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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

StrzeGom
Armii Krajowej  
jest zamknięta 

W związku z remontami 
strzegomskich dróg kolejna 
ulica została częściowo wy-
łączona i pojawiła się na niej 
nowa organizacja ruchu 

 str.2

StrzeGom
Jerzy Tutaj był 
w Strzegomiu

Wicemarszałek o planach 
rozwoju Dolnego Śląska, w 
tym Strzegomia, pracy na 
rzecz swojej małej ojczyzny 
i wielu innych sprawach 

 str.4

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!!

Prezentujemy wsie  gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Międzyrzecze i Olszany. 
Kto się o nie troszczy? Co 
się w nich zmieniło? Dla-
czego warto je zobaczyć? To 
wszystko we wkładce 

 str. I – IV
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Choć program pielgrzymki 
był bogaty w przeżycia du-
chowe, choć wiele atrakcji 
turystycznych było po drodze, 
to wszyscy z napięciem czekali 
na kulminacyjny i historyczny 
moment – mszę św. kanoni-
zacyjną na Placu św. Piotra w 
Rzymie. - Nie mogło zabrak-
nąć tam mieszkańców naszej 
gminy. Byliśmy tam - mówili 
z dumą. - Byliśmy świadkami 
kanonizacji naszego Papieża, 
człowieka którego znamy, a 
do którego od dziś będziemy 
się modlić. Zakręciła mi się 
łza w oku, gdy uzmysłowiłam 
sobie, że byłam świadkiem 
tego wydarzenia – opowiada 
Zofia Cholewa, mieszkanka 
Olszan. Oprócz okrzyków 
radości, szczęścia i ducho-
wego uniesienia było także 
dziękczynienie. - Chciało się 
krzyczeć z radości i cały czas 
bić brawo – mówili pielgrzy-
mi.  – Dziękuję Panu Bogu 
za dar świętości Jana Pawła 
II,  za dar pielgrzymowania 
na kanonizację Jego Świąto-

bliwości i za możliwość bycia 
w tej wspólnocie, tak uducho-
wionej i rozmodlonej – mówi 
Elżbieta Leonik z Tomkowic. 
- Choć w  autobusie był cały 
przekrój społeczny i wiekowy, 
to wszyscy stanowili jedną 
wielką,  rozmodloną rodzinę, 
zadowoloną ze swojej obec-
ności i  jedności – mówi ks. 
Sebastian Bardas, wikary z 
parafii  pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel w  Strzegomiu.  I 
dodaje: -  Oprócz duchowej 
jedności we wspólnocie, którą 
stworzyliśmy, mieliśmy jedna-
kowe koszulki i wyróżnialiśmy 
się z tłumu. Było też dużo 
młodych ludzi, na których 
zawsze z nadzieją spoglądał 
Papież. – Jestem szczęśliwa, że 
tu jestem – wyznaje Katarzy-
na  Karczewska. - Atmosfera 
cudowna, duchowość wielka 
i wielkie emocje. Codzienne 
msze święte dodawały energii 
na cały dzień, który był pełen 
wrażeń. Dużo też zwiedzili-

śmy, chodząc śladami świętych 
– zaznacza. 

- Wracamy bogatsi ducho-
wo i świadomi historyczno-
ści przeżytej chwili. Dobra 
energia, życzliwość, radość i 
miłość do drugiego człowie-
ka, to wartości, które ema-
nowały ze zgromadzonych 
pielgrzymów na Placu Św. 
Piotra w Rzymie. Cały świat 
obserwował ten moment i w 
nim się jednoczył.  Obok nas 
stali Chorwaci, Brazylijczycy, 
Hiszpanie, Japończycy, wszy-
scy się doskonale rozumieli 
i mieli świadomość wyjątko-
wości tych wielkich dwóch 
Papieży. Wielka jedność z 
ludźmi całego świata, wielka 
radość – mówi Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzego-
mia. - Wielkie doświadczenie  
Bożej miłości. Od papieża 

Polaka otrzymaliśmy drogo-
wskazy wiary na XXI wiek.  
Uczył nas jak żyć, żebyśmy 
byli radosnymi i dobrymi 
ludźmi, ciesząc się kolejnym 
dobrze przeżytym dniem. 
Każdy dzień rozpoczynaliśmy 
od modlitwy i polecenia Panu 
Bogu naszych intencji. Modli-
twą objęliśmy naszych bliskich 
i znajomych, którzy duchowo 
pielgrzymowali, wspierając 
nas w podróży – komentuje 
ks. Sebastian.   

W programie strzegom-
skiej pielgrzymki zaplano-
wano patriotyczną Mszę Św. 
na Kahlenbergu, w miejscu 
wiktorii wiedeńskiej w 1683 
roku, gdzie  pod wodzą  króla  
Jana III Sobieskiego poko-
nano znacznie liczebniejsze  
wojska tureckie oblegające 
Wiedeń. Obrona chrześcijań-

stwa pod sztandarem Matki 
Bożej Częstochowskiej była 
najchwalebniejszą kartą oręża 
polskiego w Europie. Zwie-
dzanie Wiednia, będącego 
salonem Europy,  zwiedzenie 
Bazyliki Św. Antoniego w Pa-
dwie, to kolejne przystanki w 
drodze do Rzymu na central-
ne uroczystości Kanonizacji 
Papieży Jana Pawła II i Jana 
XXIII, stanowiące punkt kul-
minacyjny pielgrzymki. Droga 
powrotna pielgrzymów wiodła 
przez renesansową Wenecję, 
związaną z kultem św. Marka.  
Na wzór Papieża Pielgrzyma, 
idziemy śladami wielu świę-
tych, od których przejmujemy 
ich nauczanie, wiarę, nadzieję i 
miłość, starając  się ich naśla-
dować w naszym codziennym 
życiu.

gk

Pogrzeb Śp. Antoniego 
Kulczyckiego odbył się w po-
niedziałek, 28 kwietnia w ko-
śc ie le  pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel w Strzegomiu. W jego 
trakcie przedstawiciele Rady 

Miejskiej w Strzegomiu prze-
kazali rodzinie medal Ho-
norowego Obywatela Strze-
gomia, w uznaniu zasług 
dot. rozwoju pożarnictwa 
w gminie Strzegom i będący 
wyrazem szacunku dla Jego 
osoby oraz całego środowiska 

strażaków. To człowiek, który 
w głębokim poświęceniu dla 
dobra najbliższego otoczenia 
i lokalnego społeczeństwa 
działał w obronie wspólnego 
dobra przed żywiołem. Za-
pamiętamy go jako prawego 

i uczciwego człowieka, peł-
nego energii, zaangażowania, 
bezinteresowności i dobroci 
d la bliskich i wszystkich, 
którzy kiedykolwiek się do 
niego z czymś zwrócili. 

red 

W drodze do świętości...

Zmarł Honorowy Obywatel Antoni Kulczycki

- Oprócz duchowej jedności we wspólnocie, którą stworzyliśmy, mieliśmy jednakowe koszulki i wyróżnialiśmy się z tłumu – mówi ks. Sebastian Bardas

Pamiętany jako prawy i uczciwy człowiek, oddany strażak, pełen energii, zaangażowania, bezinteresowności i dobroci dla innych

Największy z Polaków, Papież Jan Paweł II został kanonizo-
wany w Rzymie w niedzielę, 27 kwietnia 2014 r.  Z tej okazji 
z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej 
Szkaplerznej z Góry Karmel w Strzegomiu wyruszyła piel-
grzymka do Rzymu, by uczestniczyć w tych historycznych 
uroczystościach. Na mszę kanonizacyjną dwóch wielkich 
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II pielgrzymowało 50 osób, 
reprezentujących całą gminę Strzegom.  Ojcem duchowym 
pielgrzymki był ks. Sebastian Bardas. 

Antoni Kulczycki urodził się 13 czerwca 1928 r. w Kornelówce, powiat zamojski, 
woj. lubelskie. Był do niedawna najstarszym, o najdłuższym stażu, żyjącym 
strażakiem w naszej gminie. 

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 23 
kwietnia br. w wieku 85 lat zmarł Antoni Kulczycki, Hono-
rowy Prezes Ochotniczej Staży Pożarnej w Strzegomiu, od 
niedawna Honorowy Obywatel Strzegomia. 
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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

Roboty związane z przebudo-
wą części tej ulicy (etap I) wyko-
nywane są przez firmę Skanska  
S. A. z Warszawy, która została 
wybrana w trybie przetargu 
nieograniczonego. W zakres 
robót wchodzi m.in. rozbiórka 
konstrukcji nawierzchni jezdni 
i chodników, budowa chod-
ników, jezdni o nawierzchni 

bitumicznej, zjazdów o na-
wierzchni z kostki kamiennej, 
miejsc postojowych, wymiana 
oświetlenia. Dodatkowo w ul. 
Armii Krajowej wybudowana 
zostanie kanalizacja deszczowa 
wraz z przepompownią wód 
deszczowych i przyłączem ener-
getycznym. 

tw

Radni Rady Miejskiej w Strze-
gomiu aktualnie pracują nad 
tą uchwałą. Jej projekt zakłada 
rozszerzenie strefy płatnego par-

kowania na ul. Dąbrowskiego, ale 
tylko w w/w zakresie. 

– Ul. Ks. Prałata Stanisława 
Siwca, ul. Szkolna, a także ul. 

Kościelna nie będą objęte strefą 
- podkreśla Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowi-
ska i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. - Projekt uchwały 
nie zawiera podwyżek opłat 
w strefie, co oznacza, że stawki 
za płatny parking będą niezmie-

nione – dodaje. Strefa płatnego 
parkowania w Strzegomiu obo-
wiązuje na obszarze obejmują-
cym strzegomski Rynek oraz 
odcinek ul. Świdnickiej od Rynku 
do ul. Ogrodowej. Jej wprowa-
dzenie miało na celu zwiększenie 
rotacji aut i dostępności do miejsc 
parkingowych. 

D wóch  szko len iowców 
z wrocławskiego Stowarzysze-
nia „DobraInicjatywa” Jarosław 
Józefowski oraz Igor Chrobot 
wprowadziło młodych strze-
gomskich radnych w zawiłości 
prawnych aspektów działania 
młodzieżowych rad miejskich, 
podstawowych zasad pracy 

w grupie oraz w programy 
pomocowe. W czasie inten-
sywnego programu szkolenia 
nie zabrakło też chwili wy-
tchnienia, gdzie młodzi radni 
mogli zwiedzić okolicę, a także 
porozmawiać z burmistrzem 
Strzegomia - Zbigniewem 
Suchytą, któr y odwiedził 

młodzież w schronisku. Szko-
lenie finansowane było przez 
Stowarzyszenie „Akcja” ze 
środków finansowych gminy 
Strzegom. Młodymi radnymi 
opiekowali się Tomasz Mar-

czak (opiekun Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu) 
oraz Tomasz Smagłowski 
(prezes Stowarzyszenia „Ak-
cja”).

red

Uwaga! Trwa remont

Strefa tylko na części ulicy

Młodzi radni w Lubachowie

Wartość wszelkich robót wyniesie blisko 2,6 mln zł. Termin zakończenia planuje się na koniec września br.

Ulica Ks. Prałata Stanisława Siwca, ul. Szkolna, a także ul. Kościelna nie będą objęte płatną strefą 

Bliższe poznanie z pewnością pozytywnie wpłynie na dalszą pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej

W czwartek, 24 kwietnia br. zamknięto fragment kolejnej 
ulicy w naszym mieście. Tym razem przebudowana zostanie 
droga gminna nr 110757 D tj. ul. Armii Krajowej w Strze-
gomiu - od wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Koszarową do 
skrzyżowania z ul. Ceglaną.

Roboty wykonywane są w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych 
– ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu

„
.

Aktualnie w strefie płatnego parkowania są pobierane opłaty:
• za czas parkowania do 30 min. - 0,50 zł
• za czas parkowania do 1 godz. - 1,00 zł
• za drugą godzinę parkowania - 1,20 zł
• za trzecią godzinę parkowania - 1,40 zł
• za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania - 1,00 zł
Opłaty obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

Akcja młodych radnych: Oddaj krew - uratuj życie!
Wszystkich mieszkańców gminy Strzegom zapraszamy do wzięcia udziału 
w zbiórce krwi, która odbędzie się 19 maja br. w godz. 9.00 - 13.30 w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Organizatorem jest Młodzieżowa 
Rada Miejska w Strzegomiu. 
- Chcielibyśmy, aby zbiórka krwi odbywała się cyklicznie i mamy nadzieję, że 
nam się to uda- mówi Barbara Grad, wiceprzewodnicząca MRM w Strzego-
miu. – Będziemy zbierać krew wtedy, jeśli zajdzie taka potrzeba, na konkretny 
cel. Oddanie krwi nic nie kosztuje, a może komuś uratować życie - dodaje 
Aleksandra Dudyk, wiceprzewodnicząca MRM. 
 KW

Wszystko wskazuje na to, że strefa płatnego parkowania w Strzegomiu będzie rozszerzona. Obejmie ona kolejną ze 
strzegomskich ulic – Dąbrowskiego, ale tylko od Rynku do skrzyżowania z ulicą Ks. Prałata Stanisława Siwca.

Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” w dniach 4-5 kwietnia br. było organizatorem szkolenia 
„Młodzi liderzy przeciw nałogom”, w którym wzięli udział członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Szkolenie odbyło się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.
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kwiecień – maj 2014 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

27.04-03.05 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

04.05-10.05 Vademecum Strzegom  
ul. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

11.05-17.05 Centrum Strzegom  
ul. Witosa 5

tel. 74/857-
19-64

Kiedy dyżury naszych aptek? Plebiscyt już na finiszu Jest Fundusz Małych Grantów
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

Do 30 kwietnia br. można 
zgłaszać kandydatury do ogłoszo-
nego przez burmistrza Strzegomia 
„Plebiscytu na Najlepszego Spor-
towca, Trenera, Drużynę Roku 
2013 Gminy Strzegom”. Patronat 
nad tym wyjątkowym przedsię-
wzięciem objął prof. Jan Chmura 
- niekwestionowany autorytet, 
znawca i miłośnik sportu, Hono-
rowy Obywatel Strzegomia.

Swoje propozycje mogą składać 
kluby, stowarzyszenia i osoby 
indywidualne w 3 wskazanych 
kategoriach do Wydziału Ob-

sługi Interesanta w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu – na 
specjalnej Karcie Zgłoszeń do-
stępnej w banerze znajdującym 
się na stronie www.strzegom.pl 
– w części „Z aren sportowych”, 
wraz z uzasadnieniem nominacji 
i podaniem najważniejszych 
osiągnięć w ubiegłym roku. Roz-
strzygnięcie wyników plebiscytu 
nastąpi w trakcie „Balu Spor-
towca”, który odbędzie się 10 
maja br. w Restauracji „Stragona” 
w Strzegomiu.
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Stowarzyszenie Partnerstwo 
dla Bezpieczeństwa Drogo-
wego ogłosiło konkurs na 
realizację projektów: „Fun-
dusz Małych Grantów 2014”, 
którego celem jest promo-

wanie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez pomoc 
organizacjom non-profit w re-
alizacji projektów podnoszą-
cych bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 

*  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  *

Przypominamy, że do końca 
kwietnia można zgłosić się do 
udziału w konkursie pn. „Estety-
ka zagrody wiejskiej i ogródków 
przydomowych położonych na 
terenach sołectw Gminy Strze-
gom”.

Karty zgłoszenia do konkursu 
można otrzymać w Wydziale Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Wydziale 
Kultury, Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
u sołtysów wsi gminy Strzegom.
Konkurs prowadzony jest 
w dwóch kategoriach:
1. zagroda wiejska,
2. ogródek przydomowy.

Uczestnikami konkursu mogą 
być właściciele zagród wiejskich 
lub ogródków przydomowych, 
położonych na terenach sołectw 
gminy Strzegom. Komisja Kon-
kursowa powołana przez burmi-
strza Strzegomia, na podstawie 

złożonej dokumentacji, przepro-
wadza wizję lokalną zgłoszonych 
do konkursu przedsięwzięć. Kon-
kurs ma charakter stały i rozstrzy-
gany jest w edycjach rocznych do 
31 października każdego roku. 
Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest złożenie w urzę-
dzie Miejskim w pokoju nr 15, 
w terminie do 30 kwietnia danego 
roku:
a. karty zgłoszenia stanowiącej 

załącznik nr 1 do Regulaminu,
b. oświadczenia o przekazaniu 

zdjęć, stanowiącego załącznik 
nr 2 do Regulaminu.
Do oświadczenia powinna zo-

stać dołączona dokumentacja 
zdjęciowa (stan przed realizacją 
zadania) na CD lub w wersji 
wydruku w kolorze, zawierająca 
do 2 fotografii w każdej kategorii, 
w której uczestnik przystępuje do 
Konkursu, opatrzonych stosow-
nym opisem.

W celu wyeliminowania 
błota i nierówności pod po-
jemnikiem na odpady komu-
nalne (KP 7), ZUK Sp. z o. o.  
w Strzegomiu wykonuje ak-
tualnie remont podwórka 
gminnego zlokalizowanego 
od strony wewnętrznej Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
(działka nr 1374, obręb - 
Śródmieście nr 3).

