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Mieszkańcy wykazują się niezwykłą ofiarnością i reagują na wszystkie prośby

Solidarni z Ukrainą

To zaszczyt
i wyzwanie

Już ponad 300 osób z Ukrainy – głównie matki z dziećmi – przebywa w Strzegomiu i okolicznych wsiach. To tak jakby w naszej gminie utworzono dodatkowe sołectwo. – Musimy zrobić
wszystko, by stworzyć gościom zza wschodniej granicy dobre warunki do życia i pracy – podkreślają władze Strzegomia, jednocześnie dziękując mieszkańcom za okazane serce i wspaniałe gesty solidarności z ukraińskim narodem.
Zgodnie z decyzją wojewody
dolnośląskiego o przyjmowaniu
uchodźców, samorząd podjął
decyzję o przygotowaniu miejsc
noclegowych. Uchodźcy są rozlokowani m.in. w strzegomskim
klasztorze u sióstr Elżbietanek,
w świetlicach wiejskich w Jaroszowie i Żelazowie oraz u rodzin
prywatnych. W dalszym ciągu
można przyjmować rodziny
z Ukrainy pod swój dach. Fakt
ten prosimy zgłaszać pod numerami telefonów: 601 942 742 lub
509 251 079.
Mieszkańcy wykazują się niezwykłą ofiarnością i reagują
na wszystkie prośby, które są
do nich kierowane m.in. poprzez media społecznościowe.
– Ubrania, pralki, telewizory,
suszarki, produkty żywnościowe – wszystko trafiło, dzięki
wrażliwości państwa serc, do
potrzebujących. Bardzo prosimy
o dostarczanie nadal (do CAS
Karmel) produktów żywnościowych tj. pasztetów, konserw,
dżemów, mleka, płatków, kaszek,
makaronów i kasz, ponieważ
każdego dnia przybywają do
naszej gminy kolejne rodziny.
Nie zamykajmy swoich serc... –
podkreśla zastępca burmistrza
Strzegomia Tomasz Marczak.
10 marc a w S tr z egomskim Centrum Kultur y

Wybrali nowe władze rady 

str. 3

Wybór nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Strzegomiu, zmiany na stanowiskach przewodniczących 3 komisji, ślubowanie nowego radnego i szereg podjętych
uchwał – tak wyglądała w skrócie marcowa (7.03) sesja, która tradycyjnie odbyła się w sali konferencyjnej strzegomskiego magistratu.

zorganizowano spotkanie adresowane do obywateli Ukrainy,
którzy w związku z wojną w ich
kraju przebywają w Strzegomiu. W jego trakcie przybliżono wszystkie formy pomocy,
jakie mogą uzyskać. Władze
miasta oraz przedstawiciele
placówek oświatowych i gminnych instytucji m.in. Ośrodka
Pomocy Społecznej opowiedzieli, w jaki sposób i w jakim
zakresie ich instytucje wspierają
uchodźców. – To było ważne
i potrzebne spotkanie – podkreślali jego uczestnicy.
Dzieci ukraińskich uchodźców rozpoczęły już lub wkrótce
rozpoczną naukę w strzegomskich szkołach i przedszkolach. W PSP nr 2 tworzone są

Pomnik ponad
podziałami

STRZEGOM POMAGA
UKRAINIE

tzw. oddziały przygotowawcze.
Zgodnie z planem powstaną trzy
takie oddziały (jeden dla 25 osób,
dwa dla 20 osób). Lekcje będą
prowadzić nauczyciele z Ukrainy
i ich asystenci. Oddział przygotowawczy to specjalna forma
kształcenia dla obcokrajowców,
którzy nie posługują się językiem
polskim. Ukraińskie dzieci, które
władają choć trochę językiem
polskim, zostały przyjęte do
pozostałych klas i uczęszczają na
zajęcia z polskimi dziećmi.

Radni wyrazili zgodę na
budowę Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Strzegomiu. Będzie on zlokalizowany
u zbiegu ulic: Bohaterów
Getta, Dolnej i św. Tomasza
(w pobliżu estakady kolejowej). Jak będzie wyglądał?

str. 4

„Laboratoria przyszłości”

str. 4

Od 1 września br. uczniowie naszych szkół będą mogli korzystać
z nowo utworzonych pracowni z nowoczesnym sprzętem. W ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” placówki
oświatowe z gminy Strzegom otrzymały od państwa wsparcie
finansowe w wysokości 565,6 tys. zł.

AKS wznowił
rozgrywki

red

Ukrainki poszukują pracę w wielu różnych zawodach: fryzjerka, krawiec, kucharz, nauczyciel/lektor j. angielskiego, kosmetyczka, pracownik handlowy, programista komputerowy, pracownik kolei, mechanik/elektryk, technolog żywienia, księgowa, nauczyciel muzyki, pracownik produkcji,
obsługa sklepu internetowego, pracownik wodociągów, stomatolog, pracownik administracyjny,
dyspozytor pogotowia, przedstawiciel handlowy, magazynier, pielęgniarka, piekarz, pracownik
agencji reklamy, pracownik ogrodniczy, logistyk, pracownik biura turystycznego (znajomość j. angielskiego). W przypadku posiadania propozycji pracy prosimy o kontakt z zastępcą kierownika
OPS Strzegom – Eweliną Guźniczak, tel. 74 647 71 88.

w SKRÓCIE:

Zapraszamy do lektury wywiadu z nowo wybranym
prz ewodnicząc ym Rady
Miejskiej w Strzegomiu –
Piotrem Szmidtem, który informuje m.in. o tym, dlaczego
postanowił kandydować na
to stanowisko. Co jeszcze
ciekawego powiedział nasz
rozmówca?

str. 2

Kanalizacja z Polskiego Ładu 

str. 9

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakończenie kanalizacji sanitarnej w gminie
Strzegom etap I – budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce
i Grochotów”. Prace rozpoczęto od budowy sieci kanalizacji
tłocznej w Grochotowie. Kiedy zaplanowane jest zakończenie?

w SKRÓCIE:

Od porażki na własnym boisku z liderem tabeli – Lechią
Dzierżoniów 0:1 rozpoczęli
tegoroczne mecze w IV lidze
dolnośląskiej (wschód) piłkarze AKS-u Strzegom. Miejmy nadzieję, że to „pierwsze
koty za płoty”. Trzymamy
kciuki za naszych piłkarzy.

str. 8

w SKRÓCIE:

W komunikatach na www.strzegom.pl znajduje się ulotka informacyjna w języku ukraińskim przygotowana dla uchodźców
przez Kancelarię Prezydenta RP. Można się z niej dowiedzieć
o sposobach legalizacji pobytu, co należy zrobić po przekroczeniu
granicy, jak podjąć pracę i jak skorzystać z opieki medycznej.

„Dzień Sołtysa”

Kiedy „Strzegom A Cappella”?

Z okazji „Dnia Sołtysa”, który obchodzono 11 marca, władze
samorządowe Strzegomia złożyły gospodarzom naszych sołectw serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz
sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców. – Wyrażając uznanie dla waszego zaangażowania, życzymy dobrej
energii i przyjaznych ludzi dookoła, a także satysfakcjonującej
współpracy, pełnej wzajemnego szacunku – podkreślają.

Znamy już dokładną datę 3. edycji festiwalu muzyki klasycznej
„Strzegom A Cappella”. To wspaniałe wydarzenie muzyczne
odbędzie się w dniach 26–28 sierpnia. Już teraz zapraszamy
nie tylko naszych mieszkańców, ale również gości spoza naszej
gminy. – Mamy nadzieję, że będą państwo z nami, a nam uda
się przygotować program na równie wysokim poziomie jak
w latach ubiegłych – podkreślają organizatorzy.

