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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

StrzeGom
Była dyskusja  
o ul. Olszowej

Odbyło się spotkanie bur-
mistrza Strzegomia z miesz-
kańcami ulicy Olszowej 
i okolicznych ulic. Co usta-
lono? 

 str. 3

StrzeGom
Lutowa sesja  
o inwestycjach 

Zapewnienie bezpłatne-
go transportu dla dzieci, 
czy zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi 
Morawa - to tylko niektóre 
z uchwał podjętych przez 
strzegomskich radnych. Co 
jeszcze uchwalili? 

 str. 6

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!!

Prezentujemy kolejne wsie 
gminy Strzegom. W tym 
wydaniu Stawiska i Wie-
śnica! Jak zmieniły się in-
westycyjnie w ostatnich la-
tach? Kto się o nie troszczy? 
Co warto tu zobaczyć? To 
wszystko we wkładce.  

 str.I-IV
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Największą inwestycją, na którą 
wydatkowano ponad 5 mln zł była 
przebudowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej ul. Szarych Szeregów, 
Wesołej i Reja połączonej z wy-
konaniem nowej nawierzchni, 
oświetlenia i ścieżki rowerowej. 
Jak mówi pani Maria, ulica jak 
brzydkie kaczątko, z najgorszej 
ulicy w Strzegomiu przemieniła 
się w najpiękniejszą, a do tego jest 
funkcjonalna i bezpieczna, szcze-
gólnie nocą przy zastosowanym 
oświetleniu ledowym. - U nas 
teraz to jak w Kołobrzegu - dodaje 
z uśmiechem. Z przeprowadzo-
nych inwestycji drogowych - ulic 
i chodników - warto wymienić 
zakończenie remontu deptaka 
na ulicy Czerwonego Krzyża, ul. 
Kościuszki i Krótkiej. Remont 
ten wpisał się pięknie w otoczenie 
Kościoła pw. Zbawiciela Świata 
i Matki Boskiej Szkaplerznej 
z Góry Karmel i Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel”. 
Ważną inwestycją drogową była 
ul. Koszarowa, gdzie wykonano 
kanalizację sanitarną, wodną oraz 
nawierzchnię. Droga ta połączyła 
dwie części miasta, jednocześnie 
przedłużając drogę donikąd, jaką 
była ul. Dworcowa. Warto wymie-

nić inwestycje służące naszej spo-
łeczności, jak sala gimnastyczna 
w Goczałkowie (od dnia otwarcia 
tętni życiem sportowym, a w zaję-
ciach ZUMBY uczestniczy ponad 
100 kobiet). Mamy nowe cztery 
place zabaw w ramach programu 
„Radosna Szkoła” (przy PSP nr 
4 w Strzegomiu, w Jaroszowie, 
Kostrzy i Stanowicach). Cieszą też 
place zabaw w Morawie i Żelazo-
wie. Rozpoczęto uzbrojenie terenu 
po byłych Ogrodach Miejskich, 
gdzie w dotychczasowych chasz-
czach wyrósł już nowy budynek 
mieszkalny, sprzedano kolejne 
działki i ogłoszono nowe przetar-
gi. W roku 2013 gmina zrealizo-
wała bardzo ważne zadanie, które 
służy ludziom niepełnosprawnym 
- Warsztat Terapii Zajęciowej. 
By usprawnić komunikację au-
tobusową wybudowano zatokę 
na wyjeździe w stronę Świdni-
cy. Nowe chodniki wybudowa-
no w Goczałkowie, Żelazowie 
i Tomkowicach, a w Strzegomiu 
dziurawe chodniki przy ul. Le-
gnickiej nie grożą już połamaniem 
nóg. Są równe i estetyczne. Warto 
dodać, że odcinek ten doczekał się 
nowego oświetlenia - podobnie 
jak ul. Paderewskiego. Przeprowa-

dzono kapitalne remonty świetlic 
wiejskich w Tomkowicach i Sta-
nowicach. Rozpoczęto remonty 
świetlic w Stawiskach, Olszanach, 
Goczałkowie i Rusku. Este-
tycznie odremontowane zostały 
także świetlice w Bartoszówku, 
Żółkiewce, Rogoźnicy i Godzie-
szówku. Odbywa się w nich wiele 

zajęć kulturalno - oświatowych, 
część z nich funkcjonuje jak świe-
tlice środowiskowe. Bardzo zak-
tywizowały się w tych obiektach 
stowarzyszenia. Kończąc kanali-
zację w Rogoźnicy i Goczałkowie 
Górnym gmina zadbała by do kil-
kudziesięciu kilometrów urządzeń 
kanalizacyjnych za 10% wartości 
przyłączyli się mieszkańcy wiosek. 

Prawie 700 przyłączy do 
budynków i mieszkań to 
wynik, który zapewnia, 
że inwestycje te warte 
były realizacji. W innych 
gminach jest olbrzymi 
problem z podłączeniami, 
my świetnie sobie z tym 
poradziliśmy. Szczegól-

nie zadowoleni są 
mieszkańcy 

wsi – bo jak mówi pan Andrzej, 
projekt dofinansowania przyłą-
czy to „strzał w dziesiątkę”. 

– Warto wspomnieć, że zakoń-
czono także inwestycję kanaliza-
cji ulic: Gronowska, Jagodowa, 
Armii Krajowej. Miło było 
przeczytać w ubiegłym tygodniu 
podziękowania od mieszkańców 
tych ulic, w których określili 
także swoje potrzeby. W roku 
2013 wykonano bądź kontynu-
owane jest projektowanie zadań, 
które oczekują na realizację. 
Wymienimy dwa spośród nich - 
zakończono projekt na budynek 
wielofunkcyjny w Jaroszowie 
(świetlica, remiza strażacka, 
biblioteka, duża sala), a reali-
zowany jest projekt na budowę 
nowego przedszkola z dwoma 
oddziałami żłobkowymi, które 
będzie zlokalizowane na miejscu 
obecnego Przedszkola nr 4. – 
podsumowuje burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta.

Miliony na inwestycje!
Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  * 

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH

2011 2012 2013 2014

24,029 mln zł 20,157 mln zł 17,972 mln zł 20,534 mln zł 

DLA PORÓWNANIA

2008 2009

11,755 mln zł 12,289 mln zł 

Prawie 18 milionów zł to wydatki na inwestycje w roku 
2013, z czego prawie 5 mln to środki pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych (europejskich i krajowych). W roku 2014 na 
zadania inwestycyjne w mieście i sołectwach gminy Strze-
gom zaplanowano ponad 20 milionów złotych.

To nie wszystkie prace inwestycyj-
ne, które z pełnym powodzeniem 
i terminowo zrealizował strzegom-
ski samorząd. Bardzo się cieszymy 
z tych działań, bo służą one nam 
wszystkim.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 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

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Ważne telefonyWażne telefony

Zgłoszenia do udziału w kon-
kursie mogli składać: właścicie-
le, współwłaściciele, zarządy lub 
zarządcy budynków posiadający 
budynki niewpisane do rejestru 
zabytków, które ze względu na 
swoje położenie, architekturę 
albo historię, stanowią cenne 
obiekty kultury materialnej 

gminy Strzegom, warte wy-
różnienia, upowszechnienia 
i ochrony. 

Konkurs obejmował następują-
ce kategorie budynków:
1) I kategoria – budynki wieloro-

dzinne,
2) II kategoria – budynki jednoro-

dzinne,

3) III kategoria – budynki inne 
niż mieszkalne, wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, 
z wyjątkiem wpisanych do 
rejestru zabytków.
W odpowiedzi na konkurs zło-

żonych zostało 11 zgłoszeń: 
a) 10 w I kategorii zgłoszeniowej 

– budynki wielorodzinne, 

b) 1 zgłoszenie w II kategorii 
zgłoszeniowej – budynki jed-
norodzinne.

Burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta, na podstawie 
zatwierdzonego protokołu z prac 
komisji konkursowej, przyznał 
następujące nagrody:

Odnowili i…wygrali
Dzięki konkursowi zorganizowanemu przez Urząd Miejski, mieszkańcy remontują swoje kamienice i domy

W ubiegłym roku wykonano 
remont odcinka drogi nr 345 od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 
5 (kierunek Jaroszów) do Barto-
szówka oraz odcinka drogi nr 374 
od skrzyżowania z drogą krajową 
nr 5 (rondo) do skrzyżowania ul. 
Świdnickiej z ul. Kasztelańską 
w Strzegomiu. Wykonano rów-
nież remont odcinka drogi nr 
374 od skrzyżowania z drogą nr 
382 (kierunek Świdnica) do gra-
nicy gminy Strzegom w kierunku 
Świebodzic. Wyżej wymieniony 
remont obejmował wymianę na-
wierzchni jezdni oraz chodników 
we wsi Grochotów. Wszystkie 
te drogi zmieniły swój wygląd, 
a nawierzchnie są znacznie bez-
pieczniejsze. Dziś już wielu z nas 

nie pamięta, jak wyglądała droga 
wjazdowa do Strzegomia czy 
droga do Bartoszówka, ale cieszy 
nas ich aktualny stan. Drugim 
ważnym zadaniem realizowanym 
przy drogach wojewódzkich jest 
remont chodników przy drodze 
374 przebiegającej przez nasze 
miasto. Gmina wyremontowała 
chodniki od wjazdu od strony 
Jawora do świateł na skrzyżowa-
niu ul. Legnickiej z Al. Wojska 
Polskiego. W roku 2013 w drugim 
przetargu wyłoniono wykonawcę 
chodnika od świateł na skrzyżo-
waniu ul. Legnickiej z Al. Wojska 
Polskiego do ul. Św. Anny po stro-
nie, gdzie znajduje się komisariat 
policji. Zadanie to realizowane 
jest wspólnie z DSDiK, która 

finansuje połowę kosztów zada-
nia tj. 175 660,13 zł. Planowany 
termin zakończenia zadania - 20 
maja 2014 r. – Otrzymaliśmy 
także potwierdzenie, że gmina 
Strzegom została zakwalifi-
kowana do kolejnego progra-
mu realizacji zadań drogowych 
z udziałem 50% środków finan-
sowych DSDiK oraz 50% gminy 
Strzegom – informuje burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
- W ramach tego zadania będzie 
realizowany chodnik przy Al. 
Wojska Polskiego po stronie 
prawej (kierunek Świdnica - 

Jawor) na odcinku od wiaduktu 
kolejowego do świateł oraz od-
cinek chodnika po stronie lewej 
od wiaduktu do ul. Św. Anny. 
Chodniki w obu zadaniach 
będą ułożone z kostki i płyt 
granitowych. Zarządca drogi 
poinformował także gminę, 
że będzie remontował kolejny 
odcinek drogi 374 przebiegającej 
przez Strzegom. O zakresie tych 
prac powiadomimy w kolej-
nych numerach naszej gazety. 
Dziękujemy za to co już zostało 
zrobione i prosimy o jeszcze – 
dodaje burmistrz Strzegomia.

Są dobre drogowe wieści
Gmina Strzegom bardzo dobrze współpracuje z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu

Blisko 260 tys. zł z budżetu gminy Strzegom przeznaczono na nagrody w konkursie „Odnów i Wygraj!”. W sumie na-
grodzono 10 budynków wielorodzinnych i 1 jednorodzinny. Wręczenie nagród laureatom odbyło się 21 lutego br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

W I kategorii konkursowej – budynki wielorodzinne:

1. Jedna nagroda:
miejsce I - w wysokości 50 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 22 w Strzegomiu

2. Dwie równorzędne nagrody:
miejsce II - w wysokości 40 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 23 w Strzegomiu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Al. Wojska Polskiego 42 w Strzegomiu

3. Jedna nagroda:
miejsce III - w wysokości 35 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 40 w Strzegomiu

4. Jedna nagroda:
miejsce IV – w wysokości 30 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kamiennej 10 w Strzegomiu

5. Jedna nagroda:
miejsce V – w wysokości 25 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszarowej 1 ABC w Strzegomiu

6. Jedna nagroda: 
miejsce VI – w wysokości 15 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świdnickiej 37 w Strzegomiu

7. Jedna nagroda:
miejsce VII – w wysokości 10 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. I.J. Paderewskiego 21 w Strzegomiu

8. Jedna nagroda:
miejsce VIII – w wysokości 5 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta 11 w Strzegomiu

9. Jedna nagroda:
miejsce IX – w wysokości 3 tys. zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kasztelańskiej 8 A w Strzegomiu

W II kategorii zgłoszeniowej – budynki jednorodzinne:
1. Jedna nagroda:
miejsce I - w wysokości 5 tys. zł
Budynek jednorodzinny przy ul. Brzegowej 59 w Strzegomiu

Słowo - dziękuję kierujemy do zarządcy dróg wojewódzkich, 
które przebiegają przez teren gminy Strzegom. Rok 2013 
był najlepszym rokiem od wielu lat, w którym dokonano 
wielu generalnych remontów dróg zarządzanych przez 
Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu – mówi 
burmistrz Zbigniew Suchyta. 
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*  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  *

Ze strony mieszkańców 
padło wiele słów goryczy 
dot. uciążliwości życia zwią-
zanych z coraz większym 
ruchem tirów do zakładów 
funkcjonujących na końcu uli-
cy Olszowej. Hałas, popękane 
budynki, duża prędkość po-
jazdów nieprzestrzegających 
obowiązujących prędkości, nie 
pozwalają godnie żyć – mówili 
mieszkańcy. Burmistrz i jego 
zastępca – Wiesław Wit-
kowski przedstawili podjęte 
już działania, które w per-
spektywie wyeliminują ruch 
tirów z tej ulicy.- Projekt 
budowy ulicy Olszowej, który 
był wykonany kilka lat temu, 
nie uzyskał dwukrotnie do-
finansowania w ramach tzw. 
programu „Schetynówka”, dla-
tego też podjęliśmy decyzję, że 
w pierwszej kolejności należy 
podjąć działania zmierzające 
do wykonania zjazdu z drogi 
374 – wyjaśniał burmistrz 

Strzegomia. - Już w listopa-
dzie 2013 roku wystąpiliśmy 
o uzgodnienia zjazdu. Wystą-
piliśmy o przedłużenie decyzji 
środowiskowej, która na dzień 
dzisiejszy jest jeszcze waż-
na, co znacznie przyśpieszy 
działanie. Po zatwierdzeniu 
koncepcji, wykonamy projekt 
zjazdu. Myślę, że w roku 2015 
wybudujemy zjazd. Dalsza 
część drogi - jest to droga 
gruntowa – jest w dobrym 
stanie technicznym, są zatoki 
na mijanie się tirów. Ustalono, 
że kolejne spotkanie z miesz-
kańcami odbędzie się w oko-
licy 15 maja br., na którym 
przedstawiony zostanie zakres 
wykonanych działań – dodał 
Zbigniew Suchyta. Burmistrz 
poinformował także, że jeszcze 
w tym roku wykonany zostanie 
krótki odcinek ul. Olszowej - 
od fermy drobiarskiej do wjaz-
du do firmy Kalenborn Delma 
Sp. z o.o. Odcinek ten jest pro-

jektowany jako pierwszy etap 
remontu ul. Olszowej. Ta część 
zadania zostanie sfinansowana 
ze środków przekazanych 
w jednej racie użytkowania 

wieczystego przez spółkę 
Kalenborn Delma Sp. z o.o. 
Burmistrz w czasie spotkania 
podkreślił, że działania te 
skierowane są na poprawienie 

warunków życia mieszkańców, 
ale nie mniej ważnym jest 
wspomaganie działalności 
gospodarczej, z której gmina 
ma duże wpływy podatkowe. 

W poniedziałkowym spo-
tkaniu uczestniczyli również 
radni Rady Miejskiej w Strze-
gomiu – Jadwiga Wróblewska 
i Krzysztof Woźniak.

Burzliwie, ale i merytorycznie 
Hałas, popękane budynki, duża prędkość pojazdów nieprzestrzegających prędkości, nie pozwalają godnie żyć – mówili mieszkańcy

Przebudowa ulic
Gmina Strzegom ogłosiła 

przetarg na przebudowę dróg 
gminnych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą prowadzą-
cych do terenów powojsko-
wych - ul. Armii Krajowej 
i Wesołej w Strzegomiu.

kw
Wystawa przedstawia opór 

społeczeństwa, kościołów 
i Polskiego Państwa Podziem-
nego wobec nazistowskiego 
programu eksterminacji Ży-
dów, a także fakty ratowania 
i pomocy niesionej Ży-
dom przez poszczególnych 
obywateli oraz zorganizo-
wane instytucje, takie jak 
np. Konspiracyjna Rada 
Pomocy Żydom. W sposób 
szczególny uwzględnione 
zostały jednostkowe losy 
ludzi ratujących i uratowa-
nych z terenów dawnego 
województwa białostockie-
go. Ciekawym elementem 
wystawy jest pokazanie wy-
ników kwerendy archiwalnej 
dotyczącej ratowania Ży-
dów na obszarze obecnego 
województwa podlaskiego, 
przeprowadzonej przez pra-
cowników Oddziału Biura 
Edukacji Publicznej IPN 
(OBEP) w Białymstoku. 
Badania naukowe prowa-

dzone przez OBEP zmierzają 
do ustalenia jak najpełniejszej 
listy osób ratujących Żydów 
w regionie. Na wystawie wy-
eksponowane zostało getto 

białostockie i rozpoczęte tam 
16 sierpnia 1943 r. powstanie 
przeciwko Niemcom. 

Oprócz fotografii i map, 
udało się przedstawić także 

dokumenty z podziem-
nego archiwum getta – 
tzw. Archiwum Tamarof-
fa-Tenenbauma i postać 
jego twórcy, a zarazem 
przywódcy bojowników 
białostockiego getta. Wy-
eksponowano też postać 
Bolesława Filipowskiego, 
żołnierza Armii Krajo-
wej, który przechował to 
archiwum. Wystawa przy-
gotowana i udostępniona 
w 60. rocznicę powstania 
w getcie  białostockim 
jest wyrazem hołdu dla 
wszystkich, którzy zginęli, 
a także dla tych, którzy 
przetrwali dzięki niosą-
cym pomoc oraz wyrazem 
hołdu dla tych, którzy tej 
pomocy udzielali.

red

Nowa ekspozycja w Muzeum
W wystawie  uwzględnione zostały losy ludzi ratujących i uratowanych

Strzegomskie ulice: Świd-
nicka, Krótka, Bohaterów 
Getta, Św. Tomasza oraz 
Ogrodowa zostaną w tym 
roku przebudowane. Znamy 
już wykonawcę tego zadania.

Gmina Strzegom rozstrzy-
gnęła przetarg na przebudowę 
dróg gminnych w centrum 
Strzegomia – część połu-
dniowo-zachodnią. Najko-
rzystniejszą ofertę przedsta-
wiła firma "ZBYLBRUK" 
Sp. z o.o. z Bobolic, która 
wyceniła  prace na kwotę  

3 406 554,29 zł. W zakres 
robót  wchodzić  będą  m. 
in. prace: przygotowawcze 
i rozbiórkowe, elektroener-
getyczne, roboty drogowe, 
prace chodnikowe, oznako-
wanie, roboty wykończenio-
we, wprowadzenie docelowej 
organizacji ruchu zgodnie 
z zatwierdzonymi projektami 
przez starostę świdnickiego, 
prace związane z przebudo-
wą kanalizacji deszczowej na  
ul. Świdnickiej.

kw

Kto zrobi schetynówkę?

Posłanka na Sejm RP Monika 
Wielichowska będzie przyjmowa-
ła mieszkańców gminy Strzegom 
w czwartek 27 lutego 2014 r. 
w godz. od 13.00 do 14.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu - pok. nr 29. 

Takie spotkania, podczas któ-
rych posłanka będzie miała moż-
liwość wysłuchania problemów 
mieszkańców, są cykliczne. Ser-
decznie zapraszamy. 

Posłanka dla mieszkańców

Artystka ma w swoim re-
pertuarze takie przeboje jak 
„Złote obrączki”, „Przeżyłam 
z Tobą tyle lat”, „Nie było 
Ciebie tyle lat” i wiele, wiele in-
nych. Dyrektor SCK - Bożena 
Bojanowska-Czuk zaprasza 
przede wszystkim Panie, ale też 
i Panów, którzy z okazji Dnia 

Kobiet będą mogli towarzyszyć 
Paniom, sprawiając im przy 
tym wiele radości i zapew-
niając wiele niezapomnianych 
wrażeń. Bilety w cenie 25 zł do 
nabycia w siedzibie Strzegom-
skiego Centrum Kultury, ul. I. 
J. Paderewskiego 36.

red

Krystyna Giżycka w Strzegomiu

„Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat… Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją nie-
miecką w województwie białostockim (1941–1944)” to nowa ekspozycja czasowa, która jest 
prezentowana w Muzeum Gross-Rosen od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r. Organizatorem 
wystawy jest białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Po występach m. in. Edyty Geppert i Haliny Frąckowiak przyszedł czas na kolejną gwiazdę 
polskiej estrady. Już 8 marca br. o godz.18.00 w Sali balowej SCK II odbędzie się koncert 
Krystyny Giżyckiej, która zaśpiewa dla strzegomskiej, i nie tylko, publiczności pełne 
nostalgii i pozytywnej energii piosenki.

Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP
tel. 74 872 16 03
monika.wielichowska@sejm.pl
biuroposelskie@monikawieli-
chowska.pl

W zakres robót będzie wcho-
dzić m.in. rozbiórka kon-
strukcji nawierzchni jezdni 
i chodników, budowa chod-
ników, jezdni o nawierzchni 
bitumicznej, zjazdów o na-
wierzchni z kostki kamiennej, 
miejsc postojowych o na-
wierzchni z kostki kamien-
nej, regulacji wysokościowej 
wszystkich urządzeń obcych 
do nowoprojektowanej na-
wierzchni, demontaż istnie-
jących urządzeń oświetlenia 
drogowego, zasypywanie 
rowów, układanie uziomów 
w rowach kablowych, uło-
żenie rur osłonowych, kabla, 
montaż i stawianie słupów 
oświet len iowych, roboty 
ziemne, wykopy oraz przeko-
py, umocowanie ścian wyko-
pów, odwodnienie wykopów 
oraz ich zasypanie.

Ważna informacja
Informujemy, że na czas 

remontu chodnika przy ul. 
Legnickiej 3 w Strzego-
miu, w związku z brakiem 
dojazdu, zabrane zostało 
gniazdo pojemników do 
selektywnej zbiórki szkła 
i plastiku. Pojemniki zo-
staną ponownie ustawione 
po zakończeniu remontu 
ok. 20 maja br. 

red

W Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, 17 lutego br., odbyło 
się spotkanie burmistrza Strzegomia - Zbigniewa Suchyty 
z mieszkańcami ulicy Olszowej i okolicznych ulic. 

Fot. Strzegom
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Burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta zaprosił we 
wtorek, 18 lutego br. miesz-
kańców Olszan na spotkanie 
w związku ze stwierdzeniem 
faktu, że dach remontowa-
nej świetlicy wiejskiej ma 
płyty betonowe z dodatkiem 
azbestu.

Mieszkańcy ze zrozumieniem 
przyjęli wyjaśnienia przedsta-
wione przez naczelnika Wy-
działu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych UM w Strzegomiu 
– Ireny Kowalskiej, że obecny 
remont zostanie zakończony 
zgodnie z planem. Uwzględ-
nione zostaną uwagi Rady So-
łeckiej, co do kilku niewielkich 
korekt remontowych (wymiana 
drzwi i wykładziny w magazy-
nie naczyń, ustalenie jednego 
poziomu posadzek na parterze 
oraz wykonanie okienka mię-
dzy kuchnią a bufetem). Płyty 
betonowe z z dodatkiem azbestu 
są w bardzo dobrym stanie. Zo-
staną zabezpieczone izolacją od 
dołu. Po zakończeniu remontu, 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, zostanie wykonane bada-
nie, czy azbest oddziałowuje na 
środowisko i ludzi. Jeśli badania 
będą pozytywne, będzie trzeba 
je powtarzać co roku. Jeśli nega-
tywne, gmina przygotuje projekt 
i wymieni dach, który był re-
montowany w 2012 r. Jak wynika 

z inwentaryzacji 
w Olszanach, jest 
ok. 20 000 m kw. 
powierzchni azbe-
stowych. Zastępca 
burmistrza – Wie-
sław Witkowski, 
przedstawił zało-
żenia programu 
usuwania azbestu 
na terenie gminy 
Strzegom od roku 
2015. Wszystkie 
elementy azbesto-
we w gminie mu-
szą być usunięte 
do 2032 r. Projekt 
usuwania azbestu 
finansowany bę-
dzie ze środków 
z e w n ę t r z n y c h 
w 90 % - 10 % 
to wkład własny 
gminy. Sfinansowane zostanie 
zdjęcie płyt, eternitu i utylizacja. 
Koszty nowego pokrycia będą po 
stronie właściciela obiektu. 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
poinformował, że jest pozy-
tywna decyzja o przyznaniu 
środków finansowych z Urzędu 
Marszałkowskiego na remont 
dróg dojazdowych po drugiej 
stronie potoku, co bardzo ucie-
szyło mieszkańców. Poinfor-
mował także, że – zgodnie ze 
swoją obietnicą z poprzedniego 
zebrania – w 2014 r. w szkole 
w Olszanach zostaną wybu-
dowane toalety, których obiekt 

nr 2 nie posiadał kilkadziesiąt 
lat. By zakończyć remont tego 
budynku, zostaną wymienione 
okna i podłoga korytarza na 
I piętrze. 

Miłym akcentem była infor-
macja Sabiny Cebuli, etatowego 
członka Zarządu Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy o re-
moncie prawie 2-kilometrowego 
odcinka drogi we wsi Olszany na 
kwotę 1 mln zł. Jednak, by zre-
alizować to zadanie gmina musi 
dołożyć 200 tys zł. Burmistrz 
poinformował, że poprosi Radę 
Miejską o przeznaczenie takiej 
kwoty na powyższy remont 

drogi. Ważny problem z przeję-
ciem wodociągu do prywatnych 
posesji – wybudowanym przez 
były Zakład Rolny, omówiła 
z zainteresowanymi prezes spół-
ki WIK – Dorota Borkowska. 
Burmistrz Strzegomia dziękuje 
mieszkańcom Olszan za przy-
bycie na spotkanie, rzeczową 
i konkretną dyskusję. - Kiedy 
jest problem, trzeba się spotkać 
i porozmawiać, a nie słuchać 
ludzi, którzy myślą tylko o sobie 
i uwielbiają zamieszanie. Miesz-
kańcy Olszan potrafią oddzielić 
ziarno od plew – podsumował 
burmistrz. 

- W czasie zabawy obcho-
dziliśmy 10-lecie naszej sekcji 
gimnastycznej. Każda z pań 
gimnastyczek otrzymała pa-
miątkowy dyplom oraz prze-
piękną różę. Natomiast od-

powiedzialna za sekcję Maria 
Hołowicka otrzymała spe-
cjalne podziękowania. W dal-
szej części zabawy odbył się 
konkurs na najciekawszy strój 
karnawałowy. Zwycięzcy kon-

kursu otrzymali nagrody przy-
gotowane przez organizatorów, 
a wszyscy uczestnicy zabawy 
bawili się doskonale, czego 
dowodem był brak miejsca na 
parkiecie – relacjonują człon-
kowie PZERiI w Strzegomiu. 
Razem z nimi bawili się zapro-
szeni goście: Zbigniew Suchy-
ta – burmistrz Strzegomia, z-ca 

burmistrza - Wiesław Wit-
kowski, radny RM – Marian 
Góra i dyrektor SCK - Bożena 
Bojanowska-Czuk.

red

Debata w Olszanach

Wielki karnawał wśród członków PZERiI

Kiedy jest problem, trzeba się spotkać i porozmawiać – mówił burmistrz Zbigniew Suchyta

Polski Związek Emerytów i Rencistów w tym roku obchodził 10-lecie sekcji gimnastycznej. Brawo!

Skarżyce to ostatnia wieś, 
w której mieszkańcy nawet 
latem nie mają gdzie się spo-
tkać. Teraz będzie inaczej. Po-
szukiwanie terenu gminnego 
we wsi Skarżyce zakończyło 
się niepowodzeniem, dlatego 
– jak już pisaliśmy – gmina, 
na wniosek sołtysa i Rady 
Sołeckiej, odkupiła za kwotę 
36 900 zł teren w bardzo 
dobrym miejscu z przezna-
czeniem na mały plac zabaw, 
altankę, grilla. 

- W chwili obecnej wykony-
wany jest projekt zagospoda-
rowania tego terenu i jeszcze 
w tym roku będziemy chcieli 
wykonać to zadanie. Spotkanie 
dożynkowe mieszkańców na-
szej wsi odbędzie się już w na-

szej letniej świetlicy, z czego 
bardzo się cieszę. Tegoroczny 
fundusz sołecki przeznaczy-
liśmy na urządzenie naszego 
terenu. Będzie to miłe i ważne 
miejsce w naszej wsi. Cieszę 
się, że burmistrz dotrzymał 
słowa i zrealizował nasze 
wspólne ustalenia - stwierdza 
sołtys wsi, Janusz Kaźmier-
czak. Swojego zadowolenia 
nie kryje też burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta. - 
Jest to ostatnia wieś, w której 
nie ma żadnych obiektów, czy 
urządzeń służących miesz-
kańcom wsi. A Skarżyce to 
piękna, urokliwa wieś, w której 
mieszkają wspaniali ludzie. Na 
pewno będą dbać o to miejsce 
– komentuje.

Unia Europejska w dzisiej-
szym kształcie to wspólnota 
450 milionów ludzi, mówią-
cych w ponad 20 językach 
urzędowych. Owa różnorod-
ność jest źródłem bogactwa 
kulturowego, jednak z dru-
giej strony tworzy bariery 
w komunikacji dla obywateli 
krajów członkowskich. Stąd 
wielojęzyczność od wielu lat 
jest jednym z priorytetów 
UE. 

Komisja Europejska prowa-
dzi cykliczny projekt badaw-
czy "Europejczycy i języki". 
W badaniu, które przepro-
wadzono wiosną 2012 roku, 
wzięło udział prawie 27 tys. 
osób ze wszystkich państw 
członkowskich, reprezentu-
jących różne grupy społeczne 
i wiekowe. Uczestnicy wzię-
li udział w bezpośrednich 
wywiadach w swoim języku 
ojczystym. Prawie wszyscy 
Europejczycy (98%) uważają, 
że dobra znajomość języków 
obcych przyda się w przy-
szłości ich dzieciom, a 88% 
jest zdania, że im samym 
również przynosi korzyści. 
Badanie było prowadzone 
także w Polsce. Respondenci 
z naszego kraju na pierwszym 
miejscu wśród czynników 
wspierających naukę języka 
angielskiego wymienili do-
stęp do darmowych lekcji.

Tymczasem możliwość ko-
rzystania z darmowych lekcji 
jest na wyciągnięcie ręki. Wy-
starczy komputer, dostęp do 
internetu i odrobina samody-
scypliny. Najlepszym przykła-
dem jest portal youtube.com, 

gdzie istnieje kilkadziesiąt 
kanałów tematycznych po-
święconych nauce języka an-
gielskiego. Jednym z nich jest 
One Word a Day (http://www.
youtube.com/user/1wordA-
dayTV) - kanał youtube, dzię-
ki któremu można codzien-
nie uczyć się jednego słowa 
w języku angielskim. Zdjęcia 
do programu realizowane są 
w Krakowie, a prawidłową 
wymowę prezentują turyści 
z USA, Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, Australii i innych 
krajów anglojęzycznych.

- Wystartowaliśmy w sierp-
niu ubiegłego roku, ale już 
teraz z naszych darmowych 
lekcji korzystają osoby z 45 
krajów na 4 kontynentach 
- mówi Teresa z One Word 
a Day.

Codziennie publikowany 
jest jeden film, który pojawia 
się na kanale youtube oraz 
na profilu facebook (https://
www.facebook.com/1wordA-
dayTV).

Dzięki rozwojowi internetu 
darmowa nauka języka an-
gielskiego jest coraz bardziej 
dostępna. Wciąż jednak, jak 
niegdyś, potrzebna jest mo-
tywacja, aby zacząć.

Plac zabaw w Skarżycach

Nauka języka angielskiego
tu będzie plac zabaw.

Dodatkowych informacji 
udziela: Krzysztof Lis, 
tel.: 694-118-111, 
email: 
krzysztof.m.lis@gmail.com 

Osiemdziesiąt osób bawiło się podczas zabawy karnawało-
wej dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Strzegomiu, która odbyła się 13 lutego br.
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

odnośnie pytania marka z dnia 
27 stycznia 2014 r.

Panie Marku, radzę skorzy-
stać z porady okulisty. Odpo-
wiedź na pytanie dotyczące 
ogłaszania umorzeń podatków 
ukazała się w wydaniu „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom” 
z dnia 25 marca br. Jest też na 
stronie internetowej. Z całą sta-
nowczością stwierdzam, że re-
spektuję akty prawne dotyczące 
także umorzeń podatkowych. 
Dodam, że sprawy podatkowe 
były kontrolowane przez CBA 
i nie stwierdzono uchybień. 
W NICKU do pytania podane 
jest także nazwisko. Nie podaję 
w Internecie tych danych, bo 
każdy może wpisać nazwisko. 
W trosce o pana zdrowie propo-
nuję jednak skorzystać z porady 
okulistycznej, bo może to być 
początek pomroczności jasnej. 

Panie Burmistrzu, likwidacja 
szaletów, które nie spełniały 
żadnych standardów na dzi-
siejsze czasy, to mądra decyzja. 
dzięki.

Sprawa toalet w Strzego-
miu to bardzo modny temat. 
Pamiętam jak poprzedniemu 
burmistrzowi stawiano drew-
niany kibel przed Urzędem 
Miejskim, bo w UM były za-
mknięte toalety. Sprawa oparła 
się o sąd, z tego co pamiętam. 
Temat przed wyborami wraca. 
Skąd takie zainteresowanie tym 
tematem? Ludzie mówią, że to 
jakieś upodobanie jednej czy 
kilku osób. Toalety udostępnio-
ne w CAS „Karmel”, są czynne 
tak jak były Szalety Miejskie 
i są za darmo. Jest też toaleta 
dla niepełnosprawnych. Na 
parterze Urzędu Miejskiego jest 
też toaleta do dyspozycji miesz-
kańców - udostępniona w go-
dzinach pracy urzędu. Każdy 
może z niej skorzystać. Koszty 
utrzymania byłych szaletów 
to kilkadziesiąt tysięcy, a CAS 
„Karmel” pracuje codziennie 
i jest przyległy do Rynku. Dzię-
kuję też inicjatorom kampanii 
reklamowej - „Gdzie są sza-
lety w Strzegomiu”? Wszyscy 
myśleli, że to Urząd Miejski 
powiesił te informacje. Jedna 
z moich znajomych mówi, że 
jak się tak dużo mówi o gó…, 
to dobry objaw, będzie dużo 
pieniędzy. Przepowiednia się 
sprawdziła, ale o tym w następ-
nym numerze. 
marian: Panie Burmistrzu! 
kiedy zostanie zlikwidowane 
dzikie wysypisko przy ujęciu 

wody koło godzieszówka. czy 
osoby odpowiedzialne z wodo-
ciągów zgłaszały ten problem? 
to jest też problem nadleśnictwa 
jawor, które chętnie uczestniczy 
w akcjach sprzątania lasu. wy-
starczy zadzwonić! tam wkrótce 
wybuchnie jakaś epidemia, bo 
jest tam również padlina. Życzę 
smacznej wody Panu i sobie.

Witam Panie Marianie! 
Działki, które wskazuje Pan 
w pytaniu, należą do kilku róż-
nych właścicieli. Faktem jest, 
że ktoś wyrzucił na nie odpady 
- śmieci tj. stare słoiki z konfitu-
rami, niedziałający sprzęt RTV, 
resztki materiałów budowlanych 
oraz różnego rodzaju butelki. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w powyższej sprawie zwrócą się 
do właścicieli gruntów o ich 
uporządkowanie. 

kierowca: witam! mam pytanie. 
czy miał Pan okazję przejechać 
przez skrzyżowanie ulic Al. 
wojska Polskiego – ul. legnicka 
od strony legnicy w kierunku 
wrocławia? jeśli nie, to proszę 
tylko nie swoim autem, bo szko-
da! jest tam tyle dziur, iż nie spo-
sób w nie nie wjechać - jedna ta 
wielka ma już 15 cm głębokości! 
wiem, to jest sprawa zarządcy 
drogi, ale Pan jako gospodarz 
może wpłynie na nich. jest to 
najbardziej ruchliwe skrzyżo-
wanie i wizytówka strzegomia. 
Pozdrawiam! 

Jak Pan zauważył, dziury i ul. 
Legnicka jest już naprawiona. 
Dziury te powstają co kilka 
tygodni, bo pod asfaltem jest 
kostka i ten asfalt nie wytrzy-

muje pod dużymi samochoda-
mi, które przy skręcaniu zry-
wają go. Prowadzimy rozmowy 
z DSDiK. Jest szansa, że kolejny 
odcinek drogi 374 w mieście 
będzie remontowany. 

lech: Panie Burmistrzu. jak 
długo zuk będzie udawał, że 
ustawione tablice z zakazem 
wjazdu zatrzymają wandali 
dewastujących zrekultywowa-
ne wysypisko? czy urzędnicy 
czasem „odklejają” się od swoich 
biurek, aby zobaczyć co dzieje się 
w terenie. Proszę polecić wyko-
nanie płytkiego rowka i będzie 
przynajmniej zablokowany 
wjazd dla samochodów. śmieci 
przy wysypisku też mógłby zuk 
posprzątać. Pozdrawiam, lech.

Informuję, iż wysypisko to 
jest zrekultywowane zgodnie 
z projektem rekultywacji. Zmia-
ny, które Pan sugeruje - typu 
płytki rowek, są niemożliwe 
z uwagi na ścisły nadzór i mo-
nitoring w/w przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środo-
wiska. Nadmieniam, iż gmina 
dokłada wszelkich starań, aby 
rekultywacja przebiegła zgodnie 
z projektem i zaleceniami, jed-
nakże niemożliwym jest wpły-
nąć na wandali dewastujących 
składowisko. W obecnej chwili 
zamontowane będą słupki ogra-
niczające wjazd na wysypisko, 
jednak nie jestem pewien jaki 
efekt to przyniesie, ponieważ 
osoby, które dewastują wysy-
pisko mogą słupki całkowicie 
zniszczyć. Nieczystości, które 
zalegają wokół wysypiska, są 
podrzucane przez mieszkań-

ców gminy Strzegom, którzy 
z braku kultury osobistej zanie-
czyszczają własne środowisko. 
Mimo tego, nieczystości zo-
staną uprzątnięte przez Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Strzegomiu.

michał: Panie burmistrzu! czy 
urząd miejski ma w planach 
niewysokim kosztem przełożenie 
kostki drogowej na ul. dąbrow-
skiego przed „ewentualnym” 
otwarciem drogi? zwłaszcza 
na odcinku od skrzyżowań ul. 
kościelnej do ul. szkolnej oraz 
wymianę płyt chodnikowych, 
które w większości się pozapa-
dały bądź popękały w niektórych 
miejscach. Proszę o odpowiedź. 
Pozdrawiam.

W tym roku nie. Jeśli będzie 
konieczność, to w ramach re-
montów bieżących będą wy-
konane drobne prace inter-
wencyjne. 

Bronisława: Panie burmi-
strzu! zwracam sie do pana, 
ponieważ bliskie pana sercu są 
sprawy obywateli. zwracam sie 
w imieniu seniorów ulicy dol-
nej. Proszę o postawienie jesz-
cze jednej ławki na trawniku 
przy rzece w okolicach budynku 
nr 62. ławeczki są wzdłuż 
całej rzeki i w parku, ale miesz-
kańcy tego bloku są osobami 
o dużej niepełnosprawności ru-
chowej i pokonanie przez nich 
kilku dodatkowych metrów jest 
nie lada wyzwaniem. w poru-
szaniu się potrzebują pomocy 
osób trzecich a taka ławeczka 
będzie dla nich „przysłowio-

wym oknem” na świat i miej-
scem, gdzie mogą spotkać sie ze 
swoimi rówieśnikami. Proszę 
o pomoc. 

Sprawa będzie załatwiona. 
Wiosną ławeczka będzie za-
montowana. 

wacław: witam. Po wielu mie-
siącach i z trudnościami miasto 
ma piękną ulicę szarych sze-
regów, jest inna niż pozostałe 
w mieście, bo posiada pas ru-
chu wyłącznie dla rowerów. 
jeżdżę tą ulicą od jej otwarcia 
kilka razy dziennie i jak do tej 
pory nie zauważyłem żadnego 
rowerzysty na tym pasie, za to 
jeżdżących po staremu, czyli pa-
sem dla ruchu samochodowego, 
widzę codziennie. jezdnia jest 
teraz węższa i skutecznie spo-
walnia ruch innych pojazdów. 
mieszkańcy i klienci firm przy 
tej ulicy chyba też to zauważyli, 
bo początkowo respektowali 
zakaz parkowania na drodze 
dla rowerów, ale teraz częściej 
widuję stojące tam samocho-
dy. Ponieważ idzie wiosna 
i ruch rowerowy na pewno się 
zwiększy, to może byłby Pan 
inicjatorem skutecznej akcji 
uświadamiającej wszystkim 
użytkownikom zasady porusza-
nia po takiej ulicy.

