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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

w numerze:

StrzeGom
 

Ulica Ogrodowa  
będzie zamknięta 

Trwają remonty strze-
gomskich ulic. W związku 
z tym, część z nich będzie 
wyłączona i pojawi się nowa 
organizacja ruchu

  str.2
 

StrzeGom
Nasi honorowi 
nowi obywatele 

Decyzją radnych do grona 
„Honorowych Obywateli 
Strzegomia” dołączyli za-
służeni strażacy – Antoni 
Kulczycki oraz Ryszard 
Wikliński. 

 str.5
 

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!!

Prezentujemy wsie gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Rogoźnica i Stanowice. Kto 
się o nie troszczy? Co się 
w nich zmieniło? Dlacze-
go warto je zobaczyć? To 
wszystko we wkładce. 
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Od sezonu grzewczego 
2011/12 strzegomską kotłow-
nię obsługuje Zakład Usług Ko-
munalnych. Przejęcie kotłowni 
było wielkim zaskoczeniem 
i trudnym tematem, z którym 
poradził sobie dyrektor Marian 
Nayda. - Nie było to łatwe 
zadanie. Pod koniec czerwca 
2011 r. przejęliśmy kotłownię 
bez opału, z koniecznością wy-
konania wielu remontów, bez 
umów na odbiór ciepła, ale dali-
śmy radę - wspomina obecny 
prezes spółki ZUK. - Ten 
ważny dla Strzegomia 
obiekt, obecnie ob-
sługujemy trzeci 
sezon i myślę, że 
ludzie są zadowo-
leni. Nie mamy 
skarg od miesz-
kańców – dodaje 
Marian Nayda. 
Decyzja o tym, 
że to spółka ZUK 
będzie nadal za-
rządzać kotłownią, 
była konsultowana 
z prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Świebo-
dzicach – Elżbietą Krzan, bo 
przecież mieszkańcy budynków 
Spółdzielni Mieszkaniowej są 
największymi odbiorcami ciepła 
z tej kotłowni. - Cieszę się z tej 
ważnej i mądrej decyzji bur-
mistrza Strzegomia, bo plano-
wana modernizacja zakłada, że 
materiałem opałowym będzie 
miał węglowy, który stosowany 

w chwili obecnej gwarantuje 
niskie ceny. 

 - Dodam jeszcze, że wspólnie 
z burmistrzem Zbigniewem 
Suchytą i zastępcą burmistrza 
Wiesławem Witkowskim od-
byliśmy wiele spotkań z firma-
mi, które proponowały budowę 
nowej kotłowni, modernizację 
lub zarządzanie obecną. Odwie-
dziliśmy ra-
zem 

kilka zmodernizowanych obiek-
tów tego typu na terenie Dol-
nego Śląska. Dopiero wizyta 
w kotłowni Śpółdzielni Miesz-
kaniowej w Bielawie 2 kwietnia 
br. przekonała nas wszystkich 

o kierunkach 
działań – podkre-

śla Elżbieta Krzan. Takie 
samo zdanie mieli uczestniczą-
cy w tej wizycie prezes ZUK 
spółka z.o.o Marian Nayda 
i Zbigniew Kluj – kierownik 
Wydziału Transportu i Energe-
tyki w spółce, który szczególną 
uwagę zwracał na sprawność 
kotłów grzewczych, co ma 
wpływ na stopień wykorzysta-
nia opału w produkcji ciepła. 
W rozmowie zwrócił uwagę 

także na konieczności dalszej 
modernizacji węzłów ciepl-
nych, co poprawi sprawność 
kotłowni, a te działania spo-
wodują, że koszt produkcji 
ciepła nie będzie rósł, co 
z kolei przełoży się na cenę 
dla odbiorców. - Rozpatry-
waliśmy różne warianty mo-
dernizacji bądź budowy nowej 
kotłowni, tak by osiągnęła ona 
konieczne w roku 2016 efekty 
ekologiczne związane z niską 
emisją. Braliśmy pod uwagę 
różne nowoczesne technolo-
gie, systemy grzewcze, rodzaj 
opału i tu zwyciężył miał 
węglowy – najtańsze źródło 

ciepła, które przy moderni-
zacji naszych kotłów spełni 
wymagania środowiskowe – 
zaznacza Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza. 

Całość działań podsumo-
wała pani Zofia mieszkająca 
w budynku ogrzewanym przez 
kotłownię. – A co mnie to 
obchodzi, kto będzie tam 
palił, ważne żeby ceny nie 
podwyższali - stwierdziła. 
I tymi samymi przesłankami 
kierował się burmistrz, po-
wierzając dalsze zarządzanie 
kotłownią Zakładowi Usług 
Komunalnych – gminnej spół-
ce. Życzymy jej powodzenia.

Kotłownia nadal nasza
Dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej, za ogrzewanie z kotłowni przy ul. Ofiar Katynia, utrzymane zostaną niskie ceny

Decyzją burmistrza Strzegomia, w kolejnych sezonach 
grzewczych, kotłownią przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu 
zarządzać będzie nadal ZUK. W tym czasie gminna spółka 
będzie też modernizować kotłownię. Co to oznacza dla 
mieszkańców? Tańsze ciepło! 

- Dzięki temu, że utrzymano kotłownię w zarządzie miasta, członkowie naszej 
spółdzielni płacą w Strzegomiu jedną z najniższych cen za ogrzewanie – twier-
dzi prezes spółdzielni Elżbieta Krzan. 

- Cieszę się, że po wielu konsultacjach, rozmowach i wizytach w różnego typu 
kotłowniach wybrany został kierunek modernizacji kotłowni, który nie spowo-
duje wzrostu cen, a na dzień dzisiejszy są niskie w stosunku do okolicznych 
miast - komentuje swoją decyzję burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. - 
Cieszy mnie także fakt, że zadanie to realizować będzie nasza gminna spółka. 
Decyzja ta na pewno przyczyni się także do utrzymania miejsc pracy w spółce, 
co jest dla mnie bardzo ważne.
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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 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 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. dą-
browskiego 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 
telefony

Ważne 
telefony

Przebudowa pięciu strzegom-
skich ulic, dofinansowana w ra-
mach programu pn. „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój” 
na 2014 r., już się rozpoczęła. 
W chwili obecnej przebudo-
wywana jest ul. Św. Tomasza. 8 
kwietnia rusza drugi etap robót, 
w związku z tym zostanie wpro-
wadzona tymczasowa organiza-
cja ruchu związana z zamknię-
ciem ul. Ogrodowej. Kierowców 
i mieszkańców w/w ulic prosimy 
o cierpliwość i wyrozumiałość.

red

W zakres prac będą wchodzić 
m. in. roboty ziemne, demontaże 
(usunięcie humusu, demontaż 
istniejącego ogrodzenia, wykopy 
pod fundamenty, wyprofilowa-
nie skarpy), wykonanie izolacji 
zewnętrznych w gruncie, izolacje 
przeciwwilgociowe i cieplne, wy-
konanie ław fundamentowych, 
wykonanie ścian fundamento-
wych z bloczków betonowych, 
wykonanie ścian konstrukcyjnych 
z bloczków gazobetonowych, 
nadproży oraz ścianek działowych, 
wykonanie posadzek, wykonanie 
konstrukcji oraz przekrycia da-
chu z płyt warstwowych, montaż 
obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych, roboty wykończenio-
we, stolarka okienna i drzwiowa 
(drzwi zewnętrzne z samozamy-
kaczami - 4 szt.), wykonanie insta-
lacji wewnętrznych: elektrycznej, 
oświetleniowej, wodno- kanali-
zacyjnej c.o., wykonanie przyłącza 
wodociągowego i kanalizacyjnego, 
wykonanie przyłącza energetycz-
nego, wykonanie systemu monito-
ringu wraz z okablowaniem oraz 
projektem powykonawczym, wy-
konanie zagospodarowania terenu 
(nawierzchnie z kostki betonowej, 
nasadzenia roślin ozdobnych, 
ogrodzenie, ławki, montaż wycie-
raczek systemowych).

kw

Przedmiot zamówienia bę-
dzie obejmował m.in. prace 
rozbiórkowe obejmujące de-
montaż istniejącego pokrycia 
dachowego wraz z ociepleniem 
i płytami korytkowymi, obrób-
kami i instalacją odgromową 
a także demontaż ścianek ażu-
rowych. Do zadania wchodzą 

również prace zabezpieczające: 
przegląd techniczny odsłonię-
tych elementów konstrukcyj-

nych dachu z oceną ich rze-
czywistego stanu technicznego; 
wymurowanie fragmentów 

ogniomurów dachu z ocieple-
niem, tynkiem i malowaniem. 

kw

Wagę tematu podkreśliła obec-
ność na sesji Alicji Synowskiej, 
wicestarosty powiatu świdnickie-
go, która przedstawiła koncepcję 
budowy, cel i koszt inwestycji, 
w której partycypuje wraz ze 
Strzegomiem 6 gmin powiatu. 

Nowa siedziba pogotowia ratun-
kowego powstanie obok szpitala 
Latawiec, na działce powiatowej 
o powierzchni 3870 m2, która 
graniczy z terenem lądowiska 
dla helikopterów. Koszt budowy 
wyniesie 3,3 mln zł, z czego 2,2 

mln zł wyłoży powiat i Powiato-
we Pogotowie Ratunkowe, a 600 

tys. miasto Świdnica. Pozostałe 
środki wyłożą partycypujące 
gminy. Wykonawcą inwestycji 
będzie firma Berger Bau Polska. 
Projektowana powierzchnia 
zabudowy to 1188,30 m2, po-
wierzchnia użytkowa 1009,72 
m2, w tym budynek pogotowia 
840,28m2 i garaże zamknięte 
169, 44 m2. 

gk

Zamkną Ogrodową

Będzie poczekalnia miejska

DOMEX wyremontuje dach w SCK

Powstanie nowe pogotowie

Obecnie przebudowywana jest ul. Św. Tomasza. 8 kwietnia rusza drugi etap robót. Kierowcy pojadą inaczej

Na zrealizowanie zadania wykonawca ma 98 dni od momentu wygrania przetargu i podpisania umowy 

Na zakończenie remontu wykonawca wyłoniony w drodze przetargu ma dziewięćdziesiąt dni

Zakończenie inwestycji nastąpi w listopadzie bieżącego roku, a finansowania w 2015 roku

W związku z przebudową dróg gminnych w centrum Strzegomia, w jego południowo- zachodniej części, sukcesywnie 
będą zamykane ulice. Od tego tygodnia, od wtorku (8.04), nie przejedziemy już ul. Ogrodową.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu (31 mar-
ca br.) strzegomscy radni udzielili pomocy finansowej 
powiatowi świdnickiemu w kwocie 270 tys. na budowę 
Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

Gmina Strzegom ogłosiła przetarg na budowę budynku 
poczekalni miejskiej komunikacji samochodowej przy ul. 
Leśnej w Strzegomiu.

DOMEX P.R.B. Sp. z o.o. wygrał przetarg na przebudowę dachu Strzegomskiego Centrum Kultury. Inwestycja będzie 
kosztować 310 771,79 zł.

Najważniejsza jest naprawa, wzmocnienie i zabezpieczenie elementów konstrukcji stalowej dachu, wykonanie 
dodatkowej, drewnianej konstrukcji wsporczej pod pokrycie dachowe, montaż płatwi dachowych z cienkościen-
nych profili stalowych typu Z; montaż pokrycia z blachy trapezowej, wełny mineralnej i papy termozgrzewalnej 
czy montaż instalacji odgromowej i obróbek blacharskich. 
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kwiecień 2014 r. 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

06.04-12.04 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel.74/649-
12-00

13.04-19.04 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel.74/851-
60-73

20.04-26.04 Dobra Apteka Strzegom  
ul. Kościelna 6

tel. 74/649-
12-20

Kiedy dyżury naszych aptek? Bezpłatnie zbadaj swoje piersi Misterium Męki Pańskiej 2014
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

Wszystkie panie w wieku 
od 50-69 lat, zachęcane są 
do wzięcia udziału w bezpłat-
nych badaniach mammogra-
ficznych, na które należy za-

brać ze sobą dowód osobisty 
oraz zdjęcia z poprzednich 
badań (jeśli takie istnieją). 

red

Wszystkich miesz-
kańców gminy Strze-
gom zapraszamy na 
Misterium Męki 
Pańskiej, które od-
będzie się 11 kwiet-
nia br. o godz. 20.00 
przy Bazylice św. 
App. Piotra i Pawła.  
W przedstawie-
niu wezmą udział: 
uczniowie i pracow-
nicy Zespołu Szkół 
w Strzegomiu, brac-
two św. Jana, bractwo 

św. Józefa, bractwo 
Joannitów i inni. Or-
ganizatorami są: Ire-
neusz Miepariszwili 
- katecheta Zespołu 
Szkółw Strzegomiu, 
parafia św. App. Pio-
tra i Pawła, Strze-
gomskie Centrum 
Kultury. Gwarantu-
jemy głębokie prze-
życia duchowe oraz 
sztukę na dobrym 
poziomie.

red

*  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  *

21 marca br. w Świetlicy 
Wiejskiej w Stanowicach od-
było się spotkanie ze Stowa-
rzyszeniem Mieszkańców na 
Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice 
oraz Ludowym Klubem Spor-
towym „Herbapol Stanowice”. 
Wśród gości był m. in. zastępca 
burmistrza Strzegomia – Wie-
sław Witkowski. Przewod-
niczący rady - Piotr Szmidt, 
zwrócił się z prośbą o spotka-
nie, chcąc zapoznać się z bie-
żącą działalnością stowarzy-
szenia, poznać opinię odnośnie 
współpracy z gminą Strzegom, 
a także zaproponować wzięcie 
udziału w III Forum Orga-
nizacji Pozarządowych, które 
odbędzie się we wrześniu tego 
roku. O działalności swoich 
stowarzyszeń opowiedzieli 
ich prezesi: Zdzisława Dmy-
trarz oraz Wojciech Widlarz. 
Przedstawili oni wiele działań, 
które są skierowane do miesz-
kańców wsi: edukacja, ochro-
na zdrowia, kultura fizyczna, 
promocja wsi, pomoc ubogim. 
Przekazali także swoje sugestie 
dotyczące funkcjonowania 
stowarzyszeń. Następne spo-
tkanie miało miejsce w dniu 
26 marca br. w Olszanach ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju 
Wsi Olszany. Prezes stowa-

rzyszenia – Maria Karkowska 
poinformowała zebranych 
o dotychczasowych działaniach 
i zwróciła uwagę na niedosta-
teczną wiedzę w zakresie moż-
liwości pozyskiwania środków 
ze źródeł zewnętrznych (w tym 
z UE) w najbliższych latach. 
Zaproponowała, aby w ramach 
III Forum stworzono warunki 
dla wymiany doświadczeń 
pomiędzy lokalnymi organi-
zacjami. Zastępca burmistrza 
Strzegomia – Wiesław Wit-
kowski odpowiadał na szereg 
pytań członków stowarzysze-
nia i wyjaśniał wątpliwości. 

Ocena współpracy stowa-
rzyszenia i gminy Strzegom 
została obustronnie oceniona 
jako pozytywna. Uzgodniono, 
że gdy będą znane zasady 
rozdysponowywania środków 
pochodzących z UE na lata 
2014-2020, Wydział Funduszy 
Europejskich w UM w Strze-
gomiu przekaże je stowarzy-
szeniom np. podczas spotkania 
informacyjnego. 27 marca br. 
odbyła się kolejna konsultacja – 
tym razem z przedstawicielami 
Oddziału Rejonowego Polskie-
go Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Strze-

gomiu. Rozmawiano 
przede wszystkim 
o szerokiej działal-
ności strzegomskich 
sen io rów, k tó r z y 
z przyjemnością opo-
wiadali o tym, co już 
udało im się zrobić 
oraz jakie plany mają 
na najbliższy czas. 
Burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Su-
chyta podziękował 
za dotychczasową 
współpracę i zapew-
nił, że oferta ze stro-
ny samorządu dla 
potrzeb seniorów 
będzie się rozwijać. 
Członkowie Rady 
Pożytku mogli poznać środo-
wisko strzegomskich emery-
tów i dowiedzieć się, czym się 
zajmują. Emeryci opowiedzieli 
także o poczynaniach zespołu 
wokalno-instrumentalnego 
„Retro” oraz wykazali szereg 
problemów, z którymi zmagają 
się w życiu codziennym. Ale 
mimo tego: aktywnie ćwiczą 
Zumbę, świętują urodziny swo-
ich członków, nie zapominają 
o wzajemnym wsparciu i od-
wiedzinach. Jedyne czego im 
nieustannie brakuje to czas…, 
bo jak mówią - pomysłów 
mają wiele, a przydałby się 
jeszcze czas na ich realizację, 
a czasami doba jest po prostu 
za krótka. Spotkanie odbyło 

się w miłej i sympatycznej 
atmosferze. 

Kolejne spotkanie odbyło się 
28 marca br. w Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel” 
z Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej, na które 
licznie przybyli członkowie sto-
warzyszenia. – Funkcjonujemy 
już prawie od 40 lat! Przez ten 
czas udało się zrealizować wiele 
przedsięwzięć na rzecz miesz-
kańców Strzegomia w różnych 
dziedzinach życia społecznego. 
Aktywnie działamy w sferze 
ochrony dóbr kultury, promocji 
gminy oraz propagowania wśród 
mieszkańców działań na wspie-
rania inicjatyw kultywujących 
pamięć o osobach zasłużonych 

dla gminy – mówił Edmund 
Szczepański, prezes TMZS. 
Bieżąca działalność to także 
problemy, przed jakimi staje sto-
warzyszenie. Wskazano na brak 
wyposażenia wieży w gabloty, 
które pozwoliłyby na odpowied-
nie wyeksponowanie zgromadzo-
nych w niej eksponatów. Brakuje 
też lunety obserwacyjnej, która 
mogła by być dodatkową atrakcją 
dla turystów. Zaproponowano, 
by CAS Karmel i zlokalizowana 
w nim Izba Tradycji, były otwarty 
również w sobotę i w niedzielę. 
Wiele zadań jakie wykonuje 
i planuje stowarzyszenie możliwe 
jest do realizacji dzięki dofinan-
sowaniom. 
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Konsultacje ze stowarzyszeniami
Edukacja, ochrona zdrowia, kultura fizyczna, promocja wsi, pomoc ubogim – to główne kierunki działania stowarzyszeń z gminy Strzegom, ale nie tylko 

Pod koniec marca br., firma 
„Usługi brukarskie” Adam 
Dryja ze Strzegomia, wyko-
nała remont polegający na 
uzupełnieniu ciągu chodnika 
znajdującego się na ul. Pade-
rewskiego – na wysokości ul. 
Czerwonego Krzyża. Koszt 

prac remontowych wyniósł 
2,5 tys. zł brutto. I choć re-
mont nie należał może do 
największych, to zapewne 
ucieszy spacerujących tam-
tędy mieszkańców naszego 
miasta. 
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Remont chodnika zakończony

Dolnośląskie Targi Orga-
nizacji Pozarządowych mają 
charakter pikniku familijnego 
i największego święta NGO 
w regionie. Ich celem jest pro-
mocja dolnośląskich organizacji 
pozarządowych oraz różnych 
przejawów aktywności społecz-
nej wśród mieszkańców Dol-
nego Śląska, a także integracja 

trzech sektorów – publicznego, 
prywatnego i pozarządowego. 
Wstęp na Targi dla wszystkich 
zainteresowanych jest bezpłatny. 
Z roku na rok skala wydarzenia 
rośnie, a atrakcji przybywa. Or-
ganizatorzy liczą, że niedziela 
25 maja br. stanie się jedynym 
w swoim rodzaju – znanym 
w całej Polsce – DNIEM SPO-

ŁECZNEJ SUPER MOCY! 
Nabór organizacji i podmiotów 
trwa od 17 marca do 
18 kwietnia 2014 r. 
i odbywa się poprzez 
formularz elektro-
niczny dostępny na 
stronie www.hala-
stulecia .pl , bądź 
formularz papiero-
wy. Do 30 kwietnia 
wszystkie organizacje 
i podmioty zosta-
ną poinformowane 
o zakwalifikowaniu 
się. Informacji nt. 
udziału w Targach 
udziela Urszula Ban-
durowska – Funda-

cja „Umbrella” targi@sektor3.
wroclaw.pl.