Ulotka po ukraińsku
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

18 marca 2022

To zaszczyt i wyzwanie
– Zrobię wszystko, żeby nasza Rada Miejska nadal była przykładem współpracy, merytorycznej dyskusji, a przede wszystkim zgody – mówi Piotr Szmidt

Ma 58 lat i mieszka w Stanowicach. Od 16 lat mocno angażuje się w sprawy strzegomskiego samorządu i jak mało kto zna
naszą gminę od podszewki. Piotr Szmidt opowiada nam o tym,
skąd pomysł o kandydowaniu na stanowisko przewodniczącego RM w Strzegomiu, w jaki sposób będzie chciał wykorzystać
swoje wieloletnie doświadczenie i jakie zadania stoją przed naszym samorządem w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą.

– Panie Piotrze, proszę przy- czas współpracuję z organizabliżyć nam swoją sylwetkę.
cjami pozarządowymi – jestem
członkiem wspierającym OSP
– Jestem nauczycielem języka Stanowice oraz LKS Herbapol
angielskiego w Zespole Szkol- Stanowice. Jestem także członno–Przedszkolnym w Stano- kiem Towarzystwa Miłośników
wicach. Pracuję w zawodzie Strzegomia. Interesuje mnie
33 lata. Moja żona Kazimiera sport (szczególnie piłka nożna),
jest nauczycielką w Publicznym turystyka krajoznawcza i górPrzedszkolu w Stanowicach. ska, historia, muzyka (metaloNasza córka jest nauczycie- wa). Lubię także dobre książki
lem akademickim – doktorem i filmy historyczne. Ważne
w Katedrze Krytyki Współ- miejsce w moim życiu zajmuje
czesnej Wydziału Polonistyki działalność na rzecz środowiska
Uniwersytetu Jagiellońskiego. lokalnego, a ukoronowaniem tej
Jest także pisarką oraz krytyczką działalności jest satysfakcja, gdy
literacką i telewizyjną. Intere- coś pożytecznego uda się dla
suję się sprawami wsi, w której mieszkańców zrobić.
mieszkam – byłem członkiem
– Skąd decyzja o kandydoRady Sołeckiej i jestem członkiem Stowarzyszenia Miesz- waniu na stanowisko przekańców na Rzecz Rozwoju Wsi wodniczącego Rady Miejskiej
Stanowice. Moja działalność w Strzegomiu? Czy liczył pan
w Radzie Miejskiej rozpoczęła na 100-procentowe poparcie ze
się w 2006 roku. Dwukrotnie strony koleżanek i kolegów?
byłem wiceprzewodniczącym
– Praca w samorządzie oznaRady Miejskiej w Strzegomiu,
przewodniczyłem Komisji Re- cza wiele różnych wydarzeń
wizyjnej oraz Komisji Oświaty – chwil trudnych, podniosłych,
i Wychowania. Byłem prze- czasem łatwych, często przywodniczącym Gminnej Rady jemnych i radosnych. I takie
Pożytku Publicznego. Cały radosne wydarzenie miało

miejsce niedawno. Po rezygnacji Tomasza Marczaka z funkcji
przewodniczącego zaszła konieczność wyboru następcy. Klub
Radnych „Razem dla Gminy
Strzegom” zaproponował mi
objęcie tego stanowiska. Wyraziłem chęć kandydowania, nastąpiły wybory i wtedy zdarzyło
się coś niezwykłego – wszyscy
radni opowiedzieli się za moją
kandydaturą. Jest mi niezmiernie
miło, że tak się stało i wszyscy
radni swoją decyzją powierzyli
mi to stanowisko. Jest to dla
mnie ogromne wyróżnienie –
przypadł mi w udziale zaszczyt
stanąć na czele grupy doświadczonych samorządowców. Jest to
zaszczyt, a zarazem wyzwanie,
któremu postaram się sprostać.
– W jaki sposób będzie pan
chciał wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie w pracy
samorządowca?

– Deklaruję, że zrobię wszystko, żeby nasza Rada Miejska
nadal była przykładem współpracy, merytorycznej dyskusji,
a przede wszystkim zgody. Czego, jak czego, ale zgody i zrozumienia w tych trudnych czasach
potrzeba nam najbardziej. Nasi
mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że ich przedstawiciele,
czyli my radni, są odpowiedzialni i dzięki temu zapewniają
im spokój, bezpieczeństwo,

z d j ę cie n umeru

Granitobus jak… malowany!

Najnowszy pojazd komunikacji gminnej, któremu nasi mieszkańcy niedawno nadali imię
„Granitobus”, zmienił właśnie swój fabryczny wizerunek. W nawiązaniu do granitu został
oklejony, by nie było żadnych wątpliwości skąd pochodzi. Z tyłu busa można dowiedzieć się
też o portalu www.eurzad.strzegom.pl, dzięki któremu m.in. można dokonywać wszelkich
płatności bez wychodzenia z domu. Pomysłodawcą oklejenia busa był strzegomski samorząd,
projekt wykonał Marcin Bernatek, zaś aranżację Tomasz Dumiński.
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stabilizację i przewidywalność
w swoich decyzjach.
– Jakie zadania stoją przed
radą miejską w kontekście wojny
na Ukrainie?

– Mam świadomość, że obejmuję funkcję przewodniczącego w bardzo trudnych dla
nas wszystkich czasach. Ta
straszna, bezsensowna wojna
wymaga od nas mobilizacji i zmierzenia się z czymś,
na co nie byliśmy absolutnie
przygotowani. Jednak po kilkunastu już dniach tego konfliktu można powiedzieć, że
bardzo dobrze sobie radzimy
z problemami pojawiającymi
się w związku z przyjęciem
uchodźców z Ukrainy. Nasi
mieszkańcy odpowiadają błyskawicznie na sugestie i apele
władz gminy, które dają nam
przykład szybkiego i rozważnego działania. Nie wiemy, co
nas jeszcze czeka w związku
z toczącą się wojną. Na pewno
jeśli będziemy działać wspólnie
i solidarnie, to łatwiej nam będzie przetrwać ten trudny czas.
– Komu chciałby pan
podziękować?

– Wszystkim radnym dziękuję za udzielone wsparcie
i oddane głosy. Za wsparcie
dziękuję także burmistrzowi

Zbigniewowi Suchycie, jego za- dziękuję za wszystkie gratulacje
stępcy Tomaszowi Marczakowi i miłe słowa.
oraz naszym sołtysom. Dziękuję
– Dziękujemy serdecznie za
także mojej rodzinie – szczególnie żonie i córce. Mieszkańcom rozmowę.
red

Do końca utrzymywała kontakty z byłymi uczniami. Działała na rzecz nauczycieli

Zofia Witek nie żyje

Oświata strzegomska poniosła dużą stratę. W sobotę
5 marca zmarła Zofia Witek, nauczyciel, wychowawca,
społecznik i instruktor harcerski.
Śp. Zofia Witek
wychowała kilka
pokoleń strzegomskich uczniów. Od 1956 r.
pracowała
w Szkole Podstawowej nr 2
w Strzegomiu.
Przez wszystkie
lata swojej działalności pedagoLegendy strzegomskiej oświaty. Zofia Witek
gicznej dała się
(w środku) w towarzystwie Lidii Bednarskiej
poznać jako do(po lewej) i Krystyny Rynkiewicz (po prawej)
bry nauczyciel,
wychowawca,
społecznik i instruktor harcerski. W ZHP pełniła wiele funkcji, organizowała i prowadziła obozy harcerskie stacjonarne i wędrowne, biwaki,
akcje i zadania. Zawsze uśmiechnięta, energiczna, gotowa do działania.
Do końca utrzymywała kontakty z byłymi uczniami. Po przejściu na
emeryturę aktywnie działała na rzecz nauczycieli w stanie spoczynku.
Była długoletnim członkiem ZNP.
11 marca nastąpiło ostatnie pożegnanie w Bazylice Mniejszej pw. śś.
Piotra i Pawła w Strzegomiu, po czym została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.
Cześć Jej pamięci!

