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STrzeGOm 
mieszkania  
dla uczciwych

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. Rywalizo-
wali 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

Kiedy w kwietniu br. uro-
czyście wmurowywano kamień 
węgielny pod pierwszy zakład w 
strzegomskiej podstrefie ekono-
micznej, wielu nie wierzyło, że 
obecnym władzom, radnym i 
urzędnikom w ciągu roku uda 
się to, czego inni nie zdołali do-
konać przez sześć ostatnich lat, 
od kiedy istnieje strzegomska 
podstrefa. Tymczasem budowa 
piekarni FSB idzie pełną parą, 
a pierwsi pracownicy już wyje-
chali na szkolenia do Niemiec. 

- Z początkiem lipca br. 
czterech pierwszych naszych 
pracowników rozpoczęło zagra-
niczne szkolenie w Duisburgu. 
W najbliższym czasie na szko-
lenia do Hiszpanii (Barcelona) 
oraz Wielkiej Brytanii (Dunsta-
ble) wyjadą kolejni mieszkańcy 
gminy Strzegom - informuje 
Małgorzata Lipińska, office ma-
nager z FSB Piekarnie Sp. z o.o.  
- Jesteśmy w trakcie rekrutacji, 
która potrwa do stycznia 2013. 
W nowo budowanym zakładzie 
przewidywane zatrudnienie to 
minimum 55 osób. Najwięcej 
osób chcielibyśmy zatrudnić 
z końcem roku 2012 – dodaje 
Małgorzata Lipińska. 

Strzegomska piekarnia o war-
tości ponad 110 mln zł ma być 
gotowa na początku 2013 roku. 
Jak zapewnia inwestor, mimo 
że terminy są bardzo napięte,  
inwestycja przebiega zgodnie z 
harmonogramem. 

- Kończymy wykonanie obu-
dowy mroźni, stawiana jest 
już konstrukcja budynku. W 
październiku mamy zamiar 
rozpocząć proces instalacji 
głównych urządzeń i maszyn 
jak silosy, piec czy garownia. Do 

prac budowlanych chcieliby-
śmy zatrudnić również lokalne 
firmy inżynierskie – informuje 
Waldemar Topolski, dyrektor 
zarządzający FSB Piekarnie. 
-  Kiedy podpisywaliśmy pierw-
szą umowę zakupu terenu pod 
budowę zakładu podkreślałem, 
że Strzegom wygrał z innymi 
miastami, bo ma dobrą energię. 
Nie wiem, jak robią to władze 
i mieszkańcy tego miasta, ale 
rzeczywiście można odczuć tu 
chęć współpracy i działania. 
Dzisiaj możemy tylko potwier-
dzić, bo współpraca jest tu po 
prostu wzorowa. Bardzo za to 
dziękujemy i wierzymy, że już 
niebawem będziemy mogli 
powiedzieć o otwarciu zakładu, 
a następnie o jego rozbudowie 
– mówił Waldemar Topolski, 
dyrektor zarządzający FSB 
Piekarnie. 

Zdaniem wiceminister go-
spodarki RP, Ilony Antoni-
szyn-Klik, która uczestniczyła 
w akcie wmurowania kamienia 
węgielnego pod zakład FSB 
Piekarnie, pozyskanie tego in-
westora to ogromny sukces. 

- Jest to prawdziwa perełka 
na naszym rynku. Nie tylko 
w Strzegomiu brakuje miejsc 
pracy dla kobiet. Gratuluję 
tutejszym władzom i wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
zachęcenia inwestora do bu-
dowy swojego zakładu na tym 
terenie – mówiła wiceminister 
Ilona Antoniszyn-Klik. 

Warto podkreślić, że firma 
FSB Piekarnie  zamierza w 
kolejnych latach rozbudowywać 
się w Strzegomiu. To oznacza, 
że powstanie kolejnych 70 
miejsc pracy, zarówno na sta-

nowiskach produkcyjnych, jak 
i kierowniczych. 

- W dobie kryzysu ekono-
micznego i tendencji do za-
mykania zakładów pracy oraz 
redukowania zatrudnienia, w 
Strzegomiu buduje się nowo-
czesną piekarnię, która doce-
lowo zatrudni 120 osób. Dla 
mieszkańców Strzegomia jest to 
wspaniała informacja, zwłaszcza 
dla kobiet, które szczególnie 
dotyka bezrobocie w naszej 
gminie.  Uaktywnienie strefy 
ekonomicznej  po roku kadencji 
burmistrza Zbigniewa Suchyty 
i nowej Rady Miejskiej jest 
dużym sukcesem.  Dawno nie 
stworzono tylu miejsc 
pracy. Mam nadzieję, że 
to będzie początek no-
wych inwestycji w gmi-
nie, które  przyczynią się 
do spadku bezrobocia, a 
mieszkańcy nie będą już 
musieli  dojeżdżać do 
pracy do stref Wrocła-
wia, Żarowa czy Świd-
nicy – mówi Tomasz 
Marczak, radny nieza-
leżny Rady Miejskiej w 
Strzegomiu. 

Jeszcze w tym roku 
rozpocznie się również 
budowa McDonald’sa 
w Strzegomiu, który 
stanie równolegle do 
stacji Shell. Pracę w 

nim znajdzie około 60 osób. 
Negocjacje z właścicielem pry-
watnego gruntu, na którym 
ma stanąć restauracja są już na 
końcowym etapie. Na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej radni za-
twierdzili pieniądze  na budowę 
kanalizacji na gruncie miejskim 
dla tej inwestycji. 

- Właściciel terenu, na któ-
rym miałaby powstać restaura-
cja Mc Donald’s ma poczynione 
już wszystkie uzgodnienia z 
inwestorem i spełnił większość 
jego warunków. Obecnie cho-
dzi tylko o budowę kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Na 
części działki prywatnej wy-

kona ją oczywiście właściciel, 
ale jest tam również 1,5 ha 
terenu miejskiego, na którym 
to miasto musi tę kanalizację 
zrobić – mówi Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia. - 
Cieszę się, że mamy pierwszych 
inwestorów i wierzę w to, że za 
nimi przyjdą kolejni. Bardzo 
potrzebujemy nowych miejsc 
pracy i robimy wszystko, by 
takie miejsca stworzyć. Cały 
czas szukamy nowych inwesto-
rów. Uczestniczymy w targach, 
wydajemy foldery, prowadzimy 
liczne rozmowy – zapewnia 
burmistrz Strzegomia. 

(red) 

Nowe firmy dadzą pracę!
W Strzegomiu powstaje duża, nowoczesna piekarnia, będzie też McDonalds 

Gminne Wiadomości
STrzeGOm

Ponad 100 nowych miejsc pracy powstanie w zakładach bu-
dowanych na terenie miasta. 50 osób, w tym głównie kobiet, 
znajdzie zatrudnienie w firmie FSB Piekarnie, pierwszego 
inwestora w strzegomskiej podstrefie ekonomicznej. Kolejne 
60 osób zostanie zatrudnionych w restauracji  McDonald’s, 
której budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. A to nie 
koniec starań o miejsca pracy dla mieszkańców. 
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W celu umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym ruchowo ła-
twiejszego dostępu do Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, czyli 
możliwości osobistego załatwienia 
sprawy, od lutego 2007r. funkcjonu-
je winda schodowa. Jak się okazuje, 
mimo informacji o niej na tablicy 
zamieszczonej na budynku Ratu-
sza, nie wszyscy o niej wiedzą. 

W tej sprawie do urzędu za-
dzwoniła m.in. pani Ewelina, 
która porusza się na wózku in-
walidzkim. Nie wiedziała ona o 
funkcjonującej windzie i pytała, w 
jaki sposób może pokonać schody 
wejściowe. 

- Informujemy, że wejście 
do pomieszczenia z windą 
znajduje się od strony Rynek 
44 (tylne wejście do urzę-
du). Miejsce to jest właściwie 
oznakowane oraz umieszczo-
no przy drzwiach dzwonek 
powiadamiający o zgłoszeniu 
się osoby niepełnosprawnej. 
Po otrzymaniu sygnału pra-
cownik Wydziału Obsługi 
Interesantów, pomoże osobie 
niepełnosprawnej skorzystać 
z windy i przemieścić się na 
parter urzędu – wyjaśniają 
urzędnicy. 

(red)

Winda dla niepełnosprawnych  

Do drugiego listopada br. 
właściciele, współwłaściciele 
lub zarządcy budynków, którzy 
w okresie od 01.11 minionego 
roku do 31 października br. 
wykonali remont swoich bu-
dynków, mogą zgłosić się do 
konkursu „Odnów i wygraj” 
zorganizowanego przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu. Do 
wygrania są naprawdę duże 
pieniądze.

Celem tego konkursu jest 
upowszechnianie i nagradzanie 

dobrych wzorców i osób, którzy 
dbają o swoje budynki.

- Nagrody są przyznawane 
właścicielom lub wspólnotom 
mieszkaniowym, które w wyzna-
czonym terminie wykonały re-
mont lub modernizację elewacji 
swoich budynków. W ten sposób 
chcemy docenić tych, którzy 
dbają o swojej posesje – mówi 
Zbigniew Suchyta, Burmistrz 
Strzegomia.

Konkurs obejmuje trzy katego-
rie budynków. Są to obiekty wie-

lorodzinne (I kategoria), jednoro-
dzinne (II kategoria) oraz budynki 
inne niż mieszkalne, wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, z 
wyjątkiem wpisanych do rejestru 
zabytków (III kategoria).

Zgłoszenia do konkursu nale-
ży złożyć w terminie do dnia 2 
listopada br. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu z 
dopiskiem na kopercie „Konkurs 
- Odnów i Wygraj!” Każdy wła-
ściciel lub wspólnota mieszka-
niowa może otrzymać nagrodę 
za jeden odnowiony budynek 
tylko jeden raz. 

(red) 

Odnów kamienicę i wygraj 
Na zaradnych właścicieli i zarządców budynków czekają duże pieniądze 
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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 lokalo-
wej – (74) 8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74) 8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień 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
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74) 8560-547
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 Sta-
nowicach – (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 Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza – (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

Ukończono szereg prac na 
drogach i chodnikach gminy 
Strzegom, w tym m.in. re-
mont ulicy Ceglanej, budowę 
łącznika na trasie Strzegom – 
Żółkiewka, drugiego łącznika 
od ul. Dębowej do ul. Bukowej 
w Strzegomiu czy moderniza-
cję odcinka chodnika z kostki 
betonowej przy ul. Szkolnej 
oraz przy ul. Rogoźnickiej 
w Goczałkowie. Gros kolej-
nych remontów jest w fazie 
realizacji. 

Po remoncie jest m.in. ulica 
Ceglana, która obecnie ma dwa 
kilometry nowej asfaltowej na-
wierzchni, uregulowane studzien-
ki kanalizacji burzowej, oczysz-
czony teren, wykoszone chwasty 
oraz zjazdy z czerwonej kostki. 
Inwestycja kosztowała niemal 442 
tys. zł. Remont wykonała firma 
wyłoniona w drodze przetargu 
Heilit + Woerner z Wysokiej. 

Ukończono  także roboty 
ziemne na ponad półkilometro-
wym odcinku drogi gminnej nr 
110750D w ciągu ul. Górniczej 
w Strzegomiu, będącej łączni-
kiem na trasie Strzegom - Żół-
kiewka. Zakres prac obejmował 
m.in. wykonanie podbudowy z 
tłucznia kamiennego i wyłożenie 
nawierzchni z mieszanki grani-
towej. Powstały tu dwie zatoki 
postojowe. Wartość robót wynio-
sła niemal 56 tys. zł. Wykonawcą 
zadania była firma PPHU Drog 
Art w Strzegomiu. Duży wkład 
pracy w początkowym etapie 
robót włożyli pracownicy ZUK w 
Strzegomiu, zajmując się wycinką 
drzew i krzewów oraz karczo-
waniem zieleni rosnącej w pasie 
staro-nowej drogi. Remont drogi 
dojazdowej został spowodowany 
zamknięciem przez właściciela 

nieruchomości Granit Strzegom 
S.A prywatnej drogi, wcześniej 
udostępnianej powszechnie użyt-
kownikom dróg. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom ruchu dro-
gowego, Gmina Strzegom podjęła 
się realizacji tego zadania.

W połowie lipca br. zakończono 
również budowę łącznika - drogi 
od ul. Dębowej do ul. Bukowej w 
Strzegomiu. Zaprojektowany ciąg 
pieszo- jezdny o długości ponad 
45 m umożliwia przejście z jed-
nej ulicy na drugą oraz zapewnia 
dojazd do posesji od ul. Bukowej. 
Łącznik od ul. Dębowej zdobią 
ładnie wkomponowane w po-
chyłość terenu schody wykonane 
z szarej i czerwonej kostki beto-
nowej, które posiadają zjazdy dla 
wózków. Zadanie o wartości 46 
tys. zł wykonało przed terminem 
zakończenia robót Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „Stańczyk”, 
Spółka Jawna ze Świebodzic.

Z nowych chodników z kostki 
betonowej korzystają  już miesz-
kańcy Goczałkowa, gdzie zmo-
dernizowano piesze ciągi przy ul. 
Szkolnej oraz ul. Rogoźnickiej.

Aktualnie trwa przebudowa 
ul. Księdza Prałata Stanisława 
Siwca (dawna ul. Obywatelska) 
w Strzegomiu. Zakończenie robót 
planowane jest na 1 września br. 
Prace rozpoczęły się pod koniec 
czerwca  i obejmują  m. in. roze-
branie istniejących nawierzchni 
drogi oraz chodników, oczysz-
czenie istniejącej nawierzchni 
i uzupełnienie spoin, zmianę 
nawierzchni asfaltowej drogi 
na nawierzchnię wykonaną z 
kamienia granitowego i odtwo-
rzenie oznakowania pionowego i 
poziomego. Wykonawcą robót jest 
Firma Drog-Ziem ze Stanowic. 
Koszt przebudowy ulicy wyniesie 
blisko 166 tys. zł. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia jest Parafia 

pw. Św. App Piotra i Pawła w 
Strzegomiu. Kostkę granitową 
w dużej mierze pozyskano od 
sponsorów. 

Na remont chodników przy ul. 
Dolnej, który właśnie się rozpo-
czął, od lat czekali  mieszkańcy 
Grabów. Za trzy miesiące chodni-
ki w tym miejscu będą miały nową 
nawierzchnię. Prace wykona  firma 
GRANIT Dariusza Pylaka, która 
wygrała przetarg na to zadanie. 
Koszt tej inwestycji to 333 tys. zł. 
W ramach prac wykonane zostaną 
m. in.: chodniki z kostki betono-
wej -1110m2, chodniki z kamie-
nia naturalnego- 180m2, zjazdy i 
miejsca postojowe - 780m2, pasy 
oddzielające - 1207m2, pasy od-
dzielające (zieleń)- 107m2, obrze-
ża - 1218m i krawężniki- 1014m. 
W miejscach przejść dla pieszych 
krawężniki będą obniżone i wy-
profilowane tak, by przez drogę 
bez problemu mogły przejechać 
wózkiem osoby niepełnosprawne 
oraz matki z dziećmi. Całość 
zadania zostanie wykonana dwu-
etapowo. W pierwszym etapie  
przewidziano wykonanie części 
chodnika do posesji z napisem 
„Liternictwo”.  W II etapie wy-
remontowana zostanie pozostała 
część chodnika ul. Dolnej. 

-Graby długo czekały na tę 

inwestycję i dlatego bardzo się 
cieszę, że zaczynamy poprawiać 
wygląd tej dzielnicy Strzego-
mia. Na razie poprzez ładniejsze 
chodniki i zjazdy na posesje, ale 
także poprzez nowe nasadzenia 
zieleni na skwerze wokół pomnika 
mieszkańców osiedla Graby, pole-
głych podczas I wojny światowej. 
Wszystkie te działania sprawią, 
że mieszkańcom będzie żyło 
się lepiej i przyjemniej, bo jak 
widać Graby pięknieją z dnia na 
dzień - mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

Trwa również remont chodnika 
przy ul. Sikorskiego w Strzego-
miu. Zadanie wykonuje Firma 
„Usługi Brukarskie Adam Dryja” 
ze Strzegomia. W ramach prac 
powstanie nowa nawierzchnia z 
kostki betonowej. Koszt inwestycji 
to około 49 tys. zł.

