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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

StrzeGom
Po Barbórce  
w Strzegomiu

Osiemnaście Odznak 
„Zasłużony dla Górnictwa 
RP” strzegomskim kamie-
niarzom nadał minister go-
spodarki. Nie zabrakło też 
odznaczeń jubileuszowych 
„Za długoletnią pracę w 
górnictwie” oraz nagrody 
Prezydenta RP. 

 str.2

StrzeGom
Była sesja 
podatkowa 

Uchwalenie przez radnych 
nowych stawek podatków na 
rok 2014 dla mieszkańców 
gminy Strzegom poprzedzi-
ła burzliwa dyskusja. Ile i za 
co ostatecznie zapłacimy w 
przyszłym roku? 

 str.6

SPort
Oto przyszłość 
naszego AKS-u

Około 100 młodych 
chłopców ćwicz y  pod 
okiem wykwalifikowanych 
trenerów w sekcji piłkar-
skiej Amatorskiego Klubu 
Sportowego w Strzegomiu. 
Czy wyrosną z nich wybitni 
sportowcy? 

 str.10
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Zakończyły się roboty zwią-
zane z budową kanalizacji 
sanitarnej w ul. Szarych Sze-
regów, Wesołej, Reja oraz 
kanalizacji deszczowej w ul. 
Szarych Szeregów i ul. Ryb-
nej - w kierunku oczyszczalni 
ścieków. Po wykonaniu obu 
kanalizacji wykonawca prze-
budował również nawierzch-
nię ul. Szarych Szeregów. 

Podczas realizacji zadania 
związanego z budową kanalizacji 
sanitarnej – głównie w ul. Sza-
rych Szeregów wystąpiło wiele 
problemów i nieprzewidzianych 
sytuacji, które niekorzystnie 
wpłynęły na postęp prac. Wy-
mieńmy m. in. konieczność 
przekładania sieci gazowej przez 
Zakład Gazowniczy w Wał-
brzychu na całej długości ulicy 
Szarych Szeregów. - W ubie-
głym stuleciu gazownicy poło-
żyli sieć gazową na zbyt małej 
głębokości, pozostawienie jej tak 
płytko stwarzałoby zagrożenie 
dla życia i zdrowia – wyjaśnia 
Irena Kowalska, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu. - W trakcie 
wykonywania robót natrafiono 
także na naturalne cieki wodne 
przebiegające prostopadle do 
pasa drogowego, co powodowa-
ło z kolei zalewanie głębokich 
wykopów i konieczność wyko-
nywania dodatkowych odwod-
nień wykopów. Stwierdzono 
konieczność wycinki starych 
drzew, w ilości większej w sto-
sunku do założeń projektowych, 
których korzenie wysadzały 
nawierzchnie drogi i chodników 
oraz przerastały przez istniejącą 
kanalizację. W ich miejsce nasa-
dzono drzewa o mniej rozbudo-
wanym systemie korzeniowym, 
które zostały dobrane przez 
specjalistę – dodaje Irena Ko-
walska. Oprócz tych, było jeszcze 
wiele innych problemów, które 
należało rozwiązywać na bieżąco 
w czasie trwania realizacji przed-
sięwzięcia. Nie bez znaczenia był 

fakt, że kanalizację rozpoczęła 
w ubiegłym roku firma SOBET, 
która z końcem roku ogłosiła 
upadłość i po wykonaniu bardzo 
niewielkiej części kontraktu, 
nie była w stanie kontynuować 
zadania. W okresie zimowym 
konieczne było przeprowadze-
nie postępowania odstąpienia 
od umowy z SOBETEM oraz 
przygotowanie procedury prze-
targowej i przeprowadzenie 
przetargu na przedsięwzięcie 
„Przebudowa kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej miasta 
Strzegom” obejmujące zadania: 
- „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, 
Reja”, „Budowa kanalizacji desz-
czowej w ul. Szarych Szeregów 
i ul. Rybnej” oraz „Przebudowa 
drogi gminnej nr 110799D- ul. 
Szarych Szeregów” w Strzego-
miu. 21 marca 2013 r., w wy-
niku rozstrzygnięcia przetargu, 
podpisano umowę z konsorcjum 
firm – Świdnickim Przedsię-
biorstwem Budowy Dróg i Mo-
stów oraz firmą „Drog-Ziem” ze 
Strzegomia. Roboty wznowiono 
z początkiem kwietnia. 

Po zakończeniu układania 
kanalizacji wykonano jeszcze 
dwa zadania na tym odcin-
ku: przebudowano drogę gmin-
ną nr 110799D - ul. Szarych 
Szeregów w Strzegomiu - bez 
terenu zamkniętego (wraz z ul. 
Wolską) oraz przebudowano 
drogę gminną nr 110799D - ul. 
Szarych Szeregów w Strzego-
miu - teren zamknięty PKP 
S.A. W pierwszym przypadku 
zadanie zostało przewidziane 
do dofinansowania w ramach 
programu Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II – Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój. Całe 
przedsięwzięcie obejmowało 
wiele prac, nie tylko drogowych, 
ale również robót związanych 
z wykonaniem całej infrastruk-
tury podziemnej, oświetlenia 
i zieleni. Wartość inwestycji 
to ok. 5 mln zł. - Chcielibyśmy 
przeprosić za wszelkie utrud-
nienia, które wystąpiły podczas 

tego zadania. Pokonanie tych 
przeciwności było konieczne 
dla zrealizowania całości in-
westycji – podsumowuje bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta.

Szarych Szeregów na finiszu!
Na zakończenie tej inwestycji strzegomianie czekali z utęsknieniem. Ulica zyskała nie tylko na wyglądzie, ale też na funkcjonalności

Kolejny teren strzegom-
skiej podstrefy będzie sprze-
dany i w związku z tym będą 
nowe miejsca pracy.

W środę, 27 listopada br. 
FSB Piekarnia  Strzegom 
oficjalnym pismem poinfor-
mowała burmistrza Strze-
gomia  –  Z b i g n i e w a  S u -
chytę, że zgodnie z listem 
intencyjnym z dnia 21 paź-
dziernika 2011 r. deklaruje 
zakup dodatkowo 1,6 ha 
ziemi na poszerzenie swo-

jej działalności. Podstrefa 
strzegomska liczy aktualnie 
9,8 ha, z czego po zakupie 
k o l e j n e go  g r u n t u  p r z e z 
FSB Piekarnia Strzegom do 
zagospodarowania zostanie 
4,8 ha. - W chwili obecnej 
w FSB Piekarnia Strzegom 
pracuje 170 osób, z czego 
ponad 100 to mieszkańcy 
gminy Strzegom – poinfor-
mowała Mar iola Franko, 
HR Manager Ar yzta.

red

FSB Piekarnia Strzegom
poszerza swoją działalność

Z okazji „Barbórkowego Święta” wszystkim Górnikom i Skalnikom 
w gminie Strzegom składamy życzenia wszelkiej pomyślności 

oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta 
Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi 

ramionami czuwając nad Waszym zdrowiem i życiem. Tym, którzy 
cieszą się już zasłużoną emeryturą życzymy wielu radosnych dni 

oraz dużo zadowolenia z podejmowanych działań.
Wszystkim Wam składamy najwyższe słowa uznania i szacunku.

Życzymy zdrowia, bezpiecznej i spokojnej pracy, sukcesów 
zawodowych i osobistych, a także wszelkiej pomyślności 

w realizacji wyznaczonych celów.

Z górniczym pozdrowieniem 

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Strzegomia
Tadeusz Wasyliszyn Zbigniew Suchyta

Zwracamy się z apelem, aby nie parkować samochodów wzdłuż ścieżki 
rowerowej zlokalizowanej na ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu. Dla osób 
parkujących zostały wybudowane specjalne zatoki. Jednocześnie prosimy 
o przestrzeganie przepisów drogowych w bliskim sąsiedztwie ścieżki rowe-
rowej i szczególną uwagę na rowerzystów.

Po remoncie

Przed remontem
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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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Gminne Wiadomości
StrzeGom

W Strzegomiu trwa święto-
wanie Dnia Górnika. W pią-
tek, 29 listopada br. odbyły 
się uroczystości barbórkowe 
z udziałem władz miasta 
i zaproszonych gości. Były 
odznaki branżowe, grała 
Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, odbyła się również 
tradycyjna karczma piwna. 
Organizatorem Barbórki 
2013 było Stowarzyszenie 
Kierowników Ruchu Za-
kładów Górniczych w Strze-
gomiu na czele z prezesem 
– Ryszardem Chęcińskim. 

 
Całość piątkowych obchodów 

rozpoczęła się od przemarszu 
uczestników uroczystości wo-
kół strzegomskiego Rynku, 
którzy następnie udali się do 
sali Strzegomskiego Centrum 
Kultury II. Wśród gości byli 
m.in. Monika Wielichowska 
- poseł na Sejm RP, Zbigniew 
Szczygieł - przedstawiciel 
wojewody dolnośląskiego oraz 
Miranda Ptak – zastępca dy-
rektora Okręgowego Urzędu 

Górniczego we Wrocławiu. Po-
słanka Wielichowska wręczyła 
Odznaki Honorowe „Zasłużony 
dla Górnictwa RP” Andrzejowi 
Miskowi, Marcinowi Miszkie-
wiczowi i Tomaszowi Solimie. 
Kolejnych 15 osób (w ramce 
poniżej) zostanie nagrodzonych 
jeszcze w grudniu. Te wyróż-
nienia zostały nadane przez 
ministra gospodarki, na wnio-
sek burmistrza Strzegomia, 
w uznaniu zasług dla rozwoju 
górnictwa skalnego na terenie 
gminy Strzegom. Prezydent 
RP – Bronisław Komorowski, 
na wniosek wojewody dolno-
śląskiego i burmistrza Strze-
gomia, za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy 
zawodowej w służbie Pań-
stwa, postanowieniem z dnia 
14 listopada br., nadał Medal 
I Stopnia - Medal Złoty za 
Długoletnią Służbę Anto-
niemu Larczyńskiemu, który 
odbierze to wyjątkowe wyróż-
nienie z rąk wicewojewody Ewy 
Mańkowskiej, która przyje-
dzie wkrótce do Strzegomia. 
W piątkowy wieczór wręczono 

także odznaki jubileuszowe „Za 
długoletnią pracę w górnictwie” 
(szczegóły w ramce poniżej). 
Po części oficjalnej przyszedł 
czas na karczmę piwną. Dwa 
dni później, z udziałem bisku-
pa świdnickiego – Ignacego 
Deca, odbyła się msza św. 
w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 

Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel w Strzegomiu z oka-
zji Barbórki. W jej trakcie 
zwierzchnik naszej diecezji 
oficjalnie mianował probosz-
cza parafii – ks. Marka Żmudę 
kapelanem górników, skal-
ników i kamieniarzy diecezji 
świdnickiej.

tw

Jeszcze tylko do 6 grudnia 
br. można składać zgło-
szenia do konkursu o na-
zwie „Odnów i wygraj!” za 
osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania i ochrony 
kultury materialnej gminy 
Strzegom.

Zgłoszenie do konkursu 
wspólnoty powinny zgłosić 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, z dopiskiem na 
kopercie „Konkurs - Odnów 
i Wygraj!”. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi do dnia 
31 stycznia 2014 r., a wrę-
czenie nagród do 15 lutego 
przyszłego roku. Nagrody są 
przyznawane właścicielom 
lub wspólnotom mieszkanio-
wym, posiadającym budynki 
niewpisane do rejestru za-
bytków, które ze względu na 
swoje położenie, architekturę 

albo historię, stanowią cenne 
obiekty kultury materialnej 
gminy Strzegom, warte wy-
różnienia, upowszechnienia 
i ochrony. Konkurs obejmuje 
kategorie:
1. I kategoria - budynki wie-

lorodzinne
2. II kategoria - budynki jed-

norodzinne
3. III kategoria - budynki inne 

niż mieszkalne, wpisane do 
gminnej ewidencji zabyt-
ków, z wyjątkiem wpisanych 
do rejestru zabytków
Do konkursu można zgła-

szać przedsięwzięcia zakoń-
czone w okresie:

1) od dnia 1 listopada roku 
poprzedzającego rok, w któ-
rym upływa termin składania 
zgłoszeń do konkursu

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

red

Po naszej Barbórce 

Konkurs „Odnów i wygraj”

Minister gospodarki nadał naszym górnikom aż 18 Odznak Honorowych „Zasłużony dla Górnictwa RP”

Wspólnoty, które wyremontowały zabytkowe obiekty do końca listopada, mogą wygrać duże pieniądze

Osoby odznaczone Odznaką Honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”: 
Mirosław Baczmański, Marek Tadeusz Bratczyk, Henryk Bugajski, Marek 
Chełchowski, Marian Gaszyński, Jerzy Jan Jaskuła, Piotr Robert Kania, 
Andrzej Janusz Koruch, Andrzej Jan Kretowicz, Jacek Łamacz, Ludwik 
Marian Marciniszyn, Janusz Piątek, Jacek Walczak, Grzegorz Edward 
Zobków, Krzysztof Zym.

Osoby odznaczone odznaką jubileuszową „Za długoletnią pracę w gór-
nictwie”:

Złote odznaki: Ryszard Chęciński, Wilhelm Horabik, Waldemar Landsberg, 
Stanisław Sitarz.

Srebrne odznaki: Wanda Rudnik, Mariola Stefanicka, Andrzej Białous, 
Tadeusz Cała, Waldemar Kamiński, Czesław Maciejczyk, Jan Makara, 
Henryk Mitek, Krzysztof Molenda, Roman Nayda, Stanisław Paluch, 
Bogdan Pieprzyk, Andrzej Słaby, Bogusław Solima, Edward Zgórski.

Brązowe odznaki: Jolanta Andruszko, Dariusz Demkiewicz, Piotr Ek, 
Zenon Kaszub, Kazimierz Misek.