red
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Aktualności
Obrady rozpoczęły się od dwukrotnej „minuty ciszy” dla ofiar wojny na Ukrainie oraz zmarłej Amandy Różańskiej-Baranowicz

Wybrali nowe władze rady
Wybór nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu, zmiany na stanowiskach przewodniczących 3 komisji, ślubowanie nowego radnego i szereg podjętych uchwał – tak wyglądała w skrócie marcowa (7.03) sesja,
która tradycyjnie odbyła się w sali konferencyjnej strzegomskiego magistratu.
Obrady rozpoczęły się od
dwukrotnej „minuty ciszy ”
dedykowanej ofiarom wojny
na Ukrainie oraz zmarłemu
„Honorowemu Obywatelowi
S tr z egomia” – Amandzie
Różańskiej-Baranowicz.
Zmiany, zmiany
W związku z faktem, że od
1 stycznia 2022 r. zastępcą
burmistrza Strzegomia został
Tomasz Marczak, dotychczasowy przewodniczący RM,
radni byli zobligowani do
wybrania jego następcy. Został nim Piotr Szmidt, który
otrzymał 100-procentowe poparcie (wywiad z nim znajduje
się na str. 2). Zwolnione miejsce wiceprzewodniczącego

zajął z kolei Paweł Rudnicki.
Warto dodać, że w miejsce
Tomasza Marczaka do rady
wszedł Janusz Flaman, który
już wcześniej przez wiele lat
zasiadał w t ym gremium.
W trakcie sesji złoż ył on
ślubowanie.
Nastąpiły również zmiany
na stanowiskach przewodniczących 3 komisji. Nową
przewodniczącą Komisji
B u d ż e t u , F i n a n s ów, P l a nowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
została Dorota Kwaśnicka.
Komisją Oświaty i Wychowania pokieruje teraz Paweł
Durlik, zaś Komisją Skarg,
Wniosków i Petycji – Ryszard Nabiałek.

Z dokładną treścią wszystkich uchwał podjętych przez
radnych można zapoznać się w programie eSesja, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwały, programy
Podjęto uchwały ws. zmian
wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na
lata 2022–2031 i ws. zmian
budż etu gminy S tr z egom
na rok 2022. Radni upoważnili gminę do udzielania
zwolnień z podatku od nier uchomości stanowiąc ych
regionalną pomoc inwestycyjną i podjęli uchwałę
w s . s z c z e gó ł ow yc h z a s ad
ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.
W związku z rezygnacją
Agaty Burdzińskiej z funkcji
sołtysa Bartoszówka zarządzono nowe wybory, które
odbędą się 4 kwietnia o 17:00
w miejscowej świetlicy wiejs k i e j. S t r z e gom s c y r ad n i
wyrazili zgodę na budowę
„Pomnika Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej” – więcej piszemy o tym na str. 4.
Kolejne podjęte uchwały
dotyczyły m.in. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Strzegom na
lata 2019–2022 (za lata 2019–
2020), przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Osób
Starszych w Gminie Strzegom

Radni przyjęli także spra- oraz przegłosowali uchwałę
na lata 2022–2025 oraz przyjęcia Programu Wspierania woz dania z prac y stał ych dot. planu pracy na 2022 r.
Rodziny w Gminie Strzegom k o m i s j i R a d y M i e j s k i e j
TW
na lata 2022–2024.
w Strzegomiu za 2021 rok

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
Pomoc dla Ukrainy
• Nowe inwestycje
w Rogoźnicy
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
•
Bieg
Pamięci ŻołnieW soboty
14:00 – 20:00
rzy Wyklętych „Tropem
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
Wilczym”
MARZEC–KWIECIEŃ 2022
• Pomoc dla Ukrainy
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

do 19.03

Vademecum

Rynek 44

tel. 74 855 52 06

20.03–26.03

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74 647 98 70

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

27.03–2.04

tel. 74 632 38 28

Te l e w i z j ę I n t e r n e t o w ą S t r z e g o m
można oglądać za pośrednictwem
serwisu

www.strzegom.pl

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,
pod banerem projekty unijne)

Konto do wpłat pieniężnych dla mieszkańców Ukrainy:
Bank Gospodarki Żywnościowej 43 1600 1462 1026 9780 7000 0001
z dopiskiem – Ukraina
numer BIC/SWIFT PPABPLPK
Wszelkie pytania oraz każdą
formę pomocy należy zgłaszać
do zastępcy burmistrza Strzegomia
– Tomasza Marczaka
numer telefonu
601 942 742

Chęć przyjęcia do siebie
rodziny/rodzin z Ukrainy
– numer telefonu
509 251 079

Strzegom pomaga ukrainie
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Władze pragną upamiętnić 96 osób zmarłych tragicznie w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem

Pomnik ponad podziałami

18 marca 2022

Nowa sekcja TMZS

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu podjęli ostatnio uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na budowę Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Strzegomiu. Będzie on zlokalizowany
u zbiegu ulic: Bohaterów Getta, Dolnej i św. Tomasza (w pobliżu estakady kolejowej).

Wałbrzych – wyjaśniał burmistrz.
Po m n i k O fi a r
Katastrofy Smoleńskiej wykonany został z granitu strzegomskiego i granitu
„Odeszli, by mocą prawdy zwyciężyć,
czer wonego. Skała
otuleni w całun biało-czerwony,
osadzona została na
połączeni w jednej myśli...
postumencie. Front
pomnika został wyGdy o nich zapomnimy, kamienie wołać będą”.
profilowany w kształt
flagi na wietrze.
W lewej części fron„W hołdzie 96 wybitnym Polakom na czele
tu osadzono godło
z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim
Polski. W centralnym
punkcie, na półkolu,
i Pierwszą Damą RP Marią Kaczyńską,
umieszczona została tablica z tekstem
tragicznie zmarłym 10 kwietnia 2010 r.
(obok). Z boku, po jej
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem”.
prawej stronie, osadzono 96 nazwisk osób, które zginęły w katastrofie. Nazwiska
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
zmarł ych
Strzegom, 10 kwietnia 2022 r.
wycięte
zostały
z blaZ inicjatywą wystąpił burmistrz
– W budowę tego pomnika chy nieZbigniew Suchyta, pragnąc nie były angażowane żadne rdzewnej.
red
w ten sposób upamiętnić 96 osób siły i partie polityczne. Jest
zmarłych tragicznie w katastrofie to pomnik ponad podziarządowego samolotu pod Smo- łami. W katastrofie zginęleńskiem w dniu 10 kwietnia ły osoby ze wszystkich sfer
2010 roku. Pamięć o tych, którzy naszego życia: politycznego, Koszt budowy pomnika wyniósł 54 tys. Środki pochodzą
lecieli do Smoleńska, aby oddać duchownego, partyjnego, sił z budżetu gminy Strzegom. Projekt wykonała Anna Kahołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej zbrojnych. Moim zdaniem,
dokonanej na Polakach w 1940 r., ale też naszych mieszkań- linowska. Kamień ufundował Przemysław Trybuszek.
zyskała w świadomości Pola- ców, warto uczcić pamięć Wykonawcą jest Jerzy Zysk. Projekt i lokalizacja zostały
ków miano tragedii narodowej t ych osób. W ten sposób
i powinna być zachowana dla dołączymy do miast, które uzgodnione z konserwatorem zabytków.
przyszłych pokoleń.
już mają takie pomniki m.in.