 - Jest to fragment nieukoń-
czonej inwestycji sprzed paru lat. 
Jeżeli wyremontujemy brakujący 
odcinek chodnika przy ul. Si-
korskiego, to cała ulica zyska na 
wyglądzie i będzie bezpieczna dla 
ruchu pieszego, który jest tutaj 
dość duży. Zadanie wykonujemy 
na prośbę mieszkańców - mówi 
burmistrz Zbigniew Suchyta.

 (red)
fot. um Strzegom 

Trwa przebudowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej miasta 
Strzegom. Są to milionowe in-
westycje, których mieszkańcy na 
co dzień nie dostrzegają. A są one 
konieczne, bo stare sieci ulegają 
częstym awariom. Obowiązek 
skanalizowania gmin nakładają 
również przepisy unijne. 

Obecnie realizowany jest drugi 
etap prac, które obejmuje ul. Ryb-
ną, Czarną i Bracką, gdzie roboty 
mają się zakończyć jeszcze w tym 
roku. Prace prowadzone są rów-
nież przy ul. Szarych Szeregów, 
Wesołej i Reja. Rozpoczyna się 
też budowa odcinka od ul. Gro-
nowskiej-Jagodowej do ul. Armii 
Krajowej. Niedługo rozpocznie 
się też rozbudowa  sieci wodocią-
gowej i sieci  kanalizacyjnej przy 
ul. Koszarowej w Strzegomiu. W 
I etapie natomiast wybudowano 
kanalizację sanitarną w ul. Rybnej 
i ul. Morskiej.

W wyniku modernizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej w mie-
ście zniknie zagrożenie awarii 
sieci, zwiększy się możliwość 
przyłączenia nowych obiektów, 
ograniczy się zjawisko infiltracji 
i zmniejszy ilość ścieków do-
pływających do oczyszczalni, 
szczególnie w okresie pogody 
opadowej. 

- W ciągu kilku najbliższych lat 

musimy osiągnąć standardy okre-
ślone w przepisach krajowych i 
dyrektywach Unii Europejskiej, 
jakie należy spełnić przy wpro-
wadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi. W przeciwnym wypadku 
na gminy będą nakładane wy-
sokie kary za zanieczyszczanie 
środowiska naturalnego – mówi 
Zbigniew Suchyta, Burmistrz 
Strzegomia.

Ze względu na wysoki koszt 
całego przedsięwzięcia, kolejne 
odcinki kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej są przebudowywane 
sukcesywnie i będą realizowane 
w następnych latach. 

Przedsięwzięcie to może być 
realizowane dzięki współfinan-
sowaniu  ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Jednak inwestycje 
tego typu pochłaniają ogromne  
środki własne gminy, a inwestycje 
te nie zawsze są zauważane przez 
mieszkańców. Inwestowanie 
w  budowę  sieci czy to wodo-
ciągowej, czy też kanalizacyjnej 
doceniają  najbardziej mieszkań-
cy, którzy budują własne domy 
jednorodzinne. 

Sukcesywnie budowa kanali-
zacji realizowana jest również w 
strzegomskich wsiach. 

(red)

Ponad pół miliona złotych 
przeznaczono w tym roku na re-
monty szkół w gminie Strzegom. 
W czasie wakacji prace zostaną 
przeprowadzone w dziewięciu 
placówkach i będą dotyczyły re-
montów korytarzy, dachów, toalet 
czy komina. Które ze szkół zyskają 
nowe oblicze?

W Gimnazjum nr 2 w Strze-
gomiu planowany jest remont 
wszystkich korytarzy, w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Olszanach 
niezbędny jest remont dachu, a w 
Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu oraz w PSP 
w Kostrzy wykonane zostaną 
nowe toalety. W PSP nr 3 wyre-
montowany zostanie korytarz, a 
także wstawione będą nowe drzwi 
do klas. Remont pomieszczeń 
szkolnych zaplanowano w PSP 
w Kostrzy. Remonty nie ominą 
również przedszkoli: w „Dwójce” 
wykonane zostanie cyklinowanie 
parkietu w  salach zajęć, w Pu-
blicznym Przedszkolu w Stano-
wicach będzie remont komina  i 
położenie nowego chodnika przy 
budynku przedszkola, a w „Trójce” 
zakupione zostaną urządzenia na 
plac zabaw.

- W ramach inwestycji przy-
gotowywany jest projekt na 
termomodernizację budynków 
szkolnych Gimnazjum nr 1 i nr 2, 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
2, Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 (od red. sala gimnastyczna), 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Jaroszów oraz Publicznego 
Przedszkola nr 2 w Strzegomiu 
-  mówi Urszula Podsiadły-Szu-
bert, naczelnik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu.

Prace rozpoczęły się już teraz i 
potrwają do 1 września br.

– W ramach środków, które 
zostały nam z oszczędności z 
przetargów podjąłem decyzję o 
opracowaniu projektu i wykona-
niu toalet w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Olszanach 
oraz wymianie okien w jednej 
ze szkolnych sal. Natomiast w 
Gimnazjum nr 1 planuję z tych 
środków zabezpieczyć konstruk-
cję ścian szczytowych – mówi 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. 

Nie są to jedne inwestycje 
związane z oświatą.  Obecnie 
trwa budowa kompleksu boisk 
sportowych Orlik w Jaroszowie. 
Niebawem rozpocznie się także 
budowa sali gimnastycznej w 
Goczałkowie oraz budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 4 w 
Strzegomiu. 

Grażyna Kuczer/red

Remonty dróg i chodników

Miliony na kanalizację Wakacyjne remonty w szkołach 

Ważne telefony

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych

Na remont chodnika ul. dolnej mieszkańcy 
Grabów czekali wiele lat.

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. adama mickie-
wicza w olszanach – (74) 
855 70 97
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w rogoźnicy – (74) 
855 92 47
Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. tadeusza 
Kościuszki w Goczałkowie 
– (74) 855 98 50
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w stanowicach – 
(74) 855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardy-
nała Stefana wyszyńskiego 
Prymasa 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 Strze-
gomiu – (74) 855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74) 855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74) 649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNo-
StyCzNe Sp. z o.o., ul. 
witosa 7 – (74)  649 44 50, 
(74) 649 44 62
Przychodnia zdrowia ul. 
armii Krajowej 23 – (74)  649 
44 21, (74) 649 44 24
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74) 649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74) 855-14-42

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. Kościel-
na 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 
Świata i matki Bożej Szka-
plerznej w Strzegomiu – (74) 
855 46 77
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74)  64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074) 8551-991, 997

Ważne telefony
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Zakończyła się budowa budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Świd-
nickiej w Strzegomiu. Obecnie 
trwają ostatnie odbiory. W budyn-
ku jest 26 mieszkań komunalnych. 
Skorzystają z nich osoby, które 
oddadzą gminie dotychczasowe 
komunalne lokum. Koszt inwesty-
cji to ponad 2,6 mln zł. Co ważne, 
to nie koniec inwestycji tego 
typu. Władze miasta już myślą o 
kolejnych budowach budynków 
mieszkalnych w Strzegomiu.

W nowym budynku o po-
wierzchni zabudowy ponad 490 
m² na lokatorów czeka sześć 
mieszkań dwupokojowych i 20 
jednopokojowych. 

- Każde z mieszkań jest pięknie 
wykończone i dobrze wyposażone 
m.in. w wannę, muszle, zlewo-
zmywaki i kuchenki elektryczne 
w kuchniach. Każde mieszkanie 
ma piec dwufunkcyjny do pod-
grzewania wody i ogrzewania 
mieszkania – mówi Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Do tego budynku jest już opra-

cowany regu-
lamin, który 
mówi, kto może 
takie mieszkanie 
otrzymać.

- Nie wszyst-
kie mieszkania 
zostały przy-
dzielone. Zasa-
da była taka, że 
ludzie, którzy 
mają większe 
mieszkania ko-
munalne, a nie 
byli w stanie ich 
utrzymać, mogli 
je nam oddać w 
dwóch termi-
nach składania 
dokumentów w 
zamian za nowe, 
mniejsze miesz-
kania przy ul. Świdnickiej. Ten 
etap został już zakończony. Listę 
tych osób zatwierdziła Komisja 
budżetu, ale liczymy się z tym, 
że nie wszyscy, którzy złożyli 
podania i są na liście, skorzystają 

z takiej zamiany. Ludzie nie 
widzieli bowiem tych nowych 
mieszkań i nie wiadomo czy im 
się one spodobają – mówi bur-
mistrz Zbigniew Suchyta.

budowa budynku z miesz-
kaniami komunalnymi została 
dofinansowana  kwotą 570 tys. 
zł z budżetu państwa w ramach 
wsparcia budownictwa mieszka-
niowego. Około 2 mln zł pocho-
dziło z budżetu gminy.

- Skorzystaliśmy z dotacji z 
programu, który nakłada na nas 
obowiązek odzyskania takiej 
samej ilości metrów kwadra-
towych mieszkań komunal-
nych, jaka znajduje się w nowo 
wybudowanym budynku. W 

tych odzyskanych mieszkaniach 
komunalnych musimy bowiem 
zrobić mieszkania socjalne – tłu-
maczy burmistrz Zbigniew Su-
chyta. – Na listach oczekujących 
na mieszkania socjalne mamy 
sporo mieszkańców, w tym wiele 
rodzin z dziećmi. Myślimy już 
o kolejnych budowach nowych 
budynków mieszkalnych. Mamy 
dwie lokalizacje, w których takie 
obiekty mogłyby powstać i mamy 
też pomysły jak otrzymać na te 
inwestycje dofinansowania, ale 
o szczegółach nie chcemy jesz-
cze mówić – dodaje burmistrz 
Strzegomia.

(red/ Irena Kowalska)
Fot. UM Strzegom 

Z Komisariatu Policji w 
Strzegomiu awans na sierżanta 
sztabowego odebrał Krzysztof 
Nabiałek. Na starszego sierżan-
ta awansowani zostali: Aneta 
Włosek, Mariusz bądarowski, 
Damian Dynowski, Jacek Lu-
bera i Tadeusz Szpilecki. Sto-
pień starszego posterunkowego 
otrzymał Aleksander Kus, a 
stopień aspiranta: Marcin Sidor, 
Sebastian bugajski, Ryszard 

Dyko i Krzysztof Okła.
Za nienaganną pracę na rzecz 

środowiska lokalnego nagrodę 
burmistrza Strzegomia otrzy-
mali: Komisarz Andrzej Do-
bies, dyżurny komisariatu asp. 
Dariusz Michalec, dzielnicowy 
asp. Jerzy Feszter, policjant 
ogniwa patrolowego sierż. Mar-
cin Zelek oraz detektyw zespołu 
kryminalnego, mł. asp. Dawid 
Parchanowicz.

Gratulacje, życzenia, listy 
gratulacyjne i podziękowania 
za współpracę spłynęły również 
na ręce nominowanego na in-
spektora policji, mł. inspektora 

Krzysztofa Niziołka, Komen-
danta Powiatowego Policji w 
Świdnicy. Strzegomianie: ks. 
Marek babuśka, Jerzy Krzywda 
i Franciszek Piłat wręczyli in-
spektorowi kawaleryjską szablę 
z certyfikatem z 1899 r. jako 
zapowiedź przyszłego awansu.

(red)

Na pełnowymiarową salę 
sportową dzieci, młodzież i 
mieszkańcy wsi Goczałków 
czekali długo. W ostatnim 
czasie plany nabrały realnych 
kształtów. Z 81 złożonych 
wniosków z całego Dolnego 
Śląska, strzegomski wniosek 
został wybrany do dofinanso-
wania. Na budowę sali Gmina 
Strzegom otrzyma 1,4 mln zł 
dotacji. Pierwszy mecz inau-
guracyjny władze miasta chcą 
rozegrać w nowym obiekcie 
na Święta bożego Narodzenia 
przyszłego roku!

budowa pełnowymiarowej 
sali sportowej w Goczałkowie 
została zaplanowana na dwa 
lata i będzie pierwszą tego typu 
inwestycją na terenach wiejskich 
Gminy Strzegom. Przetarg na 
to zadanie rozstrzygnięto na 
początku lipca br. Wpłynęło aż 
16 ofert. Wygrała firma, która 
złożyła najtańszą ofertę z kwotą 
3 mln 193 tys. zł. Najdroższa 
oferta opiewała na kwotę 4 mln 
199 tys. zł czyli była o ponad 
milion złotych droższa. Złożyło 
ją przedsiębiorstwo Partner z 
Leszna. 

- Mamy nadzieję, że wyko-
nawca okaże się solidny i w 
grudniu 2013 roku rozegra-
my na tej sali pierwszy mecz 

– mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. - Jest to 
duża inwestycja, która podniesie 
jakość zajęć sportowych, zapew-
ni właściwy rozwój fizyczny 
i wyrówna szanse młodzieży 
wiejskiej w kwestii dostępu do 
obiektów sportowych. Z sali 
będą bowiem korzystać nie 
tylko dzieci i młodzież z Go-
czałkowa, ale dowożone będą 
również dzieci z okolicznych 
wsi. Nasza strzegomska sala 
„pęka w szwach”, stąd tak pilna 
potrzeba budowy tego obiektu. 
Na 81 złożonych wniosków 
tylko 11 otrzymało dofinanso-
wanie. Priorytetem były kryte 
pływalnie, baseny, hale i boiska 
sportowe na wioskach. Cieszę 
się, że w tym gronie znalazła 
się Gmina Strzegom. Z prio-
rytetem trafiliśmy w dziesiątkę 
- dodaje burmistrz Strzegomia, 
który nie kryje radości z pozy-
skanych pieniędzy. 

Termin wykonania robót 
określono na 20.12.2013 r. 
Kwota dofinansowania sięga 33 
procent wartości zadania. Do-
tacja została przyznana gminie 
Strzegom z programu rozwoju 
bazy sportowej Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2012 
-2014 ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.

Niemal 140 tys. zł przyznano w 
tym roku z budżetu gminy na ra-
towanie strzegomskich zabytków. 
Z tych pieniędzy wyremontowane 
będą plebania rzymskokatolickiej 
Parafii p.w. Św. App. Piotra i 
Pawła w Strzegomiu, kościół p.w. 
Podwyższonego Krzyża Świętego 
w Kostrzy, kościół p.w. Trójcy 
Świętej w Olszanach oraz pałac 
w Morawie. 

Na remont północnej i wschod-
niej elewacji budynku plebanii 
dotacji w wysokości 60 tys. zł 
udzielono rzymskokatolickiej Pa-
rafii p.w. Św. App. Piotra i Pawła 
w Strzegomiu. 

Parafii rzymskokatolickiej p.w. 
Św. barbary przyznano 25 tys. 
zł   na malowanie kościoła p.w. 
Podwyższonego Krzyża Świętego 
w Kostrzy. 19.5 tys. zł otrzymała 
Parafia rzymskokatolicka p.w. 
Trójcy Świętej w Olszanach na 

remont wnętrza kościoła ( malo-
wanie ścian i sklepień), a 30 tys. zł 
- Fundacja Św. Jadwigi na wymia-
nę pokrycia dachowego budynku 
pałacowego w Morawie. 

Prace konserwatorskie i re-
montowe przebiegają zgodnie 
z przyjętym harmonogramem 
realizacji zadań, a ich  zakończenie 
przewiduje się na koniec listopada 
2012 r.

W chwili obecnej trwają prace 
związanie z przygotowaniem 
nowej uchwały w sprawie zasad 
udzielenia dotacji na dofinan-
sowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budow-
lanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, znajdujących 
się na terenie Gminy Strzegom. 
Uchwała zawierać będzie nowe 
zasady przyznawania dotacji  na 
prace przy zabytkach.

