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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
Było wigilijnie 
w Strzegomiu

W ostatnich dniach odby-
ły się już dwie wigilie, z or-
ganizacjami pozarządowymi 
oraz z mieszkańcami. Przed 
nami wigilia zorganizowana 
przez ośrodek pomocy spo-
łecznej (23.12) 

 str.3

StrzeGom
Jaki rok dla  
kamieniarzy? 

Strzegomscy kamieniarze 
podsumowali mijający rok 
2013. Jaki był ich zdaniem 
i na co liczą w nadchodzą-
cym 2014 roku? 

 str.4

SPort
Strzegom Cup  
dla gospodarzy

Zwycięstwem młodych 
piłkarzy AKS-u Strzegom 
zakończył się Turniej Orli-
ków w piłce nożnej halowej 
o Puchar Burmistrza Strze-
gomia 

 str.10
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Dolnośląski kurator oświaty 
– Beata Pawłowicz odwie-
dziła 10 grudnia br. gminę 
Strzegom. Celem jej wizyty 
było m. in. obejrzenie 4 no-
wych placów zabaw, które 
powstały w ostatnim okresie 
w pobliżu szkół w Jaroszo-
wie, Kostrzy, Stanowicach 
i przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu.

- Wszystkie obiekty bardzo 
mi się podobają, są takie no-
woczesne i kolorowe, i co naj-
ważniejsze – bezpieczne. Jestem 
niezmiernie zadowolona, że 
w Państwa gminie powstały aż 
cztery takie place zabaw. Życzę 
wszystkim dzieciom radosnej 
i spontanicznej zabawy, a także 
wspaniałych spotkań w gronie 
rodzinnym - mówiła w trak-
cie wizyty Beata Pawłowicz. 
Spore wrażenie na kurator 
oświaty wywarły również same 
szkoły, a zwłaszcza ich wygląd 

i funkcjonalność. Podkreślała, 
że cały czas zmieniają się one 

na lepsze, co będzie miało 
z kolei przełożenie na wysoki 

poziom nauki. – W Państwa 
gminie widać, że dba się o szkoły 
i że dyrektorzy bardzo dobrze 
współpracują z samorządem 
gminnym – stwierdziła Beata 
Pawłowicz, która miała okazję 
oglądać klasowe pomieszczenia, 
biblioteki, czy tak jak w przypad-
ku Kostrzy – miejscowy ośrodek 
zdrowia. Najbardziej zadowoleni 

– czemu nie można się dziwić - są 
oczywiście uczniowie, dla których 
wybudowano te piękne place za-
baw. Zarówno w Jaroszowie, Ko-
strzy, Stanowicach, jak i w PSP 
nr 4 w Strzegomiu podziękowali 
oni serdecznie Beacie Pawłowicz 
za przekazanie środków finanso-
wych na ten cel. 

TW

Place zabaw pod choinkę
Na budowę szkolnych placów zabaw gmina Strzegom pozyskała ponad 303 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Pomóżmy rodzinie 
z Goczałkowa!!!

11 grudnia br. w jednym 
z mieszkań na terenie Osiedla 
w Goczałkowie wybuchł pożar 
mieszkania. Pierwsi na miejscu 
pożaru byli Józef Wąs i Kazimierz 
Kuźma z Goczałkowa, którzy nie-
zwłocznie pośpieszyli na ratunek. 
5-osobowej rodzinie Państwa 
Homów na szczęście nic się nie 
stało. Wszystkie pomieszczenia 
na parterze i pierwszym piętrze są 
przeznaczone do remontu. Obec-
nie rodzina przebywa w mieszka-
niu u swoich bliskich i szybko nie 
wróci do swojego domu. Gmina 
Strzegom już udzieliła pierwszej, 
niezbędnej pomocy finansowej 
poszkodowanej rodzinie. Zwra-
camy się z prośbą do wszystkich 
o pomoc w formie materiałów 
budowlanych czy też finansową: 
Dariusz Homa, Bank PKO o/ 
Strzegom, nr konta: 52 10 20 51 
38 0000 99 02 00 77 58 74

Na budowę szkolnych placów zabaw w powyższych miejscowościach gmina 
Strzegom pozyskała 303 150 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach 
programu rządowego „Radosna Szkoła”. Drugie tyle, czyli 50% całości zadania 
gmina Strzegom dołożyła z własnego budżetu. Beacie Pawłowicz w ubiegły 
wtorek towarzyszyli burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, przewodni-
czący Rady Miejskiej – Tadeusz Wasyliszyn, przewodniczący Komisji Oświaty 
– Tomasz Marczak oraz zastępca naczelnika Wydziału Oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu – Anna Góralska.
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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
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

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74)  853 34 73, 
(74)  853 34 74
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Nie 20 stycznia 2014 r., jak 
podaliśmy w poprzednim 
numerze "Gminnych Wia-
domości Strzegom", tylko 20 
grudnia br. odbędą się pierw-
sze zajęcia w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Strze-
gomiu przy Alei Wojska 
Polskiego 16. Terapia będzie 
realizowana na podstawie 
indywidualnego programu 
rehabilitacji uczestnika.

Warsztat jest placówką po-
bytu dziennego. Czas trwania 
zajęć wynosi 7 godzin dziennie 
i 35 godzin tygodniowo. Na po-
trzeby warsztatu zostało prze-
znaczonych i wyposażonych 
11 pomieszczeń w budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu. Uczestnikami 
strzegomskiego warsztatu będą 
osoby ze Strzegomia i oko-
licznych wiosek (Goczałków, 
Bartoszówek, Jaroszów, Żół-
kiewka, Rusko, Granica), które 
ukończyły 18. rok życia. Obsadę 
warsztatu stanowi 10 wykwa-
lifikowanych pracowników - 
kierownik, pięciu instruktorów 
terapii zajęciowej, psycholog, 
rehabilitant, pielęgniarka oraz 
pracownik administracyjno- 
księgowy. - Celem warsztatu 
jest stworzenie osobom niepeł-
nosprawnym możliwości podję-
cia rehabilitacji społecznej i za-
wodowej w zakresie pozyskania 
lub przywrócenia umiejętności 
niezbędnych do normalnego 
funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Warsztat jest placówką 
pobytu dziennego, przeznaczo-
ny dla 25 uczestników. Terapia 
zajęciowa w warsztacie będzie 
prowadzona w pięciu grupach 
terapeutycznych, po pięć osób 
zakwalifikowanych na podsta-

wie wskazań do terapii zaję-
ciowej zawartych w orzeczeniu 
o niepełnosprawności wydanym 
przez właściwy organ – wyjaśnia 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. W warsztacie 
będzie można wypróbować 
swoich umiejętności w po-
szczególnych pracowniach: 
technicznej, ogrodniczo-flory-
stycznej, krawiecko – tkacko 
- hafciarskiej, informatycznej 
oraz artystycznej. P o p r z e z 
udział w zajęciach poszcze-
gólnych pracowni, uczestnik 
warsztatu będzie mógł rozwijać 
własne preferencje zawodowe, 
zapoznając się z różnorodny-
mi czynnościami, maszynami 
i narzędziami, i samą specy-
fiką pracy. Rozwijane przez 
to będą kompetencje zawo-
dowe takie jak wytrwałość, 
odpowiedzialność, koncentracja 
uwagi, punktualność i umiejęt-

ność bezpiecznego zachowania 
w miejscu pracy. Udział osób 
niepełnosprawnych w szerokiej 
ofercie zajęć pomaga rozwijać 
predyspozycje i zainteresowania 
zawodowe, i pomaga zoriento-

wać się w nich samym uczest-
nikom, jak i ich instruktorom, 
co w przyszłości pomoże na 
dopasowanie konkretnej osoby 
do odpowiedniego stanowiska 
pracy.

Rozstrzygnięto przetarg na 
przebudowę chodników przy 
drodze 374 na odcinku od ul. 
Legnickiej do ul. Kasztelań-
skiej w Strzegomiu- etap II. 
Wykonawcą inwestycji będzie 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe mgr inż. Krzysztof Zając 
z Walimia.

W zakres prac wejdzie remont 
chodników od wjazdu przy bu-
dynku - ul. Legnicka nr 3 do 
skrzyżowania ulicy Aleja Woj-

ska Polskiego z ulicą Św. Anny 
w Strzegomiu. Wyżej wymie-
nione chodniki zlokalizowane 
są po lewej stronie ulicy, jadąc 
ze Świdnicy w kierunku Legni-
cy. Ponadto wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia chodników 
z kostki granitowej oraz płyt 
granitowych, nowa nawierzch-
nia zjazdów z kostki granitowej 
oraz wymienione zostaną bariery 
ochronne. Termin zakończenia 
prac przewidziany jest na 20 maja 
przyszłego roku.

kW

Zakres zamówienia obejmo-
wał m. in. - wykonanie badań 
geotechnicznych w zakresie nie-
zbędnym do zaprojektowania 
budynku oraz opracowanie doku-

mentacji geotechnicznej, przygo-
towanie map do celów projekto-
wych i podkładów geodezyjnych 
niezbędnych do wykonania prac 
projektowych. Projektant zobo-

wiązany będzie do wykonania 
dwóch szczegółowych koncepcji 
zawierających zagospodarowanie 
terenu, rzuty, kolorystykę elewacji 
oraz wizualizację komputerową 
(minimum 4 widoki) dla każdej 
z koncepcji, wykonanie anali-
zy opłacalności zastosowania 
odnawialnych źródeł energii 
oraz wykonanie kompleksowych 

projektów budowlanych i wy-
konawczych (z uwzględnieniem 
wytycznych funkcjonalnych oraz 
założeń programu funkcjonalno - 
użytkowego) z instalacjami i sie-
ciami wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi oraz z zagospodarowaniem 
zewnętrznym terenu, w tym 
również projektu rozbiórek. 

kW

Zaczynamy terapię

Kolejne nowe chodniki w mieście

Będzie nowoczesne przedszkole ze żłobkiem 

WTZ w Strzegomiu został utworzony przez gminę Strzegom na podstawie umowy z powiatem świdnickim

Termin zakończenia wszystkich prac na ciągach pieszych przewidziany jest na 20 maja przyszłego roku

Kto wygra przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego przedszkola w Strzegomiu? 

Warsztat Terapii Zajęciowej oferuje wiele zajęć, w których sprawdzają się 
jego uczestnicy między innymi: wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych 
i użytkowych; prace stolarskie; sporządzanie posiłków; utrzymanie terenów 
zielonych; szycie ręczne i maszynowe; prace porządkowe; działalność na rzecz 
społeczności lokalnej (zajęcia teatralne); prace ogrodowe i konserwatorskie.
Z tematem przysposobienia do pracy powiązane jest ściśle funkcjonowanie 
osobiste i społeczne, dlatego uczestnicy powinni również poznać takie 
zagadnienia jak: dokonywanie wyborów w rożnych sytuacjach życiowych; 
rozwiązywanie problemów w różnych sytuacjach; kształtowanie i utrwalanie 
zachowań, nawyków ogólnie akceptowanych w świecie ludzi dorosłych w za-
kresie higieny i wyglądu zewnętrznego; przekazywanie, odbiór i wykorzystanie 
różnych informacji; umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, w tym, jeśli 
to konieczne, z wykorzystaniem wspomagających sposobów porozumiewania 
się; umiejętność wypowiadania się, słuchania i zadawania pytań; poznanie 
osób i instytucji, do których można zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu 
różnych spraw.

Kończy się procedura przetargowa na wykonanie doku-
mentacji projektowej budowy przedszkola integracyjnego 
z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu. 
Oferty można było składać do 11 grudnia br.

Ważne telefony
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Koleje Dolnośląskie urucho-
miły połączenia ze Świdnicy 
do Wrocławia i w odwrotnym 
kierunku. Na tej trasie od 15 
grudnia br. kursują nowoczesne 
szynobusy, których trasa będzie 
przebiegać przez Jaworzynę 
Śląską, Żarów i Kąty Wrocław-
skie. Połączenie to wraca po 13 
latach przerwy. Wiadomość ta 
zapewne ucieszy także strze-
gomian, szczególnie studentów, 
którzy będą mogli podróżować 
pociągiem do Wrocławia, via 
Jaworzyna Śląska. 

Poniżej prezentujemy go-
dziny odjazdów pociągów ze 
Świdnicy do Wrocławia (przez 
Jaworzynę Śl.):
6.33 - kursuje codziennie (nie 
kursuje 25.12, 26.12.13 r. oraz 
1.01.14 r.)
10.16 - kursuje w soboty, nie-
dziele i święta
10.39 - kursuje w dni robocze 
(nie kursuje 27.12.13 r.)
14.30 - kursuje codziennie
18.13 - kursuje codziennie (nie 
kursuje 25.12.13 r.)

red

Strzegomskie Centrum Kultury 
zaprasza na bezpłatne szkolenia 
z języka angielskiego, finanso-
wane z Unii Europejskiej. Do 
dyspozycji kursanta będzie 120h 
nauki, poziomy od A1 do B2. Na 
zakończenie uczestnicy otrzyma-
ją międzynarodowe certyfikaty 
TOEIC. 

Szkolenia skierowane są do osób 
pracujących lub zamieszkujących 
na terenie województwa dolno-
śląskiego; zgłaszających z własnej 
inicjatywy chęć uczestniczenia 
w szkoleniach; osób pełnoletnich 

z wykształceniem co najwyżej 
średnim; osób w wieku 50-64 
bez względu na posiadanie wy-
kształcenie i status na rynku pracy 
oraz osób powyżej 64 roku życia, 
pozostające bez zatrudnienia o ile 
zadeklarują gotowość podjęcia 
zatrudnienia po zakończeniu 
udziału w projekcie (bez względu 
na posiadane wykształcenie). 

kW

Znów pociągiem do Wrocławia Naucz się mówić po angielsku

GRUDZIEŃ 2013/ STYCZEŃ 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

15.12 – 21.12 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00

22.12 – 28.12 Vademecum Strzegom  
ul. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

29.12 – 04.01 Przy 
Fontannie

Strzegom  
Al. Wojska Polskiego 
37E/31 

tel. 74/661-
46-98

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 4 stycznia 
2014 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  *

Święta Bożego Narodze-
nia to najpiękniejszy czas 
w roku. To okres, podczas 
którego wszyscy siadają 
wspólnie przy wigilijnym 
stole, dzielą się opłatkiem 
i śpiewają kolędy. 