Nabór do chóru
Zapraszamy wszystkie dzieci
lubiące śpiew i muzykę w wieku
7–14 lat na zajęcia nowej sekcji
„Chóru dziecięcego”, działającej
przy Strzegomskim Centrum

Uchwałą zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi
Strzegomskiej niedawno została powołana nowa sekcja.
Jest nią „Strzegomska Grupa
Poszukiwawcza TMZS”, której zadaniem będzie poszukiwanie starych artefaktów
historycznych.
– Grupa będzie zobligowana do przestrzegania prawa w zakresie poszukiwań

podziemnych i podwodnych
zgodnie z obowiązującym
prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowym dokumentem określającym tr yb poszukiwań
będzie regulamin wewnętrzny
grupy – informuje Edmund
Szczepański, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Strzegomskiej.
red

Członkami nowo powołanej grupy zostali: Dariusz Jankowski, Arkadiusz Gajos, Wojciech Styczeń, Łukasz
Borkowski, Wojciech Janiszewski, Tomasz Walat,
Dawid Klęsk i Kamil Lisaj. Nadzór organizacyjny nad
grupą ze strony zarządu TMZS pełnić będzie Józef Białek, natomiast od strony prawnej Tomasz Domagała.

Dzięki pozyskanemu wyposażeniu zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy i angażujący uczniów

„Laboratoria Przyszłości” w naszych szkołach

Kultury. Nabór w każdy wtorek
o godz. 17:00 na sali widowiskowej SCK. Uczestnictwo
w zajęciach jest całkowicie Od 1 września br. uczniowie naszych szkół będą mogli korzystać z nowo utworzonych pracowni z nowoczesnym sprzętem.
darmowe.
W ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”
placówki oświatowe z gminy Strzegom otrzymały od państwa
wsparcie finansowe w wysokości 565,6 tys. zł.

Kontakt:
instruktor – Katarzyna Borys
nr telefonu – 74 649 44 05
e-mail – k.borys@sck.strzegom.pl

Dzięki pozyskanemu wyposa- uczniów oraz sprzyjający odkryżeniu zajęcia będą prowadzone waniu ich talentów i rozwijaniu
w sposób ciekawy, angażujący zainteresowań. Wszyscy nasi

Zakupiony sprzęt pozwolił wzbogacić nasze
placówki oświatowe o:
– pracownię techniczną, robotyki, druku 3D, muzyczną
oraz wirtualną pracownię przedmiotową utworzoną
w PSP nr 2;
– pracownię techniczną, przyrodniczą, informatyczną oraz
edukacji wczesnoszkolnej utworzoną w PSP nr 4;
– pracownię robotyki i przyrodniczą utworzoną w PSP nr 3;
– pracownię przedmiotową: matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, techniki oraz “Studio multimedialne” jako pracownię fotograficzno-dziennikarską
w ZSP Jaroszów;
– mini pracownię fotograficzno-video, pracownię informatyczną z wykorzystaniem obowiązkowego zestawu 3D
w PSP Goczałków;
– pracownię programowania, geografii, fizyki, plastyczną
oraz techniczną utworzoną w PSP Kostrza;
– profesjonalny sprzęt fotograficzny i audiowizualny na
zajęciach z j. polskiego, plastyki, geografii, matematyki
i historii w ZSP Stanowice;
– pracownię robotyki, biologiczno-przyrodniczą oraz kącik
kulinarny w PSP Olszany.

uczniowie będą mogli uczyć
się poprzez eksperymentowanie i będą mogli zdobywać w ten sposób praktyczne

umiejętności. Jedynym z celów
programu jest rozwijanie zainteresowań i szukanie dróg do
własnego rozwoju.

Jakie pieniądze na nowy sprzęt OTRZYMAŁY szkoły?
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu
– 170,4 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu
– 145,2 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu
– 70 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie
– 60 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie
– 30 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy
– 30 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach
– 30 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach
– 30 tys. zł

W ydarzenia

5

Nagrody były zróżnicowane, a ich wartość wynosiła od 500 do 3500 zł w zależności od ilości i jakości podejmowanych przez sołectwa inicjatyw w 2021 r.

Podziękowania dla naszych sołectw

„Dzień Sołtysa” obchodzony corocznie 11 marca był
znakomitą okazją do podziękowania za dużą aktywność
i działalność strzegomskich
sołectw. Mimo pandemii
ich zaangażowanie nie było
wcale mniejsze niż w poprzednich latach.
Nawet w okresie lockdownu
podstrzegomskie wsie przygotowały przepiękne palmy
wielkanocne. Podczas Dożynek
Gminnych, oprócz tradycyjnych
wieńców dożynkowych, bochnów chleba, prezentowały swój
dorobek, zapraszając do pięknych i bogatych stoisk, w których dominowało rękodzieło
artystyczne, domowe wypieki
i potrawy. W grudniu sołectwa
przyjęły też zaproszenie do
udziału w Bożonarodzeniowej
Wieczerzy Wigilijnej Mieszkańców Strzegomia. Przygo-

towały symboliczną Wieczerzę
Wigilijną, zapraszając do świątecznych stołów na tradycyjne
potrawy. Strzegomianie, a także
liczni goście spoza naszej gminy
byli pod wrażeniem ogromnej
gościnności sołectw oraz ich
zaangażowania w działalność
na rzecz swojej Małej Ojczyzny.
Aktywność sołectw, udział
w wydarzeniach, formę prezentacji oraz zaangażowanie
społeczności wiejskich w tym
trudnym czasie doceniły władze
samorządowe. Podczas spotkania, które odbyło się 11 marca,
przyznane zostały nagrody,
które były podziękowaniem
i zachętą do dalszej pracy na
rzecz swoich wsi, a tym samym
na rzecz gminy Strzegom. Nagrody były zróżnicowane, a ich
wartość wynosiła od 500 do
3 500 zł w zależności od ilości
i jakości podejmowanych przez
sołectwa inicjatyw w 2021 r.

Już za kilka miesięcy strzegomska hala widowiskowo-sportowa będzie jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów na Dolnym Śląsku

Trwa remont OSiR-u
Strzegomski Ośrodek Sportu i Rekreacji przechodzi aktualnie
metamorfozę. Koszt modernizacji hali wynosi ok. 1,9 mln zł.
Lokalnemu samorządowi udało się pozyskać dofinansowanie
na ten cel w wysokości blisko 700 tys. zł z ówczesnego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Aktualnie kończy się rozbudowa siłowni ze strefą fitness,
niedługo pojawią się tam nowoczesne urządzenia do ćwiczeń.
Trwają też równoległe prace
w sali głównej, gdzie modernizowane jest nagłośnienie i instalacja elektryczna.
Dodatkowo zostanie zamontowany taki sam system komputerowy jak na Delfinku. Dzięki temu

osoby, które korzystają z karnetów na Delfinku, będą mogły
korzystać z tych samych karnetów
do wejścia na obiekt.
– Prace remontowe idą zgodnie
z harmonogramem. Planujemy,
że skończą się w pierwszym
półroczu – zaznacza Paweł Mosór, prezes strzegomskiej spółki
OSiR.
red
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Gwiazdą muzyczną imprezy był Ukrainiec Aleksander Jewsiejew – tenor o niepowtarzalnej barwie głosu – który zaśpiewał ukraińskie ballady

Za zdrowie wszystkich pań
Z okazji „Dnia Kobiet” władze Strzegomia odwiedziły wiele
instytucji i placówek oświatowych, życząc pracującym tam paniom dużo zdrowia, miłości, szczęścia, spełnienia marzeń i tak
potrzebnego – zwłaszcza w tym trudnym okresie – pokoju.

