys. zł 

Powstanie nowej zatoki auto-
busowej realizuje gmina Strze-
gom na podstawie porozumienia 
z Województwem Dolnoślą-
skim. – Zatoka powstała w ciągu 
tygodnia. W tej chwili trwa 
uporządkowanie terenu. Lada 
chwila będzie odbiór techniczny 
i oddamy zatokę do użytkowa-
nia. O jej powstanie mieszkańcy, 
szczególnie osiedla „Domki” 

i sąsiedniej dzielnicy, zabiegali 
od wielu lat. W kierunku na 
Świdnicę jest utrudniony do-
stęp do autobusów. Mieszkańcy 
musieli chodzić na przystanek 
na ul. Leśnej. W tej chwili będą 
mogli korzystać z nowej zatoki 
koło Lidla - mówił zastępca bur-
mistrza Strzegomia, Wiesław 
Witkowski. 
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Zatoka niebawem otwarta

Nie dewastujmy pomników, nie niszczmy tego, co jest na naszej ziemi. Bo za 
pieniądze, które zostały przeznaczone na odnowienie zniszczonego mienia, 
można byłoby zrobić coś dla mieszkańców. Dlatego nie bądźmy obojętni na 
akty wandalizmu!

Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 15 listopada br. Koszt 
inwestycji wynosi około 100 tys. zł.

Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „AKCJA” – 52 000 zł
Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu – 18 000 zł
Ludowy Klub Sportowy Stragona Strzegom – 50 000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – 15 000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej – 12 000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddział Miejsko Gminny w Strzegomiu – 6 000 zł
Ludowy Klub Sportowy „Herbapol” Stanowice – 6 000 zł
Klub Sportowy „Start” Strzegom – 2 000 zł

Wykonawcą robót była firma 
P.H.U.N. „STAL-LOK” Jadwiga 
Rypan, ul. Mickiewicza 14, 58-
130 Żarów.
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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 odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

mieszkańcy: witam Panie bur-
mistrzu. Pytanie dotyczy naszej 
drogi w Żółkiewce. kanalizacja 
już działa, a drogi dalej nie ma. 
kolejne 2 lata mamy czekać?

Nie 2 lata, ale dziękuję za 
cierpliwość. Wyłoniony już jest 
wykonawca i przystępuje do 
odtworzenia dróg po budowie 
kanalizacji we wsi Żółkiewka 
i Wieśnica. Prace rozpoczną się 
początkiem listopada.

Ania: witam, zwracam się 
z uprzejmą prośbą o zainte-
resowanie się sprawą sklepu 
w olszanach, pod którym na 
ławeczce bez przerwy przesia-
dują ” stali bywalcy”, racząc się 
różnymi trunkami i zaczepia-
ją różnymi docinkami ludzi. 
osobiście doświadczyłam tego 

i nie było to miłe. jest chyba 
prawo, które zakazuje spoży-
wania alkoholu pod sklepem, bo 
właściciele raczej sobie z tego 
nic nie robią, skoro ustawili im 
ławeczkę.

Sprawę skierowałem do 
Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych, która skieruje tam 
kontrolę.

emila: witam, problem polega 
na tym, że nadal nikt nic nie 
zrobił z porządkiem na przy-
stanku koło orlenu. tam jest 
przystanek przeznaczony dla 
dzieci, a nadal stoją tam lu-
dzie oczekujący na autobus do 
wrocławia. Palą, pełno petów, 
a obok szkoła – ładny przykład! 
czy nie da się coś z tym zrobić?

Na tym przystanku mogą 
zatrzymywać się autobusy 
dowożące ludzi do pracy na 
strefy inwestycyjne - to się 
nie zmieni. Prośba do osób 
tam oczekujących o zachowa-
nie porządku, skierowana od 
mieszkańców, a także w moim 
imieniu. 

katarzyna: chciałabym zapy-
tać na jakiej zasadzie wybiera 
się Honorowego obywatela 
strzegomia? Był w strzegomiu 
jeden Pan, wieloletni sołtys 
strzegomia, społecznik, radny, 
kombatant wojenny itd. mowa 
o doskonale nam znanym, nie-
stety nieżyjącym już michale 
czyczerskim? wydaje mi się, że 
człowiek ten zasługuje na to 
odznaczenie. Pozdrawiam.

Jest regulamin, kto może 
złożyć wniosek o nadanie ty-
tułu Honorowego Obywatela 
Strzegomia. Wniosek może 
złożyć: przewodniczący Rady, 
radni w liczbie co najmniej 
siedmiu, burmistrz oraz komi-
sje Rady Miejskiej.

witam panie Burmistrzu, tyle 
się remontuje dróg i parków, 
a ja chciałabym panu zwrócić 
uwagę na skwer przy Placu 
jana Pawła tj. łącznik (przy 
zakładzie pogrzebowym) od 
bardzo wielu lat straszy beto-
nowymi połamanymi schodami 
i błotem, i to wszystko bardzo 
blisko Bazyliki. wstyd żeby 
turyści, którzy często nas odwie-
dzają, a zwłaszcza to miejsce, 
na to patrzyli.

Znam temat i podzielam 
pani zdanie. W 2014 sprawa ta 
zostanie załatwiona. Postaram 
się, by było to wiosną. Zada-
nie to obejmie także chodnik 
naturalnie wydeptany przez 
mieszkańców (to znaczy, że jest 
potrzebny) ul. Kościelna – ul. 
Świdnicka. 
natalia: witam. z mężem skła-
daliśmy wniosek o przyznanie 
mieszkań. czy jest już lista osób 
ubiegających sie o przydział 
mieszkań? Pozdrawiam

Projekt listy zostanie ogło-
szony po zaopiniowaniu przez 
Komisję Rady Miejskiej ok. 
połowy listopada. Niezależnie - 
każdy z wnioskujących o przy-
dział mieszkania otrzyma od 
Zarządcy stosowną informację 
pisemnie. Zaznaczam, iż jest to 

projekt i osoby, które nie zna-
lazły się na liście, będą mogły 
wnieść odwołanie. Ostateczna 
lista powinna zostać zatwier-
dzona z końcem roku i zacznie 
obowiązywać od dnia 1 stycz-
nia 2014 r. 

janusz: cóż nie wiem jak 
to zaklasyf ikować, ale piszę 
w sprawie ulic w strzegomiu. 
zastanawia mnie, dlaczego um 
nie chce upamiętnić męczeńskiej 
śmierci więźniów kl gros-
s-rosen, który leży na terenie 
gminy. dlaczego w strzegomiu 
nie ma ul. ofiar gross-rosen? 
jest i chwała za to ul. of. ka-
tynia, ale jest i ulica ceglana, 
rybna, niecała czy krótka. 
są ulice ku czci osób nie zwią-
zanych ani z miastem, ani tak 
wybitnych patrząc na historie 
Polski. właśnie powstała ulica 
widokowa. dlaczego wiec mia-
sto nie chce nadać jednej z ulic 
nazwy ku czci of iar gross-
rosen? i proszę nie mydlić oczu 
kosztami, bo środki na zmianę 
nazwy ulicy na „dworcową” 
się znalazły.

Nazwa ulicy to wniosek 
mieszkańców lub akceptacja 
zaproponowanej nazwy danej 
ulicy. Tak było w przypadku 
ulicy Widokowej, którą za-
akceptowali. Mieszkańcy nie 
chcą zmian nazw ulicy, bo jest 
to bardzo kłopotliwa sprawa 
związana z wymianą wszyst-
kich dokumentów, a także 
zmiana danych we wszystkich 
instytucjach gdzie znajdują się 
pod adresem tych osób. Gminę 

to wiele nie kosztuje - kilka 
tabliczek (nie mydlę oczu), 
ale dla mieszkańców to wielki, 
wielki kłopot.

crossowcy i quadowcy: witam! 
wypowiadam się w imieniu 
wszystkich crossowców oraz qu-
adowców z całej gminy strze-
gom. można zaobserwować, że 
jest nas coraz więcej, a także są 
wśród nas osoby młode, które 
uwielbiają sporty motorowe. 
moje pytanie brzmi: czy można 
by było zorganizować sekcję 
w osir-ze, która by organizo-
wała zawody np. o Puchar Bur-
mistrza w kategorii młodzik, 
junior oraz senior? Przecież jest 
tyle nieużytków, które należą 
do gminy, a przecież np. przy 
kanalizacji płaci się za wywóz 
ziemi, chociaż można by było 
to nawieźć na nieużytki i zro-
bić mały tor motocrossowy lub 
organizować to np. w rusku 
czy w rogoźnicy na wspa-
niałych górach. Bardzo dużo 
ludzi poprze tę inicjatywę, gdyż 
nie ucierpi na tym przyroda, 
która cierpi, bo nie ma gdzie 
jeździć. Pamiętam, że parę lat 
temu były organizowane takie 
zawody albo na osir-ze albo 
w rogoźnicy i patronat nad 
tym miał osir, ale człowiek, 
który to prowadził odszedł od 
nas i niestety nie ma się tym kto 
teraz zająć, a motocrossowców 
jest coraz więcej. Pozdrawiam! 
Przykładem jest motohałda 
w wałbrzychu.

Już odpowiadałem na ta-
kie pytanie. Temat ten jest 

do podjęcia przez prywatną 
inicjatywę. Myślę, że na tym 
można zarobić. Gmina nie 
jest  instytucją, która po-
winna zajmować się takimi 
zadaniami. Zachęcam też do 
założenia Stowarzyszenia 
Miłośników Crossu, wtedy 
gmina będzie mogła wspo-
móc działalność w ramach 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

michał: Panie Burmistrzu, 
nie sądzi Pan, że przy budo-
wie chodnika w tomkowicach 
wypadałoby wymienić asfalt. 
zwłaszcza na samym począt-
ku (zjeździe w dół, w stronę 
wsi, obok kościoła), gdzie jest 
budowany... trochę to głupio 
wygląda - nowy chodnik do 
dziurawej, nierównej drogi. 
Firma, która budowała dro-
gę z tomkowic do trasy na 
jelenią górę, nie pociągnęła 
asfaltu w stronę centrum wsi, 
wydaje mi się, że za to gmina 
powinna to uczynić, chociaż 
\”płatami na całej powierzch-
ni\”, zwłaszcza przy budowie 
chodnika. dziury są również 
od świetlicy w stronę jugo-
wej - wypadałoby naprawić 
nawierzchnię. czy budowa 
chodnika będzie kontynuowa-
na przez całą wieś? czekam 
na ruchy z urzędu - pozdra-
wiam.

W przyszłym roku skończy-
my chodnik. Droga jest w za-
rządzie powiatu, ale z tego 
co wiem, nie planowany jest 
remont tej drogi.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Urząd Miejski w Strzegomiu, 
jako jeden z dwóch urzędów 
w Polsce został wyróżniony po 
raz czwarty złotym medalem 
QI 2013 - Serwis. Uroczysta 
gala podsumowująca VII edy-
cję Ogólnopolskiego Programu 
Najwyższa Jakość Quality In-
ternational 2013 odbyła się 18 
października br. w Poznaniu. 
Dyplomy, medale i Perły QI 
2013 zostały wręczone laure-
atom największego programu 
projakościowego w Polsce or-
ganizowanego przez Forum-
Binesu.pl i cykl gospodarczy 
Forum Biznesu w Dzienniku 
Gazecie Prawnej. Program 
odbywa się pod patronatem 
Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Klubu Polskie Forum ISO 
9000. Urząd Miejski w Strze-
gomiu po raz czwarty zdobył 
tytuł Laureata QI w kategorii: 
QI Services - Usługi Najwyż-
szej Jakości. Kapituła doceniła 
działania Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, mające na celu 
podwyższanie standardów 
obsługi mieszkańców, m.in. po-
przez odpowiednią organizację 
pracy i realizację projektów 

ułatwiających dostęp do miej-
skich baz danych. Podczas uro-
czystej gali, podsumowującej 
VII edycję Programu zostały 
nagrodzone podmioty posiada-
jące czytelną politykę jakości, 
wyłonione w trzech katego-
riach: QI product – produkt 
najwyższej jakości, QI services 
– usługi najwyższej jakości, QI 
order – zarządzanie najwyż-
szej jakości. Urząd Miejski 
w Strzegomiu reprezentowali 
na gali - Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzego-
mia i Iwona Zabawa – Budzi-
szyn, sekretarz gminy.
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Urząd w gronie najlepszych 

Burmistrz Zbigniew Suchyta: 
W ostatnim okresie otrzy-
małem pytanie, do którego 
chciałbym szerzej się od-
nieść. 