(red)

Urząd Gminy Strzegom przy-
pomina mieszkańcom, że abona-
menty strefy płatnego parkowania 
można zakupić w Wydziale Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu (pok. nr 15, 
parter). Opłaty za czas parkowania 
uiszcza się przez wykupienie biletu 
parkingowego lub abonamentu 
miesięcznego, półrocznego, rocz-
nego dla kierowców taksówek 
oraz rocznego dla mieszkańca 
strefy płatnego parkowania. Ceny 
poszczególnych abonamentów to: 
abonament miesięczny - 80,00 zł, 
półroczny - 250,00 zł, roczny - 
450,00 zł, roczny dla kierowców 

taksówek - 30,00 zł oraz roczny 
dla mieszkańca strefy płatnego par-
kowania - 30,00 zł. Z opłat zwol-
nieni są kierujący oznakowanymi 
pojazdami służb obsługi miasta: 
pogotowia gazowego, pogotowia 
energetycznego, pogotowia cie-
płowniczego, pogotowia wodno 
- kanalizacyjnego, Straży Miejskiej 
Gminy Strzegom, kierujący po-
jazdami stanowiącymi własność 
Gminy Strzegom, kierowcy jed-
nośladów oraz aut oznakowanych i 
przeznaczonych do przewozu osób 
niepełnosprawnych oraz zaopa-
trzonych w kartę parkingową. 

(red)

Gmina Strzegom jest Laure-
atem w Konkursie Najwyższa Ja-
kość Quality International 2011 
w kategorii QI Services – usługi 
najwyższej jakości. Ten tytuł zo-
stał nadany przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości, Polskie Forum ISO 9000 
oraz przedstawicieli Forum biz-
nesu Dziennika Gazety Prawnej. 
Warto podkreślić, że od kilku już 
lat urząd bada satysfakcję Klien-
tów korzystających z jego usług. 
Formularze ankiet dostępne są w 
Wydziale Obsługi Interesantów, 
gdzie na miejscu, zaraz po zała-

twieniu konkretnej sprawy moż-
na wypełnić dostępny formularz. 
Ankieta dostępna jest również 
na stronie www.strzegom.pl. 
Wśród ankietowanych znajdują 
się  zarówno osoby prywatne, jak 
i przedsiębiorcy. Strzegomianie 
mają okazję m.in. ocenić warunki 
lokalowe, dostępność informa-
cji, kompetencję pracowników, 
czy terminowość wykonywania 
usługi. Odpowiedzi i sugestie 
mieszkańców wykorzystywane 
są do doskonalenia i podniesienia 
jakości świadczonych usług oraz 
spełnienia oczekiwań Klientów.  

(red)

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom osób głuchoniemych, 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
przy załatwianiu spraw służy 
pomocą tłumacza języka migo-
wego. Osoby, które chcą skorzy-
stać z pośrednictwa tłumacza 
zobowiązane są do zgłoszenia 
tego faktu na co najmniej trzy 
dni robocze przed planowaną 
wizytą w urzędzie (z wyłączeniem 
sytuacji nagłych): telefonicznie 
za pośrednictwem osoby trzeciej 
pod nr: 74 8560-573,  pocztą 
elektroniczną: na adres e-mailowy 
strzegom@strzegom.pl, faxem: 74 
8560–516, drogą pocztową na ad-

res: Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom lub  
poprzez osobę upoważnioną w 
Wydziale Obsługi Interesantów 
tut. Urzędu (parter,  pok. 15). 
Zgłoszenia należy dokonać na 
formularzu, który dostępny jest 
na stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl, bądź w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu (pok. 
nr 15, parter). Osobie uprawnio-
nej podczas załatwiania spraw w 
Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
przysługuje prawo do skorzystania 
z usług tłumacza. 

(red)

Doceniono stróżów prawa

*  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  *

W urzędzie kupisz flagę

Zdobyli pieniądze na salę

Dotacje na zabytki 

Abonamenty parkingowe Dbają o jakość w urzędzie Tłumacz języka migowego

Strzegomscy policjanci awansowani i nagrodzeni 

Jest już  pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego Nadzoru Budowlanego 
w Świdnicy!
Tak, jak przy realizacji niemal każdej inwestycji, w trakcie budowy wystąpiły 
problemy już przy rozbiórce starego budynku przylegającego do budynku nr 1 
przy ul. Tomasza. Wówczas  okazało się, że ściana pomiędzy tymi budynkami 
jest pojedyncza i wspólna. Projektant zakładał natomiast, że są to dwie ściany 
oddzielne dla każdego budynku. Wymagało to zmian w projekcie i dodatkowych 
prac zabezpieczających istniejący budynek. Ten, jak również inne drobne problemy, 
nie wpłynęły jednak na czas trwania budowy. Termin zakończenia budowy został 
przez firmę dotrzymany i w sierpniu rozpocznie się zasiedlanie budynku.

Jedenastu awansowanych strzegomskich policjantów i pię-
ciu nagrodzonych przez burmistrza Strzegomia Zbigniewa 
Suchytę – to dowody na to, że strzegomscy policjanci pra-
cują ciężko i wzorowo! Awanse i nagrody funkcjonariusze 
odebrali podczas Święta Policji, we wtorek (24 lipca br.) w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy.

W związku licznymi pytania-
mi mieszkańców Urząd Gminy 
w Strzegomiu informuje, że w 
Wydziale Obsługi Interesantów 
(pok. nr 15, parter) można za-
kupić flagi narodowe. Wydział 

jest czynny jest w godzinach: 
poniedziałek - 7:00-15:00, 
wtorek - 7:00-16:30, środa 
- 7:00-15:00, czwartek - 7:00-
15:00, piątek - 7:00-13:30. 
Zapraszamy! 

Mamy nowe mieszkania!
Pierwsi lokatorzy wprowadzą się jeszcze w tym miesiącu
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W Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu funkcjonują różnego ro-
dzaju określone zasady działania, 
procesy, procedury, np. instrukcja 
obiegu i kontroli dokumentów fi-
nansowo – księgowych, instrukcja 
kasowa, regulamin wydatkowania 
środków publicznych o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 14.000 
euro, które służą osiągnięciu 
określonych zadań przypisanych 
ustawowo do realizacji przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego. 
Samo istnienie i funkcjonowanie 
tych zasad nie gwarantuje jednak 
realizacji zadań bez zapewnienia 
odpowiednich mechanizmów 
kontroli wewnętrznej.

Kontrola wewnętrzna jest na-
rzędziem zarządzania wykorzy-
stywanym do uzyskania racjonal-
nej pewności, że cele zarządzania 
zostały osiągnięte, ma na celu 
poprawę zarządzania ryzykiem i 
zwiększenia prawdopodobieństwa 
zrealizowania ustalonych celów 
i zadań. Kontrola jest integralną 
częścią zarządzania, polegającą 
na sprawdzeniu stanu rzeczywi-
stego i porównaniu go ze stanem 
wymaganym, w celu usunięcia ne-
gatywnych skutków i zwiększenia 
efektów w przyszłości.

Audyt wewnętrzny jest nato-
miast działalnością niezależną 

i obiektywną, której celem jest 
wspieranie kierownika jednostki 
w realizacji celów i zadań przez 
systematyczną ocenę kontroli 
zarządczej oraz czynności do-
radcze. 

Co roku jest sporządzany plan 
audytu wewnętrznego oraz plan 
kontroli wewnętrznej. W 2012 
roku przewidziano do wykona-
nia 5 zadań audytowych oraz 10 
kontroli wewnętrznych. Audyty 
wewnętrzne oraz kontrole we-
wnętrzne są przeprowadzane 
zarówno w komórkach organi-
zacyjnych Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, jak i w poszczegól-
nych jednostkach organizacyj-
nych Gminy Strzegom.

W 2012 r. zakończono audyt 
wewnętrzny przeprowadzony w 
Wydziale Gospodarki Lokalowej 
w zakresie przydziału, wynajmu, 
zamiany lokali komunalnych, w 
Straży Miejskiej Gminy Strze-
gom w zakresie oceny zatrud-
nienia oraz gospodarowania 
środkami publicznymi. Audy-
tor wewnętrzny przeprowadził 
również kontrolę wewnętrzną 
w Zespole Szkół w Jaroszowie. 
Obecnie w trakcie ukończenia 
jest audyt wewnętrzny w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 2 w 
Strzegomiu.

Barbara Duda - Siwek

W ramach trzeciej edycji akcji 
„ Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” organizowanej 
przez TVP Wrocław i Dol-
nośląskie Kuratorium Oświa-
ty uczestniczyło ponad 350 
uczniów z dolnośląskich szkół 
wraz ze swoimi opiekunami. 
Wśród nich byli uczniowie 
ze strzegomskiego LO pod 
opieką swoich profesorów 
Kamili Mazur i Beaty Suwart 
– Orzechowskiej. Młodzież 
przebywająca na Ukrainie od 
8 do 20 lipca 2012 r., zaopa-
trzona w potrzebny sprzęt 
do porządkowania grobów, 
sprzątała cmentarz polski w 
Drohobyczu, położonym 90 
kilometrów od Lwowa.

W celu przewiezienia uczniów 
z powrotem do kraju wybrała się 
na Ukrainę w terminie 17 -20 
lipca br. delegacja ze Strzegomia 
na czele z burmistrzem Zbi-
gniewem Suchytą i dyrektorem 
LO Tomaszem Marczakiem. 
Program pobytu wypełniło spo-
tkanie z przedstawicielami Cen-
trum Metodycznego Nauczania 
Języka Polskiego w Drohoby-
czu i Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo 
– Wschodnich, zapoznanie się ze 
stanem wschodnich nekropolii i 
kościołów polskich oraz montaż 
nagrobka dla ostatniej Polki w 
Nastasowie.

Młodzi licealiści pięknie wpisali 
się w pamięć miejscowej ludno-
ści, zaimponowali dojrzałością 
działań, przeżyć i wypowiedzi. 
- Urzekła nas ta wspaniała polska 
nekropolia, na której znajdują się 
perełki architektury nagrobnej 
- osiemnastowieczne nagrobki 
znanych rodów polskich. Doty-
kając pomników , dotykaliśmy 
historii i płakaliśmy ze wzruszenia, 

porządkując zrujnowanie mogiły 
z polskimi nazwiskami i niepo-
wtarzalnymi epitafiami. Praca 
przy porządkowaniu nekropolii 
jest nie tylko niezapomnianą 
lekcją historii, ale także działaniem 
wychowawczym, celowanym na 
wrażliwość człowieka i uczącym 
pielęgnowania pamięci o Pola-
kach, których mogiły znajdują się 
na Kresach - opowiadała Kamila 
Mazur.

- Ratowanie narodowego dzie-
dzictwa pozwoliło nam poznać nie 
tylko historię naszych pradziadów, 
ale także nawiązywać kontakty z 
rodzinami, u których mieszka-
liśmy, jak również poznawać ich 
mentalność i kulturę – dodała 
Beata Suwart – Orzechowska.

Dużą pomoc w wykonywanych 
pracach okazał naszej młodzieży 
Adam Audrzecki - prezes To-
warzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo - Wschod-
nich w Drohobyczu, który na 
pożegnanie wygłosił piękną 
dziękczynną mowę i zaprosił 
młodzież do udziału w kolejnej 
edycji projektu.

-Ratowanie polskich, zapo-
mnianych cmentarzy jest na-
szym zadaniem patriotycznym i 
obowiązkiem wobec historii. W 
następnym roku przyjedziemy 
znowu tutaj do Drohobycza, w 
liczniejszym składzie, z większym 
udziałem dorosłych, ponieważ 
niektóre prace wymagają udziału 
wykwalifikowanych pracowników 
- stwierdził Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

Tomasz Marczak, dyrektor 
LO podziękował uczestnikom 
projektu za ich ciężką pracę i nie 
ukrywając wzruszenia powiedział: 
-To była dla nas wszystkich wspa-
niała lekcja historii, która na stałe 
wpisała się w naszą pamięć. Jestem 
z was bardzo dumny. Dziękuję! – 
powiedział. 

(RED)

Audyty i kontrole to konieczność

Około 700 gospodarstw do-
mowych ma długi czynszowe 
wobec gminy Strzegom. Za-
ległości z tego tytułu sięgają 
kwoty łącznie ponad 4,7 mln 
zł. Od sierpnia minionego roku 
urząd miasta dał mieszkańcom 
możliwość odpracowania dłu-
gów. Z tej możliwości korzysta 
coraz więcej osób, ale w dal-
szym ciągu jest to niewielki 
odsetek zadłużonych

Możliwość odpracowania dłu-
gów dla najemców lokali komu-
nalnych, znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej i życiowej, 
istnieje od października ubiegłego 
roku. Z tej formy pomocy skorzy-
stało dotychczas 40 dłużników, z 
czego 6 odpracowało już zadłuże-
nie objęte umową. Łączna wartość 
świadczeń w okresie I półrocza br. 
wyniosła 132.803 zł.

Do jakich prac kierowani są 
ludzie, którzy chcą odpracować 
długi? Dotychczas dwie oso-
by w pracują Ośrodku Pomocy 

Społecznej, 25 osób w Zakładzie 
Usług Komunalnych podjęło 
prace porządkowe w zakresie 
utrzymania czystości i porządku, 1 
osoba w Gimnazjum nr 1, 1 osoba 
w Przedszkolu nr 3 i jedna osoba 
wykonuje prace administracyjne w 
Urzędzie Miasta w Strzegomiu.

Władze miasta ostrzegają, że 
wobec tych dłużników, którzy 
nie wykażą dobrej woli spłaceniu 
zadłużenia, urząd będzie działał 
stanowczo. Mieszkańcy powinni o 
tym pomyśleć zanim ich dług na-
rośnie do takiej wysokości, że nie 
będą go w stanie spłacić. Wówczas 
będą musieli liczyć się z eksmisją 

do lokali socjalnych o 
znacznie mniejszym 
metrażu i niższym 
standardzie.

- Zakupimy konte-
nery i dla przykładu 
będzie eksmitować do 
nich dłużników. Nie 
może być tak, że część 
ludzi uczciwie opła-
ca czynsz, a inni bez 
żadnych skrupułów 
mieszkają i nie płacą 
latami, bo tak jest im 

wygodnie – mówi Zbigniew Su-
chyta, Burmistrz Strzegomia.

Każdy, kto ma zadłużenie wyż-
sze niż 3 tys. zł może złożyć 
wniosek o odpracowanie go w 
Wydziale Obsługi Interesantów. 
Takim osobom miasto może zle-
cić prace biurowe, porządkowe lub 
opiekę nad chorymi ludźmi.

W tej sprawie można osobiście 
kontaktować się z pracownikami 
Wydziału Gospodarki Lokalowej 
urzędu miasta Strzegom ( IIp. pok. 
32) oraz telefonicznie pod nr tel. 
74 85 60 538 lub 74 85 60 522.