Kamienica w rynku, która wygrała ostatnią edycję konkursu 
„odnów i wygraj”.
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Mija 65. rocznica od rekon-
strukcji Kolumny Zygmun-
ta III Wazy w Warszawie. 
Trzon kolumny został wy-
konany z granitu strze-
gomskiego. Próbowano ją 
odtworzyć z granitu innych 
miejscowości, lecz nie było 
tam odpowiednich złóż. 

W 1948 roku zadanie rekon-
strukcji warszawskiej kolumny 
przypadło więc Zakładom Ka-
mienia Budowlanego w Strze-
gomiu. – Wcale nie było to ta-
kie proste. Wtenczas nie było 
ani dźwigów, ani ładowarek, 
które by podnosiły takie bloki, 
tym bardziej, że monolit, który 
odspojono pierwotnie, miał 
185 ton – mówi Bogusław 
Skolak, były pracownik tych 
zakładów. – Monolit ten, ręcz-
nie obrabiając, doprowadzono 
do ciężaru 40 ton i w takim 
stanie przetransportowano go 
50 m w górę, a następnie 200 
m na bocznicę kolejową, gdzie 
został załadowany na wagon. 
W Warszawie został przyjęty 

i obrobiony przez stołecz-
nych kamieniarzy – uzupeł-
nia. W roku 1974 r. wygląd 
kolumny został poprawiony. 
W tym czasie trwała końcowa 
faza odbudowy Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. Teren 
P lacu Zamkowego wokół 
Kolumny Zygmunta obniżył 
się o 30 cm, co spowodowało 
konieczność dorobienia dwóch 
biegów stopni blokowych 

grubości 15 cm. W tamtym 
czasie młodym pracownikiem 
działu produkcji w Strzegom-
skich Zakładach Kamienia 
Budowlanego był Bogdan 
Pieprzyk, który wspomina 
- W 1974 r. dostałem pole-
cenie wyjazdu do Warszawy 
od kierownika produkcji – 
nieżyjącego już Franciszka 
Krzyża, by wykonać szablony 
(odwzorować z istniejących 
stopni), wyrysować przekroje 
i uchwycić prawidłowe łuki. 
Nocnym pociągiem z Jawo-
rzyny Śląskiej dojechałem 
rano do Warszawy i udałem 
się na Plac Zamkowy. Wypo-
sażony w niezbędne akcesoria, 
wykonałem w/w czynności 
i jeszcze w tym samym dniu 
późnym wieczorem wróciłem 
do Strzegomia. Nazajutrz 
w dziale produkcji dopieści-
łem szczegóły i szablony zo-
stały wydane na produkcję do 
kamieniarzy. Stopnie były wy-
konane ze sjenitu Przedborów 
i wysłane do Warszawskich 
Zakładów Kamienia Budow-

lanego. Następnie zostały 
wpasowane i zamontowane 
przez warszawskich monta-
żystów i cały czas cieszą oczy 
króla Zygmunta III Wazy. 
Do dnia dzisiejszego nikt nie 

zgłosił reklamacji – kończy 
Bogdan Pieprzyk. Dodajmy, że 
pierwszy pomnik króla Zyg-
munta III Wazy wzniesiony 
został w latach 1643–1644. 
restaurowany w latach 1885–

1887 i 1929–1931, zniszczony 
w 1944 roku. Zrekonstru-
owany w latach 1948–1949. 
Wpisany do rejestru zabyt-
ków w 1965 roku. 
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tworzy pani swoje rzeźby w gra-
nicie - materiale szarym, twardym, 
trudnym do obróbki, dla niektórych 
mało ekspresyjnym. dlaczego wła-
śnie granit najpełniej wyraża Pani 
artystyczne wizje i projekty?

Pochodzę ze Strzegomia, ro-
dzinna firma zajmuje się wydo-
bywaniem granitu, więc tworzę 
w rodzimym materiale. Nie ukry-
wam, że są piękniejsze kamienie 
na świecie, w których wolałabym 
pracować - czarne granity, niebie-
skie marmury. Zawsze próbuję 
w swoich rzeźbach przełamać 
tę szarość i pospolitość naszego 
kamienia łącząc go z kolorowymi 
kamieniami, malując farbami 
w finezyjne wzory, czasem wpro-
wadzam metaloplastykę, złocenia. 
Takie połączenia zmieniają dla 
mnie ten twardy, surowy ka-
mień, kojarzący się dla wielu ludzi 
z kostką brukową, krawężnikami 
i chodnikami, w subtelny i deli-
katny granit.

- Łamie Pani konwencje, obala 
stereotypy, nadaje Pani kamiennej 
bryle treść, którą na pozór nie sposób 

wyciągnąć z kamienia. Przykła-
dem tego są rzeźby „integracja”, 
czy „transformacja”. skąd czerpie 
Pani inspiracje dla swoich rzeźb?

- Jeszcze kiedy studiowałam 
byłam bardzo zainspirowana 
surrealizmem w sztuce. Zaczęłam 
wówczas tworzyć eksperymenty 
z granitem, były to małe rzeźby, 
gdzie szyłam kamień, wyszy-
wałam w kamieniu, wbijałam 
w niego szpilki, przeszywałam 
spinaczem biurowym rzeczy 
nieprawdopodobne, które wydają 
się być całkiem niemożliwe. Taka 
fascynacja miała swoje przełożenie 
na dwie rzeźby, które zrobiłam 
na cześć wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. Rzeźba „Integracja 
I” to dwie granitowe monumen-
talne kostki zszyte ze sobą igłą 
i nitką oraz doszytą w rogu łatką. 
„Integracja II” - dwie granitowe 
kostki zapięte na kamienne guziki 
i przekute olbrzymią metalową 
agrafką. Niemożliwe stało się 
możliwe – tak, jak połączenie się 
Polski z Europą. Agrafka miała 
sugerować odbiorcy, że możemy 
zawsze rozpiąć agrafkę i odłączyć 

od Unii. Rzeźba „Transformacja” 
poświęcona 20 - leciu Polskiej 
Transformacji Gospodarczej, 
która stoi w Świdnicy, to również 
dwie kostki, które trzymają gra-
nitową kulę. Całość przypomina 
klepsydrę odmierzającą czas.

- lubi Pani wyzwania, nie boi się 
dużych powierzchni. Pani rzeźby 
organizują przestrzeń. monu-
mentalna rzeźba „granitowe 
serce Polski” na strzegomskim 
rynku najlepiej to obrazuje. co jest 
ważne przy realizacji i lokalizacji 
pani rzeźby?

-Bardzo ważna jest lokalizacja 
i odpowiednie miejsce dla rzeźby, 
musi mieć ona odpowiednie 
obejście tak, żeby odbiorca mógł 
ją obejrzeć z odpowiedniej odle-
głości i stron, musi mieć tak zwany 
oddech. Czasem można spotkać 
piękne realizacje kamienne, ale są 
zbyt małe i gubią się na dużych 
placach lub zbyt wielkie wciśnięte 
między budynki. 

- malowanie na granicie to…
- Jak wspominałam wcześniej, 

to sposób na przełamanie suro-
wego materiału w delikatny przy-
ciągający oko kamień. Malarstwo 
jest moją drugą pasją, dlatego też 
próbuję połączyć te dwie dziedzi-
ny i maluję kamień kolorowymi 
farbami. Nadając mu nowy wyraz, 
chcę pokazać, że nasz szary granit 
może być również wesoły i cieka-
wy, że można z niego stworzyć 
naprawdę cuda.

-wiele Pani rzeźb było atrakcją 
krajowych i międzynarodowych 
targów. cieszyły się wielkim za-
interesowaniem.

- Moje prace zawsze wzbu-
dzały zainteresowanie, myślę, 
że przez swój monumentalny 
wymiar. Pierwsza duża realiza-
cja to „Granitowy Słoń”. Zrobił 
naprawdę furorę. To było 15 lat 
temu, jeszcze wtedy studiowałam 
we Wrocławiu, było mi bardzo 
miło, kiedy widziałam całe wy-
cieczki rodzin z dziećmi, które 
robiły sobie zdjęcie na słoniu. 
Takie momenty są bardzo fajne 
dla artysty, dodają chęci do dal-
szych twórczych zadań. „Torebka” 

i „Bombka” również cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 
Teraz „Bombka” stanie w pięk-
nym miejscu, będzie wspaniale 
wyeksponowana w Warszawskim 
Wilanowie w kompleksie parko-
wo - pałacowym.

- która z rzeźb jest najbliższa 
Pani sercu? 

- Do wszystkich rzeźb jestem 
bardzo przywiązana, ponieważ 
każda z nich ma swoją historię, 
przesłanie. Ale najbardziej dumna 
jestem z „Bombki”, między inny-
mi dlatego, że jest połączeniem 
moich dwóch pasji. Nadanie 
jej ciepłych, wesołych kolorów, 
uwieńczenie zrobione ze złotej 
metalowej koronki sprawiło, że 
granitowa gigantyczna kula stała 
się tak delikatna.

- sztuka - to wyzwanie dla prze-
mysłu kamieniarskiego? 

-Myślę, że tak. Coraz więcej 
rzeźb stawia się w naszej prze-
strzeni publicznej, dużo firm 
zamawia rzeźby przed biurowce, 
powstają nowe osiedla, gdzie 

w projektach jest zawsze miejsce 
na pomnik, rzeźbę czy ciekawą 
fontannę. Rzeźba przyciąga oko, 
pobudza do refleksji, zmusza do 
myślenia, a przede wszystkim 
…zatrzymuje. Takie przystanki 
kontemplacji są bardzo ważne 
w organizacji naszej przestrzeni 
publicznej - są jej ozdobą.

- dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów w promowaniu 
granitu strzegomskiego.

rozmowę przeprowadziła 
Grażyna Kuczer

Kolumna Zygmunta ze Strzegomia

Ewa Solima i jej granitowy świat

Zakłady Kamienia Budowlanego w Strzegomiu wykonały trzon kolumny z granitu strzegomskiego. – Nie było łatwo – przyznaje Bogusław Skolak. 

Rozmowa z Ewą Solimą – strzegomską artystką, malarką, rzeźbiarką, projektantką, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

To przypomnienie dla wła-
ścicieli nieruchomości, którzy 
w złożonych deklaracjach na 
odpady komunalne zadekla-
rowali, że odpady ulegające 
biodegradacji, w tym odpady 
zielone wytwarzane na terenie 
nieruchomości, będą zago-
spodarowywane we własnym 
zakresie, w domowych kompo-
stownikach: do 15 stycznia 2014 
r. mieszkańcy mają obowiązek 
złożyć oświadczenie o ilości 
zagospodarowanych odpadów 
kompostownika. - Uzyskane 

informacje niezbędne są do 
rocznego sprawozdania, a także 
przedstawią nam ilość odpadów 
komunalnych, ulegających bio-
degradacji, zagospodarowanych 
we własnym zakresie. Tym 
samym wykażemy mniejszą 
ilość przekazanych odpadów 
do Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunal-
nych – informuje Kazimierz 
Chajduga, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi UM w Strzegomiu.
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W najbliższy weekend roz-
pocznie się kolejna edycja Strze-
gomskiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej Halowej w Strzegomiu. 
W wielotygodniowych rozgryw-
kach weźmie udział maksymalnie 
12 drużyn. Strzegomska liga 
halowa cieszy się sporą renomą 
i dużą popularnością, w związku 
z tym na naszych łamach bę-
dziemy regularnie zamieszczać 
wyniki wraz z tabelą rozgrywek 
oraz krótki opis poszczególnych 
kolejek. Regulamin ligi znajduje 
się na stronie www.osir.strzegom.

pl w zakładce S.A.L.P.N.H. Ser-
decznie zapraszamy kibiców do 
hali OSiR w kolejne weekendy. 
Emocji na pewno nie zabraknie! 

tw

Co robić z tymi odpadami? Ruszają rozgrywki SALPNH

GRUDZIEŃ 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

01.12 – 07.12 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

08.12 - 14.12 Dobra Apteka Strzegom  
ul. Kościelna 6 

tel. 74/649-
12-20

15.12 – 21.12 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki z terenu gminy Strze-

gom pełnią dyżury obejmujące 
dni powszednie, soboty, nie-
dziele, święta i inne dni wolne 
od pracy w okresie do 7 grudnia 
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. 

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
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Budowa kanalizacji sanitar-
nej na terenach wiejskich 
gminy Strzegom, budowa 
przyłączy i odtwarzanie na-
wierzchni drogowej to trud-
ne wieloletnie zadanie, które 
z sukcesem wykonano dzięki 
staraniom władz samorządo-
wych gminy Strzegom oraz 
przedsiębiorczości WIK 
Sp. z o. o.