14 grudnia br. stowarzysze-
nia działające przy Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel” zorganizowały wspaniałą 
Wigilię, na której nie zabrakło 
władz naszego miasta. Wszyscy 
goście podzielili się opłatkiem, 
a następnie skosztowali potraw 
przygotowanych przez przed-
stawicieli stowarzyszeń. Na 
spotkaniu nie mogło obyć się 
bez wspólnego kolędowania. 
Każdy z przybyłych mógł 
wysłuchać najpiękniejszych 

polskich pastorałek w wy-
konaniu zespołu wokalno – 

muzycznego „Retro”. W ten 
szczególny wieczór ponownie 

zacieśniły się więzi pomię-
dzy ludźmi i każdy poczuł 
się ważny. Wspólna Wigilia 
stowarzyszeń CAS „Karmel” 
dodała im energii i chęci do 
dalszych działań. Również 
15 grudnia było niezwykle 
świątecznie. W CAS „Karmel” 

odbyła się Wieczerza Wigilijna 
dla wszystkich mieszkańców 
Strzegomia. Program obejmo-
wał wspólne śpiewanie kolęd 
w wykonaniu uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 4, Józefa 
Kuźmy oraz Adama Wolaka. 
Wszyscy uczestnicy mogli zło-

żyć sobie świąteczne życzenia 
oraz posmakować tradycyjnych 
potraw wigilijnych. Po raz 
kolejny ludzie udowodnili, że 
można się zjednoczyć i razem 
przeżywać przygotowania do 
Bożego Narodzenia.
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Przy naszym wigilijnym stole
W Strzegomiu ten magiczny czas świąt można było odczuć już 14 i 15 grudnia br. 23 grudnia br. natomiast wieczerzę wigilijną dla osób samotnych i ubogich zorganizuje OPS 

6 grudnia br. Święty Miko-
łaj, który przybył z mroźnej 
Laponii do gminy Strzegom, 
odwiedził wszystkie dzieci! 
Był w każdej szkole, w każ-
dym przedszkolu, u każ-
dego ucznia. O nikim nie 
zapomniał. Swoją podróż 
zakończył dosłownie kilka 
chwil przed północą, by na-
stępnie odlecieć do swojego 
odległego kraju. 

Ale to nie koniec miko-
łajkowych niespodzianek. 9 
grudnia burmistrz Strzego-
mia - Zbigniew Suchyta, 
jego zastępca -  W iesław 
Witkowski oraz naczelnik 
Wydziału Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu - 

Urszula Podsiadły - Szubert 
wspólnie odwiedzili wszystkie 
przedszkola na terenie naszej 
gminy, by wręczyć dzieciom 
mikołajkowe podarunki. Tym 

niezwykle miłym akcentem 
najmłodsi wkroczyli w cu-
downy klimat Świąt Bożego 
Narodzenia.
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Nawet porywisty wiatr nie 
przeszkodził w inauguracji 
tegorocznego sezonu na 
strzegomskim lodowisku. 

W piątek, 6 grudnia br. na 
„Białym Orliku” pojawili się 
pierwsi amatorzy zimowych 
szaleństw na łyżwach. W tym 
dniu wstęp na obiekt był dar-
mowy. Chwilę po otwarciu 
lodowiska pojawił się Św. Mi-

kołaj wraz z Panią Zimą, którzy 
wręczali dzieciom i młodzieży 
słodkie upominki.– Zaprasza-
my do korzystania z lodowiska 

– zachęca Grzegorz Luszaw-
ski, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 

TW

Św. Mikołaj był dosłownie wszędzie! Lodowisko już otwarte!
Obdarowywanie prezentami to tradycja niosąca dzieciom wiele radości i uśmiechu Wstęp na miejskie lodowisko dla dzieci i młodzieży kosztuje zaledwie 1 złoty 

Być może nie wszyscy Święta Bożego Narodzenia spędzą w radosnym, rodzinnym gronie, być może nie wszyscy dostaną 
paczki pod choinkę, a może nie na każdym stole znajdzie się 12 wigilijnych potraw… Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu organizuje 23 grudnia br. wieczerzę wigilijną dla osób samotnych i ubogich. Spotkanie odbędzie się przy 
wigilijnym stole w restauracji „Pod Rumakiem” przy ulicy Kasztelańskiej w Strzegomiu. 
- Zaproszone osoby, biorące udział w spotkaniu otrzymają dodatkowo paczki żywnościowe. Podstawą do objęcia 
pomocą w formie posiłku i paczki żywnościowej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracowników 
socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dokumenty kwalifikujące do korzystania ze świadczeń pomoc społecznej 
– mówi Bożena Brańka, kierownik OPS w Strzegomiu. Ale to nie jedyna forma niesienia pomocy przez strzegomski 
OPS. - Pragnę również poinformować – dodaje - że Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował paczki żywnościowe dla 
potrzebujących, które również po uprzednim zgłoszeniu się do pracowników socjalnych i ustaleniu sytuacji socjalno – 
bytowej, będą wydawane w okresie przedświątecznym tj. od 16 do 20 grudnia br. w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ulicy Armii Krajowej 23 na parterze (wejście do dawnej Przychodni Zdrowia).

Cennik na lodowisko (cena za 
45 min):
1. dzieci do 7 lat - bezpłatnie
2. dzieci od lat 7, młodzież i stu-
denci do 25. roku życia - 1 zł
3. dorośli - 5 zł
Wypożyczalnia łyżew - 3 zł/godz.
ostrzenie łyżew - 5 zł

Spotkanie organizacyjne odbędzie 
się 17 grudnia br. o godz. 17.00 w 
CAS „Karmel”.
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Rok 2013 przyniósł wiele 
ważnych wydarzeń dla bran-
ży kamieniarskiej, które 
można by było spuentować 
hasłem „Konsolidacja śro-
dowiska branży kamieniar-
skiej oraz promocja krajowa 
i międzynarodowa granitu 
jako kamienia naturalne-
go”. 

Jedną z takich inicjatyw, 
która szerokim echem odbiła 
się w kraju, była międzyna-
rodowa konferencja „Kamień 
naturalny w sercu Europy”, 
zorganizowana w Karpaczu 
przez Związek Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej. Kon-
ferencja została dofinansowana 
z funduszy unijnych i miała na 
celu nawiązanie współpracy 
transgranicznej z Niemcami, 
a dokładniej ze Związkiem Ka-
mieniarzy Saksońskich. Ważna 
w tym przedsięwzięciu była 
promocja branży i kamienia 
naturalnego w kraju i w Eu-
ropie. - Podczas konferencji 
mówiliśmy o zastosowaniu 
kamienia naturalnego w róż-
nych gałęziach przemysłu, 
o szkolnictwie, o wymianie 
doświadczeń między naszymi 
związkami w zakresie wyko-
nawstwa, wystawiennictwa 
i współpracy w dziedzinie han-
dlu i innych około branżowych 
przedsięwzięć. Zaznaczam, że 

wydobycie i obróbka kamienia 
to nie tylko produkcja i handel, 
to również stworzenie pew-
nego otoczenia dla tej branży 
– komentuje Stanisław Sitarz, 
prezes Związku Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej. Strze-
gom urósł do miana centrum 
krajowego kamieniarstwa i jest 
„Granitowym Sercem Polski”. 
- W Strzegomiu mamy wszyst-
ko - dodaje prezes - co jest 
potrzebne do kontynuowania 
rozwoju i osiągnięć branży ka-
mieniarskiej, edukacji młodego 
pokolenia w zakresie górnictwa 
odkrywkowego. Utworzyliśmy 
technikum i zasadniczą szkołę 
zawodową, mamy wysoko 
notowane firmy konsultingo-
wo – doradcze, które wydają 
ekspertyzy i opinie, mamy 
biegłych sądowych w zakresie 
kamieniarstwa, którzy ob-
sługują całą Polskę, jesteśmy 
potentatem w tym zakresie 
i nie ustajemy w działaniach. 
Obecnie Fundacja „Bazalt ” 
przygotowuje się do zawiązania 
klastra kamieniarskiego, co bę-
dzie pewną integracją środowi-
ska. Wierzę, że kamieniarstwo 
w Strzegomiu będzie wzrastać 
i się rozwijać. Wysokim pozio-
mem merytorycznym konfe-
rencji, jak również jej efektami 
był zbudowany Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzego-
mia, który z ramienia władz 
samorządowych uczestniczył 

w konferencji. - Wiele ważnych 
zagadnień dla rozwoju branży 
kamieniarskiej podejmowano 
podczas konferencji – rela-
cjonuje Zbigniew Suchyta - 
Z wielką uwagą wysłuchałem 
prezentacji ze strony niemiec-
kiej, która również bardzo 
duże znaczenie przywiązuje 
do kształcenia młodzieży w tej 
branży. Mają swoją szkołę, 
świetnie funkcjonują, dlatego 
w drugim dniu kongresu roz-
mawialiśmy długo na temat 
podjęcia współpracy z naszą 
szkołą kamieniarską. Pojawił 
się tam bardzo ciekawy po-
mysł, żeby objąć kilku uczniów 
naszej szkoły specjalną opieką 
w ramach realizacji własnego 
projektu, który polegałby nie 
tylko na wizycie w niemieckiej 
szkole, ale też na podjęciu te-
matycznych działań po powro-
cie, np. opieką nad obiektem, 
czy renowacją pomników na 
cmentarzu. Czyli to, czego 
nauczyliby się tam w Niem-
czech, mogliby tu kontynu-
ować jako praktyczną realizację 
zadania. I to byłby namacalny 
efekt współpracy. Myślę, że 
na płaszczyźnie edukacji będą 
duże możliwości rozwoju. To 
wizje przyszłości, a jaki był 
rok 2013 w ocenie przedsta-
wicieli branży kamieniarskiej? 
Bogusław Solima, wiceprezes 
Związku Pracodawców Branży 
Kamieniarskiej uważa, że to był 

kolejny mniej cie-
kawy rok dla całej 
branży kamieniar-
skiej. - Przedłu-
żająca się zima 
spowodowała, że 
większość fi rm 
zaczęła sprzeda-
wać swoje wyroby 
dopiero od maja – 
wyjaśnia. - Firmy 
rozpoczęły więc 
rok z  bagażem 
długów oraz ko-
niecznością nad-
robienia sprzeda-
ży z pierwszych 
czterech miesięcy 
roku i to w krót-
kim okresie cza-
su. Wydaje  s ię 
jednak, że wielu 
firmom zabraknie 
czasu, aby straty 
z pierwszych 4 miesięcy nad-
robić do końca tego roku oraz 
wypracować taki zysk, aby 
mieć środki na podstawowe 
wydatki w najbliższych mie-
siącach zimowych. Kończący 
się rok może jednak napawać 
optymizmem. - Pod koniec 
tego roku – stwierdza wice-
prezes - ukazało się bowiem 
dużo przetargów publicznych 
i wszystko wskazuje na to, że 
w roku przyszłym będzie ich 
zdecydowanie więcej. Według 
optymistycznych prognoz 
większość firm kamieniarskich 

powinna mieć w roku 2014 
pełny portfel zamówień i nie 
powinna narzekać na brak 
pracy. Jak podkreślają prawie 
wszyscy kamieniarze, bieżący 
rok upłynął pod znakiem 
niskich cen na wyroby z ka-
mienia i konkurencji tanie-
go kamienia pochodzącego 
z Chin.- Rzeczą, która mo-
głaby bardzo pomóc branży 
kamieniarskiej oraz sprzyjać 
jej rozwojowi – podkreśla 
Bogusław Solima – byłoby 
dokonanie przez polityków 
takich zmian w prawie o prze-
targach publicznych, które by 

preferowały zastosowanie ka-
mieni europejskich. W prze-
targach, które są ogłaszane np. 
w Niemczech coraz częściej 
przy robotach kamieniarskich 
są zapisy: „kamień pochodze-
nia europejskiego”. I dodaje: - 
Taki zapis nie narusza żadne-
go prawa unijnego, a zarazem 
powoduje, że firmy kamieniar-
skie mają pracę, a pieniądze 
pozostają w Unii Europejskiej. 
To z kolei zapewni stabilność 
firmom kamieniarskim oraz 
umożliwi ich innowacyjny 
i szybszy rozwój.

gk

Rok 2013 w branży kamieniarskiej 
Bogusław Solima uważa, że to był kolejny mniej ciekawy rok dla całej branży kamieniarskiej. Co zapewni jej stabilność i umożliwi jej innowacyjny i szybszy rozwój? 

O możliwościach granitu z Je-
rzym Zyskiem, strzegomskim 
rzeźbiarzem rozmawia Graży-
na Kuczer. 

- Pana przygoda z granitem roz-
poczęła się już we wczesnej mło-
dości. 

- Moje zainteresowanie grani-
tem tak naprawdę zaczęło się tuż 
po ukończeniu szkoły podstawo-
wej. To wtedy zacząłem postrzegać 
granit inaczej. Spoglądałem na tę 
twardą skałę, zachwycałem się jej 
strukturą, widziałem i rzeźbiłem 
w niej taką formę, którą pod-
powiadała mi moja wyobraźnia. 
Pierwsze kroki, jakie stawiałem 
w obróbce kamienia, odbyłem pod 
kierunkiem Bronisława Kuleby. Po 
ukończeniu wydziału artystyczno-
reklamowego studium „ Creo” 
we Wrocławiu coraz bardziej 
profesjonalnie podchodziłem 
do granitu i z większą lekkością 
obrabiałem go, bowiem miałem 
większą wiedzę o kamieniu i coraz 
bardziej poznawałem go podczas 
rzeźbienia. Nie mocowałem się 
z kamieniem, on mi się podda-
wał. 

- z czego wynika zauroczenie 
granitem? 

- Granit jest kamieniem natu-
ralnym, dzięki czemu wspania-
le wkomponowuje się i wtapia 
w otoczenie. Szary granit ma swój 
urok. Kolorów szarości w granicie 
jest tak wiele, że ta paleta barw 

tworzy go niepowtarzalnym i szla-
chetnym. 

- jakie cechy charakteru wypra-
cowuje w sobie rzeźbiarz podczas 
wykonywania swoich dzieł? 

 - Myślę, że cierpliwość, wy-
trwałość, upór, dążenie do per-
fekcji. Te cechy kształtują się 
w człowieku podczas pracy nad 
rzeźbą w kamieniu. No i prze-
świadczenie, że kamień, mimo 
swojej twardości jest materiałem, 
który mogę ukształtować według 
własnego pomysłu. 

- wykonuje Pan dzieła monumen-
talne, szczególnie bliskie są Panu 
rzeźby sakralne, ale popularność 
zyskały granitowe gadżety i biżu-
teria z granitu - hit ubiegłego roku. 
jakie inne dzieła opuściły już Pana 
pracownię? 