Kiedy rozpocząłem pracę jako 
burmistrz Strzegomia, zastałem 
Jaroszów jako wieś w ogóle nie-
przygotowaną na rozwój. Podsta-
wą rozwoju jest plan przestrzenny 
zagospodarowania, który nie był 
zmieniany od lat w Jaroszowie. 
W trybie ekspresowym dokona-
liśmy zmiany planu, w którym 
znalazło się miejsce na obiekty 
sportowe i kulturalne, ośrodek 
zdrowia i aptekę (Orlik wybu-
dowany został w roku 2012 – 
koszt inwestycji to kwota ponad 
1,1 mln zł). Został zakończony 
projekt na budowę centrum 
sportowo – kulturalnego, w któ-
rym swoją siedzibę znajdzie 
biblioteka, świetlica wiejska, 
Ochotnicza Straż Pożarna oraz 
sala z przeznaczeniem na działa-
nia kulturalne i sportowe. Kosz-
torys inwestycji to kwota blisko 
4 mln zł. Teraz oczekujemy na 
nowe nabory na dofinansowanie   
z Unii Europejskiej, by podjąć się 

tej inwestycji. Chciałbym dodać, 
że w roku 2010 w konkursie 
w Urzędzie Marszałkowskim 
zostało 10 mln zł na dofinanso-
wania takich inwestycji. Dlaczego 
nie było projektu na inwestycje 
w Jaroszowie? 

W ostatnich trzech latach gmi-
na pozyskała ponad 2 mln zł na 
remonty kapitalne 6 świetlic. Ja-
roszów nie miał projektu. W roku 
2013 w Jaroszowie zaplanowana 
została budowa dwóch placów 
zabaw. Jeden z nich powstanie 
niebawem na podwórku szkol-
nym, by mogły bawić się tam także 
dzieci z przedszkola - nie wiem 
czemu przeniesionego do budyn-
ku zupełnie nieprzystosowanego 
na taką działalność. Było piękne 
przedszkole z dobrym terenem 
zielonym, gdzie zrobiono miesz-
kania. Kiedy zostanie wybudowa-
ne centrum sportowo – kulturalne, 
chcielibyśmy cały budynek, gdzie 
obecnie znajduje się przedszkole 
i sala gimnastyczna, przeznaczyć 
na poprawę jego bazy. Drugi plac 
powstanie na „Hotelach”. Nie-
stety bardzo długo oczekujemy 
na weryfikację naszego wniosku 
o dofinansowanie tego zadania 
w Urzędzie Marszałkowskim. Jest 

projekt i zaraz po pierwszej wery-
fikacji, możemy rozpocząć budowę. 
Myślę, że będzie to jednak wiosna 
2014. Koszt budowy obu placów to 
kwota prawie 190 tys. zł. 

Wykonany został projekt re-
montu drogi od krajowej „5” do 
garaży i inwestycja ta zostanie 
wykonana z budżetu 2014 roku. 
Koszt remontu tej drogi to kwota 
blisko 480 tys. zł. 

Ważnym działaniem było od-
danie do użytku kanalizacji dla 
Jaroszowa w roku 2011 i dofinan-
sowania przyłączy w wysokości 
90 % wartości, z czego 45% to 
dofinansowanie gminy i 45% 
dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Remont budynku Szkoły Pod-
stawowej w Jaroszowie został 
ujęty w wykonanym już projekcie 
termomodernizacji szkół w gmi-

nie Strzegom. Wartość tego zada-
nia to 478,4 tys. zł. Cieszy mnie 
bardzo duża aktywność niedaw-
no powstałego Koła Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów 
i Rusko. Ciekawe pomysły na 
poprawę warunków życia we wsi 
warte realizacji ma także Rada 
Sołecka. Piękna prezentacja wsi 
na dożynkach w Granicy, organi-
zacja różnych spotkań integracyj-
nych i zawodów sportowych jest 
dla samorządu strzegomskiego 
informacją, że warto i trzeba 
inwestować w Jaroszowie. 

Szanowny internauto! Nie da 
się zrealizować w trybie ekspre-
sowym wszystkich oczekiwań 
zwłaszcza, że w roku 2011 za-
czynaliśmy od zera, bez planów 
i projektów, a to podstawa roz-
woju.

zbigniew Suchyta

Jaroszów wkrótce rozkwitnie
Co roku wieś dostaje 25 tys. zł w ramach Funduszu Sołeckiego, który wydaje zgodnie z wolą mieszkańców 

Gala Laureatów QI 2013 była świetną okazją do spotkania się w elitarnym 
gronie Liderów QI, wymiany poglądów i dyskusji z przedstawicielami wielu 
branż gospodarki, samorządu i polityki. Forum Biznesu to oprócz platformy 
wymiany doświadczeń, także liczne wydarzenia stymulujące i kreujące 
propagowanie idei jakości w wielu obszarach. Jak zaznaczyła Anna Biszko-
wiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, podstawowym celem konkursu 
jest promocja instytucji, producentów i usługodawców, a przede wszystkim 
wytwarzanych przez nich wyrobów i usług o najwyższych parametrach jako-
ściowych, a tym samym zwiększanie ich konkurencyjności na rynku polskim, 
europejskim i światowym. 

Gmina Strzegom finansuje w Jaroszowie funkcjonowanie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego, filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Ochotniczej Straży 
Pożarnej i klubu piłkarskiego – Unii Jaroszów. Wykonywane są remonty 
mieszkań komunalnych. Wieś ma corocznie do dyspozycji kwotę 25 000 zł 
w ramach Funduszu Sołeckiego, która wydawana jest zgodnie z wolą zebrania 
wiejskiego.
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Na XLIV Sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, która 
odbyła się 23 październi-
ka br., radni dyskutowali 
o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 
2012/2013, a także podjęli 
uchwał y dotyczące m.in. 
nadania tytułu „Honoro-
wego Obywatela Strzego-
mia” czy nadania nazwy 
ulicy w Strzegomiu.

Najważniejszą częścią sesji 
była dyskusja na temat tego, 
co udało się zrobić w gminnej 
oświacie w latach 2012/2013. 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
dba o to, by placówki oświa-
towe tworzyły bezpieczne i hi-
gieniczne warunki nauki dla 
dzieci. Realizowane są liczne 
remonty obiektów szkolnych. 
Gmina troszczy się również 
o wyposażenie szkół i placó-
wek w pomoce dydaktyczne 
i sprzęt niezbędny do reali-
zacji programów nauczania. 
Ważną działalnością gminy 
jest zapewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki dla dzie-
ci.– Jesteśmy dumni z trans-
formacji Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Kostrzy, 
w której dodatkowo udało 
nam się stworzyć oddział „0”, 
bibliotekę oraz punkt medycz-
ny. Ponadto na terenie gminy 
powstały dwa Orliki, boisko 

wielofunkcyjne przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 4, 
budujemy salę gimnastyczną 
w Goczałkowie i w tym roku 
powstaną jeszcze cztery place 
zabaw - mówił burmistrz, 
Zbigniew Suchyta. Warto 
także nadmienić, iż sołectwa: 
Morawa, Międzyrzecze oraz 
Żółkiewka wzbogaciły się 
o niepubliczne przedszkola. 
- Uczniowie z naszych szkół 
osiągają coraz wyższe wyniki 
egzaminów, a co za tym idzie, 
najlepsi z nich otrzymują sty-
pendia naukowe za wybitne 
osiągnięcia. Jest to z pewno-
ścią także zasługa nauczy-
cieli i dyrektorów placówek 
oświatowych, którzy każdego 
dnia wkładają wiele wysiłku 
w wykształcenie młodych lu-
dzi - kontynuował burmistrz. 
Szkoły otrzymują dodatkowe 
środki finansowe na reali-
zowanie zadań oświatowych 
takich jak: „Radosna Szkoła”, 
indywidualizację procesu na-
uczania, projekty ekologiczne 
czy wymiany międzynaro-
dowe młodzieży. Dzięki tak 
licznym działaniom oraz sys-
tematycznemu realizowaniu 
zadań oświatowych, Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniła 
wizerunek szkół na terenie 
naszej gminy. – Duży ukłon 
w stronę nauczycieli i dyrekto-
rów placówek, którzy czynnie 
dbają o to, by w naszych szko-

łach nie tylko było pięknie, ale 
by poziom nauczania był coraz 
wyższy - dodała radna, Maria 
Michalec. 

Tradycyjnie, jak na każdej 
sesji , radni podjęli  l iczne 
uchwały. Tym razem do-
tyczyły one nadania tytułu 
„Honorowego Obywatela 
Strzegomia” Jerzemu Orab-
czukowi , zmiany s ta tutu 
gminy Strzegom dot. wcze-
śniej podjętych uchwał w 
sprawie: przekształcenia sa-
morządowego zakładu bu-
dżetowego pod nazwą Za-
kład Usług Komunalnych w 
Strzegomiu w spółkę prawa 
handlowego oraz nadania 
PSP w Stanowicach imienia 
Jana Brzechwy. Dodatkowo 
nasze miasto wzbogaciło się 
o nową ulicę „Widokową” 
w związku z powstaniem no-
wych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową. Radni podjęli 
decyzję o zmianie uchwały 
w sprawie ustanowienia do-
rocznych nagród w konkursie 
o nazwie „Odnów i Wygraj” 
za osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania i ochro-
ny materialnej gminy, jak 
również w sprawie przy-
jęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. 
Ponadto podjęto uchwały do-
tyczące zmiany miejscowego 
p lanu  zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 

położonych w historycznym 
centrum miasta Strzego-
mia oraz obszarów poło-
żonych w obrębie 1 miasta 
Strzegom, przyjęto program 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz uchwa-
lono program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Ponadto na 

sesj i  wiceprzewodnicząca 
RM - Maria Michalec od-
czytała pismo od wojewody 
dolnośląskiego, który wy-
dał  zarządzenie zastępcze 
ws. wygaśnięcia mandatu 
Andrzeja Gregorczyka. Te-
raz przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu - 
Tadeusz Wasyliszyn musi 

poczekać 30 dni na uprawo-
mocnienie się zarządzenia, 
po czym będzie mógł wy-
stąpić do komisarza wybor-
czego o wskazanie kolejnego 
kandydata, który startując 
z tego samego komitetu co 
Andrzej Gregorczyk, uzyskał 
najwięcej głosów.

kw

O strzegomskiej oświacie i nie tylko
Przewodniczący RM T. Wasyliszyn poinformował, że wojewoda wydał zarządzenie zastępcze ws. wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Gregorczyka