Prace rozpoczęły się od ko-
rytowania tego terenu na głę-
bokości ok. 50 cm ze względu 

na licznie wystające głazy 
i kamienie. Następnie wyko-
nano podbudowę z tłucznia 
kamiennego (odpad połu-
piarkowy) i zagęszczono to 
mieszanką granitową o frak-
cj i  0-31,5 mm. Końcową 
czynnością będzie ułożenie 
nawierzchni z kostki pocho-
dzącej z demontażu ul. Św. 
Tomasza. Prace zakończą się, 
jeśli pogoda dopisze, do końca 
kwietnia br.
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Warto zadbać o nasze wsie

Podwórko gminne w remoncie

- Akcja ratowania polskich 
nekropolii pozostawionych za 
wschodnią granicą uświadomiła 
nam, że wśród tych grobów, które 
są zdewastowane i zapomniane, 
znajdują się mogiły dziadów i pra-
dziadów młodych mieszkańców 
Dolnego Śląska. Porządkowanie 
nekropolii to okazja by poznać 
historię swego rodu, dzieje swo-
jego narodu, to swoista lekcja 
patriotyzmu. A co z ratowaniem 
nekropolii na naszym terenie, 
gminy Strzegom, gdzie znajdują 
się cmentarze przedstawicieli 
innych wyznań? – mówi bur-
mistrz Strzegomia. Ratowa-

nie poniemieckich cmentarzy 
to wyzwanie chwili. Ich liczba 
w gminie Strzegom jest niewiel-
ka, dlatego trzeba o nie zadbać. 
Uporządkowanie tych nekropolii 
to nasz obowiązek i świadectwo 
naszej wrażliwości. Jest takie po-
wiedzenie - Pokaż mi nekropolię 
w twoim mieście, a powiem ci 
kim jesteś. Tak więc, by współ-
czesność dobrze wypadła wobec 
przyszłości i nie straciła pamięci 
na prośbę burmistrza Zbigniewa 
Suchyty miało miejsce porządko-
wanie cmentarzy poniemieckich 
w naszej gminie. 
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Pamiętają o grobach
Akcją objęto cmentarze w Żelazowie i Kostrzy, gdzie 23 kwietnia pracowali strażacy z OSP

Na spotkaniu omawiano  
m. in. strategię działania GTS 
oraz poruszono temat związa-
ny z rolniczym zagospodaro-
waniem osadów ściekowych. 
Treścią przewodnią forum 
było podzielenie się z obec-

nymi eksploatatorami wiedzą 
praktyczną nabytą w trak-
cie modernizacji i rozbudo-
wy Oczyszczalni Ścieków 
w Strzegomiu, począwszy od 
pozyskania środków unijnych, 
postępowań przetargowych, 

wykonawstwa po uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie. 
Uczestnicy spotkania, po 
krótkiej prezentacji, zostali 
zaproszeni do zwiedzania 
nowo wybudowanych i zmo-
dernizowanych obiektów na 
terenie Oczyszczalni w Strze-
gomiu. - Spotkanie było dobrą 
okazją do zaprezentowania 
nowych rozwiązań technicz-
nych i technologicznych oraz 
wymiany doświadczeń z za-

kresu oczyszczania ścieków, 
gospodarki biogazowej i osa-
dowej – informuje Dorota 
Borkowska, prezes WiK Sp. 
z o. o. w Strzegomiu. Nowo-
czesna Oczyszczalnia Ście-
ków w Strzegomiu stała się 
dla pozostałych uczestników 
forum zachętą do podjęcia 
nowych bądź kontynuacji już 
rozpoczętych inwestycji z za-
kresu ochrony środowiska.
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Twórcze rozmowy o oczyszczaniu ścieków
Treścią przewodnią forum było podzielenie się wiedzą o modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi 20 000 
zł, a o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku oraz placówki edukacyjne. Wsparcie można uzyskać na 
projekty skierowane do niechronionych użytkowników dróg (piesi, rowerzyści, 
motocykliści). Ostateczny termin składania wniosków: 1 czerwca 2014. Więcej 
informacji można uzyskać pod adresem: www.pbd.org.pl

- Bardzo często słyszymy, że „Ojczyzna to ziemia i groby”, że „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”. Dlatego jeździ-
my na Ukrainę, porządkować groby przodków w ramach szeroko zakrojonej społecznej akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” prowadzonej przez red. Grażynę Orłowską-Sondej pod patronatem Telewizji Wrocław, a swoje cmentarze 
mamy zaniedbane – zaznacza Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. 

Akcją zostały objęte cmentarze w Żelazowie i Kostrzy, gdzie 23 kwietnia pra-
cowali strażacy z OSP. Na cmentarzu w Żelazowie wycinali chaszcze strażacy 
z Żelazowa i Strzegomia, a w Kostrzy pracowali strażacy z Granicy, Tomkowic, 
Kostrzy i Goczałkowa. Należy nadmienić, że w ubiegłych dwóch latach porząd-
kowano wraz z młodzieżą niemiecką cmentarz żydowski w Strzegomiu.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu pod koniec 
marca odbyło się XI spotkanie dolnośląsko-opolskiej grupy 
terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Go-
spodarki Wodno - Ściekowej. 
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Ponad 9 miliardów zło-
tych będzie d la  Dolnego 
Śląska – powiedział dr Jerzy 
Tutaj  -  członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskie-
go, wykładowca akademicki, 
radny Sejmiku Wojewódz-
twa. Zapraszamy do lektury 
wywiadu.

- jednym z mechanizmów 
w nowej perspektywie f inan-
sowej na lata 2014 – 2020 
są zintegrowane inwestycje 
ter ytor ialne. P rosz ę  nam 
wytłumaczyć, na czym polega 
nowy instrument rPo?

- Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne to nowy spo-
sób współpracy samorządów. 
Miasta i otaczające je gminy 
oraz władze województwa 
wspólnie ustalą cele do osią-
gnięcia i wskażą inwestycje do 
zrealizowania. W ten sposób 
pieniądze z Unii Europejskiej 
mają zostać maksymalnie 
wykorzystane na rzecz eks-
ponowania wspólnych atutów 
i rozwiązywania problemów 
w formie lokalnych part-
nerstw. 23 samorządy, w tym 
gmina Strzegom podpisały 
porozumienie i utworzyły 
Aglomerację Wałbrzyską. 
Gminy uczestniczące w Aglo-
meracji będą mogły skorzystać 
ze środków przeznaczonych 
na Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne. 

- jakie inwestycje będzie moż-
na zrealiz ować w ramach 
zit?

- Pieniądze przeznaczone 
na ZIT-y powinny być wy-
dawane przede wszystkim 
na rozwój zrównoważone-
go, sprawnego transportu 
np. na wprowadzenie zinte-
growanych kart miejskich, 
budowę systemów „parkuj 
i jedź”, parkingów czy ścieżek 
rowerowych, przywracanie 
funkcji  społeczno-gospo-
darczych zdegradowanych 
obszarów miejskiego obszaru 
funkcjonalnego, czyli tzw. 
rewitalizacja np. przebudo-
wa lub adaptacja budynków 
w zaniedbanej dzielnicy oraz 
aktywizacja zamieszkujących 
ją osób, które są zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 
Poprawę stanu środowiska 
przyrodniczego, wspieranie 
efektywności energetycznej 
polegającej na kompleksowej 
modernizacji energetycznej 
w budynkach mieszkanio-
wych realizowanej np. po-

przez ocieplanie budynków, 
wymianę okien i oświetlenia 
na energooszczędne, przebu-
dowę systemów grzewczych. 
Promocję wspólnego pro-
duktu turystycznego, systemu 
informacji dla cudzoziemców, 
usprawnień dla osób niepeł-
nosprawnych czy bezpłatnego 
dostępu do Internetu.

- na jakim etapie są negocjacje 
z komisją europejską w spra-
wie przyjęcia regionalnego 
Programu operacyjnego woje-
wództwa dolnośląskiego?

- 8 kwietnia br. podczas 
ostatniego posiedzenia za-
rządu województwa przyję-
liśmy projekt Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Dolnego Śląska. Teraz ne-
gocjujemy ten dokument 
w Brukseli. Komisja Europej-
ska przedstawi swoje uwagi 
w terminie 3 miesięcy od daty 
przedłożenia programu. Po 
zatwierdzeniu przez Komisję 
na Dolny Śląsk trafi 2,25 
miliardów euro, czyli ponad 9 
miliardów złotych. Będzie to 
niewątpliwie ogromna szansa 
dla nas wszystkich, ale i wiel-
ka odpowiedzialność.

- w minionych miesiącach pra-
cował pan nad aktualizacją 
strategii rozwoju wojewódz-
twa. co ciekawego znajdziemy 
w tym dokumencie?

- W ramach konsultacji 
społecznych nad tym do-
kumentem odbyłem kilka-
dziesiąt spotkań w całym 
województwie. Aktualizacja 
strategii to bardzo sumienna 
praca, która zagwarantuje 
mieszkańcom Dolnego Śląska 
rozwój i dobrze zaplanowaną 
przyszłość. Jestem przekona-
ny, że tylko mądre, a przede 
wszystkim wspólne działania 
służące rozwojowi wszystkich 
dziedzin naszego życia, od 
społecznego po gospodarcze. 
To właśnie dzięki takim in-
westycjom jesteśmy każdego 
dnia jeszcze bliżej celu, jakim 
jest nowoczesna gospodarka 
w atrakcyjnym środowisku.

- według Pana na czym po-
winna polegać innowacyjna 
gospodarka?

- Aby stworzyć innowacyjną 
gospodarkę, najpierw trzeba 
bardzo dobrze wykształcić 
młodych ludzi. Pracuję ze stu-
dentami, ale przede wszystkim 
bardzo często biorę udział 
w konferencjach czy deba-
tach na uczelniach wyższych. 
W osobach młodych tkwi wielki 
potencjał, który trzeba należycie 
wykorzystać. W nowym progra-
mowaniu to przedsiębiorcy będą 
otrzymywać granty na badania, 
które przeprowadzą uczelnie. 
Uważam, że pozytywnie wpły-
nie to na naszą gospodarkę, 
a przeprowadzane badania będą 
wykorzystywane w praktyce, co 
zapewne stworzy nowe miejsca 
pracy i przyczyni się do rozwoju 
naszego kraju. Uniwersytety 
będą miały jeszcze większe 
możliwości na bliską współpra-
cę z przedsiębiorcami, studenci 
będą mogli poznawać przedsię-
biorstwa, parki technologiczne, 
jednocześnie wdrażając swoje 
pomysły.

Ponad 9 miliardów złotych 
będzie dla Dolnego Śląska 

Dwa lata temu w Strzegomiu – z okazji 770. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu - odbyły się Dożynki Diecezjalne z udziałem m. in. Honorowego 
Obywatela Strzegomia – abp Francesco Pio Tamburrino i wielu innych znakomitych gości (foto z imprezy).

W ramach przedsięwzięcia 
prowadzonego na całym Dol-
nym Śląsku, przedstawiciele 
gminnych placówek oświato-
wych, związków i stowarzyszeń 
otrzymali w prezencie od wice-
marszałka herb i flagę - symbole 
Dolnego Śląska. Edukacyjnym 
i informacyjnym działaniem 
było przekazanie także Stra-
tegii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego, której zapisy 
konkretnych projektów będą 

realizowane do roku 2020. 
Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego podkreślał, że 
„bez względu na kolejne mija-
jące kadencje i zmieniających 
się ludzi, ważne jest obranie 
jednego kierunku i żeby to 
wspólne działanie było systema-
tyczne, racjonalne i przynosiło 
efekty”. 

Wagę podjętych przez wice-
marszałka działań wysoko oce-
nia Zbigniew Suchyta, burmistrz 

Strzegomia. - Dla mnie te dwa 
elementy - herb i flaga to tożsa-
mość Dolnego Śląska, regionu 
który zamieszkuje przesiedlona 
ludność nie tylko z najodleglej-
szych kresów Polski, ale i z Fran-
cji oraz Ukrainy. Dlatego ten 
herb powinien nas szczególnie 
łączyć – komentował burmistrz. 
Zbigniew Suchyta podziękował 

wicemarszałkowi Jerzemu Tuta-
jowi za bardzo dobrą współpracę 
z Urzędem Marszałkowskim 
w kwestii rozwoju naszej gminy. 
W podziękowaniu za szczególny 
osobisty wkład wicemarszałek 
został obdarowany symbolem 
Strzegomia - Granitowym Ser-
cem Polski.
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Włodzimierz Chlebosz po-
chwalił profesjonalizm i do-
świadczenie pracowników SCK 

i OSiR, a także zaangażowanie 
władz Strzegomia  przy organi-
zacji imprez masowych. Dogod-

na lokalizacja i infrastruktura 
terenu stanowić będą właściwą 
oprawę obchodów Dolnoślą-

skiego Święta Plonów i podkre-
ślą uznanie dla całej społeczności 
rolniczej Dolnego Śląska. 

Promuje Dolny Śląsk

Dożynki Wojewódzkie w Strzegomiu!

„Tu mieszkam, tu chcę żyć”- to temat spotkania, w którym uczestniczyła strzegomska społeczność

Włodzimierz Chlebosz pochwalił profesjonalizm i doświadczenie władz Strzegomia przy organizacji imprez

- Dolny Śląsk w wielu miejscach wymaga wsparcia. Bardzo walczymy o to, 
żeby na drogi i transport było jak najwięcej pieniędzy. Dolny Śląsk należy do 
obszarów wiodących w Polsce. Tu powstaje najwięcej inwestycji, tu najwięcej 
pieniędzy przeznacza się na innowacje – wyjaśniał J. Tutaj.

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Włodzimierz Chlebosz przekazał decyzję zarządu województwa dot. powierze-
nia organizacji tegorocznych Dożynek Wojewódzkich gminie Strzegom. Impreza odbędzie się 14 września br. w Strzegomiu. 

W trosce o kształtowanie tożsamości regionalnej i znajo-
mości symboli Dolnego Śląska wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego Jerzy Tutaj 15 kwietnia br. w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu spotkał się z przed-
stawicielami władz samorządowych na czele z burmistrzem 
Strzegomia Zbigniewem Suchytą oraz przedstawicielami 
placówek oświatowych z terenu naszej gminy. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego 
na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

romualda: witam panie burmi-
strzu. Podczas wręczania nagród 
obiecał pan, że chodnik przy ul. Al. 
woj. Polskiego 40, 42 choć w części 
będzie naprawiony. naprawdę 
jest coraz bardziej niebezpiecznie. 
z wyrazami szacunku. 

Będzie zrobiony. Obecnie prace 
wykonywane są na ulicach, na-
stępnie zajmiemy się chodnikami. 
W roku 2013 bieżące remonty 
dróg wykonywane były w maju. 
W tym roku już od dwóch tygo-
dni łatamy dziury. Proszę jeszcze 
o trochę cierpliwości. 

strzegomianin: witam panie bur-
mistrzu. ostatnio dowiedziałem 
sie że jest pomysł wybrukowania 
chodnika przy ul. Promenady. 
wiem że zbliżają się wybory 
i każdy na swoim terenie chce coś 
udowodnić, ale czy nie powinien 

być wykonany w pierwszej kolej-
ności chodnik miedzy 2 parkami 
ul. dolna i świdnicka. sądzę, że 
więcej ludzi tym klepiskiem space-
ruje. Ponadto połączyłby w końcu 
parki. liczę na odpowiedź, kiedy 
ta inwestycja jest w planie. 

Wielu mieszkańców porusza 
temat dalszej rewitalizacji murów 
obronnych i przylegających do 
niech terenów zielonych, Baszty, 
czy też terenu parkowego przy 
hali sportowej (ul. Św. Jana). 
Temat ten będzie załatwiony 
poprzez realizację inwestycji 
z nowych środków na rewitali-
zację z Unii Europejskiej. Obec-
nie jesteśmy już w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej po uzgodnieniach 
z Urzędem Marszałkowskim 
odnośnie wielkości środków na 
wszystkie zadania. Moim zda-
niem pierwsze środki pojawią 
się dopiero pod koniec 2015 
roku, więc musimy jeszcze po-
czekać. W tym roku nie planuje 
się brukowania chodnika przy 
ul. Promenady. Ul. Promenady 
została wyremontowana. Jeste-
śmy po przetargu na remont ul. 
Sosnowej, będzie zrobiony także 
chodnik na ul. Klonowej. Tak 
przedstawiają się plany inwe-
stycyjne gminy w roku 2014 na 
tym osiedlu. 

janusz: dlaczego unika Pan odpo-
wiedzi jakie jest wynagrodzenie 
…

Nie unikam. Ta szkoła nie 
podlega pod samorząd gminny 
i jak wielokrotnie pisałem, na takie 
pytania nie udzielam odpowiedzi, 
bo ich po prostu nie znam. Więcej 

odwagi – proszę zapytać samemu 
otwarcie, jeśli ciekawość zżera.

zielony z zielonej. Panie burmi-
strzu! my mieszkańcy ul. zielo-
nej jesteśmy wdzięczni za nowy 
chodnik przez stary cmentarz 
- dziękujemy. czy moglibyśmy 
jeszcze prosić o zamontowanie 
tam oświetlenia? bardzo by tam 
sie przydało, gdyż jest tam ciemno 
i niebezpiecznie, bo w nocy siadają 
tam różne typy. tak na marginesie, 
to ludzie siadający tam nie dbają 
o porządek - szkoda, bo to fajny 
park, a meneli pełno. mam jeszcze 
pytanie, czy można by tam - na 
tym terenie - zrobić plac zabaw 
dla dzieci? Fajnie by wykorzystać 
ten teren. serdecznie dziękujemy. 
ma pan nasze głosy w kolejnych 
wyborach, a jak zrobi pan nam tu 
plac zabaw, to będzie z pana super-
burmistrz. Pozdrawiam i czekam 
na odpowiedź.

Niestety, na razie nie ma moż-
liwości założenia tam oświe-
tlenia. Trzeba najpierw zrobić 
projekt techniczny. Myślę, że na 
ścieżce jest dość jasno z oświe-
tlenia ul. Szarych Szeregów. 
Poprosiłem o sprawdzenie, czy 
na wejściu od ul. Zielonej nie 
ma możliwości powieszenia 
jednej lampy. Plac zabaw będzie 
budowany na miejscu po byłych 
koszarach radzieckich, tak więc 
będzie blisko. Niebawem będzie 
ogłoszony przetarg. Liczymy 
na zwrot 85% kosztów placu 
z programu dofinansowania 
obszarów pokoszarowych. Wy-
remontowaną ul. Armii Krajo-
wej i ul. Koszarową nie będzie 

daleko z ul. Zielonej na nowy 
plac zabaw.

mieszkaniec: Panie burmistrzu, 
bardzo się cieszę z przeprowadza-
nych remontów w naszym mieście, 
lecz nurtuje mnie jeden problem 
- kolejne ulice są zamykane, a co 
z samochodami mieszkańców? 
gdzie mają parkować? może na 
czas remontu nie pobierać opłat 
za parkowanie na ul. świdnickiej, 
kierowcy z tego rejonu mieliby 
gdzie postawić samochód. 