W S t r z e gom s k i m C e ntrum Kultury burmistrzowie
złożyli życzenia seniorkom
z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Warto podkreślić, że wśród

z a p r o s z o n yc h g o ś c i by ł y
również ukraińskie rodziny,
które schronił y się u nas
przed wojną.
Ich wizyta nie była przypadkowa, bowiem gwiazdą muzyczną imprezy był Ukrainiec
Aleksander Jewsiejew – tenor
o niepowtarzalnej bar wie
głosu. Artysta zaśpiewał m.in.
piękne ukraińskie ballady.
Drogie panie! Jeszcze raz
wszystkiego najlepszego
z okazji „Dnia Kobiet”.

Codzienna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i niejednokrotnie wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna

Zostań policjantem

Satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi naprawdę bywa bezcenna, a stabilne zatrudnienie i możliwość stałego rozwoju zagwarantuje bezpieczeństwo tobie i twojej rodzinie.
Jednak musisz wiedzieć, że to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w policji. Jeśli szukasz
zmian w swoim dotychczasowym życiu i jesteś gotów na prawdziwe wyzwania, a także myślisz
poważnie o swojej przyszłości, nie zastanawiaj się już dłużej, dołącz do nas. Zostań policjantem. Chcesz pracować, ale nie wiesz jak to zrobić, gdzie złożyć dokumenty jaka procedura cię
czeka? Zadzwoń pod nr telefonu 47 87 552 03 lub 47 87 553 39.
Niezależnie od wykształcenia,
jakie obecnie posiadasz (minimum średnie), możesz wstąpić
do służby i nadal kontynuować
edukację na wybranym przez
siebie kierunku. Jeśli rozpocząłeś już wcześniej naukę, przełożeni postarają się dostosować
twój grafik służby tak, abyś
mógł ją kontynuować. Jeśli nie,
zawsze możesz rozważyć rozpoczęcie nieodpłatnej edukacji
i skorzystać z oferty Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie.
Pamiętaj, że zostając policjantem, staniesz się członkiem
ponad 100-tysięcznej formacji,
której głównym celem jest pomaganie obywatelom i dbanie
o bezpieczeństwo wewnętrzne
kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją – dużo
wymagający i dający też dużo
w zamian.
Ile będziesz zarabiał, niosąc pomoc innym i dbając
o ich bezpieczeństwo? Poniżej podano średnie kwoty
uposażenia funkcjonariuszy
według grup zaszeregowania
w wysokości brutto i netto. Na
wysokość pensji mundurowego
ma również wpływ wysługa lat.

Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia za pracę osoby, która
nie ukończyła 26. roku życia,
nie jest potrącany podatek
dochodowy.
• Kursant (I grupa zaszeregowania) w stopniu posterunkowego podczas pobytu na
kursie podstawowym, gdzie
ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie – około
4 447 zł brutto (3 759 zł netto
– na rękę),
• Policjant (II grupa zaszeregowania) w stopniu starszego
posterunkowego – około
5 617 zł brutto (4 678 zł netto
– na rękę),
• Referent (III grupa zaszeregowania) w stopniu sierżanta/starszego sierżanta/
sierżanta sztabowego może
otrzymywać wynagrodzenie
w przedziale od 5 877 do
5 927 zł brutto (od 4 891 do
4932 zł netto na rękę).
Kolejne awanse wiążą się
z wyższą grupą zaszeregowania,
czyli wyższą pensją.
Czy funkcjonariusz oprócz
pensji otrzymuje jeszcze inne
dodatki? Policjanci otrzymują
między innymi:

• nagrodę roczną, czyli tzw.
„trzynastkę” i jest ona w wysokości jednej uśrednionej
pensji,
• ekwiwalent w wysokości
ok. 2 tysięcy złotych rocznie
z przeznaczeniem na uzupełnienie elementów umundurowania, bo pierwszy komplet
otrzymują bezpłatnie,
• coroczną dopłatę do wypoczynku w wysokości 333,6 zł
na rękę na członka rodziny,
• jednorazowy dodatek na
zagospodarowanie (w wysokości średniej pensji), który
otrzymywany w momencie
przejścia ze służby przygotowawczej do służby stałej, czyli
po 3 latach pracy,
• jednorazowy dodatek na zakup mieszkania w wysokości
blisko 4 600 złotych na rękę
na osobę w rodzinie, a policjanci nieposiadający mieszkania, którzy są już w służbie
stałej, czyli po 3 latach – mogą
otrzymywać wsparcie comiesięczne w wysokości około
220 złotych na rękę
• funkcjonariusz e, którz y
do swojej jednostki dojeżdżają z innej miejscowości,
mogą także otrzymać zwrot

kosztów biletu komunikacji
zbiorowej.

chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany
służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy
pozytywnie ukończysz całe
postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej
w podaniu), wymieniasz je
w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,

Kto może pełnić służbę
w policji?
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe,
• korzystający z pełni praw
publicznych,
• posiadający co najmniej
średnie wykształcenie,
• posiadający zdolność
fizyczną i psychiczną
do służby w formacjach
uzbrojonych, podległych
szczególnej dyscyplinie
służbowej, której gotów jest
się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania
tajemnicy stosownie do wy- • wypełniony kwestionariusz
mogów określonych w przeosobowy (tylko część A i B).
pisach o ochronie informacji
Wypełnij dokładnie każdy
niejawnych.
punkt, zgodnie z instrukcją
podaną w kwestionariuszu.
Osoby zainteresowane złoDruk kwestionariusza znajżeniem dokumentów aplikadziesz w każdej komendzie
cyjnych proszone są o kontakt
oraz na policyjnych stronach
osobisty z Zespołem Kadr
internetowych,
i Szkolenia Komendy Powia- • kserokopie dokumentów (nie
towej Policji w Świdnicy lub
odpisy) potwierdzających
telefoniczny pod numerami
posiadane wykształcenie
telefonów 47 87 552 03 lub
oraz umiejętności (oryginały
47 87 553 39.
przynieś ze sobą do wglądu
przez pracownika kadr).
Wymagane dokumenty:
• podanie o pr z y jęcie do
Oprócz składanych dokusłużby w policji skierowane mentów i or yginałów podo komendanta wojewódz- twierdzających wykształcenie
kiego (stołecznego) policji. i umiejętności – do wglądu,
W podaniu wymień kon- należy mieć ze sobą dowód
kretną jednostkę, w której osobisty, a w przypadku mężchciałbyś pełnić służbę. czyzn książeczkę wojskową
M o ż e s z w s k a z a ć t y l k o z informacją o przeniesieniu
jedną komendę, do której do rezerwy.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się
postępowanie kwalifikacyjne
do służby w policji, które składa
się z etapów niepunktowanych
(złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów, badanie
psychologiczne, w tym test psychologiczny i komisja lekarska)
oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej
oraz rozmowa kwalifikacyjna).
Szczegółowa punktacja dostępna jest w Informatorze
dla kandydata.
Po przyjęciu do służby
pojedziesz na ok. 6 miesięcy na szkolenie zawodowe
podstawowe do jednej ze
szkół policyjnych. Następnie,
po zakończeniu tego szkolenia,
w ramach adaptacji zawodowej,
zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby
w oddziale prewencji policji.
Czas delegowania wynosi około
3 miesięcy.
Celem adaptacji zawodowej
jest podniesienie praktycznych
umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego tj.: zabezpieczanie imprez masowych,
ochrona obiektów ważnych dla
bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych
i urzędów konsularnych, działań
pościgowych, poszukiwawczych
realizowanych w ramach działań
pododdziałów zwartych policji.
A potem – do służby we
wskazanej przez ciebie jednostce. Zostałeś przecież
policjantem.
Oficer Prasowy
KPP Świdnica
mł. asp. Magdalena Ząbek

7

kultura
Serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców i nie tylko do obejrzenia tej pięknej wystawy. Jaką techniką zostały wykonane prace?