Na ostatniej sesji (23.10 br.,) 
radni nadali Jerzemu Orab-
czukowi - prezesowi Związku 
Sybiraków w Strzegomiu, ty-
tuł Honorowego Obywatela 
Strzegomia. Odczytanie aktu 
nadania i wręczenie odznaki 
Honorowego Obywatela od-
będzie się podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej 8 listopada 
2013 r. o godz.12.00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Jerzy Orabczuk urodził się 1 
maja 1932 r. w Stanisławowie 
(Ukraina), gdzie mieszkał wraz 
z rodzicami oraz trzema siostrami. 
W nocy, 10 lutego 1940 r. państwo 
Orabczukowie wraz z innymi 
polskimi rodzinami zostali depor-
towani przez żołnierzy NKWD 
na daleki Sybir do miejscowości 
Tomsk. Jerzy Orabczuk w wieku 
ośmiu lat zachorował ciężko 
na zapalenie płuc, w związku 
z czym został zabrany do szpitala, 
a stamtąd trafił do domu dziecka 
w Winiesiejsku, w którym przeby-
wał do 1942 roku. Po odnalezieniu 

przez starszą siostrę wrócił z nią 
do rodziców, którzy przebywali 
w Krasnyjar nad rzeką Ob. Tam 
wraz z innymi dziećmi został 
skierowany do pracy przy kuciu 
przerębli. Jednocześnie rozpoczął 
naukę w szkole, której celem było 
„wykorzenienie polskości”. Na-
stępnie został skierowany do nauki 
zawodu elektryka w Technikum 
Elektrycznym w Nowosybirsku. 
Dzięki nabytym umiejętnościom 
został zatrudniony jako bryga-

dzista elektryków. Po 18 latach 
katorżniczej pracy w roku 1958 
Jerzy Orabczuk wrócił do Polski. 
Zatrzymał się w Złotoryi, gdzie 
poznał swoją żonę Aleksandrę 
Sokołowską oraz otrzymał nakaz 
pracy w Zakładach Radiowych 
DIORA w Dzierżoniowie. Po-
czątkowo zamieszkali u rodziców 
pani Aleksandry w Bielawie, ale 
po krótkim czasie przenieśli się do 
Strzegomia. Po przepracowaniu 
kilkudziesięciu lat przeszedł na 
emeryturę i cały swój czas oraz 
energię życiową poświęcił pracy 
na rzecz jednoczenia wszystkich 
Sybiraków. Z jego inicjatywy 1 
września 2000 r. powstało Koło 
Związku Sybiraków w Strzego-
miu. Jego prezesem został Jerzy 
Orabczuk, który funkcję tę pełni 

do dnia dzisiejszego. Pełni on 
również funkcję wiceprezesa Wo-
jewódzkiego Oddziału Związku 
Sybiraków w Wałbrzychu. Jerzy 
Orabczuk jest inicjatorem wielu 
ciekawych przedsięwzięć na te-
renie gminy Strzegom, upamięt-
niających katorgę wysiedlonych 
na Sybir. Dzięki jego niestru-
dzonym staraniom strzegomscy 
Sybiracy mają swój sztandar, 
powstał w Strzegomiu pomnik 
Bezimiennej Matki Sybiraczki 
oraz Skwer Sybiraków. Wielo-
płaszczyznowa działalność pana 
Jerzego Orabczuka została do-
ceniona przez różne środowiska. 
Został odznaczony najwyższymi 
odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi. 

red

Nasz honorowy Obywatel
Jerzy Orabczuk jest m.in. inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz Sybiraków z gminy Strzegom 

Na XLIV Sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu radni zmie-
nili również uchwałę dotyczącą 
ustanowienia dorocznych nagród 
w konkursie o nazwie „Odnów 
i wygraj!” za osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania i ochrony kultury 
materialnej gminy Strzegom.

W celu uznania osiągnięć miesz-
kańców gminy Strzegom w zakresie 
utrwalania historycznego dziedzic-
twa strzegomskiej wspólnoty samo-
rządowej, ustalone zostały doroczne 
nagrody Burmistrza Strzegomia. 
Nagrody takie mogą być przyzna-
wane właścicielom lub wspólnotom 
mieszkaniowym, posiadającym 
budynki niewpisane do rejestru 
zabytków, które ze względu na swoje 
położenie, architekturę albo historię, 
stanowią cenne obiekty kultury 
materialnej gminy Strzegom, warte 
wyróżnienia, upowszechnienia 
i ochrony. Nagrody przyznawane 
są właścicielom lub wspólnotom 
mieszkaniowym za osiągnięcia 
o istotnym znaczeniu dla ekspozycji 
budynków, polegające na remoncie 
lub modernizacji elewacji. Konkurs 
obejmuje kategorie:

1. I kategoria- budynki wieloro-
dzinne

2. II kategoria- budynki jednoro-
dzinne

3. III kategoria- budynki inne 
niż mieszkalne, wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, 
z wyjątkiem wpisanych do 
rejestru zabytków

Do konkursu można zgłaszać 
przedsięwzięcia zakończone 
w okresie:
1) od dnia 1 listopada roku po-

przedzającego rok, w którym 
upływa termin składania zgło-
szeń do konkursu

2) do dnia 30 listopada roku, 
w którym upływa termin skła-
dania zgłoszeń do konkursu
Zgłoszenia do konkursu należy 

składać w terminie do dnia 6 
grudnia każdego roku, w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs - Odnów i Wygraj!”. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pi w terminie do dnia 31 stycznia 
przyszłego roku. Nagrody zosta-
ną przyznane do 15 lutego. 

red

Konkurs „Odnów i wygraj” 
– jakie zmiany regulaminu? 

Najważniejsze odznaczenia państwowe i resortowe
- Odznaka Honorowego Sybiraka przyznana przez Zarząd Główny Związku 
Sybiraków (18.01.1994 r.),
- Krzyż Więźnia Politycznego przyznany przez Prezydium Stowarzyszenia 
Polskich Więźniów Politycznych (15.08.1997 r.),
- Krzyż Zasługi przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów Obrońców Ojczyzny (1997 r.),
- Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniew-
skiego (14.12.1999 r.),
- Krzyż Zesłańca Sybiru przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
śniewskiego (25.02.2005 r.),
- medal „Pro Memoria” (2006 r.),
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (01.08.2008 r.),
- Srebrny Medal Zasług dla Związku Oficerów Rezerwy przyznany przez Zarząd 
Główny Związku Oficerów Rezerwy RP (29.11.2010 r.),
- medal pamiątkowy za wspieranie inicjatyw związanych z kultywowaniem 
pamięci przyznany przez 10. Opolską Brygadę Logistyczną im. płk Piotra 
Wysockiego (14.02.2012 r.)

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej 8 listopada br.
Otwarcie powitanie.
Wystąpienie burmistrza Strzegomia.
Prezentacja osoby Jerzego Orabczuka.
Odczytanie aktu nadania i uzasadnienia do uchwały.
Wręczenie odznaki Honorowego Obywatela Strzegomia.
Wystąpienia i gratulacje.
Zamknięcie obrad.
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W piątek, 25 października br. 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Stanowicach im. Jana 
Brzechwy odbyła się I Gminna 
Olimpiada Języka Angielskiego 
Szkół Podstawowych. Wzięli 
w niej udział reprezentanci 
wszystkich (dziewięciu) szkół 
podstawowych z gminy Strze-
gom.

Uczniowie mieli za zadanie 
rozwiązać test gramatyczny, 
zadanie ze słuchu, wykazać 
się wiedzą na temat historii 
i kultury krajów anglojęzycz-
nych, popisać się znajomością 
zwrotów, które służą do pra-
widłowej komunikacji. Naj-
lepszym anglistą okazał się 
Jakub Miszkiewicz z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 4 
im. Kornela Makuszyńskiego 

w Strzegomiu, którego opieku-
nem jest Agnieszka Przerada. 
Losy drugiego miejsca ważyły 
się do końca. Ostatecznie, po 
pasjonującej dogrywce drugie 
miejsce zajęła Natalia Oruba 
z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Sta-
nowicach, której opiekunem jest 
Piotr Szmidt. Trzecią lokatę 
wywalczył Kacper Rutka z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 
2 im. Mikołaja Kopernika, któ-
rego przygotowała Agnieszka 
Trzeciak. Nagrody ufundował 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta. Poczęstunek 
przygotowała Rada Rodziców. 
Wszystkim uczestnikom i opie-
kunom dziękujemy za udział 
i zapraszamy za rok!

red

W ramach partnerskiej współ-
pracy zaprzyjaźnionych miast 
szpital z Torgau przekazał gmi-
nie Strzegom łóżka szpitalne: 10 
szt. dla dorosłych, o wymiarach: 
dł. 2,30 x szer. 1,00 x wys. 0,90 
m (konstrukcja metalowa, wy-
posażone w materac, elektryczną 
regulację kąta oparcia pleców za 
pomocą pilota przewodowego, 
ramię z uchwytem ręki, cztery 
niezależne koła jezdne z blo-
kadą wszystkich kół i krążki 
odbojowe) oraz 5 szt. dla dzieci 
o wymiarach: dł. 1,70 x szer. 0,85 
x wys. 1,55 m (konstrukcja meta-

lowa, ze stałą wysokością leża na 
wysokości 70 cm, bez materaca, 
barierki frontowe z dwustopnio-
wą regulacją, cztery kółka jezdne 
z indywidualna blokadą i krążki 
odbojowe). 

Łóżka są dostępne dla po-
trzebujących nieodpłatnie na 
podstawie umowy użyczenia 
na czas określony w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Strzego-
miu przy ul. Armii Krajowej 23. 
Osoba do kontaktu: Zdzisława 
Siemińska - kierownik Działu 
Usług, tel. 74 6477 183.

gk

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Strzegomiu wzbo-
gaci się niebawem o nowy plac 
zabaw. Wszystko to w ramach 
programu rządowego „Radosna 
Szkoła”.

Po otrzymaniu środków fi-
nansowych na realizację budo-
wy placu zabaw, szkoła przy-
gotowała się do przetargu. 
Wpłynęło 6 ofert, z czego 
najkorzystniejszą złożyła firma 
COLOR- SPORT S.C. Adam 
Wilk, Waldemar Kosiorowski 
z Bierunia. Umowa z wyko-
nawcą została podpisana 31 
lipca br., w której określono 
termin zakończenia realizacji 
zadania na 19 października 
br. – Wykonawca jednak roz-
począł swoją pracę dopiero 
30 października. Przyczyną 
opóźnienia był brak posiadania 

pozwolenia Starostwa Powia-
towego w Świdnicy wskutek 
zbyt późnego i niepełnego 
złożenia dokumentacji przez 
projektanta, którego zatrudnia 
wykonawca - wyjaśnia dyrektor 
PSP nr 4 w Strzegomiu, Jani-
na Klonowska. Wykonawca 
jest zainteresowany jak naj-
szybszym zakończeniem prac, 
ponieważ zakupił już wyposa-
żenie dla placu. – Wykonawca 
będzie płacił kary umowne 
za opóźnienie w wykonaniu 
przedmiotu umowy. Zapewnił 
także, iż w I połowie listopa-
da zakończy budowę placu 
zabaw - kontynuuje dyrektor. 
Inwestycja ta jest nadzorowana 
przez Inspektora Nadzoru oraz 
Instytut Nadzoru Techniczne-
go z Wrocławia. 

red

Angielski mają w jednym palcu

Łóżka do użyczenia za darmo!

Już budują plac przy Czwórce

Strzegomianie nie zawiedli. 
120 osób zarejestrowało się 
w banku dawców szpiku fun-
dacji DKMS, dodatkowo ze-
brano 18 litrów krwi podczas 
akcji przeprowadzonej w nie-
dzielę (27.10) w strzegomskim 
LO. Akcja odbyła się pod 
patronatem posłanki na Sejm 
RP - Moniki Wielichowskiej 
oraz burmistrza Strzegomia - 
Zbigniewa Suchyty.