Chodzę tą ulicą do pracy i wi-
dzę, że rowerzyści już korzystają 
z pierwszej ścieżki rowerowej 
w tym mieście. Z wiosną bę-
dzie ich znacznie więcej, bo 
jest to fajna droga w kierunku 
Morawy. Myślę, że nasza spo-
łeczność jest na tyle świadoma, 
że wszystko się ułoży. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  * 

U Da łO  S I ę  Z R O B I ć  W  T E j  K a D E N c j I !

- Kiedy rozmawiałem z panią 
Jadwigą – mówi burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta, usły-
szałem: – Jestem szczęśliwa, że tu 
pracuję. Dobra atmosfera, zarobki 
też niezłe. Dbają tutaj o nas, choć 
są wymagający. Cieszę się, że mam 
pracę na stałe. Dość miałam tego 
wystawania co wtorek w urzędzie, 
tych przesłuchań i oczekiwania 
na ostatnie zdanie byłego burmi-
strza - przyjdzie pani za tydzień, 
nie - za dwa i tak chodziłam kilka 
lat. Dzięki tej inwestycji, wyko-
rzystano wybudowaną w latach 
2006 - 2008 za wiele milionów 
ze środków gminy kanalizację 
sanitarną, deszczową, wodocią-
gową i gazową. Powstała także 
sieć energetyczna. Stały one wiele 
lat. W roku 2011 właściciel sieci 
energetycznej zażądał odkupie-
nia przez gminę wybudowanych 
urządzeń ze wzglądu na niewy-
korzystanie zgodnie z wnioskiem 
- brakiem odbiorcy energii. Nowy 
burmistrz wraz ze współpracow-
nikami podjął się wielu działań 
promocyjnych naszej podstrefy, 
choć lata największych inwestycji 

już minęły. Warto wspomnieć, że 
umieli z tego dobrego czasu sko-
rzystać samorządowcy z Żarowa, 
Świdnicy czy Dzierżoniowa. Jak 
twierdzi wielu mieszkańców gmi-
ny - markowano chęć uruchomie-
nia strefy. Nikt nie wie dlaczego. 
Firmy w Strefach Ekonomicz-
nych są zwolnione z podatku od 
nieruchomości na kilka lat, ale 
dochód z PIT-u trafia do gminy. 
Jak jest praca, to wydaje się mniej 
pieniędzy na prace interwencyjne 
i można je zainwestować. Dla-
czego w Strzegomiu wcześniej 
nie znaleziono inwestorów? Nie 
trzeba było czekać długo na efekty 
promocji, bo już w lipcu 2011 r.  
burmistrz Zbigniew Suchyta 
odebrał na plaży naszego Bałtyku 
telefon, w którym usłyszał infor-
mację - Jesteśmy zainteresowani 
budową piekarni w waszej strefie. 
Burmistrz odpowiedział zdecy-
dowanie – nie!. - Ja mam sześć 
piekarni w Strzegomiu, a budowa 
piekarni w strefie wykończy ich 
wszystkich – wspomina Zbigniew 
Suchyta. Argumenty, które przed-
stawił rozmówca w dalszej części 

rozmowy zdecydowały, że już 
za kilka dni odbyło się pierwsze 
spotkanie i decyzje. Jak często 
twierdził Waldemar Topolski, 
dyrektor zarządzający FSB Pie-
karnia Strzegom, działania bur-
mistrza, UM i Rady Miejskiej były 
szybkie, konkretne i skuteczne, co 
spowodowało podpisanie umowy 
intencyjnej, w której zadeklaro-
wano zatrudnienie minimum 55 
osób. Dziś jest ich prawie cztery 
razy więcej. Miały być pieczone 
tylko bułki, a są trzy linie pro-
dukcyjne do pieczenia bułek, tor-
tilli i rogalików croissant. Fabryka 
powstała w rekordowym tempie 
i pięknie wpisuje się nie tylko 
w krajobraz naszej gminy. FSB 
Piekarnia Strzegom wsparła już 
dwukrotnie finansowo świetlicę 
środowiskową w Strzegomiu. 
W tym roku przekaże zabawki na 

nowy plac zabaw w Strzegomiu. 
Zawsze chętnie przekazuje swoje 
wyroby na festyny. Kiedy byli po-
trzebujący powodzianie w gminie 
Marcinowice, nie zabrakło dla 
nich smacznego pieczywa. Cieszy 
też fakt, że odwiedzający piekar-
nię goście, pracownicy budujący 
i uruchamiający piekarnię, korzy-
stają z naszych usług hotelowych 
i gastronomicznych. Burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 
jest dumny, że mamy takiego 
inwestora w strefie, dodając, że 
jest już deklaracja wykupu kolej-
nych hektarów gruntów podstrefy 
Strzegom przez FSB Piekarnia 
Strzegom. Zapraszamy kolejnych 
inwestorów - nie tylko do strefy 
i już dziś deklarujemy pomoc oraz 
zaangażowanie w realizacji inwe-
stycji na naszym terenie - dodaje 
burmistrz. 

Piekarnia daje pracę naszym mieszkańcom
Fabryka powstała w rekordowym tempie i pięknie wpisuje się nie tylko w krajobraz naszej gminy

Do plebiscytu Samorządo-
wego Lidera Roku „Kompasy 
2013” w kategorii „Najlepszy 
Szef Gminy/Powiatu” został 
nominowany Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia, 
którego kandydatura na liście 
znajduje się pod nr 35. Za-
głosuj na najlepszego szefa 
gminy - swojego burmistrza.

Grupa Errata chce nagrodzić 
statuetką Kompas 2013 samo-
rządy, które w minionym roku 
wyróżniały się w sześciu katego-
riach: ekologia, inwestycja, biz-
nes, kultura, turystyka i sport. Po 
raz pierwszy zostanie wręczona 
nagroda w kategorii „Najlepszy 
Szef Gminy/Powiatu”. To jedyna 
kategoria, w której głos będzie 
należał nie do kapituły, ale do 
czytelników i internautów. Gło-
sowanie w kategorii odbędzie 
się za pomocą systemu SMS 
i potrwa od 21 stycznia 2014 
r. od godz. 00.01 do 14 marca 
2014 r. do godz. 23.59. SMS-y 
należy przesyłać na numer 7116, 
w treści wpisując: PT.415:NSxx, 

imię i nazwisko głosującego, 
gdzie XX to numer przypisany 
do danego kandydata (od 01 do 
55). Koszt jednego SMS-a to 
1,23 zł. Jedna osoba może wysłać 
dowolną ilość SMS-ów. Wśród 
głosujący rozlosowane zostaną 
trzy nagrody o wartości 100 zł 
każda. 

Plebiscyt zorganizował wy-
dawca czterech tytułów pra-
sowych: „Tygodnika Dzier-
żoniowskiego”, „Wiadomo-
ści Świdnickich”, „Tygodnika 
Wałbrzyskiego” i „NWW” oraz 
portali. 

red

Samorządowy Lider Roku

FSB Piekarnia Strzegom to inwestycja, na którą Strzegom 
czekał wiele, wiele lat. Powstała w ekspresowym tempie. 
Dziś zatrudnia 199 osób, w tym zdecydowana większość 
to mieszkańcy naszej gminy. Dodatkowo ponad 70 osób 
zatrudnionych jest w firmach zewnętrznych świadczących 
usługi dla piekarni. 

Kwoty spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji z 
tytułu zadłużeń w poprzednich kadencjach (w mln zł)

LATA
2008 2009 2011 2012
2,296 1,955 7,432 3,945
Roczny wzrost zadłużenia (w mln zł)
2008 2009 2011 2012
1,784 5,844 4,569 4,542
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Jedną z uchwał była decyzja 
o prefinansowaniu przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego re-
montu świetlic wiejskich w Ru-
sku, Olszanach, Stawiskach oraz 
Goczałkowie. Radni zdecydo-
wali się także udzielić pomocy 
finansowej Komendzie Powia-
towej Policji w Świdnicy, dzięki 
czemu zostanie wykonany re-
mont pomieszczenia dyżurnego 
w budynku Komisariatu Policji 
w Strzegomiu. Znacznie ułatwi 
to obsługę klienta i poprawi 
komfort pracy strzegomskich 
policjantów. Podczas lutowej 
sesji Rada Miejska podjęła 
uchwałę o zorganizowaniu 
dzieciom i uczniom bezpłat-
nego transportu do szkół i jed-
nocześnie zapewnieniu im 
bezpieczeństwa w dotarciu 
do placówek oświatowych, 
w których na co dzień się uczą. 
Jednym z ważniejszych punk-
tów było podjęcie uchwały 
dotyczącej podwyższenia kry-
terium dochodowego na osobę 
w rodzinie, uprawniającego do 
pobierania zasiłków oraz świad-
czeń pieniężnych, dzięki czemu 

w gminie zmaleje ubóstwo oraz 
zjawisko niedożywiania dzieci 
i młodzieży rodzin o niskich 
dochodach. Nie zabrakło rów-
nież podziękowań ze strony 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Strzegomiu - Tadeusza 
Wasyliszyna, skierowanych 
w stronę wszystkich komisji 
Rady Miejskiej. - Założone 
w ubiegłym roku kalendarzo-
wym cele zostały zrealizowane. 
Na rok 2014 plany są równie 
ambitne, a na efekty pracy 
członków nie trzeba będzie dłu-
go czekać - komentował. Bur-
mistrz Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta odpowiadając na za-
dane przez radnego Tomasza 
Marczaka pytanie dot. remontu 
ul. Promenady, poinformował, 
że remont tej ulicy będzie wy-
konany ze środków bieżących. 
Ponadto będą prowadzone 
rozmowy z komendantem Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu 
- Andrzejem Dobiesem, na 
temat możliwości organizowa-
nia systematycznych spotkań 
z mieszkańcami, którzy mogliby 
zwrócić się po poradę bądź po-

moc w ważnych dla nich spra-
wach. - Jeśli policja wyrazi chęć, 
to nie widzę przeszkód, aby ten 
pomysł wprowadzić w życie - 
stwierdził burmistrz. W trakcie 
sesji padły też podziękowania za 
działania inwestycyjne na tere-
nach wiejskich gminy Strzegom 

i podjęcie uchwały o wyodręb-
nieniu funduszu sołeckiego na 
2015 r. – Dziękuję radnym za 
działania prowadzone na rzecz 
wsi. Jest to dla nas bardzo ważne 
- skwitował Andrzej Kowszyn, 
sołtys Goczałkowa Górnego. 

kw

Komisja Rewizyjna odbyła 
w sumie 21 posiedzeń. Radni tej 
komisji analizowali i opiniowali 
m. in. przedłożone sprawozdanie 
finansowe gminy Strzegom za 
rok 2012, sprawozdanie z wyko-
nania budżetu gminy Strzegom 
za 2012 rok, a także informację 
o stanie mienia komunalne-
go naszej gminy za 2012 rok. 
Komisja przeprowadziła pro-
cedurę absolutoryjną w zgodzie 
z nowymi przepisami prawa, 

opiniowała projekty uchwał 
przedkładane pod obrady na 
sesje Rady Miejskiej oraz sprawy 
dotyczące działań i zamierzeń 
władz samorządowych gminy 
Strzegom. - Komisja Rewizyj-
na poddała również analizie 
i ocenie: zarządzanie mieniem 
komunalnym gminy Strzegom, 
realizację projektu pod nazwą 
„Zapewnienie prawidłowej go-
spodarki ściekowej w Gminie 
Strzegom”, funkcjonowanie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
stan dróg gminnych po okresie 
zimowym oraz wykorzystanie 
środków na ich utrzymanie zi-
mowe, wydatkowanie środków 
z Gminnego Funduszu Prze-
ciwdziałania Narkomanii i Al-
koholizmowi za lata 2011-2012, 
prace remontowe i inwestycje 
w gminnych placówkach oświa-
towych, informację burmistrza 
Strzegomia dotyczącą decyzji 
podjętych jako jednoosobowy 

organ podatkowy w roku 2013 
(umorzenia, rozłożenia na raty, 
prolongaty), ofertę wakacyj-
ną Strzegomskiego Centrum 
Kultury, funkcjonowanie służby 
zdrowia - oględziny budynku 
na ul. Armii Krajowej, Program 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w latach 2011-
2012, stan odbioru nieczystości 
stałych w świetle nowych zasad, 
stan bezpieczeństwa w gminie 
Strzegom po likwidacji Straży 
Miejskiej – podsumował prze-
wodniczący komisji, Marian 
Góra. 

Komisja Budżetu, Finan-
sów, Planowania i Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkanio-
wej w 2013 roku odbyła 21 
posiedzeń, podczas których 
planowała i czynnie realizo-
wała postawione sobie cele. 
Zadaniem powyższej komisji 
było opiniowanie wniosków 
o skierowanie do zawarcia 
umów najmu na lokale miesz-
kalne i socjalne, zmiany lokali 
mieszkalnych, roczne listy 
skierowań do zawarcia umów 
najmu lokali mieszkalnych 
i socjalnych i odwołania od 
tych list, jak również wnio-
ski o przeznaczenie lokali do 
remontu. Szczególną uwagę 
poświęcano analizie budżetu 

gminy, funduszach, mieniu ko-
munalnemu, czy wszelkiego ro-
dzaju spraw majątkowych. Ko-
misja na bieżąco informowała 
burmistrza Strzegomia, jak 
również pracowników Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
o najważniejszych tematach 
(będących w zainteresowaniu 
komisji). – Członkowie komi-
sji uczestniczyli w dyżurach 
przyjmowania interesantów, 
w spotkaniach z organizacjami 
czy jednostkami budżetowymi 
– podkreślił Krzysztof Woź-
niak - przewodniczący komisji. 
Warto dodać, że wnioski zgła-
szane przez komisję zostały 
zrealizowane.
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Sesja o finansach i inwestycjach 

Komisje podsumowały ubiegły rok

Na lutowej sesji podjęte zostały ważne uchwały, mające duże znaczenie nie tylko dla rozwoju gminy, ale polepszenia jakości życia mieszkańców 

Od tego numeru „Gminnych Wiadomości Strzegom” rozpoczynamy prezentację sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2013 r.

– Chcemy zrobić jak najwię-
cej. Mamy 2 lata na to, by na 
każdej płaszczyźnie zrobić coś 
dobrego – podkreśla przewod-
niczący Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, Kon-
rad Fornal.

Młodzieżowa Rada Miejska 
w Strzegomiu drugiej kadencji 
(2013-2015) odbyła już 2 po-
siedzenia. Najpierw wybrano 
władze, następnie młodzi radni 
dokonali przynależności do 
komisji działających w obrę-
bie rady. Młodzieżowi radni 
coraz chętniej mówią o swoich 
pomysłach. - Bardzo chcieli-
byśmy pójść w ślady Świdnicy 
i zorganizować Poloneza na 
naszym strzegomskim Rynku. 
Ponadto doprowadzić do spo-
tkań z gwiazdami sportu oraz 
przygotować więcej imprez 
i koncertów dla młodzieży. 
Planów, marzeń jest wiele. Do 
tego potrzeba trochę chęci 

i mobilizacji, aby wszystkie 
te cele zostały zrealizowane – 
twierdzi Konrad Fornal. Miej-
my nadzieję, że Młodzieżowa 
Rada Miejska w Strzegomiu 
dokona czegoś, z czego miesz-
kańcy będą naprawdę dumni 
i zadowoleni.
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Potrzebna jest mobilizacja

W związku z jego rozwojem 
zachodzi potrzeba stworzenia 
nowego układu komunikacyj-
nego do obsługi powstającej 
zabudowy, a co za tym idzie 
nadania nazw powstającym 
ulicom. Podczas sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu w dn. 
12 lutego br. nadano nazwę 
dla nowej ulicy w mieście tj. 
ul. Wodnej, przy której po-
wstają jak grzyby po deszczu 
nowe budynki mieszkalne. - 
Nadana przez Radę Miejską 
w Strzegomiu nazwa ulicy 
– „Wodna”, dotyczy drogi 

gminne j , pr z y 
które j  zos ta ł y 
w y b u d o w a n e 
budynki miesz-
kalne jednoro-
dzinne, które w przyszło-
ści stworzą osiedle domków 
jednorodzinnych. Nazwa ta 
została zaproponowana przez 
właścicieli  nieruchomości 
położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie tej drogi. Wnio-
skodawcom zależało na tym, 
aby nazwa ulicy była krótka 
i kojarzyła sie z sąsiednimi 
nazwami ulic: Morską i Ryb-

ną - powiedziała Beata Du-
dzińska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. - 
Ulica Wodna będzie tworzyć 
nowy układ komunikacyjny 
pomiędzy ul. Morską, Szarych 
Szeregów i Rybną – dodała.
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Nowa ulica w Strzegomiu
– Przy ulicy Wodnej od dawna już powstają nowe budynki mieszkalne i nie tylko jest nowy tytuł  

dla zasłużonych 
Radni podjęli uchwałę do-

tyczącą ustanowienia Hono-
rowego Tytułu „Zasłużony dla 
Ziemi Strzegomskiej”, który jest 
wyróżnieniem przyznawanym 
osobom fizycznym, prawnym, czy 
organizacjom społecznym, które 
przyczyniły się do rozwoju gminy 
Strzegom.

Honorowy Tytuł „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej”, jak 
również akt wręczenia, nadaje 
burmistrz Strzegomia. - Jest to 
docenienie i podziękowanie tym, 
którzy swoją dobrocią dokonają 
czegoś, co przysłuży się gminie 
i co pozostanie w niej na wiele 
lat. Na tytuł ten zasługują przede 
wszystkim ludzie, którzy są oddani 
gminie Strzegom, dbają o nią 
i przez długi okres czasu praco-
wali na rzecz miasta i lokalnej 
społeczności – wyjaśnia Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 

kw

Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci w roku szkolnym 2014/2015, podwyższenie kryterium dochodo-
wego na osobę w rodzinie uprawniającego m.in. do pobierania zasiłków, czy zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi Morawa - to tylko niektóre z uchwał, które zostały podjęte przez strzegomskich radnych 12 
lutego br. podczas pierwszej w tym roku Sesji Rady Miejskiej.

Przedstawiamy sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Budownictwo mieszkaniowe w Strzegomiu 
rozwija się na coraz to nowych terenach, wy-
znaczonych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta pod zabudowę 
mieszkaniową - jednorodzinną, wielorodzinną 
i usługową. 



ROZWój SOłEcTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Stawiska  i Wieśnica 

Najważniejszą inwesty-
cją w Stawiskach w bieżącym 
roku jest remont i przebudowa 
świetlicy wiejskiej. Inwestycja 
została dofinansowana przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego ze 
środków unijnych w kwocie 
300 tys. zł. Wniosek o dofinan-
sowanie złożono 09.01.2013 r. 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
w ramach działania „Odnowa 
i Rozwój Wsi” programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013. Wnioskowana 
i otrzymana kwota dofinanso-
wania wynosi 300 045 zł, przy 
całkowitym koszcie inwestycji - 
491 944,93 zł.Mimo, że projekt 
na remont i przebudowę świetli-
cy wiejskiej wykonano w 2009 r., 
przez lata nie zrealizowano tego 
zadania. W 2010 r. wykonano 
jedynie przyłącze wodociągowe. 
Dzięki zabiegom burmistrza 

Zbigniewa Suchyty, radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu podjęli 
uchwałę o przeznaczeniu środ-
ków finansowych na remont 

i przebudowę zaniedbanego 
przez lata budynku świetlicy 
wiejskiej w Stawiskach. Pod ko-
niec 2013 r. rozpoczęto remont 
i przebudowę świetlicy. Prace re-
montowe wykonuje DOMEX 
Przedsiębiorstwo Remontowo 
Budowlane Sp. z o.o. Zakres 
wykonywanych prac obejmuje 
rozbiórkę starych ścian działo-
wych, wykonanie nowych ścian, 
naprawę pęknięć, czy inne prace 
typu: wykonanie nowych warstw 
posadzek, wymianę i montaż 
stolarki drzwiowej i okiennej 
z nawietrzakami, wykonanie ław 
i ścian fundamentowych wraz 
z izolacjami. Zostaną wykona-
ne tynki wewnętrzne, gładzie 
gipsowe oraz okładziny ścian 

z płytek. Do tego dochodzi 
malowanie ścian i sufitów far-
bami lateksowymi i akrylo-
wymi. A na zewnątrz zostanie 
wykonane docieplenie elewacji 
i co najważniejsze - demontaż 
i utylizacja pokrycia azbestowe-

go dachu. Budynek już przykrył 
nowy dach wraz z rynnami 
i rurami spustowymi z blachy 
tytanowo - cynkowej. Całości 
dopełni wykonanie instalacji 
wewnętrznych: wodociągowej, 
kanalizacyjnej, deszczowej i sa-
nitarnej, centralnego ogrzewa-

nia, elektrycznej, wentylacyjnej. 
Wejście do budynku zostanie 
przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Na terenie sołectwa Stawiska 
zostały przeprowadzone tak-
że prace związane z bieżącym 

utrzymaniem dróg gruntowych, 
szutrowych, przepustów i kon-
serwacją rowów. W 2011 r. 
został przeprowadzony remont 
przepustu pod drogą gruntową 
pomiędzy Stawiskami i Olsza-
nami, w 2012 r. przeprowadzono 
bieżący remont drogi szutrowej 

dz. nr 92, zaś w 2013 r. przepro-
wadzono przebudowę przepustu 
pod drogą gruntową dz. nr 
280/2 obręb Granica, celem 
umożliwienia swobodnego prze-
jazdu nowoczesnymi maszynami 
rolniczymi. Wykonano także 

doraźną naprawę drogi szutro-
wej dz. nr 92. W 2013r. Służba 
Drogowa Powiatu Świdnickie-
go,bez udziału środków gminy, 
wykonała konserwację rowu 
oraz zebrała nadmiar humusu 
z pobocza wzdłuż drogi Strze-
gom - Stawiska – Olszany.