- „Instalacja Rzeźbiarska” o cię-
żarze 7,5 ton, która stoi w War-
szawie, „Jeleń”, choć nie z granitu, 
a z piaskowca, stojący w dworku 
w Trzeboszu jest również moją 
dumą. Z sentymentem rzeźbię 
figury Matki Boskiej stojące 
na kolumnach, w kapliczkach, 
wykonałem wiele rzeźb aniołów 
nagrobnych, postaci świętych, 
z których najbliższa jest mi fi-
gura Św. Barbary znajdująca się 
obecnie w skansenie górniczo-
hutniczym w Leszczynie. Z pasją 
wykonuję rzeźby ogrodowe i inne 
okazjonalne rzeźby, znajdujące 
się obecnie w prywatnych zbio-

rach i w obiektach użyteczności 
publicznej. Szczególnie dumny 
jestem z wykonania małego gra-
nitowego serca, które stało się 
„Granitowym Sercem Polski” 
- symbolem Strzegomia. Jak już 
wspominałem, wykonuję rzeźby 
każdego rodzaju. Jeśli mam tylko 
okazję tworzę rzeźby okazjonalne, 
pod zamówienie i pomysły indy-
widualnego klienta. 

- mała czy duża forma jest panu 
bliższa? 

- Każda rzeźba jest dla mnie 
wyzwaniem bez względu na to, czy 
jest ona duża czy mała. W dużej 
rzeźbie zmagam się z czasem, 
twardością skały i anomalią pogo-
dową. W małej formie ważne jest 
maksymalne skupienie, precyzja, 
koncentracja…, a zarazem ból 
kręgosłupa, gdyż przy małych 
powierzchniach zastygam w bez-
ruchu. 

- Hitem jest granitowa biżuteria. 
- Oczywiście hitem jest gra-

nitowa biżuteria, którą tworzę. 
Te malutkie kuleczki z granitu 
strzegomskiego z naszych ka-
mieniołomów są po prostu fan-
tastyczne. Ważne dla mnie jest 
przede wszystkim to, że biżuteria 
trafiła do gustów Pań. Podoba się, 
więc tworzę przeróżne wzory pod 
zamówienie i pomysły indywidu-
alnego klienta. 

- i gadżety z granitu. 

- Oprócz biżuterii są to breloczki 
w postaci kostki, serduszka, pióra ze 
stalówką tytanową, podstawki pod 
długopisy, długopisy , itp. Myślę, 
że takie gadżety, upominki, rzeźby, 
które są wykonane ręcznie z grani-
tu są najlepszą okazją do promocji 
miasta podczas różnych imprez 
zewnętrznych i targów. 

- jak by Pan zapromował granit 
w sztuce? 

- Myślę, że to właśnie granit 
jest podstawowym, niezawodnym 
i trwałym materiałem, nadającym 
się do wykonania ponadczasowych 

dzieł sztuki. Zauważmy, że naj-
starsze malarstwo jaskiniowe było 
wykonane na kamieniu, że dziesięć 
przykazań Bożych było przekazane 
ludzkości na tablicach kamiennych, 
że najstarsza gazeta w Delfach była 
rzeźbiona w kamieniu, nie mówiąc 
już o kamiennych kodeksach. To 
są tylko przykładowe dzieła sztu-
ki, będące przekazem ludzkości 
sprzed ponad 2 000 lat. Myślę, 
że zalążek sztuki tkwi właśnie 
w kamieniu. A granit to kamień 
naturalny. Granitu nie rzeźbi czas, 
tylko wprawna ręka rzeźbiarza. 
- dziękuję za rozmowę. 

Granitu nie rzeźbi czas
Każda rzeźba jest dla mnie wyzwaniem bez względu na to, czy jest ona duża czy mała – wyznaje nasz artysta Jerzy Zysk „Urwisy” dla 

naszych dzieci
Aktorzy z krakowskiego teatru 

„Urwis”, z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia 
przygotowali dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Strzegom 
wielką niespodziankę. 5 grud-
nia br. w Sali Balowej SCK II 
odbył się mikołajkowy spektakl 
teatralny. 

O godz. 16.00 na sali zgro-
madziły się dzieci ze świetlic 
opiekuńczo- wychowawczych 
naszej gminy. Z wielką rado-
ścią i zaciekawieniem oglądały 
teatrzyk wystawiany przez kra-
kowskich aktorów. Po spektaklu 
każde dziecko miało okazję 
spotkać się ze Świętym Mi-
kołajem, który przygotował 
dla nich słodkie upominki. To 
jednak nie wszystkie atrakcje. 
Najmłodsi mieszkańcy gminy 
wzięli udział w zajęciach pla-
stycznych, w których każdy 
z nich mógł pochwalić się 
swoimi zdolnościami manual-
nymi. Tematyka zajęć dotyczyła 
Bożego Narodzenia. W taki oto 
sposób, tym akcentem mogli 
wkroczyć w przedświąteczny, 
magiczny czas. 

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

strzegomianin: Panie Burmistrzu! 
Pytanie moje dotyczyło drogi, którą 
pan tak hucznie otwierał, a mia-
nowicie ul. koszarowej i zabrakło 
tam paru groszy na naprawę 
zapadniętego przekopu naprzeciw 
pogotowia…

Szanowni Państwo! Nie publi-
kuję tego pytania w całości, gdyż 
jego merytoryczność w większej 
części jest żadna. Chciałbym 
zauważyć tylko Internauto, że 
w wyborach czynnie bierze udział 
ponad 10 000 mieszkańców na-
szej gminy. To oni zdecydują za 
kilkanaście miesięcy, kto będzie 
burmistrzem czy też radnym. 
Wielokrotnie podkreślałem, że 
to ludzie zdecydują, nie tylko Pan. 
A ja wolę wyborców uszanuję. Nie 
przypominam sobie, bym hucznie 
otwierał ulicę Koszarową. Co do 
merytorycznej części pytania, cze-
kam na decyzję w sprawie dotacji 
na remont ulicy Armii Krajowej. 
Jeśli będzie pozytywna, to za-

padnięcie będzie remontowane 
w ramach tej inwestycji. Nie będę 
wydawał dwa razy pieniędzy na 
to samo działanie. Podobnie jest 
z połączeniem ulicy Wesołej i ul. 
Szarych Szeregów. Połączenie 
tych ulic będzie na jednym po-
ziomie. Obecnie połączenie było 
wykonywane, kiedy kończono ul. 
Szarych Szeregów. Były to dwa 
różne zadania. Czuję Internauto, 
że boli fakt, że ulica Szarych 
Szeregów to jedna z najpiękniej-
szych ulic w Strzegomiu, a ulica 
Koszarowa łączy Dworcową, 
która do niedawna była drogą 
donikąd. Sukces strzegomskiego 
samorządu dot. remontu w/w ulic 
koniecznie musi być porażką. Na 
dodatek jeszcze dostali dotację ze 
„schetynówki”, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Zauważy-
łem, że to taka metoda - sukces 
trzeba zamienić w moją porażkę. 
Na szczęście metoda ta dotyczy 
kilku osób. I na koniec, co do kom-
petencji pracowników Urzędu 
Miejskiego, to oceniam je bardzo 
wysoko. 

ewa 1410: Panie Burmistrzu. 
Po raz kolejny proszę Pana o od-
powiedź na pytanie: dlaczego 
budynek w goczałkowie przy 
ul. Parkowej 11 nie został ujęty 
w inwestycji kanalizacyjnej (jako 
jedyny na tej ulicy)?

Wyżej wymieniony budynek nie 
został uwzględniony w zadaniu 
pn. „Wykonanie podłączeń bu-
dynków zlokalizowanych w miej-
scowościach gminy Strzegom 
do wybudowanego zbiorczego 
systemu kanalizacji” z udziałem 
dofinansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, ponieważ 
pomimo kilkukrotnie ogłaszanych 
naborów nie został złożony wnio-
sek o uwzględnienie przedmioto-
wego budynku w realizowanym 
programie. W ramach Projektu 
„Zapewnienie prawidłowej go-
spodarki ściekowej w gminie 
Strzegom” został wybudowany 
odcinek kanalizacji sanitarnej 
wraz ze studnią inspekcyjną po-
sadowioną w odległości około 1,5 
m od budynku. W Goczałkowie 
odbyło się kilka spotkań dotyczą-
cych tego tematu.

Piotr: witam Panie Burmistrzu. 
Piszę tylko informacyjnie. Fakt, 
znak stoP na Paderewskiego 
a Bankową, Bankową a kościusz-
ki nie jest przestrzegany, nie jest 
też przestrzegane ograniczenie 
prędkości na kościuszki od lo do 
kościoła, legnicka od Pomu po 
intermarche, wiem że od tego jest 
Policja, ale dla kogoś kto uczęszcza 
tymi drogami codziennie wioząc 
dziecko do szkoły, to zgroza co 
potrafią kierowcy uczynić. może 
warto się temu przyjrzeć i zapobiec 
tragedii. Pozdrowienia.

Informację przekazałem na 
Komisariat Policji w Strzegomiu 
i do Wydziału Ruchu Drogowego 
w Świdnicy. 

michał: Panie Burmistrzu! widzę, 
że chodnik w parku (dawny cmen-
tarz) przy ul. jadwigi /szarych 
szeregów jest w remoncie. czy 
urząd na najbliższy sezon letni 
planuje również zadbać o zieleń 
miejską w tym miejscu? tej wiosny, 
lata było tam nieciekawie, same 
chwasty/krzaki/śmieci. 
Panie Burmistrzu, kilka miesięcy 
temu odpowiedział mi Pan w spra-

wie remontów dróg, iż miasto czeka 
na decyzje w sprawie dofinanso-
wania remontu ul. wesołej z tytułu 
rewitalizacji terenów powojsko-
wych, (że strzegom jest wysoko na 
liście i ,że decyzja będzie za parę 
tygodni). jak się sprawa dotacji 
potoczyła ? Pozdrawiam. 
Panie Burmistrzu, czy jest szansa 
na przyszły rok na remont ul. św. 
jadwigi? 

Szanowny Michale, zadałeś mi 
kilka pytań dotyczących ulic w tej 
części miasta, w której mieszkam. 
Chodnik będzie wybudowany 
tylko częściowo, a wiąże się to 
z ułatwieniem poruszania się osób 
niepełnosprawnych z tego terenu, 
a w szczególności włączenia się 
do ruchu ulicy Szarych Szeregów. 
Wiosną go zakończymy. Koszenie 
traw wykonywane jest według 
grafiku i nie muszę w niego inge-
rować. Dlatego, że tu mieszkam. 

Odnośnie remontu ul. Armii 
Krajowej i ul. Wesołej, to w chwili 
obecnej jesteśmy na pierwszym 
miejscu listy rezerwowej, jest duża 
szansa na otrzymanie dotacji. Pro-
wadzimy rozmowy i oczekujemy 
na ich wyniki. 

Nie, niestety w roku 2014 nie 
planujemy remontu ulicy Św. 
Jadwigi. 

strzegomianin: Piszę ponownie 
ponieważ moje wcześniejsze za-
pytanie najprawdopodobniej zna-
lazło się w złej kategorii. chciałem 
się zapytać, czy jest możliwość 
włączenia (chociażby częściowego) 
oświetlenia na bieżni na terenie 
osir-u. w strzegomiu są osoby, 
które biegają po bieżni, a w godzi-
nach popołudniowych, gdy szybko 
zapada zmrok, brak oświetlenia 
jest bardzo kłopotliwy. 

Na terenie górnej płyty boiska 
piłkarskiego z bieżnią nie ma 
specjalnego oświetlenia. Jeżeli 
włączymy wszystkie światła, to 
prawie połowa bieżni nie będzie 
oświetlona. Jeśli taka sytuacja 
odpowiadałaby osobom chcącym 
biegać w takich warunkach, to 
można się umówić na tzw. wie-
czorne bieganie. Proszę kontak-
tować się z dyrektorem OSiR-u  
celem uzgodnienia godziny od-
do.

lA: chciałam się dowiedzieć co 
będzie z młodzieżową radą? 
czy jakieś sesje są zaplanowa-
ne? liczę na szybką odpowiedź. 
Pozdrawiam... 

W dniu 12.12.2013 roku 
odbyła się pierwsza sesja dru-
giej kadencji Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Zostały wybrane nowe władze. 
Wyraziłem wielką wolę współ-
pracy i zobaczymy jak będzie. 

teresa: mam pytanie kto ustalił 
kwotę kosztów upomnienia za 
nieterminową zapłatę za wywóz 
śmieci . rozumiem , że naliczacie 
odsetki, ale to jest skandal żeby za 
5 dni przeterminowania przy-
szło pismo i koszty upomnienia 
8,80 zł. już nie wiecie, jak macie 
ograbić tych najbiedniejszych 
strzegomian. 

Jest to kwota wynikająca z art. 
15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). 
Koszty upomnienia stanowią 
czterokrotną wartość opłaty 
dodatkowej pobieranej przez 
państwowe przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej „Poczta 

Polska” za polecenie przesyłki 
listowej, czyli 4 x 2,20 zł = 
8,80 zł. Informuję, że gmina 
nie wysyła upomnień zaraz po 
upływie terminu. Odczekujemy 
zazwyczaj 10 dni, dając szansę 
spóźnialskim. 

Hen: witam Panie Burmistrzu, 
mam prośbę, a mianowicie, czy 
właściciele nieruchomości wraz 
z decyzją o stawkach obowią-
zujących za wywózkę śmieci 
i harmonogramem opłat mogli-
by otrzymywać harmonogram 
wywozu śmieci segregowanych. 
ogłoszenie przez zuk harmo-
nogramu odbioru nieczystości se-
gregowanych jest dla dużej części 
zainteresowanych niedostępne. 

W odpowiedzi na zapytanie 
internetowe informuję, że har-
monogramy odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych 
i segregowanych są dostępne 
na stronach internetowych 
www.zuk.strzegom.pl oraz 
www.strzegom.pl. Harmono-
gramy w postaci papierowej 
tj. plakatów, zamieszczone 
zostały również na słupach 
i tablicach ogłoszeniowych 
na terenie miasta i gminy, 
jak również wydrukowane 
były w wielotysięcznym na-
kładzie na łamach naszej ga-
zety „Gminne Wiadomości 
Strzegom”. Zainteresowanych 
otrzymaniem harmonogramu 
w wersji papierowej prosimy 
o zgłoszenie się do Zakładu 
Usług Komunalnych - ZUK 
w Strzegomiu Sp. z o.o. przy ul. 
Aleja Wojska Polskiego 75 lub 
telefoniczną prośbę o dostar-
czenie harmonogramu przez 
służby odbierające odpady. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Członkowie Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Pu-
blicznego w Strzegomiu 
kadencji 2012 -14 spotkali 
się w dniu 10 grudnia br., by 
podsumować dotychczasową 
działalność i przedstawić 
propozycje do planu pracy 
na 2014 r.