Impulsem do akcji była historia 
Cypriana Wielichowskiego, 
który zachorował na białaczkę. 
- Cyprian jest naszym rówie-
śnikiem, dlatego włączenie się 
w organizację tej akcji było czymś 
niezwykle naturalnym. Szpik 
i krew są niezbędne do ratowania 
życia naszych przyjaciół – wyja-
śnia licealistka Mariola Osińska. 
- Frekwencja była bardzo wysoka 
zwłaszcza, że procedura rejestracji 
dawców szpiku i dawców krwi nie 
jest krótka. Tym bardziej dzięku-
jemy tym, którzy poświęcili swój 
niedzielny czas, aby włączyć się 

w akcję ratowania życia – dodaje 
dyrektor Tomasz Marczak. Ak-
cję pilotowała klasa III C z wy-
chowawczynią Sylwią Łuszczki, 
ale do akcji dołączyli uczniowie 
ze wszystkich klas przygotowując 
słodki poczęstunek w postaci do-
mowych wypieków: makowców, 

czekoladowych babek, serników 
i jabłeczników. Dzień Dawcy 
Szpiku pod auspicjami Fundacji 
DKMS koordynowała klasa 
III c w składzie: Mariola 
Osińska, Kinga Małyszka, 
Dorota Bartnik, Angelika 
Skalik, Aleksandra Dudyk, 

Angelika Nadworna, Emilia 
Trębacz, Paulina Gap, Mag-
dalena Falacińska, Roksa-
na Bujak, Kamila Drożdż, 
Anna Bawolska, Adrianna 
Lubera i  Aleksandra Be-
reta.

red

Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. Misia Uszatka w Strzego-
miu jest miejscem, z którym 
związana jestem od początku 
swojej pracy zawodowej. Od 
30 lat realizuję tutaj swoje 
ambicje i zamierzenia. 

Na stanowisku dyrektora 
przedszkola pracuję od 18 lat. 
Głównym celem mojej pracy 
jest stworzenie przedszko-
la, w którym głównym prio-
rytetem jest dobro dziecka, 
a najważniejszą wartością jego 
szczęście i uśmiech. Praca wy-
chowawczo-dydaktyczna na-
szego przedszkola oparta jest na 
innowacyjnym ogólnopolskim 
programie „Optymistyczne 
Przedszkole”. Za zaangażowa-
nie i wysoki poziom realizacji 
programu otrzymaliśmy Cer-
tyfikat „Optymistyczne Przed-
szkole”. Ogromnym sukcesem 
jest także przyznany Certyfikat 
Doskonałości „Herb Opty-
mistycznego Przedszkola”. Za 
propagowanie idei programu, 
oraz uznanie w środowisku 
wychowania przedszkolnego 
zostałam wyróżniona statuetką 

„Perła Optymizmu”. Dbając 
o wysoką jakość pracy przed-
szkola, wprowadziliśmy wiele 
innowacyjnych działań doty-
czących wszystkich obszarów 
funkcjonowania przedszkola 
m.in. Tęczowe dni w przed-
szkolu, Obrady Optymistycz-
nego Sejmu, Noc z Mikołajem. 
Rozwijamy zainteresowania 
i talenty naszych podopiecz-
nych. Realizujemy programy 
własne, profilaktyczne i zdoby-
wamy Certyfikaty m.in. „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury”, 
„Akademia Zdrowego Przed-
szkolaka”. Rodzice są najważ-
niejszymi partnerami naszego 

przedszkola. Tworzą „Klub 
Optymistycznych Rodziców”. 
W ramach jego działalności 
wystawiają m.in. przedstawienia 
teatralne dla dzieci, organizują 
wspólne uroczystości, wycieczki 
i pikniki. Bardzo ważna jest dla 
mnie współpraca z pracowni-
kami przedszkola. Kadra peda-
gogiczna to przede wszystkim 
kreatywni pedagodzy, osią-
gający wysokie efekty w pra-
cy z dziećmi. Za aktywność 
w ogólnopolskiej sieci uczą-
cych się przedszkoli „Supeł”, 
która jest innowacyjną metodą 
współpracy i samokształcenia 
nauczycieli, przedszkole otrzy-
mało „Certyfikat uczących się 
przedszkoli - Supeł”. Nieoce-
nioną promocją naszego przed-
szkola jest szeroka współpraca 
z Optymistycznymi Przed-
szkolami z całej Polski. Byliśmy 
organizatorami Ogólnopolskiej 
Konferencji Optymistycznych 
Przedszkoli, która odbyła się 
w naszym przedszkolu, a także 
prezentowaliśmy osiągnięcia 
i dorobek przedszkola na Gieł-
dzie Osiągnięć Optymistycz-
nych Przedszkoli w Gdańsku. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu 
władz samorządowych, sponso-
rów i rodziców przeprowadzili-
śmy gruntowny remont kuchni 
i zaplecza kuchennego, sal do 
zajęć, pomieszczeń administra-
cyjnych i szatni przedszkolnej. 
Udało nam się także zmoder-
nizować i urządzić plac zabaw 
w ogrodzie przedszkolnym. 
Z powodzeniem zrealizowali-
śmy 5 projektów ekologicznych 
pozyskując dotacje z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu na kwotę 
56 000 zł. Dzięki pozyskanym 
środkom doposażyliśmy kąciki 
ekologiczne w pomoce do zajęć 
przyrodniczych, zakupiliśmy 
tablicę interaktywną. Obsadzili-
śmy ogród krzewami i roślinami 
ozdobnymi. Chciałabym, aby 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. Misia Uszatka w Strzego-
miu było przedszkolem opty-
mistycznym, innowacyjnym, 
nowoczesnym i przyjaznym 
dziecku. Aby rodzice darzyli 
nas zaufaniem, a pracownicy 
przedszkola mieli satysfakcję 
z wykonywanej pracy.

W 2013 roku zawarto 61 
umów z organizacjami na 
realizację zadań publicznych. 
- Pracy jest sporo, bowiem 
kwota przekazana z budżetu 
gminy na ten cel  wynio-
sła w 2013 roku blisko 1,2 

mln zł – mówi Anna Hałas, 
naczelnik Wydziału Fun-
duszy Europejskich w UM 
w Strzegomiu. - Zarówno dla 
organizacji, jak i dla gminy 
nadrzędnym celem jest re-
alizacja zadania publicznego 

zgodnie z zawartą umową 
oraz dokonanie prawidłowego 
rozliczenia – dodaje.

Rozliczenie zadania pu-
blicznego d la organizacj i 
pozarządowej nie jest proste. 
Ludzie działający w organi-
zacjach to osoby zazwyczaj 
pracujące społecznie, po-
święcające swój wolny czas. 
Jednakże przepisy  prawa 
narzucają pewne wymogi 
w zakresie dofinansowania 
zadania ze środków publicz-
nych, które wszyscy korzysta-
jący z „pieniędzy podatników” 

muszą spełnić. Stąd bierze się 
ta nielubiana przez wszyst-
kich „biurokracja”. Dlatego 
współpraca na szczeblu NGO 
- samorząd często nie jest 
łatwa, budzi kontrowersje 
i wymaga wzajemnego zro-
zumienia. Wydział Funduszy 
Europejskich służy wsparciem 
i pomocą przy rozliczeniach 
i przypomina, że wszelkie 
zmiany dotyczące realizowa-
nych zadań należy zgłaszać 
na bieżąco i w terminach ich 
realizacji.

red

LO w darze dla życia

Wiesława Górka kocha dzieci

Czas na bilans

To był pierwszy dzień dawcy szpiku oraz krwiodawstwa zorganizowany w strzegomskim liceum

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu i jej „Optymistyczne Przedszkole” 

Współpraca pomiędzy NGO a Gminą owocuje dotacjami, które trzeba podsumować i rozliczyć 

Trwają rozliczenia zadań publicznych organizacji pozarzą-
dowych, które przy wsparciu środków finansowych z bu-
dżetu gminy Strzegom realizują zadania publiczne m. in. 
w obszarze kultury fizycznej i sportu, czy kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 
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Izba Tradycji Ziemi Strzegom-
skiej zlokalizowana w starym 
budynku klasztoru, obecnie 
CAS Karmel, zaprasza do 
odkrywania tajemnic Strze-
gomia. Obiekt jest otwarty 
od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8.00 - 16.00, a w piątki 
od 8.00 - 14.30. Zajęcia prowa-
dzi Tomasz Smagłowski, adres 
e-mail: sck@sck.strzegom.
pl, tel. 74-649440 lub grzecz-
nościowo - 668 40 42 40 trs@
interia.eu.

Wiele skarbów tutaj zgroma-
dzonych zostało przekazanych 
przez prywatnych kolekcjonerów, 
którzy pragną wystawić je do kon-
templacji szerszemu gronu od-
biorców. Duża część eksponatów 
jest własnością gminy Strzegom. 
Unikatem w Izbie Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej jest największa 
i najpiękniejsza kolekcja wyrobów 
nieistniejącego już zakładu porce-
lany strzegomskiej ze Stanowic, 
którą efektownie wyeksponowano 
w szklanych gablotach. W izbie 
znajduje się największy w Polsce 
zbiór egzemplarzy wydawnic-
twa „Dla wszystkich”, będącego 
chlubą Strzegomia. Najstarszym 
eksponowanym dokumentem 
jest antyfonarz XVI - wieczny, 
który po kilku wiekach wrócił 
na swoje miejsce. Pochodził ze 
zbiorów starodruków klasztoru 

karmelitów. Dzięki staraniom 
Walentego Wyrwy został ura-
towany. W Strzegomiu jest wielu 
poszukiwaczy historycznych pa-
miątek, pasjonatów i kolekcjo-
nerów rzeczy mających wartość 
historyczną. Jednym z nich jest 
Bartłomiej Oboza, który udo-
stępnił izbie piękną kolekcję rze-
czy przez siebie znalezionych pod-
czas historycznych poszukiwań. 
Są to m. in.: unikatowa pieczęć 
kanonika wrocławskiego z 1234 
r., książki z Wydawnictwa Braci 
Urbanów, wieszaki, przeróżne rze-
czy użytku codziennego z XVIII 
i XIX wieku. Urzeka fantastyczna 
kolekcja minerałów Ziemi Strze-
gomskiej ze zbiorów Andrzeja 
Korzekwy i rzecz niebywała… 
Po raz pierwszy w Strzegomiu 
została zaprezentowana piękna 
kolekcja skamieniałości dinozau-
rów, mających po kilka milionów 
lat. Warto podkreślić, że żyły 
one właśnie na Dolnym Śląsku. 
Kolekcję udostępnił Krzysztof 
Książkiewicz z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu.
Cennymi pozycjami okazały się 4 
pozycje książkowe w języku nie-
mieckim, z przełomu XIX i XX w. 
Wśród przekazanych przez byłego 
mieszkańca Strzegomia, Henryka 
Maluśkiewicza książek, znalazły 
się: Kronika Miasta Strzegom - 
autorstwa Juliusza Filla z 1889 r. 
oraz Historia Kościoła św. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu z 1864 r. 
Wiele innych eksponatów jest 

także godnych obejrzenia. Zain-
teresowanych zaciekawi kolekcja 
gazet z XVIII, XIX i XX wieku, 
a także kompletna kolekcja pie-
niądza obiegowego (Notgeld) 
z lat 20. i 30. XIX wieku. Oso-
bliwością jest pierwsza centra-
la telefoniczna w Strzegomiu, 
dalekopis, fragment balustrady 
z kościoła Zbawiciela Świata 
i Matki Bożej Szkaplerznej, gra-
fiki przedstawiające Strzegom 
z XVII i XVIII wieku, prze-
różne dokumenty adresowane 
do Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu i wreszcie oryginalny 
cylinder zakupiony w 1850 r. 
przez dyrektora banku w Strze-
gomiu Horsta Kaufmanna. 
Obecnie w Izbie Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej są również pre-
zentowane wystawy fotografii 
i malarstwa, organizowane spo-
tkania z artystami, naukowcami, 

pisarzami i ważnymi postaciami 
życia społecznego. 

Zapraszamy szkoły, instytucje 
i zakłady pracy do organizowania 
wycieczek lub lekcji muzealnych, 
podczas których zapoznacie się 
Państwo z bogatą historią ziemi 
strzegomskiej.