Zasady pobierania opłat określa 
uchwała Rady Miejskiej. Myślę, że 
damy radę przetrwać ten trudny 
czas remontu, tak jak to było na 
ul. Szarych Szeregów. Ja cieszę się, 
że otrzymaliśmy już pełną dotację 
na remont tych ulic w kwocie 
ponad 1,6 mln zł - w ramach tzw. 
„schetynówki”.

mieszkaniec strzegomia: Propo-
nuję rozważyć możliwość wpro-
wadzenia płatnego wjazdu do 
miasta z każdej strony. co Pan 
na to, panie merze? A pomysł 
otworzenia ulicy dąbrowskiego 
dla ruchu samochodowego, to już 
extra przedni. 

Nie wszyscy podzielają pana 
zdanie. Otwarcie drogi jest 
w tym roku konieczne ze wzglę-
du także na remont ul. Świd-
nickiej i Boh. Getta. Na ul. 
Dąbrowskiego będą ustawione 
dwa spowalniacze. Zobaczymy, 
jak to będzie. Jak zyska na tym 
handel zlokalizowany na tej 
ulicy?! Ja chodzę tą ulicą prawie 
codziennie i z moich obserwacji 
wynika, że ruch samochodowy 

trwa. Jeżdżą nie tylko samocho-
dy dostawcze. Myślę, że trzeba to 
uregulować.
józefa: właśnie minęło 5 lat, jak 
złożyłam podanie o przekształcenie 
działki z rolnej na budowlaną. 
i nic sie w tej sprawie nie dzieje. 
co pół roku odwiedzam wydział 
gospodarki nieruchomościami 
i słyszę – „proszę przyjść za pół 
roku”. Przecież 5 lat to bardzo 
krótko. czy gminie nie zależy na 
mieszkańcach? sporo jaroszowian 
zakupiło działki budowlane w są-
siednich wioskach, ale jest to gmina 
Żarów, w której jak widać takie 
sprawy są załatwiane z myślą 
o mieszkańcach.

Pani Józefo! Ważnym była spra-
wa uchwalenia Studium Zago-
spodarowania Gminy Strzegom. 
Teraz otwarta jest zmiana Planu 
Przestrzennego dla Jaroszowa 
i pani wniosek będzie uwzględ-
niony. Taka procedura trwa ponad 
rok – dla Jaroszowa rozpoczęła się 
w marcu 2014 r. W przypadku 
Żółkiewki trwa to już 3 lata, 
ale tam są wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej, na co minister 
nie chce się zgodzić. Jeszcze trochę 
cierpliwości. Proszę też zapozna-
wać się z obwieszczeniami w tej 
sprawie, by sprawdzić czy pani 
wniosek będzie uwzględniony 
w ostatecznej wersji nowego Planu 
Przestrzennego. 

sebastian: dziękuję za odpowiedź, 
rozumiem że przepisy zabraniają 
montażu progów na łuku, ale ten 
łuk jest niewielki, więc można było-
by przymknąć na to oko. to miejsce, 
które pokazałem na zdjęciach, jest 

szczególnie newralgiczne właśnie 
ze względu na ten niewielki łuk, nic 
nie widać do przodu, ale samocho-
dom to nie przeszkadza jechać tam-
tędy nawet 50km/h. myślę, że życie 
ludzkie jest więcej warte niż zasady 
opisane w przytoczonej przez pana 
ustawie. myślę, że przekraczający 
prędkość kierowcy na pewno nie 
będą się skarżyć, że próg jest nie tu 
gdzie trzeba. A pierwszy próg na 
ul. 3 maja powstał oczywiście po 
moim liście do pana, niestety nie tej 
lokalizacji się spodziewałem.

Poruszył Pan ważny temat ocze-
kiwania i możliwości prawne. Te 
drugie są bezwzględne, one ustala-
ją możliwości realizacji oczekiwań 
mieszkańców. Absolutnie nie 
pozwalają na „przymknięcie oka”. 
Cieszę się jednak z faktu, że - choć 
nie do końca - zrealizowany został 
temat progu na ul. 3 Maja z Pana 
inicjatywy. Staram się reagować na 
Państwa uwagi przekazywane do 
mnie także drogą internetową. 

Panie burmistrzu, nurtuje mnie 
jedna rzecz - mianowicie ul. Puła-
skiego w strzegomiu (droga łącząca 
się z ul. t. kościuszki, niedaleko 
skrzyżowania z ul. witosa). z jakich 
środków f inansowych i na jakich 
zasadach f inansowych powstała 
ta droga wewnętrzna, zakończo-
na placem manewrowym - bez 
możliwości dalszego przejazdu, 
prowadząca wyłącznie do posesji 
strzegomskich „prominentów”? 

Kiedy zostałem burmistrzem, 
remont tej drogi był zapisany 
w budżecie na rok 2011. Został 
ogłoszony przetarg i najtańszy wy-
konawca wykonał tę inwestycję.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) in-
formuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-

ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania najem ( dzier-
żawę ) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 96/B/2014, 
97/B/2014, 98/B/2014, 99/
B/2014, 100/B/2014, 101/
B/2014, Burmistrza Strze-
gomia, z dnia 23 kwietnia 
2014 roku.

Na podstawie art. 92 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 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 nieograni-
czonego pn.:

Remont drogi gminnej nr 
110797D - ul. Sosnowa 
w Strzegomiu

jako najkorzystniejszą wybra-
no ofertę Wykonawcy:
Oferta nr 1
Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mo-
stów
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
cena 304 086,12 zł
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta z najniższą 

ceną. W postępowaniu zło-
żono oferty następujących 
Wykonawców oraz oceniono 
w jednym kryterium oceny 
ofert– cena 100%:

oferta nr 1 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica 
cena 304 086,12 zł
oferta nr 2
HEILIT+WOERNER Sp. 
z o.o. ul. Lipowa 5, Wysoka 
52-200 Wrocław
cena 367 504,86 zł
oferta nr 3
Skanska S.A. ul. Gen. J. Za-
jączka 9 01-518 Warszawa
cena 344 666,60 zł
oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Produkcyjne i Handlowe 
„COM-D” Sp. z o.o. ul. Ponia-
towskiego 25 59-400 Jawor
cena 311 012,43 zł
Oferta 1 – 100%

Burmistrz Strzegomia informuje

Informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

na kandydata na stano-
wisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Stanowicach, przy ul. 
Świebodzkiej 6-9
 Do konkursu może przystą-
pić osoba, która spełnia wy-
magania wynikające z Roz-
porządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 27 paź-
dziernika 2009 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmu-
jąca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kie-
rownicze w poszczególnych 
typach publicznych szkół 
i rodzajach publicznych pla-
cówek (Dz. U. Nr 184, poz. 
1436 z późn. zm.).
Zgłoszenie do konkursu 
powinno zawierać:

uzasadnienie przystą-a) 
pienia do konkursu wraz 
z koncepcją funkcjonowa-
nia i rozwoju szkoły,
poświadczoną przez b) 
kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię dowo-
du osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość oraz po-
świadczającego obywatel-
stwo kandydata,
życiorys z opisem przebie-c) 
gu pracy zawodowej, za-
wierający w szczególności 
informacje o: 

- stażu pracy pedagogicznej 
- w przypadku nauczycie-
la, albo

- stażu pracy dydaktycznej - 
w przypadku nauczyciela 
akademickiego, 
oryginały lub poświadczo-d) 

ne przez kandydata za 
zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów po-
twierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, 
o którym mowa w lit. c,
oryginały lub poświadczo-e) 
ne przez kandydata za 
zgodność z oryginałem ko-
pie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wy-
maganego wykształcenia, 
w tym dyplomu ukończe-
nia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania 
albo świadectwa ukończe-
nia kursu kwalifikacyjne-
go z zakresu zarządzania 
oświatą,
zaświadczenie lekarskie f) 
o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykony-
wania pracy na  stanowi-
sku kierowniczym,
oświadczenie, że prze-g) 
ciwko kandydatowi nie 
toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego 
lub postępowanie dyscy-
plinarne,
oświadczenie, że kandy-h) 
dat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,
oświadczenie, że kan-i) 
dydat nie był karany za-
kazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowa-
niem środkami publiczny-
mi, o którym mowa w art. 

31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 168),
oświadczenie o dopeł-j) 
nieniu obowiązku, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 
1 i ust. 3a ustawy z dnia 
18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 63, poz. 425, 
z późn. zm.) - w przypad-
ku kandydata na dyrektora 
publicznej szkoły,
oryginał lub poświadczoną k) 
przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopię 
aktu nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego - 
w przypadku nauczyciela, 
oryginał lub poświadczoną l) 
przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopię 
karty oceny pracy lub oce-
ny dorobku zawodowego,

oświadczenie, że kan-m) 
dydat nie był karany karą 
dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2014 r., poz. 
191) lub w art. 140 ust. 
1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkol-
nictwie wyższym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.),

oświadczenie, że kandydat n) 
wyraża zgodę na przetwa-
rzanie swoich danych oso-
bowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) 
w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko 
dyrektora.

Oferty należy składać 
w zamkniętych kopertach 
z podanym adresem zwrot-
nym, tel. kontaktowym 
i dopiskiem „Konkurs na 
stanowisko dyrektora (na-
zwa placówki)”, w terminie 
do dnia 14 maja 2014 r. na 
adres: 
Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom (decyduje data 
wpływu do Urzędu Miejskie-
go) lub osobiście w Wy-
dziale Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 
– parter, pok. nr 15.
Konkurs zostanie prze-
prowadzony nie później 
niż w ciągu 14 dni robo-
czych od upływu terminu 
składania ofert. O terminie 
i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowe-
go kandydaci zostaną po-
wiadomieni indywidualnie. 
Konkurs przeprowadzi ko-
misja konkursowa powoła-
na przez Burmistrza Strze-
gomia.
BURMISTRZ STRZEGOMIA

 /-/mgr Zbigniew Suchyta

BURMISTRZ STRZEGOMIA ogłasza konkurs
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W najbliższy piątek – o godz. 
14.00 – w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu rozpocznie się uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej, 
w trakcie której zostanie m. in. 
odczytany akt nadania i wrę-
czona zostanie odznaka Ho-
norowego Obywatela Strzego-
mia. Odbędzie się prezentacja 

osoby Ryszarda Wiklińskiego, 
przewidziane są także oko-
licznościowe przemówienia. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału w tej ważnej uroczy-
stości. Przypomnijmy, że Rada 
Miejska w Strzegomiu podjęła 
stosowną uchwałę o nadaniu 
tytułu w dniu 31 marca br. 

tw

Honorowy Obywatel
Tytuł otrzyma w uznaniu zasług wniesionych w rozwój gminy Strzegom i lokalnego pożarnictwa

Gmina Strzegom ogłasza 
nabór kandydatów do udziału 
w „Szkoleniu dla przewodników 
turystycznych obszaru LGD 
Szlakiem Granitu”, które odbę-
dzie się w okresie od 30 maja do 
7 grudnia br. 

Kandydat musi: mieć ukończo-
ny 18. rok życia, być niekarany, 
posiadać wykształcenie średnie. 
Do udziału w szkoleniu zostanie 
wybranych 20 osób. Szkolenie 
jest bezpłatne. Na zakończenie, 
na podstawie pozytywnie zaliczo-
nego tekstu, otrzymają zaświad-
czenie o ukończeniu szkolenia. 
W przypadku gdy liczba chętnych 
przewyższy liczbę oferowanych 
miejsc, pierwszeństwo udziału 
będą miały osoby, które: wykażą 
motywację do wykonywania za-
dań przewodnika turystycznego 
oraz zainteresowanie m.in. krajo-
znawstwem czy turystyką.

Zajęcia prowadzone będą 
w CAS Karmel, 2 razy w miesią-

cu, maksymalnie 3 dni w tygodniu 
w piątki w godz. pomiędzy 15.00 
a 19.00 oraz od soboty do niedzieli, 
w godz. pomiędzy 8.00 a 16.00. 
Dokumenty aplikacyjne: CV, kopie 
świadectw (dyplomów), pisem-
ne oświadczenie o niekaralności, 
kserokopie zaświadczeń o ukoń-
czonych kursach i szkoleniach, 
kserokopie dokumentu potwier-
dzającego posiadane odznaki tu-
rystyczne, referencje należy składać 
w jednym egzemplarzu do 12 maja 
br. do godz. 15.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, pokój nr 
15. Wszelkie informacje związane 
z naborem są dostępne na stronie 
www.strzegom.pl.

Szkolenie dla przewodników

W imieniu władz 
miasta życzenia Jubi-
latom złożył burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta, który pod-
kreślił ogromy wkład 
pracy i zaangażo-
wania Jubilatów na 
rzecz strzegomskiej 

służby zdrowia. Ży-
czymy Pani Lidii i Ry-
szarowi doczekania 
kolejnych pięknych 
rocznic pożycia mał-
żeńskiego w zdrowiu, 
szczęściu i miłości ro-
dzinnej.
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Przez 50 lat są razem...

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

nA terenIe mIAStA StrzeGom Z TERENU WSI GMINY STRZEGOM
Lp. Nazwa wsi Terminy

1.
Bartoszówek
Jaroszów
Rusko

26.05, 25.08, 
24.11.2014

23.02, 25.05.2015

2.
Goczałków, Goczałków 
Górny, Graniczna
Rogoźnica,Wieśnica

27.05, 26.08, 
25.11.2014

24.02, 26.05.2015

3. 

Kostrza
Żelazów
Godzieszówek
Żółkiewka
Tomkowice

28.05, 27.08, 
26.11.2014

25.02, 27.05.2015

4. 

Morawa
Skarżyce
Stanowice
Międzyrzecze

29.05, 28.08, 
27.11.2014

26.02, 28.05.2015

5. 
Modlęcin, Granica
Olszany, Stawiska
Grochotów

30.05, 29.08, 
28.11.2014

27.02, 29.05.2015

Lp. Nazwy ulic Termin

1.

ul. Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia), Bazaltowa, Kwarcowa, 
Skalna, Ametystowa, Granitowa, Jaśminowa, Fiołkowa, Różana, Niecała, Chopina, 
Osiedle Goczałków, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa, Sosnowa, Cicha, 
Promenady, Kościuszki (od ul. Legnickiej do ul. Niepodległości), Puławskiego, 
Ofiar Katynia, Witosa, Matejki, Paderewskiego (od ul. Legnickiej do ul. Bankowej),  
lewa strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do Al. Woj. Polskiego), Niepodległości, 
Św. Jana

19.05, 18.08, 
17.11.2014

16.02, 18.05.2015

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

20.05, 19.08, 
18.11.2014

17.02, 19.05.2015

3.

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

21.05, 20.08, 
19.11.2014

18.02, 20.05.2015

4.

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

22.05, 21.08, 
20.11.2014

19.02, 21.05.2015

5.

ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Bankowej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, 
Leśna, Wesoła, Bracka, Świdnicka (od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę), 
Czarna, Brzegowa (Szkoła Nr 6), Malinowa, Armii Krajowej, Zielona, Al. Wojska 
Polskiego (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, Strzelnicza, 
Agrestowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, Winogronowa, Św. Jadwigi, Wspólna, 
Koszarowa, Rybna, 3-go Maja, Morska, Szarych Szeregów, Wolska

23.05, 22.08, 
21.11.2014

20.02, 22.05.2015

Już drugiego maja br. grono „Honorowych Obywateli 
Strzegomia” powiększy się o kolejną osobę. Tym razem 
tym zaszczytnym tytułem zostanie uhonorowany Ryszard 
Wikliński. 

Honorowi Obywatele Strzegomia:
Śp. Walenty Wyrwa, Śp. Prałat Stanisław Siwiec, Śp. Stanisław Targosz, 
Edward Forski, Krzysztof Stelmach, Prof. Stanisław Nicieja, Prof. Jan Chmura, 
Abp Francesco Pio Tamburrino, Edward Brzegowy, Jerzy Orabczuk, Ryszard 
Wikliński, Śp. Antoni Kulczycki.

Państwo lidia i ryszard Kozakowie świę-
towali wspólnie z najbliższymi złote Gody 
małżeńskie. 

Przez okres czterech kadencji 
Ryszard Wikliński, do 2012 r., pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady 
Sołeckiej wsi Żelazów. W ochotni-
czym pożarnictwie działa od 43 lat. 
W roku 1980 zainicjował i założył 
w swoim miejscu zamieszkania 
tj. w Żelazowie, Ochotniczą Straż 
Pożarną i od tego momentu pia-
stuje w niej funkcję prezesa. Do 
2003 roku był prezesem Zarzą-
du Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Strzegomiu. 
Od 23 kwietnia 2003 roku do 
dnia dzisiejszego pełni funkcję 
komendanta Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Strzegomiu. 

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.



ROZWÓJ SOłECTW
GMINY STRZEGOM

Dziś w numerze: Olszany  i Międzyrzecze 

W 2014 roku wykonany 
zostanie częściowy remont 
ogrodzenia. W trakcie reali-
zacji jest projekt na remont 
kapitalny świetlicy i otocze-
nia. – Nasza świetlica jest 
pod względem kubatury naj-
większym tego typu obiektem 
w gminie Strzegom, więc 
będzie co robić – stwierdza 
Grażyna Noga, instruktor 
SCK. W akcję upiększania wsi 
włączają się osoby prywatne 
i firmy działające na terenie 

sołectwa. Jednym z przy-
kładów takiej współpracy 
jest ufundowanie Krzyża 
i Ołtarza przez zakład 
kamieniarski WRKB 
Granit Bobel - No-
wakowski. Krzyż 
p o s t a w i on o  n a 
miejscu starego, 
w centrum wsi. 
Z inicjatywy i na 
koszt mieszkań-
ców postawiono 
obok krzyża nie-

wielki, ale bardzo ładny po-
mnik papieża Jana Pawła II, 
wykonany przez miejsco-

wego rzeźbiarza śp. Zbi-
gniewa Kulasa. Odtąd 

miejsce kultu religij-
nego w Międzyrze-
czu wygląda bardzo 
pięknie, a mieszkań-
cy o nie dbają. Stary 
krzyż umieszczono 

na prywatnej posesji, 
tuż obok. Wizerunek 
wsi zmienia się z roku 
na rok. Wszystkie dro-
gi zostały wyremonto-
wane, pozostała tylko 
do remontu droga ze 
Strzegomia do Mora-
wy. Gminna Spółka 

Wodna Strzegom 
wykonała grun-
towną konserwację 
urządzeń meliora-
cyjnych o długości 
100 mb, na kwo-
tę ponad 850 zł. 

Wyremontowano 
także kładkę na 
Strzegomce.