(red)

Na bruk za długi 

Strzegomscy licealiści na Ukrainie

Dłużnicy, którzy nie płacą z wyboru, mogą trafić do kontenerów  

W Drohobyczu …śladami polskich mogił na Ukrainie i biografii Bruno Schulza 

Kontenery również dla „trudnych lo-
katorów”
Od szeregu lat gmina boryka się z pro-
blemem tzw. „trudnych lokatorów”, 
którzy jako najemcy lub byli najemcy 
lokali gminnych, swoim zachowaniem 
bądź działaniem uprzykrzają życie innym 
mieszkańcom. Najczęściej przyczyna 
leży w nadużywaniu przez te osoby 
alkoholu, ale nie tylko. Bywa, że powodem 
zatargów i „robienia sobie na złość” jest 
czysta ludzka zazdrość i brak zrozumienia 
drugiego człowieka. Widzimy te przypadki 
i w miarę możliwości staramy się im 
zaradzić, jednakże co do tych najbardziej 
uciążliwych lokatorów pozostaje tylko 
droga sądowa o eksmisję z lokalu. Dotyczy 
to też osób, które permanentnie zalegają w 
opłacie należności czynszowych. Dlatego 
też planowany jest zakup kontenerów 
mieszkalnych do których wykonywane 
będą eksmisje. Rozmieszczone one zo-
staną w poszczególnych miejscowościach 
naszej gminy, gdzie tych przypadków jest 
najwięcej. Może ten sposób reakcji na 
opornych najemców przyczyni się do 
zmiany ich zachowania.
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Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta 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 kilka z nich: 

Krzysztof oraz Waldemar: dla-
czego do strzegomia, zagłębia 
granitu, słynącego na cały kraj i 
zagranicę, sprowadza się granit 
chiński i obkłada się nim elewa-
cję budynku obok kościoła na ul. 
Kościuszki. za sprowadzenie i 
wyłożenie tej elewacji i odpowiada 
nie kto inny jak… czy nie lepiej 
taki budynek obłożyć granitem 
naszym, krajowym i zlecić taką 
pracę miejscowym kamieniarzom? 
Byłaby praca dla miejscowych i po-
datki by do gminy wpływały. Czy 
to nie wstyd i hańba dla nas Pola-
ków, że do zagłębia granitu spro-
wadza się granit z Chin. to tak 
jak by do ogrzania kopalnianych 
biur na Górnym Śląsku używać 
węgla z zagranicy. Czy będzie 
Pan wspierał strzegomskich ka-
mieniarzy w walce z chińską 
konkurencją? Czy może Pan za 

pośrednictwem lokalnych posłów 
napisać w naszym imieniu list do 
rządu w sprawie podniesienia ceł 
na chińskie granity? nie jesteśmy 
w stanie konkurować z nimi!!

Jak czytam takie słowa - wstyd, 
hańba, to ręce mi opadają. Panie 
Krzysztofie, mój wierny pytający 
ze Świebodzic. Budynek, o którym 
Pan pisze jest własnością wspól-
noty i nie mam prawa interwencji 
w tych sprawach. Natomiast w 
celu uruchomienia ceł zaporo-
wych na granit chiński odbyłem 
w lipcu rozmowę z Panią Poseł 
Moniką Wielichowską. Rozma-
wiałem z branżą kamieniarską i 
jestem na etapie organizacji spo-
tkania w Strzegomiu z Posłem 
do Parlamentu Europejskiego  
Panem Pawłem Zalewskim, któ-
ry w Parlamencie Europejskim 
zasiada w Komisji zajmującej się 
sprawą ceł. W najbliższych prze-
targach organizowanych przez 
Gminę będziemy zamieszczać 
informację o tym, że chcemy 
wykonywać nasze ulice ze strze-
gomskiego granitu. W tej sprawie 
wysyłaliśmy zapytanie do Urzędu 
Zamówień Publicznych.

agata: Panie Burmistrzu, dla-
czego zgodził się pan na sprzedaż 
piwa podczas festiwalu folkloru na 
stadionie, jeśli wcześniej odmówił 
Pan takiej możliwości innym? 
dodam, że to były małe zgroma-
dzenia, które nigdy w przeszłości 
nie powodowały szkód. Czy to nie 
jest załamanie własnych zasad i 
zarządzeń?

Informuję, że Międzynarodo-
wy Festiwal Folkloru otrzymał 

wszelkie potrzebne zgody jako  
impreza masowa.  Jeśli zorga-
nizuje Pani imprezę masową ze 
wszystkimi koniecznymi decy-
zjami otrzyma Pani taką zgodę. 
Imprezy organizowane w Rynku 
czy w Morawie też mają takie 
zgody. 

danuta: dla kogo Panie Burmi-
strzu przeznaczone są mieszkania 
w nowym bloku komunalnym? 
Jak wynika z regulaminu nie 
dla osób mieszkających w bardzo 
złych warunkach, tylko dla po-
siadaczy super mieszkań, które 
chcecie przejąć. nie rozumiem 
systemu punktacji i sposobu ocen i 
tylko taki wniosek mi się nasuwa. 
Kolejne oszustwo ludzi będących 
w potrzebie.

Wyjaśniałem już, że budynek 
ten jest komunalny i ci , którzy 
otrzymają tam mieszkania mu-
szą oddać nam swoje większe. 
Dotacje w kwocie 400 tys. zł 
otrzymaliśmy pod warunkiem, 
że odzyskane mieszkania prze-
każemy na mieszkania socjalne. 
Powierzchnia ta została ustalona 
w umowie dotacji na pozio-
mie 1200 m2.Ocenie podlegała 
wielkość oddawanego miesz-
kania oraz stan techniczny. Im 
więcej metrów przekazanych 
do powierzchni otrzymanej, 
tym więcej punktów. Dodatko-
wo oceniano stan techniczny. 
Premiowane są osoby, które o 
swoje lokale zadbały. Lokale 
odzyskane zostaną rozdyspono-
wane w zdecydowanej większości 
wśród osób z listy. Kilka lokali 
nie zostanie zasiedlonych do 

czasu wykonania niezbędnego 
remontu. Nie rozumiem stwier-
dzenia „oszustwo”, gdyż do oceny 
wniosków poproszono również 
przedstawicieli Rady Miejskiej, 
stąd jestem pewny, że zasady były 
czyste. Do chwili obecnej nikt ich 
nie kwestionował.

działkowiec: Witam! Czy w 
związku z wyrokiem trybunału 
Konstytucyjnego, który generalnie 
rzecz ujmując oddaje gminom 
prawo decydowania co dalej będzie 
z ogródkami działkowymi, za-
mierza Pan w bliższej lub dalszej 
perspektywie odebrać działkow-
com i zlikwidować jakiekolwiek 
ogródki działkowe w strzegomiu? 
mam nadzieję, że nie.

Nie zamierzam podejmo-
wać żadnych decyzji w sprawie 
ogródków  działkowych. Nad-
mieniam, że Gmina w 2012 roku 
doprowadziła wodę do ogródków 
działkowych pod Górą Krzyżową 
celem polepszenia warunków 
użytkowania ogródków. Bardzo 
dobrze oceniam współpracę z za-
rządem ogródków działkowych. 
Życzę miłego i spokojnego lata 
na działkach, a zimą jak najmniej 
wandali.

Hen: Witam, proszę o informa-
cję dlaczego dzieci mieszkające 
na wsi, a nie będące w Krus 
nie mogą skorzystać z kolonii 
letnich? Czy dof inansowanie 
nie powinno obejmować ogółu 
dzieci mieszkających na wsiach? 
Przecież jest to dotacja w ra-
mach propagowania i pomocy 
wsiom.

Dzieci, których rodzice są płat-
nikami KRUS, korzystają z dopłat 
tej instytucji i szkoda byłoby nie 
skorzystać z tej formy wypoczynku 
dla dzieci rolników. Gmina zleciła 
także organizację akcji letniej dla 
dzieci z terenu Gminy dopłacając 
do niej. Poprzez organizacje poza-
rządowe organizowanych jest też 
wiele akcji wypoczynku na terenie 
gminy. Szczegółowe informacje 
znajdują się na naszej stronie in-
ternetowej www.strzegom.pl. Jest 
słoneczna pogoda, więc wszystkie 
dzieci mogą korzystać z basenu 
za symboliczną złotówkę - od 
poniedziałku do czwartku.

Krystyna: Pomiędzy budynkami 
wielorodzinnymi przy ul. ogrodo-
wej, Getta, tomasza, Świdnickiej 
jest plac, który kiedyś był placem 
zabaw. W chwili obecnej porośnięty 
jest trawą, po której biegają bez-
pańskie pieski. Panie Burmistrzu 
prosimy o zagospodarowanie tego 
placu: ustawienie kilku ławek dla 
osób starszych oraz dla dzieciacz-
ków, których wciąż przybywa, huś-
tawek, zjeżdżalni, piaskownicy, 
karuzeli gdzie mogłyby bezpiecznie 
pod okiem rodziców bawić się nasze 
pociechy. z poważaniem, młode 
mamy. 

- Znam sytuację , w jakiej są 
podwórka w mieście i gminie 
Strzegom, których Gmina jest 
właścicielem. Niestety przygoto-
wując budżet trzeba dokonywać 
wyborów. W tym roku duże 
kwoty przeznaczyliśmy na pro-
jekty remontu dróg i chodników, 
z których korzystamy wszyscy. 
Przyjdzie czas na podwórka. Jeśli 

chodzi o małe dzieciaczki i ich 
mamy, zapraszamy na dwa place 
zabaw do parku. W tym roku 
wymieniamy zabawki w przed-
szkolu nr 3 (plac będzie otwarty 
do godziny 18.00). Zamontujemy 
też monitoring na placu zabaw na 
ulicy Czerwonego Krzyża, tak by 
było bezpiecznie. Budujemy też 
boisko przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4.Tak więc dzieci 
i młodzież ma szczególnie w 
centrum gdzie spędzić aktywnie 
czas wolny.

marlena: Kiedy będzie remon-
towana ul. Koszarowa, odcinek 
dworcowej?

- W chwili obecnej projekt 
remontu uzgadniany jest z PKP. 
Ulica ta została także wpisana 
do lokalnego programu Rewi-
talizacji Miasta Strzegom. Po 
zatwierdzeniu uaktualnienia 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
jest szansa na otrzymanie dota-
cji do 80% wartości kosztów z 
naszego programu rewitalizacji. 
Po otrzymaniu projektu  ( pro-
jektant ma naliczane odsetki 
od 15 maja) i zatwierdzeniu 
programu droga zostanie wyre-
montowana. Zdaję sobie sprawę, 
jak dużą uciążliwością jest stan 
tej drogi, bo sam często nią się 
przemieszczam. Po wielkich 
ulewach, które wypłukują pod-
sypkę przysypujemy dziury, ale 
to niezbyt skutkuje. W tym 
temacie zawsze zastanawiam 
się, dlaczego nie zrobiono dwa 
lata temu całego tego odcinka. 
Proszę  o cierpliwość.

Na postoju w Grodkowie do-
łączyła do pielgrzymów, przyby-
wając  w odwiedziny grupa ze 
Strzegomia na czele z Ks. Pra-
łatem Markiem Babuśką, Zbi-
gniewem Suchytą, burmistrzem 
Strzegomia, Pawłem Mosórem, 
radnym Rady Miejskiej, Marią i 
Jerzym Krzywdą. Uczestnictwo 
we wspólnej mszy św. w  kościele 
pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny  dostarczyło wszyst-
kim głębokich wzruszeń.

Wsparcie duchowe zostało 
wzbogacone wsparciem dla ciała, 
ponieważ pierogi i inne specjały 
przygotowane przez strzego-
mian dla pątników smakowały 
wyśmienicie.  Krótki odcinek 
wspólnie przebytej drogi pąt-
niczej  dostarczył wszystkim 
głębokich wzruszeń i świadczył 
o wielkiej jedności strzegomian 
z pątnikami.

-Kiedy jechałem w odwiedziny 
do pielgrzymów to nie myślałem, 
że będzie  to takie poruszające 
wydarzenie. Kiedy weszliśmy 
w grupę pielgrzymów, żeby ich 
wyprowadzić poza Grodków, 
udzieliła nam się niesamowita 
atmosfera pielgrzymowania. 
Gdybyśmy nie mieli samocho-

dów to poszlibyśmy dalej. Piel-
grzymka to wspaniałe „rekolekcje 
w drodze”, szczególna szkoła 
życia chrześcijańskiego, która 
uczy doświadczenia wspólnoty 
i modlitwy. W grupie, gdy jest 
Bóg obecny to człowieka niesie 
– stwierdził ks. Prałat Marek 
Babuśka.

W rozmowach z pielgrzymami 
poznaliśmy ich głębię przeżyć i 
rozważań. 

-Pielgrzymka to droga, na 
której  przemyślam moją drogę 
życiową. Poszukuję odpowiedzi 
na nurtujące mnie pytania w ciszy, 
modlitwie, śpiewie i 
rozmowach z ducho-
wymi przewodnikami, 
a przede wszystkim z 
grupą rówieśniczą, w 
której zawieram trwa-
łe przyjaźnie- mówi 
Michał, uczestnik piel-
grzymki.  Wzruszenia 
nie krył również bur-
mistrz.

- Pielgrzymka to 
wędrowanie, wspól-
ny śpiew, skupienie i 
modlitwa. To także 
dostrzeżenie drugiego 
człowieka i jego po-

trzeb, na które w codziennym 
życiu niezbyt zwracamy uwagę. 
Ważna jest intencja, którą za-
nosimy do tronu Maryi i wiara, 
że zostanie wysłuchana. Na 
szlaku pielgrzymim szuka się 
prawdy, najcenniejszego świa-
dectwa, które buduje nasze życie 
– powiedział Zbigniew Suchyta, 
Burmistrz Strzegomia.

9 sierpnia, na zakończenie 
pieszej pielgrzymki na Jasną 
Górę przybywają księża i wierni 
z całej naszej diecezji. Niech nie 
zabraknie tam i nas.

Grażyna Kuczer

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Na pątniczym szlaku w Grodkowie
Strzegomianie wyruszyli na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę

 „Gdzie jest Bóg- tam jest przyszłość” pod  hasłem zaczerpniętym z pielgrzymki Ojca 
Świętego Benedykta XVI do Niemiec wyruszyła  31 lipca br. z katedry świdnickiej  do tronu 
Maryi na Jasnej Górze IX Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej. Na sztandarach piel-
grzymów widnieją słowa Jana Pawła II: „Szukałem Was…”  Ze Strzegomia pielgrzymuje 
20 osobowa grupa pielgrzymów, której opiekunem jest ks. Łukasz Kopczyński.  W grupie 
„ Duchowego wsparcia” jest 70 osób wspierających pielgrzymów modlitwą. 9 sierpnia, na 
zakończenie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę przybywają księża i wierni z całej naszej 
diecezji. Niech nie zabraknie tam i nas.
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Mówiąc o organizacjach 
pozarządowych często mo-
żemy usłyszeć sformułowa-
nia typu: „trzeci sektor”, 
„organizacja non-profit”, 
„organizacja społeczna”, 
„organizacja obywatelska”, 
„NGO’s” „organizacja pro 
publico bono”. Czym wła-
ściwie jest organizacja po-
zarządowa? 

W polskim prawie definicję 
ustawową organizacji poza-
rządowej zawiera art. 3 ust. 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 
873), zgodnie z którym: orga-
nizacjami pozarządowymi są, 
nie będące jednostkami sek-
tora finansów publicznych, w 
rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych, i niedziała-
jące w celu osiągnięcia zysku, 
osoby prawne lub jednostki 
nieposiadające osobowości 
prawnej utworzone na pod-
stawie przepisów ustaw, w tym 
fundacje i stowarzyszenia. 

Mówiąc prościej, organizacja 
pozarządowa jest to organi-
zacja obywatelska działająca 
z własnej inicjatywy na rzecz 
wybranego interesu publicz-
nego i niedziałająca dla osią-
gnięcia zysku. Oznacza to, że 
organizacja nie jest nastawiona 
na osiąganie zysku (profit), ale 
na zaspokajanie określonych 
potrzeb. Organizacje poza-
rządowe często są nazywane 
trzecim sektorem, ponieważ 
działają obok sektora pu-
blicznego (czyli administra-
cji publicznej) oraz sektora 
rynkowego (przedsiębiorcy). 
Organizacje pozarządowe 
często bywają nazywane tez 
NGO-sami. Jest to tłuma-
czenie i skrót angielskiego 
zwrotu non governmental 
organisation. Funkcja, którą 
pełnią organizacje pozarzą-
dowe jest niezwykle istotna 
dla społeczeństwa, bowiem 
wspierają organy państwo-
we w zaspokajaniu potrzeb 
obywateli. Organizacje po-
zarządowe to dziś kluczowy 
partner samorządów w roz-
wiązywaniu lokalnych pro-
blemów. To obywatele, którzy 
dobrowolnie zrzeszając się w 
organizacjach, służą swoją 

wiedzą, umiejętnościami i 
zaangażowaniem budowie 
lokalnej społeczności. Orga-
nizacje pozarządowe począt-
kowo zajmowały się przede 
wszystkim działalnością cha-
rytatywną, później podjęły 
również działalność kultu-
ralną, edukacyjną i naukową 
oraz działalność związaną z 
propagowaniem idei rozwoju 
społecznego i społecznej soli-
darności. W Polsce najpopu-
larniejsze formy organizacji 
pozarządowych to fundacje i 
stowarzyszenia. A jakie orga-
nizacje pozarządowe funkcjo-
nują na terenie gminy Strze-
gom? Od dziś rozpoczynamy 
cykl prezentujący działalności 
naszych lokalnych partnerów. 
Prezentujemy pierwszą spo-
śród 47 zarejestrowanych w 
naszym wykazie organizacji 
pozarządowych.