Oczami małej i dużej kobiety
W Izbie Tradycji Ziemi Strzegomskiej w CAS Karmel 4 marca odbył
się wernisaż wystawy prac autorstwa Sandry Golińskiej i jej
córki Julii pt. „Sztuka oczami
małej i dużej kobiety”.
Wystawa składa się z ponad
70 prac wykonanych głównie
techniką polegającą na wylewaniu farb. Jak podkreślały
artystki, ich prace nie mają tytułów i pozwalają na swobodną

interpretację znaczenia koloru,
formy i kształtu. Strzegomianki
wyraziły nadzieję, że zainspirowały gości wystawy do rozwijania swoich pasji.
Warto wspomnieć, że był to
artystyczny debiut Julii, który
miał miejsce dzięki wsparciu
wielu wyjątkowych osób i sponsorów. Wydarzenie zorganizowało Strzegomskie Centrum
Kultury.
red

Strzegomska Loża Melomana 2022 „Z klasyką przez Polskę”
Strzegomskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie „AKCJA”
zapraszają chętnych na cykl
imprez muzycznych.

Chóru Gaudium Uniwersytetu Wrocławskiego i Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii
– bilety + transport + ubezpieczenie – 60 zł.
21 maja – godz. 18:00 – Opera
Wrocławska – „Wesele Figara”
– W.A. Mozart – bilety + transport + ubezpieczenie – 135 zł.
26 czerwca – godz. 18:00 –
Opera Wrocławska – „Don Carlo” – G. Verdi – bilety + transport
+ ubezpieczenie – szczegóły
w późniejszym terminie.

26 marca – godz. 17:00 – SCK
Strzegom – „Z klasyką przez
Polskę” – koncert Jakuba Kuszlika – laureat IV nagrody na
XVIII Konkursie Chopinowskim– bilety 10 zł.
27 marca – godz. 19:00 – Zdrojowy Teatr Animacji Cieplicach
-Zdroju – „Hemar z homarem”.
Szlagiery przedwojennego kabaretu – bilety + transport +
Szczegółowe informacje
ubezpieczenie – 60 zł.
i zapisy:
14 kwietnia – godz. 19:00 Strzegomskie Centrum Kultury
– Tomasz Smagłowski
– Filharmonia Dolnośląska
tel. 74 649 44 05,
w Jeleniej Górze – „Koncert
Wielkopostny” w wykonaniu t.smagłowski@sck.strzegom.pl

Burmistrz Strzegomia, Strzegomskie Centrum Kultury oraz
Polski Impresariat Muzyczny
zapraszają na wyjątkowy koncert
fortepianowy w wykonaniu Jakuba Kuszlika – finalisty XVIII
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. To muzyka na

najwyższym światowym poziomie.
Zapraszamy 26 marca o godz.
17:00 do sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury.
W programie utwory I. J. Paderewskiego i Fryderyka Chopina.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia
na www.biletyna.pl i w Strzegomskim Centrum Kultury.

Co w kinie SCK?
Podajemy marcowy harmonogram kina Strzegomskiego
Centrum Kultury. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Wiki i jej sekret
19 marca – godz. 16:00
26 marca – godz. 16:00
Spider-Man: Bez drogi do domu
19 marca – godz. 18:00
26 marca – godz. 18:00
Clifford. Wielki czerwony pies
27 marca – godz. 16:00
8 rzeczy, których nie wiecie o facetach
27 marca – godz. 18:00

Bilety:
normalny 18 zł
ulgowy 15 zł

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM
20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
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Uczniowie w ramach zadań konkursowych napisali wiersze inspirowane myślami Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Laureaci Dolnośląskiego Konkursu Poetyckiego
Oliwia Skóra, Wiktoria Świerad i Tomasz Strzelczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach, Alicja Dudzik
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu oraz
Krzysztof Ośka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie zostali laureatami Dolnośląskiego Konkursu Poetyckiego „W podziękowaniu za beatyfikację Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
Podczas uroczystej gali, która
odbyła się 3 marca w PSP
w Międzyborzu, laureaci konkursu wraz z opiekunami odebrali nagrody w konkursie.
Jedną z nich jest wycieczka do
Warszawy dla laureatów klas
IV–VI i na Litwę dla laureatów
w kategorii klas VII–VIII.
Zebrani wysłuchali wystąpień zaproszonych gości, wykładu inspirowanego słowami
błogosławionego Kardynała
Stefana Wyszyńskiego „Tyle

wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca,
bliskości, współczucia, dobroci
i pociechy…”, który wygłosił
Marek Gadowicz z IPN we
Wrocławiu. Obejrzeli ponadto
prezentację idei Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz
wystawę nagrodzonych prac.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
red

Patronat nad konkursem objęli: Dolnośląski Kurator
Oświaty, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we
Wrocławiu i Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych i Stowarzyszenie Odra-Niemen.
Uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje prąd. A jednym z ich zadań było doprowadzenie prądu do miasta na zaprojektowanej specjalnie makiecie

„Akademia Mocy”
w Kostrzy
Siódmo- i ósmoklasiści z Publicznej Szkoły w Kostrzy oraz ich
rówieśnicy ze szkoły w Olszanach uczestniczyli w zajęciach
zorganizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Akademia Mocy”, którego pomysłodawcą i realizatorem są Polskie
Sieci Elektroenergetyczne.

Bohaterowie niezłomni
Uczniowie klas VII–VIII
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach
wzięli udział w szkolnym
konkursie „Żołnierze wyklęci – bohaterowie niezłomni”.
Celem konkursu było
upamiętnienie „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierz y Wyklętych” oraz upowszechnienie wśród uczniów

wiedzy o żołnierzach Wojska
Polskiego.
Prace plastyczne, które zostały wykonane na konkurs,
odznaczały się dużą pomysłowością i oryginalnością.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe przypinki związane z tematyką
konkursu, a zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje prąd i jak dostarcza
się go z elektrowni do domu.
Poznali również w praktyce
podstawowe pojęcia z zakresu
fizyki, wykonując rozmaite
doświadczenia.
Używając generatora Van de
Graaffa, wytworzyli pioruny,
uruchomiali też świetlówkę
bez podłączenia do gniazdka,
sprawdzali pobór mocy różnych urządzeń i dowiedzieli

się, jak uchronić się przed burzą. Jednym z zadań uczniów
było również doprowadzenie
prądu do miasta na zaprojektowanej specjalnie makiecie.
Takie innowacyjne zajęcia
i nowoczesna forma przekazu
spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo zaangażowały wszystkich uczestników podczas wykonywania
eksperymentów.
red

Powstały piękne gazetki ścienne, plakaty do filmów, gry planszowe, wyklejanki czy książeczki