Zaproszenie do udziału w Targach NGO
Nabór organizacji trwa od 17 marca do 18 kwietnia 2014 r. i odbywa się poprzez formularz elektroniczny

Mammobus przyjedzie do Strzegomia 14 kwietnia br. na teren Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 2. Badanie mammograficz-
ne wykonywane jest w ramach programu NFZ. Panie nie objęte 
programem profilaktycznym mogą wykonać badanie odpłatnie- na 
podstawie zaświadczenia lekarskiego. Każda z przebadanych pań 
otrzyma upominek z firmy Ziaja. Na badania można rejestrować się 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-20.00.

25 maja br. we Wrocławiu po raz kolejny odbędą się Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych. Trwa nabór wy-
stawców, którzy wezmą udział w Targach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Organizatorami Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2014 są: 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Federacja Organizacji Poza-
rządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, 
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, 
Stowarzyszenie Nowa Rodzina. Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 
2014 są wydarzeniem sfinansowanym ze środków budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w dalszym ciągu spotyka się ze stowa-
rzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy. W tym numerze GWS prezentujemy 
relację z kolejnych konsultacji.

Przed Po
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A wszystko to w ramach 
„Dnia Przedsiębiorczości”, 
czyli programu skierowanego 
dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, którego organi-
zatorem jest Fundacja Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości, 
pod honorowym patronatem 
prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego . Dzięki  te j 
akcji młodzież miała nie tylko 
szansę na to, aby zapoznać się 
z funkcjonowaniem przedsię-
biorstwa, ale również przeko-
nać się na czym tak naprawdę 
polega zarządzanie firmą. Na 
tegorocznym „Dniu Przedsię-

biorczości” uczniowie wysłu-
chali wykładów dotyczących 
składania wniosków o wpis 
do Centra lnej  Ewidencj i 
Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), jak 
również składania wniosków 
o wydanie dowodu osobiste-
go. Spotkanie z młodzieżą 
prowadziły: Iwona Zabawa – 
Budziszyn - sekretarz gminy 
Strzegom, Luc yna Krzak 
- naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Bezpieczeń-
stwa oraz Bożena Kuczyńska 
– pracownik wydziału.

kw

Celem imprezy jest promo-
wanie wśród ministrantów 
i lektorów zasad gry „fair 
play ”, popularyzacja piłki 
nożnej, a także propagowanie 
aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu. Do zawodów 
można zgłosić maksymalnie 
po jednej drużynie z dekana-
tu w danej grupie wiekowej. 
Osoby startujące w zawodach 
muszą posiadać pisemną zgo-

dę prawnego opiekuna, waż-
ną legitymację szkolną oraz 
oświadczenie o stanie zdrowia 
podpisane przez prawnego 
opiekuna. Turniej będzie roz-
grywany w dwóch kategoriach: 

grupa młodsza – ministranci 
ze szkół podstawowych, grupa 
starsza – ministranci ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. 
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O przedsiębiorczości 

Poznamy naszych najlepszych ministrantów i lektorów

Dzięki tej akcji młodzież miała szansę zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i …

Przed uroczystym otwarciem imprezy odprawiona zostanie okolicznościowa msza w intencji sportowców

Słodownia Strzegom, jeden 
z najbardziej liczących się na 
polskim rynku producentów 
słodu - podstawowego surow-
ca w produkcji piwa - została 
wyróżniona w prestiżowym 
rankingu „Diamenty Forbesa 
2014”. Firma zajęła 6. miejsce 
w grupie średnich przedsię-
biorstw z Dolnego Śląska, 
odnotowujących wartość przy-
chodów w przedziale między 
50 a 250 mln zł. 

Nagroda ma charakter czy-
sto biznesowy, ponieważ pod-
stawą do jej przyznania jest 
analiza wyników ekonomicz-
nych. Na listę „Diamentów” 
trafiły firmy, które osiągnęły 
największy przeciętny roczny 
wzrost wartości. Oceniane 
były na podstawie sprawozdań 
finansowych złożonych do 
Krajowego Rejestru Sądowe-
go w 2013 roku. Dodatkowo 
została sprawdzona gene-
za wyniku laureatów w celu 
wyeliminowania przedsię-
biorstw, w których skokowy 
wzrost wartości był efektem 
jednorazowych zdarzeń nad-
zwyczajnych. W zestawieniu 
Diamentów znalazły się te 
przedsiębiorstwa, których 
przeciętny roczny wzrost war-
tości wynosi co najmniej 15 
%. Premiowane były wyni-
ki finansowe odnotowane 
w ostatnim badanym okresie 
tj. w latach 2011-2012. - To 
oczywiste, że cieszymy się 
z tego wyróżnienia - mówi 
Krzysztof Czaplicki, prezes 
zarządu Słodowni Strzegom 
Sp. z o.o. - Warto przy tej 
okazji podkreślić, że naszą po-

litykę biznesową realizujemy 
w ścisłej współpracy z naszą 
spółką-matką DMG Polska. 
Decyzje inwestycyjne, zaku-
powe, marketing, sprzedaż 
- wszystko jest między nami 
skorelowane. Dzięki temu 
osiągamy synergię parametrów 
decydujących o sukcesach eko-
nomicznych. Analitycy i eks-
perci wywiadowni Bisnode 
Polska wyceniali przedsiębior-
stwa, stosując metodę szwaj-
carską. Łączy ona metodę ma-
jątkową i dochodową. Pierw-
sza nie wycenia potencjału 
pracowników i posiadanego 
know-how. Wycena na pod-
stawie zysków nie uwzględnia 
z kolei wrażliwości na zmiany 
sezonowe lub koniunkturalne, 
które wpływają na ich poziom. 
Na liście ogólnopolskiej Sło-
downia Strzegom zajęła 81. 
pozycję w kategorii średnich 
firm. Łącznie w tegorocznym 
rankingu uwzględniono ponad 
2 tys. przedsiębiorstw, w tym 
154 z woj. dolnośląskiego.
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Wszystkich mieszkańców gminy 
Strzegom zapraszamy do uczest-
nictwa w Światowym Dniu Pamię-
ci Ofiar Katynia, który odbędzie się 
w naszym mieście 14 kwietnia br. 

Uroczystość rozpocznie się 
o godz. 15.00, przy Skwerze 
Sybiraków w Strzegomiu, gdzie 
odegrany zostanie Hymn Pań-
stwowy przez Młodzieżową Or-

kiestrę Dętą. Pojawią się także 
liczni goście, którzy złożą kwiaty, 
oddając tym samym hołd pole-
głym. O godz. 15.30 w Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel” 
odbędzie się prezentacja patrio-
tyczno - artystyczna w wykonaniu 
uczniów PSP nr 4 ze Strzegomia 
oraz wygłoszone zostaną wykłady 
okolicznościowe.

Diament Forbesa dla Słodowni

Oddaj hołd ofiarom Katynia
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2 kwietnia br. młodzież przybyła do strzegomskiego 
magistratu, w celu zapoznania się z jego funkcjono-
waniem. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu będzie areną zmagań ministrantów i lektorów w Diecezjalnych Mistrzostwach w Piłce 
Nożnej. Zawody, których organizatorem jest diecezja świdnicka i strzegomski OSiR, odbędą się 2 maja br. – początek o 10.30.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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: 

kamila: czy w naszej gminie jest 
jakiś żłobek?

Niestety, nie. Od chwili spa-
lenia się żłobka istnieje tylko 
jego oddział w Publicznym 
Przedszkolu nr 4 w Strzegomiu. 
W chwili obecnej przygotowu-
jemy projekt budowy Zespołu 
Przedszkolno - Żłobkowego 
(dwa oddziały żłobkowe i cztery 
przedszkolne), który powstanie 
na miejscu obecnego przedszko-
la nr 4. Będzie to tzw. budowla 
pasywna (energooszczędna). 
Bardzo liczymy na dotację z no-
wych środków unijnych na bu-
dowę tego zespołu, ze środków 
przeznaczonych na tzw. niską 
emisję. 

michał: mam pytanie, czy droga 
wjazdowa do olszan ze strony 
modlęcina będzie remontowana? 
Pozdrawiam.

Tak, będzie remontowany od-
cinek prawie dwóch kilometrów, 
od skrzyżowania z Modlęcinem. 
Wkład (20%) do środków finan-
sowych z promesy ministra admi-
nistracji i cyfryzacji pozyskanych 
przez powiat świdnicki dołożyła 
gmina Strzegom. W Olszanach 
w 2014 r. będziemy wykonywać 
także nawierzchnię na drogach 
dojazdowych do gospodarstw, po 
drugiej stronie rzeki. Otrzymali-
śmy na to zadanie dotację 198 
tys. zł od marszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego. Jesteśmy 
w trakcie kapitalnego remontu 
świetlicy wiejskiej (kwota – bli-
sko 627 tys. zł). A już za kilka 
dni rozstrzygniemy przetarg na 
budowę toalet w budynku nr 
2 szkoły podstawowej. Cieszę 
się z tak kompleksowych prac 
w Olszanach, szczególnie dlate-
go, że 3/4 środków finansowych 
to kwoty pozyskiwane ze źródeł 
zewnętrznych. 

m. l. l.: witam, zdaję sobie 
sprawę, że generalny remont ul. 
kościuszki to jak na razie odległa 
przyszłość, ale ulica w niektórych 
miejscach aż się prosi o taki sam 
\"lifting\" niedużym kosztem, jaki 
miał właśnie miejsce na ul. Pro-
menada. czy urząd ma coś podob-
nego w planie? Pozdrawiam.

Potrzebny najpierw jest projekt. 
W miesiącu kwietniu przeprowa-
dzony zostanie remont cząstko-
wy. Niestety ulic czekających na 
remont jest bardzo dużo. Niektó-
re są w fatalnym stanie. Są takie 
miejsca w gminie (też w mieście), 
gdzie do domu dojeżdża się uli-
cami szutrowymi. Bardzo proszę 
o wyrozumiałość. Na razie ul. 

Kościuszki może liczyć tylko na 
remonty bieżące. 

karolina: Panie burmistrzu! 
już ponad dwa tygodnie temu 
zadałam Panu krótkie pytanie 
i dotychczas nie otrzymałam na 
nie odpowiedzi. dlaczego w oko-
licach lidla nie ma ani jednego 
pojemnika na psie odchody? mam 
psa, sprzątam po nim i jestem 
zmuszona wrzucać te worki do 
pojemnika na śmieci zmieszane. 
nie sądzę, by było to dobre rozwią-
zanie. Pozdrawiam Pana (pytanie 
z dnia 26 marca br.)

karolina: tym razem chciałam 
podziękować za zamontowanie 
w okolicach lidla pojemników na 
psie odchody (pytanie z dnia 29 
marca br.)

Przepraszam, ale część pytań 
kieruję bezpośrednio do realizacji. 
Odpowiedzią są fakty zreali-
zowania słusznych wniosków. 
Trzy lata temu w Strzegomiu 
nie było żadnego pojemnika na 
psie odchody. Dziś mieszkańcy 
sami się o nie dopominają. Super, 
dziękuję. 

Hanna: jestem pełna podziwu 
dla wysiłku pana zbigniewa 
suchyty - burmistrza strze-
gomia, wkładanego w realiza-
cje podejmowanych inwestycji, 
jego zaangażowania oraz wkład 
pracy, który przyczynia się do 
tego, że miasto staje się z każdym 
rokiem ładniejsze - jest widoczne 
zapewne nie tylko dla osób tu nie 
mieszkających na stałe. nie jestem 
mieszkanką strzegomia, lecz każ-
dego roku od 30 lat przyjeżdżam 
tu do siostry (często na urlop) 

i dostrzegam te widoczne zmiany. 
Życzę więc panu pełni satysfakcji 
z osiąganych sukcesów, realizacji 
zamierzonych celów, aby kolejne 
lata przyniosły nowe, cenne osią-
gnięcia, a realizowane plany dały 
panu satysfakcję i uznanie włożo-
nej pracy oraz wielu sukcesów na 
polu zawodowym i osobistym.

Dziękuję bardzo. To miłe sło-
wa, które bardzo mobilizują do 
pracy.

daniel Przystaś: witam panie 
burmistrzu. czy mógłbym pro-
sić o szybką reakcję? otóż za-
mieszkuję przy ulicy morskiej. 
Po ostatnich opadach nie sposób 
tamtędy przejechać. czy chociaż 
doraźnie, aby wodę nadmiernie 
tam zalegającą usunąć, mógłby 
skierować Pan służby żeby poro-
biły powiedzmy jakieś przekopy 
czy inne odpływy, aby skierować 
tę wodę do rowu? głębokość kałuż 
przekracza miejscami 20 cm! czy-
tałem wcześniejsze pytania i pań-
skie odpowiedzi odnośnie remontu 
ulicy morskiej. trzymam Pana za 
słowo, że w 2015 doczekamy się go 
wreszcie. Pozdrawiam. 

Myślę, że i tak udało nam się 
odwodnić ten teren, na tyle, że 
po każdym deszczu część miesz-
kańców nie musi obawiać się już 
powodzi. Problem ten był przez 
wiele lat nierozwiązany. Jak się 
okazało, można było to załatwić. 
Byłem i widziałem. Jest tragicz-
nie. Podejmujemy działania do-
raźne, a w tym roku będą jeszcze 
remonty rowów w tym obszarze, 
by były w stanie odebrać wody 
opadowe, spływające z całego 
miasta. Naprawy doraźne wyko-
namy w najbliższym czasie.

Feli: już nie mogę patrzeć na ten 
śmietnik za „biedronką” przy ul. 
legnickiej. kiedy wreszcie zosta-
nie posprzątane?

W stosunku do właścicieli 
terenów prywatnych, gmina 
nie może ingerować, upominać, 
nakazywać, by posprzątać te 
tereny. Śmieszne, ale prawdziwe. 
Najlepszym sposobem w tego 
rodzaju sprawach, jest zgłoszenie 
uciążliwych sąsiadów bezpośred-
nio na Komisariat Policji. Otrzy-
małem notatkę z Komisariatu 
Policji w Strzegomiu z prośbą 
o wskazanie numerów działek, 
o których pisze się w pytaniu, co 
oznacza, że mieszkańcy zgłosili 
fakt zaśmiecenia tego terenu.

kasia: Panie burmistrzu, pytanie 
dotyczy ulicy olszowej i tirów na-
gminnie niszczących nawierzch-
nię drogi i przy okazji naruszają-
cych fundamenty naszych domów. 
czy można coś z tym zrobić? 
Progi zwalniające nie pomogły. 
zwłaszcza, że jest boczna droga 
z rolpeku prowadząca prosto na 
drogę wojewódzką do świdnicy. 

Gmina prowadzi w tej chwili 
ustalenie koncepcji możliwości 
wykonania zjazdu i wyjazdu 
z drogi wojewódzkiej nr 374 na 
drogę, o której pani pisze. Chce-
my wykonać zjazd i wyjazd, bo 
dalsza część drogi jest przejezdna 
dla tirów, a koszt jej budowy po-
wodował, że nie byliśmy w stanie 
wykonać tak wielkiego zadania 
inwestycyjnego. Znam problem 
i bardzo zależy mi na szybkim 
jego rozwiązaniu.

krystyna: witam pana burmi-
strza. Ponownie zwracam się 

z problemem chodnika przy bu-
dynku nr 20 i 20a na ul. Parkowej. 
jest tam duży ruch samochodów 
ciężarowych i osobowych, a ludzie 
nie mają jak bezpiecznie przejść 
obok tego budynku. chodnik jest 
wyznaczony, ale nie wiem dla-
czego osoby tam mieszkające zro-
bili sobie prywatny pas zieleni 
utrudniając zwykłym ludziom 
bezpieczne przejście obok tego 
budynku. dlatego ponownie pro-
szę o usunięcie krzewów i roślin 
z chodnika i udostępnienie go 
przechodniom. taka samowolka 
chyba nie jest na prawie. czyż 
nie?!

Jak zapewne Pani wie, w chwi-
li obecnej Strzegom (przynaj-
mniej centrum) jest jednym 
wielkim placem budowy. Liczne 
objazdy, spowodowane budową, 
mają bezpośredni wpływ na 
zwiększenie ruchu drogowego 
w niektórych częściach miasta, 
m. in. na ul. Parkowej. Wra-
cając do tematu bezpiecznego 
przejścia pieszych wzdłuż ul. 
Parkowej, to pamiętam, że nie 
jest to nowy temat. Jak się nie 
mylę, w ubiegłym roku miałem 
podobne pytanie i na tamten 
czas nie było wolnych środków 
finansowych na wykonanie tego 
odcinka chodnika. Zapewniam 
Panią, że wydam odpowiednie 
dyspozycje podległym mi służ-
bom, aby spróbować rozwiązać 
problem. I jeżeli okaże się, że te-
ren na którym rosną konfliktowe 
zakrzaczenia należy do gminy 
Strzegom, podejmiemy odpo-
wiednie kroki w celu ich usunię-
cia i umożliwienia bezpiecznego 
przejścia wzdłuż wymienionych 
przez Panią budynków. 

Antoni Kulczycki
To człowiek, który nie dla 

zaszczytów i honorów, nie dla 
płacy i podzięki, lecz z głę-
bokiego poświęcenia się dla 
dobra najbliższego otoczenia, 
loka lnego społeczeństwa 
działał w obronie wspólnego 
dobra przed żywiołem. An-
toni Kulczycki jest najstar-
szym, o najdłuższym stażu, 
żyjącym strażakiem w naszej 
gminie. Urodził się 13 czerw-
ca 1928 r. w Kornelówce, 
powiat zamojski, woj. lubel-
skie. W roku 1955 wstąpił 
w szeregi Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzegomiu. Po-
przez udział w wielu kursach 
i szkoleniach systematycznie 
podnosił swoje kwalifikacje 
w pożarnictwie. Powierza-
no mu wiele funkcji. To za 
kadencji  Pana Antoniego 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Strzegomiu, jako jedna 
z pierwszych trzech, została 
włączona na mocy decy-
zji komendanta głównego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, spełniając wszystkie 
stawiane wymagania i kry-
teria. Narażając niejedno-
krotnie własne życie, ratował 

dobytek lokalnej społecz-
ności. Pan Antoni był ini-
cjatorem i współwykonawcą 
wielu czynów społecznych, 
organizatorem życia kultu-
ralnego w jednostce. Z jego 
inicjatywy i w podziękowa-
niu za działalność ratowniczą 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzegomiu, mieszkańcy 
Strzegomia w 1975 roku 
ufundowali sztandar, który 
do dnia dzis ie jszego jest 
dowodem godności i honoru, 
jakim szczyci się Ochotnicza 
Straż Pożarna w Strzegomiu. 
Nieodz owna  okaza ła  s i ę 
również pomoc Antoniego 
Kulczyckiego przy remoncie 
dachu kościoła pw. św. App. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu. 
W roku 1998 Walne Zebranie 
nadało Antoniemu Kulczyc-
kiemu godność Honorowego 
Prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzegomiu. Za 
swoją społeczną działalność 
został uhonorowany tytułem 
oraz odznaczeniami pań-
stwowymi i odznakami, me-
dalami korporacyjnymi straży 
pożarnej, m. in.: „Zasłużony 
obywatel dla miasta i gminy 
Strzegom”, tytuł nadała Rada 
Narodowa Miasta i Gminy 
Strzegom (kwiecień 1976 r.), 

brązowy medal „Za zasługi 
d la pożarnictwa”, nadany 
przez Zarząd Wojewódzki 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych we Wrocławiu 
(1973 r.), Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza, 
nadany przez Zarząd Głów-
ny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Warszawie 
(2000 r.).

więcej o Antonim kulczyc-
kim można pr z eczyta ć  na 
stronie internetowej www.
strzegom.pl.