Wieś Międzyrzecze położo-
na jest na terenie Przedgórza 
Sudeckiego, w makroregionie 
– Wzgórza Strzegomskie, 
w południowo - wschodniej 
części gminy Strzegom. Jak 
sama nazwa wskazuje, leży 
między rzekami, tzn. na pra-
wym brzegu rzeki Strzegomki 
oraz lewym brzegu rzeki 
Pełcznicy, płynącej równole-
gle do Strzegomki. 

Międzyrzecze łączy ze 
Strzegomiem szosa asfalto-

wa będąca przedłużeniem ul. 
Szarych Szeregów oraz ul. 3 
Maja, kończąca się brodem na 
Strzegomce z wygodną kład-
ką dla pieszych. Na południe 
od wsi jest nieczynna żwiro-
wania z akwenem wypełnio-
nym wodą oraz tereny lasów. 
Zabudowa przestrzenna wsi 
jest zdeterminowana trasą 

przepływu rzeki Strze-
gomki. We wsi przewa-
ża układ przestrzenny 

zwartej 

zabudowy o kształtach po-
dłużnych budowanych na osi 
wschód-zachód. Wieś ma 
charakter ulicówki o zwartej 
zabudowie po obu stronach 
drogi. We wsi obserwuje się 
zacieranie różnic np. pomię-
dzy ulicówką a wsią placową, 
bowiem wewnątrz wsi znaj-
duje się plac, ograniczony 
dwiema drogami, w obrębie 
którego jest kapliczka. 

Panuje tu szczególny mi-
kroklimat, który kształtują 
południowo-zachodnie masy 

powietrza z kierunku Karko-
noszy oraz charakterystyczny 
dla Sudetów wiatr, zwany 
fenem. W Międzyrzeczu nie 
ma obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków. Są nato-
miast obiekty ujęte w ewiden-
cji zabytków nieruchomych 
gminy Strzegom. Należą do 
nich: cmentarz ewangelicki, 
Dom Ludowy, czyli obec-
na świetlica, 15 budynków 
mieszkalnych, 2  budynki 
mieszkalno-gospodarcze, 1 
budynek gospodarczy oraz 

2 obory w zespole. Wieś jest 
mała, ale mieszkają w niej 
wielcy ludzie. Z Między-
rzecza pochodzi prof. Jan 
Chmura, a także rzeźbiarz, 
śp. Zbigniew Kulas, twórca 
granitowego pomnika papieża 
Jana Pawła II przed Bazyliką 
Strzegomską.

Remont świetlicy już wkrótce

Niezaprzeczalne walory Międzyrzecza

Międzyrzecze to sołectwo, w którym wszyscy pracują nad poprawą estetyki i zmianą wizerunku wsi

Z Międzyrzecza pochodzi prof. Jan Chmura, a także rzeźbiarz, śp. Zbigniew Kulas, twórca granitowego pomnika papieża Jana Pawła II przed Bazyliką 

W świetlicy wiejskiej wymieniono centralne ogrzewanie oraz doposażono ją w niezbędny 
sprzęt. Wszystkie okna i drzwi wejściowe do świetlicy zostały wymienione i sfinansowane 
z funduszu sołeckiego w okresie 4 minionych lat. Dla informacji dodajmy, że okien jest 
36. Także dach na świetlicy został wymieniony. - Dużo rzeczy robiliśmy na świetlicy sami, 
malowaliśmy ściany, odnawialiśmy parkiet, kupowaliśmy potrzebny sprzęt – informuje 
Izabela Rasławska, artystka ludowa. 

W Międzyrzeczu przeważa zabudowa szczytowa. Historia wsi jest odległa, 
lecz nie bardzo udokumentowana. Po raz pierwszy nazwa Międzyrzecze 
pojawia się w 1279 r. w dokumencie kupna ziemi przez strzegomskich 
Joannitów. Wieś w swej historii należała do zakonu Benedyktynek. Gleby 
w Międzyrzeczu zalicza się do urodzajnych, w większości klasy I – III. 

Działania kulturalne prowadzone są w świetlicy wiejskiej, gdzie zatrudniony 
jest pracownik na stanowisku młodszego instruktora. Obecnie zajęcia 
odbywają się w środy, czwartki i piątki. Skierowane są do mieszkańców ze 
wszystkich grup wiekowych. W świetlicy wiejskiej odbywają się różnorodne, 
interesujące zajęcia i imprezy, o czym świadczy ogromne zainteresowanie 
i frekwencja, szczególnie w czasie wakacji i ferii zimowych. Należą do 
nich zabawy mikołajkowe i karnawałowe dla dzieci. Imprezy na Dzień 
Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki , Pierwszy Dzień Wiosny i inne imprezy 
okolicznościowe.

Sołtys: Maria Iwanicka
Liczba ludności: 269
Powierzchnia: 3,10 km2

Gęstość zaludnienia: 90,3 osób/
km2

Powierzchnia użytków rolnych: 
268, 58 ha
Powierzchnia lasów i gruntów 
leśnych: 0,18 ha

Międzyrzecze to wieś życzliwych i współpracujących ze 
sobą mieszkańców. - Działa u nas lokalne stowarzyszenie, 
pozyskujące fundusze na rozwój wsi. Koło Gospodyń 
Wiejskich prowadzi prężną działalność kulturalną, jed-
nocząc mieszkańców. W świetlicy odbywają się cykliczne 
imprezy kultywujące tradycje ludowe. Istnieją miejsca 
spotkań i rekreacji, gdzie mieszkańcy spędzają wspólnie 
czas. Wieś jest zadbana i uporządkowana. Wieś jest atrak-
cyjnym miejscem do osiedlania się. Mieszkańcy są aktywni 
i chętnie uczestniczą w pracach na rzecz wsi – mówi Maria 
Iwanicka, sołtys wsi.



Własnoręcznie zrobione ser-
wetki, witraże, kapturki na 
jajka, kurki, kraszanki, pisanki, 
baranki i inne ozdoby wiel-
kanocne znalazły się na stole 
w domu pani Haliny Ragan. 
Zapach świeżo upieczonego 
chleba dopełnia całości. Pani 
Halina jest kobietą, która we 
własnym domu pozostawia 
ślad swojej indywidualności. 
Ozdoby świąteczne wyko-
nane własnoręcznie znajdują 
się wszędzie, w domu i na 
podwórzu. – Na to okno za-
wsze się zwróci uwagę. Wzrok 
przyciąga koronkowy witraż. 
Jest piękny – zauważa Izabela 
Rasławska. Rzeczywiście jest 
piękny i oryginalnie zdobi 
okno. Koronkowe serwetki na 
stole też są urzekające. - Ale 

ile jest przy nich roboty. Już 
nie chodzi o samo pranie, tylko 
krochmalenie, naciąganie i su-
szenie - wylicza pani Halina, 
która na wszystko znajduje 
czas. I dodaje: - Mam dom 
urządzony na ludowo. I to jest 
jego największa zaleta. W Mię-
dzyrzeczu tradycje rękodzieła 
przekazuje się z pokolenia na 
pokolenie. Pani Halina pasję 
do robótek ręcznych prze-
jęła od mamy, która robiła 
wszystko. Dzięki mamie robi 
na drutach, szydełkuje, piecze, 
gotuje, pięknie dekoruje pose-
sję. Taki dom urzeka ciepłem 
i świadczy o gospodarności 
pani domu. Swoje umiejętności 
i wiedzę przekazuje dzieciom 
i wnukom. Ich dzieła są dumą 
pani Haliny.
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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 STRZEGOM – MIĘDZYRZECZE 

Graż y na Nog a  p r acu je 
jako młodszy instruktor SCK 
w świetlicy wiejskiej w Mię-
dzyrzeczu. Wśród dzieci i mło-
dzieży propaguje kulturę ludo-
wą, ucząc rękodzieła. – Lubię 
robić kwiatki z bibuły. Najlepiej 
wychodzą z krepiny. Wycinam 
listki, zaczynam układać kwiat 
od środka i dokładam listki po 
obwodzie. W kwiatkach jest 
dużo uroku, są trwałe i pięk-
ne - opowiada. Ale nie tylko 
kwiatki robi się w Międzyrze-
czu. - Przygotowujemy ozdoby 
okolicznościowe na świetlicę, 
dożynki, jarmarki. Najbardziej 
pracochłonne są palmy wiel-
kanocne. Jak powstaje palma 
wielkanocna? - Podstawą jest 
kij, na który nawijam buksz-
pan, a na bukszpan – układam 
kwiaty z bibuły, zwijane liście 
z jukki. Często robię wężyki, 
bardzo efektownie wyglądają 
- wyjaśnia pani Grażyna. Pani 

Grażyna uczy rękodzieła, ale 
dzieci nie garną się do prac 
ręcznych. Wykonanie palmy 
jest pracochłonne, czasem 
trwa to parę godzin, a czasem 
parę dni. Wszystko zależy od 
wielkości palmy i jej średnicy. 
Największa palma, którą wy-
konała pani Grażyna, miała 
wysokość 3 m i szerokość 20 
cm. - W bieżącym roku pal-
ma też nie była niska – miała 
wysokość 2,5 m. Dzieci robią 
palmy, gdy potrzebują je do 
szkoły, albo na niedzielę pal-
mową. Wtedy prześcigają się 
w pomysłowości. Oprócz palm 
wykonujemy wszystkie ozdoby 
wielkanocne: pieczemy baran-
ki, robimy piękne kosze wielka-
nocne, kraszanki i pisanki oraz 
zdobimy jajka nowoczesnymi 
sposobami i metodami np. ko-
ralikami, wstążkami, nitkami, 
haftami i tym wszystkim, co 
podpowiada inwencja dzieci.

Żadnej pracy się nie boiPrawdziwy talent w rękach 
Magdalena Fikiel zdoby-

tą wiedzę o pisaniu pisanek 
przekazuje innym. Sama o so-
bie mówi, że jest pokoleniem 
spadkobierców pani Elżbiety 
Kozłowskiej, która była mi-
strzynią w zdobieniu pisanek 
woskiem. - Magda jest bardzo 
utalentowana. Robi piękne 
pisanki, ma bardzo dobrą rękę 
– mówi Grażyna Noga. A Iza 
Rasławska dodaje: - Magda 
jest siłą spokoju. Godzinami 
może pisać. I rzeczywiście, pani 
Magda błyskawicznie nanosi 
wosk na jajko, rytmicznym 
i pewnym ruchem. Aż miło 
popatrzeć. - Pisanki zdobię 
woskiem pszczelim, cały czas 
podgrzewając go na palniku. 
Tradycję przejęłam od pani Elż-
biety Kozłowskiej. Gdy byliśmy 
dziećmi, pani Ela uczyła nas jak 
robić pisanki. Byliśmy bardzo 
ciekawi jak to się robi, dlatego 
chętnie podglądałyśmy. Każda 

z nas chciała zrobić jak najład-
niejszą pisankę. Jedna zrobiła 
ładną, druga chciała jeszcze ład-
niej – opowiada pani Magda. - 
Pani Ela potrafiła zmotywować. 
Wiele osób jej zawdzięcza to, że 
teraz potrafi robić pisanki – wy-
jaśnia Iza Rasławska. Warsztat 
pani Magdy jest prosty: paty-
czek, na nim szpilka z główką, 
wosk pszczeli i palnik. Wosk 
nakłada na jajka gotowane. 
Wykonuje wzory pospolite, jak 
sama mówi, inspiruje ją własna 
wyobraźnia. - Ciągle powtarzam 
ten sam wzór, bo dopiero się 
uczę – dodaje. - Pracować trzeba 
szybko i zdecydowanie, trzeba 
mieć refleks – mówi. Technikę 
pracy przejęła od pani Eli, ale 
edukacja dalej trwa i sama teraz 
uczy innych. Pani Magda prze-
kazuje swoją wiedzę uczniom 
szkoły Podstawowej nr 4. Dzieci 
szybko się uczą. - Sprawia im to 
przyjemność i mi też – mówi. 

Ona ma w sobie siłę spokoju

O swojej miejscowości Maria 
Iwanicka wypowiada się bardzo 
ciepło. - Centrum mojego ma-
łego świata, moją małą ojczyzną 
jest właśnie wieś - Między-
rzecze. Tutaj się urodziłam, 
wychowałam, wyszłam za mąż 
i tu urodzili się moi synowie. 
Całe moje życie związałam 
z moją wsią – opowiada Maria 
Iwanicka. - Życie tutaj upły-
wa spokojnie, jak w typowej 
polskiej wsi. Mieszkańcy Mię-
dzyrzecza wybrali ją na sołtysa 
w 1998 r. Swoją funkcję spra-
wuje 4. kadencję i nie ukrywa, 
że ma jeszcze siły i energię do 
tego, żeby kontynuować swoje 
dzieło. – Czerpię z tego dużą 
satysfakcję, choć nieraz jest to 
ciężka praca – mówi sołtys. 
W Międzyrzeczu nie ma ko-
ścioła, nie ma też szkoły. Nic 
więc dziwnego, że sercem wsi 
i swoistym „centrum kultury” 
jest świetlica, która tętni życiem 
dzięki organizowanym w niej 
imprezom okolicznościowym, 
zajęciom świetlicowym dla 
dzieci, zebraniom sołeckim 
i Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz wszelkim uroczystościom 
kościelnym i państwowym. 
Świetlica aktualnie znajduje się 
w bardzo dobrej kondycji. Zo-

stały wyremontowane wszystkie 
pomieszczenia, doposażono salę 
i kuchnię, wymieniono dach, 
okna, drzwi wejściowe i ogrze-
wanie. Ogromnym marzeniem 
Marii Iwanickiej jest kapitalny 
remont świetlicy wiejskiej i za-
gospodarowanie terenu wokół 
niej, co wkrótce stanie się fak-
tem. - Chciałabym doprowadzić 
także do wybudowania terenu 
rekreacyjno-sportowego dla 
naszych dzieci i młodzieży oraz 
remontu drogi, prowadzącej do 
Morawy. Pani Sołtys podkreśla, 
że wspaniale współpracuje się 
jej z ludźmi. - Dzięki przed-
stawicielom Rady Sołeckiej, 
gospodyniom z koła i innym 
oddanym mieszkańcom może-
my godnie uczestniczyć w roz-
maitych jarmarkach, dożynkach, 
konkursach organizowanych 
przez naszą gminę i Strze-
gomskie Centrum Kultury. 
W 2013 roku zorganizowaliśmy 
w naszej miejscowości Dzień 
Sołtysa. - Wieś to sposób na 
życie, to powołanie do ciężkiej 
pracy, to otwartość na drugiego 
człowieka, polska gościnność, to 
tradycja. Ja kocham moją wieś 
i nie wyobrażam sobie, abym 
mogła mieszkać gdzie indziej 
– stwierdza Maria Iwanicka. 

- Każdy z nas ma swoje wła-
sne miejsce na ziemi. Miejsce, 
z którym łączy go niezwykła 
więź. Pełne niezapomnianych 
zapachów, smaków, widoków 
miłych oczom, ukochanych 
osób… Miejsce, w którym się 
rodzimy i wychowujemy, nie-
zależnie od położenia geo-
graficznego staje się naszym 
centrum świata i niezależnie 
od tego, jak daleko się od niego 
oddalimy, powiemy o Nim: 
„Wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej” – komentuje Maria 
Iwanicka. Wieś to oczywi-
ście nie tylko drogi, budynki 
i tereny uprawne to przede 
wszystkim ludzie. Wśród na-
szych osiągnięć znajduje się 
m. in. wygrana w konkursie na 
potrawę regionalną, tj. gołąbki 
i kulebiak. W 2012 roku Mię-
dzyrzecze wspólnie z Morawą 
było gospodarzem Dożynek 
Gminnych. Święto Plonów od-
było się w przepięknej scenerii 
otoczenia Pałacu w Morawie. 

Ta wspaniała tradycja tego 
dziękczynnego święta oddaje 
w pełni miłość i przywiązanie 
mieszkańców do swojej wsi 
i pokazuje, że wieś to nie tylko 
miejsce zamieszkania. To coś 
więcej.

Tu jest im dobrze! 
Wieś to oczywiście nie tylko drogi, budynki i tereny uprawne to przede wszystkim ludzie – mówi sołtys wsiOgród moją pasją

Wojciecha Karaśkiewicza 
spotykamy zapracowanego 
w ogrodzie, który jest jego 
przystanią wytchnienia. - 
Pięknie urządzony ogród to 
moja pasja, życie i ekologia 
– wyjaśnia emeryt. Altanki, 
oczko wodne, skalny ogród, 
cieplarnie to elementy ma-
łej architektury ogrodowej, 
którą projektuje i wykonuje 
sam. Następnie umieszcza 
w zaplanowanym miejscu. 
Chętnie spędza czas na aran-
żowaniu i komponowaniu 
zieleni w ogrodzie, w centrum 
którego znajduje się milin 
europejski, z którego jest 
bardzo dumny. - To piękne 
ogrodowe pnącze zachwyca-
jące przepięknymi kwiatami 
w kształcie trąbek – wyjaśnia 
pan Wojciech. 

Kocha pszczoły 

Eugeniusz Mulka, miesz-
kaniec Międzyrzecza, jest 
bardzo aktywnym seniorem. 
Przyjechał do Międzyrze-
cza z Rajbrotu w 1956 roku. 
Obecnie będąc na emeryturze 
nie próżnuje, ma wiele za-
interesowań, lubi przebywać 
na łonie natury, wsłuchiwać 
się w nią, ale najbardziej pa-
sjonuje się pszczelarstwem. - 
Byłem pieczarkarzem, jestem 
pszczelarzem – stwierdza. Na 
swoim gruncie posadził 0,20 
ha lasu świerkowego, dla lu-
dzi i pszczół. Piękny zapach. 
Ule wykonuje samodzielnie, 
według własnego pomysłu 
i potrzeb pszczół. – Posa-
dziłem las, żeby było ładnie 
i zdrowo. Żeby wieś miała 
czym oddychać. Dla wsi to 
zrobiłem. Lubię majsterkować, 
więc ule robię sam – zaznacza. 
W chwili obecnej pan Euge-
niusz ma 11 uli, choć miał 21, 
ponieważ 10 rodzin stracił 
w ubiegłym roku. - Podpa-
trując życie pszczół można 
się wiele się nauczyć. Przede 
wszystkim pracowitości i dys-
cypliny – twierdzi. 