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice

Dostrzegając i doceniając 
potencjał III sektora oraz jego 
zaangażowanie w sprawy spo-
łeczne oraz budowanie świa-
domości obywatelskiej należy 
wspomnieć o Stowarzyszeniu 
Mieszkańców na Rzecz Roz-
woju Wsi Stanowice. Stowa-
rzyszenie jest jedną z dłużej 
funkcjonujących organizacji 
na terenie Gminy Strzegom. 
Prezesem Stowarzyszenia jest  
Zdzisława Dmytrarz. 

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice powstało w 2006 
roku, a dziś jej członkami jest 
21 aktywnych i zaangażo-
wanych w sprawy społeczne 
osób. Zakres działalności 
stowarzyszenia obejmuje: 
edukację, kulturę i sztukę, 
młodzież, pomoc społeczną, 
zdrowie, sprawy seniorów, 
profilaktykę uzależnień, sport 
i rekreację oraz turystykę. 
Stowarzyszenie jest organi-
zatorem wielu przedsięwzięć 
jak „Wakacje z uśmiechem”, 
„Ferie przyjemne i pożytecz-
ne”, dzień dziecka „Dzisiaj 
wkoło jest wesoło”, warsztaty 
teatralne, muzyczne, manual-
ne, nordic walking dla senio-
rów, wycieczki edukacyjne i 
rekreacyjne. Jednak imprezą, 
która chyba najbardziej i na 
stale wpisała się w kalen-

darz wydarzeń kulturalnych 
Stanowic i gminy Strzegom 
jest corocznie organizowane 
i pieczołowicie przygoto-
wywane „Święto Chleba”. 
- Ostatni Jarmark Wielka-
nocny, czy wcześniej Jarmark 
Bożonarodzeniowy z loterią 
licznymi grami, zabawami i 
konkursami również okazał się 
strzałem w dziesiątkę – mówi 
Zdzisława Dmytrarz, sołtys 
wsi Stanowice i prezes Sto-
warzyszenia Mieszkańców na 
Rzecz Rozwoju Wsi Stanowi-
ce. Przykładów na skuteczność 
działań Stowarzyszenia jest 
wiele. Wystarczy wspomnieć 
chociażby o kościele pw. Naj-
świętszego Serca Jezusa w 
Stanowicach, który mieszkań-
cy odnowili dzięki wspólnej 
pracy i zaangażowaniu, a w 
renowację i remont kościoła 
zaangażowała się cała wieś. 
Dzięki wspólnym siłom udało 
się zlikwidować dzikie wysy-
pisko śmieci, co roku blisko 
100 dzieci wyjeżdża na ferie 
zimowe i na wypoczynek letni, 
przygotowywanych jest około 

100 paczek świątecznych i mi-
kołajkowych, stworzono grupę 
„Nordic-walking”. Wolonta-
riusze bezinteresownie poma-
gają rozliczać PITy, a za 1% 
podatku Stowarzyszenie re-
alizuje projekty terapeutyczne 
i profilaktyczne. Dlaczego 
w Stanowicach tak wiele się 
dzieje? – Bo w Stanowicach 
i w Stowarzyszeniu miesz-
kańcy są aktywni. Ludzie są 
przede wszystkim zdolni i 
pracowici, mają różne umie-
jętności: jedni robią przepięk-
ne hafty holenderskie, inni 
są oryginalnymi kucharzami, 
przepięknie szydełkują, inni 
piszą wiersze, jest i kierowca, 
są osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą, są drukarze 
i emerytowani nauczyciele, 
którzy swoją wiedzę nadal 
chcą i mają czas i chęć prze-
kazywać innym, jest pedagog, 
osoby które pięknie potrafią 
dekorować i urządzać wnętrza 
i wiele innych. Praca jest dzie-
lona na zasadzie specjalizacji 
– ktoś jest dobry w pisaniu, to 
pomaga nam stworzyć dobry 
wniosek, ktoś inny admini-
struje stroną internetową, bo 
jego pasją jest informatyka 
i komputery, ktoś inny ma 
wykształcenie ekonomicz-
ne i rozlicza nasze projekty 
i pomysły. Stowarzyszenie 
ma także księgową, która w 

ramach wolontariatu pro-
wadzi księgowość, wszelkie 
rozliczenia i sprawozdaw-
czość – wylicza Zdzisława 
Dmytrarz. Niczego nie uda-
łoby się zrobić bez pieniędzy. 
Dlatego organizacja aktywnie 
pozyskuje środki finansowe 
m.in. z gminy Strzegom, po-
wiatu świdnickiego, UMWD, 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej, Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, 
pisze projekty oraz aktyw-
nie uczestniczy w otwartych 
konkursach ofert. Jednym 
z ostatnich przedsięwzięć 
realizowanych przez Sto-
warzyszenie jest podpisanie 

umowy partnerskiej z Dolno-
śląską Federacją Organizacji 
Pozarządowych „Działania 
na rzecz odpowiedzialnego 
biznesu”, której celem będzie 
wydanie tomiku poetyckiego 
z pracami konkursowymi sta-
nowickich artystów, które po-
wstawały w związku z organi-
zacją kolejnych edycji Święta 
Chleba. Wiele ciekawych 
informacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.sta-
nowice.pl, która jest dobrym 
i jak przyznaje Pani Sołtys, 
nowoczesnym środkiem ko-
munikacji. - Nagrodą dla nas 
jest satysfakcja, że robimy coś 
dobrego naszej lokalnej spo-
łeczności. Nasi członkowie 

wiedzą, że jest głębszy sens 
tego, co robią, że uczą tradycji, 
że podjęli działania, aby nie 
tylko ocalić tradycję od za-
pomnienia, ale tworzyć nowe 
formy przekazu dla kolejnych 
pokoleń – mówi Zdzisława 
Dmytrarz. Sukcesy i nagrody 
Stowarzyszenia mówią jednak 
same za siebie. W 2008 sołtys 
Stanowic Zdzisława Dmy-
trarz uzyskała tytuł Sołtysa 
Roku w konkursie, którego 
organizatorem było Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów i 
Gazeta Sołecka, w 2009 kro-
nika wiejska wsi Stanowice 
zajęła I miejsce w konkursie 
ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, a kolejne lata 
przyniosły kolejne sukcesy. 
W 2011 „Święto Chleba” zo-
stało zgłoszone jako produkt 
lokalny przez Lokalną Grupę 
Działania „Szlakiem Grani-
tu”, a rok później przyznano 
dla Stanowic wyróżnienie 
Fundacji Rozwoju Ekonomii 
Społecznej we Wrocławiu w 
konkursie na produkt lokalny 
„Święto Chleba”. Ostatnim z 
sukcesów Stowarzyszenia jest 
zakończony wyróżnieniem 
udział w I edycji Plebiscytu 
„zDolne NGO” organizo-
wanym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Kapituła 
przyznała tytuł laureata i dwa 
wyróżnienia, spośród których 
jedno zdobyło Stowarzysze-
nie ze Stanowic. 

Magdalena Kuczyńska 

Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice 
Prezentujemy Organizacje Pozarządowe Gminy Strzegom. Oto pierwsza z nich

Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice zostało wyróżnione w 
plebiscycie „zDolne NGO” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski i znalazło się 
wśród trzech nagrodzonych organizacji pozarządowych z całego Dolnego Śląska. 
I edycja plebiscytu „zDolne NGO” stanowiła podsumowanie działań podejmowanych 
przez organizacje pozarządowe w zeszłym roku, ogłoszonym Europejskim Rokiem 
Wolontariatu. Celem plebiscytu było uhonorowanie najbardziej profesjonalnych dolnoślą-
skich organizacji pozarządowych oraz ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów 
społecznych, a także udział w budowaniu świadomości obywatelskiej.
Wśród trzech nagrodzonych organizacji znalazło się Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice, które odebrało wyróżnienie za działania na rzecz 
społeczności lokalnej.
- Nie spodziewaliśmy się tego wyróżnienia, bo nie robimy niczego dla oklasków czy 
nagród. Dla nas najważniejszą rzeczą jest pomoc innym. Kochamy ludzi i to daje nam 
siłę do działania i motywację do wielu przedsięwzięć, w tym organizacji: ferii letnich i zi-
mowych, zajęć terapeutycznych, profilaktycznych czy edukacyjnych dla dzieci, wyjazdów 
na basen, lodowisko czy wycieczki, organizacji Święta Chleba. Wydajemy też żywność 
dla najuboższych, prowadzimy stronę internetową, a także kronikę – mówi Zdzisława 
Dmytrarz, prezes Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice.
Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice działa od 2006 roku. 
Obecnie zrzesza 24 członków, z czego aktywnie działa 16 osób. To nie pierwsze wyróż-
nienie stowarzyszenia. W marcu br. odebrało ono bowiem wyróżnienie w konkursie or-
ganizowanym przez Forum Ekonomii Społecznej „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny 
Roku 2011” w kategorii „Dolnośląski Produkt Lokalny 2011” – „Święto Chleba”.
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Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2010 - 2014

Wiceprzewodni-
cząca Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, 
członek Komisji 
Budżetu, Finansów, 
Planowania i Go-
spodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej 
i Komisji Zdrowia, 
Spraw Socjalnych 
i Rodziny 

Przewodniczący 
Komisji Budżetu, 
Finansów, Plano-
wania i Gospo-
darkiKomunalnej 
i Mieszkaniowej 
i członek Komisji 
Rewizyjnej

Przewodniczący 
Komisji ds. Wsi, 
członek Komisji 
Oświaty i Wycho-
wania 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, 
członek Komisji 
Budżetu,Finansów, 
Planowania i Go-
spodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej

Członek Komisji 
Budżetu, Finansów, 
Planowania i Go-
spodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej 
i Komisji ds. Wsi

Członek Komisji 
Rewizyjnej i Komisji 
ds. Wsi

Przewodniczący 
Komisji ds. Działal-
ności Gospodar-
czej i Integracji 
Europejskiej i  
członek Komisji 
Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku 
Publicznego oraz 
Ochrony Środo-
wiska

Członek Komisji 
Budżetu, Finansów, 
Planowania i Go-
spodarkiKomunal-
nej i Mieszkaniowej 
i Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji

Członek Komisji 
Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku 
Publicznego oraz 
Ochrony Środo-
wiska

Członek Komisji 
ds. Wsi i Komisji ds. 
DziałalnościGospo-
darczej i Integracji 
Europejskiej 

Członek Komisji 
Oświaty i Wycho-
wania i Komisji 
Kultury, Sportu 
i Rekreacji

Przewodniczą-
cy Komisji Bez-
pieczeństwa, 
Ładu i Porządku 
Publicznego oraz 
Ochrony Środowi-
ska, członek Komisji 
Kultury, Sportu 
i Rekreacji 

Członek Komisji 
Rewizyjnej i Komisji 
Kultury, Sportu i 
Rekreacji, Komisji 
ds. Działalności 
Gospodarczej 
i Integracji Euro-
pejskiej

Przewodniczący 
Komisji Oświaty 
i Wychowania, 
członek Komisji Re-
wizyjnej. (Kontakt 
radnyt.marczak@
wp.pl)

Przewodnicząca 
Komisji Zdrowia, 
Spraw Socjalnych 
i Rodziny, członek 
Komisji Bezpieczeń-
stwa, Ładu i Po-
rządku Publicznego 
oraz Ochrony 
Środowiska

Przewodniczący 
Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji 
i członek Komisji 
ds. Wsi

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Strzegomiu

Członek Komisji 
Oświaty i Wycho-
wania i Komisji  
Zdrowia, Spraw So-
cjalnych i Rodziny

Wiceprzewodni-
czący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, 
członek Komisji ds. 
Wsi i Komisji Oświa-
ty i Wychowania

Członek Komisji 
Oświaty i Wycho-
wania i Komisji 
Zdrowia, Spraw So-
cjalnych i Rodziny 

Krzysztof Woźniak 

Tomasz Dziurla  

Marian Góra 

Członek Komisji 
Rewizyjnej i Komisji 
Bezpieczeństwa, 
Ładu iPorządku 
Publicznego oraz 
Ochrony Środo-
wiska

Bogumiła Skóra

Jan Figurak

Krystyna Lewicka 

Paweł Mosór 

Józef Starak 

Janusz Flaman 

Natalia Łęska

Ryszard Nabiałek 

Andrzej Gregorczyk 

Tomasz Marczak 

Henryk Radkowski 

Aneta Wiklińska 

Tadeusz Wasyliszyn 

Jadwiga Wróblewska 

Piotr Szmidt 

Marta Zięba 

Maria Michalec 

Przemysław Stempniewicz 
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W tegorocznej edycji imprezy, 
tak jak w latach poprzednich, 
biorą udział znani rzeźbiarze z 
Polski i zagranicy. Do Strzegomia 
przyjechali Stanisław Cukier, Je-
rzy Fober, Bogdan Wajberg, Da-
riusz Kowalski, Martin Kuchař 
z Ostravy oraz artysta młodego 
pokolenia Grzegorz Niemyjski. 
Komisarzem pleneru jest rzeź-
biarz Ryszard Zarycki, który 
także zaprezentuje się 
jako twórca. 

W bieżącym roku 
organizatorzy nadali 
nieco zmienioną for-
mułę plenerowi, roz-
szerzając wachlarz ar-
tystycznych wydarzeń 
o spotkania artystów z 
mieszkańcami miasta.  
W niedzielę, 8 lipca w 
Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” 
odbyło się uroczyste 
otwarcie pleneru. Wzięli 
w nim udział rzeźbiarze, 
zarówno uczestnicy te-
gorocznego sympozjum, 
jak i nasi lokalni twórcy, 
władze samorządowe 
Strzegomia, przedsta-

wiciele sponsorów oraz miesz-
kańcy miasta zainteresowani 
tą dziedziną sztuki. Dyrektor 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury - Bożena Bojanowska-
Czuk przedstawiła artystów 
i sponsorów przedsięwzięcia 
oraz zaprosiła mieszkańców 
gminy do śledzenia wydarzeń 
towarzyszących plenerowi. Do 
zebranych zwrócił się burmistrz 

Strzegomia - Zbigniew Suchyta 
kładąc w swoim przemówieniu 
nacisk na to, jak istotną sprawą 
jest współpraca prywatnych 
podmiotów jako sponsorów 
oraz samorządu w roli mecenasa 
sztuki przy organizacji dużych 
przedsięwzięć artystycznych. 
Głos zabrali również rzeźbiarze. 
Każdy z artystów zaprezentował 
publiczności swoje artystyczne 

credo. Wszyscy, którzy w tym 
dniu odwiedzili CAS „Karmel” 
mogli także obejrzeć - przygo-
towaną specjalnie na tę okazję - 
wystawę prac wykonanych przez 
uczestników pleneru. Inaugu-
racyjny wykład nt. znaczenia 
międzynarodowych seminariów 
artystycznych wygłosił Bogdan 
Wajberg wykładowca Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi. 