Stawiska zaczęły się rozwijać
Ta malutka wioseczka licząca zaledwie 71mieszkańców i 1,27 km kw. widzi, że ich mała ojczyzna pięknie z dnia na dzień. Co się tu zmieniło?

Wieś Stawiska (z niem. 
Teiche) jest położona w od-
ległości 3 km na południo-
wy zachód od Strzegomia 
w dorzeczu rzeki Strzegomki 
i Czarnuchy. Historia wsi 
jest ściśle związana z rzeką 
i licznymi wiatrakami poło-
żonymi w okolicach wzgórz 
Strzegomskich. W 1745 r. na 
polach przy rzece rozegrała 
się wielka bitwa z czasów 
wojen śląskich. Ożywienie 
gospodarcze nastąpiło w XIX 
w. w związku z rozwojem 
przemysłu i budową linii ko-
lejowej Strzegom – Bolków, 
co przyczyniło się do budowy 
dróg między miejscowościami. 
W związku z budową trasy do 
Jeleniej Góry, wybudowano 
most w Stawiskach i drogę 
do wsi Granica. Melioracje 
osuszyły okoliczne mokradła 
i zmieniły je w żyzne pola 
uprawne, na których upra-

wiano rośliny przemysłowe. 
Życie spokojnej wsi zakłóciły 
obie wojny światowe. Ludność 
niemiecka opuściła swoje do-
mostwa i na te tereny przybyli 
osadnicy ze wschodnich ru-
bieży Rzeczypospolitej oraz 
z powiatu bocheńskiego. 

Stawiska – wczoraj i dziś
Wieś Stawiska jest położona na 

terenie przedgórza Sudeckiego, 
w makroregionie Wzgórza Strze-
gomskie. Przez wieś prze-
pływa rzeka Strzegomka 
i ciek Czarnucha, nad 
którymi wybudowane 
są dwa mosty.Od strony 
południowo – zachodniej 
do wsi przylega uroczy 
las, przez który meandra-
mi wije się Strzegomka. 
Gleby w sołectwie są uro-
dzajne, przeważnie klasy 
I- III. We wsi nie ma 
zabytków wpisanych do 
rejestru, bowiem historia 
wsi nie jest zbyt odległa. W cen-
trum wsi jest niewielka kapliczka 
przydrożna, miejsce zadumy i re-
fleksji. Układ zabudowy, na który 
wywarły wpływ trasy rzeki i cieku 
wodnego jest nieregularny, zarów-
no o kształtach poprzecznych, jak 
i podłużnych. W układzie prze-

strzennym wsi można rozróżnić 
dwa rodzaje - widlicę i rzędówkę. 
We wsi nie ma szkoły, kościoła 

czy obiektu sportowego.Wzdłuż 
Strzegomki biegnie przez wieś 
malowniczy Szlak Ułanów Legii 
Nadwiślańskiej, stanowiący atrak-
cję turystyczną wsi.

Szlak Ułanów Legii Nadwi-
ślańskiej, biegnący od Świdnicy 
do Strzegomia, zaprasza do spo-

tkania z historią i wędrówki przez 
malownicze zakątki Stawisk. 
Szczegółowy przebieg szlaku 

wyznaczają miejscowo-
ści: Świdnica - Witoszów 
Dolny – Witoszów Gór-
ny – Rezerwat „Jeziorko 
Daisy” – Szczawienko 
– Zamek Książ – Pod-
zamcze – Szczawno Zdrój 
– Struga – ruiny zamku 
Cisy – Chwaliszów – Do-
bromierz – Serwinów – 
Mały Modlęcin – Granica 
– Stawiska – Strzegom. 
Jest to interesujący, choć 
nie do końca doceniany, 

pieszy szlak górski, o długości ok. 
53 km, oznakowany w sposób 
nawiązujący do żółto-niebiesko-
żółtych barw wyłogów mundu-
rowych ułanów. Wytyczono go 
w 1960 r. w Oddziale PTTK 
w Wałbrzychu w celu upamiętnie-
nia pochodu kilkusetosobowego 

oddziału polskich lansjerów, któ-
rzy podczas wojen napoleońskich 
wyruszyli z Neapolu, by wspo-
móc wojska cesarza Francuzów 
w walce z Prusami. Formację tę 
nazywano najpierw Legią Nad-
dunajską lub Legią Polską, później 
Legią Nadwiślańską. Szlak ten 
przypomina także o pierwszej 
zwycięskiej po rozbiorach i bardzo 
spektakularnej, bitwie polskiej 
formacji z Prusakami 15 maja 
1807 r. Pomnik ku czci Ułanów 
Legii Nadwiślańskiej, pocho-
dzący z 1960 r. znajduje się na 
Czerwonym Wzgórzu w pobliżu 
Szczawna-Zdrój.

Walory turystyczne i przyrodnicze wsi

Sołtys: Bogumił Wieszewski
Liczba ludności: 71
Powierzchnia: 1,27 [km kw.]
Liczba osób na km2: 52 
Lasy i grunty leśne: 1,17 ha
Powierzchnia użytków  rolnych: 
107,90 ha

Po wojnie mieszkańcy wsi zaj-
mowali się uprawą roślin prze-
mysłowych. Na skrzyżowaniu 
ulic w centrum wsi mieszkańcy 
ustawili krzyż- miejsce mo-
dlitwy, wybudowali przysta-
nek autobusowy, a w 1986 
r. świetlicę i sklep. Powódź 
tysiąclecia w 1997 r. wyrządziła 
wiele szkód, zniszczyła studnie 
wiejskie, w miejsce których 
wybudowano wodociąg. Od-
remontowano też mosty.

- To było nasze marzenie, żeby wyremontować świetlicę i mieć wreszcie miejsce do spo-
tkań, do organizowania życia kulturalnego – mówi Dorota Domaradzka, członek Rady 
Sołeckiej. - We wsi mamy dużo dzieci, którym musimy zapewnić odpowiedni rozwój 
kulturalno - edukacyjny. Z powodu zamknięcia świetlicy ze względu na zły stan tech-
niczny budynku, życie kulturalne na wsi zamarło. Teraz z nadzieją patrzymy w przyszłość 
- dodaje. A to tylko jedna z wielu inwestycji. We wsi wykonano również szereg remontów 
dróg i przepustów… 

Fundusz sołecki to budżet wsi, którym sołtys wraz z Radą Sołecką mądrze gospodaruje
W 2011 roku kupiono z funduszu sołeckiego stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej, a w 2012 roku wykonano montaż 
ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (kupione za kwotę ponad 6 tys. zł). Poprawiło to ogólny wizerunek terenu oraz 
bezpieczeństwo osób tam przebywających.Kolejny potrzebny zakup to grill ogrodowy z przeznaczeniem na plac przed 
świetlicą. W 2013 kupiono i zamontowano altanę ogrodową na plac przy świetlicy wiejskiej. W 2014 r. planuje się zakup 
materiałów na wykonanie chodnika i podłogi w altanie przy świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów i sprzętu do 
wyposażenia świetlicy wiejskiej. -Co roku kupujemy coś potrzebnego do remontowanej w chwili obecnej świetlicy. Jak 
skończy się remont, będziemy ją wyposażać, by szybko stała się miejscem naszych spotkań i centrum życia kulturalnego 
wsi. Bardzo nam takiego miejsca brakuje, nie tylko dorosłym, ale także dzieciom, których we wsi jest wiele – komentuje 
Dorota Domaradzka, była sołtys wsi i członek Rady Sołeckiej obecnie. 

Świetlica wiejska przed remontem w trakcie remontu 



Bogumił Wieszewski jest 
sołtysem Stawisk czwar-
ty rok. Cały czas wspiera 
go Rada Sołecka, w skład 
której wchodzą: Dorota 
Domaradzka, Ewa Kular 
i Alicja Maziarz.

W czasie pełnienia funkcji 
sołtysa we wsi nastąpiło wiele 
zmian, które zintegrowało 
środowisko wiejskie. - Jesteśmy 
małą społecznością i nie za-
wsze mamy wystarczającą siłę 
przebicia. Tylko systematycz-
nością i konsekwencją można 
wiele osiągnąć - mówi. Jak sam 
twierdzi, nigdy nie podchodził 
do tej funkcji instytucjonalnie 
na zasadzie, że coś trzeba 
zrobić czy coś zorganizować. 

– Rola sołtysa ma charakter 
typowo społeczny. Z dużym 
zaangażowaniem staram się 
rozwiązywać wszelkie proble-
my naszej społeczności. Dla 
innych obowiązki - dla mnie 
potrzeba działania - konty-
nuuje. W ciągu czteroletniej 
kadencji pełnienia funkcji 
sołtysa, wspólnie z mieszkań-
cami jego małej społeczności, 
doprowadził do wielu zmian. 
Konsekwentnie realizuje po-
czynania, zainicjowane przez 
swoich poprzedników w ści-
słej współpracy z władzami, 
co daje wymierne efekty. Jest 
bardzo zadowolony z trwają-
cego w chwili obecnej remontu 
świetlicy wiejskiej w Stawi-
skach, która już widocznie 

zmienia swoje oblicze. 
Wraz z Radą Sołec-
ką zagospodarował 
plac przy świetli-
cy wiejskiej mimo, 
że nie nadawał się 
do użytku. - Wy-
równaliśmy teren 
poprzez nawiezie-
nie ziemi, udało się 
ogrodzić go od strony 
rzeki, nasadziliśmy krze-
wy, a w 2013 r. postawiliśmy 
altanę oraz grill, by w okresie 
letnim mogły się odbywać 
spotkania mieszkańców – za-
znacza i już snuje plany na 
przyszłość. 

– Nowo wyremontowana 
świetlica da nam wielkie moż-
liwości do rozwoju życia kultu-

ralnego naszej wsi. Chciałbym, 
aby nasza społeczność rozwijała 
swoje pasje i zainteresowania, 
nie ukrywam, że do tej pory 
ze względu na brak ogólnodo-
stępnego miejsca, było to utrud-
nione - kontynuuje. Bogumił 
Wieszewski uważa, że fundusz 
sołecki jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem. – Możemy rok-

rocznie planować nowe zakupy 
służące naszym mieszkańcom. 
W ramach funduszu, w ostat-
nim czasie, ogrodzono teren 
przy świetlicy, zakupiono ławki, 
stoły, wykonano altanę oraz 
wyposażono nasz mały skwer 
w grilla ogrodowego. W trosce 
o estetykę wsi podjęto wiele 
działań utylitarnych, ułatwia-

jących codzienne życie miesz-
kańców. - Zadbaliśmy również 
o przygotowanie terenu pod 
zbiorniki na selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych. Kosze 
stoją na utwardzonym terenie, 
co zdecydowanie ułatwia dostęp 
zarówno mieszkańcom, jak 
i służbom odbierającym odpady 
- stwierdza.
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

ROZWój SOłEcTW GMINy STR ZEGOM – STaWISK a 

Stawiska to ich mała ojczyzna
- Jesteśmy małą społecznością i nie zawsze mamy wystarczającą siłę przebicia, ale systematycznością i konsekwencją można wiele osiągnąć – mówi sołtys

-Stawiska są małą wioską 
ale bogatą w potencjał ludzki. 
W każdym domu, w każdej 
rodzinie jest jakiś pasjonat. 
W Stawiskach są ludzie pogod-
ni, pracowici i z pasją – mówi 
Beata Nowak.

Utalentowana, wszechstron-
nie uzdolniona,określana jako 
kobieta renesansu. Choć potrafi 
zrobić wszystko, to specjalizuje 
się w aranżacji ogrodów, projek-
towaniu architektury ogrodowej 
i … lepieniu przepysznych 
pierogów, które robią karierę 
nie tylko w gminie Strzegom, 
ale i w okolicy. W 2011 r. za-
gościły podczas święta pieroga 
w Paszowicach, gdzie zdobyły 
uznanie. Podobnie było w 2012 
r. na dożynkach diecezjalnych 
w Strzegomiu. W tym samym 
roku zdobiły sylwestrowy stół 
w Strzegomiu. W 2013 r. pod-
czas jarmarku w SCK pojawiły 
się smaczne pierożki ze szpi-
nakiem, ozdobione dekoracją 
w stylu cepeliowskim. -Lubię 
kontakt z ludźmi i lubię, gdy im 
smakują moje pierogi – komen-
tuje Beata Nowak. I stwierdza: 
- Za mało jest na jarmarkach 
regionalnych potraw, powinni-
śmy wrócić do tradycji. Zasta-
nawiające jest, dlaczego pierogi 
pani Beaty tak smakują. - Bo 
są domowe, bo robię sama, bo 
są smaczne, bo nie dodaję żad-
nych środków konserwujących, 
nawet sama kiszę kapustę.
Wszystko jest świeże i robione 

na bieżąco –wyjaśnia. Dzien-
nie może wykonać ponad 600 
sztuk tradycyjnych ruskich oraz 
z kapustą i grzybami. Często 
słyszy: - Pani pierogi to mi 
tak smakują, jak kiedyś babcia 
robiła. I to cieszy. Ale to nie 
jedyna jej pasja. Kolejną jest 
aranżacja ogrodów. Fascynacja 
przyrodą zaczęła się w Mo-
rawie, skąd pochodzi oraz 
inspiracją roślin zagranicznych 
w ogrodnictwie Andrzeja 
Bodnara.-Kupowałam tema-
tyczne książki, czytałam, po-
stanowiłam skończyć architek-
turę krajobrazu we Wrocławiu. 
Zabawa z roślinami bardzo mi 
się podoba – opowiada. Jak 
zaaranżować ogród przydo-
mowy? -Obserwować zieleń 
u sąsiadów - odpowiada - to 
co jest w danej wiosce, dobrać 
rośliny do bryły budynku tak, 
żeby stanowiły jedność, żeby 
stanowiły przedłużenie domu.

-Rzeźbienie kształtuje czło-
wieka, wypracowuje takie cechy 
charakteru jak cierpliwość i spo-
kój –mówi Maciej Łuszczki.

Artysta rzeźbiarz, z wykształ-
cenia technik przemysłu drzew-
nego i specjalista w galanterii 
drzewnej, rzeźbi w drewnie już 
od 15 lat i jak przyznaje, nie jest 
to jego jedyne zajęcie. Wchodził 
w arkana sztuki, pracując w za-
kładzie rzeźbiarskim „Echafigur” 
w Świdnicy, która w minionych 
latach była prężnym ośrodkiem 
rzeźbiarskim. Ma duży talent 
plastyczny, który odkrył w sobie 
już w szkole podstawowej. Naj-
bardziej lubi wykonywać pła-
skorzeźby i rzeźby przestrzenne, 
w których można zawrzeć wiele 
motywów oraz rzeźby sakralne. 
Wiele rzeźb wykonywał na 
rynek niemiecki i polski. Jego 
największe wyzwania-jak twier-
dzi-są jeszcze przed nim.Rzeźbi 
w lipie.Zamyka w drewnie 
cały wachlarz ludzkich uczuć, 
emocji, przeżyć. Z wykonanych 
przez siebie prac najbardziej 
podoba mu się dynamiczna 
i pełna ekspresji rzeźba wę-
drownego cieśli niemieckiego 
-Zimmermanna. Twarze jego 
rzeźb przypominają znanych 
mu ludzi. -Im dłużej ktoś rzeź-
bi, to robi twarze podobne 
do siebie lub ludzi, których 
najczęściej widuje – zaznacza.
Chętnie rzeźbi motywy męskie 
i zwierzęce. Jego męskie posta-
cie najczęściej przypominają 

twarz ojca. Rzeźby nie pokrywa 
polichromią, tylko bejcą, po-
liturą bądź lakierem wodnym. 
- Surowe formy są najbardziej 
ekspresyjne - stwierdza. Swoje 
rzeźby projektuje sam, nie po-
wiela wzorów.Chętnie podzieli 
się swoją wiedzą, gdy ktoś 
zapragnie spróbować swoich 
sił w rzeźbieniu. -Mam na tyle 
wiedzy,materiału i narzędzi, 
że mogę udzielić wskazówek 
młodym ludziom, którzy od-
czuwają potrzebę rzeźbienia 
i odkryją w sobie talent. Jeżeli 
ktoś potrafi rysować i malować, 
ma wyczucie i smak, to zawsze 
mogę pomóc – mówi. I zazna-
cza:- Rzeźba to jest rysowa-
nie tylko w głąb. Rzeźbienie 
kształtuje człowieka, wypra-
cowuje takie cechy charakteru 
jak cierpliwość i spokój. Gdy 
do tego dodamy talent, wpra-
wę i praktykę, to osiągniemy 
wymierne efekty. 

Jak nadchodzi Wielkanoc, to 
musi być malowanie pisanek – 
twierdzi Danuta Romanowska.

Danuta Romanowska zawdzię-
cza tradycje malowania pisanek 
swojej siostrze. Wykonuje pisanki 
woskiem na wszelkich rodzajach 
jajek: kurzych, gęsich, perliczych 
oraz strusich. Strusie jajka otrzy-
mała od znajomych z Wieśnicy. 
- Są wdzięczne do malowania, 
bo na nich można pokazać duży, 
piękny wzór - podkreśla. A jaką 
techniką wykonuje pisanki? - Na 
ugotowane i wystudzone jajka 
nanoszę gorący wosk szpilką 
z dużą główką, cały czas podgrze-
wając wosk na palniku, a potem 
wkładam jajka do farby. Pięknie 
prezentują się pisanki trzyko-
lorowe - zaznacza. Wykonanie 
pisanek wielokolorowych jest 
bardziej pracochłonne. - Naj-
pierw maluję jajko, wkładam do 
farby jaśniejszej, maluję wzór na 
tej jaśniejszej, znowu wkładam do 
farby ciemniejszej i powtarzam 

raz jeszcze. W ten sposób otrzy-
muję więcej kolorów -komentuje. 
Najbardziej lubi farbować jajka 
w naturalnych barwnikach np. 
łuskach z cebuli, ale też używa 
barwników sztucznych. Tradycje 
malowania pisanek przekazuje 
dzieciom i wnuczkom. -Święta są 
wesołe dzięki pisankom – mówi 
Nina, wnuczka pani Danuty, 
która też maluje pisanki, bo jak 
sama mówi, lubi to robić.

Beata Nowak od dziecka  
wszechstronnie uzdolniona

Maciej łuszczki to nasz 
urodzony artysta rzeźbiarz

Danuta Romanowska 
o pisankach wie wszystko

Władysław Gil ma 
89 lat i jest najstar-
szym mieszkańcem 
Stawisk. Uprawiał 
tutaj ziemię o areale 
8 ha, mając do dys-
pozycji pług, brony 
i dwa konie. Uprawiał 

także pszenicę, jęczmień, owies, buraki i ziemniaki. Zboża 
i konopie kontraktował w Strzegomiu. Pan Władysław ma 
piątkę dzieci i z racji wieku już nie prowadzi gospodarstwa 
rolnego, na ojcowiźnie gospodaruje syn. Dawne czasy 
wspomina z nostalgią. Mimo swojej choroby i jak na swój 
sędziwy wiek, pan Władysław tryska humorem, radością 
i pogodą ducha. Ma nadzieję, że 25 marca, kiedy osiągnie 
magiczną granicę 90 lat, odwiedzi go burmistrz.