Rada sołecka pielęgnuje tradycje kronikarskie. Zbiór fotografii, wspomnień 
i przekazów historycznych znajdziemy w kronice wsi, skrupulatnie prowa-
dzonej przez kolejne pokolenia mieszkańców. Materiały w niej zgromadzone 
są wykorzystywane podczas organizacji wystaw, przedstawiających historię 
Międzyrzecza i jego mieszkańców. 

Nasiona roślin kupuje bądź 
pozyskuje od znajomych. 
Cieszy się z każdej nowej ro-
śliny bądź krzewu - i jak sam 
mówi - obcowanie z przyro-
dą wycisza go i uspokaja, do-
daje sił i zwyczajnej życiowej 
radości. 

Maria Iwanicka, sołtys Międzyrzecza, jest osobą niezwykle pozytywną i energiczną, swoim entuzjazmem zaraża wszyst-
kich dookoła. Rada Sołecka w składzie: Joanna Chmura, Wiesława Chomycz, Ewa Gapa, Eugeniusz Mulka, Waleria 
Rasławska i Anna Szczodryn aktywnie wspiera panią sołtys w działaniach na rzecz wsi. 
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W 2011 r. przeprowadzono 
bieżące naprawy dróg szutro-
wych na terenie sołectwa Ol-
szany i wymieniono oraz udroż-
niono kanalizację deszczową 
przy posesji nr 151. Takie same 
remonty przeprowadzono także 
w 2012 r. Oprócz tego wykonano 
doraźny remont drogi transportu 
rolnego - odcinek szutrowy 
działka nr 1083, 1022, 1069. Na 
drodze gminnej od strony Świe-
bodzic do osady Rzędziny prze-
prowadzono remont nawierzch-
ni szutrowej wraz z wycinką 
zakrzaczeń na poboczach drogi 
oraz przeprowadzono częściowe 
udrożnienie rowów przydroż-
nych. Gmina Strzegom wyko-
nała również konserwację rowu 
melioracyjnego R-4 na odcinku 
ok. 735 mb. W 2012 r. gmina 
Strzegom przebudowała cztery 
przepusty na potoku Czarnucha. 
W 2013 r. w okresie wiosennym 

przeprowadzono remonty dróg 
szutrowych na terenie sołectwa 
Olszany. Wykonano wyrównanie 
nawierzchni szutrowej na drodze 
Olszany – Rzędziny. Dokonano 
przebudowy przepustu pod 
drogą gminną działka nr 1090 
(przy studniach). Wykoszono 
i odkrzaczono rów przy drodze 
działka nr 1045 na długości ok. 
600 mb.  W 2013 r. zamonto-
wano dwie wiaty przystankowe 
wraz z wykonaniem utwardzenia 
pod nimi. W porozumieniu ze 
Starostwem Powiatowym gmina 
Strzegom przebudowała odcinek 
kanalizacji deszczowej, przepust 
pod drogą działka nr 1134 obok 
posesji nr 10 i 11. W tym okresie 
wykonano również sześć prze-
pustów pod drogami gminnymi 
oraz wymieniono i wyremon-
towano ok. 50 mb. kanalizacji 
deszczowej przy posesji nr 171. 
Naprawiono rynny i rury spu-

stowe w budynku szkoły, wymie-
niono podłogi w szkole na I p., 
wykonano przyłącza kanalizacji 
sanitarnej, pomalowano klasy, 
schody, dopełniono oświetlenie 
w klasach szkoły, odnowiono 
elewację budynku. Położono 
płytki ceramiczne na parterze 
budynku szkoły, wymieniono 
dach w głównym budynku szko-
ły, wymieniono rynny i płotki 
śniegowe, wymieniono okna 
w budynku szkoły. Wykonano 
instalację odgromową. W roku 
bieżącym rozpoczął się remont 
świetlicy wiejskiej w Olszanach, 
planowane koszty całkowite 
to 626.678,71, z czego dofi-
nansowanie ze środków UE 
-382.036,00 zł. Wcześniej wy-
konywano tam m. in. remont 
podłogi i dachu. Warto jeszcze 
wspomnieć o zakupie i monta-
żu bramek i wiat na obiektach 
sportowych pełniących funkcje 

rekreacyjne (dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego – 
ponad 8 tys. zł). Pomalowano 
ściany i sklepienia wnętrza 
kościoła na terenie parafii 
w Olszanach (dotacja celo-
wa). Z uwagi na brak toalet 
w jednym z budynków Szkoły 
Podstawowej w Olszanach 
Gmina Strzegom do końca 
sierpnia 2014 r. przeprowadzi 

inwestycję pn.: „Rozbudowa 
budynku szkoły podstawowej 
w Olszanach na potrzeby urzą-
dzenia toalet”. Gminna Spółka 
Wodna Strzegom wykonała 
gruntownąa konserwację ro-
wów melioracyjnych o długości 
5 372mb oraz wykonała drenaż 
na obszarze 2,71 ha na kwotę 
ponad 115 690 zł. Wkrótce 
rozpocznie się także remont 

drogi powiatowej nr 2919 D 
w miejscowości Olszany, na 
który już rozstrzygnięto prze-
targ. W 2012 r. z budżetu gmi-
ny udzielono dotacji celowej 
w wysokości 19.522,75 zł, dla 
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Trójcy Świętej w Olszanach 
na remont wnętrza kościoła. 
Wykonano malowanie ścian 
i sklepień. 

Duże tempo prac w Olszanach
W tym roku rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Olszanach, planowane koszty to ok. 627 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków UE – 382 tys. zł

Fundusz spełniający marzenia
Dzięki funduszowi sołeckiemu sołtys Olszan wraz z Radą Sołecką mogą realizować najpilniejsze potrzeby wsi. W 2011 r. wyremontowano m. in. pomieszczenia 
na boisku sportowym, zakupiono maty gumowe do szkoły i sprzęt nagłaśniający do świetlicy, zamontowano bramy do OSP. Rok później zakupiono i zamontowano 
okna do remizy, zakupiono sprzęt nagłaśniający do szkoły podstawowej, drzwi do świetlicy, materiały na wykonanie podłogi w małej sali świetlicy. Ponadto 
wykonano projekt i kosztorys przyłącza wodno-kanalizacyjnego na boisku sportowym. W 2013 r. zakupiono ławy stoły, namioty plenerowe, meble do świetlicy 
wiejskiej, materiały na remont szatni na boisku sportowym i remont placu zabaw przy PSP Olszany. W tym roku ważne dla Olszan okazało się zakupienie ele-
mentów umundurowania osobistego strażaka, sprzętu pożarniczego i wyposażenia, zakup materiałów i elementów drewnianych do wykonania ścian i holu PSP 
w Olszanach oraz mebli i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej.

Na terenie sołectwa Olszany zostały przeprowadzone liczne prace w ramach bieżącego 
utrzymania dróg i chodników. Przebudowano też przepusty, wyremontowano szkołę oraz 
rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej. Zamontowano też dwie wiaty przystankowe. Poma-
lowano również ściany i sklepienia wnętrza kościoła na terenie parafii w Olszanach. 

Na południowych obrzeżach 
gminy Strzegom, w dorzeczu 
Szymanowskiego Potoku i rze-
ki Czarnuchy nad Olszańskim 
Potokiem, rozciąga się duża 
wieś łańcuchowa Olszany.

Pierwsza wzmianka o Olsza-
nach znajduje się w dokumencie 
kasztelana strzegomskiego Pawła, 
syna Imbrama z 1239 r. przy-
gotowanego dla strzegomskich 
joannitów. Miejscowość liczyła 
ok. 1200 mieszkańców i miała 
4 km długości co sprawiało, że 
była to najdłuższa wieś w okręgu 
strzegomskim. Olszany to typowo 
rolnicza wieś. Obecnie we wsi 
znajduje się ok. 127 gospodarstw 
rolnych i 170 gospodarstw domo-
wych. W chwili obecnej Olszany 
zamieszkują 922 osoby. Olszany to 
wieś, która dzielnie daje sobie radę 
z przemianami, jakie następują 
w rolnictwie i życiu codziennym. 

Przejeżdżając przez tą piękną 
miejscowość ujrzymy wysoko 
zmodernizowane gospodarstwa 
dysponujące sprzętem nieodbie-
gającym od naszych zachodnich 
sąsiadów. Świadczy to o pro-
fesjonalizmie i zaangażowaniu 
rolników z Olszan w swoją pracę. 
Olszany słyną od dawna z pro-
dukcji tych najszlachetniejszych 
zbóż, a jęczmień służył m.in. do 
warzenia znakomitego białego 
piwa, które od XVI w. skutecznie 
konkurowało na śląskim rynku 
z wyrobami browarników świd-
nickich, a nawet wrocławskich. 
O stabilności gleb olszańskich 
świadczy dominująca do dzisiaj 
pozycja zbóż w ogólnej struk-
turze zasiewów. W Olszanach 
najwięcej jest gruntów ornych. 
Stanowią one 86% całej struk-
tury gruntów. Życie kulturalne 
Olszan toczy się wokół świetlicy 
wiejskiej w Olszanach, która jest 
jedną z 17 świetlic zarządzanych 

merytorycznie i administracyjnie 
przez Strzegomskie Centrum 
Kultury. Świetlica w Olszanach 
jest wspierana także przez Stowa-
rzyszenie „Akcja”. Obecnie obiekt 
jest remontowany. - W związku 
z remontem kapitalnym budynku 
świetlicy wiejskiej w Olszanach, 
zmieniliśmy charakter prowa-
dzonych zajęć dla dzieci. Zapro-
ponowaliśmy dzieciom zajęcia 
sportowe w nowej Hali Spor-
towej w Goczałkowie, na które 
dzieci są kilkakrotnie w miesiącu 
dowożone pod opieką naszego 
instruktora – mówi Tomasz Sma-
głowski, prezes Stowarzyszenia 
„Akcja”. Raz w miesiącu również 
dzieci mają możliwość wyjazdu 
na krytą pływalnię w Świebo-
dzicach. Mieszkańcy aktywnie 
uczestniczą w życiu kulturalnym 
gminy, poprzez udział w Dożyn-
kach Gminnych, Diecezjalnych, 
Jarmarku Wielkanocnym prezen-
tując bogaty dorobek rękodzieła 
artystycznego oraz umiejętności 

kulinarne. Przy organizacji imprez 
świetlica wiejska współpracuje 
z PSP w Olszanach, ze Stowarzy-
szeniem Rozwoju Wsi Olszany 
oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Olszanach. Wieś z powodze-
niem reprezentuje Zespół Folk-
lorystyczny Olszaniacy. Olszany 
to jedna z niewielu wsi, w których 
znajduje się szkoła, obecnie PSP 
im. Adama Mickiewicza. Szkoła 
odgrywa w życiu mieszkańców 
wielką rolę. Wychowała wszystkie 
powojenne pokolenia „Olszania-
ków”. Na karty kroniki szkoły 
wpisało się parę tysięcy uczniów 
i wielu wspaniałych pedagogów. 
10 grudnia 1998 roku odbyła 
się uroczystość nadania szkole 
imienia Adama Mickiewicza 
i przekazania sztandaru. Tym 
wspaniałym aktem społeczność 
szkolna uczciła 200 rocznicę 
narodzin wieszcza narodowego. 
Obecnie prowadzone jest na-
uczanie w oddziale przedszkol-
nym i sześciu oddziałach szkoły. 

Aktualnie wiedzę 96 uczniom 
przekazuje 14 pedagogów. Od 
2005 r. do dnia dzisiejszego dy-
rektorem placówki oświatowej 
w Olszanach jest Maria Kar-
kowska. Przy szkole znajduje się 
plac zabaw oraz ogród rekreacyjny. 
Dumą wsi jest Ochotnicza Straż 
Pożarna w Olszanach, która liczy 
aktualnie 34 członków, w tym 
14 czynnych bojowo. Ochotnicy 
z Olszan aktywnie uczestniczą 
w wielu akcjach i pracach spo-
łecznych, obecnym komendantem 
jednostki jest Józef Goryczka. Od 
20 lat olszańscy strażacy szkoleni 
są na kursach prowadzonych 
przez Państwową Straż Pożarną 
w Świdnicy. Niepoślednią rolę 
w życiu wsi odgrywa także ZF 
„Olszaniacy”, który powstał w lip-
cu 1995 r. Założycielami zespołu 
były członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich. Zespół cyklicznie 

bierze udział w przeglądzie pieśni 
religijnych Kół Gospodyń Wiej-
skich w Stolcu, Międzynarodo-
wym Festiwalu Folkloru w Strze-
gomiu oraz w obchodach Święta 
Plonów na terenie województwa 
dolnośląskiego. Od początku 
swojego istnienia zespół zmieniał 
skład, liczbę członków i główny 
profil działalności artystycznej, 
od śpiewaczej stając się Zespołem 
Pieśni i Tańca Ludowego, by znów 
powrócić wyłącznie do prezentacji 
pieśni ludowych. 

Olszany to wieś słynąca z rolnictwa
W Olszanach najwięcej jest gruntów ornych. Stanowią one 86% całej struktury gruntów. Obecnie we wsi znajduje się ok. 127 gospodarstw rolnych i 170 domowych

Zabytki
Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Olszanach - jest to budowla murowana 
z kamienia palnego granitu i bazaltu, jednowarstwowa, z wieżą od południa 
i prostokątnym, dwuprzęsłowym prezbiterium. Sieciowe sklepienie nawy 
pochodzi z 1522 r. część prezbiterium sklepiona jest krzyżowo- żebrowo. 
Elewacja prezbiterium zachowała dekorację renesansową typu - graffiti, 
a wnętrze - wyposażenie barokowe. Ołtarz główny, ołtarz boczny, ambona, kon-
fesjonał i chrzcielnica z I połowy XVIII wieku. Wewnątrz i na zewnątrz znajduje 
się szereg płyt nagrobnych z XVII i XVIII wieku. Przed kościołem zachowała się 
rzeźbiona w piaskowcu figura św. Jana Nepomucena. Zabytkowy jest także 
park pałacowy, pochodzący z XVIII.

Sołtys: Ireneusz Biernat
Liczba ludności: 922
Powierzchnia: 14,94 [km kw]
Gęstość zaludnienia: 60, 8 osób/
km2

Powierzchnia użytków rolnych: 
1 311, 23 ha
Lasy i grunty leśne: 42,82 ha
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O współpracy z Radą So-
łecką wsi Olszany mówi w sa-
mych superlatywach. - To 
grupa ludzi z bardzo wielkim 
doświadczeniem społecznym, 
mająca wpływ na rozwój wsi 
oraz reprezentowanie i przed-
stawianie potrzeb społeczności 
wiejskiej – podkreśla sołtys 
Biernat. W skład Rady Sołec-
kiej wchodzą: Zbigniew Ba-
beńko, Jerzy Cichoński, Zofia 
Cholewa, Andrzej Dziadura, 
Teresa Frączek, Stanisława 
Górska, Łukasz Komornic-
ki, Michał Starak, Antoni 
Przypek i Marek Wołczański. 
W Radzie Sołeckiej znajdują 
się przedstawiciele wszystkich 
organizacji wsi Olszany takich, 
jak Ochotnicza Straż Pożarna, 
Szkoła Podstawowa, Zespół 
Folklorystyczny wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich oraz 
sportowcy i Rada Parafialna. 
Rada Sołecka pod swoją opie-
ką posiada nie tylko Świetlicę 
Wiejską w Olszanach, ale także 
pobliski Cmentarz Parafialny. 
- Nasz sołtys jest bardzo przed-
siębiorczym społecznikiem 
- mówią mieszkańcy wsi. - Ze 
wszystkimi potrafi rozmawiać 

i wszystkich zapalić do dzia-
łań, które zaplanuje – dodają. 
– Razem z Radą Sołecką 
staramy się zadbać o potrzeby 
wszystkich mieszkańców i jak 
najlepszy wizerunek Olszan. 
Nie brakuje też problemów 
– podkreśla Ireneusz Biernat. 
- Główną bolączką naszej 
wsi były lokalne podtopienia 
związane z zaniedbaną infra-
strukturą wodno-kanalizacyj-
ną. W związku z tym jako cel 
priorytetowy naszej czterolet-
niej kadencji objęliśmy remont 
wszystkich tych urządzeń, tak 
aby uchronić dobytek miesz-
kańców i ich posesje – zaznacza 
sołtys. W Olszanach udało 
się przeprowadzić generalny 
remont potoku Czarnucha, 
a obecnie remontowany jest 
potok Olszański. Innym waż-
nym dla miejscowości przedsię-
wzięciem jest remont wnętrza 
kościoła p.w. Trójcy Świętej, na 
który pozyskano dotację z gmi-
ny Strzegom. - Mieszkańcy 
Olszan jako liczna społeczność 
mają wiele potrzeb, takich jak 
m.in. budowa dróg dojazdo-
wych do posesji. Naprawy wy-
magają także drogi polne. Ma-

łymi kroczkami 
staramy się każdą z tych spraw 
realizować – twierdzi sołtys 
Olszan. – Jako sołtys sam wiele 
bym nie zdziałał. Potrzebna jest 
grupa zgranych ludzi, jaką jest 
Rada Sołecka. Dlatego cieszę 
się, że mam takie osoby obok 
siebie, na których pomoc mogę 
zawsze liczyć. - Funkcja sołtysa 
to moim zdaniem wielka odpo-
wiedzialność i zaangażowanie 
w interesy wsi. Czasem trudno 
jest pogodzić sołtysowanie 
z obowiązkami domowymi, 
rodziną i pracą na roli. Na 
szczęście dzięki społecznikom, 
którzy działają wraz ze mną, jest 
to możliwe, a przede wszystkim 
znacznie łatwiejsze – podsumo-
wuje Ireneusz Biernat.