Ryszard Wikliński 
Urodził się 11 lutego 1949 r. 

w Dziadowej Kłodzie. W la-
tach 1994-1998 pracował 
w Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego 
oraz Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu jako członek spoza Rady 
Miejskiej. Przez okres czte-
rech kadencji, do 2012 r., 
pełnił funkcję przewodniczą-
cego Rady Sołeckiej wsi Żela-
zów. Zaangażowany w sprawy 
ochrony przeciwpożarowej. 
W ochotniczym pożarnictwie 
działa od 43 lat. W przeszło-
ści członek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bukowicach, 
następnie w OSP w Kostrzy. 
W roku 1980 zainicjował 
i założył w swoim miejscu 
zamieszkania tj. w Żelazowie, 
Ochotniczą Straż Pożarną 
i od tego momentu piastuje 
w niej funkcję prezesa. Od 
roku 1985 do kwietnia 2003 
roku był prezesem Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Strzego-
miu. Od 23 kwietnia 2003 
roku do dnia dzisiejszego 
pełni funkcję komendanta 
Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP 
RP w Strzegomiu. W latach 

1999-2011 pełnił funkcję 
prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP 
RP w Świdnicy. Od roku 2002 
do 2012 był członkiem Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP 
RP we Wrocławiu. Czynnie 
uczestniczył w akcjach nie-
sienia pomocy w czasie zagro-
żenia kataklizmem powodzi 
w pamiętnym 1997 roku oraz 
w roku 2001 i 2006. Jego 
pasją również jest łowiectwo. 
Jest myśliwym od 1983 roku. 
W Kole Łowieckim „Jeleń” 
w Strzegomiu pełnił funkcję 
łowczego i wiceprezesa. Jako 
członek Towarzystwa Opieki 
nad byłym Obozem Kon-
centracyjnym Gross-Rosen 
w Rogoźnicy skutecznymi 
działaniami przyczynił się 
do poświęcenia przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II ka-
mienia węgielnego pod przy-
szły Krzyż Święty, który jest 
przewidziany do postawie-
nia na terenie byłego obozu 
w Rogoźnicy. Nie sposób 
pominąć pracy Ryszarda Wi-
klińskiego na rzecz kościoła. 
Jest to pomoc przy zdobieniu 
obu strzegomskich kościołów 
w choinki na Święta Bożego 
Narodzenia, adoracja Grobu 

Pańskiego w Święta Wiel-
kanocne, budowa ołtarzy na 
Boże Ciało w Strzegomiu 
i Kostrzy, jak również pomoc 
przy zabezpieczeniu wizyty 
Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Legnicy w 1997 roku. Za 
swoją działalność w wielu or-
ganizacjach wielokrotnie był 
nagradzany odznaczeniami 
państwowymi i korporacyj-
nymi.

bardziej szczegółowy opis syl-
wetki ryszarda wiklińskiego 
znajduje się na stronie www.
strzegom.pl.

Oto nasi kolejni Honorowi Obywatele!
Decyzją radnych do grona „Honorowych Obywateli Strzegomia” dołączyli zasłużeni strażacy – Antoni Kulczycki oraz Ryszard Wikliński. Obaj w uznaniu zasług m.in. dotyczących 
rozwoju pożarnictwa i gminy Strzegom. Tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia, to wyraz szacunku dla Ich osoby oraz całego środowiska strażaków.
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Zmiana obwodów 

Z uwagi na fakt, że w maju 
2014 roku będą przeprowa-
dzone wybory do Parlamentu 
Europejskiego oraz w celu 
zapewnienia właściwych wa-
runków głosowania i pracy 
członkom obwodowych ko-
misji wyborczych, nastąpiła 
zmiana siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 

W dotychczasowych siedzi-
bach tj. w świetlicy wiejskiej 
w Goczałkowie oraz świetlicy 
wiejskiej  w Rusku trwają 
prace remontowe, które nie 
zakończą się do dnia przepro-
wadzenia wyborów. 

gk

Komisja ds. Działalności 
Gospodarczej i  Integracji 
Europejskiej w roku 2013 
odbyła łącznie 18 posie-
dzeń, w tym dwa wyjazdowe 
i 12 wspólnych z Komisją 
Bezpieczeństwa, Ładu i Po-
rządku Publ icznego oraz 
Ochrony Środowiska. Na tych 
wspólnych posiedzeniach 
członkowie komisji aktywnie 
uczestniczyli w rozwiązywa-
niu problemów bezpieczeń-
stwa, utrzymywania ładu 
i porządku oraz zagadnień 
związanych z ochroną środo-
wiska w naszej gminie. - Re-
alizowany plan pracy na 2013 
rok zawierał 20 zagadnień te-
matycznych – informuje prze-
wodniczący komisji, Józef 
Starak. - W trakcie odbytych 
posiedzeń komisja również 
rozpatr ywała i  opiniowa-
ła na bieżąco przedkładane 
projekty uchwał i formuło-
wała wnioski, opinie i zapy-

tania, jakie wynikały podczas 
dyskusji na posiedzeniach 
i w trakcie jej bieżących prac. 
Komisja podejmowała także 
działania i zajmowała stano-
wiska w innych tematach sy-
gnalizowanych zarówno przez 
poszczególnych członków, jak 
i mieszkańców naszej gminy, 
co szczególnie uwidaczniało 
się na wspólnych posiedze-
niach komisji – dodaje Józef 
Starak. W pracach komi-
sji uczestniczyli zapraszani 
goście oraz odpowiedzialni 
merytorycznie naczelnicy 
i pracownicy Urzędu Miej-
skiego, którzy referowali re-
alizację zagadnień zawartych 
w planie pracy, jak również 
udzielali odpowiedzi na za-
dawane pytania wynikające 
z dyskusji nad realizacją tych 
zadań, co dawało podstawy 
do zajmowania określonego 
stanowiska przez poszcze-
gólnych członków komisji. 

W większości posiedzeń ko-
misji uczestniczył burmistrz 
Strzegomia, często zabierał 
głos i udzielał rzeczowych 
wyjaśnień w sprawach spor-
nych. Posiedzenia kończyły 
s ię  jednomyślnym stano-
wiskiem w sprawach, które 
wymagały głosowania. Komi-
sja, pomimo trzyosobowego 
składu, zrealizowała swoje 
statutowe obowiązki spraw-
nie i planowo. Uczestniczący 
w posiedzeniach członkowie 
wykazali  s ię starannością 
i sumiennością oraz wnikli-
wym podejściem do oma-
wianych zagadnień, dążąc do 
ich optymalnych rozwiązań 
w celu należytego i szer-
szego zaspokajania potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców 
naszej gminy. Komisja Oświa-
ty i Wychowania w ubiegłym 
roku odbyła 17 posiedzeń, 
w tym 4 posiedzenia wyjaz-
dowe: 23 stycznia 2013 r. do 

przedszkola modułowego we 
Wrocławiu w kontekście dys-
kusji o koncepcji budowy PP 
nr 4 w Strzegomiu, 4 kwietnia 
2013 r. do przedszkoli na 
terenie gminy Strzegom, 19 
czerwca br. do szkół pod-
stawowych i gimnazjów na 
terenie gminy Strzegom, 2 
lipca br. do Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu 
w temacie funkcjonowania ba-
senów i boisk w okresie wakacji 
oraz udziału dzieci i młodzieży 
w zajęciach sportowo-rekre-
acyjnych na terenie ośrodka. 
W trakcie komisji wyjazdowych 
do gminnych placówek oświato-
wych przedmiotem analizy był: 
stan bazy przedszkoli i szkół 
oraz bieżące kwestie dotyczące 
funkcjonowania placówek. 

Komisja sporządziła notatki, 
które obejmowały: stan bazy, 
przeprowadzone remonty oraz 
konieczne remonty. 23 paź-
dziernika 2013 r. odbyła się sesja 

oświatowa w temacie: „Oceny 
stanu realizacji zadań oświato-
wych za rok 2012/2013”, pod-
czas której przewodniczący oraz 
członkowie Komisji Oświaty 
przedstawili swoje spostrzeże-
nia i uwagi skonstruowane na 
podstawie „Raportu ostatniej 
realizacji zadań oświatowych 
za rok 2012/2013” oraz notatek 
sporządzonych podczas komisji 
wyjazdowych. Komisja Oświaty 
i Wychowania opiniowała rów-
nież projekty uchwał oraz pra-
cowała nad kształtem budżetu 
na 2014 rok. Przewodniczący 
Komisji Oświaty i Wychowania 
- Tomasz Marczak uczestni-
czył również w opiniowaniu 
wniosków dzieci i młodzieży 
gminy Strzegom ubiegających 
się o stypendia, a także repre-
zentował komisję w wydarze-
niach kulturalno-oświatowych, 
organizowanych przez instytu-
cje i placówki gminne. 
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O pracach komisji naszej Rady
Nad czym w minionym roku pracowali radni w komisjach Rady Miejskiej? Co było ich priorytetami, a co zeszło na plan dalszy?

Zajęcia sportowe na terenie 
gminy, wyjazd integracyjny 
do Lubachowa oraz przed-
stawienie wniosków Komisji 
Zdrowia i Spraw Socjalnych 
oraz Komisji Oświaty i Wy-
chowania - to tematy, które 
były poruszane podczas III 
Sesji  Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, 26 
marca br. 

Na obradach pojawili się 
także: burmistrz Strzego-
mia - Zbigniew Suchyta, 
zastępca burmistrza - Wie-
sław Witkowski, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu - Grzegorz 
Luszawski, prezes Stowa-
rzyszenia „Akcja”- Tomasz 
Smagłowski oraz opiekun 
MRM - Tomasz Marczak. 
Podczas sesji omawiano za-
gadnienie sportu na terenie 
gminy Strzegom. – Zachęcam 
Was do korzystania z oferty 
OSiR, gdzie posiadamy na-
prawdę fajną bazę sportową. 
Na początku tego roku odda-
liśmy do użytku nowoczesną 
salę gimnastyczną w Goczał-
kowie, na której odbywają się 
różnego rodzaju zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Ponadto 
macie możliwość korzystania 
z 4 „Orlików” na terenie naszej 
gminy. Zachęcam również do 
chodzenia na siłownię, fitness, 
aby móc poprawić swoją kon-
dycję fizyczną - komentował 

dyrektor OSiR-u. Zastępca 
burmistrza i jednocześnie 
prezes Amatorskiego Klubu 
Sportowego w Strzegomiu – 
Wiesław Witkowski zapoznał 
radnych z sekcjami sportowy-
mi, które działają w AKS-ie. 
Aktualnie do dyspozycji jest 
7 dyscyplin sportowych: piłka 
nożna, tenis stołowy, łucz-
nictwo, lekkoatletyka, judo, 
siatkówka oraz wspinaczka 
sportowa. Mówiono też o pla-
nach wyjazdu integracyjnego 
do Lubachowa, podczas któ-
rego młodzież miałaby okazję 
wziąć udział w szkoleniu do-
tyczącym aspektów prawnych 
MRM oraz pracy zespołowej. 
Dodatkowo, przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
- Konrad Fornal przedstawił 
radzie pomysły, które zostały 
wypracowane podczas obrad 
2 komisji: Komisji Zdrowia 
i Spraw Socjalnych oraz Ko-
misji Oświaty i Wychowania. 
Młodzi radni proponują m. 
in.: utworzenie Klubu Mi-
łośników Kultury, spotkania 
wychowawcze z osobami nie-
widomymi, spotkania z byłymi 
narkomanami, organizację 
konkursów tematycznych, wy-
cieczki do okolicznych fabryk, 
zbiórki - krwi, pieniędzy na 
Dom Dziecka, organizowanie 
paczek i utworzenie Klubu 
Kibica dla dzieci.

Młodzieżowa Rada obradowała

Podjętych uchwał było wiele, 
ale jedną z fundamentalnych było 
udzielenie pomocy finansowej 
w kwocie 270 tys. zł powiatowi 
świdnickiemu na realizację budo-
wy siedziby Powiatowego Pogo-
towia Ratunkowego w Świdnicy 
(szczegóły w odrębnym arty-
kule). Ale to nie jedyna pomoc 
finansowa gminy Strzegom dla 
powiatu. Radni podjęli uchwałę 
dot. udzielenia pomocy finan-
sowej powiatowi świdnickiemu 
na realizację zadań związanych 
z budową chodników przy dro-
gach powiatowych na terenie 
gminy Strzegom w sołectwie 
Tomkowice – przy drodze nr 
2921D, w Kostrzy - przy drodze 
nr 2792D oraz w Rogoźnicy, przy 
drodze nr 2792D. Wysokość do-
tacji celowej ze środków budżetu 
gminy Strzegom na 2014 rok 
wyniesie 150 tys. zł. Jest to ko-
lejny przykład dobrej współpracy 
władz samorządowych gminy 
i powiatu w kwestii realizacji 
inwestycji drogowych na terenie 
naszej gminy. Pomocy rzeczowej 
i finansowej, będącej wyrazem 
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, gmina Strzegom 
udzieliła także dla Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy. 

Pomoc finansową w wysokości 25 
tys. zł przeznaczono jako rekom-
pensatę pieniężną dla policjantów 
Komisariatu Policji w Strzego-
miu, za czas służby przekraczający 
normę oraz dla policjantów reali-
zujących zadania z zakresu służby 
prewencyjnej. Gmina Strzegom 
udzieliła także pomocy rzeczowej 
w wysokości 50 tys. zł na re-
mont pomieszczenia dyżurnego 
w budynku Komisariatu Policji 
w Strzegomiu. Wsparcie wspól-
nych działań powiatu i gminy na 
rzecz poprawy warunków życia 
naszego społeczeństwa to dewiza 
Rady Miejskiej. Radni wyodręb-
nili w budżecie gminy również 
fundusz sołecki. Uchwała o wy-
rażeniu zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy funduszu 
sołeckiego była uwarunkowa-
na nową ustawą o funduszu 
sołeckim, która weszła w życie 
z dniem 20 marca 2014 r. Raz 
podjęta uchwała będzie obo-

wiązywać na kolejne lata. Radni 
zatwierdzili także program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt, który jest zatwierdzany 
rokrocznie do dnia 31 marca. 
Program ma zastosowanie do 
wszystkich zwierząt bezdom-
nych,  w szczególności psów 
i kotów, rozwiązuje problem bez-
domności i niekontrolowanego 
wzrostu populacji bezdomnych 
zwierząt oraz reguluje sprawy 
związane z opieką i dokarmia-
niem kotów wolno żyjących. 
Określono ponadto stawki za 
zajęcie 1 m² pasa drogowego 
m.in. na ogródki gastronomicz-
ne oraz pojemniki na używaną 
odzież, na prawach wyłączności. 
Opłata wynosi 0,50 zł/m² za 
jeden dzień. Na sesji uchwalo-
no zmiany w sprawie podziału 
gminy Strzegom na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich nume-
rów, granic i siedzib obwodowych 

komisji wyborczych w kontek-
ście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego (osobny artykuł). 
Powiększyła się także galeria 
mieszkańców, uhonorowanych 
tytułem „Honorowego Obywate-
la Strzegomia”. Decyzją radnych 
Rady Miejskiej dołączyli do niej 
Antoni Kulczycki i Ryszard 
Wikliński, wzorowi strażacy, 
zasłużeni dla rozwoju Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Zmian 
dokonano w składzie Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej. Rada 
odwołała ze składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Krzysztofa 
Woźniaka oraz Mariana Górę 
z powodu złożenia przez nich 
pisemnej rezygnacji z prac w tej 
komisji i powołała na ich miejsce 
radnych: Natalię Łęską i Pawła 
Mosóra. Przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej został Paweł 
Mosór, który zastąpił odwołane-
go Mariana Górę.

gk

O współdziałaniu
Radni podjęli szereg uchwał dotyczących inwestycji realizowanych również z innymi jednostkami

Uchwalenie zmian budżetu 
gminy Strzegom na 2014 rok, 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
na lata 2013-2023, wyraże-
nie zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki 
oraz inne istotne dla rozwoju 
gminy uchwały zdomino-
wały porządek obrad sesji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
w dniu 31 marca br.

Podczas sesji złożono wniosek dotyczący organizacji uroczystego Poloneza 
w ostatni dzień roku szkolnego.

W tym numerze przestawiamy sprawozdania z pracy w 2013 r. dwóch ostatnich komisji - Komisji ds. Działalności Gospodarczej i Integracji Euro-
pejskiej oraz Komisji Oświaty i Wychowania, działających w ramach Rady Miejskiej w Strzegomiu. Pierwsza z komisji odbyła łącznie 18 posiedzeń, 
w tym dwa wyjazdowe. Komisja Oświaty i Wychowania w ubiegłym roku odbyła 17 posiedzeń, w tym 4 wyjazdowe. 

W związku z powyższym, 
nowe siedziby mieścić się 
będą odpowiednio OKW Nr 14 
- w Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Goczałkowie oraz OKW 
Nr 16 - w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jaroszowie. 
Dojazd mieszkańcom Ruska 
do nowej siedziby obwodowej 
komisji wyborczej w Jaro-
szowie zapewni burmistrz 
Strzegomia.



ROZWój SOłECTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Rogoźnica i Stanowice 

W 2013 r. zakończyły się 
prace związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej. Na terenie 
wsi przystąpiono do odtwarza-
nia nawierzchni drogowych, 
wykonano nowe nawierzch-
nie asfaltowe na ul. Szkolnej 
i Kolonijnej, na odcinku ul. 
Kościuszkowców wykonano 
nawierzchnię z kostki beto-
nowej, na pozostałych ulicach 
odtworzono nawierzchnie do 
stanu pierwotnego (szutrowe). 
Wykonano również nowy od-
cinek pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 374 oraz 
całkiem nowy odcinek chod-
nika - nieistniejącego przed 
rozpoczęciem prac budowla-
nych przy w/w drodze woje-
wódzkiej. W ramach bieżą-
cego utrzymania dróg w 2013 
r. gmina Strzegom wykonała 
regulację wpustów ulicznych 
przy ul. Kościuszkowców. Na 

terenie sołectwa wykonano 
też przebudowę przepustu 
(droga szutrowa Rogoźni-
ca – Żelazów). Przekazano 
środki w postaci materiałów 
budowlanych do odnowienia 
przystanku autobusowego 
oraz urządzeń rekreacyjnych 
na terenie wsi Rogoźnica. 
W ubiegłym roku gmina 
Strzegom przekazała dotację 
celową dla Parafii Rzymsko 
- Katolickiej pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Rogoźnicy na 
zadanie: „Remont elewacji 
zabytkowego kościoła po-
mocniczego pw. św. Szymona 
i Tadeusza w miejscowości 
Rogoźnica” - w wysokości 45 
tys. zł. W 2013 roku w ramach 
konkursu „Odnowa Wsi Dol-
nośląskiej” gmina zrealizowała 
projekt „Remont i wyposaże-
nie świetlicy wiejskiej w Ro-
goźnicy ”. W ramach tego 

programu wykonano remont 
świetlicy wiejskiej i wyposażo-
no w chłodziarko-zamrażarkę, 
telewizor, pralkę automatycz-
ną, nagłośnienie i kuchenkę 
mikrofalową. Koszt całkowity 
projektu wyniósł 59.437,77 zł, 
a otrzymana dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego to 
kwota 29.718,00 zł. Remont 
zakończono w maju 2013 r. 

W 2012 r. gmina Strzegom 
wykonała drugi etap regu-
lacji krawężników kamien-
nych przy ul. Szkolnej oraz 
wykonała nowy ok. 150 m 
odcinek kanalizacji deszczo-
wej obejmujący ul. Szkolną 
i ul. Osiedle. Na terenie wsi 
Rogoźnica równorzędnie wy-
konywano też prace związane 
z kanalizacją sanitarną, firma 
wykonująca kanalizację wy-
konywała również bieżące 
naprawy dróg szutrowych na 
przejętym terenie pod budowę 
kanalizacji. W ramach bieżą-
cego utrzymania dróg został 
również wyremontowany się-
gacz ul. Gross-Rosen wraz 
z odwodnieniem. Przekazano 
środki w postaci materiałów 
budowlanych do odnowienia 

przystanku autobusowego 
oraz urządzeń rekreacyjnych 
na terenie wsi Rogoźnica. 