Z planowanych prac pozo-
stało niewiele do wykonania. 
Dobiega końca odtwarzanie 
nawierzchni drogowych w ul. 
Kolonijnej, Szkolnej i Ko-
ściuszkowców w Rogoźnicy. 
Ku końcowi zmierzają także 
prace Komisji odbiorowej, która 
dokonuje ostatnich przeglądów. 
Pozostały tylko prace porząd-
kowe oraz  weryfikacja doku-
mentów przedłożonych przez 
Wykonawcę. - Zakres rzeczowy 
prac w ramach zadania „Budo-
wa Kanalizacji sanitarnej we wsi 
Rogoźnica” został wykonany 
w 100%. Wybudowano  prawie 
9,5 km sieci kanalizacyjnej. 
Zamontowano i uruchomiono 4 
przepompownie ścieków, dzięki 
czemu mieszkańcy Rogoźnicy 
mogą w pełni korzystać z nowo 
wybudowanej infrastruktury – 
komentuje Dorota Borkowska, 
prezes WiK Sp. z o.o. Zbliżają 
się ku końcowi prace w ramach 
projektu „Budowa kanalizacji 

sanitarnej we wsiach Wieśnica 
i Żółkiewka”. Zakończono od-
twarzanie nawierzchni drogo-
wych w Żółkiewce. – Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z zakoń-
czonych prac i cieszymy się, że 
nareszcie jesteśmy podłączeni 
do kanalizacji sanitarnej – mówi 
Monika Róg, sołtys Żółkiewki. 
W Wieśnicy trwają obecnie 
prace związane z zagospoda-
rowaniem i uporządkowaniem 
terenu przepompowni, a na 
dniach nastąpi odtworzenie 
nawierzchni dróg. Równie dy-
namicznie postępują prace 
związane z budową podłączeń. 
W miejscowościach: Goczał-
ków, Wieśnica, Tomkowice, 
Granica, Modlęcin i  Jaroszów 
firma „BUD-KAN” z Wrocła-

wia zakończyła prace w dniu 
31.10.2013r. W Kostrzy, Ro-
goźnicy, Żelazowie, Żółkiewce, 
Goczałkowie oraz Goczałkowie 
Górnym zaplanowano zakoń-
czenie podłączeń do 30 listo-
pada. - Łącznie w ramach tego 
projektu do kanalizacji sanitar-
nej podłączonych zostanie 590 
budynków mieszkalnych i uży-
teczności publicznej - twierdzi 

prezes WIK. Podłączenia do 
nowo wybudowanej kanalizacji 
sanitarnej za odpłatnością 10 
% ze strony mieszkańców było 
możliwe dzięki pozyskaniu 
przez gminę środków z NFO-
ŚiGW  w Warszawie w wyso-
kości 45%  oraz dofinansowaniu 
ze środków finansowych gminy 
Strzegom w wysokości 45%. 
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Kończą kanalizację
Dobiega końca odtwarzanie nawierzchni drogowych w ul. Kolonijnej, Szkolnej i Kościuszkowców w Rogoźnicy

4 grudnia br. mija rok od 
powołania do życia spółki pn. 
Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu po przekształce-
niu zakładu budżetowego.

- W ciągu tego roku wykaza-
liśmy, że potrafimy działać na 
tzw. wolnym rynku, na którym 
obowiązują inne niż w zakładzie 
budżetowym zasady gospo-
darowania. Należy się przede 
wszystkim wykazać umiejętno-
ścią radzenia sobie w warunkach 
konkurencyjności podmiotów 
gospodarczych. Pracownicy 
spółki wielokrotnie wykazali, 
że potrafią wykonywać zadania 
i być konkurencyjnymi na tym 
rynku, jeśli chodzi o możliwo-
ści i umiejętności zawodowe, 
sprzętowe oraz jakość i tempo 
wykonywanych robót i zadań. 
Stawaliśmy do kilku przetargów, 
w tym do tego najważniejszego 
o odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, i wygraliśmy je. Do-
konaliśmy zakupu niezbędnych 
pojazdów m.in. dwóch śmiecia-
rek - druga z zakupionych śmie-
ciarek, dwukomorowa, wyjedzie 
na drogi gminne w niedługim 
czasie – komentuje Zbigniew 
Rodak, prezes ZUK Sp. z o.o. 
Obecnie rozpoczął się sezon 
grzewczy. ZUK dostarcza ciepło 

do mieszkań osiedli mieszkanio-
wych oraz szkół i przedszkoli. 
- Kończymy przygotowania do 
rozpoczęcia zadań związanych 
z akcją zimową. Jesteśmy dobrze 
wyposażeni w sprzęt oraz mate-
riały potrzebne do sprawnego, 
terminowego i należytego od-
śnieżania oraz likwidowania śli-
skości na drogach i chodnikach 
gminnych – informuje prezes. 
I dodaje: - Zaopatrzyliśmy się 
w piasek w ilości 900 ton oraz 
sól w ilości 120 ton. Zakupi-
liśmy także niezbędną ilość 
narzędzi do ręcznego usuwania 
śniegu i lodu oraz dokonali-
śmy niezbędnych przeglądów 
pojazdów, piaskarek, pługów 
oraz odśnieżarek spalinowych. 
ZUK apeluje do mieszkańców 
gminy o wyrozumiałość i cier-
pliwość w przypadku gwałtow-
nych i obfitych opadów śniegu 
w krótkim czasie (np. w porze 
nocnej). - Jesteśmy przygoto-
wani na takie zdarzenia, ale 
nikt nie jest w stanie w krótkim 
czasie udrożnić wszystkich dróg 
i chodników, a każdy z nas 
chciałby, aby to jego droga lub 
chodnik był odśnieżony lub 
posypany w pierwszej kolejno-
ści - zaznacza.

gk

W listopadzie, w świetlicy 
wiejskiej w Udaninie odbyła 
się konferencja w sprawie 
określenia stanu realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2009-2013.

Celem konferencji było do-
konanie weryfikacji podej-
mowanych działań w zakresie 
realizacji zadań wynikających 
z LSR pod kątem dbałości 
o wykonanie wskaźników i re-
zultatów. Konferencję otwo-
rzyli Piotr Łabędzki - prezes 
Stowarzyszenia LGD „Szla-
kiem Granitu” oraz wójt gminy 
Udanin - Teresa Olkiewicz. 
Pierwsza część konferencji 
poświęcona była nowemu 
okresowi programowania 
2014-2020, które przedsta-
wiła Jolanta Beker - mode-
rator odnowy wsi. Następnie 
Andrzej Sukta - kierownik 
biura Zarządu Stowarzysze-
nia LGD „Szlakiem Granitu” 
przedłożył informację w spra-
wie ilości złożonych wniosków 

oraz ich oceny, przedstawił 
ocenę realizacji działań od 
strony finansowej, jak również 
określił warunki zmierzające 
do zapewnienia pełnej reali-
zacji LSR. W drugiej części 
konferencji zostały wręczo-
ne nagrody dla laureatów 
konkursów organizowanych 
przez Stowarzyszenie LGD 
„Szlakiem Granitu” tj.:
1. „Produkt Lokalny obszaru 

partnerstwa LGD „Szla-
kiem Granitu”,

2. „Na jc iekawsze  S to i sko 
Wiejskie obszaru partner-
stwa LGD „Szlakiem Gra-
nitu”,

3. „Wiem jak LEADER zmie-
nił moją wieś-gminę”,

4. „Sołectwo realizuje LSR”,
5. „Sołectwo realizuje oddolne 

inicjatywy”,
6. „Jak realizacja LSR zmienia 

Granitową Krainę”,
7. „Najpiękniejszy przydomo-

wy ogród”.
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ZUK przygotowany do zimy

Po konferencji LGD

Państwo Zofia i Stanisław Bia-
łek 17 listopada br. świętowali 
w USC w Strzegomiu 60. rocz-
nicę pożycia małżeńskiego. 

Jubilatom w tym dniu towa-
rzyszyła rodzina oraz władze 
miasta w osobach: burmistrza 
Strzegomia - Zbigniewa Su-
chyty, zastępcy burmistrza - 
Wiesława Witkowskiego oraz 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
- Tadeusza Wasyliszyna. A o to 
krótka notatka z życia Jubilatów: 
Pani Zofia urodziła się 27 marca 
1932 r. w Porębach Kupieńskich, 
jako jedna z ośmiorga dzieci Ma-
rii i Antoniego Kaczor. Okres 
dzieciństwa spędziła w rodzinnej 
miejscowości, pracując w nie-
wielkim gospodarstwie rolnym. 
Pan Stanisław Białek urodził 

się 8 maja 1927 r. Wraz z ojcem 
Ludwikiem i matką Julią oraz 
czwórką rodzeństwa ciężko pra-
cował na gospodarstwie rolnym. 
Okres dzieciństwa i młodości 
spędził w rodzinnej miejsco-
wości w Porębach Kupieńskich. 
W roku 1952 na jednej z zabaw 
poznał Zofię Kaczor. Po rocznej 
znajomości młodzi powiedzie-
li sobie sakramentalne „tak” 
w Parafii w Kupnie, a nieco 
później złożyli sobie przysięgę 
małżeńską w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Kolbuszowej. Za-
raz po ślubie wyjechali na Dolny 
Śląsk w poszukiwaniu pracy. Pan 
Stanisław podjął pracę w Miej-
skim Zakładzie Budownictwa 
Mieszkaniowego, a następnie 
w ZREMB-ie, gdzie wypra-
cował zasłużoną emeryturę. 

Kilkakrotnie został odznaczony 
za dobrą, sumienną pracę. Pani 
Zofia pracowała zaś w Jednostce 
Wojskowej, dbając o podniebie-
nia poborowych. Państwo Białek 
doczekali się 4 córek: Krystyny, 
Grażyny, Stanisławy i Doroty, 4 
zięciów, 3 wnuczek i 3 wnuków 
oraz 4 prawnuków. Pasją Pana 
Stanisława jest działka - jego 
kwiaty, a zwłaszcza róże są dumą 
rodziny Białków. Burmistrz 
Strzegomia w dowód uznania 
dla trwałości małżeństwa i ro-
dziny oraz w podziękowaniu za 
wkład wieloletniej pracy na rzecz 
Strzegomia przekazał Jubilatom 
okolicznościowe medale oraz 
upominki, jednocześnie składa-
jąc życzenia zdrowia i kolejnych 
pięknych rocznic. 

red

Diamentowe Gody Państwa Białek
Państwo Białek wiodą spokojne życie, ich życie stanowi wzór dla dzieci i wnuków Sabina Kubacka 

pokieruje WTZ

Już 20 stycznia 2014 r. odbędą 
się pierwsze zajęcia terapeutycz-
ne w ramach Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu. Kie-
rownikiem nowo utworzonej 
placówki będzie Sabina Kubacka, 
która wygrała konkurs na to sta-
nowisko, zorganizowany przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu. 
W powiecie świdnickim jest to 
już trzecia tego typu instytucja. - 
Ogromnie się cieszę, że będę miała 
możliwość kierowania tą placówką 
– mówi Sabina Kubacka. - Już od 
najmłodszych lat, będąc harcerką, 
starałam się przestrzegać słów 
przyrzeczenia: „…nieść chętną 
pomoc bliźnim…”. Zarówno 
harcerstwu, jak i moim kochanym 
rodzicom bardzo dziękuję, że 
zrodzili we mnie chęć bycia, dzia-
łania i szukania w drugiej osobie 
siebie – dodaje kierownik WTZ 
w Strzegomiu. Sabina Kubacka 
miała możliwość rozwoju własnej 
osoby na Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Mokrzeszowie, 
gdzie przepracowała (bez wolon-
tariatu) 9 lat. 

red

- Spółka WiK przypomina wszystkim, którzy brali udział w projekcie i tym, 
którzy wykonali podłączenie we własnym zakresie, o konieczności zawarcia 
umowy na odprowadzanie ścieków, ponieważ bezumowne wprowadzanie 
ścieków do kanalizacji sanitarnej może skutkować nałożeniem na właściciela 
posesji sankcji finansowej przewidzianej w Ustawie z dnia 07 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) – informuje Dorota Borkowska, 
prezes WIK.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5PytAniA do BurmistrzA / ogŁoszeniA 

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 sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

marcin: witam Panie Bur-
mistrzu. jestem mieszkańcem 
strzegomia, a dokładniej ulicy 
Bohaterów getta. moje pytanie 
dotyczy oświetlenia tej ulicy, 
które nie działa, jest na niej 
ciemno. czy jest możliwość 
zainstalowania dodatkowych 
latarni? Pozdrawiam

W ostatnich dniach była 
b a rdz o  poważna  awa r i a 
w tym rejonie. Poprosiłem, by 
sprawdzić tę ulicę po awarii. 
Oczekujemy na decyzję czy 
otrzymamy dotację na remont 
powyższej ulicy w ramach 
programu tzw. „schetynówka”. 
Początkiem grudnia będzie 
wszystko wiadomo.

P r zyjez dna: w itam Pana, 
mam pytanie: jak to jest z od-

powiedziami na zadawane 
pytania? ja nie mieszkam 
w strzegomiu, ale interesuje 
mnie wasza strona interneto-
wa. obiecuje Pan odpowiadać 
na zadawane pytania na tej 
stronie, ale jakoś ich nie pu-
blikujecie ani też odpowiedzi 
na nie. ja nie mam dostępu do 
„gminnych wiadomości strze-
gom”, a jestem ciekawa.

Ma Pani możliwość dostępu 
do „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” w zakładce na na-
szej stronie internetowej. Nie 
odpowiadam tylko na pytania, 
które poruszają sprawy kon-
kretnych osób bądź instytucji 
mi niepodległych.

ireneusz: Panie Burmistrzu, 
czy może mi Pan wytłumaczyć 
po co na drzwiach gabinetu 
pedagoga szkolnego w PsP 4 
wisi kartka z godzinami urzę-
dowania, skoro tej pani nigdy 
tam nie ma. już od kilku dni 
próbuję zapłacić za obiady mo-
jego dziecka. Bez efektu. któ-
regoś dnia jakaś przechodząca 
kobieta, chyba nauczycielka 
powiedziała, żebym poszedł do 
sekretariatu. Ale to nie o to cho-
dzi. ja nie mam biegać po całej 
szkole, żeby znaleźć tę panią. 
ona w godzinach pracy ma być 
w swoim gabinecie. A jak musi 
gdzieś wyjść, to chyba można 
zostawić jakąś kartkę. Proszę 
o informację, czy ma pan jakiś 
nadzór nad pracą takich ludzi 
czy też nie?