Wspólnymi siłami rozwijają wieś!
Cieszę się, że mam takie osoby obok siebie, na których pomoc mogę zawsze liczyć, z którymi wiele można zrobić na rzecz innych – podkreśla sołtys Olszan

*  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 …  *

Zofia Cholewa jest społecz-
nikiem z urodzenia, fascynuje 
się folklorem ludowym i od lat 
jest kierownikiem zespołu „Ol-
szaniacy”. - Tradycja powstania 
zespołu wzięła się ze śpiewów 
dożynkowych, z ośpiewywania 
wieńca – komentuje pani Zofia. 
I dodaje: - U nas śpiewają panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Materiały pobieramy z różnych 
regionów Polski, śpiewamy 
także pieśni kościelne. Zespół 
uczestniczy w wielu festiwa-
lach, godnie reprezentując 
gminę Strzegom. Członko-
wie zespołu już martwią się 
o następców, których na razie 
nie mają. Marzą im się „Mali 
Olszaniacy”. Już snują wizje 
przyszłościowe, ale tu potrze-
bują wsparcia gminy. - Dobrze 
by było wprowadzić edukację 
w tym kierunku, np.: lekcje 
folkloru w szkole, zajęcia 
taneczne, stworzyć ognisko 
muzyczne, by edukować dzieci 

w tym kierunku, by się nie 
wstydziły swoich korzeni 
i szerzyły kulturę ludową, 
gdy nas zabraknie – zgod-
nie stwierdzają. Sztandarową 
imprezą wsi, organizowaną 
z inicjatywy zespołu, jest VI 
Przegląd Pieśni Religijnych, 
poświęcony Janowi Pawłowi 
II, który w tym roku odbę-
dzie się 25 maja w koście-
le parafialnym. Zaproszenie 
otrzymało 13 zespołów folk-
lorystycznych. Organizatorzy 
szacują, że przyjedzie ponad 
160 osób. - Wielu zespołom 
musimy odmawiać, bo nie 
mamy warunków wszystkich 
przyjąć – twierdzi pani Zofia. 
Gmina wspiera ich działania. 
- Na 15 lecie istnienia zespołu 
otrzymaliśmy 20 strojów rze-
szowskich od pana burmistrza 
- zaznacza. Mieszkańcy wsi 
są dumni ze swojego zespołu 
i dzielnie wspomagają jego 
działalność.

Ks. Józef Wróbel probosz-
czem w Olszanach jest już 39 lat, 
w kapłaństwie służy wiernym 47 
lat, zatem już za trzy lata będzie 
świętował Złoty Jubileusz Ka-
płaństwa. Pierwszą parafię objął 
w 1967 roku w Świebodzicach. 
Jego droga kapłańska wiedzie 
przez trzy miasta: Świebodzice – 
Strzegom - Olszany. - Pochodzę 
ze wsi, lubię wieś, dlatego dobrze 
się czuję w Olszanach i pragnę 
dożyć tu do emerytury – mówi. 
Jak opowiadają mieszkańcy, ks. 
proboszcz jest świetnym organi-
zatorem i inspiratorem aktywności 
parafialnej. – Miałem szczęście do 
ludzi, miałem dobrych parafian, 
dlatego dużo udało nam się zrobić 
we własnym zakresie, w czynie 
społecznym - opowiada ks. Józef 
Wróbel, który jest także powiato-
wym kapelanem strażaków. Nic 
więc dziwnego, że z jednostką 
OSP w Olszanach jest ściśle 
związany. – Straż pożarna jest nie-

zawodna. Strażacy wraz z miesz-
kańcami aktywnie uczestniczą 
w pracach na rzecz kościoła, po-
prawili dach, naprawili mur, zrobili 
radiofonizację kościoła – wylicza 
ks. proboszcz. Szczególnie pięknie 
wyraża się o Antonim Skrzypku, 
zastępcy naczelnika jednostki 
OSP Olszany, budowniczym grot 
przykościelnych, które są jedno-
cześnie ołtarzami podczas procesji 
na Boże Ciało. Z najnowszego 
dzieła, powstałego z inicjatywy 
społecznej, jakim jest budowa 700 
m2 granitowego chodnika wokół 
kościoła, cieszy się najbardziej, 
bo teren kościelny jest estetyczny 
i zadbany. Szczególnie bliski mu 
jest obelisk ku czci Jana Pawła 
II. - Tylko Olszany i Strzegom 
wystawiły Janowi Pawłowi II 
granitowe tablice z inskrypcjami, 
które świadczą o hołdzie jakie 
społeczeństwo składa wielkiemu 
Polakowi i już świętemu – komen-
tuje ks. Wróbel. 

- Pragnę, by Olszany były 
piękniejsze, a nauka Papieża 
Jana Pawła II była przecho-
wywana w naszych sercach, 
jak największy skarb. Dlatego 
zrobiłam wszystko, by w Ol-
szanach powstał obelisk ku 
Jego pamięci – mówi Helena 
Sołowij. Pani Helena Soło-
wij przyjechała do Olszan 
w 1945 r. z Lubelszczyzny. 
Pasję społecznika odziedzi-
czyła po ojcu, który aktywnie 
działał na rzecz wsi. 

Pani Helena udziela się 
także w zespole folklory-
stycznym „Olszaniacy”, ale 
jej specjalnością są wieńce 
dożynkowe. – Nikt tak pięk-
nie jak pani Helenka nie 
plecie wieńców dożynkowych 
– mówi z dumą sołtys. Jej 
wieńce to istne dzieła sztuki, 
każdy jest inny. – Lubię pleść 
wieńce, robię to już od 25 lat, 
daje mi to pokój serca i wy-
tchnienie. - Pomysły czerpię 
z głowy i realizuję je. Tylko 
stelaż robi mi zięć – zaznacza. 
Do dekoracji używa suchych 

kwiatów i ziół, różne gatunki 
zbóż, nasiona traw, które 
koloryzuje farbami. Wieńce 
mają różne formy: stożki, 
korony, a przede wszystkim 
obrazy świętych, wbudowa-
ne w dary ziemi. Z daleka 
wyglądają jak ikony natury. 
Jedynym zmartwieniem pani 
Helenki jest fakt, że nie ma 
następców.

Zafascynowana folklorem Od lat aktywizuje parafian Społecznie dla swoich Olszan

Ireneusz Biernat, sołtys wsi Olszany jest solidny, obowiązkowy i bar-
dzo lubiany przez mieszkańców wsi, prawdziwy lider, który potrafi 
współpracować ze swoją społecznością na każdej płaszczyźnie. 
Jest dobrym organizatorem działań na rzecz wsi. A aktywnie 
wspomaga go Rada Sołecka. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany powstało cztery lata temu. Jego prezesem jest Maria Karkowska, dyrektor PSP 
w Olszanach. Członkowie stowarzyszenia są dumni z tego, że udało im się pozyskać sprzęt do gimnastyki korekcyjnej 
w szkole z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze wspólnej realizacji projektów: z Fundacją Wspomagania Wsi w zakresie 
podniesienia estetyki wsi Olszany (odnowienie przystanku, nowe klomby, ławeczki) oraz Fundacją Banku Zachodniego 
„Bank Dziecięcych Uśmiechów” w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Sukcesem organizacji 
jest coroczne przedsięwzięcie organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci wiejskich w formie dwutygodniowych 
kolonii letnich nad morzem oraz dwutygodniowych półkolonii. Ważnym przedsięwzięciem, którym stowarzyszenie 
może się poszczycić jest odbudowa gniazda bocianiego, które uległo zniszczeniu. To pierwsza tego typu akcja w gminie 
Strzegom, dzięki której w Olszanach przybyła kolejna rodzina bocianów.

Śladów aktywności pani Heleny jest dużo. Jest stałym dekoratorem 
kościoła i robi to z sercem. - Dzięki niej w kościele jest pięknie 
i kolorowo – mówi ks. Józef Wróbel, proboszcz Parafii Trójcy Świętej 
w Olszanach . I dodaje: - Jest także inicjatorką postawienia Janowi 
Pawłowi II obelisku z okolicznościową tablicą, którą wykonano 
w Piławie Górnej. I marzenie się spełniło. Obelisk stoi zdobiąc teren 
przed plebanią, a pani Helena się nim stale opiekuje. – W tym dziele 
uczestniczyło wielu mieszkańców, a przede wszystkim kamieniarze 
i strażacy – mówi pani Helena.
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Gimnazjum w Pszennie 
zorganizowało 15 kwietnia 
br. I Powiatowy Konkurs Ma-
tematyczny dla uczniów klas 
IV-VI. W matematycznych 
zmaganiach wzięło udział 88 
uczniów z 22 szkół podstawo-
wych powiatu świdnickiego.

W konkursie uczestniczy-
ły aż 22 4-osobowe zespo-
ły z całego powiatu, w tym 
uczniowie z PSP nr 2 i PSP nr 
4 w Strzegomiu oraz z Jaro-
szowa, Olszan i Stanowic. 

red

W czwartek, 24 kwietnia 
br. na hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu 
odbył się IX Gminny Turniej 
Ortograficzno - Sportowy 
dla uczniów klas III szkół 
podstawowych pod patrona-
tem burmistrza Strzegomia 
- Zbigniewa Suchyty. 

Turniej został przygotowa-
ny wspólnie przez nauczycie-
li Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Strzegomiu: 
Jolantę Wilczak i  Dorotę 
Sabat oraz Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strzego-

miu: Elżbietę Stopyrę i Ro-
berta Kotowicza. W turnie-
ju wzięło udział 9 drużyn: 
z PSP nr 2, z PSP nr 4, z PSP 
nr 3, z PSP w Kostrzy, z PSP 
w Rogoźnicy, z ZSP z Jaro-
szowa, z PSP z Olszan, z ZS 
z Goczałkowa oraz z ZSP ze 
Stanowic. Dodatkową atrak-
cją tegorocznego turnieju 
były występy grupy tanecznej 
z Akademii Ruchu i Tańca 
„Bans” oraz grupy muzycznej 
z PSP nr 2 w Strzegomiu.

kw

Sukces PSP nr 4 w Pszennie

Ortograficznie i sportowo

Pierwsze spotkanie uczniów 
z Polski, Niemiec i Izraela 
odbyło się we wtorek (15.04.) 
w Magdeburgu, w którym 
rozpoczął się projekt. Ważną 
częścią programu są warsztaty 
historyczne, które młodzież 
będzie realizowała w trzech kra-
jach. W Niemczech uczniowie 
poznali historię Magdeburga 
oraz Berlina. Ważnym punk-
tem berlińskiej wycieczki był: 
Berlin Wall Memorial oraz 
Bundestag. 

19 kwietnia br. młodzież 
przyjechała do Strzegomia. 
Licealiści gościli ich w swoich 
domach. Dla młodzieży nie-
mieckiej i izraelskiej było to nie-
zwykle ciekawe doświadczenie, 
ponieważ projekt był realizo-
wany w trakcie świąt wielka-
nocnych, które w Polsce mają 
niezwykłą oprawę. - Żurek oraz 
ciasta zachwyciły naszych gości. 
Urzekła ich również rodzinna 

atmosfera – mówią li-
cealiści. Opiekunowie 
niemieccy i izraelscy 
udali się również na 
liturgię Wielkiej Sobo-
ty do Bazyliki Mniej-
szej. - Polacy potrafią 
wspaniale celebrować 
takie święta – dodali tuż 
po wyjściu z kościoła. 
Polska część projektu 
jest bardzo zróżnicowa-
na. Młodzież poznała 
historię Strzegomia, 
Książa, Wrocławia, ale 
także turystyczne uro-
ki Szklarskiej Poręby 
i górskich wycieczek. 
Najtrudniejsza część 
projektu była realizo-
wana w Międzynaro-
dowym Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu. Eu-
ropejska część projektu za-
kończyła się w piątek (25.04.) 
w Strzegomiu. 

W tym roku „Noc z Ander-
senem” odbyła się 11 kwietnia. 
Jak co roku, w zabawie wzięli 
udział uczniowie klas III wraz 
z wychowawcami: Barbarą Nie-
spodziańską, Danutą Perchun 
i Marzeną Wyrodą. Zabawę 
rozpoczęto odsłonięciem tabli-
cy upamiętniającej posadzenie 
przed szkołą „Baśniowego Drze-
wa” podczas pierwszej Nocy 
z Andersenem. Przebrane za 
postacie bajkowe dzieci w kolo-
rowych strojach witały piosenką 
i z uśmiechem na twarzy wszyst-
kich zaproszonych gości. Dużo 
emocji wśród dzieci wzbudziło 
słuchanie czytanych z podzia-
łem na role baśni Andersena. 
Podczas całonocnej imprezy 
było dużo zabawy i uśmiechu. 
Dzieci rozwiązywały zagadki 
literackie. Brały udział w wie-
lu zabawach integracyjnych 
i konkurencjach sportowych, 
które prowadził Robert Koto-
wicz. Wszyscy uczestnicy „Nocy 
z Andersenem” obejrzeli barwne 
przedstawienie pt.: „Brzydkie 

kaczątko” w wykonaniu szkolnej 
grupy teatralnej „Mole książko-
we”, działającej przy bibliotece 
szkolnej. Duże zainteresowanie 
wśród uczestników i gości wzbu-
dziła również prezentacja zdjęć 
z poprzednich „Nocy z Ander-
senem”. Smaczną i słodką nie-
spodzianką był tort ufundowany 
przez dyrektor szkoły – Janinę 
Klonowską. W przygotowanie 
imprezy włączyli się również 
rodzice uczniów, przygotowując 
swoim pociechom smaczne po-
siłki. Po nocy spędzonej w szkole 
nastąpiło uroczyste zakończenie, 
podczas którego wszystkie dzieci 
otrzymały pamiątkowe kubki 
i „patenty baśnioznawcy”.
Baśń pt.: „Słowik” czytali:
Jolanta Charzewska-Mueller - 
wicekonsul honorowy Austrii
Dalia Żminkowska - kierow-
nik Biblioteki Austriackiej we 
Wrocławiu
Joanna Roehr - dyrektor In-
stytutu Austriackiego we Wro-
cławiu
Beata Mulka - przewodniczą-

ca Rady Rodziców PSP nr 4 
w Strzegomiu
Michał Krzywda - przyjaciel 
szkoły
Robert Kotowicz - nauczyciel 
PSP nr 4 w Strzegomiu
Baśń pt.: „Księżniczka na 
ziarnku grochu” czytali:
Zbigniew Suchyta - burmistrz 
Strzegomia
Wiesław Witkowski - z-ca 

burmistrza Strzegomia
Urszula Podsiadły-Szubert - 
naczelnik Wydziału Oświaty
Pani Aleksandra Wasyliszyn - 
przyjaciel szkoły
Janina Klonowska - dyrektor 
PSP nr 4 w Strzegomiu
Anna Rudnicka - z-ca dyrekto-
ra PSP nr 4 w Strzegomiu
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Ciekawy projekt LO

Po jubileuszowej „Nocy z Andersenem”. Jak było?

Kolejne spotkanie młodzieży odbędzie się już za dwa miesiące w Izraelu. Co zobaczą licealiści?

Po zakończeniu tegorocznej imprezy wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe kubki i patenty baśnioznawcy

8 kwietnia br. do Strzegomskie-
go Centrum Kultury II przybyli: 
Zbigniew Suchyta - burmistrz 
Strzegomia, Wiesław Witkow-
ski - z-ca burmistrza Strzegomia, 
Maria Michalec - wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej, Urszula 
Podsiadły-Szubert - naczel-
nik Wydziału Oświaty w UM 

w Strzegomiu oraz przedstawiciele 
służby zdrowia: Dariusz Gajecki - 
prezes Strzegomskiego Centrum 
Medyczno-Diagnostycznego ze 
współpracownikami, Monika Bie-
żuńska - państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny w Świdnicy ze 
współpracownikami, Anna Go-
mółka - przedstawiciel Podstacji 

Powiatowego Pogotowia Ratun-
kowego w Strzegomiu, a także 
Alicja Grzela - koordynator dol-
nośląskich Szkół i Przedszkoli Pro-
mujących Zdrowie, dr Aleksandra 
Orabczuk, dr Elżbieta Bezubka 
oraz pielęgniarki współpracujące 
ze szkołą i przedszkolem - Elż-
bieta Janisiów, Grażyna Girjat 

i Lucyna Chacińska. Gospodarz 
miasta - Zbigniew Suchyta prze-
kazał na ręce przedstawicieli Służby 
Zdrowia wiązanki kwiatów oraz 
życzenia wszelkiej pomyślności 
i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Dzieci z przedszkola oraz ucznio-
wie klasy I ze szkoły podstawo-
wej zaprezentowali się w tańcu 

i śpiewie, a klasa VI przedstawiła 
parafrazę utworu pt. „Balladyna”. 
Część artystyczną przyjęto gorą-

cymi brawami, a dzieci nagrodzo-
no słodkimi upominkami. 

red

To był piękny Dzień Służby Zdrowia
Uroczystość dostarczyła niezapomnianych wrażeń i przeżyć zarówno dla gości, jak i organizatorów. Dzieci zaprezentowały się zarówno w tańcu i śpiewie

Strzegomscy licealiści wraz z młodzieżą z Niemiec i Izraela uczestniczą w projekcie językowo-historycznym. Pierwsza 
cześć projektu odbywa się w Magdeburgu, Berlinie, Strzegomiu, Wrocławiu, Szklarskiej Porębie i Oświęcimiu. Druga 
część odbędzie się w Izraelu, dokąd młodzież poleci na dwa tygodnie już w lipcu. 

Kolejne spotkanie młodzieży odbędzie się już za dwa miesiące w Izraelu, 
gdzie licealiści poznają historię Jerozolimy, Betlejem i innych zakątków tego 
niezwykłego regionu. 

W tym roku, podobnie jak w poprzednim zwyciężyli uczniowie 

z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. II miejsce 

zajął ZSP z Jaroszowa, natomiast III - PSP nr 4 ze Strzegomia.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap miał 

charakter indywidualny – uczniowie rozwiązywali 20 zadań 

testowych z różnych działów matematyki. Etap drugi, zespo-

łowy, polegał na rozwiązaniu w określonym czasie kolejnych 

dziesięciu zadań pokazujących matematykę w zastosowaniu 

praktycznym, a także zadania wykazujące umiejętność 

uogólniania, wykonywania poprawnych rachunków czy też 

rozwiązywania krzyżówek liczbowych. 

W klasyfikacji szkół najlepsza okazała się Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Strzegomiu, która wyprzedziła Szkołę 

Podstawową nr 8 w Świdnicy oraz Szkołę Podstawową 

z Jaworzyny Śl. Miejsce w czołowej „10” zajęła także 

PSP nr 2 – 8. miejsce. Pozostałe szkoły z gminy Strzegom 

zajęły dalsze lokaty. PSP nr 4 odniosła także duży sukces 

indywidualnie, ponieważ jej uczeń – Jakub Miszkiewicz 

uplasował się na 2. miejscu w gronie blisko 100 młodych 

matematyków. Serdeczne gratulacje!