W 2011 r. gmina Strzegom 
wykonała pierwszy etap regu-

lacji pionowej krawężników 
kamiennych przy ul. Szkolnej. 
Na terenie wsi Rogoźnica 
równorzędnie wykonywano 
też prace związane z kanaliza-

cją sanitarną. Dodajmy na ko-
niec, że w 2011 r. wybudowano 
także drewutnię przy świetlicy 
wiejskiej w Rogoźnicy na 
kwotę 7 134,00 zł.

Przez miejscowość prowadzi 
droga wojewódzka nr 374 łą-
cząca Jawor ze Strzegomiem, 
krzyżująca się z lokalnymi 
szosami wiodącymi do Ko-
strzy na południe, Targoszyna 
na północ i Goczałkowa na 

wschód. Wieś jest oddalona 
o 7 km od Strzegomia, leży 
na historycznym szlaku do 
prastarych grodów piastow-
skich: Jawora, Legnicy oraz 
do byłego obozu koncen-
tracyjnego w Gross-Rosen. 

Nieregularny układ urbani-
styczny wsi charakteryzuje 
się bardziej zwartą zabudową 
wzdłuż ulic położonych na 
wschód i na zachód od drogi 
głównej przebiegającej przez 
wieś (wojewódzkiej nr 374). 

Mie j s cem uder za j ąc ym 
w serce turysty jest założony 
przez Niemców obóz kon-
centracyjny Gross-Rosen, 

położony 1,5 kilometra na 
południe od wsi w kamienio-
łomach granitu. W 1944 roku 
liczył on ok. 35 000 więźniów, 
miał 106 podobozów, w tym 
na terenie Polski (w obecnych 
granicach) – 81, Czech – 15 
i Niemiec – 10. Do czasu 
wyzwolenia w lutym 1945 
roku, przez obóz w Rogoźni-
cy przewinęło się około 120 

000 osób, z których około 40 
000 zginęło (połowę z nich 
stanowili Polacy). Obecnie 
jest tu pomnik – mauzoleum 
i stała ekspozycja muzealna 
przybliżająca dzieje obo-
zu. Turyści mogą zobaczyć 
również teren poobozowy 
oraz kamieniołom stanowiący 
miejsce pracy więźniów. 

Ważne inwestycje w Rogoźnicy 

Rogoźnica - zabytki i ponura historia

W 2013 roku gmina Strzegom przekazała sporą dotację celową na remont elewacji zabytkowego kościoła pomocniczego pw. św. Szymona i Tadeusza 

Miejscem uderzającym w serca turystów, które trzeba zobaczyć by ocalić pamięć poległych, jest założony przez Niemców obóz koncentracyjny Gross-Rosen

Prace związane z kanalizacją deszczową i sanitarną, remont świetlicy wiejskiej, dotacja na 
remont elewacji lokalnego kościoła, bieżące utrzymanie dróg i chodników – to tylko niektó-
re z wielu zadań, jakie realizowano w ostatnich latach na terenie sołectwa Rogoźnica. 

Nie można zapominać również o jeszcze jednej ważnej inwestycji – drogi 
o dł. 700 m, którą wykonała firma „Berger Surowce”, prowadzącej z kopalni 
granitu „Wieśnica” w Goczałkowie do bocznicy kolejowej. Koszt inwestycji 
zamknął się w kwocie 1,3 mln zł. Na budowę drogi, dzięki której zmniejszyła 
się liczbę przejeżdżających samochodów ciężarowych, firma zużyła 70 tys. 
ton materiału. 

Najstarszym istniejącym do dzisiaj zabytkiem Rogoźnicy jest kościół 
romański pw. Św. Szymona i Tadeusza, którego konsekracja odbyła się 
w święto patronów tegoż kościoła - 28.10.1291 r. Fundatorką jego była 
zaś Jadwiga Legnicka. W swym pierwotnym wyglądzie kościół nie dotarł 
do naszych czasów. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na 
listę zabytków Rogoźnicy wpisane są: kościół pomocniczy pw. św. Szymona 
i Tadeusza, kościół ewangelicki – obecnie parafia pw. MB Różańcowej, mau-
zoleum rodziny Richthofen (obok kościoła), cmentarz ewangelicki (obecnie) 
komunalny, ogrodzenie, park pałacowy, park dworski, teren byłego obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen i wyrobisko granitu w kamieniołomie. 

Aktualnie na terenie wsi działa kilka stowarzyszeń, którym zależy na roz-
woju wsi i edukacji najmniejszych jej mieszkańców – są to: stowarzyszenie 
„Nasza wieś” i stowarzyszenie „Mała Szkoła”. O bezpieczeństwo dbają 
ochotnicy z OSP Rogoźnica, którzy często z narażeniem życia uczestniczą 
w wielu akcjach ratowniczych (więcej o tych stowarzyszeniach na kolej-
nej stronie). Działania kulturalne prowadzone są w odnowionej świetlicy 
wiejskiej, gdzie zatrudniony jest pracownik na stanowisku młodszego 
instruktora. Obecnie zajęcia odbywają się w każdym tygodniu - od ponie-
działku do piątku i skierowane są do mieszkańców ze wszystkich grup 
wiekowych. 

Fundusz sołecki wydawany rozsądnie i z głową
Racjonalnie gospodarować funduszem sołeckim – taką dewizę mają w Rogoźnicy sołtys i Rada Sołecka. Fundusz sołecki – jak mówią – pozwala im zakupić 
najpotrzebniejsze rzeczy dla mieszkańców. W 2011 r. kupiono stoły do bilarda i tenisa stołowego, piłkochwyt i patelnię elektryczną. Rok później zakupiono urzą-
dzenia na plac zabaw, kosiarkę ręczną i paliwo do niej, pokryto koszty projektu, kosztorysu i prac remontowych w świetlicy, zakupiono odkurzacz na świetlicę 
oraz art. spożywcze i nagrody dla uczestników imprez integracyjnych. W ubiegłym roku zakupiono i zamontowano część ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy 
wiejskiej, zakupiono paliwo i sprzęt do bieżącego utrzymania kosiarki, wózek do sprzątania świetlicy wiejskiej i nagrody oraz art. spożywcze dla uczestników 
spotkań kulturalno – sportowo – edukacyjnych. Aktualnie planuje się m. in. zakupić i zamontować urządzenia na potrzeby siłowni zewnętrznej, zakupić tablicę 
interaktywną dla stowarzyszenia „Mała Szkoła”, czy też materiały dekoracyjne, namioty plenerowe i art. do organizacji różnych spotkań.

Sołtys: Henryk Radkowski
Liczba ludności: 746
Powierzchnia: 8,26 km²
Gęstość zaludnienia: 90,1 osoby/ 
km²
Lasy i grunty leśne: 113,02 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
508,38 ha

Wieś Rogoźnica leży w dolinie potoku Wierzbiak na wyso-
kości ok. 200 m n. p. m. u północno-wschodniego podnóża 
Rogoźnickiej Góry w Rogoźnickich Wzgórzach. 



Małgorzata Radkowska – 
prywatnie żona sołtysa Rogoź-
nicy, jest przykładem na to, że 
warto spełniać swoje marzenia 
i że jeżeli człowiek sobie mocno 
coś postanowi, to jest w stanie 
wykonać naprawdę wiele. – Gdy 
odwiedzałam swoje sąsiadki, 
bardzo podobały mi się serwety, 
hafty, ozdoby na poduszki i wy-
szywane obrazki. Stwierdziłam 
wtedy – a było to około 7 lat 
temu – że ja również mogłabym 
spróbować swoich sił w tej dzie-
dzinie i wykonywać podobne 
rzeczy. Na początku trochę nie 
wierzyłam w swoje możliwości 
i bałam się, czy będę w stanie coś 
takiego zrobić. Jednak postano-
wiłam popróbować i tak krok po 
kroku wtajemniczałam się, robiąc 
mniejsze czy większe postępy – 
opowiada pani Małgorzata. Żonę 
w jej pasji wspierał mąż, czyli 
Henryk Radkowski. – Cały czas 
mnie dopingował i cieszył się, że 
odkryłam w sobie takie manualne 

umiejętności. Dzisiaj, po tylu 
latach, mogę z całą stanowczością 
stwierdzić, że nie jest to aż tak 
trudne jak myślałam na początku, 
wręcz powiedziałbym, że łatwe! 
Teraz mogę zrobić praktycznie 
wszystko – niezależnie od roz-
miarów – podkreśla Małgorzata 
Radkowska. Swoje prace wiesza 
głównie w mieszkaniu, a serwe-
tami przykrywa domowe stoły. 
Wyszywa głównie obrazki przed-
stawiające przyrodę – ma nawet 
wykonany przez siebie kalendarz 
z kwiatami, którymi ozdobiła 
poszczególne miesiące w roku. 
Korzysta z gotowych wzorów. 
– Zajmuję się tym w wolnych 
chwilach i w ogóle nie liczę czasu. 
Jest to dla mnie znakomite pa-
naceum na różne smutki – pod-
kreśla pani Małgorzata i zwraca 
się do innych osób z małym 
apelem: - Warto w siebie wierzyć 
i realizować swoje postanowienia. 
Mi się udało, z czego jestem 
naprawdę dumna!
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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 – ROGOźNiCa 

 W Rogoźnicy zebrała się grupa 
ludzi, którzy pod przewodnictwem 
Henryka Radkowskiego starają się 
nadać tej miejscowości właściwą 
i należną jej rangę. I choć spraw 
do załatwienia jest sporo, nie pod-
dają się i chcą pracować dla dobra 
wszystkich mieszkańców. W skład 
Rady Sołeckiej wchodzą: Hanna 
Czerwińska, Dorota Dynowska, 
Janina Snoch, Eugeniusz Ciołek, 
Łukasz Rostkowski i Tomasz 
Stachoń. - Głównym przed-
sięwzięciem, które chcielibyśmy 
zrealizować – twierdzi sołtys – jest 
dokończenie remontu kapitalnego 
świetlicy wiejskiej. Kolejną sprawą, 
niezmiernie istotną, jest kwestia 
zagospodarowania naszego lokal-
nego parku. Każdy mieszkaniec 
Rogoźnicy wiąże spore nadzieje 
z tym miejscem, które ma szansę 
stać się głównym punktem re-
kreacyjnym naszej miejscowości. 
Jak zaznacza Eugeniusz Ciołek, 
park w Rogoźnicy był kiedyś 
najładniejszym parkiem wiejskim 
w Polsce. - Nam nie chodzi o to, 
by z tego parku zrobić ponownie 
perełkę, ale miejsce do spacerów 
i spotkań – żeby było to główne 
centrum wypoczynkowe wsi 
– podkreśla. Mieszkańcy Rogoź-
nicy chcą również uporządkować 

poniemiecki cmentarz ewange-
licki. Zlokalizowany jest on na 
wysokości drogi wojewódzkiej 
w kierunku Jawora – ok. 200 m 
od świetlicy wiejskiej. Bardzo waż-
nym tematem jest także naprawa 
dróg po kanalizacji i wybudowanie 
zewnętrznej siłowni. W ubiegłym 
roku z budżetu gminy Strzegom 
wyremontowano dużą część świe-
tlicy wiejskiej. – Miejsce to jakby 
odżyło, wygląda teraz pięknie 
i schludnie. W zimie jest ciepło – 
mówią z zadowoleniem w głosie 
członkowie Rady Sołeckiej. – 
Mamy teraz komfortowe warunki 
do organizacji wszelkich imprez 
kulturalnych i promujących naszą 
miejscowość. Obchodzimy m. in. 
„Dzień Pieroga”, „Święto Dyni”, 
lokalne Dożynki i wiele, wiele 
innych świąt – zaznacza Dorota 
Dynowska. Hanna Czerwińska 
prowadzi z kolei zajęcia teatralne 
z dziećmi. – W naszej grupie 
teatralnej przygotowujemy sztukę 
opowiadającą o naszym regionie. 
Mamy zamiar ją już niedługo 
wystawić. Mam świadomość, że 
czeka nas dużo pracy, ale wierzę, 
że nam się uda. Chcemy ją po-
kazać w Strzegomskim Centum 
Kultury i na przeglądzie teatrów 
amatorskich. Dużą rolę odgrywają 

w Rogoźnicy 
stowarzysze-
nia. Jednym 
z nich jest 
s t o w a r z y -
szenie „Nasza 
wieś”, które po-
wstało z inicjaty-
wy Rady Sołeckiej. 
– Doszliśmy do wniosku, 
że oprócz istniejących już organi-
zacji potrzebne jest jakieś ciało, by 
jeszcze bardziej zintegrować dzia-
łalność całej wsi. Powstaliśmy pod 
koniec sierpnia 2012 r. i od tego 
momentu działalność na naszej 
wsi ruszyła z kopyta – mówi Eu-
geniusz Ciołek, prezes stowarzy-
szenia. - Odrestaurowanie parku 
i uporządkowanie cmentarza to 
nasze najważniejsze cele. Chcę 
podkreślić rolę pań w naszym 
stowarzyszeniu. One stanowią 
główną siłę napędową, szczególnie 
przy organizacji wszelkich imprez 
i, czemu się nie można dziwić, 
w kwestiach kulinarnych. Pierogi 
z Rogoźnicy znane są już chyba 
w połowie naszego wojewódz-
twa, a już na pewno w Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – śmieje się 
prezes. Dzięki stowarzyszeniu 
udało się pozyskać środki – w for-

mie darowizn – na 
wyposażenie świe-
tlicy wiejskiej. Jedną 
z ciekawszych inicja-
tyw stowarzyszenia 
jest przyłączenie się 
do zbiórki żywności 
i przekazanie jej – za pośrednic-
twem Poczty Polskiej – na Ukra-
inę, dla ludzi poszkodowanych 
na Majdanie. Niepoślednią rolę 
odgrywa w Rogoźnicy Stowa-
rzyszenie „Mała Szkoła”, które 
działa od 2005 r. i zajmuje się 
prowadzeniem szkoły podstawo-
wej oraz punktu przedszkolnego 
„Chatka Puchatka”. – Byliśmy 
jedną z pierwszych szkół stowa-
rzyszeniowych w naszym regio-
nie – zaznacza prezes, Danuta 
Dzikowska. – Przez te lata udało 
nam się pozyskać wiele środków 
z zewnątrz, dzięki którym cały 
czas podnosimy poziom nauki 

w naszej placówce. Ostatnio np. 
napisaliśmy projekt „Wyrów-
nywanie szans” i pozyskaliśmy 
kwotę 140 tys. zł. W ramach tego 
projektu będą prowadzone zajęcia 
wyrównawcze, rozwijające zdol-
ności i zainteresowania. Chcemy 
dążyć do tego, aby w każdej 
klasie były nowoczesne pomoce 
naukowe (tablice interaktywne, 
rzutniki, laptopy), a w całej szkole 
Internet. Zapewniamy ponadto 
dojazd naszym dzieciom do 
szkoły i przedszkola – informu-
je Danuta Dzikowska. Warto 
jeszcze na koniec wspomnieć 
o Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Rogoźnicy, której prezesem 
jest Marcin Zabijak. – Staramy 
się w tym roku o specjalistyczny 
pojazd, dzięki któremu będziemy 
mogli jeszcze lepiej i sprawniej 
wykonywać swoje obowiązki. 
Gmina Strzegom zabezpieczyła 
w tegorocznym budżecie kwotę 
400 tys. zł na ten cel – mówi 
Paweł Marciniuk z OSP Ro-
goźnica. –– Jak jest alarm, to 
zawsze wyjeżdżamy w pełnym 
składzie. Jako jednostka wiele 
razy też uczestniczyliśmy w róż-
nych akcjach ratowniczych poza 
gminą Strzegom – dodaje Paweł 
Marciniuk.

Pracują dla rozwoju Rogoźnicy
W tak małej wsi, jaką jest Rogoźnica, niezwykle istotne jest wzajemne wsparcie mieszkańców, którzy razem potrafią naprawdę sporo zrobić 

Bracia Grzegorz i Jakub Py-
talscy na co dzień zajmują się 
obróbką kamienia – głównie 
strzegomskiego granitu, ale też 
piaskowca. Ich zakład znajduje 
się na ul. Ofiar Gross – Rosen, 
przy drodze w kierunku Kostrzy. 
Jak sami zgodnie twierdzą, nie są 
wielkimi artystami, ale potrafią 
wyciągnąć piękno ukryte w tym 
twardym materiale. - Robimy 
dosłownie wszystko – stoły 
kamienne, ławki, blaty, fasady 
do ogrodów, elementy fontann, 
zwierzęta, figury itp. Pomysły 
czerpiemy z własnych inspiracji 
– mówi Grzegorz Pytalski. Brat 
Jakub od razu dodaje: - Zde-
cydowaną większość prac wy-
konujemy starymi maszynami, 
gdyż nie udało nam się jeszcze 
zakupić bardziej nowoczesnego 
sprzętu. Swoją przyszłość wią-
żemy jednak z tym zawodem 
i chcemy się cały czas rozwijać. 
Bracia kontynuują tradycje ro-

dzinne. Ich ojciec zajmował się 
przez 20 lat obróbką kamienia 
i rok temu zakończył swoją 
działalność, przekazując zakład 
synom. – Tato przekazał nam 
swoją dużą wiedzę i staramy 
się godnie go zastępować. Jest 
z nami jeszcze jeden pan, który 
udziela nam swoich cennych 
uwag i dzieli się swoją wiedzą 
oraz doświadczeniem. Praca 
w kamieniu nie jest łatwa i wy-
maga wiele wysiłku fizyczne-
go – twierdzą zgodnie bracia. 
Mieszkańcy Rogoźnicy z dużą 
ciekawością obserwują prace, 
jakie powstają w zakładzie braci 
Pytalskich. Swojego podziwu 
nie kryje również sołtys wsi, 
Henryk Radkowski – Uważam, 
że te wszystkie rzeźby są bardzo 
ciekawe i znamionują duży ta-
lent u ich twórców. Wierzę, że 
te prace będzie można kiedyś 
zobaczyć poza Rogoźnicą – 
kończy sołtys.

Piękno ukryte w kamieniu Panaceum na troski i smutki

– Muszę przyznać, że lokalna społeczność jest zintegrowana, ludzie zawsze poma-
gają sobie w nawet w najcięższych sytuacjach – mówi sołtys Rogoźnicy, Henryk 
Radkowski. We wszystkich wielu działaniach pomaga mu Rada Sołecka i sto-
warzyszenia działające na terenie tego niezwykle malowniczego sołectwa.

Janina Skutnicka ma po-
nadprzeciętne zdolności ma-
nualne i w wolnych chwilach 
zajmuje się robótkami ręczny-
mi. Wyszywa różne motywy, 
następnie je oprawia, a potem 
wiesza na ścianie. Dzięki temu 
jej dom jest kolorowy, przyja-
zny i radosny. – Muszę sięgnąć 
głęboko do swojej pamięci, 
żeby sobie przypomnieć, kiedy 
się to wszystko zaczęło – 
mówi, lekko się zastanawiając. 
– Chyba miałam 7 lat, gdy 
zaczęłam podpatrywać, jak 
się wykonuje takie cudeńka. 
Powiem szczerze, że tak mi się 
to spodobało, że postanowiłam 
spróbować swoich możliwo-
ści i – chyba - wychodzi mi 
to całkiem nieźle – śmieje 
się Janina Skutnicka. Wśród 
motywów, które wyszywa, 
są najczęściej te związane 
z przyrodą. Lubi wyszywać 
kwiaty i rośliny w różnych 
odsłonach pór roku. Pasjonują 

ją także pejzaże, a także wątki 
religijne. – Oczywiście nie ro-
bię tego wszystkiego tylko dla 
siebie. Mam sporą satysfakcję 
obdarowując najbliższych 
i przyjaciół z różnych okazji 
czy świąt. Moje prace wysta-
wiałam już na Dożynkach, 
wysyłałam je także za granicę. 
W chwili obecnej moją główną 
inspiracją jest wnuczka, która 
podpowiada mi, co mam dla 
niej wykonać. Szczególnie 
upodobała sobie małe zwie-
rzątka – podkreśla nasza bo-
haterka. Janina Skutnicka, jak 
większość pań wykonujących 
prace manualne, zaznacza, 
że jej pasja pozwala na odre-
agowanie. – Gdy mam jakieś 
problemy, siadam do swoich 
robótek, od razu się wyciszam 
i mogę to robić godzinami. 
Mąż już się przyzwyczaił, 
wcale mu to nie przeszkadza – 
twierdzi z całą stanowczością 
pani Janina.