W odpowiedzi  na Pana 
pytanie informuję, że pracę 

pedagoga szkolnego nadzo-
ruje dyrektor szkoły. Pedagog 
szkolny zajmuje się sprawami 
wychowawczo – opiekuńczy-
mi, często też pracuje poza 
szkołą. W ostatnim czasie kil-
kakrotnie uczestniczył w po-
siedzeniach Zespołu ds. pieczy 
zastępczej w Powiatowym 
Centrum Rodziny w Świd-
nicy, spotkaniach w Zespole 
Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych w Świdnicy 
oraz posiedzeniach Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu. Oddele-
gowanie do pracy w w/w in-
stytucjach dotyczyło spraw 
uczniów naszej szkoły oraz 
ich rodzin. Jest mi przykro, że 
spotkał się Pan z takim proble-
mem w szkole, rzeczywiście na 
drzwiach gabinetu pedagoga 
nie było informacji o przyczy-
nie nieobecności pedagoga. W 
związku z tym dyrektor szkoły 
podjął decyzję o udogodnieniu 
rodzicom płatności za obiady. 
Od grudnia br. będą oni mogli 
dokonywać wpłat w sekreta-
riacie szkoły, który jest czynny 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.00 – 16.00. 

Agnieszka: dzień dobr y p. 
Burmist r zu! czy jest taka 
możliwość, aby w przedszko-
lach czy szkołach podstawo-
wych był logopeda? jest tak 
dużo dzieci, które potrzebuje 
pomocy, my rodzice musimy 
chodzić prywatnie i jeździć np. 
do świdnicy... Pozdrawiam.

W przedszkolach prowa-
dzonych przez gminę Strze-
gom zatrudnieni są na go-
dziny logopedzi /po 5 go-
dzin tygodniowo w każdym/, 
logopeda zatrudniony jest 
również w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej oraz 
w Strzegomskim Centrum 
Medyczno-Diagnostycznym 
/w ramach NFZ/. Dyrektorzy 
strzegomskich szkół w ramach 
tzw. „godzin karcianych” rów-
nież starają się zabezpieczyć 
godziny dla logopedy. Z pew-
nością jest to niewystarczające, 
dlatego też dyrektorzy szkół 
podstawowych zwracają się 
do dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej, która 
podlega Starostwu Powiato-
wemu o zwiększenie etatu dla 
logopedy.

zatroskana: wczoraj jadąc ul. 
dworcową zauważyłam brak 
oznakowania wiaduktu, który 
się tam znajduje. Przejazd 
pod nim jest na tyle wąski, że 
zmieści się tam tylko jeden sa-
mochód. i tu nasuwa się pytanie 
który? czy ten jadący od strony 
dworca? czy ten jadący od 
strony pogotowia? oczywiście 
zawsze kierowcy mogą wysiąść 
z samochodów i się porozumieć, 
który pojedzie pierwszy, ale na 
dłuższą metę będzie to dosyć 
uciążliwe.

W chwili obecnej trwają 
prace związane z opracowa-
niem projektu organizacji 
ruchu tej ulicy. Po zatwierdze-
niu projektu przez Starostwo 

Powiatowe w Świdnicy zosta-
nie wprowadzona organizacja 
ruchu na tej ulicy. 

Antoni: dzień dobr y Panie 
Bur mist r zu. Było  pytanie 
z olszan na temat pijaństwa 
pod sklepem, ja mam pytanie 
kto ma zrobić porządek z pi-
jaństwem w strzegomiu obok 
sklepu ... na ulicy kochanow-
skiego. od rana do wieczora 
naprzeciw sklepu oraz z tyłu 
byłego sklepu ... same libacje 
między drzewami wc, smród 
taki, że nie można otworzyć 
okien. obok tego wszystkiego 
od rana idą dzieci do szkoły nr 
2. czy naprawdę nie ma siły 
na tych panów. Proszę bardzo 
o interwencję.

Informuję, że w dniu 19 
listopada br. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Strzegomiu 
dokonała wizytacji w tym 
miejscu. W toku dwukrotnie 
przeprowadzonej wizytacji 
w obrębie sklepu nie było 
żadnych osób spożywają-
cych alkohol. Jednocześnie 
komisja zwróciła się z pi-
smem do komisariatu Policji 
w Strzegomiu o przeprowa-
dzenie większej liczby patroli 
w w/w miejscach. 

Anna: dlaczego latarnie nie 
oświetlają przynajmniej głów-
nych ulic miasta? dąbrowskie-
go, Boh. getta, kościuszki, Pa-
derewskiego? nie wspominając 
już o bocznych, mniejszych 
uliczkach. Boję się wychodzić 

z domu. nie chce mi się wie-
rzyć, że w XXi wieku żyjemy 
tu jak w średniowieczu.

Informuje, że na ul. Bo-
haterów Getta , Tomasza 
i Świdnickiej nastąpiła awa-
ria sieci elektrycznej, która 
była naprawiana przez Tau-
ron Dystrybucja. Nic mi nie 
wiadomo, że na pozostałych 
ulicach nie świeci oświetlenie, 
wręcz przeciwnie staramy się 
dokładać punkty świetlne 
na terenie miasta i gminy 
Strzegom celem zwiększenia 
bezpieczeństwa. 

Barbara1: właściciele psów, 
nawet tych dużych, puszczają 
je w naszym pięknym parku 
i nie sprzątają odchodów. czy 
ktoś to kontroluje?

Podobnie jak Pani ubole-
wam nad zachowaniem się 
właścicieli psów. Jednocześnie 
informuję, że w przypadku 
wykrycia sprawcy takiego 
zdarzenia jest ono zgłaszane 
na Komisariat Policji w Strze-
gomiu celem podjęcia czyn-
ności. 

ktosiek: witam, dlaczego spra-
wa dot. kradzieży na cmen-
tarzu przy olszowej została 
umor zona? kto zapłaci za 
szkody? gdzie można się do-
wiadywać coś więcej?

Informuję, że sprawa kra-
dzieży na cmentarzu przy ul. 
Olszowej była prowadzona 
przez Policję i tam należy się 
dowiadywać o szczegóły tej 
sprawy.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka 
niezabudowana nr 627/4, AM -28, 
Obr. 2 o powierzchni 2.465 m², 
położona w Strzegomiu przy ul. 
Anielewicza. 
Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00078336/7. 
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
165 600,00 zł
Wadium - 17 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.01.2014 r. o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 

symbolem MN2 – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o cha-
rakterze willowym (rezydencyjnym).
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 03.01.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygra przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-

grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. Przetarg zostanie 
przeprowadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

ustny nieograniczony na odda-
nie w dzierżawę części działki 
rolnej nr 20/6, AM-1, Obr. Gro-
chotów o powierzchni 0,4000 ha 
(Ps IV-0,0800 ha, R IIIb-0,0800 
ha, R IVa-0,2200 ha, R V-0,0200 
ha) położonej w Grochotowie. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas oznaczony - do dnia 31 
sierpnia 2014 r.
Przetarg odbędzie się 9 stycz-
nia 2014 roku, o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 1,5830 q żyta w skali 
roku. O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu 
z tym, że postąpienie nie może 

wynosić mniej niż 0,10 q żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom - Bank Zachod-
ni WBK S.A. O/Strzegom Nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 stycznia 2014 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę gruntu, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
dzierżawy w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Uchylenie się od 
zawarcia umowy w przypadku 
wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74/8560-544.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetargBurmistrz Strzegomia ogłasza przetarg
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O wykonaniu budżetu za 
I półrocze 2013, podatkach 
na 2014, planach wielolet-
nich rozwoju gminy Strze-
gom i nowych zadaniach 
inwestycyjnych debatowano 
podczas sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w dniu 28 
listopada br.

Rolnicy gminy Strzegom 
mogą być zadowoleni. Mają 
najniższą stawkę w powiecie 
świdnickim. Tak zdecydowali 
radni podczas czwartkowej sesji, 
obniżając średnią cenę skupu 
żyta z maksymalnej stawki 
69,28 zł za dt, ogłoszonej przez 
GUS, na 62,40 za dt, przyjmo-
wanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obsza-
rze gminy Strzegom. Zatem 
w 2014 r. będzie obowiązywała 
taka sama cena skupu żyta jak 
w roku bieżącym. Nie zasto-
sowano górnych stawek przy 
ustalaniu podatku od środków 
transportowych. Wzrosły one 
o 0,9% w stosunku do roku 
bieżącego. Stawki podatku od 
nieruchomości kształtują się 
także poniżej górnych stawek 
ogłoszonych przez ministra 
finansów. Ich wzrost w po-
równaniu z rokiem bieżącym 
kształtuje się na poziomie 0,9 %. 
W związku ze zmianą przepisu 
ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych dotyczącego terminu 

składania deklaracji na podatek 
od nieruchomości przesuwając 
go z 15 stycznia na 31 stycznia, 
radni zatwierdzili nowy wzór 
formularza dostosowany do 
wymogów ustawy. Aktualiza-
cji i modyfikacji uległy także 
wzory formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych. In-
kasenci gminy Strzegom też 
mogą być usatysfakcjonowani. 
Podniesiono im wynagrodze-
nie prowizyjne na podstawie 
poboru opłaty targowej do 
wysokości 23 % zainkasowanej 
za miesiąc kwoty. Jest to wzrost 
o 1 % w stosunku do ubiegłego 
roku. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców za-
legających z płatnościami na 
rzecz gminy Strzegom, rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych, w któ-
rej nie określili ograniczenia 
czasowego dotyczącego udzie-
lenia ulgi w postaci odroczenia 
terminu zapłaty należności 
oraz jej rozłożenia na raty. Brak 
określonych ram czasowych 
sprzyjać będzie stopniowym 
spłatom zadłużenia wobec 
gminy przez tych mieszkańców, 
którzy z różnych przyczyn do 
tej pory nie mogli tego uczynić 
w określonym terminie. Na 
prośbę mieszkańców radni 
zmienili termin uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Termin wpłat 
przesunięto do dnia 20. następ-
nego miesiąca. Zatwierdzono 
i uaktualniono także zapisy 
w Wieloletnim planie roz-
woju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Spółki WiK 
w Strzegomiu na lata 2008 
– 2013 w zakresie wysokości 
nakładów oraz terminów reali-
zacji zadań, a zwłaszcza zadań 
w ramach projektu „Zapew-
nienie prawidłowej gospodarki 
ściekowej w gminie Strzegom”. 
Nowe zadania inwestycyjne 
Spółki WiK związane ze zbio-
rowym zaopatrzeniem w wodę 
i odprowadzeniem ścieków na 
lata 2014 – 2018 zatwierdzono 
mocą uchwały w Wieloletnim 
planie rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, 
będących w posiadaniu spółki. 
W ramach wspólnego projektu 
Województwa Dolnośląskiego 
i Gminy Strzegom - 50% na 
50% - realizowany będzie II 
etap przebudowy chodników 
przy drodze 374, na odcinku 
od ul. Legnickiej do ul. Kasz-
telańskiej w Strzegomiu. Z tego 
tytułu gmina Strzegom zabez-
pieczyła w budżecie na rok 2014 
środki finansowe w wysokości 
235 235 zł. W budżecie na 
rok 2013 przewidziane zostały 
zadania inwestycyjne w kwocie  

18 407 495 zł. Sfinansowanie 
tych zadań nastąpi z różnych 
źródeł. Są to dochody własne, 
kredyty i pożyczki preferencyjne 
oraz środki pochodzące z emisji 
obligacji, dlatego radni zdecydo-
wali, że gmina Strzegom wyemi-
tuje 6200 sztuk obligacji o nomi-
nale 1 000 zł, na łączną kwotę  
6 200 000 zł. Zatwierdzenie 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
na lata 2013-2022, budżetu 
gminy Strzegom na 2013 rok, 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrębu 
wsi Rusko, Jaroszowa oraz Bar-
toszówka, jak również uchylenie 
uchwały o zmniejszeniu składu 

Komisji Rewizyjnej to tylko nie-
które z 16 ważnych uchwał pod-
jętych podczas sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu. Ważnym 
punktem obrad było zapoznanie 
radnych z wykonaniem budżetu 
gminy Strzegom za I półrocze 
2013 roku oraz przedstawienie 
informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Strzegom za I półrocze 
2013 roku. Potwierdzeniem 
właściwego kierunku rozwoju 
i polityki finansowej gminy 
Strzegom była pozytywna opinia 
składu orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie 
opinii o przedłożonej przez 
burmistrza Strzegomia infor-

macji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2013 r.  
Gościem sesji była Anna Za-
lewska, poseł na Sejm RP, która 
w swoim przemówieniu poru-
szyła kwestię  cebuli w Granicy. 
Podjęcie tematu nie wniosło nic 
nowego do sprawy, z którą od lat 
boryka się samorząd gminy. Jak 
zaznaczył burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta rozwiązanie 
problemu tkwi w kompetencjach 
Sejmu RP, który jednak odrzucił 
„ustawę odorową”. Zatwierdze-
nie tej ustawy przez Sejm jest 
potrzebą czasu i w tym zakresie 
pomoc pani poseł dla naszej 
gminy będzie bezcenna.
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Była gorąca sesja podatkowa 
Radni uchwalili nowe stawki podatków na przyszły rok. Na prośbę mieszkańców radni zmienili termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- księże marku! w ostatnią 
niedzielę został ksiądz nomi-
nowany kapelanem górników, 
skalników i kamieniarzy die-
cezji świdnickiej. co to dla 
księdza oznacza? 

- Dla mnie osobiście jest to 
ważne wyróżnienie. Co prawda 
byłem już nieformalnie takim 
kapelanem, jednakże oficjalna 
nominacja przypieczętowała 
ten fakt. Cieszę się, że mogę 
być duchowym powiernikiem 
skalników, kamieniarzy i całej 
branży kamieniarskiej diecezji 
świdnickiej. 

- skąd w ogóle pomysł i kto był 
jego autorem?

- Tak się złożyło, że w mojej 
parafii jest wielu właścicie-
li zakładów kamieniarskich 
i osób, którzy na co dzień pra-
cują w tej branży. Przy okazji 
różnych spotkań i uroczystości 
kamieniarze uznali mnie za 
swoistego opiekuna duchowe-
go, może też z tego powodu, że 
w tej chwili z grona kapłanów 
najdłużej przebywam w Strze-
gomiu. Z formalną prośbą 
do Świdnickiej Kurii Bisku-
piej wystąpiły stowarzyszenia 
kamieniarskie działające na 
terenie naszej gminy. Dodam, 
że formalny tytuł kapelana 
nadał biskup. 