Święto patrona w PSP nr 4 w Strzegomiu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu 24 lutego obchodziła
święto swojego patrona. Był to dzień wspólnej zabawy, pokaz pomysłowości i kreatywności uczniów.
Po obejrzeniu prezentacji poświęconej Kornelowi
Makuszyńskiemu w każdej klasie został wyłoniony
najlepszy znawca życia i twórczości patrona. Później
nastąpiła projekcja filmów nakręconych według książek Makuszyńskiego. A wybór był spory – od „Przygód Koziołka Matołka” po „Szatana z siódmej klasy”.
Po projekcji filmów uczniowie w ramach konkursu
międzyklasowego tworzyli różne prace związane z Kornelem Makuszyńskim. Powstały piękne gazetki ścienne, plakaty do filmów, gry planszowe, wyklejanki, książeczki, malarskie portrety bohaterów, zdjęcia w strojach
nawiązujących do postaci literackich. Najwięcej emocji
wzbudziło projektowanie koszulek promujących twórczość naszego patrona.
Komisja konkursowa, która oceniała efekty tej twórczości uczniów, miała naprawdę niezwykle trudne zadanie i oprócz nagród głównych dla klas, które zdobyły
najwięcej punktów za wykonanie zadań konkursowych,
red
przyznała kilka wyróżnień.
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Łącznie wybudowanych zostanie prawie 8,25 km sieci kanalizacji grawitacyjno–tłocznej. Zamontowane zostaną również 2 przepompownie ścieków

Kanalizacja z Polskiego Ładu
Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakończenie kanalizacji sanitarnej w gminie Strzegom etap I – budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce
i Grochotów”. Prace rozpoczęto od budowy sieci kanalizacji
tłocznej w Grochotowie.

Skarżyce

Grochotów

Łącznie wybudowanych zostanie
prawie 8,25 km sieci
kanalizacji grawitacyjno–tłocznej. Ze
względu na ukształtowanie terenu zamontowane zostaną
również 2 przepompownie ścieków.
Zgodnie z podpisaną umową
z wykonawcą zadania, czyli firmą
HYPMAR Mariusz
Hypta z Modlęcina,
zakończenie prac

planowane jest
w styczniu 2024 r.
Całość zadania
to kwota ok. 7,36
mln zł, z czego
blisko 7 mln zł
to dotacja ze
środków Rządowego Funduszu
Polski Ład Programu Inwestycji
S trategicznych
w wysokości 95%
dofinansowania.
Wkład własny
inwestora wynosi
5%.

Jaśniej na cmentarzu
Gmina Strzegom 8 marca
podpisała umowę na II etap
zadania dotyczącego oświetlenia cmentarza komunalnego
w Tomkowicach, który znajduje
się przy kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny.
Do początku lipca zostaną
ustawione latarnie, dzięki którym teren nekropolii oraz dojście
do kościoła zostaną oświetlone.
Koszt zadania wynosi około
40 tys. zł. Blisko 28 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego.
Wykonawcą zadania jest firma

Inwestorem bezpośrednim
zadania jest gmina Strzegom,
która jest beneficjentem dofinansowania, natomiast rolę
inwestora zastępczego pełni przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Strzegomiu, które ma za
zadanie koordynowanie prac
budowlanych.
– W związku z trwającymi pracami i utrudnieniami
w ruchu drogowym prosimy
mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość – podkreśla
Dorota Borkowska, prezes
strzegomskiej spółki.

Do skanalizowania pozostanie już tylko jedna miejscowość w gminie – Stawiska.

Mieszkańcy czekają na powrót bocianów. Mają nadzieję, że ptaki zaakceptują nowe miejsce

ESB ELEKTRO Sebastian
Bachórz ze Świebodzic. Warto
wspomnieć, że w ubiegłym roku
w ramach środków z funduszu
sołeckiego na cmentarzu ułożono kable elektryczne.
– Dla mieszkańców Tomkowic
fakt oświetlenia cmentarza i okolic
kościoła jest bardzo ważny. Cieszymy się, że krok po kroku poprawiamy nie tylko bezpieczeństwo,
ale także funkcjonalność naszego
sołectwa – zaznacza Andrzej
Szczepanik, sołtys Tomkowic.

Udana przeprowadzka bocianów

Olszańskie bociany wiele
lat temu zbudował y sobie
gniazdo w pobliżu miejscowej szkoły podstawowej, które pier wotnie znajdowało
się na starej akacji. Niestety z uwagi na pogarszający
się stan drzewa, kilkanaście
lat temu postanowiono zadbać o skrzydlatych przyjared ciół i przenieść ich gniazdo
na betonowy słup. Wówczas
do akcji włączyli się strażacy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Olszanach.
– Teraz ponownie musieliśmy zmierzyć się z próbą przeniesienia bocianiego
gniazda. Słup, na któr ym
stał bociani dom, zagrażał bezpieczeństwu
dzieci i młodzieży,
ponadto utrudniałby prace inwestycyjne na
terenie szkoły,
ujęte w planie
zagospodarowania przestrzennego
– informuje
społeczność
wsi Olszany.
W związku
z tym 26 lutego
mieszkańcy zaangażowali się w akcję
bezpiecznego przeniesienia bocianiego gniazda
na prywatną posesję Dariusza
bez wsparcia radnej
Wośka i Agnieszki Szwajger. i sołtys Stanisławie Górskiej
Przedsięwzięcie nie udałoby się oraz wielkiego zaangażowania

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Olszanach, która zaplanowała całą akcję.
Do pomocy dołączyły się
też osoby prywatne ze swoim ciężkim sprzętem – m.in.
Antoni Przypek, Waldemar
Zelek oraz Bartosz Wójcik,
dzięki którym akcja przebiegła
bardzo sprawnie. Praca przeniesienia prawie półtonowego
gniazda trwała 5 godzin i wymagała odpowiedniej logistyki
oraz umiejętności. Mimo niesprzyjającej pogody wszystko

przebiegło zgodnie z planem.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni
za okazaną pomoc. Cieszymy
się, że otrzymaliśmy wsparcie
tylu osób o wielkich sercach. To
dzięki nim bocianie gniazdo,
z którego jesteśmy niezmiernie
dumni, nie zostało zlikwidowane i jest gotowe do przyjęcia
ptasich lokatorów. Z niecierpliwością oczekujemy powrotu
bocianów. Mamy nadzieję, że
zaakceptują nowe miejsce –
podkreśla Stanisława Górska.
red
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Strzegomianie włączyli się do akcji #STOPWAR, nie akceptując wojny i nierównej walki

WYNIKI PIŁKARSKIE

Darmowe zajęcia dla uchodźców
Zarząd i sportowcy AKS-u Strzegom bez wahania włączyli się
– tel. 601 814 251
akcji #STOPWAR, nie akceptując wojny i nierównej walki. – ● lekkoatletyka – trener
Edward Fedyczkowski
Terrorowi mówimy stanowcze NIE! – podkreślają. Nowy prezes AKS-u Strzegom Przemysław Stempniewicz zaprasza i za– tel. 605 416 240
chęca wszystkie dzieci i młodzież z Ukrainy do uczestnictwa
w darmowych zajęciach sportowych, jakie prowadzi największy strzegomski klub.
KONTAKT:
● sekcja piłki nożnej – trener
koordynator Marcin Morawski – tel. 604 858 503
● sekcja tenisa stołowego –
trener Janusz Martyszewski

(AKS Granit Strzegom S.A.))