Odbywająca się już po raz 10. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu impreza zdążyła już zyskać swoich 
stałych sympatyków. Jej celem jest wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i propagowanie idei głośnego czytania. Inicja-
torem i koordynatorem tego niezwykle sympatycznego wydarzenia jest bibliotekarka szkolna - Katarzyna Kupczyk.

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu jest gminna uroczystość 
z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia. Pracownicy Służby Zdrowia podejmując misję ratowania życia i zdrowia 
drugiego człowieka, zasługują na uznanie i szacunek, ponieważ towarzyszą ludziom w trudnym doświadczeniu choroby, 
cierpienia, lęku i osamotnienia.
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Uroczystość rozpoczęła się 
odegraniem Hymnu Narodowego 
przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą w Strzegomiu. Następnie 
Robert Kotowicz - nauczyciel 
z PSP nr 4 przywitał przybyłych 
gości, wśród których znaleźli 

się m.in. Wiesław Witkowski 
- zastępca burmistrza Strze-
gomia, Tadeusz Wasyliszyn - 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, Jerzy Orabczuk 
- przewodniczący Związku Sybi-
raków w Strzegomiu, Honorowy 

Obywatel Strzegomia, a także 
nauczyciele i uczniowie ze strze-
gomskich placówek oświatowych. 
W tym dniu szczególna uwaga 
była skupiona wokół osób, któ-
re doświadczyły prześladowań 
wbrew swojej woli i które znalazły 
się na nieludzkiej ziemi - Katyniu, 
miejscu kaźni polskich patriotów. 
– Katyń i las katyński to polska 
nekropolia na wschodzie, sym-
bolizująca martyrologię narodu 
polskiego, to wymordowanie na 
mocy decyzji Biura Politycznego 
KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. 
przez NKWD prawie 19 000 
jeńców wojennych - polskich ofi-
cerów, przetrzymywanych w obo-
zach na terytorium ZSRR. Dziś 
w 74. rocznicę zbrodni katyńskiej 
społeczność ziemi strzegomskiej 
składa hołd wielkim Polakom, 
pomordowanym synom polskiej 
ziemi w Katyniu. Pamięć o nich 

to nasz obowiązek i potrzeba 
serca - mówił zastępca burmi-
strza - Wiesław Witkowski. Tę 
część strzegomskich obchodów 
zakończono złożeniem kwia-
tów pod obeliskiem. Następnie 
w CAS „Karmel” odbyła się 
prezentacja patriotyczno - arty-
styczna w wykonaniu uczniów 
PSP nr 4 w Strzegomiu, którzy 
przygotowali wiersze oraz piękne 
piosenki, wprawiające publicz-
ność w zadumę. - Katyń to nie-
ludzka ziemia, splamiona krwią 
niewinnych Polaków. Jest to 
miejsce, którego słowami nie da 
się opisać i w którym przeżyliśmy 
prawdziwe piekło. Jest mi bardzo 
przykro, bo wspomnienia o tym, 
jak w brutalny sposób rozstrzeli-
wano naszych polskich oficerów, 
strasznie bolą – podkreślał Jerzy 
Orabczuk.
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Pamiętając o poległych w Katyniu
Strzegomianie uczcili pamięć ofiar. - Katyń to nieludzka ziemia, splamiona krwią niewinnych Polaków – mówił prezes Jerzy Orabczuk w kolejną rocznicę zbrodni

W ostatnią niedzielę w Watyka-
nie odbyła się doniosła uroczystość 
religijna, podczas której dwaj bło-
gosławieni papieże: Jan Paweł II 
oraz Jan XXIII zostali ogłoszeni 
świętymi kościoła katolickiego. 
W związku z tym niezwykłym 
wydarzeniem w Strzegomiu trwają 
Dni Jana Pawła II. 

24 kwietnia br. w CAS Karmel 
wspominano Jana Pawła II. Dzień 
później w strzegomskiej Bazylice 
Mniejszej odbył się koncert szkol-
nych grup wokalnych pt: „O Panie, 
to Ty na mnie spojrzałeś”. 26 
kwietnia br. również w Bazylice 
wyświetlona została projekcja filmu 
o Janie Pawle II pt. „Świadectwo”. 
A już 3 maja br. o godz. 10.30 
w Kościele pw. Najświętszego 

Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel odbę-
dzie się Msza Św. w intencji Oj-
czyzny pod przewodnictwem J.E. 
ks. Adama Bałabucha, sufragana 
świdnickiego. Tego samego dnia 
o godz. 12.00 zapraszamy do CAS 
Karmel „Na spotkanie człowieka - 
Ojca Świętego Jana Pawła II”, czyli 
wernisaż wystawy kolekcji medali 
okolicznościowych Adama Tyszera 
z Wałbrzycha z udziałem J.E. ks. 
Adama Bałabucha oraz władz 
powiatu świdnickiego i naszego 
miasta. 4 maja br. o godz. 18.00 
w Bazylice Mniejszej odbędzie się 
koncert „Tryptyk Rzymski”, czyli 
poemat o człowieku malowany 
słowem Papieża poety. 

kw

Jan Paweł II został świętym!

Planowane jest utworzenie 2 
grup tanecznych: I grupa tanecz-
na – dziewczęta w wieku 10-13 
lat (grupa 12-osobowa), II grupa 
taneczna - dziewczęta w wieku 
16-18 lat (grupa 12- osobowa). 
Zajęcia będą przeprowadzone 
w maju, czerwcu, wrześniu, paź-
dzierniku i listopadzie br. Zajęcia 

I grupy odbywać się będą w każdy 
poniedziałek i środę, w godz. 
16.00 - 17.30 (43 razy po 1,5 h 
= 64,5 h), natomiast II grupy - 
w każdy wtorek i czwartek w godz. 
16.00 - 17.30 ( 43 razy po 1,5 h= 
64,5 h). „Dolnośląskie Stokrotki” 
będą brały udział w imprezach 
okolicznościowych wskazanych 

przez gminę, w szczególności: 
Święcie Granitu Strzegomskiego, 
w dożynkach w Strzegomiu.

Zgłoszenia należy składać do 9 
maja br. w godzinach od 8.00 do 
16.00 w Strzegomskim Centrum 
Kultury (do pobrania na stronie 
www.strzegom.pl). Zgłoszenie 
musi zawierać zgodę rodzica/
rodziców (opiekuna/ów praw-
nych) dziecka na uczestnictwo 
w naborze, castingu i zajęciach. 
Casting odbędzie się 11 maja 
br. w SCK od godziny 15.00. 
Wyboru uczestniczek grup do-
kona komisja w skład, której 
wejdzie: instruktor tańca, nauczy-
ciel wychowania fizycznego oraz 

przedstawiciel Strzegomskiego 
Centrum Kultury. W wyniku 
przeprowadzonego castingu 
zostanie wyłoniona lista osób 
zakwalifikowanych do I i II grupy 
tanecznej. Do udziału w castingu 
wymagany jest strój sportowy 
i obuwie zmienne. Uczestnictwo 
w projekcie związane będzie 
z niewielką partycypacją w kosz-
tach zakupu stroju dla dziecka 
uczestniczącego w projekcie (nie 
więcej niż 150 zł). 

Zgłoś się do grupy tanecznej Stokrotki. Będzie super!
Zadanie Dolnośląskie Stokrotki jest współfinansowane ze środków województwa dolnośląskiego

03.05.2014 – Obchody 223. rocz-
nicy Konstytucji 3 Maja. Godz. 
10.30 – Kościół p.w. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Sazkaplerznej – Msza Św. w intencji 
Ojczyzny pod przewodnictwem J.E. 
ks. Biskupa Adama Bałabucha - su-
fragana świdnickiego. Godz. 13.00 
– Planty Strzegomskie – Festyn 
Rodzinny. W programie: koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, pre-
zentacje grup wokalno – instrumen-
talnych i tanecznych, rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego dla uczniów 
szkół podstawowych na plakat 
3-Majowy oraz konkursu na de-
korację wsi „Moja wieś ma kolor 
biało – czerwony”, quizy i konkursy 
rodzinne, wspólne grillowanie.
03.05.2014, godz. 12.00 – Centrum 
Aktywności Społecznej Karmel - 
„Na spotkanie człowieka – Ojca 
Świętego Jana Pawła II” – wernisaż 
wystawy kolekcji medali okolicz-
nościowych Adama Tyszera z Wał-
brzycha.
04.05.2014, godz. 18.00 – Bazylika 
Mniejsza p.w. św. App Piotra i Paw-
ła – „Tryptyk rzymski” – poemat 

o człowieku malowany słowem 
Papieża poety. Wystąpią: Jacek Szy-
mański – tenor, Dariusz S. Wójcik 
– bas, Maciej Ingelewicz – organy.
06.05.2014, godz. 10.00 – 18.00 – 
Centrum Aktywności Społecznej 
Karmel – „Dzień otwarty w CAS” 
z okazji 10. rocznicy przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. W pro-
gramie: prezentacja działań Orga-
nizacji Pozarządowych skupionych 
w CAS, wystawa militariów GRH 
Pancerni Strzegom, „Poznajemy 
CAS” – gra przygotowana przez 
harcerzy ZHP i ZHR, prezentacje 
multimedialne z działań prowadzo-
nych w CAS, konkurs wiedzy nt. 
Unii Europejskiej, wystawa fotogra-
fii „Klasztor przed i po remoncie”, 
wspólne grillowanie organizacji 
pozarządowych NGO. Podczas 
Dnia Otwartego udostępnione do 
zwiedzania zostaną pomieszczenia 
PIT oraz Izby Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej.
08.05.2014, godz. 16.00 – Centrum 
Aktywności Społecznej Karmel 
– „Japonia – kraj kwitnącej wiśni 
i lodów o smaku zielonej herba-

ty” – spotkanie z podróżnikiem 
Bolesławem Grabowskim. Barwna 
opowieść o fascynującej podróży 
po Japonii, slajdy i niezwykłe pa-
miątki.
23.05.2014, godz. 10.00 – Sala 
Balowa SCK II – Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej przygotowany przez 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu przy 
współudziale SCK.
25.05.2014, godz. 14.00 – Kościół 
p.w. Trójcy Św. w Olszanach – 
Koncert Pieśni Religijnej w wyko-
naniu zespołów folklorystycznych 
z Dolnego Śląska. Koncert zor-
ganizowany z inicjatywy Zespołu 
Folklorystycznego Olszaniacy przy 
współudziale SCK.
26.05.2014, godz. 17.00 – Sala 
Balowa SCK II – „Kobiecanki” 
– spotkanie dla Pań. Cykliczne 
wydarzenia organizowane w formie 
spotkań towarzyskich, biznesowych, 
wykładów i warsztatów o róż-
nej tematyce przygotowane przez 
założycielki Kobiecanek Aldonę 
Ziółkowską – Bielewicz – dyrektora 
strategicznego i Marzenę Michalec 
– dyrektora kreatywnego.

28.05.2014, godz. 10.00 – Sala Ba-
lowa SCK II – „Gminny Konkurs 
Historyczny” przygotowany przez 
Publiczną Szkołę Podstawową 
w Olszanach przy współudziale 
SCK.
30.05.2014, godz. 16.00 – Morawa 
– Festyn Rodzinny. W programie: 
gry i zabawy sportowo – rekreacyj-
ne, konkursy dla dzieci, wspólne 
grillowanie.

Wystawy:
03.05. – 15.05.2014 – Izba Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej CAS Karmel 
– „Na spotkanie człowieka – Ojca 
Świętego Jana Pawła II” – wystawa 
kolekcji medali okolicznościowych 
Adama Tyszera z Wałbrzycha.
08.05 – 30.05.2014 – Centrum 
Aktywności Społecznej Karmel 
– „Japonia – kraj kwitnącej wiśni 
i lodów o smaku zielonej herbaty” 
– wystawa fotografii podróżnika 
Bolesława Grabowskiego.
Imprezy wyjazdowe:
11.05.2014, godz. 17.00 – Opera 
Wrocławska – „Łucja z Lammer-
mooru” - Gaetano Dionizetti

Co ciekawego będzie się działo w kulturze w maju?
Strzegomskie Centrum Kultury prezentuje najważniejsze wydarzenia kulturalne zaplanowane na maj 2014’

74. rocznicę Zbrodni Katyńskiej obchodzono w tym roku w Strzegomiu 14 kwietnia. Z tej okazji władze Strzegomia, 
poczty sztandarowe ze strzegomskich szkół oraz przedstawiciele innych instytucji zgromadzili się przy Skwerze Sybi-
raków, by uczcić pamięć poległych.

Pełna wersja ogłoszenia o naborze dziewcząt do udziału w 2 grupach tanecz-
nych Strzegomskiej Akademii Tańca „Dolnośląskie Stokrotki” znajduje się na 
www.strzegom.pl.

Gmina Strzegom ogłasza nabór dziewcząt do udziału 
w dwóch grupach tanecznych Strzegomskiej Akademii 
Tańca „Dolnośląskie Stokrotki”.
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W niedzielę, 6 kwietnia 
br. ruszyła wiosenna edycja 
Listy Przebojów Ludowych 
Radia Wrocław. Rywalizację 
rozpoczęło siedem zespołów 
ludowych z różnych zakątków 
Dolnego Śląska, w tym nasz 
lokalny zespół folklorystycz-
ny - Goczałkowianie z Go-
czałkowa. W związku z tym 
wsz ystk ich mieszkańców 
gminy Strzegom, i nie tylko, 
zachęcamy do oddawania na 
nich swoich głosów. 
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Głosuj na zespół z Goczałkowa

Kosz t  wykonan i a  p r ac 
w przetargu określono na 
kwotę ponad 892 tys. zł . 
Środki na ten cel pochodzą z 
Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji. Wkład finansowy 
gminy Strzegom wyniósł 220 
tys. zł. Długość remontowa-
nego odcinka wyniesie prawie 
1,9 km (od posesji nr 3 do 
skrzyżowania z drogą powia-
tową Stawiska - Świebodzice). 
W ramach wykonywanych 
prac remontowi poddana 
zostanie także zatoka auto-
busowa. Planowany zakres 
robót obejmie między inny-
mi: frezowanie nawierzchni, 
wykonanie warstwy ścieralnej 
z mieszanki mineralno-asfal-
towej, wykonanie zjazdów na 
posesje, ścięcie i uzupełnie-
nie poboczy, oczyszczenie 
i  odmulenie  rowów wraz 

z  ocz y sz cz e-
n i e m  p r z e -
p u s t ó w  p o d 
z j a z d a m i  d o 
posesji, remont 
uszkodzonych 
p r z e p u s t ó w 
o r az  ocz y sz-
czenie i remont 
uszkodzonych 
p r z e p u s t ó w 
p o d  d r o g ą . 
W ramach prac 
przeprowadzo-
ny także zosta-
nie remont mo-
stu przy posesji 
nr  20, dzięki 
któremu zwięk-
szona zostanie 
przepustowość 
p r z e p ł y w u 
wody  p r aw ie 
o 50%. 

Droga do remontu
W ramach prac przeprowadzony zostanie remont mostu przy posesji nr 20 i zatoki autobusowej

Od ponad dwóch miesięcy 
mieszkańcy wsi Żelazowa 
mogą cieszyć się zrewitalizo-
wanym jeziorkiem zlokali-
zowanym w pobliskim lesie. 
– Jeziorko zostało wyczysz-
czone. Maszyny budowlane 
wywiozły muł, zostały wyko-
nane wały, zakupiono kamień 
granitowy, którym wyłożono 
kaskady. Chcemy, aby jeziorko 

stało się atrakcją turystyczną 
- skomentował sołtys Żelazo-
wa, Sebastian Czerniawski. 
W planach jest jeszcze zasianie 
świeżej trawy oraz postawienie 
koszy na śmieci. – Dzięki temu 
powstanie u nas przyjemny 
teren rekreacyjny, nie tylko 
dla mieszkańców, ale także dla 
odwiedzających.
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Rewitalizacja tajemniczego jeziorka w Żelazowie
Chcemy, aby jeziorko stało się atrakcją turystyczną - skomentował sołtys Żelazowa, S. Czerniawski. - Dzięki temu powstanie tu przyjemny teren rekreacyjny

W szkoleniach brali udział 
mieszkańcy sołectw: Goczał-
ków, Żelazów, Wieśnica, Ru-
sko i Jaroszów. 
Warsztaty szko-
len iowe  by ł y 
przeprowadzo-
ne przez cer-
ty fikowanych 
p r z e z  Ur z ąd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 
moderatorów - 
Martę i Macieja 
Zawieruchów. 
Wynikiem prac 
mieszkańców 
w/w wsi i mode-
ratorów będzie 
o p r a c o w a n i e 
Sołeckich Stra-
tegii Rozwoju 
poszczególnych 

sołectw. Kolejnym etapem bę-
dzie zaakceptowanie  i przyjęcie 
w formie uchwały strategii 

przez zebrania wiejskie po-
szczególnych wsi. 

red

Odbyły się warsztaty
W tych szkoleniach wzięli udział mieszkańcy pięciu wsi z gminy Strzegom  Nowy plac zabaw

 jest już gotowy!
Zakończono prace przy 

budowie placu zabaw dla 
dzieci  w Jaroszowie roz-
poczęte  z  końcem marca 
bieżącego roku. W połowie 
marca wyłoniono wykonaw-
cę zadania, firmę Magiczna 
Tęcza z Łysomic w powiecie 
toruńskim, której oferta ceno-
wa na wykonanie zamówienia 
wynosiła około 40 tys. zł. 

Pr z edmiot  z amówien ia 
obejmował przygotowanie 
terenu pod plac zabaw, wyko-
nanie robót ziemnych, wyko-
nanie nawierzchni trawiastej, 
nasadzenia zieleni ozdobnej, 
wykonanie ogrodzenia oraz 
wyposażenie placu zabaw. 
Wyposażenie placu zabaw 
to m. in. huśtawka podwójna 
i huśtawka ważka, spręży-
nowiec, karuzela tarczowa 
z siedziskiem, piaskownica 
o pow. 9 m2. Na terenie placu 
zabaw nie mogło zabraknąć 
również ławek, na których 
opiekunowie będą doglądać 
swoje pociechy.

red

W ostatnim czasie w Żelazowie z pomocą środków Unii 
Europejskiej przeprowadzono rewitalizację zbiornika wod-
nego. Inicjatorem akcji było Nadleśnictwo Jawor.