- co w takim razie będzie 
należało do obowiązków ka-
pelana?

- Kamieniarze należą do 
różnych parafii i mają swoich 

proboszczów, bo przecież nie 
tylko pod naszą parafię pod-
legają. Bycie kapelanem wiąże 
się z reprezentowaniem tej 
branży na zewnątrz, uczest-
nictwem w wielu różnych 
uroczystościach, szczególnie 
podczas najważniejszych dla 
nich świąt. Na pewno kamie-
niarze będą mogli się do mnie 
zwracać z różnymi potrzeba-
mi duchowymi, które mają. 
Niejako przy okazji zaznaczę, 
że wraz z branżą chcielibyśmy 
zmienić postrzeganie słowa 
„kamieniarz”, którego używa 
się w języku potocznym jako 
właściciela zakładu kamie-
niarskiego. Nam chodzi o to, 
by oznaczało każdą osobę, 
która ma związek z tym za-
wodem – nieważne czy jest 
pracodawcą, czy pracowni-
kiem.

- tradycyjnie 4 grudnia obcho-
dzimy święto patronalne św. 
Barbary. kim była ta święta 
i dlaczego akurat ona jest pa-
tronką górników, skalników 
i kamieniarzy, a także osób 
pracujących w branży kamie-
niarskiej?

- Św. Barbara jest kojarzo-
na przede wszystkim jako 
patronka górników wydoby-
wających węgiel kamienny. 
Okazuje się jednak, że jest 
nie tylko patronką górników, 
ale też osób wydobywających 
kamień, siarkę, czy też inne 
mater iały. W Strzegomiu 
występuje kamień, tak więc 
w naszym przypadku św. 
Barbara jest patronką ka-
mieniarzy i branży kamie-
niarskiej. Była ona dziewicą 
i  męczennicą pier wszych 
wieków chrześcijaństwa. Nie-
stety, nie mamy wiele danych 
na jej  temat. Przez wieki 
stała się patronką szczególnie 
trudnych i ciężkich zawodów, 
w których jest narażenie na 
śmierć, a taką profesją jest 
niewątpliwie kamieniarstwo. 

- 1 grudnia o godz. 12.00 od-
była się okolicznościowa msza 
św. pod przewodnictwem bpa 
ignacego deca dla wszystkich 
skalników, kamieniarzy i osób 
pracujących w branży kamie-
niarskiej. Popłynęło w ich 
stronę wiele życzeń, modlono 
się także w ich intencji…

- W tych dniach szczególnie 
prosimy św. Barbarę o troskę 

i opiekę nad kamieniarzami, 
żeby wracali bezpiecznie do 
swoich domów, o godziwy 
zarobek, a także by byli zdro-
wi. W tym zawodzie – oprócz 
niewątpliwej utraty sił - wy-
stępuje wiele chorób zawo-
dowych, jak pylica i głuchota. 
Eksploatacja – zwłaszcza 
młodego - człowieka doko-
nuje się szybko. Jest to ciężki 
kawałek chleba. Z drugiej 
strony cieszymy się oczywi-
ście, że mamy taką branżę, 
która daje wiele miejsc pracy 
naszym mieszkańcom.

-  c z e go  j e s z c z e  ż yc z y ł by 
ksiądz kapelan strzegomskim 
kamieniarzom?

- Nie ukrywajmy, że śro-
dowisko kamieniarskie jest 
trochę podzielone. Dobrze 
byłoby, żeby je zjednoczyć, m. 
in. po to, by wspólnie dbało 
o interesy branży. Prioryte-
tem powinien być całościowy 
rozwój, tak aby nie było tzw. 
dumpingu, czyli obniżania 
cen, które są nieopłacalne, 
czy podbierania klientów. 
Strzegom jest zagłębiem ka-
mieniarskim, więc musimy 
dbać o to na różne sposoby. 
Jeżeli moja funkcja pomoże 
w jednoczeniu środowiska 
kamieniarskiego, to na pewno 
będę się starał to zrobić. 

- dziękuję serdecznie za roz-
mowę. 
rozmowę przeprowadził 

tomasz wanecki

Będę powiernikiem duchowym kamieniarzy
Rozmowa z ks. kanonikiem – Markiem Żmudą, proboszczem parafii Zbawiciela Świata

Kolejne świetlice wiejskie 
w gminie zostaną wyremon-
towane za unijne pieniądze. 
Gmina Strzegom na przełomie 
2012/2013 roku złożyła czte-
ry wnioski o dofinansowanie, 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, „Odnowa i rozwój 
wsi”. 

W chwili obecnej zostały 
ogłoszone przetargi na remont 
świetlicy w Olszanach z prze-
budową części pomieszczeń 
na kotłownię, wykonaniem 
instalacji c.o. i wymianą insta-
lacji elektrycznej oraz remont, 
przebudowę i rozbudowę świe-
tlicy wiejskiej w Goczałkowie 
z wykonaniem instalacji ka-
nalizacji deszczowej dla od-
wodnienia budynku świetlicy. 
Rozstrzygnięto już przetarg 
na przebudowę, rozbudowę 
i remont świetlicy wiejskiej 
w Rusku. Wykonawcą, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę 

w kwocie 481 253,49 zł brutto 
jest firma REM-BUD z Choj-
nowa. W zakres prac wchodzić 
będzie m.in. rozbiórka budyn-
ku gospodarczego, dobudowa 
nowej części budynku do bu-
dynku świetlicy, przeznaczonej 
na kotłownię oraz skład opału; 
remont budynku świetlicy: 
wzmocnienie (podbicie) istnie-
jących fundamentów, remont 
i renowacja istniejących ścian 
fundamentowych. Wyłoniono 
także zwycięzcę przetargu na 
remont i przebudowę budynku 
świetlicy wiejskiej w Stawi-
skach, którym została firma 
DOMEX ze Strzegomia z ceną 
399 648,84 zł brutto. W zakres 
prac wchodzić będzie m.in. roz-
biórka ścian, wykonanie przebić 
i otworów (wraz z nadprożami), 
zamurowanie otworów, wyko-
nanie ścian, naprawa pęknięć 
ścian czy wykonanie nowych 
warstw posadzek. 

kw

Kolejne świetlice w remoncie

Świetlica w olszanach już niedługo zmieni swój wygląd.
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Młodzież miała okazję zoba-
czyć całą odkrywkę z punktów 
widokowych i poznać proces 
wydobywczy w Kopalni Węgla 

Brunatnego Bełchatów. Kopal-
nię można obserwować z trzech 
punktów widokowych: w Klesz-
czewie, Żłobnicy oraz na Gó-

rze Kamieńskiej. Góra ta jest 
sztucznym wzgórzem o wysokości 
386 m n.p.m., powstałym jako 
zwałowisko zewnętrzne Kopalni 
Węgla Brunatnego Bełchatów. 
Jej usypywanie rozpoczęto 6 
czerwca 1977 roku, a zakończono 
w listopadzie 1993 roku. Na stoku 
góry znajduje się Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Góra Kamieńsk. Tam 
uczniowie mieli okazję do rekre-
acji m. in.: wjazd i zjazd ze szczytu 
góry, podziwianie okolicy, zjazdy 

torem saneczkowym, a na koniec 
konsumpcja smacznego obiadu. 
Uczniowie pozyskali informacje 
na temat możliwości rekulty-
wacji terenów kopalnianych, jak 
i doświadczyli tego w terenie. 
Młodzież wróciła z dodatko-
wym, cennym zasobem wiedzy 
w zakresie: geologii, technologii 
eksploatacji złóż, różnorodności 
maszyn górniczych i ekologii. 

red
foto: rd

Bełchatów podbity 
Młodzież wróciła z cennym zasobem wiedzy w zakresie: geologii, technologii eksploatacji złóż i ekologii

W poniedziałek, 25 listopa-
da br. uczniowie z klas IV, V 
i VI Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Stanowicach brali udział 
w wycieczce do fabryki bom-
bek choinkowych w Złotoryi. 

Na miejscu dzieci i opie-
k u n o w i e  s a m o d z i e l n i e , 
z wielkim zapałem, ozdabiali 
bombki. Powstały prawdziwe 
cuda! Każda bombka była 
unikatowa. W czasie kiedy 
bombki były suszone, dzieci 
obejrzały proces powstawania 

bombek. Poznały kolejne eta-
py, począwszy od rozgrzania 
i odpowiedniego formowa-
nia szklanej rurki, poprzez 
srebrzenie i docinanie, aż po 
zdobienie. Na zakończenie 
dzieci otrzymały specjalnie 
dla nich przygotowane bomb-
ki - z wypisanymi imionami 
osób, którym podarują w pre-
zencie. W sklepie firmowym 
zakupiły także inne bombki, 
którymi przyozdobią swoje 
choinki.

red

W świątecznych nastrojach…

„W zdrowym ciele zdrowy 
duch - wie to każdy mały zuch” 
- pod takim hasłem w dniu 22 
listopada br. w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych spotkały się przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola nr 3 
i Publicznego Przedszkola nr 4 
w Strzegomiu. Dzieci wraz z li-
cealistami brały udział w zaba-
wach sportowych i ćwiczeniach 
gimnastycznych.

Podczas zajęć sportowo-gim-
nastycznych dzieci poznały 
różne gry i zabawy ruchowe. 
Celem zajęć było stymulowa-
nie rozwoju fizycznego dzieci, 
zapoznanie ich z zasadami gier 
i zabaw, integracja przedszkola-
ków z obu przedszkoli. Poprzez 
zabawy zespołowe dzieci uczyły 
się funkcjonować w grupach 

społecznych, współpracować 
i pomagać sobie wzajemnie. 
Przedszkolaki zapoznały się 
z obiektem i sprzętem sporto-

wym, a przeprowadzone zajęcia 
dostarczyły wielu niezapomnia-
nych wrażeń.

red

Dyrektorzy publicznych 
szkół podstawowych i gim-
nazjów kontrolują spełnianie 
obowiązku szkolnego przez 
dzieci zamieszkałe w ob-
wodach tych szkół, a gmina 
kontroluje spełnianie obo-
wiązku nauki przez młodzież 
w wieku 16-18 lat, zamiesz-
kałą na jej terenie i prowadzi 
ewidencję spełniania tego 
obowiązku.

Nauka jest obowiązkowa do 
ukończenia 18. roku życia. Obo-
wiązek szkolny dziecka rozpoczy-
na się z początkiem roku szkolne-
go w tym roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 7 lat, 
oraz trwa do ukończenia gim-
nazjum, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 18. roku życia. Obo-
wiązek szkolny spełnia się przez 
uczęszczanie do szkoły podsta-

wowej i gimnazjum, publicznych 
albo niepublicznych. Po ukończe-
niu gimnazjum obowiązek nauki 
spełnia się przez uczęszczanie 
do publicznej lub niepublicznej 
szkoły ponadgimnazjalnej, oraz 
przez realizowanie przygotowa-
nia zawodowego u pracodawcy. 
Uczeń, który ukończył szkołę 
ponadgimnazjalną przed ukoń-
czeniem 18. roku życia, może 
również spełniać obowiązek na-
uki przez uczęszczanie do szkoły 
wyższej. Rodzice dziecka podle-
gającego obowiązkowi szkolne-
mu są zobowiązani do dopeł-
nienia czynności związanych ze 
zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
zapewnienia regularnego uczęsz-
czania dziecka na zajęcia szkolne 
i zapewnienia dziecku warunków 
umożliwiających przygotowywa-
nie się do zajęć. Rodzice dziecka 
podlegającego obowiązkowi 

nauki, na żądanie wójta gminy 
(burmistrza, prezydenta miasta), 
na terenie której dziecko mieszka, 
są obowiązani informować go 
o formie spełniania obowiązku 
nauki przez dziecko i zmianach 
w tym zakresie. Niespełnianie 
obowiązku szkolnego lub obo-
wiązku nauki podlega egzekucji 
w trybie przepisów o postępo-
waniu egzekucyjnym w admini-
stracji. Oznacza to, że na rodzica 
lub opiekuna prawnego dziecka 
może być nałożona grzywna 
w celu przymuszenia do spełnie-
nia ciążącego na nim obowiązku. 
Grzywna w celu przymuszenia 
może być nakładana kilkakrotnie. 
Każdorazowo nałożona grzywna 
nie może przekraczać kwoty 10 
000 zł, a grzywny nakładane 
wielokrotnie nie mogą łącznie 
przekroczyć kwoty 50 000 zł.

red

Mali sportowcy w LO Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Maluchy razem z licealistami brały udział w zabawach sportowych i ćwiczeniach Ponad 50 tys. zł może zapłacić rodzic dziecka opuszczającego szkołę 