Józefa Jurgiel osią-
gnęła piękny wiek 
88 lat i należy do 
grona najstarszych 
osób we wsi. Jak 
mówią o niej miesz-
kańcy, jest kobietą 
z klasą, bardzo pra-
cowitą, dobrą i mą-

drą. Pani Józefa jest seniorką wielopokoleniowej rodziny, 
ma cztery córki, 10 wnuków i 16 prawnuków. - I wszystkie 
się wychowały w Stawiskach – mówi z dumą. Jaka jest jej 
recepta na dobre wychowanie dzieci i przyjazne stosunki 
rodzinne? - Miłość i dyscyplina – odpowiada pani Józefa. 
I zaznacza: - Dzieci w biedzie wychowane nie kłócą się. 
Od małego wszyscy pracowali, pomagali sobie wzajemnie 
i tak jest do dziś.

Najstarsi mieszkańcy Stawisk
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Chlubą Wieśnicy jest Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna „Przy-
szłość”,wiodąca RSP w kraju pod 
względem produkcji mleka. Dzię-
ki spółdzielni, wieś charakteryzuje 
się największą obsadą zwierząt 
w gminie Strzegom (w tym bydła 
i trzody).

RSP Wieśnica należy do wizy-
tówek spółdzielczości na Dolnym 
Śląsku, składa się z 22 członków, 
uprawia ziemię na 9 wioskach 
oraz w trzech obrębach miasta 
Strzegom. Areał, który spół-
dzielnia użytkowała w roku 2013 
wynosił 681 ha, w tym: 434,2102 
ha to grunty własne spółdzielni. 
Ogólne zatrudnienie wynosi 26 
osób. RSP Wieśnica jest znana 
z hodowli bydła mlecznego rasy 

holsztyno–fryzyjskiej, czarno-bia-
łej. Stado liczy 440 sztuk, w tym 
230 krów mlecznych. Produkcja 
mleka stanowi filar produkcyjny 
spółdzielni. W roku 2012 wypro-
dukowano 2 217 448 litrów mleka, 
uzyskując średnio od 1 krowy 11 
507 kg mleka. Odbiorcą produk-
cji mleka jest ZOTT Sp. z o.o. 
z Opola. Dodatkowym pionem 
działalności spółdzielni jest pro-
dukcja mięsna, której odbiorcą 
jest Firma Handlowo-Usługowa 
„MIPOL” z Moszczenicy Wy-
żnej. Spółdzielnia od czterech 
lat zajmuje pierwsze miejsce na 
Dolnym Śląsku pod względem 
produkcji mleka. W roku 2009 
osiągnęła trzecie miejsce w kraju. 
Krowy mleczne osiągają wydaj-
ność klasy światowej. W 2012 r. 
uzyskano wynik 11 507 kg mleka 
od jednej krowy, zaś w 2011 roku 
- rekordowy wynik - 12 052 kg 
mleka od jednej krowy. Warto 
podkreślić, że województwo dol-
nośląskie, a szczególnie powiat 
świdnicki zajmują wysoką lokatę 
w skali kraju (po Wielkopolsce 
i Opolszczyźnie) pod względem 
istniejących spółdzielni rolni-
czych. W powiecie świdnickim 
jest 18 RSP, z czego 4 – w gminie 
Strzegom, bowiem tylko 4 na 6 
istniejących przetrwały trudny 
okres transformacji. 

RSP „Przyszłość” wizytówką

Wieśnica (dawniej Fehebeutel, 
Aleksandrowo) to mała wieś 
w północnej części gminy Strze-
gom, malowniczo położona u stóp 
Wzgórz Strzegomskich, wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 374, na 
trasie Strzegom - Legnica. Wie-
śnica jest typowo rolniczą wsią. 
W jej krajobrazie dominują pola 
uprawne,wznoszące się pod ma-
syw Góry Krzyżowej. Zdobią je 
wielkie sterty słomy. Układ prze-
strzenny wsi to typowa ulicówka 
i widłówka. W jej przestrzeń 
architektoniczną wpisało się 17 
gospodarstw wiejskich. Dawniej 
była wsią dworską, z pałacem 
i folwarkiem, po których pozostały 
tylko zabudowania gospodarcze. 
We wsi nie ma żadnych zabytków 
ani placówek kulturalno- oświa-
towych, oprócz świetlicy wiejskiej 
wokół której rozwija się życie 
towarzyskie. Świetlicę w latach 
sześćdziesiątych zbudowali miesz-
kańcy w czynie społecznym. Dziś 
jest jedyną klimatyzowaną i jedną 
z najpiękniejszych, aktywnie dzia-

łających świetlic w gminie Strze-
gom. Życie kulturalne w Wieśnicy 
kwitnie dzięki wielkiemu oddaniu 
i pomysłowości osób działają-
cych w Radzie Sołeckiej, pod 
przewodnictwem sołtysa wsi. 
Wiele imprez jest innowacyj-
nych jak np. Festyn Huśniański, 
nawiązujący do przybyłych tu ze 
wschodu pierwszych osadników 
i dzisiejszych mieszkańców wsi. 
Festyn zorganizowany w 2013 
r. zgromadził 50 osób, kolejny 
w styczniu 2014 – ponad 160 
osób z całej Polski. Zjednoczenie 
w pracy i działaniu na rzecz swojej 
wsi, zachowanie jej tożsamości 
i tradycji przodków to wizytówka 
wsi. Piąta już edycja Balu Prze-
bierańców przyciąga miłośników 
dobrej zabawy z całej Polski, bo 
wszędzie mają przyjaciół. Inicja-
tywy mieszkańców wspiera także 
SCK w ramach zajęć prowadzo-
nych w świetlicy wiejskiej, gdzie 
zatrudniony jest pracownik na 
stanowisku młodszego instruk-
tora. Obecnie zajęcia odbywają 

się w każdy poniedziałek i piątek 
i skierowane są do mieszkańców 
ze wszystkich grup wiekowych. 
W ramach imprez plenerowych 
odbywają się turnieje wsi np. 
Wieśnica – Goczałków Górny 
oraz festyny rodzinne, ponadto 
organizowane są imprezy oko-
licznościowe takie jak: Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, 
Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
Mikołajki i bale karnawałowe. 
W jedynej w gminie Strzegom 
klimatyzowanej świetlicy wiejskiej 
odbyły się spotkania dożynkowe 
dla rolników z gminy Strzegom, 
spotkanie branży kamieniarskiej 
gminy Strzegom oraz spotkanie 
podożynkowe z przedstawicie-

lami grup dożynkowych 2012. 
Mieszkańcy Wieśnicy bardzo 
aktywnie uczestniczą w życiu kul-
turalnym gminy, również poprzez 
udział w Dożynkach Gminnych, 
Diecezjalnych, Jarmarku Wiel-
kanocnym, prezentując bogaty 
dorobek rękodzieła artystycznego 
oraz kulinarnego.

Malownicza Wieśnica

Budowę kanalizacji sanitarnej 
w Wieśnicy wykonano w ramach 
projektu pn. „Zapewnienie pra-
widłowej gospodarki ściekowej 
w gminie Strzegom”, Kontrakt 
IV, Zadanie 1, „Budowa kanali-
zacji sanitarnej we wsi Wieśnica”, 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Odbiór  robót  nas tąp i ł 
30.11.2013 r. W ramach reali-
zacji zadania wybudowano 2,83 
km sieci kanalizacji sanitarnej, 
w tym 1,19 km ks grawitacyjnej 
i 1,64 km ks tłocznej.Wykonawcą 
była firma Sobet S.A. z siedzibą 
w Brzegu i Sitcontec Polska S.A. 
z siedzibą w Bolesławcu. Wartość 
zadania wyniosła 1 438,2 tys. zł. 

Również w 2013 r. mieszkańcy 
Wieśnicy mieli możliwość złoże-
nia wniosków o przyłączenie ich 
budynków do istniejącego zbior-
czego systemu kanalizacyjnego.
Zgodnie z przepisami obowiązek 
podłączenia nieruchomości do ka-
nalizacji spoczywał na właścicielu 
nieruchomości. Koszt takiego 
przyłączenia był indywidualny 
dla każdej z podłączanych posesji. 
Jednak dzięki pozyskanej dotacji 
dla właściciela budynku wyniósł 
tylko10 procent całkowitego 
przedsięwzięcia. Pozostałe koszty 
zostały pokryte z budżetu gminy 
(45 procent) i Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska (45 
procent). Realizacja podłączeń 
budynków do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej, z udziałem 
dofinansowania z gminy Strze-

gom oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w ramach Programu 
priorytetowego „Dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyj-
nego”, została w pełni wykonana. 
Zrobiono 17 sztuk podłączeń, 
o łącznej długości 289,35 mb. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
68,1 tys. zł. W tym samym roku 
zostały odtworzone na-
wierzchnie dróg po 
kanalizacji. Pod-
jęto również 
szereg in-
nych działań. 
W 2011 r. 
wyremon-
towano piec 
centralnego 

o g r z e -
w a n i a 
w świetlicy 
wiejskiej. 

W 2012 r. 
w y k o n a n o 

bieżący remont 
drogi transportu rol-

nego Wieśnica – Żółkiewka oraz 
przekazano kostkę granitową na 
wykonanie chodników w ob-
rębie świetlicy wiejskiej. Także 
w tym roku została przeprowa-
dzona konserwacja rowu me-
lioracyjnego na odcinku ok. 100 
mb. Przeprowadzono remont 
bieżący drogi polnej pomię-
dzy drogą wojewódzką nr 374 
i Żółkiewką na odcinku ok. 1900 
mb. W 2012 r. gmina Strzegom 
przekazała sołectwu nieodpłat-
nie płyty betonowe. Bardzo waż-
ne dla mieszkańców Wieśnicy 
są działania Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu O/
Świdnica, który w latach 2010 - 
2012 poddał konserwacji potok 
Wierzbiak w Wieśnicy. W 2013 
r. gmina Strzegom przekazała 
nieodpłatnie kostkę granitową 
na dokończenie prac związa-
nych z utwardzeniem terenu 
przy świetlicy wiejskiej. W 2013 
r. przeprowadzono remonty 
cząstkowe nawierzchni mine-

ralno - bitumicznych na drodze 
pomiędzy Wieśnicą i Żółkiew-
ką.W 2014r. gmina Strzegom 
zaplanowała uprzątnięcie oraz 
wykonanie nowych obsadzeń 
terenu zielonego przy wiacie 
przystankowej oraz przepom-
powni. Powyższe prace znacząco 
wpłyną na poprawę estetyki wsi 
Wieśnica oraz poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu pojazdów. 

Wieśnica nie zostaje w tyle...
Największą inwestycją było skanalizowanie wsi i wykonanie przyłączeń. W ciągu ostatnich trzech lat wykonano również szereg mniejszych, ale ważnych prac

W ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku zakupiono urządzenia do montażu 
klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, w 2012r . zakupiono profesjonalny piec 
gazowy do kuchni, a w 2013 - wykonano renowację placu przed świetlicą 
wiejską. W roku bieżącym fundusz sołecki zostanie przeznaczony na zakup 
materiałów i sprzętu plenerowego do świetlicy wiejskiej oraz po raz pierwszy 
przeznaczono niewielką kwotę na inicjatywy integracyjne mieszkańców.
- Moją największą radością jest kontakt z ludźmi. Nie byłoby takich wyników 
we wsi bez współpracy z ludźmi. Należy wyróżnić pracę Rady Sołeckiej, a w niej 
zaangażowanie pani Iwony Wójcik, która bierze czynny udział we wszystkich 
działaniach na świetlicy wiejskiej i innych imprezach, przy udziale i pomocy 
oraz dużym zaangażowaniu mojej małżonki Kamili Czyczerskiej. Tutaj należy 
wspomnieć także męża pani Iwony – twierdzi sołtys, Marek Czyczerski. 

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej, wykonano remont drogi transportu rolnego 
Wieśnica – Żółkiewka, konserwację potoku Wierzbiak i rowów melioracyjnych czy wyre-
montowano piec centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej– to tylko kilka z inwestycji, 
które w ostatnich latach zostały zrealizowane we wsi Wieśnica. 

Sołtys Wieśnicy: Marek Czyczerski
Liczba ludności: 101
Powierzchnia: 1,79 [km kw]
Liczba osób na km2: 64,8
Lasy i grunty leśne: 10,55 ha
Powierzchnia użytków  rolnych: 
149,14 ha

- Wieśnica jest jedną z najmniejszych wsi w gminie Strzegom, 
ale z wielkim sercem i wielką gościnnością przyjmuje osoby 
przybywające na uroczystości wiejskie – mówi Marek Czyczer-
ski, sołtys wsi. 
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janina Borkowska 
Janina Bor-

kowska pisze 
pisanki bati-
kową techniką, 
która polega 
na pisaniu ich 
gorącym wo-
skiem, po czym wkłada się je 
do farby. - Wzory pisze się 
szpilką – zaznacza. Szpilkowa 
technika stwarza urzekające 
łezki, układające się w przepięk-
ne, precyzyjne wzory. Techniki 
pisania pisanek nauczyła ją 
mama, a teraz uczy swoje dzie-
ci. - Nawet 4-letnia wnuczka 
pisze - mówi. - My używamy 
tylko szpilki, choć wiem że są 
maszyny do nakładania wosku. 
Żadnej innej techniki zdobienia 
pisanek nie stosuję - twierdzi. 
Bardzo lubi robić na drutach. 
Wykonuje bluzki, swetry, cza-
peczki, głównie dla dzieci, 
swoich wnuczek. Pani Janina 
dba o to, by dzieci realizowały 
swoje pasje rękodzielnicze. 
Córka Alicja wykonuje ozdoby 
z gipsu i z drewna oraz maluje je 
ręcznie. Wykonuje urocze ramki 
do zdjęć. Wnuczka Ola ma 5 
lat, ale przypatruje się i uczest-
niczy we wszystkich pracach, 
a mniejsza wnuczka, trzylatka, 
angażuje się adekwatnie do 
swojego wieku. Synowa Małgo-
rzata haftuje krzyżykiem piękne 
obrazy. Urzekające maki wprost 
wychodzą z ram obrazów. 

Małgosia Wojcieszak 
Pani Mał-

gorzata haftu-
je, szydełkuje, 
robi pisanki. 
Haftem krzy-
ż y k o w y m 
pasjonuje się 
od trzech lat, 
podpatrując techniki pracy 
z igłą u swojej koleżanki Iwony 
Wójcik. Uwielbia haftować 
kwiaty, pejzaże, młyny i kot-
ki. Jej naturalistyczne obrazy 
urzekają głębią i przenikaniem 
barw. Pisanki ozdabia haftem, 
robi koronkę szydełkiem, pisze 
woskiem. Uwielbia tradycyjne 
wzory kraszanek z Opolsz-
czyzny, bo mają ciemne tło – 
brązowe, granatowe, czerwone, 
czy ciemnozielone. Jajka farbuje 
krepiną, bo dobrze puszcza 
farbę.

Iwona Wójcik 
Pr z ep ięk-

n ie  ha f tu j e 
obrusy, szyje, 
s z yd e łk u j e , 
robi pisanki, 
które ozdabia 
haftem krzy-
ż y k o w y m , 
szydełkiem i bardzo lubi robić 
pisanki skrobane. Najwięcej 
satysfakcji sprawiają jej pi-
sanki wykonane szydełkiem. 
- Wszyscy mogą je robić. 
Jak ktoś nie ma wyobraźni, 
to może skorzystać z goto-
wych wzorów - zaznacza. 
Najlepiej do tego nadaje się 
jajko styropianowe. Robimy 
tak jak serwetkę i zaciągamy 
z samej góry. Ładnie wyglą-
dają w nich pisanki przeźro-
czyste. Najtrudniej robi się 
drapane kraszanki. Rysuję 
wzór i skrobię. To jest bardzo 
pracochłonne. Lubię dzier-
gać, szyć, robić na drutach… 
Wszystkiego nauczyła mnie 
mama. - Najbliższe sercu 
prace to bluzka i fartuszek 
dla mojej wnuczki do stroju 
krakowskiego – stwierdza. 
Należy kultywować tradycję 
i uczyć dzieci ją pielęgnować. 
Jej pasją jest aranżacja ogro-
dów przydomowych, czego 
przykładem może być otocze-
nie jej własnego domu. 

Zofia Warych
Zna wszys- 

tkie sposoby 
haf tu  ręcz-
nego. Ha f t 
krzyżykowy 
i richelieu to 
j e j  spec ja l -
ność. Haftuje 
ściegiem richelieu już od 10 
lat. Serwety, poduszki, obrusy, 
bieżniki w jej rękach nabierają 
iście królewskiego wyrazu. 
Haftem krzyżykowym ozda-
bia chusteczki i poduszki. 
Najpierw wykonuje go na 
kanwie, a później wszywa 
w poduszki. Nieobce jest jej 
szydełkowanie. Wykonuje 
piękne szydełkowe bluzki, 
nad którymi praca trwa cza-
sem parę miesięcy i misterne 
falujące serwetki.Robi też 
ozdoby świąteczne, które 
wykonuje z włóczki. 

Życie kulturalno – oświa-
towe i  gospodarcze wsi 
projektuje sołtys Marek 
Czyczerski i Rada Sołecka, 
w skład której wchodzą: 
Adam Rogala, Iwona Wój-
cik, Ryszard Żmijewski.

- Wieśnica to jest wieś, któ-
ra połączyła ludzi myślących 
o przyszłości, dbających o swo-
je korzenie i o mieszkańców 

całej gminy. Największą moją 
radością jest współpraca i prze-
bywanie z mieszkańcami wsi. 
Bez ludzi nie ma sensu działal-
ność społeczna – mówi Marek 
Czyczerski, sołtys wsi. Marek 
Czyczerski jest sołtysem wsi 
Wieśnica już czwartą kadencję. 
Działalność społeczną zaszcze-
pił mu ojciec, który również 
był sołtysem kilka kadencji.  
Jak sam mówi, jego głównym 
obowiązkiem jest uczestnicze-
nie w życiu wsi, wysłuchiwanie 
problemów i w miarę możli-
wości rzetelne rozwiązywanie 
ich na bieżąco oraz pośredni-
czenie w kontaktach między 
mieszkańcami wsi a władzami 
samorządowymi gminy. 

Rodzinne spotkanie przy ka-
wie miało także retrospektyw-
ny aspekt. To był dobry czas 
na wspomnienia i utrwalenie 
w pamięci najważniejszych 
zdarzeń, które wyznaczyły 
koleje jego losu. Bogatą fak-
tografię jego życia przedstawia 
galeria zdjęć i pamiątek, które 
nosi w sercu, przechowuje 
w pamięci, a eksponuje na 
półkach w korytarzu. Bazyli-
Czyczerskiurodził się w 1924 
r. we wsi Husne Niżne, która 
przed II wojną światową znaj-
dowała się w granicach Polski 
i wchodziła w skład powiatu 
turczańskiego, w wojewódz-
twie lwowskim. Jego ojciec był 
znanym działaczem lokalnym 
i pełnił zaszczytną funkcję 
prezesa Związku Szlachty Za-
grodowej. Spokojne życie wsi 
zakłóciło wejście w 1939 roku 
Rosjan, a w 1942 - Niemców. 
Kiedy w 1944 roku tereny 

te odbiły wojska rosyjskie, 
wcielono miejscową ludność 
w szeregi Armii Czerwonej, 
tłumacząc, że „jednego wroga 
będą bić, a pozwolenia wstą-
pienia do wojska polskiego 
i tak nie dostaną” - wspomina 
pan Bazyli. Walczył o wolność 
Polski, idąc do Berlina przez 
Czechy, gdzie został ciężko 
ranny. Jego marzenie spełniło 
się w 1945 r., kiedy został 
wcielony w szeregi Wojska 
Polskiego. Po zakończeniu 
wojny powrócił do domu, 
ale „Polski już tam nie było”. 
Wraz z 14 polskimi rodzina-
mi zdecydował się na wyjazd 
na Ziemie Odzyskane, ale 
skierowano ich do Szczecina, 
gdzie wystraszyły ich opusz-
czone domostwa, brak zabu-
dowań gospodarczych i gorz-
kie słowa burmistrza: - Nie do 
takiej Polski przyjechaliście, 
coście myśleli. Zatem ko-

lejny transport i tym razem 
Wieśnica. Gospodarowanie 
na 7 ha ziemi i poczucie, że 
nareszcie są „na swoim”.Dziś 
pan Bazyli ma piątkę dzieci, 
kochającą rodzinę i bagaż 
przeżyć, na których buduje 
swoją teraźniejszość młode 
pokolenie, pielęgnujące tra-
dycje ojców. Gdy w 2002 r. 
prezydent RP mianował pana 
Bazylego na stopień podpo-
rucznika Wojska Polskiego, 

doceniając jego wielki wkład 
poniesiony w walce o wolność 
Polski podczas II wojny świa-
towej, poczuł się spełniony. 
W dzień Jubileuszu Jego 90. 
urodzin życzymy syberyjskie-
go zdrowia, lwowskiego po-
czucia humoru, turczyńskiej 
codziennej radości i jeszcze 
wielu kolejnych pięknych lat 
przeżytych w kręgu miłości, 
przyjaźni i obecności wokół 
samych dobrych ludzi.