Wyposażenie izby pozyskano 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dotację 
w kwocie 24 990 zł. W ramach 
tej kwoty zakupiono gabloty eks-
pozycyjne, kratownice, antyramy 
i podesty ekspozycyjne. Wniosek 
został złożony przez gminę Strze-
gom do LGD „ Szlakiem Granitu. 
Wielki wkład pracy w urządzenie 
izby włożył Tomasz Smagłowski, 
starszy instruktor ds. promocji 
kultury lokalnej Strzegomskiego 
Centrum Kultury.

gk

05.11.2013 godz. 16.00 – Cen-
trum Aktywności Społecznej 
Karmel – „Wieczór wspomnień  
w  K arme lu  p r z y  kawie ” 
(w iz y t a  w  I zb i e  Trady-
cj i  Ziemi Strzegomskiej , 
projekcja zdjęć „Strzegom  
w obiektywie fotografa z po-
czątku XX w., pogaduchy przy 
kawie)
11.11.2013 – Narodowe Świę-
to Niepodległości
- godz. 10,00 – Bazylika Mniej-
sza – Msza Św. w intencji Oj-
czyzny pod przewodnictwem  
Jego Ekscelencji Ignacego 
Deca Biskupa Świdnickiego 
z udziałem władz samorządo-
wych, środowisk kombatanc-
kich, szkół i partnerów spo-
łecznych w Asyście Honorowej 
Kompanii Wojska Polskiego  
X Br ygady  L ogis t yczne j 
w Opolu

- godz. 12.00 – Skwer przy 
pomniku I.J. Paderewskiego – 
przemówienia okolicznościowe,  
Apel Pamięci, Salwa Honoro-
wa, złożenie kwiatów i wieńców 
pod pomnikiem
- godz. 13.00 – Sala Balowa SCK 
II – Okolicznościowy program 
słowno – muzyczny w wykona-
niu uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4, zespołów 
folklorystycznych i wokalnych.  
Koncert Haliny Frąckowiak
12.11.2013 – Sala Balowa SCK 
II - Spektakle teatralne dla 
dzieci w wykonaniu aktorów 
Dolnośląskiego Teatru Młode-
go Widza z Wrocławia
13.11.2013 – Sala Balowa SCK 
II - Spektakle teatralne dla 
dzieci w wykonaniu aktorów 
Dolnośląskiego Teatru Młode-
go Widza z Wrocławia
15.11.2013 – Świetlica Wiejska 

w Tomkowicach – Uroczyste 
otwarcie Świetlicy Wiejskiej  
w Tomkowicach. Rozstrzy-
gnięcie konkursu „Estetyka wsi 
i zagrody wiejskiej”. 
16.11.2013 godz.18.00 – Świe-
tlica Wiejska w Stanowicach 
– Bal Seniora (spotkanie inte-
gracyjne przygotowane przez 
mieszkańców Stanowic przy 
współorganizacji SCK)
20.11.2013 – Sala Balowa SCK 
II – Spektakle teatralne dla 
dzieci w wykonaniu aktorów 
Dolnośląskiego Teatru Młode-
go Widza z Wrocławia
21.11.2013 – Sala Balowa SCK 
II – Spektakle teatralne dla 
dzieci w wykonaniu aktorów 
Dolnośląskiego Teatru Młode-
go Widza z Wrocławia
23.11.2013 – Aula Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących – XXIV 
Festiwal Piosenki Harcerskiej  

i Turystycznej „Koniczynka” – 
obsługa techniczna festiwalu 
SCK 
28.11.2013 godz. – Sala Ba-
lowa SCK II – „Odkryjmy 
talent” – IV edycja konkursu 
młodych talentów wokalnych 
i tanecznych organizowana 
przez Zespół Szkół Specjalnych 
przy współudziale SCK
30.11.2013 godz.18.00 – Świe-
tlica Wiejska w Olszanach – Bal 
Seniora (spotkanie integracyjne 
przygotowane przez mieszkań-
ców Olszan przy współorgani-
zacji SCK)
WYJAZDY:
08.11.2013 – Hala Stulecia 
Wrocław – Mega widowisko 
operowe „Poławiacze Pereł” G. 
Bizeta 
5.12.2013 – Opera Wrocław-
ska – „Straszny dwór” – S. 
Moniuszko

- Zainteresowanie naszym 
„festiwalem” jest ogromne, 
z roku na rok liczba zespołów, 
solistów znacznie się powięk-
sza - mówiła Ewa Świątek, 
pracownik Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Na sce-

nie zaprezentowali się m.in. 
Józef Kuźma, Franciszek 
Gołębiowski, zespół wokalno- 
muzyczny z Gimnazjum nr 2, 
młodzieżowa schola działająca 
przy Kościele Zbawiciela oraz 
zespół Retro. Celem Spotkania 

z Piosenką Religijną i Re-
fleksyjną jest przede wszyst-
kim ewangelizacja pieśnią 
i dzielenie się pasją śpiewania. 
Tegoroczna edycja naszego 
strzegomskiego „festiwalu” była 
naprawdę bardzo udana. Jest 
to nie tylko zasługa atmosfery, 
jaka tam panowała, ale także 
pięknej muzyki.

kw

Izba Tradycji czeka

Co w kulturze w listopadzie?

Śpiewająco czcili Boga

Najstarszym dokumentem jest XVI – wieczny antyfonarz uratowany przez Walentego Wyrwę 

Jubileuszowa XXV edycja zgromadziła na scenie tych, którzy chcieli podzielić się swoją radością

11 listopada to bardzo ważna 
data w naszym kraju. Wtedy to 
obchodzone jest Narodowe Świę-
to Niepodległości. Z tej okazji 
burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu - 
Tadeusz Wasyliszyn zapraszają 
wszystkich mieszkańców gminy 
na celebrowanie tego dnia.

O godz. 10.00 w Bazylice 
Mniejszej w Strzegomiu odbę-
dzie się Msza Święta w intencji 
Ojczyzny, pod przewodnictwem 
JE ks. biskupa Ignacego Deca – 
ordynariusza diecezji świdnickiej 

w asyście Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego - X Brygady 
Logistycznej w Opolu. Następ-
nie na skwerze przy pomniku 
I. J. Paderewskiego odbędzie 
się Uroczysty Apel Pamięci 
oraz Salwa Honorowa, zło-
żenie kwiatów i wieńców pod 
pomnikiem. O 13.00 wszyscy 
uczestnicy przeniosą się do sali 
balowej - SCK II, gdzie za-
prezentują się zespoły ludowe. 
Gwiazdą tegorocznego Święta 
Niepodległości będzie Halina 
Frąckowiak.

kw

Nabiera j ą  t empa  prace 
przygotowawcze do VI Strze-
gomskiego Biennale Rzeźby 
w Granicie. 28 października 
w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku odbyło się robo-
cze spotkanie przedstawicieli 
gminy Strzegom oraz branży 
kamieniarskiej z dyrekcją 
CRP poświęcone przyszło-
rocznemu plenerowi. Stronę 
strzegomską reprezentowali 
dyrektor  Strzegomskiego 
Centrum Kultury - Bożena 
Bojanowska-Czuk, Krzysz-
tof Kalinowski koordynują-

cy projekt z ramienia Rady 
Programowej oraz Krzysztof 
Skolak - prezes Fundacji Ba-
zalt, a jednocześnie właściciel 
firmy kamieniarskiej, która 
w 2012 r. gościła aż trzech 
spośród siedmiu rzeźbiarzy 
pracujących podczas pleneru. 
Delegację przyjął dyrektor 
CRP Jan Gagacki. Tema-
tem rozmów była możliwość 
współpracy i objęcia hono-
rowym patronatem przez 
Centrum Rzeźby Polskiej 
strzegomskiej imprezy. 

Co na Święto Niepodległości? 

Strzegomski plener 2014

XXV Spotkanie z Piosenką Religijną i Refleksyjną, któ-
re odbyło się 27 października w Sali balowej SCK II, 
zgromadziło nie tylko 16 wykonawców, ale także szeroką 
publiczność. 
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Krótko o wsiach 
Chodnik w Tomkowicach 

Tydzień temu dokonano 
odbioru technicznego chod-
nika w Tomkowicach, wy-
budowanego  z e  ś rodków 
powiatu świdnickiego i gmi-
ny  S trzegom. -  Chodnik 
o  długośc i  b l i sko  370 m 
wykonany został z kostki be-
tonowej, odwodnienie jezdni 
wykonano poprzez studzienki 
burzowe z przykanalikami do 
istniejącego kolektora desz-
czowego. Wzdłuż chodnika 
została poszerzona jezdnia 
o 40 cm – informuje Sabina 
Cebula , e ta towy cz łonek 
Zarządu Powiatu Świdnic-
kiego. Wykonawcą prac było 
Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowo Usługowe 
DRO G-ART. A r k ad i u s z 
Ratkowski ze Strzegomia. 
Wartość zadania liczyła w su-
mie 105 853 zł brutto, z czego 
gmina Strzegom pokryła 80 
% kosztów - 84 682 zł, a po-
wiat – 20 % tj. 21 171 zł. 

Piękniejsza świetlica 
Świet l ica w Modlęcinie 

w ramach remontu wzbo-
gaciła się o nowy dach, za-
kupiono sprzęt do kuchni 
m.in. kuchenkę i zmywarkę, 
wymieniono okna i zrobiono 
łazienkę. – Dużo sprzętu 
zakupiliśmy z funduszu so-
łeckiego, m. in. sprzęt na-
głaśniający, krzesła, stoły, 
piecyk, kuchenkę, zmywarkę. 
Świetlica wymaga jeszcze kil-
ku napraw oraz centralnego 
ogrzewania. - Największym 
marzeniem mieszkańców jest 
budowa schodów prowadzą-
cych na strych, na którym 
s tworz y l iby śmy świet l i cę 
przy kominku – mówi sołtys 
Krystyna Gielata. Świetlica 
będzie służyć mieszkańcom 
do wspólnych spotkań i za-
baw, natomiast najmłodszym 
umili czas w zimie.

Estetyczniej w Wieśnicy
Mieszkańcy Wieśnicy mogą 

cieszyć się nową nawierzch-
nią położoną przed świetlicą 
wie jską. Renowacj i  p lacu 
dokonała firma „Brukarstwo” 
Knop - Ireneusz Knop z Go-
czałkowa. Wszystko to w ra-
mach funduszu sołeckiego 
w kwocie 7 527, 60 zł. Inwe-
stycja dotyczyła wykonania 
chodników z kostki granito-
wej i renowacji placu przed 
świet l icą wiejską, gr ysem 
kamiennym. – Mieszkańcy 
są bardzo zadowoleni z nowej 
nawierzchni. Powstał nowy 
chodnik, który prezentuje 
się okazale. W niedalekiej 
przyszłości będziemy chcieli 
bardziej dopracować estetykę 
naszej wsi - skomentował 
sołtys Wieśnicy, Marek Czy-
czerski. 

Wyjazd na kręgielnię 
Stowarzyszenie Wspierania 

Kultury w Gminie Strzegom 
„AKCJA” oraz Strzegom-
skie Centrum Kultury or-
ganizuje wyjazdy dla dzieci 
w wieku 8-12 lat ze świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych 
na kręgielnię w Świebodzi-
cach: 13.11.2013 r. – godz. 
17.00, 14.11.2013 r. – godz. 
17.00 i 15.11.2013 r. – godz. 
17.00.

red

Będzie plac zabaw 
w sołectwie Skarżyce

Mając na uwadze potrzeby 
i wnioski mieszkańców wsi Skar-
życe, dotyczące budowy placu za-
baw dla dzieci burmistrz Strzego-
mia – Zbigniew Suchyta podjął 
decyzję o budowie takiego placu. 
Na ten cel Gmina kupiła grunt 
od osoby prywatnej - działkę nr 
111/4, AM- 1, Obr. Skarżyce 
o pow. 0,0673 ha pod plac zabaw 
dla dzieci w Skarżycach. Cena 
- w drodze negocjacji - została 
ustalona na kwotę 36 900 zł brut-
to – informuje Beata Dudzińska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu. 
Dodajmy, że w planie budżetu na 
rok 2014 zostanie ujęty projekt 
i urządzenie placu. Wieś postano-
wiła także przeznaczyć w całości 
fundusz sołecki na urządzenie 
działki.

red

Mieszkańcy jednogłośnie 
negatywnie zaopiniowali 
lokalizację na terenie swo-
jej wsi inwestycji pod nazwą 
„Produkcja oleju z ustabili-
zowanych osadów ścieko-
wych z instalacji szczelnej 
przez firmę Pre-Oil sp. z o. 
o. w Łodzi w miejscowości 
Rusko”. Spotkanie w tym 
temacie odbyło się 28 paź-
dziernika br. w świetlicy 
Wiejskiej w Rusku. 