W dniach 18 lipca oraz 1 sierp-
nia odbyły się kolejne spotkania, 
podczas których strzegomianie 
wysłuchali i zobaczyli relację z 
pleneru. Seminaria były okazją 
do porozmawiania z artystami, 
wysłuchania interesujących lekto-
ratów nt. sztuki, architektury oraz 
zastosowania rzeźby kamiennej w 
kształtowaniu przestrzeni. 

Artyści będą pracować na tere-
nie naszej gminy do 12 sierpnia, 
kiedy to na strzegomskim rynku 
(o godz. 13.00) nastąpi uroczyste 
odsłonięcie wykonanych przez 
nich rzeźb.

Cieszyć może fakt, że z każdym 
plenerem powiększa się grono 
sponsorów. Bieżącą edycję wspie-
rają przedsiębiorcy związani z 
branżą kamieniarską. Udostęp-
niają oni artystom miejsce w 
swoich zakładach, służą wspar-
ciem technicznym i narzędziami, 
fundują materiał, w którym 
rzeźbią artyści. 

Tomasz Wanecki 

Myśl zamknięta w kamieniu
Rzeźbiarze z Polski i zagranicy będą tworzyć w Strzegomiu do 12. sierpnia 

Po raz pierwszy organizatorem rzeź-
biarskiego biennale jest Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury „Akcja”, które na 
organizację pleneru pozyskało z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego dotację w wysokości 20 tys. 
zł i od gminy Strzegom - 26 760 zł. 

Już po raz piąty Strzegom stał się miejscem zmagań polskich i zagranicznych rzeźbiarzy 
z twardą materią artystycznego wyrazu, jaką jest granit. Wszystko to za sprawą odby-
wającego się w naszym mieście Międzynarodowego Strzegomskiego Pleneru Rzeźby w 
Granicie 2012. Po raz pierwszy organizatorem rzeźbiarskiego biennale jest Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury „Akcja”. 

Strzegomskie Centrum Kultury 
zaproponowało mieszkańcom 
Strzegomia nowy rodzaj imprezy 
plenerowej - Piknik Imieninowy. 
W upalne popołudnie 26 lipca 
br. wszystkie Panie Anny mogły 
wspólnie świętować imieniny wraz 
ze swoimi gośćmi w przepięknej 
scenerii Strzegomskich Plantów. 
W ten sposób uhonorowano panie 
noszące to popularne imię oraz 
uczczono Księżną Annę, która 
w 1242 r. nadała prawa miejskie 
naszemu miastu. 

Zebranych przywitała dyrektor 
SCK – Bożena Bojanowska-
Czuk wraz ze swoim zastępcą 
Krzysztofem Kalinowskim.

 Solenizantkom zagrał kwintet 
Silesia Brass z Opola. Nie zabrakło 
również konkursów z nagrodami. 

Jako, że piknik wpisywał się w 
cykl wydarzeń związanych z 770-
leciem naszego miasta rozegrano 
błyskawiczny quiz historyczny. 
Był również konkurs 

„Z jakiego filmu to melodia?” 
oraz brawurowy występ wokalny 
przedstawicielek publiczności 
z towarzyszeniem bandu. Za 
udział w konkursach wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody i 
burzę oklasków. 

Na zakończenie najserdeczniej-
sze życzenia wszystkim Aniom 
złożył burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta, który każdej 
solenizantce wręczył osobiście 
imieninową różę. Wszystkie panie 
otrzymały również na szczęście 
szklanego słonika. 

Grażyna Kuczer 

Piknik Imieninowy z Księżną Anną

 Bogdan Wajberg Martin Kuchař z Ostravy 

Dariusz Kowalski  Ryszard Zarycki 

Grzegorz Niemyjski Stanisław Cukier

Jerzy Fober

Takiej integracji po latach moż-
na im pozazdrościć – mowa o 
dwóch wsiach gminy Strzegom 
Granicy i Grochotowie, które w 
minioną niedzielę na wspólnej 
imprezie pokazały, że nie tylko 
potrafią, ale i chcą razem działać 
i bawić się. W Granicy, gdzie 
odbył się turniej tych dwóch wsi, 

rywalizowano tylko dla zabawy. 
W rzeczywistości uczestnicy za-
wiązywali przyjaźnie i znajomości, 
wymieniali się doświadczeniami i 
doszli do jednego wniosku – na-
stępna impreza w Grochotowie!

W tym roku to Granica gościła 
u siebie, ale przygotowania prze-
biegały wspólnie. Mieszkańcy 

zarówno jednej, jak i drugiej wsi, 
na czele z pracownikami Strze-
gomskiego Centrum Kultury, nie 
szczędzili swoich sił, by wszystko 
było dopięte na ostatni guzik – z 
pomysłem, dużą dawką poczucia 
humoru, świetną zabawą, i co 
najważniejsze, z atmosferą do 
integracji.

Zarówno Renata Podkówka, soł-
tys wsi Grochotów, jak i Mirosława 
Chmieliczek, sołtys wsi Granica, 
podkreślały, że takiej imprezy nie 
było tu od 30 lat. Po niedzielnym 
turnieju zarówno ona, jak i jej miesz-
kańcy, mają nadzieję, że turniej wsi 
będzie odbywał się co roku.

(red)

Turniej wsi Granica – Grochotów
To była wspaniała integracja po 30 latach. Będą kolejne takie imprezy 
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Pomysł powstania festiwalu 
zrodził się w czasie organizacji 
imprez z okazji 750 –   lecia nada-
nia praw miejskich miastu Strze-
gom. Wtedy właśnie w 1992 roku 
Zespół Pieśni i Tańca „Kostrza-
nie” zorganizował imprezę pod 
nazwą „Przyjaciele Kostrzan”. 
Większość zespołów koncertu-
jących wówczas w Strzegomiu to 
polskie zespoły folklorystyczne, 
z którymi „Kostrzanie” poznali 
się na festiwalach w Pyrzycach, 
Świnoujściu, na Tygodniu Kul-
tury Beskidzkiej. W 1993 roku 
organizatorami festiwalu zostali: 
Strzegomski Ośrodek Kultury, 
przekształcony później w Strze-
gomskie Centrum Kultury oraz 
Zespół „Kostrzanie”. Impreza 
zmieniła swoją nazwę na Fe-
stiwal Folkloru, a następnie na 
Międzynarodowy Festiwal Folk-
loru.  Organizatorzy festiwalu 
nawiązali bowiem współpracę z 
Polską Sekcją Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Festiwali 
Folklorystycznych i Sztuki Lu-

dowej – CIOFF. Ideą CIOFF 
jest przekazywanie nowym po-
koleniom odziedziczonych form 
kulturowych, specyficznych dla 
danego narodu, stanowiących 
jego największą wartość. Wymia-
na i przekazywanie dziedzictwa 
kulturowego ma służyć dalszemu 
podtrzymywaniu zwyczajów i 
tradycji. Patronat CIOFF jest 
gwarancją bardzo wysokiego 
poziomu artystycznego zespo-
łów. To właśnie dzięki temu do 
Strzegomia zaczęły przyjeżdżać 
najlepsze zespoły z różnych stron 
świata. W artystycznej stronie fe-
stiwalu bardzo pomagają eksperci 
Polskiej Sekcji CIOFF. Komisja 
Ekspertów dokonuje weryfikacji 
zespołów do udziału w festiwalu, 
dzięki czemu jego poziom arty-
styczny wzrasta z roku na rok.

Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru w Strzegomiu trwa cały 
tydzień. Od poniedziałku gosz-

czą zespoły zagraniczne, które 
przyjeżdżają do Strzegomia z 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej. 
Występując w środę na strze-
gomskim Rynku, zapraszają 
mieszkańców Miasta na główne 
koncerty festiwalowe, które 
odbywają się na strzegomskim 
OSiRze od czwartku do soboty 
włącznie. W czasie swojego po-
bytu zespoły koncertują również 
w miastach Dolnego Śląska. 
Oprócz prezentacji na scenie 
zespoły uczestniczą w wielu 
imprezach towarzyszących fe-
stiwalowi, m.in. w wieczorach 
narodowych, które odbywają się 
w Strzegomiu oraz w Kostrzy, 
gdzie w czasie zabaw młodzież 
z całego świata bierze udział w 
animacjach gier i zabaw przy 
muzyce. Formę tę wprowadzi-
liśmy podczas trwania jubile-
uszowego V Festiwalu Folkloru. 
Przyniosło to niespodziewane 
efekty – silną integrację róż-
nych środowisk oraz nawiązanie 
międzynarodowych przyjaźni. 
Corocznie festiwal nie może 
się również obejść bez „Nocy 
z Folklorem” czyli ogniska dla 
gości festiwalowych, podczas 
którego przy akompaniamencie 
połączonych kapel, zespoły 
wspólnie śpiewają.

Festiwal nie może odbyć się 
bez spotkania przedstawicieli 
zespołów z władzami Strze-
gomia w Ratuszu Miejskim, 
co ma również swój wymowny 
charakter. Zespoły festiwalowe 
biorą udział w festiwalowych 
Mszach Świętych, prezentując 
podczas nich swoje narodowe 
pieśni religijne.

Bardzo ważnym elementem 

integracji widzów i zespołów 
biorących udział w festiwalu 
są bezpośrednie kontakty. Wy-
chodząc naprzeciw sygnałom 
publiczności, w roku 2000 po 
raz pierwszy została zorgani-
zowana impreza towarzysząca 
pod hasłem „Rynek Świata”. W 
niedzielę kończącą festiwal, na 
Rynku strzegomskim powstają 
kawiarenki, w których gospo-
darzami są zespoły goszczące 
na Festiwalu. Podawane tam 
są charakterystyczne potrawy z 
danego kraju lub regionu Polski. 
„Rynek Świata” rozpoczyna tra-
dycyjnie wielobarwny Polonez 
tańczony na Strzegomskim 
Rynku przez kilkaset par składa-
jących się z gości festiwalowych 
i gospodarzy.

Tuż po „Rynku Świata” roz-
poczną swoje prezentacje ar-
tystyczne zespoły dolnośląskie. 
Koncert gości z regionu jest 
jedna z imprez towarzyszących 
festiwalowi. W niedzielny wie-
czór organizatorzy zapraszają 
zarówno zespoły goszczące w 
festiwalu, jak i festiwalową pu-
bliczność na Koncerty gwiazd 
estrady polskiej.

Kształceniu elementów ta-
necznych i muzycznych oraz 
wymianie doświadczeń służą 
warsztaty specjalistyczne pro-
wadzone przez fachowców z 
dziedziny etnochoreografii i 

muzyki. W Strzegomiu gościły 
takie autorytety, jak: Mirosława 
Bobrowska, Grażyna Dąbrow-
ska, Aleksandra Bogucka, Janina 
Kalicińska, Jurij Wojnarow-
ski, Bogusław Linett, Edward 
Błażek, Jerzy Chmiel, Gerard 
Nowak, Ewa Piasecka – Sas, 
Ludwik Rok, Jerzy Dynia.

Niezwykle wysoki poziom 
artystyczny festiwalu sprawił, iż 
w roku 1997 został on przyjęty 
w szeregi Międzynarodowej 
Rady Folkloru CIOFF, a od 
1999 roku na stałe wpisał się 
w Ogólnoświatowy Kalendarz 
Imprez CIOFF. W 2001 roku 
podczas X Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru otrzymali-
śmy CERTYFIKAT Polskiej 
Sekcji CIOFF, a w roku 2011 
CERTYFIKAT ten został prze-
dłużony na kolejne 10 lat.

Strzegomski festiwal wrósł 
w krajobraz nie tylko Ziemi 
Strzegomskiej, województwa, 
ale i kraju. W ciągu 20 lat 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru nasze miasto od-

wiedziło 351 zespołów folk-
lorystycznych z 49 krajów 
sześciu kontynentów. Pre-
zentowały one różnorodne 
formy folkloru: od obyczajów 
Dalekiego Wschodu, krajów 
Afryki, Ameryki Północnej i 
Południowej, aż po Antypody 
oraz prawie wszystkich krajów 
Europy.

To również 13.800 wykonaw-
ców, 580 godzin koncertów i 4 
miesiące festiwalowe, 300.000 
widzów bezpośrednich i dzięki 
wieloletnim partnerom me-
dialnym miliony telewidzów, 
radiosłuchaczy i czytelników. 
Strzegomski Festiwal to nie 
tylko liczby, ale również ludzie 
emocjonalnie z nim związani. To 
też sympatycy i entuzjaści jed-
nego z największych wydarzeń 
kulturalnych Dolnego Śląska. 
To również kolejne pokolenie 
Strzegomian otwartych na róż-
norodność tradycji.

SCK 
Fot. UM Strzegom 

Folklor świata opanuje Strzegom
Ponad 20 zespołów będzie grać od jutra dla publiczności z całego regionu

Jakie zespoły wystąpią w tym roku? 
Oto ich lista:
Zespół Folklorystyczny – „Zora Herce-
govine” – Bośnia i Hercegowina 
Zespół Folklorystyczny – „Antauco” 
– Chile 
Zespół Folklorystyczny – „Jarosovci” 
oraz „Jarosacek” – Czechy 
Zespół Folklorystyczny – „Tzontemoc” 
- Meksyk 
Zespół Folklorystyczny – „As Salineiras 
de Lavos” – Portugalia 
Zespół Folklorystyczny – „Gorets” 
– Rosja 
Zespół Folklorystyczny – „Kocaeli Buy-
uksehir Belediyesi Kagit” – Turcja 
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca – 
„Bazuny” – Żukowo, Polska 
Zespół Folklorystyczny „Blichowiacy”– 
Łowicz, Polska

Goście festiwalu – Dolnośląskie 
Zespoły Folklorystyczne: 
„Jarzębina” z Kobierzyc 
„Żarki” z Żar 
„Swojacy” z Zagrodna 
„Wojcieszowianki” z Wojcieszowa 
„Dobromierzanie” z Dobromierza 
„Rozmaryn” z Bogatyni 
„Uciechowianki” z Uciechowa 
„Olszaniacy” z Olszan 
„Goczałkowianie” z Goczałkowa
Gośćmi specjalnymi festiwalu będą  
zespoły: „ENEJ” i „DZIANI”

Już jutro (8 sierpnia) zwiastunowym koncertem o godz. 16.00 rozpocznie się XXI Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu, który potrwa do 12 sierpnia br. Podczas 
imprezy wystąpią zespoły z całej Polski i zagranicy: Bośni i Hercegowiny, Chile, Czech, 
Meksyku, Portugalii, Rosji czy Turcji. Gwiazdami festiwalu będą zespoły: Dziani i Enej, 
które wystąpią ostatniego dnia festiwalu (12.07) o godz. 18.00 i 20.00. 
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* W  I  p ó ł r o c z u  2 0 1 2 r . 
w  U r z ę d z i e  S t a n u  C y -
w i l n e g o  w  S t r z e g o m i u 
z a r e j e s t r o w a n o : 

-  1 3  u r o d z e ń ,
-  4 0  m a ł ż e ń s t w,  w  t y m 
1 9  „ c y w i l n y c h ” ;
-  7 0  z g o n ó w.
W y d a n o : 
- 1 8  d e c y z j i  w  s p r a w i e 
w p i s a n i a  z a g r a n i c z -
n y c h  a k t ó w  s t a n u  c y -
w i l n e g o  d o  p o l s k i c h 
k s i ą g  s t a n u  c y w i l n e -
g o ,
-  3 2  d e c y z j e  w  s p r a w i e 
u z u p e ł n i e n i a  i  s p r o -
s t o w a n i a  a k t ó w  s t a n u 
c y w i l n e g o ,
-  3  d e c y z j e  o  z m i a n i e 
i m i e n i a ,  n a z w i s k a ;
-  4 6  z a ś w i a d c z e n i a 
s t w i e r d z a j ą c y c h  b r a k 
o k o l i c z n o ś c i  w y ł ą c z a -
j ą c y c h  z a w a r c i e  m a ł -
ż e ń s t w a ;
-  5  z a ś w i a d c z e ń  o 
z d o l n o ś c i  p r a w n e j  d o 

z a w a r c i a  m a ł ż e ń s t w a 
z a  g r a n i c ą ;
R o z p a t r z o n o  7 0 3 
w n i o s k i  o  w y d a n i e  a k -
t ó w  s t a n u  c y w i l n e g o 
D o k o n a n o : 
-  3 1  w z m i a n e k  o  r o z -
w i ą z a n i u  m a ł ż e ń s t w a 
p r z e z  r o z w ó d ,
-  1 7 1  p r z y p i s k ó w  o 
z m i a n a c h  w  a k t a c h 
s t a n u  c y w i l n e g o ;
P r z y j ę t o : 
-  3  o ś w i a d c z e n i a  o 
p o w r o c i e  d o  n a z w i s k a 
n o s z o n e g o  p r z e d  z a -
w a r c i e m  m a ł ż e ń s t w a ;
-  3  o ś w i a d c z e n i a  o 
u z n a n i u  o j c o s t w a ;
S p o r z ą d z o n o 
-  2 0 6  z a w i a d o m i e ń  d o 
u r z ę d ó w  s t a n u  c y w i l -
n e g o  o  z m i a n a c h  d a -
n y c h  s t a n u  c y w i l n e g o ,
- 1 9 2  z a w i a d o m i e n i a 
d o  o r g a n ó w  E w i d e n c j i 
L u d n o ś c i  o  z m i a n a c h 
d o k o n a n y c h  w  d a n y c h 
o s o b o w y c h .