Pasję i talent ma w rękach
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Celem tych inwestycji jest 
zmiana wizerunku Stanowic, 
poprawa warunków życia miesz-
kańców oraz szeroko pojęty 
rozwój działalności społecznej, 
kulturalnej i sportowej – Trzeba 
przyznać, że w ostatnim okresie 
w naszej wsi wiele się zmieniło. 
A to wszystko dzięki zaangażo-
waniu władz samorządowych, 
które sukcesywnie inwestują na 
terenach wiejskich – podkreśla 
Zdzisława Dmytrarz, sołtys wsi. 
Młodsi mieszkańcy Stanowic 
najbardziej ucieszyli się zapewne 
z kompleksu sportowego – 
„Orlika”. W jego skład weszły: 
boisko do koszykówki, siatkówki 
i piłki nożnej. W uroczystym 
otwarciu „Orlika“ wziął udział 
wicemarszałek Radosław Mo-
łoń. Inwestycja sfinansowana 
została ze środków budżetu 
państwa, województwa dolno-
śląskiego oraz gminy Strzegom. 

Łączna kwota wyniosła blisko 
1,1 mln zł. 

Marzenia się spełniają 
Marzeniem wszystkich stano-

wiczan było wyremontowanie 
miejscowej świetlicy wiejskiej, 
którą oficjalnie otwarto w paź-
dzierniku 2013 r. - Cieszymy 
się z tego, ponieważ jest ona 
funkcjonalna, bardzo nowocze-
sna, wyposażyliśmy ją w różne 
sprzęty gospodarstwa domowe-
go. Będzie nam służyła do róż-
nych celów - będzie integrowała, 
będzie miejscem okolicznościo-
wych spotkań, imprez - komen-
tuje Zdzisława Dmytrarz. Warto 
zaznaczyć, że remont świetlicy 
wiejskiej w Stanowicach był 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” - „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 760 tys. zł. 

Plac zabaw i szkoła 
Pod koniec 2013 r. oddano 

do użytku piękny plac zabaw, 
na którego budowę pozyskano 
dotację z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w kwocie blisko 64 
tys. zł (koszt całkowity inwesty-
cji – blisko 106 tys. zł). Obiekt, 
który powstał w pobliżu szkoły 
w Stanowicach, cieszy się dużym 
powodzeniem i jest ulubionym 
miejscem rekreacyjnym dla ro-
dziców z dziećmi. Mieszkańcy 
Stanowic, w tym uczniowie Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego, 
mogą od 25 października 2012 
r. oficjalnie wypożyczać książki 
w nowym, wyremontowanym 
pomieszczeniu znajdującym się 
w budynku miejscowej szkoły. 
W ramach prac adaptacyjnych 

pomalowano ściany, zamonto-
wano nowe oświetlenie, na pod-
łogę położono płytki ceramiczne. 
Biblioteka została wyposażona 
w nowe meble. W sumie na ten 
cel przeznaczono kwotę ponad 
23 tys. zł. W Zespole Szkolno 
Przedszkolnym w Stanowicach 
wyremontowano plac apelowy 
i chodnik łączący budynki szkol-
ne – na kwotę 10 tys. zł, wyre-
montowano kominy budynku 
przedszkola – 15 113 zł, przebu-

dowano chodnik w przedszkolu 
– 20 688 zł.

Sporo pieniędzy na drogi 
i chodniki

Władze Strzegomia nie za-
pominają również o pracach 
drogowych – m. in. w 2013 r. 
dzięki porozumieniu pomiędzy 
powiatem świdnickim a gminą 
Strzegom, wykonano remont 
chodnika w najbliższej okolicy 
świetlicy wiejskiej. W ostat-

nich latach dokonywano także 
remontu remizy strażackiej. 
Gmina finansuje działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
dofinansowała także zakup ze-
stawu ratowniczego. W latach 
2012-2013 wykonano także 
liczne doraźne remonty dróg 
szutrowych oraz wsparto so-
łectwo materiałami (mieszanka 
granitowa) oraz zabezpieczono 
słup elektroenergetyczny przy 
Orliku. 

Wielki rozwój w Stanowicach
Jedną z inwestycji było wyremontowanie, zmodernizowanie i przystosowanie do XXI wieku świetlicy wiejskiej

To jednostka prężnie dzia-
łająca w gminie Strzegom, 
jej prezesem jest Józef Ja-
błoński. OSP liczy obecnie 
44 członków, w tym 33 ak-
tywnych, gotowych o każdej 
porze dnia i nocy pomagać 
potrzebującym. Ma przeszko-
lonych ochotników. Jednostka 
jest w elitarnym Krajowym 
Systemie Ratowniczo- -Ga-
śniczym. Ochotnicy, poza 
ratowaniem ludzi z pożarów 
i wypadków, angażują się też 

w organizację wielu uroczy-
stości i imprez na terenie 
gminy Strzegom, w której 
cieszą się dużym szacun-
kiem i uznaniem. Strażacy 
otrzymują wyróżnienia i od-
znaczenia za swoją służbę. 
W szeregach jednostki działa 
wyjątkowy strażak sporto-
wiec, Marek Leśnicki, który 
zdobył wiele nagród w kraju 
i na świecie w zawodach służb 
mundurowych, w tym medale 
na igrzyskach olimpijskich. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

We wsi znajdują się zakłady pro-
dukcyjne „Herbapol”, „Stolgraf ” 
oraz kilkanaście placówek usłu-
gowych. Rada Sołecka troszczy 
się o rozwój młodego pokolenia. 
Stanowiczanie tworzą przykładną 
wspólnotę społeczną. Wspoma-
gają się w poczynaniach na rzecz 
całej wsi, organizując wspólne 
przedsięwzięcia. Wszelkie uroczy-
stości odbywają się w nowo wy-
remontowanej świetlicy wiejskiej: 
coroczne spotkania opłatkowe, 
Bal Seniora, Walentynki, zabawy 
sylwestrowe, Mikołajki, wieczory 
autorskie poetów strzegomskich, 
Święto Pieczonego Ziemniaka, 
niedziela na wsi – festyny letnie, 
gry i zabawy logiczne, spotkania 
kulinarne, plenerowe rozgrywki 
sportowe, Bezpieczne Lato – 
półkolonie letnie i zimowiska, 
imprezy okolicznościowe: Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Święto Chleba. W świetlicy działa 
kawiarenka internetowa. Dumą 
wsi jest Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz klub piłkarski – Herbapol 
Stanowice. W Stanowicach wyko-
nanych zostało wiele prac na rzecz 
jego mieszkańców i poniesione 
były znaczące nakłady finansowe 
na prace inwestycyjne i remon-

towe. Jeśli chodzi o zabytki, to 
zainteresowanie przejeżdżających 
wzbudza kościół wyznania rzym-
sko - katolickiego pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowe-
go, który króluje nad 
wsią, który został po-
nownie przebudowa-
ny w 1928 roku wraz 
z ołtarzem w stylu 
późnobarokowym. 
Fundatorem kościoła 
był von Owgitnsel 
Hanns Schleght. 
Niedługo po re-
moncie dachu, 
dzięki pomo-
cy wszystkich 
mieszkańców 

wsi, została wykonana również 
elewacja, dzięki której świątynia 
wygląda tak okazale. Stanowice są 
obecnie filią parafii w Olszanach. 
Od 2014 r. nowym proboszczem 
jest ks. Sławomir Marek, wcze-
śniej przez ponad 40 lat funkcję 
proboszcza pełnił ks. Józef Wró-
bel. We wsi istniał kompleks 
pałacowy. Po całym kompleksie 
pozostał jedynie pałac. Obok 
stały piękne, nieistniejące już 
baraki. Oprócz tego na ulicy 
Olszańskiej, gdzie mieścił się 
folwark, istniał górny dworek. 
Kolejną atrakcją był Pomnik 
Ofiar I wojny światowej, który 
znajdował się we wnęce obok 
pałacu. Do teraz zachowała się 

jedynie wnęka. Jednym z naj-
starszych dokumentów pocho-
dzenia Stanowic jest wykopany 
krzyż pokutny postawiony 4 

grudnia 1305 roku. Obecnie 
krzyż znajduje się na placu 
kościelnym przy kościele 

w Stanowicach. Jest to najwięk-
szy, najbardziej masywny krzyż 
pokutny w Europie. Jego pier-
wotne wymiary mogły mieć 1,2 
m szerokości oraz 4 m wysokości. 
Wystawienie krzyża związane 
było z wydarzeniami, które ro-
zegrały się w Stanowicach 700 
lat temu. Młynarz stanowickiego 
młyna - Konrad de Langinberg 
został pozbawiony życia przez 
Konrada, zarządcę majątku 
w Pasiecznej. Karą za to mor-
derstwo była wysoka grzywna 
oraz nakaz wystawienia krzyża 
w miejscu zbrodni.

Kiedyś to sołectwo było gminą 
Dumą wsi jest miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna oraz klub piłkarski – Herbapol Stanowice

Sołtys: Zdzisława Dmytrarz 
Liczba ludności: 1063 
Powierzchnia: 7,93 km² 
Gęstość zaludnienia: 134,08 
osoby/ km² 
Lasy i grunty leśne: 1,2 ha 
Powierzchnia użytków rolnych: 
693,88 ha

Historia OSP w Stanowicach rozpoczyna się 29.06.1947 roku , kiedy w lokalu 
pana Józefa Boruckiego, zawiązano Ochotniczą Straż Pożarną w Stanowi-
cach. Zapisało się 35 osób. Pierwszym prezesem został pan Roman Walenty, 
a jego zastępcą pan Teofil Dudek. 

Z funduszu korzysta cała wieś
Fundusz sołecki to taki swoisty budżet wsi, którym sołtys Stanowic - Zdzisława Dmytrarz wraz z Radą Sołecką perspektywicznie i mądrze gospodarują. 
W 2011 r. zakupiono sprzęt nagłaśniający, stoły i krzesła, obrusy, artykuły spożywcze oraz wymieniono okna w remizie strażackiej. Rok później zmodernizo-
wano chodnik przy PSP w Stanowicach, zakupiono i zamontowano kolejne okna w OSP, wykonano dokumentację techniczną na wyczyszczenie i zagospo-
darowanie miejscowego stawu, zakupiono meble i artykuły dekoracyjne do świetlicy oraz stroje sportowe. W 2013 r. wykonano wjazd z kostki granitowej do 
garażu OSP, wykonano remont remizy, zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do PSP w Stanowicach, zakupiono sprzęt AGD, RTV, garnki, meble itp. do 
świetlicy wiejskiej oraz stroje dla „Herbapolu Stanowice”. W planach na ten rok jest m. in. zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych, a także zakup 
i montaż drzwi wejściowych do budynku przedszkola. 

Zakończenie gruntownego remontu świetlicy wiejskiej w Stanowicach i oddanie jej do 
użytku, wybudowanie kompleksu sportowego „Orlik”, wybudowanie placu zabaw z pro-
gramu „Radosna Szkoła” – to zdecydowanie najważniejsze inwestycje, którymi mogą 
pochwalić się mieszkańcy sołectwa. 

Stanowice stanowią część krajobrazu Wzgórz Strze-
gomskich. Leżą w pofałdowanej dolinie rzeki Pełcznicy 
na wysokości ok. 220 m – 230 n. p. m. Obok wsi prowadzi 
droga nr 374 łącząca Jawor ze Strzegomiem i Wałbrzy-
chem, krzyżująca się z lokalnymi szosami wiodącymi do 
Olszan na zachód, Międzyrzecza na wschód oraz drogą 
nr 378 w kierunku Świdnicy. 
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Zdzisława Dmytrarz sołtysem 
Stanowic została 10 czerwca 
1980 roku. Na przestrzeni 30 lat, 
od kiedy piastuje to stanowisko, 
w Stanowicach zmieniło się bar-
dzo dużo. - Od 1989 roku mamy 
wodociąg, założony został komi-
tet społeczny odpowiedzialny za 
przeprowadzenie telefonizacji. 
Pod koniec lat 80-tych własnymi 
siłami i środkami zbudowaliśmy 
drogę na cmentarz. Ponadto 
wyremontowana została świe-
tlica wiejska. Wspólnie z Radą 
Sołecką i przyjaciółmi staramy 
się, aby nasza wieś stała się wizy-
tówką gminy Strzegom, dlatego 
stale dbamy o jej upiększanie. Je-
steśmy nieustająco zajęci, ciągle 
coś robimy. Od 1994 bierzemy 
udział w konkursie na „Estetykę 
wsi” i zawsze zajmujemy miejsca 
na podium. Dzięki nagrodom 
za wygrane wyposażyliśmy park 
w różnorodny sprzęt. Doposa-
żaliśmy także świetlicę. Ponadto 
bierzemy udział w konkursach 
organizowanych przez LGD 
„Szlakiem Granitu”. Chętnie 
pokazujemy swoje ekspozycje 
podczas Dożynek Gminnych 
- komentuje sołtys. Zadaniem 
Rady Sołeckiej i Przyjaciół 
jest organizowanie „Opłatka”, 
„Święta Chleba” , „Balu Seniora”, 
„Balu Sylwestrowego”, imprez 

dla dzieci, takich jak ”Dzień 
Dziecka” czy „Mikołajki”. - 
Organizujemy dzieciom ferie 
„Przyjemne i pożyteczne” oraz 
„Wakacje z uśmiechem” - dodaje. 
Rada Sołecka dba o świetlicę, 
ciągle ją upiększa i doposaża. 
- Dbamy o przystanki, kaplicz-
kę. Zagospodarowaliśmy teren 
przystanku przy ul. Świebodz-
kiej - komentuje. Zdzisława 
Dmytrarz dodaje również, że we 
wsi zlikwidowane zostało dzikie 
wysypisko śmieci, w miejscu 
którego powstało boisko do gry 
w siatkówkę plażową i koszy-
kówkę. - Naszym priorytetem 
jest edukacja, rekreacja, tury-
styka. Organizujemy wyjazdy, 
warsztaty manualne, warsztaty 
teatralne. Zdobyliśmy Koronę 
Karkonoszy. Wielką chlubą wsi 
jest Orlik, który powstał w 2012 
roku. Obok znajduje się plac 
zabaw dla dzieci i siłownia „pod 
chmurką”. Przygotowaliśmy 
projekt na zagospodarowa-
nie stawu przy ul. Olszańskiej 
i chcemy tam stworzyć miejsce 
rekreacyjne. Nasze działania 
są szczegółowo przedstawiane 
na stronie internetowej, którą 
opiekuje się Piotr Szmidt, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu oraz przewodni-
czący Rady Działalności Pożytku 

Publiczne-
go. Dzięki 
temu po-
wstała też 
k a p i t u ł a 
wyróżnie-
nia w po-
staci tytułu 
„Zasłużo-
ny dla wsi 
Stanowice” , 
którego celem 
było docenienie 
wysiłku mieszkańców 
na rzecz miejscowości - dodaje. 
Tytuł ten otrzymali: ks. Józef 
Wróbel, Marek Leśnicki - 
strażak, Zdzisława Dmytrarz 
- sołtys, Łukasz Baka - piłkarz. 
Warto dodać, że Piotr Szmidt 
w Plebiscycie „Osobowość roku” 
zajął 1. miejsce, dzięki gło-
som mieszkańców. W 2005 
roku powstało Stowarzyszenie 
Mieszkańców na rzecz Rozwoju 
Wsi Stanowice, które w roku 
2012 zostało liderem NGO. 
Jego celem jest pozyskiwanie 
środków na integrację miesz-
kańców, edukację, rekreację, 
ochronę i promocję zdrowia, 
ochronę kultury i dziedzictwa 
kulturowego, ochronę zabytków 
i budynków o użyteczności 
publicznej, dystrybucję darów 
żywnościowych we współpracy 

z Caritas Świdnica. – Pieniądze 
pozyskujemy z gminy Strzegom, 
Starostwa Powiatowego w Świd-
nicy, Urzędu Marszałkowskiego 
(2 granty), Fundacji „Polska wieś 
2000 im. Macieja Rataja”, „Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej”, Fundacji Banku 
Zachodniego, Fundacji Banku 
PKO, Dolnośląskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych, Unii 
Przedsiębiorców Dolnego Śląska, 
Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego. Za wygrane zorganizo-
waliśmy m. in. kurs podstawowy 
informatyczny dla seniorów, kurs 
podstawowy bezpieczne finanse 
dla seniorów, kurs tańca, nor-
dic-walking, zorganizowaliśmy 

kawiarenkę internetową, dopo-
sażyliśmy świetlicę - komentuje 
sołtys. Wieś wydała tomik poezji 
(materiały zebrane przedstawiają 
różne prace konkursowe ogła-
szane podczas Święta Chleba). 
– Ponadto prowadzimy pracę 
szkoleniową. Dzięki naszemu 
wsparciu i wiedzy przyczyniliśmy 
się do utworzenia stowarzyszeń 
w sąsiednich gminach Pasiecznej 

i Rogoźnicy - komentuje. We wsi 
działa dużo prężnych organizacji. 
Jedną z nich jest Ochotnicza 
Straż Pożarna - wielce utytuło-
wana, najlepsza w gminie i w po-
wiecie. Istnieje też LKS oraz chór 
parafialny. - Naszym marzeniem 
jest powołanie zespołu folklory-
stycznego, aby uchronić od zapo-
mnienia dziedzictwo kulturowe 
różnych regionów. 

Przykładna wspólnota społeczna
Rada Sołecka i przyjaciele Stanowic bardzo prężnie działają na rzecz swojej małej ojczyzny. Ich ciężka praca dostrzegalna jest gołym okiem…

*  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 …  *

Anna Zysk rękodziełem 
zajmuje się od kilku lat. - 
Głównie wykonuję bukie-
ty i kompozycje kwiatowe 
z krepiny, stroiki świąteczne 
i okolicznościowe. A oprócz 
tego wykonuję anioły z masy 
solnej, do których wykona-
nia potrzebna jest mąka, sól 
i woda. Ten typ rękodzieła 
jest czasochłonnym zajęciem, 
ale też bardzo wciągającym. 
Najpierw wyrabiam ciasto, 
formuję i lepię aniołka, każ-
dy z nich jest inny, nigdy nie 
robię takich samych. Następ-
nie suszę w piekarniku lub 
na kaloryferze (zajmuje to 
kilka dni), maluję farbami 
akr y lowymi na przemian 
z temprą i lakieruję. Anioły 
są świetnym prezentem czy 

upominkiem dla przyjaciół 
i rodziny. Przeważnie dopi-
suję jakąś sentencję czy imię 
danej osoby - komentuje. Ko-
lejną jej pasją jest malowanie 
na kamieniach, które zbiera 
z pobliskich rzek czy pól 
i dosłownie ,,targa” do domu. 
- Na kamieniach przeważnie 
maluję zwierzęta: koty, konie, 
jeże. Od kształtu kamienia 
zależy, co na nim namaluje. 
Wiele z moich kamieni zdobi 
ogródki znajomych i  bl i-
skich. Oprócz tego maluję na 
drewnie i na ścianach. Mam 
jeszcze wiele pomysłów do 
zrealizowania, ale to wciąż 
jeszcze przede mną - dodaje. 
Pasja tworzenia, malowania 
jest dla niej odskocznią od co-
dzienności, to czas w którym 
może się wyciszyć. - Spełniam 
się  w takich manualnych 
zajęciach, przynosi mi to 
satysfakcję i wiele możliwo-
ści, a więc nie nudzi mi się. 
Dobrze się czuję w tym co 
robię. Inspiruje mnie wszyst-
ko, co mnie otacza. Świat 
jest na tyle piękny i barwny, 
że nie muszę daleko szukać. 
Zdarzyło mi się prezentować 
moje prace wraz z innymi ar-
tystami z mojej miejscowości 
na Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Niemczech. Moje 
prace wystawiam kilka razy 
do roku przy okazji różnych 
imprez tj. Targów Kamiena, 
kiermaszów świątecznych, 
wystaw w Ośrodkach Kultury 
i w szkołach - kończy.