Rada tej kadencji rozpoczęła 
swoją działalność 15 paździer-
nika 2012 r. Na pierwszym 
posiedzeniu przyjęty został 
roczny plan pracy, który przewi-
dywał spotkania raz w miesiącu 
lub częściej, w zależności od 
potrzeb. Do tej pory odbyło się 
9 posiedzeń, w czasie których 
omawiane były istotne sprawy 
dotyczące organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie 
gminy Strzegom. - W czasie 
posiedzeń zgłoszono szereg 
wniosków, które zostały skie-
rowane do burmistrza lub do 

odpowiednich komórek urzędu. 
Wnioski te wynikały albo ze 
spostrzeżeń samych członków 
rady, albo zgłaszane były przez 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych. Miały one na celu 
ułatwienie działalności organi-
zacjom i rozstrzyganie spornych 
kwestii – mówi Piotr Szmidt, 
przewodniczący rady. Człon-
kowie rady brali udział w prze-
biegu I i II Forum Organizacji 
Pozarządowych w Strzegomiu, 
a także forum organizacji po-
zarządowych działających na 
terenie Dolnego Śląska, które 
odbyło się we Wrocławiu. Rada 
wzięła czynny udział w two-
rzeniu Gminnego Programu 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi i Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność 
Pożytku Publicznego, oma-
wiając jego treść i zgłaszając 
swoje uwagi, które w więk-
szości zostały uwzględnione. 
Członkowie rady byli w stałym 

kontakcie z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, 
informując ich o pracach rady, 
przekazując radzie problemy 
z jakimi borykają się organi-
zacje, a także biorąc udział 
w imprezach organizowanych 
przez organizacje i spotkaniach 
wynikających ze statutowej 
działalności. - Współpraca rady 
z organizacjami pozarządowy-
mi układała się bardzo dobrze. 
Rada bardzo pozytywnie oce-
nia ich działalność ze względu 
na to, że prowadzona jest spo-
łecznie i wnosi wiele dobrego, 
dzięki swej różnorodności, do 
życia społeczno – kulturalne-
go naszej gminy. Dotyczy to 
organizacji sformalizowanych 
i niesformalizowanych. Ko-
nieczne jest udzielanie im sze-

rokiego wsparcia opierającego 
się na wzajemnym zrozumieniu 
i poszanowaniu – dodaje prze-
wodniczący rady. – Niepokój 
rady natomiast budzi to, że 
zmniejsza się liczba działa-
jących w sposób zorganizo-
wany klubów i stowarzyszeń 
sportowych – szczególnie na 
wsiach. Problem ten zasygna-
lizowaliśmy burmistrzowi oraz 
Komisji Sportu, Kultury i Re-
kreacji, oczekując wspólnego 
podjęcia działań mających na 
celu poprawę sytuacji. Należy 
podkreślić, że nasza współ-
praca z pracownikami urzędu, 
szczególnie Wydziału Fundu-
szy Europejskich układała się 
bardzo dobrze, co obiecująco 
rokuje na przyszłość – kończy 
Piotr Szmidt.

Współpracują z organizacjami pozarządowymi
Burmistrz Strzegomia zapra-
sza organizacje pozarządowe 
z terenu gminy Strzegom do 
wzięcia udziału w konkursach 
mających na celu realizację 
zadań publicznych.

Gmina Strzegom wspiera za-
dania publiczne realizowane 
przez organizacje pozarządowe 
i jednocześnie udziela im dotacje 
na dofinansowanie tych realizacji. 
W grudniu br. stowarzyszenia 
mogą zgłaszać się do następują-
cych konkursów z zakresu:

1. Pomocy społecznej, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównanie szans tych 
rodzin i osób w 2014 roku. 
Oferty należy zgłosić do 23 
grudnia br. do godz. 10.00 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Zlecenie re-
alizacji zadań publicznych 
nastąpi w formie wspierania 
zadań wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji.

2. Wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu 
w 2014 roku. Oferty należy 
zgłosić do 19 grudnia br. do 
godz. 10.00 w Wydziale Ob-
sługi Interesantów w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. Zle-

cenie realizacji zadań publicz-
nych nastąpi w formie wspie-
rania wykonywania zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji.

3. Ochrony i promocji zdrowia 
w 2014 roku. Oferty należy 
zgłosić do 18 grudnia br. do 
godz. 10.00 w Wydziale Ob-
sługi Interesantów w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu. 
Zlecenie realizacji zadania 
publicznego nastąpi w formie 
powierzenia wykonywania 
zadania wraz z udzieleniem 
dotacji na finansowanie jego 
realizacji.

4. Ochrony i promocji zdrowia 
w 2014 roku. Oferty należy 
zgłosić do 18 grudnia br. do 
godz. 10.00 w Wydziale Ob-
sługi Interesantów w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. Zle-
cenie realizacji zadań publicz-
nych nastąpi w formie wspie-
rania wykonywania zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji.

kW

Oto konkursy dla naszych  
organizacji pozarządowych

Skład osobowy Gminnej Rady Pożytku Publicznego kadencji 2012-2014:
Piotr Szmidt – Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Sta-
nowice
Agnieszka August – Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza”
Karolina Jarosińska – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnej Aktyw-
ności „Rola”
Jolanta Adamczak – Stowarzyszenie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 
Zawodowej Bezrobotnych „Euro-Partner”
Magdalena Kuczyńska – przedstawiciel burmistrza Strzegomia
Andrzej Jakubenko – przedstawiciel burmistrza Strzegomia
Aneta Wiklińska – przedstawiciel Rady Miejskiej w Strzegomiu
Paweł Mosór – przedstawiciel Rady Miejskiej w Strzegomiu

Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Wkrótce 
zostaną ogłoszone kolejne konkur-
sy. Prosimy o odwiedzanie BIP-u.
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Młodzieżowa Rada Miej-
ska w Strzegomiu w ubie-
głym tygodniu rozpoczę-
ła swoją drugą kadencję. 
W czwartek, 12 grudnia 
br. w sali  konferenc y j-
ne j  Ur z ędu Mie jskiego 
w Strzegomiu nowo wybra-
ni radni złożyli uroczyste 
ślubowanie i wybrali pre-
zydium MRM.

W tym szczególnym dniu 
nie mogło zabraknąć oczy-
wiście burmistrza Strzego-
mia – Zbigniewa Suchyty 
oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej – Tadeusza Wasy-

liszyna. Obecny był również 
radny i jednocześnie opiekun 
Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Strzegomiu - Tomasz 
Marczak, a także Wioletta 
Urban – naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji 
UM w Strzegomiu. Burmistrz 
Strzegomia gratulując wyboru 
do nowej rady, poinformował 
młodzież o projekcie budżetu 
na 2014 r., podkreślił rolę, jaką 
odgrywają w gminie organiza-
cje pozarządowe, opowiedział 
o inwestycjach, placówkach kul-
turalno-oświatowych, a także 
o imprezach promujących na-
szą gminę. Prosił o aktywność 
i ścisłą współpracę z władzami 

samorządowymi Strzegomia 
i Rada Miejską, a także o do-
kładne zapoznanie się ze statu-
tem w kontekście wyjaśnienia 
ewentualnych wątpliwości. Do 
gratulacji dołączył także prze-
wodniczący „dorosłej” Rady 
Miejskiej – Gratuluję Wam, 
drodzy radni, tego, że macie 
zaufanie swoich rówieśników. 
Młodzież ma trochę inne spoj-
rzenia na własne sprawy niż 
dorośli i w związku z tym li-

czymy na wasze sugestie i ra-
cjonalne podpowiedzi, które 
będą miały z kolei przełożenie 
na konkretne uchwały – dodał 
Tadeusz Wasyliszyn. Niezwykle 
podniosłym momentem pierw-
szych obrad było ślubowanie 
młodych radnych. - „Ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu sprawować god-
nie, rzetelnie i uczciwie” – tak 
brzmiał tekst przysięgi. Radni 

powtarzali „ślubuję”. W wyniku 
głosowania, nowym przewod-
niczącym Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu został 
Konrad Fornal z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Strzego-
miu. Jego rywalami byli: Karol 
Kostuch z Zespołu Szkół oraz 
Magdalena Hawro z Zespołu 
Szkół w Goczałkowie. Do 
wyłonienia przewodniczącego 
potrzebne były dwa głosowania. 
Do Prezydium Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
także w drodze głosowania, 
weszli: Aleksandra Dudyk 
z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzegomiu oraz 
Barbara Grad z Zespołu Szkół 
w Strzegomiu – obie radne 
będą pełnić funkcję wiceprze-
wodniczących, a także Maja 
Czerwiecka (Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu) jako sekretarz  
MRM. 

TW

18 grudnia br. o godz. 12.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
odbędzie się XLVIII Sesja 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu kadencji 2010 - 2014.

Porządek obrad:

1. Otwarcie. 
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wniosko-

wej.
5. Przyjęcie protokołu z XLVII 

Sesji Rady Miejskiej w Strze-
gomiu odbytej w dniu 28 
listopada 2013 r. 

6. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej.

8. Podjęcie uchwały w spra-
wie wstąpienia kandydata 
z tej samej listy na miejsce 
radnego w związku z wyga-
śnięciem mandatu.

9. Złożenie ślubowania.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy 
Strzegom,

b) zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2013 rok,

c) ustalenia wykazu wydat-
ków budżetowych, które 
nie wygasają z upływem 
2013 roku,

d) ustalenia czasu pracy pla-
cówek handlu detalicz-
nego, zakładów gastrono-

micznych i usługowych 
dla ludności na terenie 
gminy Strzegom,

e) ustalenia liczby punk-
tów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu (z wy-
jątkiem piwa) oraz zasad 
usytuowania na terenie 
gminy Strzegom miejsc 
sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych,

f ) określenia wymagań, ja-
kie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwole-
nia na świadczenie usług 
w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzęta-
mi, prowadzenia schro-
nisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grze-

bowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części 
na terenie gminy Strze-
gom,

g) podjęcia współdziałania 
między jednostkami sa-
morządu terytorialnego 
w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej,

h) wyrażenia zgody na przy-
stąpienie do opracowania 
i wdrażania Planu gospo-
darki niskoemisyjnej, 

i) uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie wsi 
Kostrza (planowany teren 
górniczy Borów III).

11. Podjęcie uchwały w spra-
wie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 

Strzegom na lata 2014-
2023.

12. Projekt budżetu gminy 
Strzegom na 2014 rok.
1) Odczytanie projektu 

uchwały budżetowej.
2) Odczytanie opinii Składu 

Orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej 
o projekcie uchwały bu-
dżetowej.

3) Odczytanie opinii Komi-
sji Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej przez jej przewod-
niczącego.

4) Odczytanie stanowiska 
burmistrza Strzegomia 
do opinii i wniosków Ko-
misji Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki 

Komunalnej i Mieszka-
niowej.

5) Dyskusja nad projektem 
uchwały budżetowej.

6) Podjęcie uchwały w spra-
wie budżetu gminy Strze-
gom na rok 2014.

13. Interpelacje i zapytania 
radnych.

14. Wnioski i oświadczenia 
radnych.

15. Zamknięcie obrad.
red

Nowa rada już zaprzysiężona!

Zagłosują nad przyszłorocznym budżetem

Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu kadencji 2013-15 liczy 24 radnych z 6 placówek oświatowych. Nowym przewodniczącym został Konrad Fornal 

Najważniejszym punktem środowej sesji będzie uchwalenie przez radnych zapisów dotyczących planowanych przychodów i wydatków na rok 2014

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu kadencji 
2013-2015:

Zespół Szkół w Strzegomiu
Barbara Grad 
Adrian Kołodziej 
Karol Kostuch 
Angelika Połeć 
Radosław Zając 
Przemysław Ziaja 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu
Aleksandra Dudyk 
Konrad Fornal 
Kamil Kliza 
Justyna Popielas 
Kamila Sobkowiak 
Bartłomiej Żmijewski 

Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu
Maja Czerwiecka 
Aleksandra Rybka 
Paweł Wroński 

Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu
Julia Bytnar 
Katarzyna Siekaniec 
Dariusz Sywała 

Zespół Szkół w Goczałkowie
Magdalena Hawro 
Joanna Klasa 
Marta Wasielewska 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Jaroszowie
Nicola Czarniecka 
Aleksandra Fedak 
Dominika Sydor 
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Już po raz czwarty ucznio-
wie szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu świdnickiego 
uczestniczyli w konkursie 
„Młodość wolna od papie-
rosów”. Gospodarzem kon-
kursu, który odbył się 27 li-
stopada br., był Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. S. 
Żeromskiego w Strzegomiu. 
Współorganizatorami byli: 
Zespół Szkół w Strzego-
miu i Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy.

Wśród zaproszonych gości 
byli przedstawiciele instytucji 
wspierających przedsięwzię-
cie: Sabina Cebula - etatowy 
członek Zarządu Powiatu 
Świdnickiego, Barbara Świę-
tek - przedstawiciel Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
w Świdnicy, Andrzej Jaku-
benko - przedstawiciel Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
oraz  Monika Bież y ńska , 
Anna Skwarzyńska i Joanna 

Luterek – pracownicy Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Świdnicy. 
18 osób, reprezentujących 
dziewięć szkół, zmierzyło się 
z testem na temat szkodliwo-
ści palenia tytoniu. Poziom 
wiedzy wśród uczestników 
był bardzo wysoki. W wyni-
ku rywalizacji trzy pierwsze 
miejsca zajęli:

I miejsce: Justyna Bobowska 
z Zespołu Szkół w Strzegomiu 
II miejsce: Sebastian Ma-
linowski z Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Świdnicy 
III miejsce: Alicja Łaba z Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Świebodzicach

Nagrody ufundowało Staro-
stwo Powiatowe w Świdnicy 
i Urząd Miejski w Strzegomiu. 
Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy na kolejną edy-
cję za rok do Zespołu Szkół 
w Strzegomiu.

red

„Młodość wolna od papierosa”

W dniach 2-6 grudnia br. 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Strzegomiu ko-
lejny raz gościli nauczyciele 
z Niemiec, Austrii i Turcji 
w ramach realizacji Wie-
lostronnego Partnerskiego 
Projektu Szkół Comenius. 
Nad całością pobytu czuwała 
Dorota Staśkiewicz - koor-
dynator projektu. 