Na zebranie przybyło ponad 
60 osób. Był też inwestor, 
który przedstawił założenia 
techniczne oraz starał się 
odpowiedzieć  na pytania 

i wątpliwości mieszkańców 
oraz członków Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Jaroszów i Rusko. Po długiej 
i bardzo rzeczowej dysku-
sji mieszkańcy jednogłośnie 
negatywnie zaopiniowali lo-
kalizację tej inwestycji na 
terenie wsi. Mieszkańcy bra-
wami podziękowali członkom 
stowarzyszenia szczególnie 
przygotowanych merytorycz-
nie do zebrania.

Burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta poinfor-
mował mieszkańców o za-
kresie rozpoczynającego się 
remontu świetlicy, którego 
koszt po remoncie to kwota 
484 000 tys. zł, a w 75% 

współfinansowany ze środ-
ków programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Najważ-
niejsze działania remontowe 
to wybudowanie kanalizacji 
sanitarnej świetlicy, która 
zostanie podłączona do od-
cinka kanalizacji sanitarnej 
od świetlicy do oczyszczalni 
ścieków. Inwestycję kanali-
zacyjną części wsi realizować 
będzie Spółka z o. o. Wodo-
ciągi i Kanalizacja w Strzego-
miu, a wartość tej inwestycji 
to kwota 405 000 zł. Drugim 
najważniejszym zakresem 
prac w świetlicy będzie bu-
dowa kotłowni i instalacji 
grzewczych. 

red

Nie chcą produkcji oleju
Rekordowa frekwencja na zebraniu wiejskim. W Rusku mieszkańcy zdecydowali, że nie zgadzają się na nowy zakład 

Zakończono projektowanie 
budynku wielofunkcyjnego ze 
świetlicą wiejską, biblioteką i re-
mizą strażacką na terenie obok 
boiska ORLIK w Jaroszowie.

Pozwolenie na budowę uzyska-
no w czerwcu br. - Ponieważ teren 
ten nie jest zbyt duży, koncepcja 
pod względem funkcjonalno 
- użytkowym wymagała dogłęb-
nego przemyślenia i konsultacji 
społecznych, prowadzonych pod-
czas uzgodnień przedprojekto-
wych. Duże wymagania stawiał 
także Wojewódzki Konserwator 
Zabytków – wyjaśnia Irena Ko-
walska z Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu. Zakres projektu 
to budowa budynku wielofunk-
cyjnego o powierzchni zabudowy 
619 m2, powierzchni użytkowej 
616 m2 i kubaturze 4237,27 m3 
wraz z budową infrastruktury oraz 
przebudową zjazdu z drogi po-
wiatowej, rozbiórka garażu OSP, 
budowa ściany oporowej przy 
budynku, przebudowa sieci niskie-
go napięcia 0,4 kV oraz średniego 
napięcia 20kV. Oprócz funkcji sali 
świetlicowej, sala główna będzie 
pełnić funkcję sali gimnastycznej 
dla sąsiedniego Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego.

red

Jest projekt dla Jaroszowa

W bieżącym roku Gminna 
Spółka Wodna „Strzegom” 
wykona – do końca listopada - 
prace melioracyjne na łączną 
kwotę 250 000 zł. Szczególną 
uwagę zwraca się na konser-
wację rowów melioracyjnych 
o łącznej długości 12 500 mb 
w miejscowościach: Modlęcin, 
Tomkowice, Strzegom, Go-
dzieszówek, Kostrza, Żelazów, 
Goczałków Górny, Goczał-
ków, Granica, Jaroszów, Sta-
wiska, Skarżyce, Olszany.

Nie mniej ważne jest usunię-
cie awarii na sieciach drenar-
skich na 6 ha gruntów rolnych 
w miejscowościach: Strzegom, 
Morawa, Bartoszówek, Kostrza, 
Granica, Olszany. - Obfite opa-
dy w czerwcu br. spowodowały 
liczne podtopienia domostw 

i gruntów rolnych. W związku 
z zaistniałą sytuacją zarząd GSW 
„Strzegom” postanowił podjąć 
działania zmierzające do rozwią-
zania problemów trapiących od 
wielu lat mieszkańców gminy. Aby 
rozwiązać te problemy mieszkań-
ców, konieczna jest współpraca 
różnych podmiotów przy realizacji 
zadań związanych z gospodarką 

wodną. Potoki, rowy melioracyjne 
i przydrożne mają różnych właści-
cieli. Skoordynowane działania 
państwa, powiatu, gminy i spółki 
wodnej przyczynią się do poprawy 
stosunków wodnych na terenie 
naszej gminy – informuje Joanna 
Michalak, kierownik Gminnej 
Spółki Wodnej „Strzegom”. 

red

Konserwują rowy melioracyjne
Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 12 500 mb. będzie w 13 wsiach 

26 października br. w świetlicy 
wiejskiej w Olszanach odbyło 
się uroczyste podsumowanie 
projektu pt. „Promocja wsi Ol-
szany w Odnowie Wsi Dolno-
śląskiej”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany, we współpracy z Radą 
Sołecką, Publiczną Szkołą 
Podstawową, Ochotniczą Stra-
żą Pożarną, Świetlicą Wiejską 
i zespołem „Olszaniacy”. 

W projekcie udział wzięli rów-
nież mieszkańcy wsi i osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą. 
Projekt dotowany był przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego 
w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicz-
nego Województwa Dolnośląskie-
go pod nazwą „Przedsięwzięcia 

Promujące Ideę Odnowy Wsi”. 
Głównym punktem uroczystości 
było przekazanie i poświęcenie 
tablicy informacyjnej wraz z wi-
taczami umieszczonymi przy 
wjeździe do Olszan od strony 
Stanowic i Świebodzic. W cen-
trum wsi w pobliżu kościoła oraz 
świetlicy wiejskiej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej usytuowano tabli-
cę informacyjną, z której dowiemy 
się o ciekawej historii wsi słynącej 
z rolnictwa. Przecięcia wstęgi 
dokonali wspólnie - burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta, 
sołtys Olszan - Ireneusz Biernat 
oraz Jan Figurak - radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. Następnie 
jej poświęcenia dokonał proboszcz 
parafii - ks. Józef Wróbel. W dal-
szej część uroczystości wszyscy 
przybyli goście wraz z mieszkańca-
mi zostali zaproszeni do obejrzenia 

prezentacji multimedialnej „Ol-
szany z Rolnictwa Słynące” przy-
gotowanej przez Annę Grzelik, 
pracownika tamtejszej świetlicy. 
Jan Figurak przedstawił sym-
bolikę herbu Olszan, na którym 
widnieją kłosy zbóż z makiem 
(symbol rolnictwa), na tle wody 
(Stacja Uzdatniania Wody) oraz 
dwa kontury zabytków: kościo-

ła i zabytkowej bramy pałacu. 
Oprawę muzyczną przygotował 
zespól folklorystyczny „Olsza-
niacy”. W trakcie uroczystości 
można było podziwiać stoiska 
przygotowane przez poszczególne 
organizacje, a także spróbować 
olszańskich specjałów. 

red

Promocja Olszan
Wieś ma teraz piękną i estetyczną tablicę informacyjną oraz efektowne witacze

Gminna Spółka Wodna „Strzegom” posiada osobowości prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. „Prawo Wodne”. Została utworzona w 1999 roku w celu utrzymywania i konserwacji urządzeń 
melioracji szczegółowej na terenie gminy Strzegom. Teren jej działania obejmuje 22 wsie i miasto Strzegom, 
gdzie znajduje się 217 km rowów melioracyjnych oraz 5796 ha gruntów rolnych zdrenowanych i 4891,6 ha  
niezdrenowanych. Gminna Spółka Wodna utrzymuje się ze składek oraz innych świadczeń 1200 członków spółki. Co 
roku korzysta z dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Spółka Wodna 
jest organizacją non profit, czyli osiągnięty zysk netto przeznacza na cele statutowe.
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Po rozegraniu 13 kolejek 
w sezonie 2013/14 w IV li-
dze dolnośląskiej seniorzy  
AKS-u Granit Strzegom  
S.A. zajmują 6. miejsce w ta-
beli i tracą tylko 2 punkty do 
lidera – LZS Stary Śleszów. 

Sytuacja w górnej części tabeli 
jest bardzo wyrównana, dość 
powiedzieć, że pierwszych 7 
zespołów dzielą jedynie 3 oczka. 
AKS Strzegom w ostatnich 
dwóch meczach wspiął się na 
swoje wyżyny i pokonał druży-
ny z czołówki, w tym ówczesne-
go lidera – KP Brzeg Dolny na 
wyjeździe. Mecz ten odbył się 
19 października. Zwycięstwo 
w Brzegu Dolnym 2:1 (gole: 
Marcina Dobrowolskiego 

i Dawida Domaradzkiego) 
było tyleż niespodziewane, co 
zasłużone i potwierdziło, że 
AKS stać w tym sezonie do-
słownie na wszystko. Tydzień 
później (26.10) nasi piłkarze 
– po niezwykle trudnym boju 
– pokonali Karkonosze Jelenia 
Góra 1:0, a na ustach wszyst-
kich kibiców był ponownie 
Domaradzki. Do końca rundy 
jesiennej pozostały 2 kolejki, 
a dwie następne zostaną ro-
zegrane jeszcze w tym roku 
kalendarzowym awansem. Pod-
opiecznych Jarosława Krzyża-
nowskiego czeka ponadto mecz 
w ramach Pucharu Polski na 
szczeblu okręgowym z III-li-
gową Polonią Świdnica.

tw

AKS bliżej lidera!
Dwie niezwykle ważne bramki Dawida Domaradzkiego pozwoliły AKS-owi wrócić do walki o awans do III ligi

Ośrodek Jeździecki Stra-
gona zakończył sezon spor-
towy 2013. Obchody Hu-
bertusa – czyli tradycyjne 
jeździeckie zakończenie se-
zonu, odbyły się w Morawie 
w sobotę, 26 października.

Hubertus to święto myśli-
wych, leśników i jeźdźców. 
Organizowany przez jeźdźców 
na zakończenie sezonu jeź-
dzieckiego, a przez myśliwych 
na początku sezonu polowania 
jesienno-zimowego - zwykle 
w okolicach 3 listopada. Nazwa 
pochodzi od świętego Huberta 
- patrona myśliwych i jeźdźców, 
który obchodzi swoje imieniny 
właśnie 3 listopada. Hubertus 
to również czas podsumo-
wań. - Za nami kolejny udany 

sezon jeździecki. Na koncie 
naszych zawodników medale 
Mistrzostw Polski i Dolnego 
Śląska. Sezon 2013 obfitował 
przede wszystkim w wiele 
imprez sportowych i rekre-
acyjnych. Zorganizowaliśmy 
w sumie 30 imprez rangi mię-
dzynarodowej, ogólnopolskiej 
oraz lokalnej – podsumowuje 
Marcin Konarski, wiceprezes 
klubu i trener w Ośrodku Jeź-
dzieckim Stragona. 