W Publicznym Przedszkolu 
nr 4 w Strzegomiu pracuję od 
1 września 1988 r. Przez 12 lat 
pracowałam jako nauczycielka. 
Praca z dziećmi dawała i daje mi 
dużo satysfakcji oraz radości. Na 
stanowisku dyrektora przedszkola 
pracuję 13 lat. Jako dyrektor i na-
uczyciel staram się jak najlepiej 
wypełniać powierzone mi zadania 
i obowiązki. Nadrzędnym celem 
w naszej pracy jest wspieranie 
uzdolnień dzieci – rozwój inteli-
gencji wielorakich. Organizujemy 
zajęcia edukacyjne umożliwiające 
dziecku kontakt z różnymi dzie-
dzinami sztuki: malarstwo, rzeźba, 
muzyka, ruch, taniec. Dzieci do-
datkowo uczestniczą w zajęciach 
plastycznych, ostatnio z udziałem 
artysty-rzeźbiarza, zajęciach ryt-
miczno – tanecznych, odbywają 

się audycje muzyczne z udziałem 
artystów z Filharmonii, przedsta-
wienia teatralne, zajęcia naukowe, 
logopedyczne, gimnastyki korek-
cyjnej oraz języka angielskiego. 
Publiczne Przedszkole nr 4 jest 
placówką wspierającą uzdolnienia 
dzieci, czego potwierdzeniem 
są liczne nagrody zdobywane 
w konkursach, przeglądach, tur-
niejach konfrontacjach poezji 
i prozy dziecięcej. Współpracuje-
my w tym zakresie ze Strzegom-
skim Centrum Kultury, Biblioteką 
Miejską, szkołami, gminą Strze-
gom, Starostwem Powiatowym 
w Świdnicy i Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska. 
Ważne jest, aby nasza praca była 
kontynuowana ze względu na do-
bro dziecka i rodziców z którymi 
ściśle współpracujemy. Organizu-

jemy zajęcia otwarte, które cieszą 
się dużą popularnością. Gdyby 
nie dobra współpraca ze środo-
wiskiem – rodzicami, władzami 
miasta, instytucjami, nie mogła-
bym zrealizować zadań, które za-
łożyłam sobie tworząc koncepcję 
pracy. Wyposażenie przedszkola 
w zabawki , pomoce dydaktyczne 
daje możliwości rozwoju dzieci 
i ich zainteresowań. Pozyskane 
dodatkowe środki finansowe na 
kwotę 15 000 zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu umożliwiły do-
posażenie kącików tematycznych 
w pomoce do zabaw dydaktycz-
nych, badawczych, tematycznych, 
wymianę mebli w salach zajęć, 
zakup rzutnika, aparatu foto-
graficznego, ksero, laptopa. Aby 

lepiej wspierać 
rozwój dzieci 
oraz nauczy-
cieli, zgłosiłam 
p r z e d s z k o -
le do udziału 
w projekcie 
„W sieci” – or-
ganizowanego 
przez MEN 
i Ośrodek Roz-
woju Edukacji. 
Współpracuje-
my w tym za-
kresie z Porad-
nią Psychologiczno-Pedagogicz-
ną i Starostwem Powiatowym 
w Świdnicy. Dobrze wykwali-
fikowana kadra pedagogiczna, 
kompetentna, kreatywna, ciągle 
poszukująca nowych rozwiązań 
wpływa na dobre przygotowane 

dzieci do podjęcia nauki w szkole. 
Rozwój przedszkola planujemy 
wspólnie, mając na celu wypo-
sażenie absolwenta Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Strzegomiu 
w ,,Paszport do życia”, dający mu 
nieograniczone możliwości.

Ufa dzieciom i dba o ich rozwój
O swojej pracy, sukcesach i planach opowiada Krystyna Szałecka - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu nasz stypendysta 

„zDolnego Śląska”
Jakub Nejman, uczeń Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Strzegomiu, otrzy-
mał wyjątkowe wyróżnienie 
i w Konkursie Stypendialnym 
„zDolny Śląsk” po raz drugi 
z rzędu zdobył stypendium 
naukowe. 

Zgodnie z regulaminem 
w konkursie „zDolny Śląsk” 
najwyżej oceniani są „kandy-
daci z osobowością”, uczniowie 
wytrwale pracujący nad roz-
wojem własnych talentów oraz 
zaangażowani w działalność na 
rzecz lokalnych społeczności. 
Do kapituły nagrody wpłynęło 
prawie 400 wniosków z terenu 
całego województwa - przy-
znano 54 stypendia, w tym 14 
dla uczniów ze szkół podstawo-
wych. Uroczysta Gala Stypen-
dialna odbyła się 19 listopada br. 
w Filharmonii Wrocławskiej.

Zespół Szkół realizuje projekt pn. „Modernizacja kształcenia 
zawodowego na Dolnym Śląsku II – Człowiek – najlepsza 
inwestycja” . W ramach projektu, uczniowie z klas 1, 2 i 3 Techni-
kum Górnictwa Odkrywkowego wraz z nauczycielami: Renatą 
Dziurlą, Alicją Moszumańską i Jackiem Sozańskim, w dniu 
19 listopada br. uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do 
Bełchatowa. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 3 grudnia 20138 kultur A

W dniach od 22-24 listopa-
da br. w auli Zespołu Szkół 
w Strzegomiu odbyła się 24. 
edycja Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej 
„Koniczynka 2013”.

Organizatorem wydarzenia była 
Komenda Szczepu ZHP „Dziś – 
Jutro – Pojutrze” im. hm. Floriana 
Marciniaka w Strzegomiu, Ko-
menda Hufca ZHP im. Szarych 
Szeregów w Świdnicy oraz gmina 

Strzegom. W festiwalu wzięły 
udział nie tyko zespoły harcerskie, 
ale również zorganizowane grupy 
szkolne. Prezentujące się zespoły 
miały za zadanie zaśpiewać dwie 
piosenki. Jedną harcerską lub 
turystyczną, zaś drugą dowolną. 
Grupy wokalne podzielono na 4 
kategorie wiekowe:

I kategoria - zuchy, klasy I-III 
szkół podstawowych

II kategoria - harcerze, klasy 
IV-VI szkół podstawowych,

III kategoria - harcerze starsi, 
gimnazja,

IV kategoria - wędrownicy 
i instruktorzy, licealiści.

Celem festiwalu było wyrobienie 
nawyku śpiewania w drużynach 
harcerskich i gromadach zucho-

wych oraz wspólna integracja 
środowisk harcerskich. Zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. 

Kolejna edycja festiwalu za rok.
kw

Zabawa po harcersku 
W festiwalu wzięły udział nie tyko zespoły harcerskie, ale również grupy szkolne

Świąteczny Strzegom 
Przed nami najpiękniejszy czas 

w roku, mianowicie Święta Bo-
żego Narodzenia. Dlatego – jak 
co roku - Strzegom rozbłyśnie 
kolorowymi lampkami, które 
sprawią, że każdy z nas poczuje 
zbliżającą się magię świąt. 

Na strzegomskich ulicach: Ko-
ściuszki, Paderewskiego, Kościel-
nej, Św. Anny i Dąbrowskiego 
zamontowano kurtyny świetlne. 
Tradycyjnie oświetlony zostanie 
również Rynek (drzewka oraz 
fontanna). Z pewnością duże wra-
żenie na mieszkańcach wywrze 
przepięknie oświetlona choinka, 
na której 6 grudnia, podczas miko-
łajkowej imprezy w Rynku, zosta-
ną zapalone światełka. Rozświetli 
się także budynek strzegomskiego 
Urzędu Miejskiego. Bożonaro-
dzeniowe iluminacje wprowadzą 
mieszkańców Strzegomia w fan-
tastyczny i niezapomniany klimat 
świąt.

kw

05.12.2013, godz. 16.00 
– Sala Balowa SCK II – Miko-
łajkowy spektakl teatralny dla 
dzieci w wykonaniu aktorów 
Scen Krakowskich. Spotkanie ze 
Świętym Mikołajem przygoto-
wane wspólnie ze Stowarzysze-
niem AKCJA

06.12.2013, godz. 16.00 
– Rynek w Strzegomiu – Zapa-
lenie światełek na Bożonarodze-
niowej Choince. Spotkanie ze 
Świętym Mikołajem. Konkursy 
i wspólna zabawa przy choince. 
Projekcja filmu dla dzieci w mi-
kołajkowym kinie SCK II. Sło-
dycze dla wszystkich dzieci.

07.12.2013, godz. 15.00 
– Sala Balowa SCK II – III 
Konfrontacje Świetlic Wiej-
skich.
W KŚW wezmą udział dzieci 
i młodzież ze świetlic wiejskich 
gminy Strzegom, którzy wy-

stąpią w programach teatral-
nych, wokalnych i tanecznych. 
Konfrontacje to możliwość 
wspólnego spotkania, wymiana 
artystycznych umiejętności, inte-
gracja dzieci ze środowisk wiej-
skich, wspólna zabawa, a przede 
wszystkim szeroko rozumiana 
edukacja kulturalna.

08.12.2013, godz. 15.00 
– Świetlica Wiejska w Gra-
nicy – Spotkanie ze Świętym 
Mikołajem. W programie gry, 
zabawy, konkursy, mikołajkowe 
prezenty. Impreza przygotowana 
przy współudziale SCK.

13.12.2013, godz. 16.00 
– Centrum Aktywności Spo-
łecznej Karmel – „Wieczór 
wspomnień w Karmelu przy 
kawie” (wizyta w Izbie Tra-
dycji Ziemi Strzegomskiej, 
projekcja zdjęć – Strzegom 
w obiektywie fotografa z po-

czątku XX w., pogaduchy przy 
kawie)

15.12.2013, godz. 16.00 
– Centrum Aktywności Społecznej 
Karmel – Strzegomska Wieczerza 
Wigilijna. Strzegomianie, w klima-
cie Świąt Bożego Narodzenia spo-
tykają się, aby jak tradycja nakazuje 
przełamać się opłatkiem, złożyć 
sobie nawzajem życzenia, zaśpie-
wać polskie kolędy oraz skosztować 
świątecznych potraw.

31.12.2013, godz. 22.00 
– Rynek strzegomski – III 
Strzegomski Sylwester – za-
bawa z zespołem coverowym, 
oryginalne konkursy z nagro-
dami, loteria fantowa, pokaz 
sztucznych ogni.

Imprezy wyjazdowe:
05.12.2013, godz. – Opera Wro-
cławska – „Straszny Dwór” 
Stanisława Moniuszki.

Strzegomskie Centrum Kultury - repertuar na grudzień 2013

„Promocja  wsi  Olszany 
w Odnowie Wsi Dolnoślą-
skiej” to projekt, o którym 
niedawno wspominaliśmy 
w „Gminnych Wiadomościach 
Strzegom. 

Przypomnijmy, że w ramach 
tego projektu Olszany otrzy-
mały witacze, które znajdują 
się przy wjeździe do wsi ze 
strony Stanowic i Świebodzic. 
Ponadto koło kościoła, świe-
tl icy i  OSP 
pos tawiono 
t a b l i c ę  i n -
formacy jną, 
z której moż-
na zaczerpać 
w i e d z ę  n a 
temat histo-
r i i  O l s z an . 
J e d n a k  t o 
nie  wszyst-
ko, bowiem 
całkiem nie-

dawno uruchomiona została 
strona internetowa wsi (www.
olszany.pl), z której dowiemy 
się nie tylko o aktualnych wy-
darzeniach mających miejsce 
na terenie sołectwa, ale także 
poczytamy o historii Olszan, 
pracach na roli czy przejrzy-
my najświeższą galerię zdjęć. 
Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia tej strony.

kw 

Olszany znajdziesz w sieci 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9wsie

W Modlęcinie przebudowa-
no drogę powiatową nr 2919D 
m. Wykonawcą prac była firma 
„Bisek-asfalt” z Kostomłotów, 
wyłoniona w drodze przetar-
gu nieograniczonego. Odbiór 
techniczny odbył się 25 listo-
pada br. 

Prace obejmowały: frezowanie 
starej nawierzchni bitumicznej, 
ułożenie warstwy wiążącej bitu-
micznej gr. 5 cm, ułożenie war-
stwy ścieralnej bitumicznej gr. 4 
cm oraz wykonanie zjazdów do 
posesji o nawierzchni bitumicz-
nej. - Firma wykonująca pracę 
była solidna. W jednym dniu 
położyli asfalt na całym odcinku 
remontowanej  drogi.  Pracowali 
aż do 24.00, do późnej  nocy,  

żeby nie było żadnych utrudnień 
w ruchu drogowym.  Wykonali 
solidnie asfaltowe podjazdy  do 
posesji.  Droga przez wieś jest 
ładna,  a  niebawem murki koryta 
Potoku Szymanowskiego  będą 
naprawione i poszerzone, a więc 
też będą ładne. W konsekwencji 
tego i ludzie zadbają bardziej 
o swoje posesje -   mówiła 
Krystyna Gielata, sołtys wsi 
Modlęcin. Długość przebudo-
wanego odcinka drogi wynosi 
500 m. Wartość robót to kwota 
240 569,55 zł. Gmina udzieliła 
powiatowi pomoc finansową 
w formie dotacji celowej w wy-
sokości 20% kosztów zadania, tj. 
48 113,91 zł.

red

Praktycznie go-
towa jest już hala 
sportowa w Go-
czałkowie. Aktual-
nie trwają ostatnie 
prace wykończe-
niowe wewnątrz 
budynku oraz 
montaż urządzeń 
sportowych.

- Niebawem 
nastąpi zgłoszenie 
przez wykonawcę, 
którym jest firma Pre-Fabrykat sp. 
z o.o. z Miłkowa, zakończenia robót 
budowlanych i gotowości do odbioru 
końcowego. Zostanie wyznaczony 
termin odbioru technicznego obiek-
tu i skład komisji odbiorowej. Obiekt 
musi uzyskać pozytywne opinie od 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i Państwowej Straży Pożarnej po 
zakończeniu wszystkich robót, ale 
przed wystąpieniem o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie. Za-
kładamy, że uzyskanie ostatecznej 
decyzji - pozwolenia na użytkowanie 
obiektu od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego nastąpi 
w styczniu 2014 r. – wyjaśnia Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicznych 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
i dodaje, że także w styczniu nastąpi 

ostateczne rozlicznie finansowe 
inwestycji i dotacji z Ministerstwa 
Sportu w wysokości ok. 1,1 mln 
zł. Koszt budowy sali to około 3,3 
mln zł.