Podczas grudniowej wizyty 
nauczycielki zwiedziły Za-
mek Książ oraz pijalnię wód 
i uzdrowisko Szczawno – Zdrój. 
Interesujący dla gości był Wro-
cław – stolica Dolnego Śląska, 
która bardzo się podobała, 
szczególnie w blasku wieczor-
nego światła. Podczas wycieczki 
po Wrocławiu nauczycielki 
zobaczyły również Panoramę 
Racławicką. To monumentalne 
dzieło Jana Styki i Wojciech 
Kossaka wywarło na wszystkich 
ogromne wrażenie. Kolejnego 
dnia nauczycielki zwiedzały 
szkołę i uczestniczyły w lek-
cjach. Goście byli mile zasko-
czeni wszelkimi zmianami jakie 
się dokonały w szkole od maja 
– poprzedniej wizyty uczniów 
i nauczycieli szkół partnerskich 
biorących udział w realizacji 
projektu Comenius – do grud-
nia. Wielkim zaskoczeniem był 
nowy plac zabaw. Nauczycielki 
z wielką sympatią wypowiadały 

się na temat obserwowanych 
lekcji przygotowanych i pro-
wadzonych przez Izabelę Kisły 
– plastyka, Roberta Kotowicza 
- wychowanie fizyczne, Marci-
na Ruta – muzyka oraz Annę 
Rudnicką i Monikę Knap 
- matematyka. Pracując nad za-
daniami projektu nauczycielki 
podziwiały piękną świąteczną 
dekorację szkoły, a zwłaszcza 
sali nr 14, nad wystrojem której 
pracowała Agnieszka Kotlicka. 
W ramach realizacji kolej-
nych zadań projektu Gertruda 
Dudzik i Dorota Staśkiewicz 
opracowały i przygotowały 
trzy strony kalendarza Come-
nius. - Nasza szkoła prezen-

tuje w owym kalendarzu trzy 
miesiące. Są to marzec, maj 
i październik. Przygotowane 
propozycje stron kalendarza zy-
skały uznanie głównej koordy-
nator projektu - Maike Bagola 
– Niemcy – informuje Dorota 
Staśkiewicz. Następnym punk-
tem programu były warsztaty, 
podczas których nauczyciele 
uczyli się wykonywać stroiki 
bożonarodzeniowe. Warsztaty 
te miały miejsce w Fundacji św. 
Jadwigi w Morawie. W piątek, 
podczas śniadania, nauczycielki 
z zagranicy odwiedził Mikołaj, 
który szczególnie dla gości 
z Istambułu był ogromną atrak-
cją. Z wielką sympatią nauczy-

cielki towarzyszyły Mikołajowi 
w szkole podczas wręczania 
dzieciom upominków. Po ty-
godniowym pobycie w Strze-
gomiu nauczycielki zadowolone, 
pełne wrażeń i pozytywnych 
opinii o szkole i miastach, które 
zwiedzały, wyjechały do swoich 
krajów. Następne spotkanie 
nauczycieli w ramach projektu 
jest zaplanowane na marzec 
2014 r., tym razem w Istam-
bule – Turcja. Uczniowie PSP 
nr 4  wyjadą już w kwietniu do 
Cottbus – Niemcy, a w czerwcu 
do Telfs – Austria. Wszyscy 
z niecierpliwością czekamy na 
te wyjazdy. 

red

Projekt Comenius
Następne spotkanie nauczycieli w ramach projektu jest zaplanowane na marzec 2014 r. w Istambule

Stowarzyszenie „Mała Szko-
ła” w Rogoźnicy powsta-
ło z inicjatywy rodziców, 
nauczycieli, a także miesz-
kańców wsi. W 2005 roku 
zostałam prezesem stowa-
rzyszenia, którego głównym 
zadaniem było prowadzenie 
szkoły. I tak to się zaczęło! 

Już w następnym roku wła-
dze oświatowe i władze gminy 
wydały nam pozwolenie na 
prowadzenie szkoły podstawo-
wej z oddziałem przedszkolnym. 
W 2006 r. Zarząd Stowarzysze-
nia powołał mnie na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Rogoźnicy, które piastu-
ję do chwili obecnej. Dzięki 
uzyskaniu dodatkowych środ-
ków finansowych z funduszy 
Unii Europejskiej utworzyliśmy 
również Punkt Przedszkolny 
„Chatka Puchatka” dla 25 dzieci 
z Rogoźnicy i pobliskich wsi. 
Obecnie do szkoły uczęszcza 
53 uczniów: z Rogoźnicy, Strze-
gomia, Niedaszowa, Zimnika 
i Siekierzyc. Stowarzyszenie, 
jako organ prowadzący, zapew-
nia dojazd dla dzieci z sąsiednich 
wsi. Moim głównym zadaniem 
jako dyrektora szkoły podsta-
wowej i punktu przedszkolne-
go jest stworzenie atmosfery 
przyjaznej dzieciom, uczniom 
i nauczycielom, sprzyjającej 
zdobywaniu i pogłębianiu wie-
dzy i umiejętności. W związku 
z tym podjęliśmy wiele działań, 
które umożliwiają uczniom 

wszechstronny rozwój. Nauczy-
ciele angażują się w realizację 
projektów i programów wspie-
rajacych rozwój dzieci. W 2010 
r. przystąpiliśmy do ogólnopol-
skiego projektu „Z Małej Szkoły 
w Wielki Świat” w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Realizowaliśmy rów-
nież projekt „Indywidualizacja 
nauczania” - zajęcia dodatkowe 
dla dzieci z klas I-III. Co roku 
w czasie ferii zimowych i letnich 
organizujemy dzieciom zajęcia 
zgodnie z ich potrzebami oraz 
zainteresowaniami (wycieczki, 
warsztaty itp.). Obecnie reali-
zujemy ogólnopolskie progra-
my i akcje: „Szklanka mleka”, 
„Owoce w szkole”, „Klub Bez-
piecznego Puchatka”, „Zdrowy 
Uczeń” i „Ćwiczyć każdy może”. 
Stowarzyszenie jako organ 
prowadzący szkołę i punkt 
przedszkolny systematycznie 
doposaża pracownie klasowe 
w pomoce dydaktyczne: kom-
putery, plansze, pomoce ma-
tematyczne, sprzęt i programy 
multimedialne, które pozwalają 
nauczycielom na prowadzenie 
zajęć różnorodnymi i cieka-
wymi dla uczniów metodami. 
Zakupione zostały również 
meble do pracowni przyrod-
niczej, a pracownia językowa 
została wyposażona w tablicę 
multimedialną. W najbliższym 
czasie zostaną zakupione do-
datkowe dwie tablice inte-
raktywne dla klas młodszych. 
Należy również podkreślić 

bardzo dobrze rozwijajacą się 
współpracę z rodzicami. Mo-
żemy również liczyć na pomoc 
ze strony lokalnych zakładów 
pracy. W działalność szkoły 
wpisane są różnorodne uroczy-
stości: Dzień Babci i Dziadka, 
Jasełka, festyn „Mama, Tata 
i Ja”, Majówka – nocne zabawy 
w szkole itp. Dzięki władzom 
naszej gminy wymienione zo-
stały wszystkie okna w budynku 
szkolnym, przeprowadzono 
remont dachu oraz wymieniono 
grzejniki w jednej z sal. Zawód 
nauczyciela to moja pasja, która 
rozpoczęła się w Przedszkolu 
Nr 2 w Sycowie, a następnie 
była i jest realizowana w Szkole 
Podstawowej w Rogoźnicy - to 
miejsca z którym jestem zwią-
zana już przeszło 40 lat!

red

Po raz dr ugi w Zespole 
Szkół w Strzegomiu Re-
nata Mikołajewicz-Gołąb 
wspólnie z klasą IV TG 
zorganizowała Barbórkę 
dla wszystkich klas Tech-
nikum Gór nict wa Od -
krywkowego i ich wycho-
wawców - Renaty Dziurli, 
Marzenny Łaciuk i Jacka 
Sozańskiego.

Celem tej uroczystości jest 
krzewienie i kultywowanie 
tradycji górniczych wśród 
młodzież y. Na spotkanie 
przybyli wyjątkowi goście: 
generalni dyrektorzy górniczy 
II stopnia - Ryszard Chęciń-
ski, Leszek Mucha i Antoni 
Larczyński, dyrektor górniczy 
II stopnia - Stanisław Sitarz 
i Bogdan Skolak - technik 
górniczy I stopnia. Przyby-
łych przywitała serdecznie 
wicedyrektor szkoły Dorota 
Sozańska, wręczając im oko-
licznościowe dyplomy. Wszy-
scy zaśpiewali wspólnie hymn 
górniczy „Niech żyje nam 
górniczy stan”. Rafał Osoba 
- uczeń kl. IV TGO, przedsta-
wił historię patronki górników 
- Św. Barbary, natomiast Do-
minika Kmiecik i Krzysztof 
Matusz zapoznali wszystkich 
z niezbędnym słowniczkiem 
tradycji, wyrażeń górniczych 
i gwarowych. Zaproszeni go-
ście w zajmujący sposób opo-
wiadali o uroczystej akademii 
z okazji Barbórki, podczas 

której prezes podsumowuje 
mijający rok i informuje zało-
gę o planach na rok następny. 
Dla górników akademia jest 
momentem szczególnym, po-
nieważ najbardziej zasłużeni 
otrzymują medale i odznaki. 
Nadawane są również hono-
rowe szpady i kordziki. Dy-
rektorzy opowiadali również 
o historii górniczych karczm 
piwnych, sięgającej średnio-
wiecza, o przyjmowaniu do 
braci górniczej, o wspólnym 
biesiadowaniu z kolegami, 
dozorem i dyrekcją. Goście 
zaprezentowali uczestnikom 
różnego typu śpiewniki i dy-
plomy nadania przydomków. 
Na spotkaniu uczniowie TGO 
zapoznali się z mundurem 
górniczym i znaczeniem róż-
nych kolorów piór czako. 
Zademonstrowano kordzik 
i górnicze szpady, które są 

obecnie odznakami hono-
rowymi. Szczególnie istotne 
było przekazanie szczegó-
łowych informacji dotyczą-
cych przyszłego zatrudnienia 
absolwentów. Prezentacja 
wykonana przez Dawida Pa-
nasiuka (kl. IV TGO) zobra-
zowała opowieści dyrektorów. 
Na zakończenie uroczystości 
młodzież złożyła okoliczno-
ściowe życzenia i wręczyła 
dyrektorom bukiety kwiatów, 
a organizatorka zaprosiła 
wszystkich uczestników na 
pyszne ciasta upieczone przez 
Jowitę Michalak z kl. III TE 
i Adama Szmuca (IV TG). 
Miłym akcentem kończącym 
spotkanie było przekazanie 
przez gości, na ręce wycho-
wawczyni klasy IV TGO, 
pamiątkowych kufli z uroczy-
stych akademii. 

red

Moja „Mała szkoła”… Barbórka 2013 w ZS w Strzegomiu
O swojej pracy i pomysłach na przyszłość opowiada Danuta Dzikowska Miłym akcentem było przekazanie przez gości pamiątkowych kufli
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S tr z egomska deleg acja 
w składzie: przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu - Tadeusz Wasyli-
szyn, zastępca burmistrza 
Strzegomia - Wiesław Wit-
kowski, ks. prałat Marek 
Babuśka, prezes Związku 
Sybiraków w Strzegomiu 
- Jerzy Orabczuk oraz na-
czelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
- Wioletta Urban, przybyła 
w dniu 29 listopada br. do 
10. Opolskiej Brygady Lo-
gistycznej, w celu oddania 
hołdu powstańcom listopa-
dowym oraz pułkownikowi 
Piotrowi Wysockiemu - pa-
tronowi żołnierzy z opolskiej 
jednostki.

Pierwsza część uroczystości 
odbyła się na terenie opolskiej 
brygady, przed pomnikiem 
pułkownika Piotra Wysockiego 
- patrona logistyków. Dowódca 
brygady - pułkownik Adam 
Słodczyk przywitał gości przy-
byłych na uroczystość. Pod po-
mnikiem bohatera Nocy Listo-
padowej, jak co roku o tej porze, 
wartę zaciągnęli żołnierze 10. 
Opolskiej Brygady Logistycz-
nej. Następnie został odczytany 
„Apel Pamięci”, a kompania 
oddała salwę honorową. De-

legacje gości i reprezentacje 
batalionów uczestniczące w ob-
chodach, złożyły wieńce i wią-
zanki kwiatów pod pomnikiem 
bohatera nocy listopadowej. 
W drugiej części obchodów, 
w Klubie 10. Brygady Logi-
stycznej, płk Adam Słodczyk 
nawiązał do postaci pułkownika 
Piotra Wysockiego - inicjatora 
i bohatera Powstania Listopa-
dowego, który w swoim życiu 

kierował się dewizą „Wszystko 
dla Ojczyzny, nic dla mnie”. 
Dowódca opolskich „logisty-
ków” podkreślił rolę i znaczenie, 
jaką odgrywa postać patrona 
w życiu jednostki i jej żołnie-
rzy. Następnie zgromadzeni 
wysłuchali krótkiej prelekcji 
na temat postaci patrona i jego 
losach po upadku powstania. 
Podczas uroczystych obchodów 
w Klubie 10. Opolskiej Brygady 

Logistycznej, zgromadzona 
publiczność mogła wysłuchać 
części artystycznej – m. in. 
piosenek wojskowych z okresu 
powstania. Warto wspomnieć, 
że tego dnia Kapituła Odzna-
ki 10. Brygady Logistycznej 
nadała Wioletcie Urban oraz 
ks. prałatowi Markowi Babuśce 
Plakietkę Honorową płk. Piotra 
Wysockiego.

kW

O idei zamkniętej w granicie 
z Adamem Ratkowskim, 
strzegomskim rzeźbiarzem 
rozmawia Grażyna Kuczer.

- jest Pan rodowitym strzego-
mianinem, rzeźbiarzem o sze-
rokim kręgu zainteresowania. 
rzeźba zdominowała Pana 
życie?

- Tak. Urodziłem się i wy-
chowałem w Strzegomiu. Od 
najmłodszych lat lubiłem ry-
sować i malować, ale w dojrza-
łym wieku odkryłem, że dużą 
satysfakcję sprawia mi rzeźbie-
nie. W początkowym okresie 
próbowałem rzeźbić w różnych 
materiałach, począwszy od 
drewna, przez marmur, piasko-
wiec, na granicie skończywszy.