Sołtys i jego rada

Najstarszy mieszkaniec Wieśnicy

O Wieśnicę przez cały rok dbają ludzie, którzy wierzą, że warto pracować na rzecz swojego zakątka świata

Życzymy syberyjskiego zdrowia, lwowskiego poczucia humoru, turczyńskiej codziennej radości i szczęścia 

Wieśnica ma swój produkt 
lokalny, który promuje pod-
czas uroczystości gminnych. 
Niepowtarzalny smak ma 
wieśnicki kindziuk, pysz-
nie smakują wieśnickie 
tarczanki, a całości 
dopełnia orzeź-
wiająca nalew-
ka ze świe-
żego ogórka 
wg receptury 
sołtysa.

Wieśnicki 
kindziuk to 
dojrzewająca 
„szynka z poń-
czochy”. Swój smak 
zawdzięcza takim przyprawom 
jak: sól, jałowiec, tymianek 
i rozmaryn. Podsycha 5 dni 
w lodówce, a później dojrzewa 
w pończosze, 5 razy owiniętej 
wokół mięsa. Przechowuje się 
dobrze w woreczku lnianym. 

Wieśnickie tarczanki wyko-

nuje się z masy ziemniaczanej, 
będącej połączeniem tartych 
ziemniaków surowych i go-
towanych, z farszem z bia-
łego sera i cebulki w środku. 

Owalne w kształcie tarczan-
ki, przed podaniem po-

krojone w dwucen-
tymetrowe plastry 

i podsmażone, 
smakują wy-
śmienicie.

Orzeźwia-
jąca nalewka 
ze świeżego 

ogórka jest do-
brym napojem 

na  każdą  porę 
roku. Swój niepowtarzalny 
smak zawdzięcza świeżym 
ogórkom zalanym wódką i spi-
rytusem. Po tygodniu zlana 
i doprawiona przegotowaną 
wodą z cukrem, stanowi do-
skonały dodatek do propono-
wanych potraw.

Mają swój lokalny produkt 

-Postawił go z wdzięczności 
za to, że mógł się ponownie 

spotkać z rodziną. Z inicjatywy 
społecznej krzyż ten został 

później przeniesiony na obecne 
miejsce, część starego krzyża 
zakopano pod nowym, przez 
nas postawionym, 5 lat temu na 
posesji jego syna Ryszarda 
Żmijewskiego– opowia-
da Marek Czyczerski. 
Tutaj co roku odbywają 
się msze święte, majów-
ki, święcenie pokarmów 
wielkanocnych. Jest 
to miejsce spo-
tkań modli-
tewnych mło-
dzieży.Wieśni-
ca zafundowała 
także gazon 
przy pomniku 
świętej Trójcy 
w  S t r z e g o -
miu. – Tam stał 
sam cokół i śp. 
ks. prałat Stanisław 
Siwiec zwrócił się do 

mnie z pytaniem, czy wykonam 
u mnie w zakładzie taki gazon, 
który wcześniej tam stał. Pod-
jąłem się jego wykonania i dziś 

zdobi to miejsce – mówi 
sołtys. Oprócz tego wy-
konałem z piaskowca 
popiersie papieża Jana 
Pawła II do kościo-
ła pw. Najświętszego 

Zbawiciela Świata 
i Matki Bożej 

Szkaplerznej 
z Góry Kar-
mel w Strze-
gomiu, czyli do 
naszej parafii, 
a na jubile-
usz 100-lecia 
p o w s t a n i a 
budynku LO 

w Strzegomiu, 
pamiątkową tablicę 
okolicznościową. 

Wiejskie inicjatywy społeczne
Wieś nie ma zabytków, ale ma symboliczny krzyż, który 
został postawiony przez Emila Żmijewskiego, jako wotum 
za szczęśliwy powrót z Niemiec, gdzie był zesłany podczas 
II wojny światowej na przymusowe roboty.

Bazyli Czyczerski, najstarszy mieszkaniec wsi obchodzi Ju-
bileusz 90 -lecia urodzin. Z tej okazji burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta i jego zastępca – Wiesław Witkowski 
złożyli gratulacje i najserdeczniejsze życzenia zacnemu 
Jubilatowi.
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Darmowy dowóz 
dla najmłodszych

Zmiana ustawy o systemie 
oświaty dała możliwość radom 
gminy do wyrażenia zgody 
na zorganizowanie dzieciom 
bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do przed-
szkola lub innej formy wycho-
wania przedszkolnego, do szkół 
podstawowych i gimnazjów 
również w przypadkach, w któ-
rych nie ma takiego obowiązku 
ustawowego. 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta, biorąc pod 
uwagę duże natężenie ruchu na 
drogach, a także zobowiązania 
poprzednich kadencji rady, 
które w procesie reorganizacji 
sieci szkolnej zapewniały o do-
wozie uczniów, przygotował 
projekt uchwały o wyrażeniu 
zgody na zapewnienie bez-
płatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu dla dzieci 
oraz uczniów w roku szkol-
nym 2014/2015. Radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu przy-
jęli tę uchwałę na posiedzeniu 
w dniu 12 lutego br. Należy 
podkreślić, że Rada Miejska 
w Strzegomiu uchwałę o tej 
treści podejmowała również 
w latach ubiegłych. 

red

- Tego dnia uczniowie klas hu-
manistycznych (Ia, IIa, IIIa i IIIb) 
spotkali się w auli, aby wspólnie 
z aktorem miło spędzić 3 godziny, 
a ponadto zdobyć podstawową 
wiedzę z zakresu aktorstwa. At-
mosfera całego spotkania była 
bardzo przyjazna, a w czasie prze-
rwy czekały na nas pyszne ciasta 
i przekąski – relacjonuje licealistka, 
Katarzyna Kurek. – W trakcie 
warsztatów dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy, między 
innymi: jak sobie poradzić ze 
stresem przed ważnym wystąpie-
niem, co ubiór człowieka „mówi” 
o nim oraz jak wiele możemy 
wyczytać z gestów i mimiki twarzy 
osoby, której w ogóle nie znamy. 
Oprócz tego aktor zdradził nam, 
jak wyglądają przygotowania do 
spektakli oraz przedstawił kilka 

sposobów na poprawienie dykcji 
i wymowy – dodaje uczennica. 
Okazało się, że praca aktora wcale 
nie jest taka łatwa, jak mogłoby 
się wydawać i nawet najbardziej 
doświadczeni artyści przeżywają 
ogromny stres przed występem. 
Łukasz Płoszajski opowiedział 
także o swoich licealnych cza-
sach. - Dowiedzieliśmy się, jakiej 
muzyki słuchał i jak spędzał wolny 
czas ze swoimi przyjaciółmi. Pod-
powiadał również tegorocznym 
maturzystom, co powinni zrobić, 
aby jak najlepiej przygotować się 
do prezentacji z języka polskiego. 
Elementy wiedzy z zakresu reto-
ryki i ruchu scenicznego okazały 
się cenną lekcją dla tegorocznych 
maturzystów, ale i dla uczniów, 
którzy z egzaminem maturalnym 
będą musieli się zmierzyć za rok 

lub za dwa lata. Chętnie wdawał 
się w dyskusję z uczniami i cier-
pliwie odpowiadał na wszystkie 
zadawane mu pytania. Mieliśmy 
wrażenie, że stoi przed nami nasz 
kolega, a nie osoba znana w całej 
Polsce. Jego podejście i sposób 
bycia natychmiast sprawiły, że 
poczuliśmy się pewnie i nie krę-
powaliśmy się wyrażać opinie na 
poruszane w czasie dyskusji tema-

ty. O tym, że aktor jest przyjacie-
lem młodzieży i potrafi znaleźć 
wspólny język z młodymi ludźmi, 
przekonaliśmy się w listopadzie 
podczas przedstawienia andrzej-
kowego, które przygotowaliśmy 
w naszej szkole – podkreśla Kasia 
Kurek. Swoją postawą Łukasz 
Płoszajski udowodnił, że sukces 
nie zawsze zmienia człowieka 
w nieprzystępnego i zarozumia-

łego, a dzięki ciężkiej systema-
tycznej pracy można zajść daleko. 
- Myślę, że wszyscy licealiści byli 
zachwyceni tym, że mieli oka-
zję porozmawiać w cztery oczy 
z profesjonalistą w dziedzinie gry 
aktorskiej i wynieśli ze spotkania 
i warsztatów wiele przydatnych 
rad i wskazówek, które na pewno 
wykorzystają w przyszłości – koń-
czy licealistka.

Znany aktor w naszym LO 
Projekt współfinansowany z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Była to już piąta edycja 
„Festiwalu Nauki” w ramach 
tzw. „Kopernikaliów”. Przy-
gotował go zespół nauczycieli 
z matematyki i przyrody, przy 
pomocy uczniów klasy V b. 
W ramach festiwalu uczniowie 
tej klasy przygotowali wystawę 
edukacyjną pt. „Magia mate-

matyki i przyrody”. Wystawa 
cieszyła się sporym zaintereso-
waniem uczniów kl. I – V oraz 
oddziału „0”, którzy licznie 
odwiedzali poszczególne sta-
nowiska. Jak zgodnie twierdzą 
organizatorzy – nauczyciele 
matematyki i przyrody, wysta-
wa pozwoliła odwiedzającym 

wejść odważniej w świat na-
uki, gdzie każdy może badać, 
eksperymentować, poszukiwać 
i odkrywać. Uczniowie mieli 
okazję poznać bogactwo inte-
raktywnych zabawek, odpo-
wiednio dobranych narzędzi 
i modeli.

red

Warsztat jest wyłącznie pro-
wadzony przez samorząd lo-
kalny, na mocy porozumienia 
ze Starostwem Powiatowym 
w Świdnicy. Obecnie na terenie 
naszego powiatu funkcjonują 
trzy placówki Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej - przy Szkole 
Specjalnej w Świdnicy, w Mo-
krzeszowie oraz w Strzegomiu. 
Remont 11 pomieszczeń na 
potrzeby warsztatu zamknął się 
w kwocie 576 465,44 zł, z czego 
349 956 zł to środki z PFRON, 
a 226 509,44 zł to wkład wła-
sny gminy Strzegom. Koszt 
zakupu wyposażenia wyniósł 
108 596,99 zł, w czym udział 
środków PFRON stanowił 
kwotę 63 111,75 zł, natomiast 
gminy Strzegom 45 485,24 zł. 
Uroczyste otwarcie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej odbyło się 
20 grudnia 2013 roku i od tego 
momentu do placówki uczęszcza 
25 uczestników z umiarkowa-
nym bądź znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Grudzień 
był miesiącem wspólnego po-

znania się i zaprzyjaźnienia. - 
W styczniu wzięliśmy się ostro 
do pracy. Każdy uczestnik warsz-
tatu podjął samodzielnie decyzję 
odnośnie wyboru pracowni, 
w której spędzi najbliższy rok. 
Powoli powstają pierwsze prace 
w poszczególnych pracowniach 
np. malowane na drewnie anioły, 
ozdoby ścienne, poduszki, czy 
obrazy - relacjonuje Sabina 
Kubacka, kierownik warsztatu. 
Kadrę warsztatów tworzy pięciu 
instruktorów terapii zajęciowej, 
psycholog, rehabilitant, pielę-
gniarka oraz pracownik admini-
stracyjno - księgowy i kierownik. 
Uczestnicy Warsztatu pracują 
z pasją na rzecz środowiska 
lokalnego. Przy współpracy 
z Zespołem Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu podjęli się malo-
wania ogrodzenia, a także sprzą-
tania terenu wokół wspólnego 
budynku. W najbliższym czasie 
planują zagospodarować część 
terenu na działkę i warzywa, aby 
siać, plewić i czekać na zbiory.  
- Chcemy także stworzyć miejsce 

odpoczynku na świeżym powie-
trzu, kącik rekreacyjno - wypo-
czynkowy wyposażony w stoły, 
ławki i grilla. Zajęcia odbywają 
się w grupach pięcioosobowych. 
Uczestnicy warsztatu wykonują 
prace w zakresie sporządzania 
posiłków, utrzymania terenów 
zielonych, szycia ręcznego 
i maszynowego, prace porząd-
kowe, działalność na rzecz 
społeczności lokalnej i inne. 
Młodzi ludzie nie kryją rado-
ści z faktu, że warsztat jest na 
miejscu i nie muszą dojeżdżać 
do Świdnicy, czy innych miast. 
A co sądzą o Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Strzegomiu? 

- Lubię najbardziej pomagać 
i lubię tu być codziennie. Ob-
chodzimy tu urodziny i imieni-
ny i inne ważne imprezy, były 
też Walentynki – mówi Ania. 
Radek lubi tu przychodzić, bo 
jest wesoło ze wszystkimi. - 
Podoba mi się jak tu się robi 
aniołki i dostaję za to miliony 
i mogę sobie za to kupić buty, 
czy czapkę - stwierdza. Kornel 
rozsądnie zauważa: - Warsztaty 
utworzyła gmina Strzegom. 
Gmina to burmistrz i Rada 
Miejska. Cieszę się, że warsz-
tat jest na miejscu i nie muszę 
dojeżdżać. 
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Festiwal Nauki w PSP nr 2

Dobrze, że Warsztaty Terapii Zajęciowej są na miejscu

Była to już piąta edycja „Festiwalu Nauki” w strzegomskiej „Dwójce” w ramach tzw. Kopernikaliów

W najbliższym czasie uczestnicy warsztatu planują zagospodarować część terenu na działkę i warzywa

Dyrekcja i grono pedago-
giczne PSP Nr 4 w Strzegomiu 
zapraszają dzieci pięcioletnie, 
sześcioletnie i siedmiolatki wraz 

z rodzicami na „Dzień Otwarty” 
w szkole, który odbędzie się 4 
marca br. o godz. 17.00.

red

Dyrekcja Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Strzego-
miu zapraszamy dzieci 5-6-7-
letnie z rodzicem lub opieku-

nem na Drzwi Otwarte Szkoły 
w dniu 6 marca br. o godzinie 
16.30.

red

Punkt przedszkolny „Słoneczna 
Kraina” powstał w październiku 
2011 roku w Żółkiewce. Początko-
wo działał jako Klub Malucha, od 
lutego 2012 roku został wpisany do 
ewidencji niepublicznych placówek 
oświatowych. 

Do przedszkola uczęszcza obec-
nie 25 dzieci - w wieku od 2 do 
5 lat. - W „Słonecznej Krainie” 
zrywamy ze sztucznym podziałem 
dzieci na grupy wiekowe. Jesteśmy 
zdania, że różnica wiekowa sprzyja 
naturalnej socjalizacji, prowadzi do 
wzajemnej wymiany doświadczeń 
młodszych i starszych dzieci, 
przez co sprzyja efektywniejsze-
mu uczeniu się - mówi Iwona 
Iwanicka, dyrektor placówki. 
Przedszkole dysponuje doskonale 
wykształconą kadrą pedagogiczną. 
- W naszym przedszkolu pracują 

cztery wychowawczynie oraz 
anglista, logopeda, fizjoterapeuta, 
plastyk i katecheta. Dzieci są 
także pod stałą opieką zaprzy-
jaźnionego psychologa. Nasze 
dzieci regularnie biorą udział 
w zajęciach muzycznych oraz 
zajęciach, w których towarzyszą 
im zwierzęta - konie, kozy, psy. 
W „Słonecznej Krainie” dzieci 
mogą rozwinąć skrzydła, mogą 
uczyć się tego, czego chcą. Taka 
nauka jest dla nich każdego dnia 
ekscytującą przygodą - komen-
tuje dyrektor. Panuje tam równo-
uprawnienie, wzajemny szacunek 
i możliwość decydowania o sobie. 
Ciocie i wujkowie ze Słonecznej 
Krainy starają się być inspirujący-
mi mentorami, wspierając dziecko 
w rozwoju osobowości.
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Dzień otwarty w PSP nr 4

Dzień otwarty w „Dwójce”

Taka jest „Słoneczna Kraina”

Puzzle geometryczne i przyrodnicze dotyczące ekologii, obserwacje mikroskopowe oraz mozaiki, parkietaże, globusy, 
mapy geograficzne, plansze edukacyjne, ciekawe badania przyrodnicze dla uczniów – to wszystko można było zobaczyć 
w trakcie Festiwalu Nauki, który odbył się 13 lutego br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu.

W strzegomskim LO, 13 lutego br. odbyła się inauguracja 
zajęć aktorskich i medialnych dla klas humanistycznych, 
które poprowadził aktor Łukasz Płoszajski, znany z seria-
lu „Pierwsza miłość” i „Hotel 52”. A 20 lutego odbyły się 
warsztaty otwarte dla dzieci i młodzieży z miasta i sołectw 
gminy Strzegom z Łukaszem Płoszajskim. Kolejne już 28 
lutego br. Wstęp jest wolny. Zapraszamy! 

W programie: wystąpienie dyrektora szkoły, prezentacja multimedialna, 
występy kół tańca uczniów klas młodszych i starszych oraz chóru szkolnego, 
zwiedzanie szkoły i rozmowy z nauczycielami oraz zapisy dzieci do szkoły 
(potrzebny PESEL i akt urodzenia dziecka). Serdecznie zapraszamy! 

Gmina Strzegom, jako jedna z trzech jednostek samorzą-
dowych w Polsce podjęła się utworzenia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Strzegomiu przy ul. Al. Wojska Polskiego. 
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Za nami pierwszy tydzień 
Magicznych Ferii w SCK 
II, podczas których 60 dzieci 
wzięło udział w szeregu gier 
i zabaw, turniejach, zajęciach 
wokalnych i tanecznych. 

Uczestnicy Magicznych Ferii 
zwiedzili już Wieżę Targową, 
komisariat policji i remizę stra-
żacką. W programie były rów-
nież projekcje filmowe, teatrzyk 
i wspólne grillowanie. Zajęcia 
prowadzą animatorzy kultury ze 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury oraz wykwalifikowani in-
struktorzy tańca współpracujący 
z SCK. A co czeka najmłodszych 
w drugim tygodniu ferii? 

W programie były zabawy ru-
chowo - taneczne, wspólne śpiewa-
nie,  wiele konkursów z nagrodami 
oraz słodki poczęstunek. Zabawę 
poprowadziła Elżbieta Pienio. 
Dzień Świętego Walentego, wy-
pełniony serduszkami, to wspaniała 
okazja do tego, by podzielić się 
swoją miłością z najbliższymi. 

- Impreza ta była wielką 
frajdą dla naszych małych 
przedszkolaków, które świetnie 
się bawiły wraz ze swoimi opie-
kunkami. Dzięki tego typu wy-
darzeniom, dzieci mają szansę 
nauczyć się dzielić uczuciami 
z innymi.
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Ferie na półmetku

święty Walenty u naszych przedszkolaków

Strzegomskie Centrum Kultury przygotowało dzieciom moc atrakcji: zabaw, gier i niespodzianek 

Dzięki takim wydarzeniom dzieci mają szansę uczyć się dzielić uczuciami z innymi i świetnie się bawić

06.03.2014 r. godz. 16.00 – 
Świetlica Wiejska w Granicy – 
„Kopciuszek” – przedstawienie 
teatralne w wykonaniu aktorów 
Teatru Urwis z Krakowa
06.03.2014 r. godz. 17.30 – 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Olszanach (remont świetlicy) 
– „Kopciuszek” – przedstawienie 
teatralne w wykonaniu aktorów 
Teatru Urwis z Krakowa
07.03.2014 r. godz. 16.00 – 
Świetlica Wiejska w Rogoźnicy 
– „Morska przygoda” – przed-
stawienie teatralne w wyko-
naniu aktorów Teatru Urwis 
z Krakowa
07.03.2014 r. godz. 17.30 
– Hala sportowa w Goczał-
kowie – „Morska przygoda” 
– przedstawienie teatralne 
w wykonaniu aktorów Teatru 
Urwis z Krakowa
Teatr Urwis z Krakowa będzie 
gościł na zaproszenie Stowa-
rzyszenia AKCJA i SCK
08.03.2014 r. godz. 18.00 – 
sala balowa SCK II – Koncert 
Krystyny Giżowskiej z okazji 
Dnia Kobiet (bilety 25 zł)
16.03.2014 r. godz.16.00 – 
sala balowa SCK II – Kabaret 
Skeczów Męczących (bilety 
40 zł)
21.03.2014 r. godz. 9.30 – Po-
witanie wiosny – przemarsz 
ulicami miasta wiosennego 
korowodu z udziałem dzieci 
ze strzegomskich przedszkoli, 
prezentacje artystyczne i kon-
kursy z nagrodami w Parku 
Miejskim

Strzegomskie Spotkania z Te-
atrem
Cykliczne wydarzenie kulturalne, 
którego głównym celem jest edu-
kacja teatralna oraz prezentacja 
amatorskich działań wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców 
naszej gminy.
24.03.2014r. godz. 10.00 – sala 
balowa SCK II – Poetyckie Kon-
frontacje Przedszkolaka
26.03.2014r. godz.10.00 – CAS 
Karmel – Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Ulubieńcy spektakli 
teatralnych” dla dzieci z przedszkoli 
i uczniów szkół podstawowych
26.03.2014r. godz.16.00 – sala 
balowa SCK II – „Żabi Książę” 
– przedstawienie teatralne w wy-
konaniu aktorów Teatru Urwis 
z Krakowa
27.03.2014r. godz.10.00 – sala 
balowa SCK II – „Turniej Wiedzy 
o Teatrze” dla uczniów szkół pod-
stawowych
27.03.2014r. godz.16.00 – CAS 
Karmel – „Przy kawie i herbacie” – 
spotkanie miłośników teatru i opery. 
W programie aktualności teatralne
28.03.2014r. godz.10.00 – sala 
balowa SCK II – VI Przegląd 
Teatrzyków Dziecięcych „O złoty 
pantofelek Kopciuszka” 
24 – 31.03.2014r. – CAS Karmel 
– „Ulubieńcy spektakli teatralnych” 
–pokonkursowa wystawa prac 
plastycznych
Imprezy wyjazdowe
14.03.2014 r. – Opera Wrocławska 
– spektakle operowe: „Rycerskość 
wieśniacza” Pietro Mascagniego, 
„Pajace” Ruggiera Leoncavalla.