USC w Strzegomiu 
w liczbach
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Wiejskie świetlice to ważne 
obiekty w każdej miejscowości. 
W gminie Strzegom wiele z 
nich poddanych zostało pra-
com remontowym. 

- Właśnie zakończono remont 
w świetlicy wiejskiej w Kostrzy 
polegający na wymianie głównej 
tablicy rozdzielczej, złącza ka-
blowego, montażu wewnętrznej 
linii zasilającej oraz wyłącznika 
przeciwpożarowego. Prace za-
mknęły się w kwocie ok. 10.500 
zł – mówi Wioletta Urban, na-
czelnik Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Zmiany zaszły także w Granicy, 
gdzie  zakupiono i zamontowa-

no ogrodzenie na placu zabaw. 
Ponadto w czerwcu wykonano 
dokumentację projektową na 
budowę drewnianej wiaty gospo-
darczej (drewutni na drewno do 
kominka) przy świetlicy wiejskiej 
w Bartoszówku. Koszt dokumen-
tacji wynosi ok. 2.4060  zł.

- W tym roku zakończono prace 
związane z zakupem i montażem 
okien w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Olszanach. 
Koszt wykonania robót zamknął 
się w kwocie 3000 zł, a zadania 
wykonywane są w ramach środ-
ków Funduszu Sołeckiego. W 
przygotowaniu znajduje się także 
dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa na remont kuchni i 
części jadalnej w świetlicy wiej-

skiej w Rogoźnicy. 
Wykonanie pro-
jektu to pierwszy 
krok do uzyskania 
pozwolenia na bu-
dowę i realizacji 
prac związanych z 
przystosowaniem 
budynku do orga-
nizacji imprez na 
najwyższym po-
ziomie – wyjaśnia 
Wioletta Urban. 

O nowe okna wzbogaciła się 
też świetlice wiejskie w Modlę-
cinie i Międzyrzeczu, a częściową 
naprawdę dachu wykonano na 
budynku świetlicy w Godzie-
szówku. 

- W czerwcu opracowano 
dokumentację projektową na 
wykonanie instalacji centralne-
go ogrzewania z kominkiem i 
płaszczem wodnym w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kostrzy. Koszt wykonania tej 
dokumentacji wyniósł 4000 zł. 
Warto też przypomnieć, że nowe 
okna i drzwi zamontowano w 
świetlicy w Żółkiewce – wylicza 
Wioletta Urban. 

Wymiana okien konieczna była 
również w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stanowicach. 
Zakup i montaż drzwi oraz czę-
ściowy remont dachu przeprowa-
dzono w Olszanach. - W lipcu 
zakupiono i zamontowano nowe 
ogrodzenie na zapleczu placu 
świetlicy wiejskiej w Stawiskach. 
W ramach prac zainstalowano 
płyty i słupki żelbetonowe. Koszt 
tej inwestycji ok. 6.200 zł. – dodaje 
Wioletta Urban. 

(MK)
Fot. UM Strzegom 

19 sierpnia br. o godz. 15.00 we 
wsi Wieśnica odbędzie się  „Tur-
niej wsi Wieśnica – Goczałków 
Górny”. W programie zaplano-
wano: rozgrywki sportowe, turniej 
piłki nożnej, wspólne grillowanie, 
gry, zabawy, konkursy i wiele 
innych. 
GODZIESZÓWEK
09.08.2012, godz. 15.00 – „Gip-
sowe figurki” – zabawy plastyczno 
– techniczne.
16.08.2012, godz. 15.00 – „Zbo-
żowe kompozycje” – zajęcia pla-
styczne.
MIĘDZYRZECZE
10.08.2012, godz. 15.00 – Turniej 
piłki siatkowej.
16.08.2012, godz. 15.00 – „Kuli-
naria” – owocowe sałatki.
31.08.2012, godz. 16.00 –  „Po-
żegnanie wakacji” – ognisko z 
pieczeniem ziemniaków.
JAROSZÓW
17.08.2012, godz. 12.00 – Turniej 
piłki koszykowej.
STANOWICE
08.08.2012, godz. 10.00 – „Świat 
muzyki” – poznajemy rodziny 
instrumentów.
13.08.2012, godz. 10.00 – „Świat 
zwierząt” – zajęcia plastyczne z 
masą solną.
22.08.2012, godz. 10.00 – „Przed 
milionami lat” – ciekawostki o 
dinozaurach.
28.08.2012, godz. 10.00 – Turniej 
tenisa stołowego.
31.08.2012, godz. 18.00 – „Po-
żegnanie wakacji” – biesiada przy 
ognisku.
TOMKOWICE
10.08.2012, godz. 7.00 – Wyciecz-
ka do Wrocławia – zwiedzanie 
lotniska, udział w pokazie wody i 
światła przy Hali Stulecia.

21.08.2012, godz. 18.00 – Turniej 
piłki siatkowej.
23.08.2012, godz. 16.00 – Mini 
wyścig dla przedszkolaków na 
trójkołowych i czterokołowych 
rowerkach.
27.08.2012, godz. 17.00 – „Letnie 
pejzaże” – zajęcia plastyczne.
31.08.2012, godz. 16.00 – „Poże-
gnanie wakacji” – wspólna biesiada 
przy ognisku.
BARTOSZÓWEK
08 – 10.08.2012, godz. 10.00 – 
Wyjazd na baseny.
16.08.2012, godz. 15.00 – Gry i 
zabawy integracyjne. Rozgrywki 
sportowo – rekreacyjne.
23.08.2012, godz. 15.00 – „Sadzi-
my kwiaty w wazonach” – zajęcia 
plastyczne.
30.08.2012, godz. 16.00 – „Po-
żegnanie wakacji” – gry i zabawy 
przy ognisku.
GOCZAŁKÓW
08.08.2012, godz. 11.30 – Zabawy 
ruchowe na świeżym powietrzu.
15.08.2012, godz. 10.30 – „Afry-
kańskie słonie” – zajęcia pla-
styczne.
21.08.2012, godz. 10.30 – Gry i 
zabawy dla dzieci i młodzieży.
28.08.2012, godz. 11.00 – „Kolo-
rowe minki” – zajęcia plastyczne.
31.08.2012, godz. 11.30 – „Jak 
spędziłem wakacje” – zajęcia 
plastyczne.
ROGOŹNICA
08.08.2012, godz. 15.00 – „Mój 
pomysł na najciekawszy strój 
plażowy” – konkurs.
17.08.2012, godz. 15.00 – „Wa-
kacje na wsi” – zajęcia plastyczno 
– techniczne.
22.08.2012, godz. 15.00 – „Wa-
kacyjny przebój” – muzyczny 
konkurs.

Wyremontowali wiaty 
i pomalowali barierki 

Mieszkańcy czterech wsi 
gminy Strzegom wyszli z ini-
cjatywą samodzielnego odno-
wienia obiektów znajdujących 
się w ich miejscowościach. 
Mieszkańcy Jaroszowa, Sta-
nowic i Kostrzy wyrazili chęć 
samodzielnego pomalowania 
wiat przystankowych znaj-
dujących się na terenie ich 
miejscowości. 

- Doceniamy takie inicja-
tywy, dlatego sołtysi tych wsi 
otrzymają od nas farby do 
samodzielnego pomalowania 
wiat – mówi Ewelina Ko-
walska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki  Komunalnej , 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Na uwagę zasługuje 
również aktywność mieszkań-
ców Olszan, którzy wyrazili 
chęć pomalowania barierek 
okalających rzekę przepły-
wającą przez ich miejscowość. 
Olszaniakom farbę także 
zakupi Urząd Miejski. Spo-
łeczna praca mieszkańców 
tych wsi to najlepszy dowód 
na to, że zależy im rozwoju 
swoich miejscowości. Warto 
więc pogratulować zapału i 
chęci!  

(MK)

Radni Rady Miejskiej w 
Strzegomiu w lutym br. podjęli 
uchwałę w sprawie wyodrębnie-
nia w budżecie gminy Strzegom 
środków stanowiących fundusz 
sołecki. Dzięki temu strzegom-
skie sołectwa mogą wzbogacać 
i uatrakcyjniać swoje wsie. Pie-
niądze z Funduszu Sołeckiego 
można przeznaczyć na realizację 
tych zadań gminy, które będą 
służyły poprawie życia miesz-
kańców danego sołectwa. Ozna-
cza to, że z tych środków będzie 
można, np. posadzić drzewa i 
krzewy, wybudować i wyposażyć 

plac zabaw, naprawić chodnik, 
wyremontować i doposażyć 
świetlicę, pomalować barierki 
czy wyremontować wiatę przy-
stankową.  Jednak to, co dane 
sołectwo może faktycznie zrobić, 
będzie zależało od wysokości 
środków finansowych, które 
będą w jego dyspozycji. Obecnie 
z pieniędzy pochodzących z 
funduszu sołeckiego doposażane 
są place zabaw w Strzegomiu, 
Bartoszówku i Rogoźnicy, dzięki 
czemu najmłodsi będzie na nich 
bezpieczniej i przyjemniej. 

(MK)

Wsie

Bez nudy przez całe wakacje

Fundusz sołecki dla rozwoju wsi 

We wrześniu gmina Strzegom 
przystąpiła do priorytetowego 
programu „Ochrona wód – do-
finansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz pod-
łączeń budynków do zbiorcze-
go systemu kanalizacyjnego”. 
Zadanie to jest realizowane  
w związku z zakończeniem 
budowy sieci kanalizacyjnej 
we wsiach. 

Program priorytetowy został 
przygotowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w celu 
przyśpieszenia poprawy stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 
poprzez zapewnienie dofinan-
sowanie przedsięwzięć mających 
na celu wypełnienie wymogów 
prawnych w sprawie oczyszczania 

ścieków komunalnych.
Program polega na możliwości 

uzyskania dofinansowania w for-
mie bezzwrotnej dotacji z środków 
finansowych NFOŚiGW w wyso-
kości do 45% wartości kosztoryso-
wej budowy podłączenia budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wielorodzinnego do istniejącej 
gminnej sieci kanalizacyjnej. Do 
przeprowadzenia realizacji zadania 
został wyznaczony WiK Sp. z o. o. 
w Strzegomiu z racji pełnionych 
obowiązków operatora sieci ka-
nalizacyjnej.

Na przestrzeni października i 
września odbywały się wielokrotnie 
zebrania wiejskie w tych wsiach, w 
zebraniach uczestniczyli burmistrz 
Strzegomia, zastępca burmistrza 
oraz prezes i wiceprezes WiK-u. 
Omawiano wówczas korzyści 
płynące dla osób przystępują-

cych do programu. Burmistrz na 
zebraniach przestawiał również 
propozycję Gminy Strzegom 
dotyczącą możliwości częściowej 
refundacji kosztów przyłączenia. 
Ostatecznie Radni Strzegomia na 
wniosek Pana Burmistrza uchwalili 
wysokość refundacji 45% kosztów 
podłączenia. Z uwzględnieniem 
refundacji koszt podłączenia dla 
osoby lub Wspólnoty Mieszka-
niowej przestępującej do projek-
tu będzie wynosił 10% wartości 
kosztorysowej. Refundację z gminy 
będzie można uzyskać na pod-
stawie złożonego wniosku wraz 
załącznikami w Urzędzie Miasta. 
W połowie grudnia zebrano 53 
wnioski na wymagane 50, właści-
ciele budynków podpisali umowy o 
przystąpieniu do projektu. Zarząd 
WiK zlecił przygotowanie pro-
jektów wykonawczych poszcze-

gólnych podłączeń oraz przystąpił 
do sporządzenia wniosku o dotację. 
Nabór wniosków przez Fundusz 
był prowadzony w trybie konkur-
sowym w zależności od terminu 
złożenia wniosku z kompletną 
dokumentacją. Procedura rozpa-
trzenia wniosku trwała do kwietnia 
2012r w wyniku, której dotacja 
została przyznana. Umowę z Fun-
duszem podpisano w maju 2012 i 
przystąpiono do wyłonienia firmy 
wykonawczej na drodze przetargu 
nieograniczonego. Kosztorysowa 
wartość robót po przetargu zmniej-
szyła się o 30% i tak dla przykładu 
podłączenie długości około 15 m,o 
wartości kosztorysowej 3000,00 zł 
będzie kosztować 300,00 zł. Po-
czątkiem lipca firma wykonawcza 
rozpoczęła prace przyłączeniowe. 
Termin zakończenia zaplanowano 
31 sierpnia 2012r. WiK Sp. z o. o. 
planuje dalszą kontynuację tego 
programu.

(RED)

- W ramach tego programu 
Urząd Marszałkowski  organizuje 
Konkurs Piękna Wieś Dolnoślą-
ska w kategoriach: najpiękniejsza 
wieś, najpiękniejsza zagroda 
wiejska, najlepsze przedsięwzię-
cie Odnowy Wsi oraz najlepszy 
start w Odnowie Wsi – wyjaśnia 
Alicja Czekajło, inspektor ds. 
wsi Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

Do tegorocznej edycji kon-
kursu Gmina Strzegom zgłosiła 
zagrodę wiejską Anny i Seba-
stian Żywioł z Olszan, sołectwo 

Granica w kategorii najlepsze 
przedsięwzięcie Odnowy Wsi, 
sołectwo Żółkiewka w kategorii 
najlepszy start w Odnowie Wsi.

24 lipca 2012 roku komisja 
konkursowa z Urzędu Marszał-
kowskiego na czele z dyrektorem 
Wydziału Obszarów Wiejskich  
Pawłem Czyszczoniem oraz  
przedstawicielami Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej, Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go i Moderatorem Programu 
Odnowy Wsi, przeprowadziła 

lustrację w zgłoszonych przez 
Gminę sołectwach.

Sołectwo Żółkiewka zaprezen-
towało projekt „Święto mieszkań-
ca wsi – praca i zabawa kluczem 
do sukcesu”. Przedstawili pre-
zentację multimedialną obrazu-
jącą przebieg święta mieszkańca 
oraz pochwalili się produktami 
lokalnymi, do których należą 
sery z gospodarstwa Agnieszki 
Barczyk „Jaśkowe kozy”  i miody  
Stanisława Potyrały „Mate-
uszowa pasieka”. Zwieńczeniem 
była przejażdżka po wsi bryczką 
Pawła Konarskiego.

Dzięki własnej pracy miesz-
kańcy odnowili kapliczkę, odma-
lowali przystanek, uporządkowali 
tereny gminne. Biorą udział w 
konkursach organizowanych 
przez gminę.

Wieś Żółkiewka już nie ze 
względu na położenie, ale także 
aktywność mieszkańców staje się 
powoli „perłą gminy Strzegom”.