- dlaczego granit?
- Granit okazał się najbardziej 

odpowiednim materiałem do 
rzeźb monumentalnych, takich 
jak pomniki i obeliski. Kolor 
granitu, jego faktura i twardość 
oraz - wbrew pozorom - łatwość 
i szybkość obróbki, długo-
wieczność i niezniszczalność 
świadczą o tym, że tylko ten 
materiał nadaje się do rzeźb 
monumentalnych. Granit jest 
twardym kamieniem, szlachet-
nym. Daje dużo możliwości 
w wyrażeniu ekspresji.

- rzeźba plenerowa, ogrodowa, 
nagrobna, kameralna i monu-
mentalna to szeroki wachlarz 

Pana artystycznego zaintere-
sowania. rzeźba monumen-
talna czy małe formy są Panu 
bliższe?

- Zdecydowanie rzeźba mo-
numentalna, chociaż małe for-
my też mogą dać dużo satysfak-
cji. Małe formy według mnie 
są wstępem do dużych form. 
Rzeźby monumentalne są bar-
dzo atrakcyjne dla miast i ład-
nie prezentują się na wystawach. 
Rzeźby robi się generalnie dla 
ludzi, dlatego bardzo fascynują 
mnie rzeźby kameralne, lubię 
je, bo ozdabiają przestrzeń 
życiową człowieka. Małe formy 
pozwalają na użycie różnorod-
nego kamienia i dopracowanie 
go, traktuje się je jako wstęp do 
dużych projektów.

- Pomniki to Pana pasja. jakie 
granitowe dzieła już opuściły 
Pana pracownię?

- Moje najważniejsze grani-
towe prace, które wykonałem, 
to pomnik Papieża Jana Pawła 
II, Księżnej Anny w Strzego-
miu, Melchiora Wańkowicza 
w Piszu oraz rzeźby na zamó-
wienia prywatnych inwestorów. 
Bardzo ważna jest ekspozycja, 
dlatego zawsze uzgadniam ze 
zleceniodawcą miejsce i sposób 
ustawienia rzeźby.

- spoglądając na pana rzeźbę od 
razu widzi się jej nazwę. rzeźba 
„krzyk” krzyczy z bezradno-
ści, a „ kobieta” w ekspresyjnej 
pozie wyzwolenia jest esencją 

kobiecości. jak pan to robi, że 
treść zamyka Pan w adekwatnej 
formie z kamienia?

- Pomysł rodzi się o wiele 
wcześniej. Koncepcja powstaje 
z podglądania życia, obserwacji 
ludzi, ich postaw. „Krzyk” to jest 
taka bezradność. Człowiek czuje 
się w życiu taki bezradny, przed-
stawiłem bezradność w postaci 
człowieka bez rąk. Życie nas 
stawia w takich sytuacjach, że 
nie możemy nic zrobić, tylko 
krzyk nam pozostaje i ja go 
zamknąłem w kamieniu.

- z którą z dotychczas wykona-
nych rzeźb jest Pan emocjonal-
nie najbardziej związany?

- Największą satysfakcję 
sprawiło mi wykonanie rzeźby 
Księżnej Anny w Strzego-
miu. W trakcie jej tworzenia 
wykorzystałem wiele swoich 
umiejętności, talentu i wiedzy. 

Cieszy mnie fakt, że rzeźba 
wykonana jest z rodzimego 
kamienia i stoi w parku mojego 
miasta.

- Pana dzieła są godne obej-
rzenia. gdzie Pan wystawia 
swoje prace?

- Od 2001 roku należę do 
DSAP we Wrocławiu, które 
skupia malarzy i rzeźbiarzy 
Dolnego Śląska. Stowarzysze-
nie to organizuje plenery i wy-
stawy artystyczne, w których 
biorę czynny udział. Ostatnia 
z moich wystaw miała dla mnie 
duże znaczenie ze względu 
na nowe projekty rzeźb, ale 
najważniejsza wystawa zawsze 
jest przede mną, być może 
będzie to ekspozycja moich 
prac zorganizowana wiosną 
w Strzegomiu.
- dziękuję za rozmowę i życzę 
nieustającej weny twórczej.

Hołd powstańcom

Krzyk zamknięty w kamieniu

Strzegomianie wyjechali do Opola, by uczcić pamięć powstańców listopadowych

- Największą satysfakcję sprawiło mi wykonanie rzeźby Księżnej Anny w Strzegomiu – mówi artysta

Strzegomskie Centrum Kultury 
informuje, że 6 grudnia br. sfina-
lizowało transakcję zakupu hali 
namiotowej w kwocie 37.999,62 
PLN dla potrzeb działalności 
statutowej SCK. 

Hala taka to element niezbędny 
przy organizacji wydarzeń kultu-
ralnych, które mają miejsce w ple-
nerze. W okresie wiosennym, let-
nim i jesiennym zapotrzebowanie 
na organizację takich imprez jest 
duże zarówno w samym mieście, 
jak i na terenie całej gminy. 

– Niejednokrotnie niekorzystne 
warunki atmosferyczne zmuszały 
nas do zmiany lokalizacji wyda-
rzeń kulturalnych i przez to ich 
dezorganizacji i uczynienia ich 
mniej atrakcyjnymi dla uczestni-
ków. Zakup hali o wymiarach 200 
m kw. zapewni przeprowadzanie 
tych imprez bez utrudnień or-
ganizacyjnych i ponoszenia do-
datkowych kosztów – informuje 

Bożena Bojanowska – Czuk, 
dyrektor SCK. Strzegomskie 
Centrum Kultury na zakup hali 
namiotowej otrzymało pomoc 
w kwocie 24.715,44 PLN na 
podstawie umowy nr 01258-
6930-UM014909/13 zawartej 
w dniu 15.10.2013 r. z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego. Środki finanso-
we na zakup zostały przyznane 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, na działa-
nie 413 Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju. W związku 
z posiadaniem nowo zakupionej 
hali namiotowej Strzegomskie 
Centrum Kultury zaprasza na 
wszystkie imprezy, które zgodnie 
z kalendarzem imprez będą orga-
nizowane w plenerze.

red

Już za 2 tygodnie odbędzie 
się ostatnia impreza na tere-
nie gminy Strzegom - Syl-
wester. 31 grudnia z wielkim 
hukiem pożegnamy 2013 rok 
i wkroczymy w nowy, 2014. 
Z tej okazji burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta 
już po raz trzeci zaprasza 
wszystkich mieszkańców na 
Sylwestra na strzegomskim 

Rynku. W programie nie 
zabraknie występu zespołu 
Karpowicz Family, pokazu 
sztucznych ogni, Strzegom-
skiej Loterii Sylwestrowej 
oraz konkursów z nagrodami. 
Zabawa zacznie się o godz. 
22.00 i  potrwa do 02.00. 
Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej zabawy!
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SCK zakupiło halę namiotową

Zabaw się w Sylwestra!
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Tegoroczne III Konfron-
tacje Świetlic Wiejskich 
odbył y się 7 grudnia br. 
w sali balowej SCK II. Na 
scenie zaprezentowały się 
dzieci ze świetlic wiejskich 
naszej g miny : świetlic y 
środowiskowej „Graby ”, 
świetlicy środowiskowej 
„Karmelek”, świetlicy wiej-
skiej ze Stanowic, Olszan, 
Modlęcina, Bartoszówka, 
Kostrzy, Goczałkowa, Ro-
goźnicy, Granicy, Jaroszo-
wa i Tomkowic.

Widownia, wśród której zna-
leźli się m.in. zastępca burmi-
strza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski, dyrektor Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
- Bożena Bojanowska-Czuk, 

 radni Rady Miejskiej - Jadwi-
ga Wróblewska oraz Tomasz 
Dziurla, była wypełniona po 
brzegi. Publiczność z całych 
sił dopingowała uczestników, 
którzy wykazali się wielkim 
talentem artystycznym. Na 
scenie działo się niezwykle 
dużo. Dzieci pomimo tre-
my, świetnie sobie poradziły. 
Przedstawiciele  poszczegól-
nych świetlic do zaprezento-
wania mieli scenki teatralne, 
piosenki, układy taneczne 
oraz skecze. W tym dniu nie 
zabrakło poczucia humo-
ru oraz zabawnych sytuacji, 
dzięki którym na twarzach 
dzieci cały czas obecny był 
uśmiech. Na zakończenie 
każdy artysta dostał pamiąt-
kowy puchar. 

kW

Reprezentanci gminy Strze-
gom wzięli udział w 5. Dol-
nośląskim Kongresie Od-
nowy Wsi, który odbył się 
w dniach 7-8 grudnia br. 
w Pałacu w Wojanowie k. 
Jeleniej Góry. Przez dwa dni 
wysłuchali szeregu cieka-
wych prelekcji, wymienili się 
doświadczeniami i żarliwie 
dyskutowali. 

W Wojanowie, w gronie blisko 
250 liderów i członków Grup 

Odnowy Wsi, koordynatorów 
gminnych oraz moderatorów, 
obecni byli: burmistrz Strzego-
mia – Zbigniew Suchyta, radna 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
– Natalia Łęska z Kostrzy oraz 
sołtysi Stanowic i Ruska – od-
powiednio: Zdzisława Dmy-
trarz i Urszula Łata. W trak-
cie kongresu podsumowano  
m. in. piąty rok funkcjonowania 
programu „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi”, przedstawiono 
założenia na rok kolejny oraz 
przedstawiono najlepsze przy-

kłady zrealizowanych projektów 
przez grupy odnowy wsi z nasze-
go województwa. Wójt gminy 
Dzierżoniów – Marek Chmie-
lewski zaprezentował Gminną 
Odnowę Wsi na przykładzie 
gminy Dzierżoniów. Burmistrz 
Międzylesia – Tomasz Korczak 
mówił o źródłach finansowania 
i roli gminy w procesie Odnowy 
Wsi, wojewoda opolski - Ry-
szard Wilczyński opowiedział 
o nowych inspiracjach dla Od-
nowy Wsi, a Henryk Dumin 
o praktykowaniu folkloru na sce-

nie. Piotr Bębenek opowiedział 
jak skutecznie tworzyć ofertę 
wsi, a Rafał Plezia i Marcin 
Brzeziński przedstawili pro-
gram „Mała architektura, duża 
sprawa”. Zaprezentowali się 
także laureaci konkursu Piękna 
Wieś Dolnośląska: Goworów 
(gm. Międzylesie), Wolimierz 
(gm. Leśna), Borówek (gm. Pru-
sice), Kuźniczysko (g. Trzebni-
ca), Radwanice (gm. Radwanice) 
oraz Czapla (gm. Pielgrzymka). 
– Byłam już po raz drugi na 
podobnym kongresie, wcześniej 

w Krzyżowej – mówi Zdzisława 
Dmytrarz. – Było to bardzo 
ciekawe i pouczające wydarzenie. 
W Wojanowie prezentowali 
się ludzie, którzy mają osią-
gnięcia i zajęli czołowe miejsca 
w konkursach ogłaszanych przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Jestem 
pełna podziwu dla ich dorobku, 
mogłam podpatrzeć, jak tworzy 
się różne dzieła. Uważam też, że 
nasza gminna wieś nie powinna 
mieć kompleksów względem 
innych. Nasze wsie są bardzo 

aktywne, cały czas się rozwijają 
i to wszystko motywuje do wie-
lokierunkowego działania.

TW

Z inicjat ywy dy rektora 
Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Stanowicach 
– Marka Wiśniowskiego 
powstał kolejny obiekt re-
kreacyjny w naszej gminie 
– siłownia zewnętrzna dla 
młodzieży i dorosłych.

Niedawno ukończono prace 
związane z budową siłow-
ni. Obecnie w Stanowicach 
znajduje się piękny obiekt 
rekreacyjno – sportowy, który 
składa się z boiska ORLIK 
2012, placu zabaw dla dzieci 

oraz siłowni zewnetrznej dla 
dorosłych. Urządzenia siłowni 
są tak dobrane i usytuowane, 
aby rodzice, którzy przypro-
wadzą dzieci na plac zabaw, 
mogli jednocześnie pilnować 
swoje pociechy i ćwiczyć na 
przyrządach. Do ćwiczeń nie 
jest wymagany ani specjalny 
strój, ani szczególne umiejęt-
ności. - Zachęcam wszystkich 
dorosłych - szczególnie panie 
- oraz młodzież do korzysta-
nia z tych pięknych urządzeń. 
Za okazaną pomoc przy zaku-
pie siłowni bardzo dziękuję 
burmistrzowi Strzegomia 

- Zbigniewowi Suchycie – 
mówi Marek Wiśniowski. 
- Wszystkie prace zostały 
wykonane przez życzliwych 
naszej szkole ludzi. Chciał-
bym serdecznie podziękować 
Romanowi Róg za kruszywo, 
Zbig niewowi Wysocz ań-
skiemu za transport, a Ja-
kubowi W iśniowskiemu, 
Tomaszowi Kuczmie oraz 
P i o t ro w i  Z wo l a ń s k i e mu 
za wykonanie podbudowy 
i montaż urządzeń. Ogrom-
ne podziękowania także dla 
Wojciecha Dudka i Arka-
diusza Dudka za prace ziem-

ne wykonane specjalistycz-
nym sprzętem – dodaje dy-
rektor ZSP w Stanowicach. 
Jak widać w Stanowicach 
jest możliwe zaangażowanie 
wokół ważnej sprawy wielu 
życzliwych i chętnych do po-
mocy ludzi, a efekty wspólnej 
pracy będą służyły społecz-
ności wiejskiej przez wiele 
kolejnych lat. - Zapraszam 
wszystkich do korzystania 
z całego obiektu rekreacyjno 
– sportowego w Stanowi-
cach – podsumowuje Marek 
Wiśniowski.
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Mali artyści wystąpili na scenie!

Mieliśmy swoją delegację w Wojanowie

Siłownia „pod chmurką” w Stanowicach

- III Konfrontacje Świetlic Wiejskich gminy Strzegom były naprawdę udane. Wszyscy uczestnicy bawili się rewelacyjnie. Na kolejne zapraszamy za rok!