Związek Polaków w Górnej 
Austrii, którego prezesem jest 
Mariusz Wojciów ze Strzegomia, 
zorganizował 8 lutego br. „Wielki 
Bal Karnawałowy”, który odbył 
się w miejscowości Linz. Hasłem 
przewodnim balu był „śmiech to 
zdrowie”. Celem tegorocznego 
balu była przede wszystkim ak-
tywacja spotkań z Polakami na 
obczyźnie. Nie zabrakło na nim 
przedstawicieli z urzędu z Linz. 
Polonię roztańczył zespół An-
drzeja Zalewskiego „Ty i Ja” ze 
Strzegomia. 130 uczestników 

bawiło się do późnych godzin 
nocnych. Oczywiście nie obyło się 
bez pysznych przekąsek i gorących 
dań przygotowanychprzez zarząd 
ZPwGA. Zadbano również o wie-
le atrakcji, jakimi były m.in. liczne 
konkursy – żywiołowy taniec „Hu-
la-Hula” w wykonaniu hawajskich 
tancerek, czy męski „Galop słonia”. 
Bal Karnawałowy w Austrii to już 
wieloletnia tradycja, dzięki której 
wielu Polaków mieszkających 
poza swoim rodzinnym krajem 
ma możliwość spotkać się i miło 
spędzić czas.

Trwa drugi tydzień ferii 
zimowych. Strzegomska bi-
blioteka i jej filie przygoto-
wały dla swoich czytelników 
wiele wspaniałych atrakcji. 
Poniżej podajemy rozkład za-
jęć w Kostrzy i Stanowicach. 
W Strzegomiu, Żółkiewce, 
Goczałkowie i Jaroszowie 
zajęcia odbyły się w dniach 
17-21 lutego br.

Filia Biblioteki w Stano-
wicach

W terminie 24-28 lutego 
2014 r. – w godz. 11.00-
15.00 – zajęcia „Dla każdego 
coś ciekawego”.

W programie: gry i zabawy 
grupowe, świetlicowe z wy-

korzystaniem metody Klanza 
(bingo, rebusy rysunkowe, 
karty skojarzeniowe), wyko-
nanie upominków na Dzień 
Kobiet, zajęcia plastyczne, 
zajęcia z tekstem literackim.

Filia Biblioteki w Kostrzy
W terminie 24-28 lutego 

2014 r. – w godz. 12.00-
15.00 m. in. konkurs „W kra-
inie baśni”, zajęcia plastyczne 
m. in . z  wykorzystaniem 
origami, masy solnej i pasty 
do zębów, rozwiązywanie 
krzyżówek, głośne czytanie 
bajek, gry i zabawy ruchowe, 
turniej gier stolikowych.
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co w naszej kulturze w marcu? 

Bal Polonijny w austrii

atrakcyjne ferie z biblioteką

24.02.2014r. Gry i zabawy integracyjne, zajęcia szachowe 

i wokalne

25.02.2014r. Zajęcia plastyczne

26.02.2014r. Zajęcia taneczne, szkółkę angielskiego

27.02.2014r. Projekcja filmu

28.02.2014r. Bal przebierańców, widowisko przygoto-

wane przez Teatr Iluzji Magiczne Show pt. „Czarodziej 

i wróżka” 

Codziennie dzieci otrzymują słodki poczęstunek. 

Dzieci starsze zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Strzegomiu 

na warsztaty plastyczne, które prowadzi Zbigniew Jurgielewicz. 

Rozpoczęły się one w poniedziałek (24 lutego) i potrwają do piątku 

(28 lutego), w godzinach: 14.00 – 15.30.

 „Karnawałowe Walentynki” - pod takim hasłem odbyła 
się impreza dla dzieci z przedszkoli, które 14 lutego 
zawitały do SCK. 
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Będzie nowa droga 
Gmina Strzegom ogłosiła prze-

targ na przebudowę drogi gminnej 
prowadzącej do cmentarza w Jaro-
szowie wraz z odwodnieniem.

Zakres robót będzie obejmował: 
wykonanie warstwy wzmocnio-
nego podłoża, wykonanie podbu-
dowy, warstwy wiążącej, warstwy 
ścieralnej, krawężników betono-
wych, wyprofilowanie poboczy 
z nadaniem spadków, zagęszczenie 
poboczy niesortem kamiennym, 
obłożenie skarp humusem i obsia-
nie trawą, oczyszczenie elementów 
istniejącego odwodnienia z namu-
łu, ewentualnie pogłębienie, spraw-
dzenie przelotowości kanalizacji 
deszczowej i oczyszczenie wlo-
tów z krzewów i trawy, regulację 
pionową studzienek dla włazów 
kanałowych. – Ta droga jest bardzo 
potrzebna naszym mieszkańcom, 
a nigdy nie była remontowana 
- mówi radna Rady Miejskiej w 
Strzegomiu, Krystyna Lewicka. 
Termin wykonania prac przewi-
dziany jest na 29 sierpnia br.
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Wieś Graniczna jest jedną z 
najmniejszych w gminie Strze-
gom. Przez lata zapomniana, teraz 
zaczyna powoli nadrabiać stracony 
czas. W 2012 r. wybudowano tam 
piękny plac zabaw dla najmłod-

szych, teraz remontowane jest 
pomieszczenie, w którym sołtys i 
Rada Sołecka będą mogli spoty-
kać się z mieszkańcami wsi.  

Aby „sołtysówka” mogła po-
wstać, niezbędne było pozyskanie 

odpowiedniego lokalu z zasobu 
Agencji Nieruchomości Rolnej. 
Władzom samorządowym to 
się udało i od początku lutego br. 
ruszyły prace remontowe dwóch 
pomieszczeń w budynku Granicz-

na 11. Jedno z przeznaczeniem 
właśnie na „sołtysówkę” (o pow. 
35 m kw.) i drugie na potrzeby 
mieszkalne. Prace adaptacyjne 
zakończą się na począt-
ku marca. 
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Graniczna z „sołtysówką”
To pomieszczenie jest niezbędne do lepszej współpracy z mieszkańcami. Może powstanie Koło Gospodyń Wiejskich? 

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Szlakiem Granitu” 
zaprasza do udziału w szkoleniu 
dwudniowym pn. „Questy i gry 
terenowe ważnym elementem 
poznawania i informowania 
o obszarze partnerstwa”. 

Szkolenie odbędzie się 15-16 
marca 2014 r. (sobota - nie-
dziela) w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Lubachowie. 
- Zaczynamy w sobotę około 
godz. 10.00, a kończymy w nie-
dziele po godz. 14:00 – informu-
ją organizatorzy. 

W programie uwzględniono: 
•	 Wstęp	do	tematyki:	definicje	

pojęć, różnice pomiędzy grą 
terenową a questem. 

•	 Zasady	 tworzenia	 questów	
i gier terenowych 

•	 Dziedzictwo	 przyrodnicze,	
kulturowe i historyczne re-
gionu - inwentaryzacja i we-
ryfikacja, odkrywanie wyjąt-
kowości obszaru 

•	 Analiza	 SWOT	pod	 kątem	
rozwoju questingu i gier tere-
nowych 

•	 Wykorzystywanie	gier	tereno-
wych i questingu przy promo-
cji turystycznej regionu 

•	 Przepisy	prawne	
•	 Prezentacja	dobrych	praktyk	
•	 Zajęcia	terenowe	
•	 Sesja	pytań	i	odpowiedzi	
•	 Podsumowanie	 i	 zakończe-

nie 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 
dnia 28 lutego 2014 r. 
Osoba do kontaktu: Justy-
na Olkiewicz-Sobczak, tel. 
71/733 78 88, promocja@lgd-
szlakiemgranitu.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu”
Udanin 86 B, 55-340 Udanin
tel. 71 733 78 888
poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl

Trwa remont i przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Rusku. 
Przypomnijmy, że do wyko-
nania są roboty budowlane, 
w tym m.in. rozbiórka budyn-
ku gospodarczego; wzmoc-
nienie (podbicie) istniejących 
fundamentów, remont i reno-
wacja istniejących ścian fun-
damentowych czy wyburzenie 
części ścian wewnętrznych 
i zamurowanie otworów.

Jednakże to tylko jedne 
z nielicznych prac, jakie są 
do zrealizowania. Aktualnie 

wykonawca, którym jest firma 
REM-BUD z Chojnowa, wy-
konuje nowe warstwy podłoża 
i izolacje pod posadzki we 
wszystkich pomieszczeniach. 
Rozpoczęły się również prace 
nad częścią inwestycji, jaką jest 
dobudowa nowej części bu-
dynku do budynku świetlicy, 
przeznaczonej na kotłownię 
oraz skład opału. W trakcie 
są również prace instalacyjne. 
Termin wykonania zadania 
przypada na 31 sierpnia br.
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Zaproszenie na szkolenie

Praca w świetlicy w Rusku wre 

Gospodarstwo „Jaśkowe Kozy” 
posiada obecnie 18 kóz matek. 
Karmione wyłącznie naturalnymi 
paszami. Są pod kontrolą lekarza 
weterynarii i są zarejestrowane 
w ARiMR. Każdej wiosny rodzą 
się koźlęta. W gospodarstwie co-
dziennie jest świeże mleko oraz 
szeroki asortyment serów, wśród 
nich - twarogowe, wędzone, doj-
rzewające, solankowe, zwarowe 
oraz pyszny jogurt. Dlaczego warto 
jeść kozie sery? Na to pytanie od-
powiada Agnieszka Barczyk: - Bo 
są zdrowe i smaczne. Kozie pro-
dukty wyróżnia spośród innych to, 

że są łatwo przyswajalne. Zawierają 
wszystkie niezbędne dla człowieka 
aminokwasy, oprócz jednego, który 
znajdujemy w roślinach. Znacznie 
lepiej są przyswajane przez dzieci 
i osoby chore, niż produkty z mleka 
krowiego - zaznacza. 

O walorach smakowych i zdro-
wotnych miodu przekonywać 
nikogo już nie trzeba. Każdy 
z nas wie, że miód poza walorami 
smakowymi jest także środkiem 
leczniczym - skutecznym przy 
przeziębieniach, łagodzącym ka-
szel i chrypkę, zwiększającym 
odporność organizmu. O tym 

doskonale wie Stanisław Potyrała, 
który promuje miody z „Mate-
uszowej Pasieki”, a Mateuszek to 
jego wnuczek, który już od dziec-
ka przysposabia się do zawodu 
pszczelarza. - Żółkiewka to dobre 
miejsce do produkcji miodu. Wo-
koło niej jest dużo lip, a pszczoły je 
lubią. Ule przywożą do Żółkiewki 

pszczelarze z bardzo daleka – mówi 
Stanisław Potyrała . 

Panie zrzeszone w Kole Gospo-
dyń Wiejskich pieką niepowta-
rzalny w smaku domowy chleb, 
który degustować można tylko 
w Żółkiewce podczas imprez 
plenerowych. 

gk

Bartoszówek
07.03.2014 r. godz. 16.00 – „Dzień 
Kobiet” – spotkanie dla Pań przy 
kawie
21.03.2014 r. godz. 16.00 – „Pierwszy 
Dzień Wiosny” – zajęcia plenerowe
Karmelek - Strzegom
04.03.2014 r. godz. 16.00 – „Ostatki” 
– spotkanie karnawałowe
08.03.2014 r. godz. 16.00 – „Dzień 
Kobiet” – spotkanie z niespodzian-
ką
20.03.2014 r. godz. 16.00 – „Poże-
gnanie zimy – powitanie wiosny” 
– spacer nad rzekę
28.03.2014 r. godz. 15.00 – „Jedzmy 
zdrowo” – zajęcia kulinarne
Kostrza
04, 11, 18, 25.03.2014 r. godz. 16.00 
– Akrobatyczne wygibasy dla naj-
młodszych
06, 13, 20, 27.03.2014 r. godz. 9.00 
– Zajęcia ogólnousprawniające dla 
seniorów
07, 14, 21, 28.03.2014 r. godz. 15.00 
– Zajęcia gimnastyczne dla mło-
dzieży
Jaroszów
07.03.2014 r. godz. 15.00 – „Bibuł-
kowy kwiatek dla każdej dziewczyn-
ki” – zajęcia plastyczne
12.03.2014 r. godz. 15.00 – „Jak być 
lubianym przez innych” – zajęcia 
integracyjne
19.03.2014 r. godz. 15.00 – „Ptasie 
powroty” – praca plastyczna
21.03.2014 r. godz. 14.30 – „Szu-
kamy pierwszych oznak wiosny” 

– wyjście w plener
26.03.2014 r. godz. 14.00 – Turniej 
warcabowy
Wieśnica
08.03.2014 r. godz. 17.00 – „Dzień 
Kobiet” – spotkanie dla Pań, pokaz 
zumby
12.03.2014 r. godz. 15.00 – Turniej 
gier stolikowych
20.03.2014 r. godz. 15.00 – „Powita-
nie wiosny” – spacer po okolicy
Godzieszówek
06.03.2014 r. godz. 18.00 – Wieczo-
rek kulinarny
07.03.2014 r. godz. 18.00 – Spotkanie 
Pań z okazji Dnia Kobiet
14.03.2014r. godz. 15.00 – „Świątecz-
ne pisanki” – zajęcia plastyczne
21.03.2014r. godz. 16.00 – „Wielka-
nocne kartki” – zajęcia plastyczne
Stanowice
06.03.2014 r. godz. 17.00 – „Głowa 
pełna pomysłów”- wyszukiwanie 
przepisów kulinarnych
07.03.2014 r. godz. 17.00 – „Dzień 
Kobiet” – spotkanie dla Pań
20.03.2014 r. godz. 17.00 – „Marzan-
na” – zajęcia praktyczne
28.03.2014 r. godz. 17.00 – Aerobik 
na wesoło
Żółkiewka
03.03.2014 r. godz. 15.00 – „Upo-
minek na Dzień Kobiet” – zajęcia 
plastyczne
11.03.2014 r. godz. 15.00 – Turniej 
tenisa stołowego
13.03.2014 r. godz. 15.00 – Gry 
i zabawy planszowe

20.03.2014 r. godz. 16.00 – „Moja 
Marzanna” – praca plastyczna
26.03.2014 r. godz. 15.00 – „Pani 
Wiosna” – zajęcia plastyczne
31.03.2014 r. godz. 16.00 – „Wiosen-
ne kanapki” – zajęcia kulinarne
Modlęcin
01.03.2014 r. godz. 10.00 – Roz-
grywki planszowe
10.03.2014 r. godz. 15.00 – „Kim 
będę jak dorosnę” – zajęcia pla-
styczne
24.03.2014 r. godz. 16.00 – Turniej 
warcabowy
31.03.2014 r. godz. 15.00 – Zajęcia 
sportowe na świeżym powietrzu
Świetlica Osiedlowa „Graby” 
Strzegom
04.03.2014 r. godz. 15.00 – Turniej 
gier planszowych
14.03.2014 r. godz. 16.00 – Krzy-
żówka z hasłem „Zbliża się wiosna”
18.03.2014 r. godz. 15.00 – „Za-
grożenia w sieci” – prezentacja 
multimedialna
20.03.2014 r. godz. 15.00 – „Marzan-
na” – zajęcia plastyczne
Międzyrzecze
06.03.2014 r. godz. 15.00 – Turniej 
szachowy
07.03.2014 r. godz. 17.00 – „Dzień 
Kobiet” – słodki poczęstunek
13.03.2014 r. godz. 15.00 – „Koloro-
we kanapki” – zajęcia kulinarne
19.03.2014 r. godz. 16.00 – Turniej 
tenisa stołowego
21.03.2014 r. godz. 15.00 – „Kwiato-
we kompozycje” – zajęcia plastyczne

Rogoźnica
08.03.2014 r. godz. 19.00 – Spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet
11.03.2014 r. godz. 17.00 – „Marzan-
na” – kukiełka na patyczku
21.03.2014 r. godz. 16.30 – „Po-
witanie wiosny” – wspólny spacer 
do parku
24.03.2014 r. godz. 17.00 – „Pani 
Wiosna” – prace plastyczne
31.03.2014 r. godz. 17.00 – Pro-
jektowanie pisanek wielkanocnych 
– zajęcia plastyczne
Granica
05.03.2014 r. godz. 16.00 – „Nasze 
pomysły na Jarmark Wielkanocny” 
– zajęcia plastyczne
18.03.2014 r. godz. 16.00 – „Wiosen-
ne kanapki” – zajęcia kulinarne
21.03.2014 r. godz. 16.00 – „Witaj 
wiosno” – zajęcia plastyczne
Tomkowice
05.03.2014 r. godz. 16.00 – Mini 
quiz o wiośnie – gry i zabawy edu-
kacyjne
08.03.2014 r. godz. 10.00 – „Dzień 
Kobiet, czyli cała prawda o kobie-
tach” – pogawędka
18.03.2014 r. godz. 16.00 – „Marzan-
na” – zajęcia plastyczne
21.03.2014 r. godz. 15.00 – „Żegna-
my zimę – witamy wiosnę” – spacer 
nad miejscowy staw
25.03.2014 r. godz. 16.00 – Turniej 
gry w rzutki elektroniczne
28.03.2014 r. godz. 15.00 – „Jedzmy 
smacznie i zdrowo – wiosenne sałat-
ki” – zajęcia kulinarne

Produkt lokalny to zdrowie

Plan zajęć - świetlice wiejskie gminy Strzegom

Wieś słynie z bardzo zdrowych serów kozich, przepysznego miodu czy wyśmienitego chleba. Mmm… pycha! 

Żółkiewka stawia na małe firmy rodzinne. Podczas festynów 
i imprez plenerowych mieszkańcy tej wsi promują produkty 
lokalne: sery kozie Agnieszki Barczyk i miód z „Mateuszko-
wej pasieki” Stanisława Potyrały, czy pyszny i zdrowy chleb 
pieczony przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

Na początku marca br. zakończy się remont pomieszczenia, 
w którym powstanie „sołtysówka” dla wsi Graniczna. Koszt 
wszystkich prac wyniesie 28,5 tys. zł. Mieszkańcy już snują 
plany, co będą mogli w niej organizować. 

- To pomieszczenie jest niezbędne do 
jeszcze lepszej współpracy z miesz-
kańcami Granicznej. Mam nadzieję, 
że „sołtysówka” da impuls do różnych 
pomysłów. Mam tutaj na myśli m. in. 
powstanie Koła Gospodyń Wiejskich. 
W „sołtysówce” będziemy mogli np. 
przygotowywać wieniec na Gminne 
Dożynki – podkreśla sołtys Granicznej, 
Andrzej Gliński i dodaje: – Naszym 
marzeniem jest świetlica wiejska i 
wierzymy, że przy wsparciu władz 
uda się już niedługo spełnić nasze 
pragnienia.
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Strzegom 
przy  

Ośrodku Sportu i 
Rekreacji 

ul. Mickiewicza 2 
07.03. 2014r. 