Przypomnijmy, że inwestycja 
obejmowała m. in.: rozbiórkę ruin 
dwóch budynków gospodarczych, 
zasypanie i zagęszczenie rowu 
odwadniającego, budowę budynku 
sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz z wy-
kończeniem, budowę przyłącza 
wody, budowę przyłącza energii 
elektrycznej, budowę przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej, budowę przyłą-
cza kanalizacji deszczowej, budowę 
parkingu, drogi pożarowej wzdłuż 
budynku oraz wjazdu na działkę 
z drogi powiatowej i wykonanie 
ogrodzenia.

red

Nowa droga w Modlęcinie

Nowa hala w Goczałkowie 
czeka na odbiór techniczny 

Zakończył się remont drogi 
wojewódzkiej nr 374 o dłu-
gości 3,4 km, na odcinku od 
skrzyżowania z drogą 382 
(w pobliżu Stanowic), w stro-
nę Świebodzic. Fragment tej 
drogi znajduje się na terenie 
gminy Strzegom i przebiega 
przez Grochotów. Roboty 
drogowe wykonała firma „Bi-
sek- Asfalt” z Kostomłotów, 
którą wyłoniono w przetargu 
nieograniczonym, ogłoszone-
go przez Dolnośląską Służbę 
Dróg i Kolei we Wrocławiu. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
ponad 3,6 mln zł.

Dzięki tej inwestycji Grochotów 
wzbogacił się o nową drogę asfal-
tową i chodnik biegnący wzdłuż 
wsi, wykonany z kostki betono-
wej. Wykonano asfaltowe zjazdy 
do posesji. Wymieniono również 
studzienki betonowe i wyregulo-
wano urządzenia infrastruktury 
technicznej, nie związanej z po-
trzebami zarządzania drogą. - 
Mieszkańcy są bardzo zadowole-

ni z wyremontowanej drogi i no-
wych chodników. Droga, aż miło 
popatrzeć.  Wygodniejsze zjazdy 
i podjazdy,  bezpieczne chodniki  
i przejścia przez drogę na dwóch 
krańcach wsi, słupki z łańcu-
chem zabezpieczającym przy 
przejściach dla pieszych,  dwie 
asfaltowe zatoczki autobusowe,   
oznakowania poziome i pionowe 
drogi – wszystko to poprawia na-
sze bezpieczeństwo. A poza tym 
wieś jest ładniejsza  -  komentuje 
Renata Podkówka, sołtys wsi 
Grochotów. Na odcinku poza-

miejskim, celem zwiększenia 
nośności drogi, została wymie-
niona jej konstrukcja, obejmująca 
między innymi: wykonanie pod-
budowy z kruszyw kamiennych 
o frakcji przewidzianej w projek-
cie budowlanym, stabilizację ce-
mentową oraz położenie trzech 
warstw asfaltowych o łącznej 
grubości 21 cm. Zaprojektowa-
no także wzmocnienie krawędzi 
jezdni podbudową asfaltową oraz 
ułożenie trzech warstw asfalto-
wych o łącznej grubości 18 cm. 
Pobocza jezdni zostały wyrów-

nane i wzmocnione frezowiną 
asfaltową. - Dzięki dobrej współ-
pracy władz samorządowych 
gminy Strzegom z  Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu wykonano w bieżącym roku 
na terenie naszej gminy wiele 
ważnych i potrzebnych inwe-
stycji drogowych. W przyszłym 
roku liczymy na jeszcze więcej, 
szczególnie w mieście Strzegom 
– mówi burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 
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Stanowice
03.12.2013, godz. 16.00 – 
Świąteczny stroik – zajęcia 
plastyczne
06.12.2013, godz. 16.00 – 
Turniej gier stolikowych
10.12.2013, godz. 16.00 – Jak 
spędzasz swój wolny dzień? – 
pogadanka
12.12.2013, godz. 16.00 – 
Turniej tenisa stołowego
13.12.2013, godz. 16.00 – 
Kolorowa myszka – zajęcia 
techniczne
16.12.2013, godz. 16.00 – 
Świetlicowe kalambury
17.12.2013, godz. 16.00 – 
Świąteczne kartki – zajęcia 
plastyczne
23.12.2013, godz. 16.00 – 
Świetlicowa wigilia

Goczałków
04.12.2013, godz. 15.00 – 
List do Świętego Mikołaja 
– zajęcia plastyczne
06.12.2013, godz. 15.00 – 
Szyszkowe Mikołajki – zaję-
cia plastyczno – techniczne
12.12.2013, godz. 15.00 – Ła-
migłówki dla mądrej główki – 
krzyżówki, rebusy, zagadki
17.12.2013, godz. 15.00 – 
Moja wymarzona choinka 
– zajęcia plastyczne

19.12.2013, godz. 15.00 – 
Tradycje Świąt Bożego Na-
rodzenia – pogadanka

Jaroszów
02.12.2013, godz. 15.00 – 
Turniej gier stolikowych
04.12.2013, godz. 15.00 – 
Prezent od Świętego Miko-
łaja – zajęcia plastyczne
05.12.2013, godz. 15.00 – 
Zabawa Mikołajkowa d la 
dzieci
18.12.2013, godz. 15.00 – 
Świąteczne dekoracje – zaję-
cia plastyczne
20.12.2013, godz. 15.00 – 
Spotkanie wigilijne

Tomkowice
03.12.2013, godz. 16.00 – 
List do Świętego Mikołaja 
– zajęcia plastyczne
11.12.2013, godz. 16.00 – 
Spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem
13.12.2013, godz. 14.00 – 
Kartki świąteczne i ozdoby 
choinkowe – zajęcia pla-
styczne
17.12.2013, godz. 17.00 – 
Plastelinkowe bałwanki – 
zajęcia manualne
19.12.2013, godz. 16.00 – 
W zdrowym ciele zdrowy 

duch – zajęcia ruchowe dla 
najmłodszych
21.12.2013, godz. 12.00 – 
Spotkanie wigilijne

Świetlica osiedlowa „Gra-
by”
03.12.2013, godz. 16.00 – 
Górnik przy pracy – zajęcia 
plastyczne
05.12.2013, godz. 16.00 – 
List do Świętego Mikołaja 
– zajęcia plastyczne
10.12.2013, godz. 15.00 – 
Świat baśni i bajek – poga-
danka
16.12.2013, godz. 15.00 – 
Ozdoby choinkowe – zajęcia 
plastyczno techniczne
20.12.2013, godz. 15.00 – 

Wigilijne tradycje – poga-
danka
23.12.2013, godz. 15.00 – 
Wspólne śpiewanie kolęd
Modlęcin
02.12.2013, godz. 15.00 – 
Rozgrywki planszowe
09.12.2013, godz. 15.00 – 
Najpiękniejsze Baśnie Ander-
sena – wspólne czytanie
21.12.2013, godz. 15.00 – 
Świąteczne dekoracje – zajęcia 
plastyczne
28.12.2013, godz. 15.00 – 
Zimową porą… - zajęcia pla-
styczne

Olszany, Rusko
Remont świetlic

Granica
03.12.2013, godz. 16.00 – 
Mikołajkowe marzenia – po-
gadanka
08.12.2013, godz. 16.00 – 
Świetlicowe Mikołajki
13.12.2013, godz. 16.00 – 
Moja kartka świąteczna – za-
jęcia plastyczne
17.12.2013, godz. 16.00 – 
Święta Bożego narodzenia – 
zajęcia plastyczno techniczne
23.12.2013, godz. 16.00 – 
Bożonarodzeniowe ciasteczka 
– zajęcia kulinarne

Raj dla kierowców

Świetlice wiejskie - plan zajęć w grudniu

Dzięki DSDiK we Wrocławiu będzie się bezpieczniej i wygodniej podróżować do Świebodzic

W granicach gminy Strzegom 
znajduje się miasto oraz dwa-
dzieścia dwa sołectwa: Barto-
szówek, Goczałków, Goczałków 
Górny, Godzieszówek, Gra-
nica, Graniczna, Grochotów, 
Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, 
Modlęcin, Morawa, Olszany, 
Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, 
Stanowice, Stawiska, Tomkowice, 
Wieśnica, Żelazów i Żółkiewka. 
Powierzchnia gminy wynosi 145 
km kw., natomiast obrębów wiej-
skich 123 km kw. Tereny wiejskie 
zamieszkują 10 604 osoby. Użytki 

rolne zajmują 75% powierzchni 
gminy.

Gmina Strzegom pod wzglę-
dem jakości gleb jest przykładem 
obszaru o bardzo dobrych wa-
runkach glebowych. Przeważają 
tu gleby pseudobielicowe w kom-
pleksie pszennym dobrym, które 
w połączeniu ze specyficznym 
mikroklimatem stwarzają korzyst-
ne warunki do produkcji rolniczej. 
W gminie Strzegom są 648 go-
spodarstwa rolne, z których tylko 
199 (30,7%) stanowi główne lub 
jedyne źródło dochodu dla wła-

ściciela lub użytkownika gospo-
darstwa. W strukturze zasiewów 
gminy Strzegom dominują zboża 
stanowiące 72,0% powierzchni. 
Wśród zbóż na pierwszym miej-
scu jest pszenica uprawiana na 
powierzchni 3 900 ha, co stanowi 
48% powierzchni zasiewów. Ko-
lejnymi zbożami pod względem 
powierzchni uprawy są jęczmień 
(1 450 ha –18%), owies (300 ha 
– 4%) i kukurydza (200 ha – 3%). 
Rośliny okopowe uprawiane są 
na powierzchni 600 ha, co sta-
nowi 7% powierzchni zasiewów. 

Buraki cukrowe uprawiane są na 
powierzchni 300 ha, a ziemniaki 
280 ha. Z roślin przemysłowych 
uprawia się rzepak (1 230 ha).
Warzywa zajmują stosunkowo 
niewielkie powierzchnie – 80 
ha w całej gminie. Plantacje 
ogórków, dyni, fasoli, występują 
w obrębach wsi Granica, Rusko, 
Olszany, Międzyrzecze i Modlę-
cin. W Stawiskach i Strzegomiu 
są plantacje malin, truskawek 
i borówki amerykańskiej. Struk-
tura zasiewów kształtowana jest 
przez warunki glebowe oraz 

sytuację rynkową. Obecnie naj-
łatwiej sprzedać zboże i dlatego 
też uprawia się go najwięcej. Po-
ziom uzyskiwanych plonów jest 
wysoki. W kilku obrębach plony 
pszenicy sięgają 75 q/ha, w żad-
nym nie spadają poniżej 40 q/ha. 
Jęczmień plonuje na poziomie 45 
– 55 q/ha, a kukurydza 65 - 100 
q/ha. Wysokie są również plony 
buraków cukrowych wahające 
się w granicach 400 – 450 q/
ha i ziemniaków – około 300 
q/ha. Plony rzepaku wynoszą 
przeciętnie 25 q/ha. W roku 2013 

rolnicy nie zgłaszali do urzędu 
strat powstałych z powodu klęsk 
żywiołowych. Na terenie gminy 
Strzegom prowadzone są ho-
dowle bydła w ilości ok. 850 szt. 
(Wieśnica, Goczałków Górny, 
Modlęcin, Olszany, Strzegom), 
świń w obrocie rocznym ok.  
1 200 szt. (Stawiska, Międzyrze-
cze, Stanowice), koni ok. 250 szt. 
(Żółkiewka, Skarżyce, Morawa) 
oraz w niewielkich ilościach kozy 
i owce ok. 50 szt.

red

Rolnictwo w gminie Strzegom - postscriptum dożynek
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W chwili obecnej ok. 100 mło-
dych chłopców (roczniki 2001 
– 2009) ćwiczy pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów 
w sekcji piłkarskiej Amator-
skiego Klubu Sportowego 
w Strzegomiu. W przyszłości 
nasz klub będzie miał z nich na 
pewno spory pożytek. 

Zainteresowanie piłką nożną 
w Strzegomiu i okolicach jest 
duże. Zresztą nie ma się czemu 
dziwić. To najpopularniejsza dys-
cyplina sportu, a o karierze gwiazd 
futbolu z pierwszych stron gazet 
marzy wiele dzieci. Rodzice też 
chętnie przyprowadzają swoje 
pociechy na treningi, bo uwa-
żają, że uprawianie piłki nożnej 
z pewnością wpłynie pozytywnie 
na ich rozwój fizyczny i nie tylko. 
W młodszych grupach wieko-
wych AKS-u Strzegom trenuje 
aktualnie 100-osobowa grupa 
adeptów futbolu. – Jak na nasz 
klub, jest to duża liczba dzieci – 
uważa Jarosław Krzyżanowski, 
trener-koordynator młodszych 
grup wiekowych, jednocześnie 
odpowiadający za rocznik 2001-
2004 i za najmłodszą, niedawno 
stworzoną, grupę obejmującą 
rocznik 2007-2009. Na pytanie, 
czy lista osób przyjętych do klubu 
jest zamknięta, trener odpowia-
da – Do każdej z grup można 
się cały czas zapisywać. Mogą 
to być osoby ze Strzegomia, ale 
też z okolicy. Chłopcy trenujący 

już z nami pochodzą z Kostrzy, 
Morawy, Rogoźnicy, Jaroszowa, 
ale też jest np. chłopiec ze Świebo-
dzic. Chętnie przyjmiemy jeszcze 
dzieci, które będą chciały z nami 
potrenować. Chcemy, aby hala 
była zapełniona, a boiska tętniły 
cały czas życiem – dodaje. Za-
interesowanie grą i trenowaniem 
w AKS-ie jest więc spore. Fakt 
ten oczywiście cieszy zarówno 
samych trenerów, ale też zarząd 
klubu, jak i władze miasta, którym 
zależy na powszechności sportu 
w życiu codziennym młodych 
ludzi. W sumie w strzegomskiej 
sekcji piłki nożnej funkcjonuje 5 
grup dziecięcych. - We wszystkich 
tych grupach kładziemy nacisk 
na naukę podstaw piłki nożnej 
i rozwijanie umiejętności czysto 
piłkarskich, nie do końca na wy-
nik sportowy. Wyniki i sukcesy 
w tym przypadku powinny przyjść 
z czasem. Z drugiej strony wiemy 
jednak, jak ważne dla dzieci jest 
wygranie zawodów, czy zdobycie 
jakiegoś pucharu, więc jeżeli ma 
to - niejako przy okazji – miejsce, 
to wtedy nas to dodatkowo cieszy. 
Jednak nie za wszelką cenę – 
podkreśla trener Krzyżanowski. 
A co w sytuacji, gdy przyjdzie 
do klubu chłopiec, który nie ma 
smykałki do futbolu, ale postano-
wi, że będzie trenować? - My nie 
chcemy, żeby dochodziło do takiej 
sytuacji, w której osoba, która jest 
słabsza, będzie w jakikolwiek 
sposób eliminowana z grupy. Na 
pewno nikomu nie powiemy, że 

dziecko się nie nadaje. To już od 
nas – trenerów zależy, żeby to 
dziecko przyjąć i tak szkolić, żeby 
podnosiło swoje umiejętności. 
Być może nie będzie ono nigdy 
jakimś wielkim zawodnikiem, ale 
na pewno będzie zdrowsze dzięki 
tym zajęciom – mówi z przeko-
naniem Jarosław Krzyżanowski. 
Jak w każdej grupie – małej czy 
dużej – są zawodnicy posiadający 
z kolei szczególne predyspozycje 
piłkarskie. Trener-koordynator, jak 
zapewnia, ma ogląd na wszystkie 
grupy dziecięce i często odwiedza 
treningi różnych roczników. - Cho-
dzę na zajęcia wszystkich grup, 
obserwuję, podglądam i w trakcie 
rozmów z trenerami porusza-

my temat wyróżniających się za-
wodników. Dodatkowo chcemy 
wprowadzić taki system, żeby nasi 
wychowankowie sukcesywnie 
i płynnie przechodzili do coraz 
wyższych roczników – wyjaśnia 
były świetny zawodnik, m. in. 
strzelec gola słynnemu AC Milan 
i dodaje: - Praktycznie od rocznika 
2003 monitorujemy wszystkich 
chłopców. System ten będzie gwa-

rantował stały napływ dobrze 
wyszkolonych piłkarzy z poszcze-
gólnych kategorii wiekowych. 