- Uważam, że nasza gminna wieś nie powinna mieć kompleksów względem innych – mówiła po Kongresie Odnowy Wsi Zdzisława Dmytrarz

Urządzenia są tak dobrane i usytuowane, aby rodzice, którzy przyprowadzą dzieci na plac zabaw, mogli jednocześnie pilnować swoje pociechy i ćwiczyć 
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Zwycięstwem młodych piłka-
rzy AKS-u Strzegom – pod-
opiecznych Jarosława Krzyża-
nowskiego - zakończył się Tur-
niej Orlików w piłce nożnej 
halowej o Puchar Burmistrza 
Strzegomia. Zawody rozegra-
no w niedzielę, 8 grudnia br. 
na terenie strzegomskiej hali 
OSiR.

Niedzielne zawody zgromadziły 
na starcie aż 10 zespołów, które 
podzielono na dwie grupy. Aby 
wyłonić najlepszą drużynę, trze-
ba było rozegrać 25 spotkań: 
20 w fazie grupowej i 5 w fazie 
finałowej. Po zakończeniu gier 
eliminacyjnych okazało się, że 

do wielkiego finału awanso-
wały ekipy AKS-u Strzegom 
I i Zjednoczonych Żarów, które 
jako jedyne nie poniosły porażki 
i bezapelacyjnie wygrały swoje 
grupy. W decydującym o zwycię-
stwie pojedynku emocje sięgnęły 
zenitu. Gospodarze niesieni du-
żym dopingiem zdołali przechylić 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść, 
mimo że przegrywali 0:1. Gole 
Jakuba Zatora i Dawida Kurka 
zapewniły chłopcom trenowa-
nym na co dzień przez Jarosława 
Krzyżanowskiego wygraną w ca-
łym turnieju. Jakub Zator został 
wybrany na najlepszego gracza 
niedzielnych zawodów. Drugi 
zespół AKS-u, po pokonaniu 
Prochowiczanki Prochowice 1:0, 

zajął 9 lokatę. Medale, puchary 
i pamiątkowe dyplomy wręczali: 
zastępca burmistrza Strzegomia 
i prezes AKS-u – Wiesław Wit-
kowski oraz dyrektor OSiR-u – 
Grzegorz Luszawski. 

Wyniki decydujących meczów: 
o 9 m-ce: AKS II – Prochowi-
czanka 1:0 (Grobelny)
o 7 m-ce: Bielawianka I – Biela-
wianka II 1:0
o 5 m-ce: Śląsk – Nysa Kłodzko 
0:3
o 3 m-ce: Lechia – Javoria 1:3
finał: AKS I – Zjednoczeni 2:1 
(Zator, Kurek)

Skład zwycięzców: Filip Sa-
rama – Jakub Zator, Jakub 

Piątek, Norbert Wierzbicki, 
Mikołaj Baziuk, Dawid Ku-
rek, Maksymilian Żelazny, 

Wiktor Strzyżewski, Bartosz 
Iwanicki, F ilip Nadybał, 
Mateusz Niemiec, Oskar 

Mosór, Krystian Lusa, Igor 
Posacki

TW

„Strzegom Cup” dla gospodarzy!
Gole Jakuba Zatora i Dawida Kurka zapewniły chłopcom trenowanym na co dzień przez Jarosława Krzyżanowskiego wygraną w turnieju

Pierwsza dekada grudnia br. 
okazała się szczęśliwa dla Kac-
pra Rutki – młodego strzegom-
skiego tancerza, który wspólnie 
z Julią Domaradzką odniósł  kil-
ka spektakularnych sukcesów.

W sobotę, 7 grudnia br. odbyły 
się Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w Kątach Wrocławskich. W ka-
tegorii Junior I 12/13 lat OPEN 
w tańcach latynoamerykańskich 
para Rutka/ Domaradzka zdobyła 
2. miejsce i tytuł wicemistrzów 
naszego regionu, a w tańcach stan-

dardowych wywalczyli 3. lokatę.  
Dzięki tak udanemu występowi 
w Kątach Wrocławskich oboje 
uzyskali kwalifikacje do Mistrzostw 
Polski Południowej, które odbyły 
się dzień później w Bytomiu. To 
górnośląskie miasto okazało się 
również szczęśliwe. Kacper i jego 
partnerka na Mistrzostwach Polski 
Południowej w swojej kategorii 
wiekowej zdobyli brązowy medal 
i tytuł II wicemistrzów w tańcach 
latynoamerykańskich, a w tańcach 
standardowych dotarli do finału, 
kończąc zawody na 5. miejscu. 

red

Kończący się rok był udany 
dla judoków należących do 
Amatorskiego Klubu Spor-
towego w Strzegomiu.

W piątek, 6 grudnia br. od-
był się tradycyjny Turniej 
Mikołajkowy, w trakcie któ-
rego nagrodzono najlepszych 
zawodników oraz wręczono 
wszystkim członkom sekcji 
paczki mikołajkowe. 
Strzegomscy judocy w 2013 
r. wzięli udział w 33 zawo-
dach w kraju i za granicą. 
Z większości przywozili wiele 
medali (indywidualnie i dru-
żynowo), ciesząc sympatyków 
tej pięknej, ale jakże trudnej 
dyscypliny sportu. W trakcie 
piątkowego Turnieju Miko-
łajkowego okolicznościowymi 

statuetkami nagrodzono - 
wśród juniorów młodszych: 
Jakuba Rajtara i Adama Sa-
dowskiego, w gronie młodzi-
ków: Patrycję Duszak, Mak-
symiliana Pawlicę i Marcina 
Dawida, natomiast wśród 
dzieci: Krystiana Perchuna, 
Jakuba Miszkiewicza, Hannę 
Fedyczkowską, Antoniego 
Wojtasika, Sandrę Baranow-
ską, Dawida Hyptę, Gracjana 
Poterałę, Bar tka D usz a-
ka, Jakuba Mulkę, Tomasza 
Brzegowego i Pawła Topę. 
Pozostali zawodnicy otrzymali 
medale okolicznościowe za 
osiągnięcia sportowe w 2013 
r. oraz za wytrwałość i zaan-
gażowanie na treningach. Ma 
to być motywacja do dalszej, 
mozolnej pracy na zajęciach. 

Dodajmy jeszcze, że trenerzy 
sekcji – Andrzej Rozwałka 
i Józef Smoter otrzymali od 
rodziców pamiątkowe statu-
etki za swoją pracę i opiekę 
nad judokami, a Dominice 
Poterale wręczono statuetkę 

od sekcji judo za medialną 
promocję. Następnie odbył się 
turniej judo, a ostatnim akcen-
tem piątkowego wieczoru była 
wizyta Św. Mikołaja, który 
wręczył wszystkim prezenty.

TW

Kacper Rutka z brązowym medalem

Judocy podsumowali 2013

Start w bytomskich mistrzostwach był dla Kacpra i Julii ostatnim występem w tym roku

Kończący się rok był udany dla judoków należących do Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu

Rozpoczęły się długo oczekiwane 
rozgrywki w ramach Strzegomskiej 
Amatorskiej Ligi Polskiej Nożnej 
Halowej. Liderem po 1 kolejce, 
rozegranej 7 grudnia br., jest ekipa 
P.H.P.U Portal, która pokonała 

Huragan Olszany 10:6.
Wyniki I kolejki:
PHPU Portal – Huragan Olszany 
10:6
Tim Bojs – Wolne Elektrony 3:5
Zindywidualizowani – EZL 2:0

15-letni strzegomianin – Kry-
stian Krzywda został niedawno 
wicemistrzem Polski młodzików 
w karate. Czempionat odbył 
się w dniach 23-24 listopada 
br. w miejscowości Lubliniec k. 
Częstochowy.

Krystian Krzywda wystartował 
w tym turnieju w kategorii semi-
knockdown juniorów +70 kg. Po 
pokonaniu dwóch rywali, awan-
sował do finału, jednak z powodu 
kontuzji nogi nie mógł przystąpić 
do decydującego pojedynku – 

Strasznie tego żałuję, 
jednak nie chciałem 
ryzykować swojego 
zdrowia. Srebrny 
medal to i tak duże 
osiągnięcie – mówi 
młody strzegomia-
nin.Gościem za-
wodów był nawet 
ambasador Japonii 
w Polsce – Makoto 
Yamanaka – dodaje. 
Krystian trenuje na 
co dzień pod okiem 
Daniela Mielcarka 
w sali gimnastycznej 
PSP nr 4 w Strze-
gomiu. 

TW

P.H.P.U Portal na czele

Sukces Krystiana Krzywdy

Jarosław Krzyżanowski (AKS I) – Zwycięstwo w tak mocno obsadzonym turnieju jest ogromnym sukcesem moich 
podopiecznych. Zawody pod każdym względem stały na wysokim poziomie. Oprócz wartościowego wyniku trzeba 
podkreślić jeszcze bardzo dobrą organizację pod kątem logistycznym. Dziękuję burmistrzowi Strzegomia – Zbignie-
wowi Suchycie za objęcie turnieju patronatem, prezesowi AKS-u – Wiesławowi Witkowskiemu za wszelkie wsparcie, 
dyrektorowi OSiR-u – Grzegorzowi Luszawskiemu za udostępnienie obiektu, rodzicom chłopców za nieocenioną pomoc 
i smaczne ciasto, sponsorom, którzy ufundowali nagrody, arbitrom, którzy przez blisko 6 godzin sędziowali w 25 me-
czach oraz pielęgniarkom czuwającym nad zdrowiem młodych piłkarzy. Najbardziej jestem zadowolony z faktu, że w 2 
meczach potrafiliśmy przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ze Śląskiem przegrywaliśmy już 0:2, a wygraliśmy 
3:2. W finale ze stanu 0:1, wyciągnęliśmy na 2:1.
Henryk Zator (AKS II) – Mimo zajęcia 9. miejsca, jestem zadowolony z postawy chłopców, dla których był to tak na-
prawdę pierwszy turniej w tym składzie. Zdecydowaną większość mojej drużyny stanowili chłopcy z roczników 2004-5 
i było widać, że trochę odstawali fizycznie od reszty. Trenuję z nimi dopiero rok i uważam, że stale robią postępy. Nie 
jest łatwo rywalizować z zawodnikami grającymi trochę dłużej. Na tym etapie piłkarskiego wtajemniczenia widać duże 
różnice w wyszkoleniu. Dodam jeszcze, że cieszę się, że mojego syna wybrano najlepszym zawodnikiem niedzielnego 
turnieju.

Tabela po 1. serii spotkań:
DRUŻYNA MECZE PUNKTY BRAMKI
1. P.H.P.U Portal 1 3 10-6
2. Wolne Elektrony 1 3 5-3
3. Zindywidualizowani 1 3 2-0
4. Tim Bojs 1 0 3-5
5. Huragan Olszany 1 0 6-10
6. EZL 1 0 0-2
7. Tabaluga Team 0 0 0-0



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA 

Kto chce wyjść z alkoholizmu, 
nie pozostaje sam! Możesz sko-
rzystać z usług instytucji, których 
adresy podajemy poniżej:
1. Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
Przyjmuje codziennie od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8.00-14.00
Urząd Miejski, Strzegom, Rynek 
38, tel. 74 856-05-66
2. Grupa Samopomocowa AA 
„Krokus”
W każdą środę o godz. 17.00 
– 19.00 mityng dla osób uzależ-
nionych.
W pierwszą środę każdego mie-
siąca mityng otwarty o godz. 
17.00 – 19.00
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom 
Parafialny)
3. Punkt Interwencji Kryzy-
sowej
Przyjmuje w: środę w godz. 
16.00-19.00 i w piątek w godz. 
16.00-19.00
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom 
Parafialny)
Udziela pomocy w zakresie:
- zapobiegania przemocy domo-
wej, w tym molestowania seksu-
alnego nieletnich
- wsparcie dla ofiar przemocy do-
mowej, terapia w indywidualnym 
kontakcie
- interwencje w domu i różnych 
instytucjach w sprawie przemocy 
domowej
- motywowanie do podjęcia lecze-
nia, kierowanie na leczenie
- przygotowanie interwencji ro-
dzinnych i sesji rodzinnych
- porady prawne i administracyj-
ne, pisanie pism procesowych
- diagnoza na każdym etapie 
chorobowym osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków
-pomoc w radzeniu sobie w sytu-
acji przynależności do grup sub-
kulturowych i sekt religijnych
4. Grupa Motywacyjna dla osób 
z problemem alkoholowym 
i narkomanii
Przyjmuje w: środę w godz. 
16.00-19.00 i w piątek w godz. 

16.00-19.00
Udziela pomocy w zakresie:
- zwiększenia świadomości na 
temat problemu alkoholowego, 
narkomanii, lekomanii i tytoniu
-motywacja do podjęcia leczenia 
w tych zakresach oraz opieka nad 
osobami opuszczającymi zakłady 
lecznictwa odwykowego
- prowadzenie warsztatów, za-
pobieganie nawrotom choroby 
alkoholowej innych według po-
trzeb, rozmowy indywidualne 
oraz pomoc w rozwiązywaniu 
życiowych problemów
- budowanie motywacji do dal-
szego utrzymania abstynencji 
i trzeźwości
- przeprowadzanie sesji rodzin-
nych na życzenie klienta
5. Grupa Wsparcia dla osób 
współuzależnionych i ofiar 
przemocy w rodzinie
Przyjmuje w środę w godz. 16.00-
19.00
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom 
Parafialny)
Udziela pomocy w zakresie:
- udzielania wsparcia ofiarom 
przemocy domowej, współuza-
leżnionym DDA i DDD
- rozwiązywanie doraźnych, ży-
ciowych problemów w/w osób
-doraźna pomoc prawna, admini-
stracyjna, edukacyjna, rozmowy 
terapeutyczne, resocjalizacyjne, 
kształtujące prawidłowe postawy 
społeczne
- prowadzenie sesji rodzinnych, 
pojednawczych oraz interwencji 
rodzinnych
7. Grupa Samopomocowa AL-
ANON
W każdy poniedziałek, w godz. 
18.00 – 19.00
Mityng otwarty w trzeci poniedzia-
łek każdego miesiąca
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom 
Parafialny)
8. Klub Abstynenta „ARKA”
W każdy czwartek , w godz. 17.00 
– 19.00
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom 
Parafialny)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) gmina Strzegom informuje, 
że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: 
REMONT, PRZEBUDOWA I ROZ-
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W GOCZAŁKOWIE Z WYKONA-
NIEM INSTALACJI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ DLA ODWODNIE-
NIA BUDYNKU ŚWIETLICY
jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy:
KONSORCJUM FIRM
LIDER: P.P.H.U. PIROBUD Patryk 
Robak
58-316 Wałbrzych, 
ul. Blankowa 11/2
PIROBUD Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, 
ul. Moniuszki 45
Wyboru dokonano zgodnie z art. 
91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniejszą - oferta 
z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty 
następujących Wykonawców oraz 
przyznano im następującą punkta-
cję w kryterium oceny ofert – cena 
100%: 
Oferta Nr 1
DOMEX P.R.B. Sp. z o. o.
Aleja Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom
Cena oferty – 334 167,09 zł, 71,04 
pkt.
Oferta Nr 2
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
„MAZUR” Stanisław Mazur
59-400 Jawor
ul. Starojaworska 10C/1
Cena oferty – 303 406,95 zł, 78,24 
pkt.
Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe „AD-BUD” Adrian Iwulski 

Ptaszków 70
58-400 Kamienna Góra
Cena oferty – 289 952,06 zł, 
81,87pkt.
Oferta Nr 4
Spółdzielnia Rzemieślnicza
57-200 Ząbkowice,
ul. Cukrownicza 6
Cena oferty – 299 155,26 zł, 79,35 
pkt.
Oferta Nr 5
ZUBII Zakład Usług Budowlanych 
i Instalacyjnych Dariusz Gawron
ul.Wyszyńskiego 3
58-309 Wałbrzych
Cena oferty – 279 291,25 zł, 85,00 
pkt.
Oferta Nr 6
USŁUGI REMONTOWO-BUDOW-
LANE Robert Chwalana
59-420 Bolków
ul. Wiśniowa 10
Cena oferty - 338 000,00 zł, 70,23 
pkt.
Oferta Nr 7
„ART-BUD” S.C. A. Pałasz, A. 
Wesołowski, R. Myślecki
59-400 Jawor
ul. Kombatantów 19
Cena oferty – 337 304,56 zł, 70,38 
pkt.
Oferta Nr 8
KONSORCJUM FIRM 
LIDER: P.P.H.U. PIROBUD Patryk 
Robak
58-316 Wałbrzych
ul. Blankowa 11/2
PIROBUD Sp. z o.o. 
58-300 Wałbrzych
ul. Moniuszki 45
Cena oferty - 237 386,36 zł, 100,00 
pkt.
Oferta Nr 9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOW-
LANE rejjs 
Wilków 92
59-500 Złotoryja
Cena oferty - 368 872,15 zł, 64,35 
pkt.

”Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o.” zwra-
ca się z uprzejmą prośbą do 
mieszkańców gminy Strzegom 
o wystawianie worków i po-
jemników na odpady suche 
oraz biodegradowalne w dni 
poprzedzające odbiór lub w dniu 
odbioru do godz. 7.00
Rejon 1
Agatowa, Al. Wojska Polskiego, 
Ametystowa, Bankowa, Bazal-
towa, Bukowa, Chopina, Cicha, 
Czerwonego Krzyża, Dębowa, 
Dworcowa, Fiołkowa, Grani-
towa, Jaśminowa, Kalcytowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Kocha-
nowskiego, Kolejowa, Kościusz-
ki, Kwarcowa, Legnicka, Matejki, 
Mickiewicza, Mostowa, Niecała, 
Niepodległości, Ofiar Katynia, 
Paderewskiego, Promenady, 
Puławskiego, Reja, Różana, 
Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, 
Sosnowa, Staffa, Św. Anny, Św. 
Jana, Wałowa, Witosa, Wy-
spiańskiego.
plastik - 20.12.2013 r.
szkło- 23.12.2013 r.
papier - 21.12.2013 r.
biodegradowalne - 23.12.2013 r.
Rejon 2
3-go Maja, Agrestowa, Andersa, 
Anielewicza, Armii Krajowej, 
Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Czarna, 
Dąbrowskiego, Dembińskiego, 
Dolna, Górnicza, Gronowska, 
Jagodowa, Jeleniogórska, Ka-
mienna, Kasztelańska, Konop-
nickiej, opalniana, Koszarowa, 
Kościelna, Krótka, Ks. Prałata 
Stanisława Siwca, Kwiatowa, 
Leśna, Limanowskiego, Lipowa, 
Malinowa, Milenijna, Miodowa, 
Morska, Ogrodowa, Olszowa, 
Parkowa, Piłsudskiego, Plac 
Jana Pawła II, Polna, Rybna, Ry-

nek, Słoneczna, Starzyńskiego, 
Strzelnicza, Szarych Szeregów, 
Szkolna, Św. Jadwigi, Św. To-
masza, Świdnicka, Wałbrzyska, 
Wesoła, Winogronowa, Wolska, 
Wrzosowa, Wspólna, Wydobyw-
cza, Zielona.
suche - 17.12.2013 r.
plastik - 20.12.2013 r.
szkło - 23.12.2013 r.
papier - 21.12.2013 r.
biodegradowalne 
- 24.12.2013 r.
Rejon 3
Bartoszówek, Grochotów, 
Jaroszów, Międzyrzecze, 
Modlęcin, Morawa, Olszany, 
Rusko, Skarżyce, Stanowice, 
Stawiska
suche - 18.12.2013 r.
plastik - 22.12.2013 r.
szkło - 20.12.2013 r.
papier - 21.12.2013 r.
biodegradowalne 
- 21.12.2013 r.
Rejon 4
Goczałków, Goczałków Górny, 
Godzieszówek, Granica, Gra-
niczna, Kostrza, Rogoźnica, 
Tomkowice, Wieśnica , Żela-
zów, Żółkiewka
suche - 19.12.2013 r.
plastik - 30.12.2013 r.
szkło - 27.12.2013 r.
papier - 21.12.2013 r.
biodegradowalne - 19.12.2013 
r., 28.12.2013 r.
W celu zapewnienia płynności 
i prawidłowej organizacji zbiór-
ki ustalono harmonogram,
oddzielnie dla terenu miasta 
i obszarów wiejskich. Szcze-
gółowych informacji na temat 
zbiórki udziela:
”Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o.”
Wydział Usług Komunalnych
tel. 74/ 855 10 51

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości prowadzi 
nabór wniosków o udzielenie 
pożyczek dla przedsiębior-
ców w ramach Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania 
Innowacji. Przedsiębiorcy 
mogą uzyskać pożyczkę 
w kwocie od 200 000 zł do 2 
000 000 zł. Wnioski o udzie-
lenie pożyczek można skła-
dać od 15 listopada w trybie 
ciągłym. PARP przewidział 
preferencyjne rozwiązania 
związane ze spłatą pożyczki 
jak również z oprocentowa-
niem wynoszącym 6,5 % 
w skali roku. 
Pożyczki dla przedsiębiorców 
mogą być udzielone na:
I) uruchomienie działalno-
ści przedsiębiorcy, który nie 
prowadzi jeszcze sprzedaży 
produktów lub usług i nie 
generuje zysków, na opraco-
wywanie produktu lub usługi 
i początkowe wprowadzenie 
ich na rynek;
II) wzrost i rozszerzenie 
działalności przedsiębiorcy, 
polegające na zwiększe-
niu mocy produkcyjnych, 
rozwoju rynku lub opra-
cowywanie produktów lub 
usług, pod warunkiem, że 
prowadzi sprzedaż nie dłużej 
niż 12 miesięcy licząc od 
dnia wystawienia pierwszej 
faktury sprzedaży produktu 
lub usługi
Podmiotami uprawnionymi 
do ubiegania się o wsparcie 
są:
I) mikroprzedsiębiorcy lub 
mali przedsiębiorcy, będący 
spółką kapitałową, z wyłą-

czeniem spółek kapitałowych 
w organizacji, prowadzące-
mu działalność gospodarczą 
i mającemu siedzibę na 
terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, który spełni łącznie 
następujące warunki:
• przedstawi umowę in-

westycyjną zawartą z co 
najmniej jednym aniołem 
biznesu lub funduszem 
kapitału podwyższone-
go ryzyka typu venture 
capital, na mocy której 
anioł biznesu lub fundusz 
kapitału podwyższonego 
ryzyka typu venture capital 
zobowiązał się do dokona-
nia inwestycji kapitałowej 
w tego mikroprzedsiębior-
cę lub małego przedsię-
biorcę i jej utrzymania do 
czasu całkowitej spłaty 
pożyczki wraz z odsetka-
mi;

• złoży oświadczenie o bra-
ku powiązań osobowych 
lub kapitałowych pomię-
dzy mikroprzedsiębiorcą 
lub małym przedsiębiorcą 
a aniołem biznesu lub 
funduszem kapitału pod-
wyższonego ryzyka typu 
venture capital;

• przedstawi biznesplan 
przedsiębiorstwa oparty 
na wdrożeniu innowacji 
produktowej, procesowej 
lub marketingowej, który 
wykaże rentowność przed-
sięwzięcia;

Więcej informacji na stronie 
DofinansowanieDlaFirm.pl 
oraz na stronach Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości.

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) gmina Strzegom 
informuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: 
PRZEBUDOWA CHODNIKOW 
PRZY DRODZE 374 NA OD-
CINKU OD UL.LEGNICKIEJ 
DO UL.KASZTELENSKIEJ 
W STRZEGOMIU — ETAP II
jako najkorzystniejszą wybra-
no ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe
mgr inż. Krzysztof Zając
ul. Wyszyńskiego 26/1a, 58-
320 WALIM
 
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – 
wybrano ofertę najkorzystniej-
szą - oferta z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono ofer-
ty następujących Wykonaw-
ców oraz przyznano im nastę-
pującą punktację w kryterium 
oceny ofert – cena 100%: 
Oferta Nr 1
PPHU DROG – ART Arkadiusz 
Ratkowski 
ul. Bukowa 11, 58-150 STRZE-

GOM 
Cena oferty – 425 000,01 zł , 
oferta odrzucona
Oferta Nr 2
GRANIT – Dariusz Pylak Sp. 
z o.o. 
Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 
STRZEGOM 
Cena oferty – 529 465,38 zł, 
64,73 pkt.
Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe STAINBU-
DEX-J.M.
ul. Wrocławska 50,
58-100 Świdnica
Cena oferty – 675 228,41 zł, 
oferta odrzucona 
Oferta Nr 4
Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we „STAŃCZYK” Sp. j.
ul. Jeleniogórska 52, 58-160 
Świebodzice 
Cena oferty – 638 714,09 zł, 
53,66 pkt.
Oferta Nr 5
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe 
mgr inż. Krzysztof Zając
ul. Wyszyńskiego 26/1a, 58-320 
WALIM
Cena oferty – 342 710,25 zł, 
100,00 pkt

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień 
publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
ze zm.) gmina Strzegom 
informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 
w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
Remont świetlicy wiejskiej 
w Olszanach z przebudo-
wą części pomieszczeń 
na kotłownię, wykonaniem 
instalacji c.o. i wymianą in-
stalacji elektrycznej jako 
najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 6
USŁUGI REMONTOWO-
BUDOWLANE
Robert Chwalana
ul. Wiśniowa 10
59-420 Bolków
Cena 392 000,00 zł
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta z najniższą 
ceną. 
W postępowaniu złożono 
oferty następujących Wy-
konawców oraz przyznano 
im następującą punktację 
w kryterium oceny ofert – 
cena 100%: 

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 
651 z późn. zm.) informu-
ję, że na tabl icy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 

wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- oddania najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 
348 /B /2013 ,  349 /B /2013 , 
B u r m i s t r z a  S t r z e g o m i a , 
z  d n i a  11  g r u d n i a  2 0 1 3 
roku.

Skorzystaj z pomocy!

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiórka odpadów segregowanych

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Strzegomia informuje

Nu-
mer 
ofer-
ty 

Nazwa Wyko-
nawcy

cena 
oferty 

punk-
tacja

1 Spółdzielnia 
Rzemieślnicza 
ul. Cukrownicza  
57-200 Ząbkowi-
ce Śl.

465 
195,96 zł

 84,27

2 DOMEX P.R.B. 
Sp. z o.o. 
Aleja Wojska 
Polskiego 79 
58-150 Strzegom

 528 
463,21 zł

74,18

3 KONSORCJUM:  
Lider Konsor-
cjum: 
Przedsiębiorstwo 
Budowlane 
Leszek Przy-
byszewski, ul. 
Chopina 25 
58-200 Dzierżo-
niów 
Partner Konsor-
cjum: 
GALMA Sp. z o.o. 
ul. Brzegowa 25A 
58-200 Dzierżo-
niów

579 
190,45 zł

67,68

4 „ART-BUD” S.C.  
A. Pałasz, A. 
Wesołowski, R. 
Myślecki 
ul. Kombatan-
tów 19 
59-400 Jawor

520 
663,07 zł

75,29

5 ARAMIR 
58-309 Wałbrzych 
ul. Malczewskie-
go 12/113

612 
540,00 zł

64,00

6 USŁUGI RE-
MONTOWO-BU-
DOWLANE  
Robert Chwalana 
ul. Wiśniowa 10 
59-420 Bolków

392 
000,00 zł

100,00

7 PPHiU Mik-Trans-
bet Janusz Mikuła 
ul. Zielona 12 
58-200 Dzierżo-
niów

424 
000,00 zł

92,45

8 Wałbrzyskie Kon-
sorcjum Budowla-
ne Sp. z o. o. 
ul. Ludowa 60 
58-304 Wałbrzych

550 
122,37 zł

71,26

9 FIRMA HANDLO-
WO-USŁUGOWA 
„MAZUR” Stani-
sław Mazur 
ul. Starojaworska 
10C/1 
59-400 Jawor

 412 
643,91 zł

95,00

10 Konsorcjum: 
LIDER KONSOR-
CJUM:  
P.P.H.U. PIRO-
BUD Patryk 
Robak 
ul. Moniuszki 45 
58-300 Wałbrzych 
Partner: 
PIROBUD Sp. 
z o.o. 
ul. Moniuszki 45 
58-300 Wałbrzych

397 
851,27 zł

 98,53

11 P.P.H.U. BOWIP 
Andrzej Pach 
ul. Ślężańska 23 
58-100 Świdnica

491 
666,44 zł

79,73
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Wybudowanie czterech placów zabaw w gminie Strzegom okazało się bardzo dobrą inwestycją i świetnym prezentem świątecznym dla uczniów uczęszczających do szkół w Jaroszowie, Kostrzy, 
Stanowicach i PSP nr 4 w Strzegomiu. Beata Pawłowicz z dużym zainteresowaniem i podziwem oglądała nowo wybudowane obiekty, jednocześnie chwaląc rozwój placówek oświatowych w gminie 
Strzegom. Poniżej prezentujemy fotografie upamiętniające pobyt dolnośląskiego kuratora oświaty w gminie Strzegom, w dniu 10 grudnia. 

Dolnośląski kurator oświaty w Strzegomiu