Drużyny składające  s ię 
z czterech zawodników/za-
wodniczek musiały pokonać 
jak najszybciej test spraw-
nościowy zawierający pod-
stawowe elementy jazdy na 
łyżwach: jazdę w przód, jazdę 
po łuku, zatrzymanie, balans 
ciałem i utrzymanie równowa-
gi. W zawodach uczestniczyły 
następujące szkoły: PSP 2, 
PSP 4, PSP w Kostrzy, PSP 

w Jaroszowie, PSP Stanowice, 
PSP Olszany, PSP Goczałków 
i PSP Rogoźnica. Zwycię-
ska ekipa ze szkoły PSP 2 
w składzie: Jakub Adamaszek, 
Tomasz Brzegowy, Mikołaj 
Baziuk i Marcin Dulemba 
będzie reprezentować gminę 
Strzegom na finałach woje-
wódzkich, które odbędą się na 
Śląsku na początku marca. 

red 

Oto mistrzowie lodu!
Nasi zwycięzcy łyżew to: Jakub Adamaszek, Tomasz Brzegowy, Mikołaj Baziuk i Marcin Dulemba

W rozegranym 15 lutego 
br. meczu sparingowym AKS 
Granit Strzegom S. A. prze-
grał na wyjeździe z trzecio-
ligową Polonią Świdnica 0:3 
(0:1). Zawody odbyły się na 
sztucznej nawierzchni przy 
ul. Śląskiej w Świdnicy. 

Gry kontrolne z sąsiadem 
zza miedzy są ostatnio stałym 
punktem w okresie przygo-
towawczym do startu w roz-
grywkach ligowych. W 2013 r. 
oba kluby spotkały się ze sobą 
dwukrotnie – zimą lepsi byli 
świdniczanie, którzy wygrali 
1:0, latem AKS zrewanżował 
się Polonii, pokonując ją 3:1. 
W sobotę podopieczni Jaro-
sława Krzyżanowskiego, dla 
których był to dopiero drugi 
sparing, zmierzyli się z rywa-
lem, który zdążył już rozegrać 
do tej pory 5 meczów przygo-
towawczych. – Do przerwy 
moi podopieczni nie byli 
wcale gorsi od gospodarzy. 
Jedyna bramka dla Polonii 
padła z wątpliwego rzutu 
karnego. Mieliśmy też swoje 
okazje bramkowe, jednak nie 
udało nam się pokonać golki-

pera ze Świdnicy – relacjonuje 
Jarosław Krzyżanowski. – Po 
zmianie stron szybko dosta-
liśmy gola na 0:2 i już ciężko 
było się podnieść. Miejscowi 
wyraźniej zaczęli dominować, 
czego efektem była jeszcze 
jedna stracona bramka. Kon-
kludując, wynik nie jest może 
zadowalający, ale jesteśmy 
po ciężkim treningu, co na 
pewno miało wpływ na na-
szą postawę w tym sparingu. 
Do startu rundy wiosennej 
jest jeszcze kilka tygodni 
i musimy cały czas pracować 
nad swoją formą – kończy 
strzegomski trener.

tw

Za nami już półmetek zimowych 
ferii. Podajemy, jakie atrakcje przy-
gotował Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu na ostatnie dni okresu 
wolnego od nauki.
25.02.2014 r.
17.00-19.00 - Turniej drużyn po-
dwórkowych w siatkonodze 
26.02.2014 r.
8.00-12.00 - Gry i zabawy dla dzieci 
i młodzieży 
17.00-19.00 - Turniej drużyn po-
dwórkowych w siatkówce 

27.02.2014 r.
8.00-12.00 - Gry i zabawy dla dzieci 
i młodzieży 
17.00-19.00 - Turniej drużyn po-
dwórkowych w koszykówce 
28.02.2014 r. 
8.00-12.00 - Gry i zabawy dla dzieci 
i młodzieży 
17.00-19.00 - Turniej drużyn po-
dwórkowych w tenisie stołowym 
1.03.2014 r. 
8.00-12.00 - Gry i zabawy dla dzieci 
i młodzieży 

Muszą pracować nad formą

Ferie na strzegomskim OSiR-ze

Luty – marzec 2014 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

23.02-1.03 Vademecum Strzegom  
l. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

02.03-08.03 Centrum Strzegom  
l. Rynek 44

tel. 74/857-
19-64

09.03-15.03 Przy 
Fontannie

Strzegom  
Aleja Wojska 
Polskiego 37E/31 

tel.74/661-
46-98

Kiedy dyżury naszych aptek? Na sportowo w Goczałkowie
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

Dzięki nowo powstałej sali sportowej dzieci i młodzież z Go-
czałkowa i okolicznych wsi mogą na sportowo spędzić okres ferii 
zimowych.

Młody jeździecki klub LKJ 
Hippologia Strzegom w Że-
lazowie, po zaledwie 2-letnim 
okresie działalności, dumnie 
wpisuje się w sportowe osią-
gnięcia na skalę ogólnopol-
ską. 

Sezon jeździecki 2013 był dla 
„Hippologii” bardzo owocny. 
Zawodnicy klubu wywalczyli 
w konkurencji WKKW i ujeż-
dżenia 9 medali. W Pucha-
rze Polski WKKW Franziska 
Gillmaier na klaczy Dornice 
wywalczyła medal srebrny w ka-
tegorii Juniorów Młodszych. 
Podwójne srebro w kategorii 
kucy przypadł Julii Gillmaier 
na Korsyce w PP WKKW oraz 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w WKKW. W klasy-
fikacji klubowej LKJ Hippologia 

na OOM był na trzeciej pozycji 
w Polsce. We Wrocławskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Ujeż-
dżeniu Julia Gillmaier zdobyła 
złoty medal. W konkurencji 
Wszechstronnego Konkursu 
Konia Wierzchowego na Mi-
strzostwach Dolnego Śląska 
w kategorii Seniorów Mariusz 
Kleniuk na klaczy Winona wy-
walczył złoty medal, w kategorii 

Juniorów Franziska Gillmaier 
na klaczy Dornice - również 
złoty medal, w kategorii Junio-
rów Młodszych Oliwia Sałyga 
na wałachu Promyk - brązowy 
medal, natomiast w kategorii 
kucy Julia Gillmaier na klaczy 
Korsyka - medal srebrny. Na 
MDŚL w ujeżdżeniu „Hippo-
logia” także nie pozostała bez 
medalu. Julia Gillmaier na kucu 

Smily 15 wywalczyła złoty me-
dal. Osiągnięcia młodego klubu 
nie przeszły bez echa. Polski 
Związek Jeździecki przyznał 
pierwsze miejsce w rankingu 
WKKW JMł Franzisce Gil-
lmaier i powołał ją do kadry 
narodowej juniorów na rok 
2014. Klub plasuje się na trze-
ciej pozycji w Polsce w kategorii 
kuców w WKKW.

Hippologia ma zaledwie dwa lata i jest cool
Zawodnicy klubu LKJ Hippologia Strzegom wywalczyli w konkurencji WKKW i ujeżdżenia dziewięć medali

Wyniki kolejnych sparingów:
19.02.2014 r. (Świdnica)
Karolina Jaworzyna Śl. – AKS Granit 
Strzegom S. A. 
3:3 (1:1)
22.02.2014 r. (Świdnica)
Polonia Środa Śl. – AKS Granit 
Strzegom S. A. 
2:8 (0:2)

Sekcja judo też w KS START
W styczniu br. w Klubie Sportowym START Strzegom powstała nowa 
sekcja judo. Zajęcia prowadzi trener Andrzej Rozwałka.
W treningach biorą również udział Michał Rydwański – mistrz 
Polski juniorów 2011 oraz Łukasz Rydwański – 2 kyu. W marcu 
zawodnicy sekcji judo „Start” Strzegom planują swój pierwszy start 
na zawodach w Czechach. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w treningach.
 red

Czwórka zawodników reprezentująca Publiczną Szko-
łę Podstawową nr 2 w Strzegomiu wygrała eliminacje 
gminne szkół podstawowych w zawodach „Mistrzowie 
Białego Orlika”, które odbyły się w dniach 11-12 lutego 
br. na lodowisku w Strzegomiu. 

25-02-2014
16:00-18:00 - Zabawa w dwa ognie - „Uwaga piłka”.
26-02-2014
16:00-18:00 - II trening boksu - gościnne wizyty wieloletnich medalistów 
mistrzostw Polski.
27-02-2014
16:00-20:00 - Gry i zabawy. Zajęcia ZUMBY - zajęcia prowadzone przez Ewę 
Zapolną.
28-02-2014
16:00-19:30 - Gry i zabawy - przeciąganie liny.
01-03-2014
12:00-18:00 – Podsumowanie ferii. Bal przebierańców.
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Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pra-
wo 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.:
Przebudowa dróg gminnych w centrum Strzegomia – część połu-
dniowo-zachodnia – ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, 
Św. Tomasza oraz Ogrodowa w Strzegomiu, jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę wykonawcy:
Oferta nr 6, "ZBYLBRUK" Sp. z o.o., Bobolice 33, 57-200 
Ząbkowice Śląskie, cena 3 406 554,29 zł
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną. 

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania najem ( dzierżawę 
) zgodnie z Zarządzeniem nr: 
29/B/2014, 30/B/2014, 31/
B/2014, 32/B/2014, 33/B/2014, 
34/B/2014, 35/B/2014, Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 18 
lutego 2014 roku.

•	•	•	•	•	•	•	•
Na podstawie art. 35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 38, 

zostały wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości stano-
wiące własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży - zgodnie z Za-
rządzeniem nr 25/B/2014, nr 
26/B/2014 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 12 lutego 2014 r.

•	•	•	•	•	•	•	•
Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.)  informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 23/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 6 lutego 2014 
r., Zarządzeniem Nr 27/B/2014, 
Nr 28/B/2014 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 12 lutego 2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Strzegomia informuje:

Mija 8 miesięcy od wpro-
wadzenia nowych prze-
pisó w dot ycz ąc yc h go-
spodarowania odpadami 
komunalnymi, które po-
wstają w gospodarstwach 
domowych. 

Na uwagę zasługuje fakt, że 
tylko niektóre wspólnoty, jak 
również właściciele domków 
jednorodzinnych, wypełnili 
swój obowiązek i wyposażyli 
swoje nieruchomości w odpo-

wiednie pojemniki do segrega-
cji odpadów. Wiele wspólnot 
deklarowało, zaraz po wejściu 
w życie nowych przepisów, że 
będą wprowadzać ogrodzone 
boksy. Do dnia dzisiejszego 
tylko nieliczne wspólnoty 
wywiązały się z tej deklaracji. 
Około 90% właścicieli nie-
ruchomości oświadczyło, że 
będzie prowadzić selektywną 
zbiórkę odpadów, czego w rze-
czywistości nie czynią. Dalsze 
takie postępowanie będzie 

skutkowało niewywiązaniem 
się gminy z procentowego 
odzysku odpadów przezna-
czonych do dalszego prze-
tworzenia. Konsekwencją tego 
mogą być wysokie kary, które 
później trzeba będzie pokryć. 
Firma odbierająca odpady 
przesyła do Urzędu Miejskie-
go informację o niewywią-
zywaniu się poszczególnych 
właścicieli  nieruchomości 
z obowiązku prowadzenia 
selektywnej zbiórki. Do tych 

właścicieli  będą wysyłane 
upomnienia o prowadzeniu 
gospodarki zgodnie ze złożoną 
deklaracją.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku 
o zmianie ustawy o systemie oświa-
ty oraz niektórych innych ustaw /
Dz. U. z 2014 r. poz. 7/ zmieniła 
zasady przyjęć do publicznych 
przedszkoli. Poniżej przedstawia-
my Państwu najważniejsze zmiany 
w tym procesie.

1. Gmina ma obowiązek zapewnić 
wychowanie przedszkolne dzie-
ciom pięcioletnim i sześcioletnim 
z drugiego półrocza w przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych. 
Rekrutacji w tym przypadku 
podlegać będą tylko te dzieci, któ-
rych rodzice wybiorą konkretne 
przedszkole, do którego dziecko 
wcześniej nie uczęszczało. Oczy-
wiście tylko wtedy, jeżeli w tym 
przedszkolu chętnych jest więcej 
niż miejsc. Jeżeli w procesie rekru-
tacji dziecko nie zostanie przyjęte 
do wybranego przedszkola, gmina 
wskaże inne przedszkole lub 

oddział przedszkolny przy szkole 
podstawowej, w którym dziecko 
może realizować obowiązek wy-
chowania przedszkolnego.

2.  Rekrutacji nie podlegają dzieci 
już wcześniej zapisane do przed-
szkola, oddziału przedszkolnego 
przy szkole lub w innej formie 
wychowania przedszkolnego. 
Dzieci te będą przyjęte do tych 
placówek na podstawie deklaracji 
o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym przed-
szkolu złożonej w terminie 7 dni 
poprzedzających termin rozpo-
częcia postępowania rekrutacyj-
nego.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowa-
dzi komisja rekrutacyjna powoła-
na przez dyrektora przedszkola na 
wolne miejsca w przedszkolu, po 
przyjęciu dzieci nie podlegających 
rekrutacji. 

4. W procesie rekrutacji do publicz-
nego przedszkola przyjmuje się 
kandydatów zamieszkałych na 

obszarze danej gminy.
5. Postępowanie rekrutacyjne może 

przebiegać w dwóch etapach.
6. W przypadku większej liczby 

kandydatów niż liczba wolnych 
miejsc w przedszkolu na pierw-
szym etapie postępowania re-
krutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandy-

data,
b) niepełnosprawność kandyda-

ta,
c) niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata,
f ) samotne wychowywanie kan-

dydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą za-

stępczą.
Uwaga ! Kryteria te mają jed-
nakową wartość. Są to kryteria 
ustawowe.

7. J e ż e l i  p o  u w z g l ę d n i e n i u 
w/w kryteriów w przedszkolu 
nadal są wolne miejsca, dyrektor 
w uzgodnieniu z burmistrzem 
Strzegomia określa dodatkowe 
kryteria wraz z liczbą punktów 
za te kryteria, na podstawie któ-
rych przeprowadza się kolejny 
etap postępowania rekrutacyj-
nego. 

Pozostałe zasady procesu rekru-
tacyjnego zawarte w regulami-
nach rekrutacyjnych przedszkoli, 
w tym wzory deklaracji rodziców 
i wzory wniosków o przyjęcie do 
przedszkola są od 20 lutego 2014 
roku dostępne we wszystkich 
przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Strzegom, a tak-
że na stronach internetowych 
przedszkoli i stronie internetowej 
www.strzegom.pl w zakładce - 
OŚWIATA pod nazwą „Rekruta-
cja do przedszkoli na rok szkolny 
2014/2015”. 

Nie wywiązują się z deklaracji

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Harmonogram wywozu nieczystości stałych samochodami kontenerowymi

Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

Kolejna kontrola, która wykaże 
nieprawidłowości, będzie podsta-
wą do podwyższenia przez gminę 
Strzegom właścicielom nierucho-
mości opłaty z obecnych 12 zł na 
21 zł/ os.

Nu-
mer 
ofer-
ty 

Nazwa Wykonawcy  Cena 
oferty 

Punk-
tacja

1 Bickharad Bau 
Polska Sp. z o.o. 
ul. Kwiatkowskie-
go 12 
55-011 Siechnice

5 122 
821,08 zł

66,50

2 P.P.H.U. "Steinbudex-
J.M." Jerzy Majorek 
ul. Wrocławska 50 
58-100 Świdnica

4 088 
955,41 zł

83,31

3 Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych 
TRAKT Włodzimierz 
Lewowski 
Sędzisław 50 
58-410 Marciszów

4 549 
770,00 zł

74,87

4 Skanska S.A. 
ul. Gen. Zajączka 9 
01-518 Warszawa

3 605 
575,26 zł

94,48

5 Przedsiebiorstwo 
Usługowo-Produk-
cyjne  
i Handlowe "COM-D" 
Sp. z o.o. 
ul. Poniatowskie-
go 25 
59-400 Jawor

3 849 
853,12 zł

88,49

6 "ZBYLBRUK" Sp. 
z o.o. 
Bobolice 33 
57-200 Ząbkowice 
Śląskie

3 406 
554,29 zł

100,00

7 Legnickie Przedsię-
biorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. 
z o.o. 
ul. Nowodworska 60 
59-220 Legnica

4 666 
767,18 zł

73,00

8 GRANIT Dariusz 
Pylak Sp. z o.o. 
Al. Wojska Polskiego 
47 
58-150 Strzegom

3 899 
160,70 zł

87,37

9 Przedsiębiorstwo 
Budowlane rejjs 
Wilków 92 
59-500 Złotoryja

3 673 
800,00 zł

92,73

10 Świdnickie Przedsię-
biorstwo Budowy  
Dróg i Mostów 
ul. Częstochow-
ska 12 
58-100 Świdnica

3 763 
800,00 zł

90,51

Cykl tygodniowy – rok 2014

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1. Kościelna (za przy-
chodnią Zdrowie)  
2. Szkolna  
3. Kamienna 10, Ry-
nek 14-18  
4. Św. Tomasza  
5. Reja 2-4-6  
6. Rynek 28-29  
7. Rynek za Rossman-
nem  
8. Św. Jana  
9. Matejki  
10. Rynek wewnętrzny  
11. Granitowa  
12. Ogrodowa 9  
13. Krótka 

1. Rynek za Rossman-
nem  
2. Świdnicka 18-20  
3. Szkolna  
4. Kościelna (Przy-
chodnia Zdrowie)  
5. Dolna 3  
6. Kwiatowa  
7. Wrzosowa  
8. Bankowa  
9. Niepodległości 
41-43  
10. Al. Woj. Pol. 31  
11. Rynek wewnętrzny  
12. Rynek 1-7  
13. Kalcytowa (garaże)  
14. Witosa  
15. Świdnicka (po-
dwórko 21-23) 

1. Szkolna  

2. Kościelna (za przy-

chodnią Zdrowie)  

3. Dolna 2  

4. Dolna 44  

5. Rynek za Rossman-

nem  

6. Rynek 28-29  

7. Kościelna Jutrzenka  

8. Al. Wojska Polskie-

go 43abc  

9. Rynek wewnętrzny  

10. Ogrodowa 9  

11. Kamienna Pagacz 

1. Szkolna  
2. Kościelna (za przy-
chodnią Zdrowie)  
3. Witosa  
4. Św. Tomasza  
5. Św. Jana  
6. Rynek za Rossman-
nem  
7. Świdnicka 18-20  
8. Rynek 28-29  
9. Bankowa  
10. Rynek wewnętrzny  
11. Matejki  
12. Ogrodowa 9  
13. Krótka 

1. Szkolna  
2. Kościelna  
(za przychodnią Zdro-
wie)  
3. Dolna 3  
4. Kamienna 10, 
Rynek  
14-18  
5. Ogrodowa 9  
6. Al. Woj. Pol. 31  
7. Rynek 28-29  
8. Rynek za Rossman-
nem  
9. Kalcytowa  
10. Granitowa  
11. Reja 2-4-6  
12. Rynek wewnętrzny  
13. Niepodległości 
41-43  
14. Rynek 1-7  
15. Świdnicka (po-
dwórko 21-23) 

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie przesunięty o dzień.

PrawIdłowa SeGreGaCJa NIePrawIdłowa SeGreGaCJa



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 25 lutego 201412 wArto zmieniAć swoją „mAłą ojczyznę”! 

W ostatni piątek tj. 21 lutego br. rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Strzegomiu – „Odnów i Wygraj”. Jego popularność z roku na rok zwiększa się, 
co pozytywnie wpływa na wizerunek i krajobraz Strzegomia. W pierwszej edycji – w 2011 r. - wystartowała tylko jedna wspólnota. W ostatniej – aż 11. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
startującym i oczywiście zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu! Poniżej zdobywcy miejsc 1-3 w kategorii: budynki wielorodzinne.

Zmienili oblicze kamienic i wygrali! 

1. miejsce – wspólnota mieszkaniowa przy ul. rynek 22 w Strzegomiu
Przedstawiciel mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ul. rynek 22 
w Strzegomiu

2. miejsce ex aequo – wspólnota mieszkaniowa przy ul. rynek 23 
w Strzegomiu

Przedstawiciel mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ul. rynek 23 
w Strzegomiu

2. miejsce ex aequo – wspólnota mieszkaniowa przy ul. al. wojska 
Polskiego 42 w Strzegomiu

delegacja mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ul. al. wojska 
Polskiego 42 w Strzegomiu

3. miejsce - wspólnota mieszkaniowa przy ul. rynek 40 w Strzegomiu
Przedstawiciel mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ul. rynek 40 
w Strzegomiu