Pasją Czesławy Stelmach 
jest sztuka składania papieru, 
powszechnie znana jako ori-
gami. Mieszkańcy Stanowic 
uważają ją za osobę niezwykle 
pracowitą, która do swoich 
obowiązków podchodzi nie 
tylko niezwykle rzetelnie, ale 
przede wszystkim z sercem. 
Ma różne zdolności, jest pra-
cowita i precyzyjna. Wszyst-
ko wykonuje z niesamowitą 
dokładnością. – Moją pasją, 
której poświęcam się już od 
5 lat, jest origami. I zazna-
czę, że jest to zajęcie, które 
pochłania mnóstwo czasu. 
Z papieru można zrobić do-
słownie wszystko np. jajeczka, 
które później przyozdabiam 
cekinami i tasiemką, kolczyki, 
bombki, kwiatuszki, wisiorki, 
koszyczki oraz wiele innych, 
na różne okoliczności. Do 
tego wystarczy kolorowy pa-
pier do ksera o różnej wiel-
kości. Z małych karteczek 
można stworzyć np. bombki, 
zaś z tych większych koszycz-
ki - komentuje. Trzeba na to 
dużo cierpliwości. Na pytanie 
jak powstaje tego rodzaju 
kompozycja, odpowiada: - 
Najważniejszy jest pomysł. 
Papier oczywiście trzeba po-
dzielić, w zależności od tego, 
co chce się zrobić. Następnie 
tworzy się daną figurkę, skleja 
się ją, by się nie rozpadła. 
Na sam koniec wystarczy ją 
przyozdobić. I tutaj może-
my puścić wodze fantazji. 
Może to być np. brokat czy 

kolorowe cekinki - wyjaśnia. 
Warto dodać, że Czesława 
Stelmach w wolnym czasie 
lubi szydełkować, haftować 
oraz szyć. – Moje kompozycje 
można oglądać np. podczas 
Jarmarku - dodaje. Origami 
jest fascynujące samo w sobie. 
Można się przy tym skupić, 
odprężyć oraz niesamowicie 
zrelaksować. - Zrobienie ori-
gami jest dla mnie wielką fraj-
dą i staram się zarażać swoja 
pasją innych. Taka praca daje 
mnóstwo energii na kolejne 
dni. Lubię również udosko-
nalać swoje kompozycje, tak 
by były jeszcze lepsze i cie-
kawsze. Zajęcie to naprawdę 
wciąga - mówi. Origami stało 
się dla Czeslawy Stelmach 
pasją na całe życie.

Jadwiga Maziarz, miesz-
kanka Stanowic odkryła przed 
nami swoją wielką i jednocze-
śnie niezwykle pyszną pasję. 
Otóż uwielbia piec ciasta. Jak 
sama twierdzi, od zawsze lubiła 
to robić. – Muszę szczerze 
przyznać, że do tego typu 
zajęcia trzeba mieć nie tylko 
serce, ale przede wszystkim 
czas. Piekę 3- 4 razy w tygo-
dniu różne ciasta: biszkoptowe, 
kruche oraz wiele innych - ko-
mentuje. Jej słodkie wypieki 
są tak smaczne, że nikt nie 
jest w stanie przejść obok nich 
obojętnie. – Pieczenie ciast jest 
pracochłonne. Ale jeśli robi się 
to, co się lubi, to chyba nic nie 
jest w stanie temu przeszko-
dzić - dodaje. Do ulubionych 
ciast Jadwigi Maziarz należą: 
sernik oraz biszkopty z bitą 
śmietaną. – Za każdym razem 
staram się robić szybkie, tanie 
i oczywiście dobre wypieki - 
mówi. Mieszkanka Stanowic 
piecze na różne okazje. Zajęcie 
to niezwykle ją relaksuje i od-
pręża. – Bardzo często piekę 
dla swoich dzieci, które prze-
padają za snickersem, babkami, 
orzechowcami, ciastami z bitą 
śmietaną oraz amoniaczkami. 
Piekę również muffinki. Zaję-
cie to wymaga również fantazji. 
Staram się udoskonalać swoje 
wypieki, w ten sposób, aby były 
jeszcze pyszniejsze. Potrafię 
również ulepić różne figurki 
z ciasta, np. dla swojego wnucz-
ka upiekłam słodki samochód, 
z czego był bardzo zadowolony. 

Świat wypieków jest moim 
własnym światem i czuje się 
w nim, jak przysłowiowa ryba 
w wodzie - dodaje. Warto do-
dać, że Jadwiga Maziarz chęt-
nie bierze udział w różnego 
rodzaju konkursach na najlep-
sze ciasta, w których zawsze 
zajmuje miejsca na podium. 
- Startowałam w konkursie na 
najlepsze ciasto podczas Świę-
ta Chleba i wygrałam. Mój 
drożdżowiec zajął 1. miejsce. 
Ponadto dużą popularnością 
we wsi cieszą się także robione 
przeze mnie nalewki - dodaje. 
Mieszkanka Stanowic łączy 
przyjemne z pożytecznym, od-
nosi sukcesy, jednak wszystko 
to, co najlepsze jeszcze przed 
nią. Potrafi zrobić wszystkie 
rodzaje ciast, od tych prostych 
po najbardziej skomplikowa-
ne. Coś dla każdego podnie-
bienia. 

Piękne kompozycje anny Zysk Tworzy różne cuda z papieru Piecze słodkości dla każdego 

Od ponad 30 lat, sołtysem wsi jest Zdzislawa Dmytrarz. Wspólnie z Radą Sołecką 
i Przyjaciółmi dba o to, by Stanowice stały się wizytówką.

Rada Sołecka i Przyjaciele:
Zdzisława Dmytrarz - sołtys, Ryszarda Mika, Jadwiga Maziarz, Łucja Sasiń-
ska, Władysława Jernutowska, Czesława Stelmach, Franciszek Troszczyński, 
Andrzej Dutkiewicz, Jagoda Chmielniczek, Maria Żybura, Marlena Ozimek, 
Łukasz Baka, Maria Rogowska, Wiesław Skoczek, Piotr Szmidt, Walenty Klęsk, 
Renata Zając, Marta i Wanda Banaś, Małgorzata Bizoń
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W klasie dziennikarsko - 
medialnej i prawniczej patronat 
będą sprawowali: Mirosław 
Oczkoś (aktor i specjalista od 
wizerunku) oraz Łukasz Pło-
szajski (aktor). Opiekę dzien-
nikarską i medialną nad klasą 
zadeklarowali również dzienni-
karze radiowej „Trójki”: Michał 
Olszański, Robert Kantereit 
i Marek Niedźwiecki. 

W ofercie tej klasy znajdziemy: 
warsztaty z Łukaszem Płoszaj-
skim i Mirosławem Oczkosiem, 
spotkania z dziennikarzami ra-
diowej „Trójki”, zajęcia dzienni-
karskie, zajęcia medialne, zajęcia 
z historii prawa, wyjazdy do 
telewizji i radia, wyjazdy na plan 
filmowy, tworzenie szkolnego 
kanału TV, operowanie profe-
sjonalną kamerą, prowadzenie 
radia internetowego, redago-
wanie strony www.lo.strze-
gom.pl oraz gazetki szkolnej, 
a także zdobywanie 
indeksów dzien-
nikarskich i po-
litologicznych 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 
i Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego. Klasa przy-
gotowuje również do studiów 
prawniczych, ponieważ zestaw 
przedmiotów rozszerzonych 
w tej klasie daje możliwość dosta-
nia się i podjęcia właśnie takich 
studiów. 

Prawdziwym hitem eduka-
cyjnym jest otworzenie klasy 
dwukierunkowej: mundurowej 
(służba w wojsku, policji i straży 
pożarnej) i nauk przyrodniczych 
i sportowych: 
medycyna 
i sport.

Klasa mundurowa
Patronat nad klasą sprawuje: 

pułkownik Mariusz Krzak 
Współpraca z: 10. Brygadą Ka-

walerii Pancernej w Świętoszowie, 
11. Lubuską Dywizją Kawale-
rii Pancernej „Czarną Dywizją” 
w Żaganiu oraz 23. Pułkiem Ar-
tylerii Rakietowej w Bolesławcu 
oraz Komendą Powiatową Policji 
w Świdnicy

W ofercie: zajęcia sztuk walki 
i samoobrony z porucznikiem 
Wojska Polskiego, zajęcia spraw-

nościowe przygotowujące do 
testów kwalifikacyjnych 

służb mundurowych, zaję-
cia na strzelnicy, ćwicze-
nia terenowe z paintbal-
lem, zajęcia z procedur 
mundurowych, spotka-
nia z przedstawiciela-
mi Policji, Wojska 
Polskiego, Straży 
Pożarne, wyjazdy 
na poligony pod-
czas manewrów 

wojskowych

Klasa nauk przyrodniczych 
i sportowych: medycyna i sport

Patronat nad klasą sprawuje: 
prof. dr hab. Jan Chmura (wy-
kładowca i dziekan Akademii 
Wychowania Fizycznego)

W ofercie zajęcia: medycyna 
w praktyce, przygotowywa-
nie do studiów medycznych 
w małych grupach, wyjazdy 
laboratoryjne do Myśliborza, 
współpraca z Akademią Wy-
chowania Fizycznego, przygo-
towywanie do studiów na Aka-
demii Wychowania Fizycznego, 
udział w wykładach prof. Jana 
Chmury, klub kibica, zajęcia 
sprawnościowe. 

Warto zauważyć, że to właśnie 
strzegomska licealistka z klasy 
przyrodniczej w ubiegłym roku 
dostała się na medycynę do 
Wrocławia z 13 wynikiem na 
250 osób przyjętych. 

Klasa nauk ścisłych: poli-
techniczno – ekonomiczno 
- informatyczna

Patronat nad klasą sprawują: 
prof. dr hab. Zbigniew J. Jurek 
(wykładowca Uniwersytetu 
Wrocławskiego), prof. Ted 
Kornecki (wykładowca Uni-
wersytetu w Alabamie)

W ofercie: wykłady i tele-
konferencje z wykładowcami 
akademickimi, zajęcia z analizy 
matematycznej, zajęcia z eko-
nomii w praktyce, współpraca 
z Politechniką Wrocławską i In-
stytutem Matematyki Uniwersy-
tetu Wrocławskiego (wyjazdy na 
wykłady), zajęcia z Ewą Tutką, 

zdobywanie indeksów i certyfika-
tów Politechniki Wrocławskiej. 

Uczniowie klasy nauk ścisłych 
podczas ostatniej matury uzy-
skali z matematyki na poziomie 
rozszerzonym II wynik (76,6 
%) w województwie dolno-
śląskim, zaraz po XIV LO we 
Wrocławiu!

W piątkowym finale konkur-
su PANGEA na warszawskim 
Ursynowie (Uczelnia Vistula) 
udział wzięli: Michał Bodnar 
z PSP nr 2, Jakub Nejman i Pa-
weł Balawender z PSP nr 4 oraz 
Katarzyna Mądrzak i Natalia 
Oruba z ZSP w Stanowicach. 
Uczniowie z gminy Strzegom byli 
w gronie kilku tysięcy najlepszych 
matematyków z całej Polski. Jak 
wszyscy podkreślali, zadania były 

niezwykle trudne i niezależnie 
od ostatecznych wyników, warto 
było zmierzyć się ze swoimi ró-
wieśnikami. Końcowe rozstrzy-
gnięcia będą znane w okolicach 10 
kwietnia br. i wtedy się dowiemy, 
jak wypadli nasi reprezentanci. 
Dzień później (29.03) 5-osobowy 
zespół łyżwiarzy z PSP nr 2 
w Strzegomiu w składzie: Jakub 
Adamaszek, Tomasz Brzegowy, 
Mikołaj Baziuk, Marcin Du-

lemba i Karol Zych wystartował 
na stołecznym Torwarze w finale 
II ogólnopolskiego Turnieju „Mi-
strzowie Białego Orlika” zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie 
Sport 7 Mariusza Czerkaw-
skiego. W turnieju uczestniczyło 
18 zespołów - po trzy drużyny 
z Mikołowa i Elbląga, po dwie 
z Oleśnicy, Zgorzelca i Radzynia 
Podlaskiego oraz ekipy z Mal-
borka, Mińska Mazowieckiego, 
Pionek, Buska-Zdroju, Lublina 
i Strzegomia. Zawody polegały na 
jak najszybszym pokonaniu testu 
sprawnościowego rozmieszczo-
nego na lodowisku. Test zawierał 
podstawowe elementy jazdy na 
łyżwach: jazda w przód, jazda po 
łuku, zatrzymanie, balans ciałem 
oraz utrzymanie równowagi. Po 

3-godzinnej rywalizacji okazało 
się, że najlepszymi młodymi 
łyżwiarzami może pochwalić 
się Malbork, który wyprzedził 
Pionki i Elbląg. Nasza drużyna 
zajęła dobre 8. miejsce. Wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz puchary, 
które wręczył im m. in. Mariusz 
Czerkawski - najlepszy zawod-
nik w historii hokeja na lodzie 
w Polsce, który wiele lat spędził 
grając na lodowiskach NHL (m. 
in. w Boston Bruins, New York Is-
landers, Montreal Canadiens czy 
Edmonton Oilers) i w najlepszych 
klubach w Europie. W sprawnym 
przeprowadzeniu zawodów po-
magali mu: trener Andrzej Tkacz 
oraz koledzy z reprezentacji Polski 
i uczestnicy zimowych igrzysk 

w Albertville (1992): Woj-
ciech Tkacz i Dariusz Gar-
bocz. Wizyta w Warszawie 
była również okazją do zo-
baczenia najważniejszych 
zabytków stolicy: Zamku 
Królewskiego, Kolumny 
Zygmunta, Starego Miasta 
z niepowtarzalną Starówką, 
czy też Pałacu Kultury i Na-
uki. Sporym przeżyciem dla 
uczniów było zwiedzenie Stadionu 
Narodowego, Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Centrum Nauki 
Kopernik oraz obejrzenie i sfo-
tografowanie się na tle Pucharu 
Świata FIFA, który akurat w tych 
dniach gościł w Polsce. Jakby tego 
było mało, mali strzegomianie 
mogli poczuć „na własnej skórze” 
atmosferę wielkiego sportowego 

wydarzenia, będąc w najbliższej 
okolicy stadionu „Pepsi Arena” 
dosłownie na kilka chwil przed 
rozpoczęciem meczu na szczycie 
polskiej ekstraklasy piłkarskiej 
Legia Warszawa – Lech Poznań. 
Wyjazd do Warszawy został 
sfinansowany z budżetu gminy 
Strzegom oraz ze środków Rady 
Rodziców poszczególnych szkół. 

tw

Podczas pobytu w Kartal, 
dzielnicy Istambułu, spotkały 
się one z nauczycielami szkół 
partnerskich z Niemiec (z Cot-
tbus i Nordhorn), z Austrii 
oraz z Turcji. Głównym zada-
niem, nad którym pracowali 

nauczyciele, było stworzenie 
produktu finalnego projek-
tu - kalendarza Comenius. 
Każda ze szkół projektowała 
część kalendarza. Strzegom-
ska szkoła wykonała projekty 
stron z miesiącami: marzec, 

maj i październik. Projekty te 
wykonały: Gertruda Dudzik 
i Dorota Staśkiewicz. - Podczas 
wizyty w tureckiej szkole obej-
rzeliśmy szkołę i jej otoczenie 
oraz obserwowaliśmy lekcje 
prowadzone przez tureckich 
nauczycieli. Braliśmy też udział 
w warsztatach plastycznych, 
podczas których poznaliśmy 
dawną, liczącą kilkaset lat me-
todę tradycyjnego malowania 
na wodzie, tzw. EBRU, którego 

głównym ośrodkiem rozwoju 
była właśnie Turcja – relacjo-
nuje Dorota Staśkiewicz, ko-
ordynator projektu. Podobnie 
jak podczas wizyty w roku 
2012 poszczególne szkoły 
partnerskie przedstawiały 
swoje placówki oraz sposób 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w formie prezentacji multi-
medialnej. Wspaniałą niespo-
dzianką okazało się polskie 
powitanie „dzień dobry”, które 

tuż przed prezentacją padło 
z widowni sali konferencyjnej. 
Uczniowie tureccy, którzy 
gościli w strzegomskiej szkole 
w maju 2013 r. chcieli w ten 
sposób przekazać pozdrowie-
nia dla koleżanek i kolegów 
z PSP nr 4. Ogromną atrakcją 
dla wszystkich nauczycieli 
zaproszonych przez szkołę 
z Istambułu było zwiedzanie 
tego ogromnego miasta poło-
żonego na dwóch kontynen-

tach. Bardzo interesująca była 
wycieczka na targ z wszelkimi 
kulinarnymi przyprawami 
oraz wizyta w palarni kawy. 
Duże zainteresowanie nauczy-
cieli wzbudził meczet. Druga 
wizyta w szkole w Kartal, była 
ostatnią w tym projekcie wi-
zytą w Turcji. Uczniowie PSP 
nr 4 już 9 kwietnia br. spotkają 
się ze swoimi koleżankami 
i kolegami z Cottbus. 

red

Niezwykła propozycja edukacji

Rywalizowali z najlepszymi w stolicy

Przedstawiciele ze Strzegomia z wizytą w Turcji

Wyjazdy na plany filmowe, uniwersytety, poligony oraz do telewizji i radia – o taką ofertę strzegomskie Liceum Ogólnokształcące wzbogaciło swoje zajęcia

Nasi sportowcy ze szkół podstawowych, choć liczyli na nieco lepsze miejsce, mogą być z siebie zadowoleni. Poziom był bowiem naprawdę bardzo wysoki

Podczas pobytu w Kartal wspaniałą niespodzianką okazało się polskie powitanie „dzień dobry”, które tuż przed prezentacją padło z widowni sali konferencyjnej

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu przygotowało niezwykłą ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów 
gimnazjów. Oprócz tego, że powstały nowe kierunki dopasowane do współczesnego rynku pracy, to jeszcze każda z klas 
będzie posiadała swojego patrona, który będzie wspierał edukację młodych licealistów prowadząc wykłady, a także wspierał 
organizację wyjazdów na plany filmowe, uniwersytety, poligony, a także do telewizji i radia.

Poza tym Strzegomskie LO to nowoczesna szkoła z pasją: 
Wysokie wyniki maturalne, wymiany międzynarodowe (Niemcy, Izrael, Czechy), 
przedstawienia andrzejkowe, Festiwal Subkultur, karty wejściowe do szkoły 
(karty i czytniki magnetyczne), kawiarenka z telewizją, dziennik elektroniczny 
(dostęp do ocen w domu), tablice interaktywne, Internet bezprzewodowy, 
pracownia przenośnych laptopów, szafki na książki i ubrania, sala sportowa 
ze ścianką wspinaczkową (darmowe zajęcia dla uczniów LO), aula szkolna 
ze sceną teatralną, biblioteka z salą multimedialną i konferencyjną, bułki, 
czekolada, dżem, herbata na długiej przerwie.
LO w Strzegomiu w tym roku szkolnym nie ustala progów punktowych. Do 
poszczególnych klas dostaną się uczniowie z najlepszymi wynikami, aż do 
wyczerpania miejsc w klasie. 