W kwietniu br. w świetlicy wiejskiej w Wieśnicy odbyły się warsztaty szkoleniowe zorga-
nizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i gminę Strzegom, 
przygotowujące do opracowania Sołeckich Strategii Rozwoju.

Niedawno rozstrzygnięto przetarg na re-
mont drogi powiatowej nr 2919 D w miej-
scowości Olszany, zniszczonej przez po-
wodzie i podtopienia. Inwestycję tę wykona 
firma Bisek – Asfalt z Kostomłotów. 

Głosować można w tygodniu 

bądź w trakcie trwania au-

dycji (w każdą niedzielę od 

godz. 7.00-10.00), dzwoniąc 

lub wysyłając sms na numer: 

72280 - treść SMS-a: RW 

KAPELA GOCZAŁKOWIANIE. 

Konkurs trwa 3 miesiące.
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Grupa judoków z AKS-u 
Strzegom zawitała w sobotę, 
12 kwietnia br. na zawody 
do austriackiej miejscowości 
Rohrbach. Międzynarodowy 
Turniej Judo o Mistrzostwo 
Górnej Austrii odbył się w ka-
tegorii młodzików i dzieci. 

W zawodach wzięły udział 
kluby z kilku europejskich 
państw m. in.: Austrii, Nie-
miec, Czech, Słowacji, Szwaj-
carii, Rumuni i Polski. Nasi 
judocy zaprezentowali się 
z bardzo dobrej strony i po-
kazali dobre przygotowanie 
techniczne i kondycyjne do 
zawodów. W zawodach w Au-
strii swoją radą i doświad-
czeniem służył trener Paweł 
Lasota, który mobilizował 
zawodników do kolejnych 
walk. Pojedynki na matach 
były zacięte, co w niektórych 

przypadkach kończyło się 
kontuzjami, które wykluczyły 
z dalszej rywalizacji Bartka 
Duszaka i Jakuba Miszkie-
wicza. Pozostali zawodnicy 
po stoczeniu emocjonujących 
walk na tatami w Rohrbach 
uplasowali się na następu-
jących pozycjach: Patr ycja 
Duszak zdobyła 1. miejsce, 
Gracjan Poterała i  Antoni 
Wojtasik - 2. miejsce. Trze-
cią lokatę wywalczyli: Han-
na Fedyczkowska, Sandra 
Baranowska, Dawid Hypta 
i Maksymilian Pawlica. Tuż 
za podium - na 5. miejscu 
- uplasowali się Sara Dy-
nowska, Tomasz Brzegowy 
i  Marcin Dawid. Życzymy 
młodym judokom wielu suk-
cesów na matach w kraju i za 
granicą. 

red

Bieg pamięci 2014

Gmina Strzegom zapra-
sza do udziału w XXVIII 
Ogólnopolsk ich  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. 

Celem biegu jest: uczczenie 
pomięci ofiar byłego obozu 
Gross-Rosen. Organizatora-
mi imprezy są: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Krajo-
we Zrzeszenie LZS, Urząd 
Marszałkowski we Wrocła-
wiu, Gmina Strzegom, Dol-
nośląskie Zrzeszenie LZS, 
Oddział Miejsko-Gminny 
Związku Ochotniczej Straży 
Pożarnej RP w Strzegomiu, 
Strzegomskie Centrum Kul-
tury. Zgłoszenia do biegów 
przyjmowane są do 7 maja br. 
- Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Świdnicy, nr tel. (74) 851 98 
19, 607 13 30 24. Dodajmy, 
że biegi w Rogoźnicy będą 
relacjonowane przez Radio 
Wrocław.
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A KS  G r a n i t  S t r z e g o m 
S. A. dzielnie radzi sobie 
w  ro z g r y w k ac h  I V  l i g i 
dolnośląskiej. Ostatnio 
wyspecjalizował się w zwy-
cięstwach na wyjeździe, 
zaś zdecydowanie trudniej 
mu idzie w meczach na 
własnym terenie.

Po niezwykle efektownej 
wygranej z rezerwami Mie-
dzi (4:0 w Legnicy) nasza 
drużyna ponownie zagrała 
słabiej i przegrała w Strze-
gomiu z LZS-em Stary Śle-
szów 0:1. Choć gwoli prawdy 
trzeba przyznać, że jedyne 
trafienie w tych zawodach 
padło w kontrowersyjnych 
okolicznościach – po faulu 
na bramkarzu AKS-u, Seba-
stianie Nowaku.  – Szkoda 
kolejnych punktów straco-

nych u siebie. Zagraliśmy 
dużo gorzej niż w Legnicy 
i postaramy się odrobić tę 
stratę w Szczedrzykowicach 
– podkreślił kapitan AKS-u, 
Marcin Buryło. Konfronta-
cja z Orkanem nie należała 
do ła twych, jednak AKS 
kolejny raz udowodnił, że 
lepiej czuje się w delegacji. 
Strzegomianie, po golach 
Marcina Buryło i Michała 
Sudoła, wygrali 2:0 i utrzy-
mali 6. miejsce w tabeli. - 
Jestem zadowolony z tego, że 
zdobyliśmy 3 punkty z Or-
kanem. Muszę podkreślić, 
że boisko w Szczedrzyko-
wicach nie było zbyt dobrze 
przygotowane, dodatkowo 
w 1. połowie grę obu dru-
ż ynom utrudnia ł  boczny 
wiatr. Stworzyliśmy sobie 
w przekroju całego meczu 

wiele szans, mieliśmy cały 
czas inicjatywę. Gospodarze 
niczym nas nie zaskoczyli. 
Sędzia w tym spotkaniu był 
bardzo skrupulatny i poka-
zywał wiele kartek za prze-
winienia. Zespoły kończyły 
w 10 i dzięki temu zrobiło się 
trochę luźniej na płycie bo-
iska. Wierzę, że teraz będzie-
my tak skuteczni w meczach 
na własnym stadionie – mó-
wił Jarosław Krzyżanow-
ski. W Wielką Sobotę (19 

kwietnia) AKS podejmował 
u siebie Granicę Bogatynia, 
którą pokonał w 1. rundzie 
3:1 na wyjeździe. I mimo że 
po pierwszej połowie miej-
scowi prowadzili (po golu 
z rzutu karnego Sudoła w 45 
minucie) , to  zremisowal i 
1:1. Rywale z Bogatyni nie 
przestraszyli się gospodarzy 
i mogli nawet to spotkanie 
wygrać, jednak nie grzeszyli 
w tym dniu skutecznością. 

tw

Waleczny AKS
W pięciu tegorocznych meczach nasz AKS wygrał dwukrotnie, raz zremisował i przegrał dwa razy

L os  sprawi ł , ż e  repre-
zentantki Gimnazjum nr 1 
zmierzyły się w pierwszym 
meczu z drużyną z Jaroszowa. 
Mimo przewagi dziewcząt ze 
Strzegomia i wielu okazji do 
strzelenia gola, mecz zakoń-
czył się remisem 0:0. Drugie 
spotkanie, między Gimna-
zjum nr 1 a Gimnazjum nr 
2, od początku „ułożyło” się 

po myśli tych pierwszych. 
Szybko strzelona bramka za-
pewniła tej drużynie kontrolę 
przebiegu spotkania i kolejne 
gole. Ostatecznie mecz za-
kończył się wynikiem 4:1. 
Zwycięstwo w ostatnim me-
czu Gimnazjum nr 2 nad Ja-
roszowem 1:0 sprawiło, że na 
pierwszym miejscu w turnieju 
uplasowało się Gimnazjum nr 

1, na drugim - Gimnazjum 
nr 2, a na trzecim - Gimna-
zjum w Jaroszowie. Drużyna 
Gimnazjum nr 1 w składzie: 
Krzyżak, Krawczyk, Ginter, 
Brokos, Łabędzka, Maduch, 
Szewczyk, Sowa, będzie re-
prezentować naszą gminę 
w rozgrywkach na szczeblu 
powiatu. 

red

Gim 1 najlepsze!

Uroczyste otwarcie sezonu 
sportowego na Orliku w Stano-
wicach miało miejsce 12 kwietnia 
br. W konkurencjach brali udział 
sportowcy od wieku przedszkol-
nego aż do seniorów.

W konkurencjach dla przed-
szkolaków dominowały różnego 
rodzaju zabawy o charakterze 
ogólnorozwojowym. W kon-
kursach dla dzieci szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych brały 
udział zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy. W konkurencji dla 
dziewcząt - rzutów do kosza 
z różnych pozycji zwyciężyła Ania 
Maziarz. Kolejne miejsca zajęły: 
Gabrysia Śmierciak, Paulina 
Noworol oraz Jagoda Skowro-
nek. W konkurencji strzałów na 
bramkę dla chłopców ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
1. miejsce zajął Patryk Kuczma. 
Kolejne miejsca zajmowali: Jakub 
Burkiewicz i Dominik Więcław. 
W konkurencji Turbo Orlika - 
test koszykówki dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej i dorosłych 

zwyciężył Damian Sobczak, 2. 
miejsce zajął Maciej Stępień, 
a na 3. pozycji uplasowali się ex 
aequo Krystian Więcław i Karol 
Makowski. W konkurencji Turbo 
Orlik - test piłka nożna młodzieży 
ponadgimnazjalnej i dorosłych 
ponownie okazał się bezkonku-
rencyjny Damian Sobczak. Na 
pozostałych pozycjach uplasowali 
się: Krystian Więcław i Maciej 
Stępień. Gwoździem programu 
był Mini-turniej piłki nożnej 
pomiędzy Legendami Herbapolu 
Stanowice a Młodymi Wilkami 
I, II i III. Zwyciężyła drużyna 
Młodych Wilków III w składzie: 
Jakub Pawełek, Maciej Stępień, 
Damian Sobczak, Krystian Sob-
czak, Karol Makowski, Paweł 
Leśnicki oraz Krystian Więcław. 
Wszystkie konkurencje prowadził 
animator Orlika Rafał Podfi-
górny. Drobne upominki dla 
wszystkich uczestników imprezy 
oraz dyplomy dla zwycięzców 
ufundował OSiR Strzegom.

red

Sezon sportowy rozpoczęty!

Po rozegraniu 22 kolejek AKS Granit Strzegom S. A. zajmuje 6. miejsce w tabeli 
IV ligi dolnośląskiej. W sumie nasz klub wygrał 10 razy, 4 mecze zremisował i 8 
przegrał. Zdobył 34 punkty, strzelając 30 bramek i tracąc 26 goli. Najlepszymi 
strzelcami AKS-u są: Marcin Dobrowolski i Michał Sudoł - 7 trafień.

Równolegle do zawodów dziewcząt rozgrywany był turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora OSiR-u w Strze-
gomiu. Stał on na wyjątkowo wyrównanym poziomie. Świadczą o tym wyniki spotkań - każda z drużyn na przemian 
wygrywała i przegrywała swoje spotkania, a na końcowe rozstrzygnięcie trzeba było czekać do ostatniego meczu. Po 
jego zakończeniu okazało się, że aż trzy drużyny mają tyle samo punktów i o końcowym wyniku decydował bilans 
bramkowy. Tu najlepsza okazała się ekipa z Gimnazjum nr 2, wyprzedzając Gimnazjum z Jaroszowa i Gimnazjum nr 1. 
Czwarta lokatę zajęli uczniowie Gimnazjum w Goczałkowie.

W turnieju piłki nożnej dziewcząt o mistrzostwo gminy Strzegom, który odbył się 15 
kwietnia br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, wzięły udział drużyny 
z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum z Jaroszowa.

Wywalczyli sukcesy w Austrii

Podczas zawodów, naszych judoków przywitał prezes Polonii Górnej Austrii 
- Mariusz Wojciów, były zawodnik oraz przyjaciel sekcji. Za okazaną życzli-
wość i nieocenioną pomoc w organizacji pobytu zawodników w Austrii, judocy 
wręczyli prezesowi mały upominek. 
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Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego
w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stano-
wiących własność gminy 
Strzegom przeznaczo-
nych do:
- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 88/
B/2014 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 9 kwietnia 
2014 r. 
- oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 94/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 22 
kwietnia 2014 r.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiące własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży - zgodnie z Za-
rządzeniem nr 91/B/2014 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 16 
kwietnia 2014 r.

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.) informu-
ję, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiące własność 
gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:
- sprzedaży - zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr 102/B/2014, nr 103/
B/2014 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 ze zm.) gmina Strzegom 
informuje, że w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.:
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZ-
NYCH DO UZDATNIANIA WODY 
BASENOWEJ ORAZ ŚRODKÓW 
CZYSZCZĄCYCH I ELIMINUJA-
CYCH WSZELKIE OSADY.
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
wykonawcy:
oferta nr 2
Chemi Kam Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 26
42-506 Będzin
cena 63 448,11 zł
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 
ust. 1 w/w ustawy – wybrano ofertę 
najkorzystniejszą - oferta z najniższą 
ceną. W postępowaniu złożono ofer-
ty następujących Wykonawców oraz 
przyznano im następującą punktację 
w kryterium oceny ofert – cena 100%: 
oferta nr 1 
VOLLMER - Basen Serwis Sp. z o. o.
ul. Szymanowskiego 16
59 - 900 Zgorzelec
cena 64 720,14 zł
oferta nr 2
Chemi Kam Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 26
42-506 Będzin
cena 63 448,11 zł
oferta nr 3
WELLPOOL Sp. z o.o.
ul. Dziendziela 24
43 - 190 Mikołów
cena 74 365,00 zł
oferta 1 – 98,03%
oferta 2 – 100%
oferta 3 – 85,92%

nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ul. Kolonijnej o powierzchni 
1.024 m2, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 41.293,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.06.2014 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-

strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
6MN15 – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolnosto-
jąca lub bliźniacza. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
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 terminie 
do dnia 02.06.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-

niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 

Komisji Przetargo-
wej bezpośrednio 
przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna 
może być zawarta 
wyłącznie z pod-
miotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie 
przeprowadzony 
zgodnie z prze-
pisami Rozpo-
rządzenia Rady 
Ministrów z dnia 
14 września 2004 
roku w sprawie 
trybu przeprowa-
dzania przetar-
gów oraz rokowań 
na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. 
z 2004 roku, Nr 
207, poz. 2108 
z późn. zm.).
Dodatkowe infor-
macje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 

internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny

na oddanie w najem komór-
ki, o pow. 3,00 m2, położonej 
w granicach działki nr 1200, 
AM-14, obr - 3, w Strzego-
miu, przy budynku – Rynek 1. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 15 
maja 2014 roku, o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem komórki na 
kwotę 1,56 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-

ki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to: Bank Zachodni WBK S.A. 
O / Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 12 maja 2014 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
komórki, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 

dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka pod-

stawowa ustalona dla komó-
rek.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 30 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu. Uchyle-
nie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek 
wadium. Komórka będąca 
przedmiotem przetargu jest 
wolna od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Komórka udostępniona będzie 
dla wszystkich zainteresowa-

nych do oglądania w dniu 12 
maja 2014 roku, w godzinach 
od 10.00 do 10.15.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny, nieograniczony

na kandydata na stanowisko 
dyrektora Publicznego Przed-
szkola Nr 4 w Strzegomiu, 
przy ul. T. Kościuszki 51
Do konkursu może przystąpić 
osoba, która spełnia wymagania 
wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 października 2009 r. 
w sprawie wymagań, jakim po-
winna odpowiadać osoba zaj-
mująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierowni-
cze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz. U. Nr 
184, poz. 1436 z późn. zm.).
Zgłoszenie do konkursu po-
winno zawierać:

 uzasadnienie przystąpienia a) 
do konkursu wraz z koncep-
cją funkcjonowania i rozwoju 
publicznego przedszkola,
poświadczoną przez kandy-b) 
data za zgodność z orygi-
nałem kopię dowodu osobi-
stego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 
oraz poświadczającego oby-
watelstwo kandydata,
życiorys z opisem przebiegu c) 
pracy zawodowej, zawierają-
cy w szczególności informa-
cje o: 
- stażu pracy pedagogicznej 

- w przypadku nauczyciela, 
albo

- stażu pracy dydaktycznej - 
w przypadku nauczyciela 
akademickiego, 

oryginały lub poświadczone d) 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopie dokumen-
tów potwierdzających posia-
danie wymaganego stażu 
pracy, o którym mowa w lit. c,
oryginały lub poświadczone e) 
przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopie do-
kumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego wy-
kształcenia, w tym dyplomu 
ukończenia studiów wyższych 
lub świadectwa ukończe-
nia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo 
świadectwa ukończenia kur-
su kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą,
zaświadczenie lekarskie f) 
o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
pracy na  stanowisku kierow-
niczym,
oświadczenie, że przeciwko g) 
kandydatowi nie toczy się po-
stępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub postępowanie dys-
cyplinarne,
oświadczenie, że kandydat h) 
nie był skazany prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat i) 
nie był karany zakazem peł-
nienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 168),
oryginał lub poświadczoną j) 
przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopię aktu 
nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomo-
wanego - w przypadku na-
uczyciela, 
oryginał lub poświadczoną k) 
przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię karty oce-
ny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego,
oświadczenie, że kandydat l) 
nie był karany karą dyscypli-
narną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. - Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) 
lub w art. 140 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.),

oświadczenie, że kandydat m) 
wyraża zgodę na przetwa-

rzanie swoich danych osobo-
wych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) w celach prze-
prowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z po-
danym adresem zwrotnym, 
tel. kontaktowym i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dy-
rektora (nazwa placówki)”, 
w terminie do dnia 14 maja 
2014 r. na adres:
 Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom 
(decyduje data wpływu do Urzę-
du Miejskiego)
lub osobiście w Wydziale Ob-
sługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38 – parter, pok. nr 15.
Konkurs zostanie przeprowa-
dzony nie później niż w ciągu 
14 dni roboczych od upływu ter-
minu składania ofert. O termi-
nie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomie-
ni indywidualnie. Konkurs prze-
prowadzi komisja konkursowa 
powołana przez Burmistrza 
Strzegomia.

BurmIStrz StrzeGomIa
 /-/mgr zbigniew Suchyta

BURMISTRZ STRZEGOMIA ogłasza konkurs
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