Obchody Hubertusa otwo-
rzył tradycyjny bieg św. Huber-
ta czyli pogoń za lisem, w rolę 
którego wcielił się już po raz 
czwarty z rzędu jeden z za-
wodników klubu LKS Stragona 
Strzegom – Błażej Dudzic na 
koniu Semen. W tegorocz-
nej gonitwie w Morawie kitę 
zdobyła Katarzyna Stąpor 

- instruktorka jazdy konnej 
w Ośrodku Jeździeckim Stra-
gona. Przed gonitwą rozegrane 
zostały I Włościańskie  Zawo-
dy w Powożeniu Zaprzęgami 
Jedno i Parokonnymi. W ry-
walizacji udział wzięło sześć 
zaprzęgów: trzy dwójki i trzy 
single. Wśród singli najlepszy 
okazał się Wiesław Apana-
sewicz z klubu Team Ewita 
Rokitki, a wśród dwójek - An-
drzej Benedykciński z klubu 
JKSR Michelin Włocławek. 
Hubertus kończy jedynie sezon 
sportowy. Okres najbliższych 
czterech miesięcy to dla za-
wodników i koni przerwa 
w startach, ale równocześnie 
czas przygotowań do kolejnego 
sezonu. Treningi sportowe oraz 
jazdy rekreacyjne odbywają się 
ośrodku Stragona regularnie 

przez cały rok. A sezon halo-
wy to tak naprawdę najlepsza 
sposobność, żeby zacząć naukę, 
aby na wiosnę, w momencie 
wyjazdu spod dachu, móc już 

w pełni czerpać przyjemność 
z  jazdy konnej.

red
foto: lKS Stragona

Hubertus 2013 w Stragonie
W tegorocznej gonitwie w Morawie kitę zdobyła Katarzyna Stąpor, instruktorka jazdy konnej w Ośrodku Jeździeckim Stragona Dobre starty judoków 

W sobotę, 19 października na 
Rawickim Turnieju Judo Dzieci 
i Młodzików pierwsze miejsca zdo-
byli: Hanna Fedyczkowska, Jakub 
Miszkiewicz i Tomasz Brzegowy. 
Na drugim stopniu podium stanęli: 
Sandra Baranowska, Antoni 
Wojtasik, Marcin Dawid, Jakub 
Mulka, Krystian Perchun i Mi-
łosz Pietkiewicz. Brązowe medale 
odebrali: Nikola Miziołek, Sara 
Dynowska, a także Maksymilian 
Pawlica. Gracjan Poterała uplaso-
wał się na 5. miejscu. W niedzielę, 
27 października br. w Luboniu koło 
Poznania na V Memoriale Jigoro 
Kano w judo Jakub Rajtar zajął 
2. miejsce. Bartosz Duszak dotarł 
do finału, w którym jednak musiał 
uznać wyższość przeciwnika. Mak-
symilian Pawlica zajął 3. lokatę. Pa-
trycja Duszak, Sandra Baranowska 
i Antoni Wojtasik w swoich kate-
goriach wagowych wywalczyli 5. 
miejsca. Jakub Miszkiewicz zajął 7. 
miejsce, a Marcin Dawid uplasował 
się poza czołówką. 

red

Prof. Jan Chmura dołączył 
ostatnio do grona szczęśliwych 
posiadaczy odznaki „Korona 
Maratonów Polskich”. Ho-
norowy Obywatel Strzegomia 
– jak zwykle z pasją – opowiada 
o bieganiu i zachęca do ruchu 
na świeżym powietrzu.

- „korona maratonów Polskich” 
to przedsięwzięcie prowadzone 
przez organizatorów cracovia 
maraton, a wzorowana na koro-
nie Himalajów. tę drugą zdobywa 
się wspinając na wszystkie ośmio-
tysięczniki, a tę pierwszą?

- Można ją zdobyć po prze-
biegnięciu pięciu największych 
maratonów w Polsce tj. w War-
szawie, Poznaniu, Krakowie, 
we Wrocławiu i Dębnie w cią-
gu dwóch lat. Dzięki systema-
tycznym treningom, silnej woli 
i opatrzności Bożej udało mi się 
je pokonać w trzynaście miesięcy, 
a więc w znacznie krótszym czasie, 
z czego bardzo się cieszę.

- nie wypominając Panu wie-
ku… to wielki wyczyn osiągnąć 

„koronę maratonów Polskich” po 
60-tce. jest Pan najstarszym wśród 
młodych, czy najmłodszy wśród 
starszych biegaczy?

- Mam już 64 lata, a czuję się jak 
40-latek. Czuję się młody duchem 
i ciałem. Osiągnąłem masę ciała 
z lat studenckich, czyli sprzed 40 
lat. W Maratonie Warszawskim 
w swojej kategorii wiekowej M-60 
zająłem 15. miejsce. 

- Jaki jest Pana rekord w ma-
ratonie?

- Mój rekord życiowy na kró-
lewskim dystansie o antycznych 
korzeniach wynosi 3 godz. 38 
min. i 11 sek. Czas ten osiągną-
łem w Maratonie Warszawskim 
29.09.2013 r. pokonując ponad 
7500 uczestników biegu, w tym 
rzeszę biegaczy młodszego po-
kolenia. Jest to wynik którego 
zazdrości mi wiele osób, zwłaszcza 
moi studenci. Jednak moim ma-
rzeniem jest przełamanie bariery 3 
godz. 30 min. Czy jest to możliwe 
w moim wieku? Zobaczymy, już 
dzisiaj zaczynam przygotowania 
do następnego startu. W tym 
wszystkich staram się nie zatracić 

zdrowego rozsądku i realizmu 
życiowego.

- jak należy przygotować się do 
maratonu?

- Aby pokonać królewski dy-
stans 42 km i 195 m zawodnik 
musi być dobrze przygotowa-
ny motorycznie, zwłaszcza pod 
względem wytrzymałościowym 
i wytrzymałościowo – siłowym. 
Do biegu maratońskiego należy 
przygotowywać się od 3 do 6-9 
miesięcy w zależności od pozio-
mu wydolności fizycznej, stanu 
zdrowia i wieku. Wymaga ono 
dużego nakładu czasu i pracy, 
wiele wyrzeczeń i samodyscypliny. 
Ja na przykład w zimie wielokrot-
nie wstawałem na trening koło 
6 rano, aby przed wyjazdem na 
uczelnię pokonać na stadionie 
lub gminnych drogach dystans 15 
do 18-20 km W pozostałe pory 
roku biegam dłuższe dystanse, 
około 20-25 km, a niedzielę - 
przed mszą św. – najdłuższe, 
dochodzące nawet do 30-35 km 
Niektóre treningi trwają 2,5 -3,5 
godziny. Biegam co drugi dzień. 
W tygodniu pokonuję od 50 do 

70-80 km, a miesięcznie nawet 
ponad 300 km w zależności od 
okresu startowego. 

- dzięki przekazanej przez ma-
ratończyka informacji Atenom 
grecja zwyciężyła Persów. jakie 
cechy charakteru maratończyka 
powinni przyjąć biegacze mara-
tonów? wiemy, że maratończyk 
przebiegł 42 km i 195 m i padł 
…

- Według klasyków bieg ma-
ratoński zaczyna się dopiero od 
około 30 km, ponieważ u więk-
szości biegaczy występuje głęboki 
kryzys, dopada ich tzw. „ściana”. 
Zawodnik jest skrajnie wyczer-
pany i zmęczony, odczuwa się jak 
w jego nogi wlewany jest płynny 
ołów. Nogi stają się cięższe, nie 
niosą, odnosi się wrażenie, że 
biegniemy w miejscu, że cią-
gniemy za sobą kilka wagonów. 
Zaburzona jest świadomość, ko-
ordynacja ruchowa i koncentracja 
uwagi. Do mety pozostaje jeszcze 
około 12 km, maratończyk chcąc 
ukończyć bieg musi pokonać ten 
kryzys. Niestety wielu nie jest 
w stanie jego pokonać, jest za 

słaba psychicznie, więc wycofuje 
się z biegu lub przechodzi do 
marszu, co niewątpliwie wpływa 
na końcowy wynik.

- czy Pan taki kryzys przecho-
dził?

- Tak. W każdym maratonie. 
Bieg maratoński to heroiczna 
walka z własnymi słabościami 
i przeciwnościami, to ciągłe 
przełamywanie bariery zmęcze-
nia, zwłaszcza jak wspomniałem 
po 30 kilometrze. Przy każdym 
kryzysie niezbędna jest silna wola, 
hart ducha, mocna psychika. 
Trzeba więc umieć przy niewy-
obrażalnym zmęczeniu wyzwalać 
resztki sił, aby dobiec do mety. 
Każdy kto ukończy królewski 
dystans jest zwycięzcą. Znako-
mitym lekiem na narastające 
zmęczenie podczas maratonu jest 
modlitwa różańcowa.

- dlaczego należy biegać?
- Bieganie poprawia kondy-

cję, sprawność psychofizyczną 
i zwiększa wydolność fizyczną, 
usprawnia funkcjonowanie układu 
nerwowego. To są bezcenne walo-
ry zdrowotne. Przypomnę w tym 
miejscu wielokrotnie sprawdzoną 
w życiu maksymę, ruch może 
zastąpić wiele leków, natomiast 
żaden lek nie zastąpi ruchu. 

- jak chce Pan zachęcić młodzież 
i starsze pokolenie do uprawiania 
biegów długodystansowych?

- Chcę powiedzieć, że nie są to 
ciężkie treningi u początkującego 
biegacza. Są to nieznaczne ob-
ciążenia, dostosowane do wieku 
i możliwości adaptacyjnych wieku. 
Zapewniam, że monitorowany 
trening – zwłaszcza praca mięśnia 
sercowego – przynosi w krótkim 
czasie wiele satysfakcji przyjem-
ności i radości oraz lepsze samo-
poczucie. Potwierdzeniem tego 
jest Ryszard Żmijewski, który nie 
tylko biega ze mną na treningu, 
ale również pokonał już dwa ma-
ratony w Warszawie i Poznaniu. 
Zapraszam więc wszystkie chętne 
osoby na trening na strzegomskim 
stadionie.
rozmowę przeprowadziła 

Grażyna Kuczer

„Czuję się młody duchem i ciałem”
Prof. Jan Chmura: Ruch może zastąpić wiele leków, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu

Prof. Jan Chmura jest pierwszym 
strzegomianinem, który osiągnął 
„Koronę Maratonów Polskich” 
w wieku 64 lat. W sumie jest to już 
piąta korona zdobyta przez miesz-
kańców Strzegomia. Wcześniej tę 
odznakę zdobyli: Justyna i Edward 
Fedyczkowscy, Grzegorz Sulima 
i Zbigniew Pieróg. O kolejną koronę 
walczy Ryszard Żmijewski.
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Będzie pomoc dla  
przedsiębiorców

JEREMIE jest  to nowa 
inicjatywa pozadotacyjnej 
pomocy dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, 
powołana przez Komisję Eu-
ropejską wraz z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym w 
2007 roku. Jej  celem jest 
finansowa pomoc w formie 
pożyczek, kredytów, poręczeń 
dla firm na niezwykle ko-
rzystnych warunkach. Takiej 
pożyczki udziela Sudeckie 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Gospodarczych z siedzibą w 
Świdnicy.

25 października w Strze-
gomskim Centrum Kultu-
ry odbyło się spotkanie in-

formacyjne dla wszystkich 
przedsiębiorców z gminy 
Strzegom, zorganizowane 
przez powiat świdnicki oraz 
Sudeckie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Gospodarczych. 
Na spotkaniu tym pojawił się 
m.in. prezes SSIG - Konrad 
Jabłoński oraz Sabina Cebu-
la- etatowy członek Zarządu 
Powiatu Świdnickiego. Celem 
spotkania było przedsta-
wienie korzyści płynących 
z inicjatywy JEREMIE dla 
przedsiębiorców.

Kto może ubiegać się o taką 
pożyczkę? 