Wychodzi więc na to, że o przy-
szłość sekcji piłkarskiej w Strze-
gomiu nie musimy się martwić. 
Wkrótce będziemy mieli napraw-
dę bardzo dobrych wychowanków 
i drużynę seniorów opartą właśnie 
na nich. 

tw
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Drużyna Jarosława Krzyża-
nowskiego w dobrym humo-
rze udała się na zasłużoną 
przerwę zimową. Po roze-
graniu 17 kolejek (15 w run-
dzie jesiennej i 2 rozegrane 
awansem) nasi ulubieńcy 
plasują się na niezłym szó-
stym miejscu. 

Mecze AKS-u rozegrane 
przed przerwą zimową:
1 kolejka (15.08.13 r.): Orzeł 
Ząbkowice Śl. - AKS 4:3 (3:0)
2 kolejka (18.08.13 r.): AKS - 
Kuźnia Jawor 1:0 (0:0)
3 kolejka (24.08.13 r.): Olimpia 
Kowary - AKS 1:0 (1:0)
4 kolejka (28.08.13 r.): AKS - 
Miedź II Legnica 0:2 (0:2)
5 kolejka (31.08.13 r.): LZS 
Stary Śleszów - AKS 5:0 (1:0) 
6 kolejka (07.09.13 r.): AKS 
- Orkan Szczedrzykowice 3:3 
(1:2)
7 kolejka (14.09.13 r.): Granica 
Bogatynia - AKS 1:3 (0:0)
8 kolejka (21.09.13 r.): AKS - 
Sokół Wielka Lipa 1:0 (1:0)
9 kolejka (28.09.13 r.): Piast 
Zawidów - AKS 1:4 (0:2)
10 kolejka (05.10.13 r.): AKS - 
Orla Wąsosz 1:0 (1:0)
11 kolejka (13.10.13 r.): Pogoń 
Oleśnica - AKS 2:1 (0:1)
12 kolejka (19.10.13 r.): KP 
Brzeg Dolny - AKS 1:2 (0:1)
13 kolejka (26.10.13 r.): AKS 
- Karkonosze Jelenia Góra 

1:0 (0:0)
14 kolejka (02.11.13 r.): BKS 
Bobrzanie Bolesławiec - AKS 
1:1 (0:1)
15 kolejka (09.11.13 r.): AKS 
- MKS Szczawno - Zdrój 0:1 
(0:1)
16 kolejka (16.11.13 r.): AKS - 
Orzeł Ząbkowice Śl. 2:1 (1:0)
17 kolejka (23.11.13 r.): Kuźnia 
Jawor - AKS 0:0

ogólnie: 
17 (8 3 6) 23–23 27 pkt.
dom:
8 (5 1 2) 9 – 7 16 pkt.
wyjazd:
9 (3 2 4) 14-16 11 pkt.

strzelcy AKS-u:
5 - Robert Borkowski, Marcin 
Dobrowolski
4 - Marcin Buryło, Michał 
Sudoł
2 - Dawid Domaradzki
1 - Tomasz Diduszko, Mar-
cin Traczykowski, Rafał Wi-
śniewski

Tabeli IV ligi dolnośląskiej 
(wersja skrócona):
1. KP Brzeg Dolny 17 36 pkt.
2. Miedź II Legnica 17 33
3. Karkonosze Jelenia Góra 
17 32
4. Olimpia Kowary 17 28

5. Sokół Wielka Lipa 17 28
6. AKS Granit Strzegom S. 
A. 17 27
15. Orla Wąsosz 17 14
16. Pogoń Oleśnica 17 8

Wywiad z trenerem Jarosławem 
Krzyżanowskim, który podsu-
mował dotychczasowe mecze 
i postawę swojego zespołu, 
znajduje się na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu i witrynie klubo-
wej AKS-u Strzegom. Serdecz-
nie zapraszamy do lektury. 

opr. tw

Podsumowanie jesieni 
Na wiosnę nasi piłkarze spróbują włączyć się do walki o awans do III ligi. Liczymy na to i trzymamy mocno kciuki!

Kolejne zawody judo, w któ-
r ych wzięli udział strze-
gomscy judocy odbyły się 24 
listopada br. w Dzierżonio-
wie. Turniej stał na bardzo 
dobrym poziomie.

W I Otwartych Mistrzo-
stwach Dzieci o Puchar Bur-
mistrza Dzierżoniowa wystar-
towało ponad 200 zawodników 
z kilkunastu klubów. Dobrą 
formą wykazali się judocy AKS
-u Strzegom, którzy wywalczyli 
wiele czołowych miejsc w swo-
ich kategoriach wiekowych 
i wagowych. Pierwsze miejsca 
zdobyli: Paweł Topa, Tomasz 
Brzegowy, Jakub Miszkiewicz, 

Bartosz Duszak, Kacper Bez-
ubka, Jakub Mulka, Miłosz 
Pietkiewicz, Gracjan Poterała, 
Krystian Perchun i Antoni 
Wojtasik. Drugą lokatę wy-
walczyły: Sandra Baranowska 
i Hanna Fedyczkowska, a trze-
cią - Nikola Miziołek. Blisko 
medalu była Sara Dynowska, 
która po ciężkich pojedynkach 
zajęła ostatecznie 5. miejsce. - 
Było bardzo ciężko, przeciwnicy 
wymagający, ale mimo to udało 
się stoczyć kilka dobrych walk – 
powiedzieli po zawodach Jakub 
Mulka i Miłosz Pietkiewicz. 
Słowa uznania dla wszystkich 
zawodników! 

red

Zawody judo w Dzierżoniowie

Wspinali się aż miło!
W sobotę, 26 listopada na ścia-

nie klubowej AKS-u Strzegom, 
zlokalizowanej w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących, odbyły się zawody dla 
najmłodszych grup wiekowych 
we wspinaczce sportowej. 

Dzieci miały do pokonania 6 
dróg w dwie godziny. Komplet 
punktów uzbierała Ewa Luszaw-
ska z AKS-u Strzegom i Paweł 
Nawocki z Fpinki Wrocław, co 
było równoznaczne z zajęciem 
pierwszych miejsc w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Zawody 
zostały zorganizowane przez 
instruktorów AKS-u Strzegom 
i szkoły wspinania Alpika. Spon-
sorami oraz patronami zawodów 
był Dolnośląski Urząd Marszał-
kowski, Urząd Miejski w Strze-
gomiu, AKS Strzegom, rodzice 
i opiekunowie zawodników.

red

To jest przyszłość AKS-u!
We wszystkich grupach kładzie się nacisk na naukę podstaw piłki nożnej i rozwijanie umiejętności czysto piłkarskich

Dziecięce roczniki AKS-u Strzegom (sekcja piłkarska):
2001 – 2004 (trener Jarosław Krzyżanowski) – 23 chłopców 
2003 – 2004 (trener Henryk Zator) – 20 chłopców
2005 (trener Jacek Lubera) – 15 chłopców
2006 (trener Marcin Buryło) – 16 chłopców
2007-2009 (trener Jarosław Krzyżanowski) – 25 chłopców (na zdjęciu)
 Stan na listopad 2013 r.
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ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
działki położone w Strzego-
miu: 
1. działka niezabudowana nr 
1865/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 891 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 89 000,00 zł
Wadium - 9 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.01.2014 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 
1865/3, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 949 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 94 800,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-

czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.01.2014 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 10/2013 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, przedmiotowe 
nieruchomość oznaczone są 
symbolem K.25.MW/MN - te-
reny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i jednoro-
dzinnej i usługowej.
3. działka niezabudowana nr 
1856/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 2.709 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 282 100,00 zł
Wadium - 30 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.01.2014 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 10/2013 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
K.24.MW/MN - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i jednorodzinnej i usłu-
gowej.
Pierwszy przetarg na sprze-
daż przedmiotowych nieru-
chomości ogłoszony na dzień 
30.10.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Dostęp działek nr 1865/2, nr 
1865/3 i nr 1856/2, AM -15, 
Obr. 3 do drogi publicznej 
odbywać się będzie poprzez 
działkę nr 1869, AM – 15, 
Obr. 3 i działkę nr 1867, AM 
– 15, Obr. 3, na których usta-
nowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela 
działek nr 1865/2, nr 1865/3 
i nr 1856/2, AM -15, Obr. 3. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-

chodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 03.01.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozo-
stałe osoby zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży pono-
si nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 

lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto infor-
macja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie in-
ternetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi przetarg

na oddanie w najem lokalu użyt-
kowego, o pow. 739,60 m2, po-
łożonego w granicach działki nr 
768, AM-11, obr-3, w Strzegomiu 
przy ul. Armii Krajowej 23, na 
I piętrze, z przeznaczeniem na 
podstawową opiekę zdrowotną 
z możliwością świadczenia usług 
specjalistycznych jako prowadze-
nie działalności uzupełniającej.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 9 stycz-
nia 2014 roku, o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 

dzień 3 czerwca 2013 roku za-
kończył się wynikiem negatyw-
nym z uwagi na brak oferentów.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 24 października 2013 
roku zakończył się wynikiem 
negatywnym z uwagi na brak 
oferentów.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem lokalu na 
kwotę 3,28 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 
zł.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 3 000 zł. w kasie 

Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 3 
stycznia 2014 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za najem lokalu, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakończe-
niu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać 
będzie waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik wzro-
stu cen i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany przez Główny Urząd 
Statystyczny za każdy kolejny 
rok w Monitorze Polskim.
Lokal jest wyposażony w Aparat 
RTG”Filips Duo Diagnost”.
Najemca lokalu może otrzy-
mać wyżej wymieniony aparat 
w dzierżawę na odrębnych wa-
runkach, które zostaną określo-
ne odrębnym postępowaniem 
negocjacyjnym.
Najemca będzie zobowiązany 
wnosić opłaty Wynajmującemu 
oprócz wylicytowanego czynszu 
za: energię elektryczną, central-
ne ogrzewanie, zużycie wody, 
eksploatację windy. 
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Dla zainteresowanych osób, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 3 stycznia 
2014 roku, w godzinach od 1000 
do 1030 .
Szkic rozmieszczenia po-
szczególnych pomieszczeń 
lokalu oraz szczegółowe in-
formację związane z przetar-
giem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony
Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom prze-
znaczonych do:
- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 
318/B/2013 Burmistrza 

Strzegomia z dnia 4 
listopada 2013 r., Za-
rządzeniem Nr 319/
B/2013, Nr 320/B/2013 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 8 listopada 2013 
r., Zarządzeniem Nr 
321/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 12 li-
stopada 2013 r., Zarzą-
dzeniem Nr 328/B/2013 
Burmistrza Strzego-
mia z dnia 14 listopada 
2013 r., Zarządzeniem 
Nr 329/B/2013 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 
19 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 
651 z późn. zm.) in-
formuję, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Strze-
gomiu wywieszone 

zostało ogłoszenie 
o przetargu na odda-
nie w dzierżawę części 
działki rolnej Nr 20/6, 
AM-1, Obr. Grochotów 
o powierzchni 0,4000 
ha (Ps IV-0,0800 ha, R 
IIIb-0,0800 ha, R IVa-
0,2200 ha, R V-0,0200 
ha) położonej w Gro-
chotowie.

Burmistrz Strzegomia informuje

Burmistrz Strzegomia informuje
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W naszym mieście jest coraz mniej odrapanych, odstraszających budynków. Obok inwestycji realizowanych ze środków finansowych gminy, sprawy w swoje ręce wzięli zarządcy nieruchomości i wspólnoty miesz-
kaniowe. Większość z nich zainspirowana jest nagrodami w konkursie „Odnów i wygraj”. Przywracanie blasku budynkom trwa regularnie od trzech lat. Na nagrody w konkursie przeznaczono 200 000 zł.

Budynki w Strzegomiu pięknieją

rynek 22-23 rynek 40

Świdnicka 37 Paderewskiego 21 (elewacja tylna)

al. wojska Polskiego 42 al. wojska Polskiego 43 a,b,c

Kamienna 10 Boh. Getta 11 (w środku)