Sołectwo Granica przedstawiło 
natomiast projekt urządzenia 
placu przed świetlicą jako naj-
lepsze przedsięwzięcie Odnowy 
Wsi. Gospodarze w prezentacji 
multimedialnej pokazali, że plac 
przed świetlicą to baza do or-
ganizowania festynów, imprez 
okolicznościowych i spotkań 
integracyjnych. Mieszkańcy wy-
znają zasadę: „Kto raz odwiedził 
Granicę powróci tu ponownie”.

Państwo Żywioł dali się poznać 
jako pogodni, komunikatyw-
ni, pracowici i gościnni ludzie. 
Oprowadzili komisję po swojej 
zadbanej zagrodzie. Zauroczyli 
dobrym humorem i  dużą dawką 

optymizmu. Poczęstowali droż-
dżowymi cepelinami i barszczem 
z uszkami z przepisu swoich babć 
i mam.

 Laureatów poszczególnych 

kategorii wyłoni komisja kon-
kursowa. O wynikach rywaliza-
cji poinformujemy na naszych 
łamach. 

Małgorzata Kuś

Będzie kanalizacja na wsiach 

Świetlice zmieniają swój wizerunek

Strzegomskie wsie na medal 

Budynki we wsiach Granica,Tomkowice i Modlęcin zostaną podłączone do sieci 

To miejsca, w których integrują się nie tylko dzieci i młodzież, ale i dorośli 

Nasze sołectwa już teraz mają się czym pochwalić … i cały czas się rozwijają 

Godzieszówek, Granica, Olszany, Modlęcin, Skarżyce, 
Stanowice, Tomkowice, Międzyrzecze, Stawiska, Kostrza, 
Żółkiewka, Morawa, Grochotów – to strzegomskie wsi, 
które startują w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego w ramach programu Odnowy Wsi. 
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Seniorzy piłkarskiej sekcji 
AKS-u Strzegom aktualnie 
rozgrywają mecze kontrolne 
przed inauguracją sezonu 
2012/13 w IV lidze dolno-
śląskiej. Dotychczas rozegrali 
cztery spotkania.

W ostatnim sparingu strze-
gomianie podejmowali na 
własnym stadionie występują-
cą w wałbrzyskiej klasie okrę-
gowej drużynę Stali Świdnicy. 
Mecz był bardzo zacięty i 
zakończył się remisem 3:3. 
Bramki dla AKS-u zdobyli: 
Lenio, Werner i Burszta. Do 
przerwy to jednak goście 
prowadzili 1:0.

Warto dodać, że nowym 
trenerem naszego zespołu jest 
Jarosław Krzyżanowski, znany 
z pierwszoligowych występów 
w Zagłębiu Lubin. W 1995 r. 
w meczu pucharowym strzelił 
nawet bramkę słynnemu wło-

skiemu klubowi AC Milan. 
Poprzednio trenował Victorię 
Świebodzice.

Pierwszy mecz w nowym 
sez onie  p i łka r z e  AKS-u 
Strzegom rozegrają na wy-
jeździe w dniu 15 sierpnia 
br. Ich rywalem będzie Pogoń 
Oleśnica. Trzy dni później 
nasz zespół podejmie u siebie 
Nysę Zgorzelec.

(TW)
Fot. TW 

Kolejny tydzień wakacji na 
strzegomskich orlikach mi-
nął pod znakiem gier i zabaw 
przygotowanych dla dzieci i 
młodzieży. Były liczne tur-
nieje: piłki nożnej, dwójek 
piłkarskich, plażowej piłki 
nożnej czy piłki siatkowej 
dziewczyn. Nie brakowało 
emocji i gorącej atmosfery!

Na początek (20 lipca) na 
boisku Orlik 2012 przy Gim-
nazjum nr 1 odbył się turniej 
piłki nożnej, do którego zgłosiły 
się 3 drużyny. RKS HOWDU 
wystąpił w składzie: Alex Pacyk, 
Radek Zając, Radek Lewic-
ki, Adrian Szerega oraz Karol 
Kostuch. AC PAJACE repre-
zentowali: Damian Rogaczew-
ski, Adrian Domański, Artur 
Ganowski, Paweł Świerz oraz 
Sebastian Wiśniewski. W FC 
PN walczyli natomiast: Krystian 
Szczepaniak, Rafał Kudyba, Da-
mian Dumiński, Kamil Górski, 
Kamil Świątek, Daniel Fitas i 

Kamil Michałowski.
Drużyny rozegrały  30-

minutowe mecze w systemie 
„każdy z każdym”. Zwycięstwo 
w turnieju zdobyła drużyna AC 
PAJACE w finale pokonując 
RKS HOWDU 9-4. Turniej 
przeprowadził animator Volo-
dymyr Krychenkov.

Kilka dni później (23 lipca) 
odbył się kolejny turniej dwó-
jek piłkarskich. Zgłosiło się 5 
drużyn, turniej był rozegrany 
w systemie „każdy z każdym”. 
Zwycięzcą meczu zostawała 
drużyna, która jako pierwsza 
strzeliła trzy bramki. Czas me-
czu nie był ograniczony. Zawody 
odbywały się w dwóch grupach 
wiekowych. Pierwsza grupa do 
lat 14, druga do lat 18. W pierw-
szej grupie wiekowej do lat 14 
zwyciężyła dwójka w składzie: 
Aleksandra Pietrzak i Krystian 
Kruszyk. W drugiej grupie wie-
kowej do lat 18 zwyciężyła dwój-
ka w składzie Artur Ganowski i 
Sebastian Wiśniewski. Nagrodą 
dla zwycięzców było bezpłat-

ne wejście na 
basen.Zawody 
przeprowadził 
Vo l o d y m y r 
Kr ychenkov 
animator spor-
tu.

Następnego 
dnia (24 lip-
ca) rywalizacja 
przeniosła się 
na kompleks 
b a s e n ó w  w 
Strzegomiu. 

Na boisku do piłki nożnej pla-
żowej odbył się turniej, w którym 
udział wzięli młodzi piłkarze i 
piłkarki z Modlęcina. Drużyny 
grały w mieszanych składach 
złożone z chłopców i dziewcząt. 
Mecze rozgrywane były w for-
mie zabawy połączonej z serią 
rzutów karnych, a wynik nie był 
istotny. W turnieju udział wzięli 
Fabian Metelica, Hubert Pączek, 
Robert Gielata, Piotr Gielata, 
Bartosz Filipczyk, Kamila Ku-
szaj, Klaudia Biegalska, Maria 
Frąk, Natalia Greń, Martyna 
Kamsa.

Sporo sportowych emocji 
było również podczas Turnieju 
Siatkówki Plażowej Dziew-
cząt, który odbył się 25 lipca 
odbył. Udział w nim wzięły 
pary: Emilia Studenna - Marta 
Mularczyk, Karolina Matysz-
kiewicz – Karolina Wojtanek, 
Wiktoria Lasak – Iza Lasak, 
Ada Gołembiowska – Weroni-
ka Soprych. Gra toczyła się do 
dwóch wygranych setów.

W klasyfikacji końcowej zwy-
ciężyły: Emilia Studenna – Mar-
ta Mularczyk (7pkt. ). Wiktoria 
Lasak i Iza Lasak zdobyły 6pkt., 
Karolina Matyszkiewicz i Ka-
rolina Wojtanek 4pkt. oraz Ada 
Gołembiowska – Weronika 
Soprych 2 pkt.Zawodniczki w 
nagrodę otrzymały tygodniowy 
darmowy wstęp na kompleks 
basenów.

- Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za czynny udział 
w organizowanych imprezach i 
zapraszamy na kolejne nie mniej 
ciekawe gry i zabawy - mówią 
organizatorzy.

(red)

Trasa wiodła pętlą ulica-
mi miasta ze startem i metą 
w Rynku. Panie pokonywały 
pętlę dwukrotnie, panowie 
trzykrotnie. Licznie zgroma-
dzenie widzowie mogli podzi-
wiać kolorowy tłum biegaczy 
oraz ich rywalizację o Puchar 
Burmistrza Strzegomia, jak i 
najlepsze lokaty i zmagania z 
dość trudną trasą oraz upałem 
i gorącym powietrzem.

Do Strzegomia zjechali bie-
gacze z całego województwa 
dolnośląskiego oraz ościennych 
– lubuskiego, wielkopolskiego, 
opolskiego oraz mazowiec-
kiego (Legionowo). Podczas 

weryfikacji w biurze zawodów 
uczestnicy otrzymali przygo-
towane przez organizatorów: 
okolicznościową termoaktyw-
ną koszulkę biegową i napój. 
Po ukończonym biegu każdy 
otrzymał pamiątkowy me-
dal okolicznościowy i posiłek. 
Organizatorzy przygotowali 
nagrody dla trzech najlepszych 
zawodniczek i zawodników 
w kategorii generalnej i kate-
goriach wiekowych. Najlicz-
niej nagradzana była kategoria 
mieszkańców gminy Strzegom 
– pięć najlepszych biegaczek 
i pięciu biegaczy otrzymało 
nagrody.

W kategorii kobiet pierwsza 
na mecie stawiła się Małgorzata 
Peremicka z Bogatyni, druga 
była Agnieszka Jankowicz z 
Wałbrzycha, a trzecia Monika 
Romańczuk z Jeleniej Góry. W 
kategorii mężczyzn pierwsze 
miejsce zajął Paweł Matner 
(Nysa), drugi był Maciej  Da-
widziuk (Złotoryja), a trzeci 
Grzegorz Gronostaj (Wro-
cław). Jako czwarty dobiegł 
Piotr Holly (Wałbrzych), a 
piąty Łukasz Kondratowicz 
(Kamienna Góra).

Z gminy Strzegom pierwsze 
miejsce wśród kobiet wywal-
czyła Justyna Fedyczkowska, 

druga była Brygida Smółka, 
a trzecia Agata Szymańska. 
Wśród panów najlepszy był 
Wojciech Chmura, drugi był 
profesor Jan Chmura, a trzeci 
Mateusz Szczerba.

Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania i prze-
prowadzenia biegu. 

- Wyrażamy głębokie prze-
konanie, że bieg przyjmie się 
w naszym regionie i na stałe 
wpisze do kalendarza biego-
wego w kraju oraz kalendarza 
imprez sportowych Strzegomia 
– piszą organizatorzy. - Nieco-
dziennym zjawiskiem był ko-
respondencyjny udział jednego 
biegacza – Wojciecha Dutkie-
wicza z Żarowa, który dystans 
12 km pokonał na urlopie w 
Egipcie w skrajnie ekstremal-
nych warunkach – przy blisko 

40 stopniowym upale.
Przed biegiem głównym od-

były się biegi towarzyszące dla 
dzieci i młodzieży na krótszych 
dystansach. Wystartowało 72 
uczestników, dla których przy-
gotowano słodki poczęstunek 
i wodę po biegu oraz blok gier 
i zabaw poprowadzony przez 
nieocenioną Elżbietę Pienio 
z SCK. Dla najmłodszych 
uczestników ufundowano 50 
pamiątkowych medali, które 
były wręczane bezpośrednio po 
zakończonych biegach. Biegi 
najmłodszych miały obsadę 
międzynarodową – wystarto-
wało dwóch chłopców spoza 
Polski – Włoch i Szkot. Naj-
młodsza uczestniczka biegu w 
sobotę obchodziła 17 miesiąc! 
Impreza została dofinansowana 
z budżetu gminy Strzegom. 

(TW/EF) 

Sport

Pobiegli po puchar Burmistrza!
Wielki sukces I edycji ogólnopolskiego biegu w granitowym sercu Polski 

Takiej frekwencji nikt się nie spodziewał! Blisko 200 biegaczy (25 kobiet, 163 mężczyzn) 
stanęło na starcie I edycji ogólnopolskiego biegu „Strzegomska Dwunastka – Biegajmy 
Razem”, który odbył się w Strzegomiu. W biegu uczestniczyło 30 mieszkańców gminy 
Strzegom: 8 kobiet i 22 mężczyzn. Zwycięzcy to: Małgorzata Peremicka z Bogatyni i 
Paweł Matner z Nysy. 

Orliki pełne atrakcji!
Orlik 2012 Strzegom, ul. Mickie-
wicza 2, godz. 11.00 
08.08.2012 - turniej piłki nożnej 
drużyn mieszanych (chłopcy + 
dziewczęta)
11.08.2012 - turniej koszykówki 
dwójek
15.08.2012 - turniej siatkówki 
trójek
18.082012 - turniej rzutów oso-
bistych
22.08.2012 - turniej zabaw 
sprawnościowych
25.08.2012 - zabawy rodzinne 
(rodzic + dziecko)
Orlik 2012 Strzegom, ul. Brze-
gowa 1, godz. 16.00 
10.08.2012 - Turniej piłki nożnej 
drużyn mieszanych (chłopcy + 
dziewczęta)
13.08.2012 - Turniej koszykówki 
dwójek
17.08.2012 - Turniej siatkówki 
trójek
20.08.2012 - Turniej rzutów 
osobistych
24.08.2012 - Turniej żonglowania 
piłką
Orlik 2012 Stanowice, godz. 
17.00 
07.08.2012 – Turniej dwójek w 
koszykówce
09.08.2012 – Turniej piłki noż-
nej
14.08.2012 – Turniej tenisa ziem-
nego
16.08.2012 – Turniej żonglowania 
piłką
21.08.2012 – Turniej siatkówki 
dwójek
23.08.2012 – Turniej piłki nożnej
28.08.2012 – Turniej rzutów do 
kosza
30.08.2012 – Zakończenie wa-
kacji - turniej na życzenie dzieci i 
młodzieży

Sukces naszej 
amazonki

Strzegomianka zajęła trze-
cie miejsce na Mistrzostwach 
Polski w Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzcho-
wego. Małgorzata Borysiuk 
na koniu Promyk wywalczyła 
brązowy medal w klasie mię-
dzynarodowej CIC 2* we 
Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego, w któ-
rej młodzi jeźdźcy (19-21 lat) 
rywalizowali o  mistrzostwo 
Polski. V edycja Festiwalu 
Jeździeckiego odbyła się 13-
15 lipca br. w Baborówku 
k/Poznania. Amazonka ze 
Strzegomia - Małgorzata 
Borysiuk jest najmłodszą 
uczestniczką w klasie CIC 
2*, w której rywalizowało 28 
par, a w Mistrzostwach Polski 
Młodych Jeźdźców 12 par. 

W trakcie rywalizacji Mi-
strzostw Polski  Młodych 
Jeźdźców najtrudniejszą oka-
zała się próba terenowa. Cross 
był bardzo trudny technicznie, 
nic więc dziwnego, że tylko 
trzy pary - m. in. Promyk pod 
Małgorzatą Borysiuk - poko-
nały próbę crossu bez błędów 
na przeszkodach.

Małgorzata Borysiuk re-
prezentuje barwy Ludowego 
Klubu Jeździeckiego „Hip-
pologia” Strzegom (Stajnia 
Żelazów), gdzie trenuje pod 
okiem wielokrotnego me-
dalisty Mistrzostw Polski 
Młodych Koni w WKKW 
i skokach - Mariusza Kle-
niuka. 

(red)

Piłkarze AKS-u przed sezonem
Wakacje na sportowo 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku nie mają czasu na nudę 

Wyniki dotychczasowych sparin-
gów: 
Kobierzyce – AKS Strzegom  - 1:1 
(bramka: Dobrowolski)
Jaworzyna Śl. – AKS Strzegom - 1:3 
(bramki: Rogowicz, Borkowski, Aren-
darczyk)
Polonia Świdnica – AKS Strzegom - 0:3 
(bramki: Bęś, Rogowicz, Arendarczyk)
AKS Strzegom – Stal Świdnica - 3:3 
(bramki: Lenio, Werner, Burszta)

Seniorzy piłkarskiej sekcji AKS-u Strzegom mają 
jeszcze chwilę wytchnienia przez rozpoczęciem 
sezonu.
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