Przedsiębiorca, który:
- nie zatrudnia więcej niż 250 

pracowników
- nie przekracza obrotu rocz-

nego do 50 mln euro oraz 
sumy bilansu do 43 mln 
euro

- posiada siedzibę lub pro-
wadzi działalność gospo-
darczą

- nie jest zagrożony likwida-
cją bądź upadłością.
Maksymalna kwota po-

życzki udzielanej na 5 lat 
przez SSIG, wynosi 200 000 
zł. Pożyczki takie mogą być 
przeznaczone na finansowa-
nie, tworzenie, wdrażanie, 
zakup, natomiast nie są udzie-
lane na pokrywanie kosztów 
bieżących, spłatę kredytów i 
pożyczek, cele konsumpcyjne, 
spłatę zobowiązań publiczno 
- prawnych czy współfinan-
sowanie wydatków z innych 
funduszy UE. Korzyści pły-
nące z inicjatywy JEREMIE 
są naprawdę imponujące: 
stałe oprocentowanie 1.5%, 
brak jakichkolwiek ukrytych 
kosztów, bezpłatna pomoc 
pracowników SSIG prz y 
wypełnianiu wniosków, nie-
skomplikowane dokumenty 
czy też możliwość skorzysta-
nia z 6-miesięcznej karencji 
w spłacie kapitału.

kw

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 291/B/2013, 292/B/2013, 
293/B/2013, 294/B/2013, 
295/B/2013, 296/B/2013, 
297/B/2013, 298/B/2013, 
299/B/2013, 300/B/2013, 
301/B/2013, 302/B/2013, 303/
B/2013, Burmistrza Strzego-
mia, z dnia 28 października 
2013 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 306/B/2013, 307/B/2013, 
308/B/2013, 309/B/2013, 
310/B/2013, 311/B/2013, 
312/B/2013, 313/B/2013, 
314/B/2013, 315/B/2013, 316/
B/2013, Burmistrza Strzego-
mia, z dnia 31 października 
2013 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 304/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
28 października 2013 r.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiące własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- zbycia w drodze zamiany 
- zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 305/B/2013, Burmistrza 
Strzegomia z dnia 28 paździer-
nika 2013 r.

W ramach konsultacji spo-
łecznych istnieje możliwość 
zapoznania się oraz wyrażenia 
opinii i uwag do projektu Dol-
nośląskiej Strategii Integracji 
Społecznej na lata 2014-2020. 

Projekt Strategii wraz z for-
mularzem zgłaszania uwag, 
zamieszczony został na stronie 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go www.umwd.dolnyslask.

pl i Dolnośląskiego Ośrodka 
Polityki Społecznej www.
dops.wroc.pl. Wypełnione 
i podpisane formularze prosi-
my przesyłać pocztą na adres: 
Dolnośląski Ośrodek Polityki 
Społecznej, ul. Ostrowskiego 
7, 53-238 Wrocław, faxem na 
nr 71 770 42 20, zeskanowane 
na adres poczty elektronicznej 
dsis2020@dops.wroc.pl lub 
składać osobiście w godzinach 
8-16 w sekretariacie Dolno-

śląskiego Ośrodka Polityki 
Społecznej we Wrocławiu, 
ul. Ostrowskiego 7, pok. 105 
do dnia 26 listopada 2013 r. 
Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego zaprasza do aktyw-
nego udziału w konsultacjach 
społecznych mieszkańców 
województwa oraz instytucje 
i podmioty zainteresowane 
aktualizacją Dolnośląskiej 
Strategii Integracji Społecznej 
na lata 2014-2020.

Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu AGD I RTV oraz odpadów 
wielkogabarytowych na terenie miasta i obszarów wiejskich gminy Strzegom

Konsultacje rozpoczęte

Osoby otrzymujące doda-
tek mieszkaniowy będą miały 
od 1 stycznia 2014 r. prawo 
do zryczałtowanego dodatku 
energetycznego.

Dodatek energetyczny będzie 
przyznawał wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, w drodze 
decyzji, na wniosek „odbiorcy 
wrażliwego energii elektrycz-
nej”* do którego należy dołą-
czyć kopię umowy komplek-
sowej lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej. Dodatek 
będzie wypłacany do dnia 
10 każdego miesiąca z góry, 
z wyjątkiem miesiąca stycznia, 
w którym dodatek energetycz-
ny wypłacany będzie do dnia 
30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wy-
płacają gminy, które będą 
otrzymywać dotacje celowe 
z budżetu państwa na finan-

sowanie wypłat dodatku ener-
getycznego, w granicach kwot 
określonych w ustawie budże-
towej.
*osoba, której przyznano do-
datek mieszkaniowy, która jest 
stroną umowy kompleksowej 
lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przed-
siębiorstwem energetycznym 
i zamieszkuje w miejscu dostar-
czania energii elektrycznej

* działka niezabudowana 
nr 627/5, AM -28, Obr. 2, o 
pow. 5,7433 ha, położona w 
Strzegomiu przy ul. Anielewi-
cza, przeznaczona w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod uprawy 
polowe, cena wywoławcza 168 
900,00 zł;

* działka niezabudowana 
nr 32, AM -1, Obr. Kostrza, 
o pow. 0,7300 ha, położona 
w Kostrzy, przeznaczona w 
miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod 
uprawy polowe, cena wywoław-
cza 16 300,00 zł;

* działka niezabudowana nr 
807, AM - 3, Obr. Olszany, o 
pow. 1,7600 ha, położona w 
Olszanach, przeznaczona w 
miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego pod 
uprawy polowe, cena wywoław-
cza 39 500,00 zł;

* działka niezabudowana nr 
102/2, AM -22, Obr. 5, o pow. 
1,4490 ha, położona w Strze-
gomiu przy ul. Konopnickiej, 
przeznaczona w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego pod usługi rze-
miosła, cena wywoławcza 299 
200,00 zł;

* działka niezabudowana nr 
138/16, AM - 2, Obr. Jaro-
szów, o pow. 29 m², położona 
w Jaroszowie, przeznaczona w 
miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod 
zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną z dopuszczeniem 
zabudowy garażowej, cena 
wywoławcza 2 300,00 zł;

Dodatek energetyczny dla 
osób z dopłatą do mieszkań 

Planowane przetargi na 
sprzedaż nieruchomości 
w drugiej połowie grudnia:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 
ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 
84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23 października 
2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Stra-
tegii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.

Lp. Nazwy ulic Termin
1 ul. Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia), Bazaltowa, Kwarcowa, Skalna, Ametystowa, 

Granitowa, Jaśminowa, Fiołkowa, Różana, Niecała, Chopina, Osiedle Goczałków, Klonowa, Dębowa, 
Bukowa, Kasztanowa, Sosnowa, Cicha, Promenady, Kościuszki (od ul. Legnickiej do ul. Niepodległości), 
Pułaskiego, ul. Ofiar Katynia, Witosa, Matejki, Paderewskiego (od ul. Legnickiej do ul. Bankowej), lewa 
strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do Al. Woj. Polskiego), ul. Niepodległości, ul. Św. Jana.

18.11.2013  
17.02, 19.05, 18.08, 
17.11.2014 
16.02, 18.05.2015

2 ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska 
Polskiego), ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do nr 76), ul. Rzeźnicza, Reja, Mickiewicza, 
Sikorskiego, Wałowa, Kolejowa, Ceglana, Mostowa

19.11.2013 
18.02, 20.05, 19.08, 
18.11.2014 
17.02, 19.05.2015

3 ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanowskiego, Słoneczna, Bema, 
Piłsudskiego, Andersa, Dembińskiego, Dolna, Brzegowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, Konopnickiej, 
Jeleniogórska, Milenijna, Kopalniana, Górnicza, Wydobywcza, Lipowa, Kamienna (od ul. Kościuszki do ul. 
Krótkiej), Rynek (część równoległa do ul. Kamiennej), Krótka, Parkowa, Bohaterów Getta, Św. Tomasza, 
Ogrodowa (od ul. Bohaterów Getta do ul. Świdnickiej), lewa strona ul. Świdnickiej (od Rynku do ul. Św. 
Tomasza), Rynek (od ul. Świdnickiej do ul. Krótkiej) 

20.11.2013  
19.02, 21.05, 20.08, 
19.11.2014 
18.02, 20.05.2015

4 ul. Bankowa, Paderewskiego (od ul. Bankowej do Rynku), Kościuszki (od ul. Niepodległości do Rynku), 
Kamienna (od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego), Św. Anny, Kościelna, Rynek (część równoległa do ul. 
Kościelnej), Rynek (od ul. Dąbrowskiego do ul. Świdnickiej), ul. Dąbrowskiego do ul. Aleja Wojska Polskiego, 
ul. Szkolna, Świdnicka (prawa strona od Rynku do ul. Kościelnej), Ogrodowa (od ul. Świdnickiej do ul. 
Kościelnej), Prałata Stanisława Siwca

21.11.2013  
20.02, 22.05, 21.08, 
20.11.2014 
19.02, 21.05.2015

5 ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Bankowej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, Leśna, Wesoła, Bracka, 
Świdnicka (od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę), Czarna, Brzegowa (Gimnazjum nr 1), Malinowa, 
ul. Armii Krajowej, Zielona, Al. Wojska Polskiego (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, 
Strzelnicza, Agrestowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, Winogronowa, Św. Jadwigi, Wspólna, Koszarowa, 
Rybna, 3-go Maja, Morska, Szarych Szeregów, Wolska

22.11.2013  
21.02, 23.05, 22.08, 
21.11.2014 
20.02, 22.05.2015

6 Bartoszówek, Jaroszów, Rusko 25.11.2013  
24.02, 26.05, 25.08, 
24.11.2014 
23.02, 25.05.2015

7 Goczałków, Goczałków Górny, Graniczna, Rogoźnica, Wieśnica 26.11.2013 
25.02, 27.05, 26.08, 
25.11.2014
24.02, 26.05.2015

8 Kostrza, Żelazów, Godzieszówek, Żółkiewka, Tomkowice 27.11.2013  
26.02, 28.05, 27.08, 
26.11.2014 
25.02, 27.05.2015

9 Morawa, Skarżyce, Stanowice, Międzyrzecze 28.11.2013  
27.02, 29.05, 28.08, 
27.11.2014 
26.02, 28.05.2015

10 Modlęcin, Granica, Olszany, Stawiska, Grochotów 29.11.2013  
28.02, 30.05, 29.08, 
28.11.2014 
27.02, 29.05.2015
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W latach 2012-2013 dokonano szeregu remontów dróg i chodników gminnych, które finansowano z budżetu gminy Strzegom. W tej chwili skończyły się prace remontowe na ul. Koszarowej, z kolei 
ul. Szarych Szeregów z każdym kolejnym dniem zmienia się nie do poznania i nabiera coraz lepszego wyglądu.

Remonty dróg i chodników gminnych

zakończenie robót na ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu ucieszy nie tylko mieszkańców tej 
ulicy – koszt 2 233 000 zł

roboty na ul. Koszarowej dobiegły końca. Przebudowana ulica zdecydowanie podniesie 
komfort jazdy osób zmotoryzowanych – koszt 533 557,36 zł

ulica Kościuszki prowadzi do strzegomskiego rynku. Nic dziwnego, że podjęto się jej 
przebudowy – koszt 1 353 231,22 zł

odremontowany łącznik między ul. Kościuszki a ul. Paderewskiego stał się miejscem 
spacerów wielu strzegomian

Chodniki na ul. dolnej w Strzegomiu natychmiast poprawiły wygląd i estetykę Grabów – koszt 
631 255,98 zł

łącznik na osiedlu Kamionka to przejście między dwoma ulicami – dębową i Bukową – koszt 
56 607,06 zł 

remont chodnika przy Sikorskiego wpłynął na poprawę komfortu użytkowników tej ulicy – 
koszt 52 154,57 zł Przy ulicy Ceglanej swoje siedziby mają firmy kamieniarskie – koszt 449 655,94 zł