O tym że warto się dobrze uczyć i rozwijać swoje pasje oraz 
osiągać świetne wyniki w rywalizacji sportowej, przekonało 
się 10 uczniów szkół podstawowych, którzy w dniach 28-29 
marca br. w Warszawie reprezentowali gminę Strzegom 
w ogólnopolskim finale Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego PANGEA 2014 i finale drugiej edycji 
ogólnopolskiego Turnieju „Mistrzowie Białego Orlika”.

Realizując kolejne zadania Wielostronnego Partnerskiego 
Projektu Szkół Comenius, nauczycielki z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strzegomiu - Anna Rudnicka (z-ca 
dyrektora) i Dorota Staśkiewicz w dniach 23- 28 marca br. 
były z wizytą w Turcji. 
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Stroje będą wykorzystywane 
przy okazji imprez organizo-
wanych przez Stowarzyszenie 
„Akcja”, Strzegomskie Cen-
trum Kultury oraz inne 
podmioty organizują-
ce przedsięwzięcia 
kulturalne na 
terenie mia-
sta i gminy 
Strzegom. 
S t o w a -
rzyszenie 
Wspiera-
nia Kultu-
ry w Gmi-
nie Strzegom 
„AKCJA” na 
zakup s t ro jów 
maskotek otrzymało 
pomoc finansową w kwo-
cie 9 360,00 zł na podsta-
wie umowy nr UM01-6930
-UM0141907/13 zawartej 
w dniu 17 stycznia 2014 r. 

z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego. 
Środki finansowe na zakup 

z o s t a ł y 

przyznane z programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach Progra-

mu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 
w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach działania 413 
„Wdrażanie Lokalnych Strate-
gii Rozwoju”. Po raz pierwszy 

maskotki wykorzystane były 
podczas „Powitania wiosny” 
w dniu 21 marca 2014 r. – 
imprezy organizowanej przez 
Strzegomskie Centrum Kul-
tury, a w której wzięły udział 
dzieci ze wszystkich strzegom-
skich przedszkoli oraz klas „0” 
szkół podstawowych. 

Maskotki w akcji
Pięć maskotek – bohaterów ulubionych bajek najmłodszych na stałe zagości na każdej z imprez

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Strzegom 
na XVI Jarmark Wielkanocny, 
który odbędzie się 13 kwietnia 
br. na hali sportowej OSiR 
przy ul. Mickiewicza.

Jak co roku, program Jar-
marku będzie niezwykle boga-
ty. O godz. 11.00 mieszkańcy 
spotkają się na placu przy 
Kościele Św. Barbary. Tam 
nastąpi uroczyste poświę-
cenie palm wielkanocnych. 
O 11.30 w bazylice Mniejszej 
odbędzie się uroczysta Msza 
Święta. O godz. 13.00 uczest-

nicy przejdą na halę sportową 
OSiR, gdzie odbędą się licz-
ne prezentacje artystyczne 
dzieci, młodzieży i dorosłych; 
kiermasz i wystawa stroików, 
palm, ozdób świątecznych. 
Można będzie także posma-
kować pysznych wypieków 
i potraw świątecznych. W tym 
dniu zostaną rozstrzygnięte 
konkursy na najbardziej ory-
ginalne palmy wielkanocne, 
najciekawsze stoisko wiel-
kanocne oraz na tradycyjną 
potrawę wielkanocną.

kw

Będzie jarmark Wielkanocny

Zadaniem instruktora bę-
dzie m. in. prowadzenie zajęć 
tanecznych dla 2 grup tanecz-
nych - 12 osobowych (dziecię-
cej i młodzieżowej) pod nazwą 
„Dolnośląskie Stokrotki”, 
przygotowywanie układów 
tanecznych z elementami 
akrobatyki sportowej, przy-
gotowanie grup tanecznych do 
prezentacji osiągnięć i udział 

m.in. w organizowanych tur-
niejach, konkursach, prze-
glądach na terenie gminy, 
powiatu czy Dolnego Śląska. 
Wymagane dokumenty zgło-
szeniowe: CV, list motywa-
cyjny, kserokopie świadectw 
(dyplomów) potwierdzających 
wykształcenie, kserokopie 
zaświadczeń o ukończonych 
kursach i szkoleniach (jeśli 

takie kandydat posiada), pi-
semne oświadczenie kandy-
data, że nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skar-
bowe, pisemne oświadczenia 
kandydata o posiadaniu peł-
nej zdolności do czynności 
prawnych i o korzystaniu 
z pełni praw publicznych, należy składać do 15 kwietnia 

2014 r. do godz. 16.00 w Wy-
dziale Obsługi Interesantów: 
Urząd Miejski w Strzego-
miu, pokój nr 15. Aplikacje 
należy składać w kopertach 

z podaniem nazwy: Nabór 
na instruktora tańca i ruchu 
„Dolnośląskie Stokrotki”. 
Zadanie współfinansowane 
ze środków województwa 
dolnośląskiego.

SCK szuka instruktora tańca i ruchu
Zadaniem instruktora będzie między innymi prowadzenie zajęć tanecznych dla dwóch grup tanecznych - 12 osobowych (dziecięcej i młodzieżowej)

Zaprezentują się na Jarmarku
Już niedługo uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu będą 
mogli zaprezentować swoje prace na Jarmarku Wielkanocnym zorgani-
zowanym przez Strzegomskie Centrum Kultury. 
- Od lutego wszyscy są mocno zaangażowani w tworzenie wielkanocnych 
koszyków, pisanek, zajączków itp. Większość prac została wykonana 
wspólnie na świe-
t l icy. Zapraszamy 
zatem wszystkich 
mieszkańców Strze-
gomia i okolic na XVI 
Jarmark Wielkanoc-
ny, który odbędzie się 
13 kwietnia br. w hali 
sportowej „OSIR” – 
informuje Sabina 
Kubacka, kierownik 
WTZ w Strzegomiu. 

Stowarzyszenie Wspierania Kultury w gminie Strzegom 
„AKCJA” sfinalizowało 14 marca br. transakcje zakupu 
strojów maskotek w kwocie 11 700,00 zł dla potrzeb dzia-
łalności statutowej stowarzyszenia. 

Gmina Strzegom ogłasza nabór na instruktora tańca i ruchu Strzegomskiej Akademii Tańca „Dolnośląskie Stokrotki”. 
Przyszły instruktor powinien posiadać m.in. wykształcenie minimum średnim, umiejętność pracy nad synchronizacją 
zespołu, znajomość twirlingu tj. pracy z pałeczką marszową (batonem lub buławą), umiejętności ruchu ciała w marszu 
i pracy scenicznej, doświadczenie zawodowe w zakresie tańca, komunikatywność oraz kreatywność. 

Z bardziej szczegółową wersją w/w naboru można zapoznać się na stronie 
internetowej: www.strzegom.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
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W  o s t a t n i m  n u m e r z e 
„Gminnych W iadomośc i 
Strzegom” informowaliśmy 
Państwa o śmieciach, które 
ktoś wyrzucił na drogę w Ol-
szanach. Wśród nich znajdo-
wały się m.in. butelki, 
stare ubrania czy 
e l e m e n t y 
budowla-
ne.

P r o -
blem za-
ś m i e c a -
nia pojawia 
się w naszej 
gminie notorycznie. 
27 marca br. zastępca burmi-
strza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski wraz Antonim 
Giemzą z Nadleśnictwa Ja-
wor, udali się do lasu w okolicy 
Wieśnicy, gdzie powoli zaczy-
na powstawać duże wysypisko 
zanieczyszczające środowisko. 
– Problem zaśmiecania la-
sów wciąż powraca. W lasach 
można znaleźć praktycznie 
wszystko, począwszy od śmieci 

z gospodarstw domowych, 
skończywszy na materiałach 
rozbiórkowych - skomentował 
Antoni Giemza. Jego zdaniem 
jedynym, możliwym sposobem 
na niezaśmiecanie lasu jest 

zamknięcie do niego 
dojazdu. – Waż-

ne jest, aby 
wspólnie 
z n a l e ź ć 
p u n k t 
sk łado-
w a n i a 

odpadów, 
tak by nie lą-

dowały w lasach. 
Ludzie muszą sobie wreszcie 
uświadomić ten poważny pro-
blem. Wyrzucanie śmieci do 
lasu nic nie da. I tak trzeba 
będzie za nie zapłacić, w myśl 
nowej ustawy o gospodarce 
odpadami - dodał. Apelu-
jemy zatem do wszystkich 
mieszkańców gminy Strzegom 
o poważne podejście do tema-
tu. Nie niszczmy naturalnego 
środowiska! 

W niedzielę, 6 kwietnia br. 
ruszyła wiosenna edycja Listy 
Przebojów Ludowych Radia 
Wrocław. 

Rywal izac ję  rozpoczęło 
siedem zespołów ludowych 
z różnych zakątków Dolnego 
Śląska, w tym nasz lokalny 
zespół folklorystyczny - Go-
czałkowianie z Goczałkowa. 
W związku z tym wszystkich 
mieszkańców gminy Strze-

gom, i nie tylko, zachęcamy 
do oddawania na nich swoich 
głosów. Głosować można 
w tygodniu bądź w trakcie 
trwania audycji (w każdą nie-
dzielę od godz. 7.00-10.00), 
dzwoniąc lub wysyłając sms na 
numer: 72280 - treść SMS-a: 
RW KAPELA GOCZAŁ-
KOWIANIE. Konkurs trwa 
3 miesiące.

red

Zaśmiecają okoliczne lasy

Goczałkowianie w Radiu

Na początku spotkania, 
p r z eds tawic ie lk i  z  BGŻ 
w Strzegomiu zaprezentowały 
ofertę dla rolników i pod-
miotów działających w sekto-
rze rolno-spożywczym doty-
czącą kredytów: z dopłatami 
ARiMR, klęskowych oraz 
preferencyjnych na inwestycje 
w rolnictwie i przetwórstwie 
rolno-spożywczym. Kolej-
nym etapem spotkania była 
informacja przekazana przez 

specjalistę chorób zakaźnych, 
Macieja Chruścika, na temat 
ASF - czyli afrykańskiego 
pomoru świń. – Na tę chorobę 
podatne są świnie domowe 
oraz dziki. Człowiek nie jest 
w stanie się nią zarazić - mówił. 
Obowiązkiem hodowców jest 
jednak zgłoszenie podejrze-
nia, że zwierzę jest chore, do 
Powiatowego Inspektoratu 
w Świdnicy w celu podjęcia 
kroków, dzięki którym choroba 

ta nie będzie się rozprzestrze-
niała. Podczas narady sołtysów 
zostały również omówione 
projekty uchwał na sesję Rady 
Miejskiej, która odbyła się kilka 
godzin później. Dyrektor SCK, 
Bożena Bojanowska-Czuk 
zachęcała sołtysów do wzięcia 
udziału oraz eksponowania 
swoich wystaw podczas tego-
rocznego Jarmarku Wielka-
nocnego, który odbędzie się 13 
kwietnia br. w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Strzegomiu. Poruszone zo-
stały również bieżące sprawy 
sołectw dotyczące m. in. moż-
liwości zatrudnienia pracowni-
ków interwencyjnych do prac 
porządkowych w Bartoszówku, 
Żółkiewce, Skarżycach i Go-
dzieszówku; przyspieszenia 
budowy przepompowni wody 
w Goczałkowie Górnym oraz 
naprawy przepustu pod drogą 
gminną prowadzącą do placu 
zabaw w Granicznej.

kw

Celem biegu jest: uczczenie 
pomięci ofiar byłego obozu 

Gross-Rosen. Organizatorami 
imprezy są: Ministerstwo Spor-

tu i Turystyki, Krajowe Zrze-
szenie LZS, Urząd Marszał-

kowski we Wrocławiu, Gmina 
Strzegom, Dolnośląskie Zrze-
szenie LZS, Oddział Miejsko-
Gminny Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej RP w Strze-
gomiu, Strzegomskie Centrum 

Kultury.Zgłoszenia do biegów 
przyjmowane są do 7 maja br. 
- Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Świdnicy, nr tel. (74) 851 98 
19, 607 13 30 24.

red

O ważnych sprawach

Będzie 28. Bieg Pamięci w Rogoźnicy

Jednym z tematów spotkania była ASF - czyli afrykański pomór świń. Mówił o tym Maciej Chruścik

Zgłoszenia do biegów przyjmowane są do 7 maja br. w Powiatowym Zrzeszeniu LZS w Świdnicy. Przebieg biegów będzie relacjonowany przez Radio Wrocław

Na ostatniej naradzie sołtysów, która odbyła się 31 marca br. 
obecni byli nie tylko przedstawiciele poszczególnych wsi, ale 
również burmistrz - Zbigniew Suchyta, lekarz weterynarii 
z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Świdnicy - Maciej 
Chruścik, dyrektor BGŻ w Strzegomiu - Sylwia Góra, do-
radca finansowy BGŻ - Maria Wawryniewicz oraz dyrektor 
SCK - Bożena Bojanowska-Czuk.

Gmina Strzegom zaprasza do udziału w XXVIII Ogólnopolskich Biegach Przełajowych 
„Bieg Pamięci” Rogoźnica - Gross-Rosen 2014. Biegi odbędą się w dniu 10 maja br. o godz. 
13.00 na terenie parku w Rogoźnicy. 

Dodajmy, że biegi w Rogoźnicy 

będą relacjonowane przez Radio 

Wrocław.

 „Wiosenny Przegląd Mło-
dych Talentów” uroczyście 
otworzyła dyrektor szkoły – Be-
ata Jankiewicz, a poprowadzili 
gimnazjaliści z klasy III – Anna 
Dylewska i Bartosz Giemza. 
Wyróżniono indywidualnie 
kilkunastu uczniów z klas IV-
VI szkoły podstawowej i klas 
I-III gimnazjum oraz uczniów 
biorących udział w zajęciach 
pozalekcyjnych, w tym szkol-
nych kołach: młodych wokali-
stów, tanecznym, muzycznym, 
zespole teatralnym „Dzieciaki”, 
scholi „Emaus” oraz największą 
grupę uczniów zaangażowanych 
w uprawianie sportu w różnych 
dyscyplinach.

Za swój wokalny występ 
gromkimi brawami zostały 
docenione uczennice klasy II 
szkoły podstawowej – Wikto-
ria Świątoniewska (która jest 
laureatką Szkolnego Konkursu 
Piosenki etapu dla edukacji 
wczesnoszkolnej) i Nicole 
Kmiecik (która w tym samym 

konkursie zajęła II miejsce i 
zdobyła wyróżnienie na XIII 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Legnicy). „Na żywo” wystą-
pili również: Emilia Henike 
– uzdolnienia wokalne (kl. IV), 
Kacper Siembrzuch - uzdol-
nienia wokalno-muzyczne 
(kl. IV), uczniowie klasy IV 

w dostojnym walcu, Zofia 
Malinowska – uzdolnienia 
wokalne (kl. V ), Martyna 
Falacińska – uzdolnienia recy-
tatorskie (kl. VI) oraz Bartosz 
Giemza (kl. III Gim.), który w 
krótkim filmiku zaprezentował 
swój talent do gry na organach 
kościelnych.

Wiosenny Przegląd Talentów
Wychowawcy, po konsultacji z innymi nauczycielami, zgłosili do gali uczniów, którzy odnieśli sukces

Różne talenty zaprezentowali podczas tegorocznej Gali 
Talentów uczniowie Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w 
Jaroszowie, gdzie 21 marca br. odbyło się niezwykłe wido-
wisko. Społeczność szkolna miała okazję podziwiać talenty, 
zarówno na żywo, jak i w przygotowanej przez koordynator-
kę projektu - Monikę Bytnar-Gołembiowską - prezentacji 
multimedialnej.
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Spotkanie z Kowarami nie 
było wielkim widowiskiem. Gra 
toczyła się głównie w środku 
pola, a zawodnicy obu zespołów 
nie przeprowadzili zbyt dużo 
akcji bramkowych. Najgroź-
niejszą akcję w przekroju całego 
spotkania miejscowi stworzyli 
w pierwszej połowie (29. minuta), 
kiedy po strzale Michała Sudoła 
z rzutu wolnego piłka trafiła 
w poprzeczkę. Przyjezdni także 

mieli w pierwszych 45 minutach 
jedną szansę, jednak debiutujący 
w naszej drużynie bramkarz 
Sebastian Nowak skutecznie 
obronił strzał gości. Po zmianie 
stron gra się niewiele zmieniła, 
z tą różnicą, że w końcu padła 
bramka. W 60. minucie Olimpia 
skutecznie rozegrała rzut rożny 
i w zamieszaniu podbramkowym 
zawodnik z Kowar dał prowadze-
nie swojemu zespołowi. Pewną 

nadzieję dla kibiców AKS-u na 
odrobienie strat dała czerwona 
kartka dla rywala (w 65. minu-
cie), jednak tego dnia nic nie 
wychodziło naszym zawodni-
kom. Wynik meczu do końca się 
już nie zmienił i strzegomianie 
ponieśli 7 porażkę w sezonie, 
w tym 3 u siebie. – Nie zagra-
liśmy w tym spotkaniu zbyt 
dobrze. Zabrakło nam praktycz-
nie wszystkiego po trochu, żeby 

powalczyć o zwycięstwo – krótko 
i treściwie podsumował zawody 
trener Jarosław Krzyżanowski. 
Faworytem kolejnego meczu była 
Miedź II, jednak AKS świetnie 
zaczął zawody i już w 7 minucie 
objął prowadzenie. Autorem 
gola był Dobrowolski. Przy-
jezdni ze Strzegomia jeszcze 
przed przerwą podwyższyli 
rezultat. Za zagranie piłki ręką 
w polu karnym gospodarzy 
sędzia podyktował „jedenastkę”, 
a pewnym jej egzekutorem był 
Sudoł. W grze AKS-u świetnie 
funkcjonowały skrzydła i to 
właśnie bocznymi sektorami 
boiska podopieczni Jarosława 
Krzyżanowskiego stwarzali 
spore zagrożenie pod bramką 
miejscowych. Nasz szkolenio-
wiec popisał się dużą intuicją, 
wpuszczając w 57’ debiutanta 
Rogaczewskiego za Sobcza-
ka. Dwie minuty później ten 
pierwszy skutecznie dobił strzał 
Domaradzkiego z rzutu wolne-
go. Wynik 3:0 dla gości! Ale to 
nie było ostatnie trafienie w tym 
dniu. W 78’ dobrze grający 
w tym spotkaniu Dobrowolski, 
strzelając drugiego gola (kapi-
talna asysta Rogaczewskiego), 
ustalił wynik meczu na 4:0! 

tw

Celem przedsięwzięcia było 
zachęcenie dzieci do korzystania 
z pozalekcyjnych zajęć sportowo – 
rekreacyjnych, które będą odbywać 
się na boisku w godzinach popołu-
dniowych, w okresie od kwietnia 
do października, również w każdą 
sobotę. Zajęcia będą prowadzić 
trenerzy środowiskowi zatrudnieni 
przez Stowarzyszenie „Przyjaciele 
czwórki”. Gmina Strzegom dofi-
nansowała realizację tego zadania 
w kwocie 11.533 zł. W imprezie 
wzięli także udział zaproszeni 
goście: Zbigniew Suchyta - bur-
mistrz Strzegomia, Tadeusz Wa-
syliszyn - przewodniczący Rady 
Miejskiej, Wiesław Witkowski 
- z-ca burmistrza Strzegomia, 
Urszula Podsiadły-Szubert - na-
czelnik Wydziału Oświaty oraz 
rodzice i opiekunowie dzieci. Wy-
darzenie miało okazałą oprawę 
i przebiegało w bardzo miłej, 
sportowo-zabawowej atmosfe-
rze, dostarczając wszystkim jego 
uczestnikom wspaniałej zaba-
wy i niezapomnianych wrażeń. 