Kolejny mecz w sezonie:
AKS – Lechia Dzierżoniów 0:1

● nordic walking – trener

Sebastian Klimsiak
– tel. 695 788 682

IV liga piłkarska – wschód

red AKTUALNA TABELA:
Poz. Klub

– tel. 601 543 045

● sekcja piłki siatkowej

chłopców – trener Robert
Kotowicz – tel. 502 333 412
● sekcja judo – trener Krzysztof Poterała

Mecze

Punkty

1. Lechia Dzierżoniów

17

51

2. Polonia-Stal Świdnica

17

44

3. Słowianin Wolibórz

17

32

4. Barycz Sułów

17

29

5. Polonia Trzebnica

17

27

6. MKP Wołów

17

26

7. Orzeł Ząbkowice Śląskie

17

24

8. Bielawianka Bielawa

17

22

9. Sokół Marcinkowice

17

21

10. Piast Nowa Ruda

17

20

11. Pogoń Oleśnica

17

17

12. GKS Mirków/ Długołęka

17

16

13. AKS Granit Strzegom S.A.

17

16

14. Piast Żerniki (Wrocław)

17

15

15. WKS Wierzbice

17

14

16. Moto Jelcz Oława

17

12

Runda jesienna nie była zbyt dobra dla naszych piłkarzy. Wierzymy, że na wiosnę wyniki będą lepsze

Nadszedł czas na rewanże
Zakończyła się trwająca ponad trzy miesiące przerwa zimowa.
Przed piłkarzami AKS-u Granit Strzegom S.A. runda wiosenna. Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy, by zaprezentowali się
lepiej niż w pierwszej części sezonu.
Podopieczni Roberta Bubnowicza zajmują 11. miejsce w tabeli w gronie 16 drużyn, gromadząc
16 punktów. W 16 spotkaniach

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – wschód

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Kolejne mecze w sezonie:
AKS II – Górnik Boguszów-Gorce 0:3
Herbapol – Zieloni Mokrzeszów 0:3
AKTUALNA TABELA:
Poz. Klub

zanotowali 4 zwycięstwa, 4 razy
zremisowali i aż 8 razy przegrali
(bilans bramek 29:36). Liderem
tabeli jest Lechia Dzierżoniów,

Ramowy terminarz rundy rewanżowej prezentuje się następująco:

która zdobyła komplet 48 punktów. O 7 oczek wyprzedza Polonię-Stal Świdnicę.
Transfery
przybyli:
Wiktor Błaszkiewicz (Karkonosze Jelenia Góra)
Oskar Giziński (Karkonosze
Jelenia Góra)
Kamil Młodziński (Karkonosze
Jelenia Góra)
Dmytro Rudakow (Kamienna
Brody)
Marcin Traczykowski (Victoria
Świebodzice)
Władysław Wertiei (Epicentr
Dunajowce – UKR)

źródło informacji: Łączy nas piłka

odeszli:
Jakub Kokiel
Jan Rytko
Kamil Sadowski
Kacper Skotarczak

red

Mecze

Punkty

1. Zdrój Jedlina Zdrój

17

47

2. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

17

47

3. Włókniarz Głuszyca

17

33

4. Zieloni Mokrzeszów

17

33

5. KS Walim

17

33

6. Herbapol Stanowice

17

29

7. Iskra Witków Śląski

17

27

8. Górnik Boguszów-Gorce

17

27

9. Czarni Wałbrzych

17

19

10. MKS II Szczawno Zdrój

17

17

11. Zagłębie Wałbrzych

17

15

12. AKS II Strzegom

17

15

13. Zieloni Mrowiny

17

15

14. Sudety Dziećmorowice

17

14

15. Błękitni Owiesno

17

13

17

9

16.

Unia Bogaczowice
(Stare Bogaczowice)
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ogłoszenia
Zabudowa mieszkaniowa w Żelazowie
Burmistrz Strzegomia ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom.
Nieruchomość niezabudowana
składająca się z działek nr 42/8,
42/9, AM–1, Obr. Żelazów, położona w Żelazowie
o łącznej powierzchni wg rejestru
ewidencji gruntów 0,1478 ha,
dla nieruchomości ur ządzo na jest księga wieczysta
SW1S/00020741/8.
Cena wywoławcza nieruchomości 50.900,00 zł
Wadium - 5.900,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 %
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
2 8 . 0 4. 2 0 2 2 r. o g o d z. 10 0 0
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na
dzień 27.01.2022 r. zakończył się
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie:
Goczałków, Goczałków Górny,
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego Uchwałą Nr
104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/RM 2
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy zewnętrznej pośredniej
ochrony ujęć wody.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w kasie Ur zę du M iejsk ie g o
w Strzegomiu lub na konto gminy Strzegom – Santander Bank
Polska O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2022 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończe niu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone
wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości
do sprzedaży ponosi nabywca
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument

Zabudowa mieszkaniowa w Żelazowie

p ot w i erdz aj ą cy toż s am o ś ć.
W przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny wypis
z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem,
który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,
pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto
informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom.
Nieruchomość niezabudowana dzia ł ka nr 42 /10, A M –1,
Obr. Żelazów, położona w Żelazowie o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1025
ha, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00020741/8.
Cena wywoławcza nieruchomości 40.000,00 zł
Wadium - 4.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 %
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
28 .0 4. 202 2. r. o go dz. 10 3 0
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony
na dzień 27.01.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejsc ow ym pla nem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich
dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka,
Kostrza, Żelazów, uchwalonego Uchwałą Nr 104/04 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest w części symbolem 8 MU 2 zabudowa
mieszkaniowa z usługami w części granica strefy zewnętrznej
pośredniej ochrony ujęć wody.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w kasi e U r zę du M i ejsk i e g o
w Strzegomiu lub na konto gminy Strzegom – Santander Bank
Polska O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2022 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończe niu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wp łacone wadium ulega
przepadkowi.
Koszt y z wiązane z pr zenie sieniem prawa własności oraz
koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny wypis
z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez
osobę fizyczną, wymagane jest
notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem,
który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z pr zepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane
z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II piętro lub
telefonicznie pod nr 748560543,
ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

Gdzie można się budować w Międzyrzeczu, Morawie i Skarżycach?

Zainwestuj w gminie Strzegom
W tym numerze naszej gazety prezentujemy obszary do zainwestowania pod zabudowę we wsiach Międzyrzecze, Morawa i Skarżyce. Zainwestuj w gminie Strzegom. W następnych wydaniach opublikowane zostaną kolejne wsie i miasto z obszarami pod zainwestowanie.

We wszystkich obrębach gminy Strzegom są obszary jeszcze niezabudowane, a wyznaczone w studium
do zainwestowania w zabudowę mieszkaniową. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
dostępne są pod adresem strzegom.intergis.pl. Tu można zapoznać się z ustaleniami i przeznaczeniem
dla poszczególnych terenów. Istnieje też możliwość wyszukania przeznaczenia poprzez wskazanie numeru działki. Pomocą służą też pracownicy urzędu dostępni pod numerem telefonu 74 8560 572.

Gmina Strzegom
obręb Międzyrzecze
obręb Morawa
obręb Skarżyce

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

tereny do zainwestowania
pod zabudowę
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Patriotycznie w gminie Strzegom

18 marca 2022

Pobiegli „Tropem Wilcz ym”

Strzegomianie 6 marca wzięli udział w kolejnej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Wydarzenie jak co roku zgromadziło zarówno
młodszych, jak i starszych mieszkańców. Bieg poprzedziło złożenie kwiatów przez władze samorządowe oraz przez poszczególne delegacje pod pomnikiem
Żołnierzy Wyklętych w parku miejskim. Następnie biegacze pokonali trzy pętle górnej części plantów. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Już teraz
zapraszamy do udziału w przyszłorocznym biegu.