W części sportowo–zabawowej 
współzawodniczyły ze sobą 8-o-
sobowe drużyny, w skład których 
wchodziły dzieci z każdego roczni-
ka, rywalizowały w konkurencjach 
sprawnościowych, wyścigach 
rzędów i sztafetach. Zwyciężyła 
drużyna „Kolorowych”. Następ-
nie odbył się turniej piłki nożnej 
z udziałem 9 drużyn. 1. miejsce 
zajęła drużyna „FC zindywidu-
alizowani”, 2 - „ABC UNITED”, 

3 – „FC B6”. Uczestnicy sporto-
wych zmagań otrzymali nagrody 
rzeczowe. W tym samym czasie 
młodsze dzieci bawiły się na placu 
zabaw pod opieką nauczycieli. 
Niespodzianką festynu był pik-
nik. Wszystkie dzieci skorzystały 
z poczęstunku, który ufundo-
wali sponsorzy imprezy. Przy 
dźwiękach muzyki i potrawach 
z grilla dzieci bawiły się do godz. 
18.00. Słoneczna pogoda tego 
dnia sprzyjała wspaniałej zabawy 
uczestników festynu. 

red

Znów są w formie! 

i Festyn sportowy na boisku przy PSP NR 4

Trener Krzyżanowski cieszy się z mobilizacji swoich zawodników, którzy podnieśli się po ostatniej porażce 
 

Taka forma inauguracji sezonu sportowego znalazła uznanie i aprobatę wszystkich uczestników i gości

Aż 22 mieszkańców gmi-
ny Strzegom wystartowało 
w dniu 22 marca w VII Półma-
ratonie Ślężańskim w Sobótce. 
Był to niewątpliwie histo-
ryczny udział strzegomskich 
biegaczy, gdyż nigdy wcześniej 
tak licznie nie uczestniczyli 
w półmaratonie. 

Większość z nich udała się 
do Sobótki autokarem, co 
również miało miejsce po raz 
pierwszy. - W tej grupie znala-
zło się czworo debiutantów na 
dystansie 21,097 km - Bożena 
Parchanowicz, Daria Fonfer-
ko, Piotr Kłosowski i Tomasz 
Krymski. Od razu dodajmy, 
że wszyscy ukończyli bieg 
w świetnej dyspozycji. Z po-
wodu kontuzji z trasy wycofał 
się nasz kolega Zbyszek, ale 

była to jak najbardziej słuszna 
decyzja, gdyż zdrowie biegaczy 
jest najważniejsze i wkrótce 
będzie mógł wrócić na biego-
we trasy w dobrym zdrowiu 
– informuje Edward Fedycz-
kowski. Strzegomscy biegacze 
swoim startem w Sobótce 
promowali gminę Strzegom 
oraz nasz bieg „Strzegomska 
Dwunastka - Biegajmy Ra-
zem”, a grono odbiorców było 
bardzo liczne. Bieg ukończyło 
3281 biegaczy, a oprócz nich 
w Sobótce było mnóstwo ki-
biców i miłośników biegania. 
Nie zabrakło również sukce-
sów strzegomskich biegaczy. 
Marek Leśnicki wygrał kate-
gorię M-40 wśród strażaków, 
a Jan Chmura zajął 3. Miejsce 
w kategorii M-65. 

Nasi z sukcesami w Sobótce

Złoto dla strzegomianina!

Krystian Perchun – judoka 
KS Start Strzegom, odniósł 
wspaniały sukces w trakcie 
Wielkopolskiego Międzyna-
rodowego Turnieju Judo, który 
odbył się w dniach 22-23 mar-
ca br. w miejscowości Suchy 
Las k/Poznania.

Do zawodów zgłosiło się 
ok. 1000 zawodników z całej 
Polski i wielu krajów Europy. 
Krystian Perchun wystartował 
w kategorii Otwarty Puchar 
Polski Dzieci U-13. Po wielu 
ciężkich walkach osiągnął 
niebywały sukces, zdobywając 

złoty medal w swojej kate-
gorii wagowej. Sukces ten 
zawdzięcza, jak sam powie-
dział, najlepszemu trenerowi 
judo - Andrzejowi Rozwałce 
oraz ciężkiej, wieloletniej pracy 
na macie. Jednocześnie war-
to zaznaczyć, że w kategorii 

junior młodszy wystartował 
jeszcze jeden zawodnik trenu-
jący w klubie „Start” - Kamil 
Wąsowski, który ostatecznie 
zajął 7. miejsce w Pucharze 
Polski. Gratulujemy i czekamy 
na dalsze sukcesy.

red

– Chcę podkreślić, że Miedź II Legnica nie była w niedzielę tak słabym rywalem, jak wskazuje na to wynik. Legniczanie 
grają bardzo dobrze w piłkę, i tym bardziej należy docenić nasze zwycięstwo na niezwykle trudnym terenie. Spotkanie 
rzeczywiście dobrze nam się ułożyło, ale później również graliśmy skutecznie. Świetnie spisaliśmy się jako zespół – 
tworzyliśmy naprawdę monolit. Wspaniały debiut zaliczył 16-letni Rogaczewski – w ogóle nasz zespół miał w składzie 
bardzo młodych piłkarzy. Ci młodzi nie spalili się w konfrontacji z Miedzią i zagrali naprawdę dojrzale. Świadczy to o dobrej 
pracy z młodzieżą w AKS-ie. Na ciepłe słowa zasłużył także nasz bramkarz, który kilka razy pokazał, jak duże tkwią w nim 
możliwości. Niezwykle cieszę się z tego, że po ostatniej porażce potrafiliśmy się skutecznie zmobilizować, odpowiednio 
zareagować i dobrze wypaść w Legnicy – ocenił Jarosław Krzyżanowski, trener AKS-u Granit Strzegom S. A.

Po rozegraniu 19 serii spotkań AKS 
Granit Strzegom S. A. zajmuje 6. 
miejsce w tabeli, tracąc 12 punk-
tów do lidera - KP Brzeg Dolny. 
Do zakończenia sezonu pozostało 
jeszcze 11 kolejek. 

W dwóch pierwszych wiosennych meczach AKS Granit Strzegom S. A. raz wygrał i raz przegrał. Najważniejsze jednak, 
że nasi zawodnicy po porażce u siebie z Olimpią Kowary 0:1 potrafili wyciągnąć właściwe wnioski i tydzień później we 
wspaniałym stylu ograli silną Miedź II Legnica – 4:0 na wyjeździe!

Strzegomskie dzieci wzięły udział w I Festynie sportowym, 
który odbył się na wielofunkcyjnym boisku oraz placu za-
baw przy „czwórce” 1 kwietnia br. Akcję promującą sport 
zorganizowało Stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki” oraz 
PSP Nr 4 w Strzegomiu.

Jak widać, coraz liczniejsze grono mieszkańców gminy 
Strzegom biega i uczestniczy w wielu biegach organizo-
wanych na terenie całej Polski i nie tylko. Dla biegaczy 
spod znaku Strzegomskiej Dwunastki jest to doskonała 
okazja do promocji strzegomskiego biegu. Wspólne wy-
jazdy integrują wielopokoleniową społeczność biegaczy, 
a także mają inny, pozasportowy wymiar - aspekt ekolo-
giczny. Jeden autobus znacznie mniej zatruwa środowisko 
niż kilka samochodów. Pełne galerie można obejrzeć na 
profilu Facebook - Strzegomska Dwunastka.

w akcji obrońca aKS-u - michał Sudoł (na dole)
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Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 ze zm.) gmi-
na Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieogra-
niczonego pn.:
Przebudowa dachu Strze-
gomskiego Centrum Kul-
tury przy ul. Paderewskie-
go 36 w Strzegomiu
jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę Wykonawcy:
Oferta nr 1
DOMEX P.R.B. Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom
cena 310 771,79 zł
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – 
wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - w postępowaniu 
wpłynęła 1 oferta.
W kryterium oceny ofert 
– cena 100% ofercie przy-
znano 100 pkt. 

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go 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: 81/
B/2014, 82/B/2014, 83/B/2014, 
Burmistrza Strzegomia z dnia 2 
kwietnia 2014 roku.

Dyrektor oSir 
informuje
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:
 - oddania w najem zgodnie 
z Zarządzeniem nr 5/2014 Dy-
rektora OSiR z dnia 2 kwietnia 
2014 roku.

przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne Gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 271, AM- 
13, Obr. 3 o powierzchni 2.357 m2 
położona w Strzegomiu przy ul. 
Czerwonego Krzyża, dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta nr SW1S/00019591/1. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytuowa-
nia przedmiotowej nieruchomości 
przetarg ogranicza się do wła-
ścicieli oraz użytkowników wie-
czystych (posiadających 100% 
udziału w nieruchomości) przy-
ległych nieruchomości - działek 
nr 275, AM -13, Obr. 3, nr 260, 
AM – 13, Obr. 3, nr 276, AM – 13, 
Obr. 3, nr 263, AM – 13, Obr. 3, 
nr 262, AM -13 oraz nr 270, AM 
-13, Obr. 3.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 256.900,00 zł
Wadium - 26.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.05.2014 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-

łą Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta Strze-
gom, nieruchomość oznaczona 
jest symbolem B.12.MW/U - tere-
ny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i usługowej.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 12.05.2014 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego tut. Urzędu 
pok. 34, II p. w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie wa-
runków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 13.05.2014 r. 
Komisja Przetargowa zakwalifiku-
je osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywieszając 
na tablicy ogłoszeń listę osób za-
kwalifikowanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 12.05.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 

przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumenty 

winny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 

w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-572, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 106/2, 
AM- 1, Obr. Stanowice o po-
wierzchni 2.000 m2 położona 
w Stanowicach gm. Strzegom, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta nr 
SW1S/00020683/3. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytuowa-

nia przedmiotowej nieruchomości 
przetarg ogranicza się do właści-
cieli, współwłaścicieli oraz użyt-
kowników wieczystych przyległych 
nieruchomości - działki nr 107/2, 
AM -1, Obr. Stanowice, działki 
nr 105/2, AM -1, Obr. Stanowice 
i działki nr 106/1, AM -1, Obr. Sta-
nowice.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 20.400,00 zł
Wadium - 2.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.05.2014 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części połu-
dniowo-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Stanowice, Gro-
chotów, Olszany, Modlęcin, Granica, 
Stawiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. nieruchomości 
oznaczone są symbolem 8MU6 – za-
budowa mieszkaniowo - usługowa.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 19.12.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 
06.03.2014 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Osoby zamierzające uczestniczyć 
w przetargu winny w terminie do 
dnia 12.05.2014 r. zgłosić się w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 34, II 
p. w celu pisemnego potwierdzenia 
uczestnictwa w przetargu i złożenia 
dowodów potwierdzających speł-
nienie warunków przetargu ograni-
czonego.
W terminie do dnia 13.05.2014 r. 
Komisja Przetargowa zakwalifiku-
je osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywieszając 
na tablicy ogłoszeń listę osób za-
kwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kwo-
cie wymienionej przy odpowiedniej 
działce w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 12.05.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 

jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarial-
nie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
(74) 85-60-572, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci przetarg

Doradztwo udzielane jest zarówno 
w formie osobistej, telefonicznej, jak 
i e-mailowej. Doradcy są do dyspozy-
cji w poniedziałki (godz. 11.00-16.00) 
oraz środy (godz. 8.00-13.00) przy 
ul. Ostrowskiego 7 we Wrocławiu, 
piętro I, pok. 401. Aby skorzystać 
z doradztwa osobistego należy wcze-
śniej umówić się pod nr tel. 71 770 

40 76 lub pod adresem e-mailowym: 
konsultacje_ngo@umwd.pl, na który 
również można przesyłać zapytania 
w formie elektronicznej. Jeśli nie wiesz 
skąd pozyskać środki na działalność 
swojej organizacji pozarządowej, jak 
przygotować prawidłowo ofertę na 
realizację zadania publicznego – ta 
oferta jest dla Ciebie. Doradca odpo-

wie na te pytania oraz na wiele innych 
związanych z działaniem NGO.
Jury będzie oceniać zakres i trwałość 

prowadzonych działań, oryginalność 
inicjatywy, pomysłowość, innowa-
cyjność, zastosowanie ciekawych 

rozwiązań, poziom aktywizacji spo-
łecznej, ilość przeprowadzonych kon-
sultacji społecznych oraz sposób ich 
promocji, stopień upowszechniania 
wiedzy na temat Unii Europejskiej, 
praw człowieka oraz wiedzy obywa-
telskiej, współpracę z partnerami, 
umiejętność pozyskiwania środków fi-
nansowych i pozafinansowych przez 
organizację na realizację działań. 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręcze-
nie nagród przewidziano na 13 maja, 
podczas uroczystej gali. Szczegóło-

we informacje: Marcin Spitalniak, 
501-158-201, e-mail: marcin.spital-
niak@fan.org.pl

Profesjonalna pomoc dla naszego NGO
Organizacje mogą skorzystać z bezpłatnego narzędzia samooceny standardów formalno-prawnych, dostępnego w portalu ngo.pl - www.standardy.ngo.pl

Regionalny Punkt Konsultacyjno – Doradczy dla Organizacji Pozarządowych we 
Wrocławiu proponuje Państwu skorzystanie z aktualnych opracowań związanych 
z NGO. Opracowania są efektem pracy profesjonalnych doradców i są publiko-
wane są comiesięcznie na stronie internetowej UMWD/zakładka „Społeczeństwo 
Obywatelskie”, a dotyczą m.in. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządo-
wych czy aspektów finansowych funkcjonowania organizacji. Jeżeli są Państwo 
zainteresowani otrzymywaniem  opracowań drogą e-mailową na swoją pocztę, 
prosimy o informację zwrotną na adres: monika.sobolewska@umwd.pl.

„zDolne NGO”
Do 15 kwietnia br. można składać 
wnioski w ramach III edycji konkur-
su „zDolne NGO” dla najlepszej 
dolnośląskiej organizacji pozarzą-
dowej prowadzącej działalność 
w obszarze aktywności obywatel-
skiej w latach 2012–2013. 

Organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze wsparcia doradczego, 
które oferuje Regionalny Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla Organi-
zacji Pozarządowych działający przy Wydziale Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi UMWD we Wrocławiu. 
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W pierwszej części spotka-
nia młodzież obejrzała krótki 
fi lm „Milion ton śmieci”. 
Materiał filmowy zawierał 
dokładną charakterystykę 
rodzajów odpadów, tłumaczył 
czym są śmieci, jakie są ich 
rodzaje, przypomniał także, 

jak je segregować. Uczniowie 
mieli okazję zobaczyć, w jaki 
sposób segregacja śmieci prze-
biega w Niemczech i jakie 
osiągnięcia w tej dziedzinie 
mają kraje zachodnie. Urzęd-
nik tłumaczył, jakie Polska 
ma zobowiązania wobec Unii 

Europejskiej w zakresie segre-
gacji odpadów, opisywał kon-
sekwencje ich niedotrzymania. 
Przedstawił zagrożenia dla 
środowiska naturalnego i dla 
zdrowia człowieka płynące 
z braku segregacji odpadów. 
Pokazał też liczne korzyści 
z tego płynące. W drugiej 
części uczniowie mieli okazję 
zadawania pytań przedstawi-
cielowi UM. Młodzież pytała 
o odpady wielogabarytowe 
i biodegradalne. Interesował 
ich temat materiałów azbe-
stowych i dzikich wysypisk 
śmieci. 

Segregacja śmieci nie jest im obca
Uczniowie mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób segregacja śmieci przebiega m.in. w Niemczech

Przypominamy mieszkańcom, że tylko w te dni wykazane poniżej będą odbierane odpady suche i biodegradowalne. 

HaRMONOGRaM ODBiORU – ii KWaRTał 2014 R.
ODPaDy SUCHE i BiODEGRaDOWaLNE

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
SUCHYCH i BIODEGRADOWALNYCH

- GMINA STRZEGOM

MIASTO WIOSKI + OSIEDLE WSCHÓD

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa,
Al. Wojska Polskiego, 
Ametystowa, Bankowa,
Bazaltowa, Bukowa, Ceglana, Chopina, Cicha,
Czerwonego Krzyża,
Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, Jaśmino-
wa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanow-
skiego, Kolejowa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnicka,
Matejki, Mickiewicza, Mostowa, Niecała, Niepodległo-
ści,  
Ofiar Katynia, Paderewskiego, Promenady, Puław-
skiego, Reja,
Różana, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa,
Św. Anny, Św. Jana, Wałowa Witosa, Wyspiańskiego

3-go Maja, Andersa,
Armii Krajowej, Bema,
Bohaterów Getta,
Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Czarna, Dąbrowskiego, Dem-
bińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasz-
telańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszarowa, Kościelna, 
Krótka,
Ks. Prałata St. Siwca,
Kwiatowa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenij-
na, Miodowa, Morska, Ogrodowa Olszowa, Parkowa, Piłsud-
skiego,  
Plac Jana Pawła II, Polna,
Rybna Rynek Słoneczna, Starzyńskiego, Szarych Szeregów,
Szkolna, Św. Jadwigi,  
Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Wesoła, Wolska, Wrzo-
sowa, Wspólna, Wydobywcza, Zielona

Agrestowa
Al. Woj. Polskiego 
od nr 78 do koń-
ca, Anielewicza 
Bartoszówek, Gra-
niczna, Gronow-
ska, Jagodowa, 
Jaroszów, Między-
rzecze, Morawa, 
Rusko, Skarżyce, 
Strzelnicza, Wino-
gronowa

Godzieszówek,
Granica, Grocho-
tów, Modlęcin, 
Olszany, Stano-
wice, Stawiska, 
Tomkowice

Goczałków
Goczałków Gór-
ny,
Kostrza, Żela-
zów, Żółkiewka, 
Wieśnica, Ro-
goźnica

ODPADY SUCHE (m. in. papier, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, makulatura, gazety, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych, 
reklamówki, woreczki foliowe i inne)

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

KWIECIEŃ 7, 18 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25

MAJ 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

CZERWIEC 2, 16 3, 17 4, 18 5, 20 6, 23

ODPADY BIODEGRADOWALNE (odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, ziemia po kwiatach, trociny, drewno, 
fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek i inne)

 REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

KWIECIEŃ 7, 18 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25

MAJ 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

CZERWIEC 2, 9, 16, 24 3, 10, 17, 25 4, 11, 18, 26 5, 12, 20, 27 6, 13, 23, 30

Mieszkańcy zaproszonych 
wspólnot, jak zaznaczyli pod-
czas rozmowy, poczuwają się do 
odpowiedzialności w kontek-
ście selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych. Wspólnoty, 
które uczestniczyły w poprzed-
nich spotkaniach, postawiły już 
na terenie swoich nierucho-
mości ogrodzone pojemniki, 

a kilka z nich w chwili obecnej 
prowadzi prace zmierzające do 
postawienia indywidualnych 
boksów. Pozytywny przy-
kład do naśladowania daje 
wspólnota przy ul. Agatowej 
8, która posiada swój własny, 
ogrodzony boks na odpady 
komunalne. 

kw

Nowe boksy na ul. agatowej
Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyli spotkanie 
z mieszkańcami wspólnot z ul. Chopina, Różanej, Agato-
wej i Kwarcowej w Strzegomiu, w celu poinformowania 
ich o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki na odpady 
komunalne. 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu uczestniczyli 
w spotkaniu z naczelnikiem Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. O czym była mowa? O prawidłowym segrego-
waniu odpadów. 

Uczniowie nie tylko w domu 
wdrażają w życie wiedzę 
w temacie segregacji śmieci, 
ale robią to także w szkole. 
Na każdej kondygnacji w G1 
ustawione są i odpowiednio 
opisane pojemniki na śmieci 
do ich właściwego segrego-
wania. Młodzież G 1 pozyskaną 
wiedzę na temat segregacji 
stosuje w praktyce. Wie, że aby 
lepiej i zdrowiej żyło się teraz 
oraz w przyszłości, segregacja 
jest potrzebna i niezbędna.


