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StrzeGom

Wiecha  
na piekarni 

Budowa pierwszego zakładu 
w strzegomskiej podstrefie 
ekonomicznej idzie pełną 
parą. 
 Str. 3

StrzeGom
Lepiej się żyje 
w Goczałkowie 

Dzięki inwestycjom pro-
wadzonym przez gminę, 
rośnie komfort życia miesz-
kańców. 
 Str. 9

SPort
Promocja AKS 
na pikniku 

Na sportowym pikniku ro-
dzinnym zaprezentowały się 
wszystkie klubowe sekcje. 
 Str.10

W tak ważnym wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele 
kościelnych i świeckich władz 
różnych szczebli i funkcji, do-
ceniający wartości wnoszone 
przez osoby uhonorowane. 

- Obecność Waszej Eks-
celencji jest dla nas wielkim 

wyróżnieniem i historycznym 
wydarzeniem, bowiem Eksce-
lencja powraca do Strzegomia 
po raz drugi. Dziesięć lat 
temu ks. abp oznajmił strze-
gomianom, że mają Bazylikę 
Mniejszą i wyraził nadzieję, 
że stanie się „latarnią bożego 

światła tu na ziemi”. W bie-
żącym roku, dzięki staraniom 
Jego Ekscelencj i  biskupa 
świdnickiego - Ignacego Deca 
miasto otrzymuje patronat 
św. App. Piotra i Pawła, ofi-
cjalnie nadany przez Stolicę 
Apostolską. Odtąd Strzegom 
i Rzym połączą już nie tylko 
imiona apostołów - wielkich 
filarów kościoła, patronów 
bazyliki i miasta, ale i znako-
mita postać  Jego Ekscelencji, 
która na zawsze wpisze się w 
nasza historię.  Gratuluję i 

dziękujemy – mówił w trakcie 
sesji gospodarz miasta - Zbi-
gniew Suchyta.

Więcej w dodatku „Tak święto-
wał Strzegom” na stronie IV.

Grażyna Kuczer

Gospodarzem tegorocznych 
Dożynek Diecezjalnych i 
Gminnych było sołectwo 
Strzegom. Impreza, która 
odbyła się w dniu 16 września 
br., doskonale wpisała się 
w obchody jubileuszu 770-
lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu. 

Podwójne dożynki były nie-
powtarzalną okazją do podzię-
kowania za tegoroczne plony, 
które w powszechnej opinii 
nie były takie złe, choć pogoda 
wystawiła na próbę, cierpliwość, 
upór i nadzieję rolników.

Na niedzielnej uroczystości 
zgromadzili się parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych Strzegomia i 
okolicznych miast, radni, sołtysi 
sołectw należących do diecezji 
świdnickiej (w tym gminy Strze-
gom), duchowieństwo, przedsta-
wiciele miast partnerskich Strze-
gomia, zespoły folklorystyczne i 
przede wszystkim rolnicy.

Święto Plonów rozpoczęło 
się od mszy św., w trakcie której 
abp Francesco Pio Tamburrino 
z Włoch poświęcił piękne i 
efektowne wieńce. Zaraz po 
nabożeństwie – w barwnym 
korowodzie - wszyscy udali się 
na strzegomski Rynek, gdzie 
odbyło się Misterium Chleba. 

Następnie starostowie doży-
nek w osobach Marii Krupnik 
z Godzieszówka i Zdzisława 
Kudyby ze Strzegomia przeka-
zali honorowym gościom chleb 
- symbol pracy ludzkich rąk i 
dostatku. Słowo do zgromadzo-
nych wygłosił ordynariusz diece-
zji świdnickiej - bp Ignacy Dec, 
który z szacunkiem odniósł się 
do pracy rolników i podziękował 
im za tak piękną, lecz niełatwą 
pracę. Abp Tamburrino wspo-
mniał, że we Włoszech święto 
dziękczynienia za plony prawie 
niczym się nie różni od tego, 
które zobaczył w Strzegomiu.

Wszyscy, którzy tego dnia zgro-
madzili się na strzegomskim Ryn-
ku nie mogli narzekać na nudę. 

Można było skosztować wybor-
nych wypieków i potraw wiejskich, 
podziwiać maszyny rolnicze - te 
zabytkowe, jak i te najnowszej 
generacji, przejechać się bryczką, 
kucykiem czy też skorzystać z 
dmuchańców dla dzieci.

W dobry nastrój wprawiły 
wszystkich radosne przy-
śpiewki w wykonaniu ZF 
„Olszaniacy”, chóru z miasta 
partnerskiego – Pavullo nel 
Frignano we Włoszech, ZF 
„Goczałkowanie”, ZL „Cicha 

Woda” z Udanina, kapeli Janka 
Boduszki i „Szalejowianek” z 
Szalejowa Dolnego. Gwiazdą 
wieczoru był znany i lubiany 
zespół „Redlin”. 

Wszyscy świetnie bawili się 
do późnych godzin wieczor-

nych w rytm muzyki zespołu 
Feniks.

Tekst i zdjęcia:
 Tomasz Wanecki

Więcej w dodatku „Tak świę-
tował Strzegom” na stronach 
II –III.

Abp Tamburrino Honorowym Obywatelem Strzegomia

Dożynki Diecezjalne i Gminne 2012

To była wyjątkowa sesja z okazji niezwykłego jubileuszu 

Świetna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Było wyjątkowo kolorowo i pięknie. Zachwycały wieńce dożynkowe i stoiska

Wspaniali goście Dożynek Diecezjalnych i Gminnych 2012 w Strzegomiu

Barwny korowód w drodze na strzegomski Rynek.
Stoisko sołectwa Strzegom wzbudzało wielkie 
zainteresowanie

W galerii Honorowych Obywateli Strzegomia pojawił się ko-
lejny portret zasłużonego dla miasta. Z radością informujemy, 
że na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 14 września 
2012 r. został nadany tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia 
Jego Ekscelencji Francesco Pio Tamburrino, sekretarzowi Wa-
tykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny. 

Fot. G
rażyna Kuczer
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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

Ważne telefony
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74) 855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74) 855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74) 855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa 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 Strzegomiu – 
(74) 855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74) 855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74) 649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne 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 me-
dyczne ul. legnicka 18 – (74) 
855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. le-
gnicka 14 – (74) 649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74) 855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74) 855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74) 649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74) 649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74) 855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74) 851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74) 649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74) 661 46 98 
ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – (74) 
855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74) 855 46 77
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74) 64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074) 8551-991, 997

Ważne telefony

W nowo wybudowanym 
budynku przy ulicy Świd-
nickiej w Strzegomiu jest 
26 mieszkań. Zaintere-
sowanie zamianą starych 
mieszkań komunalnych na 
nowe lokale było ogrom-
ne. Obecnie do budynku 
wprowadzają się pier wsi 
lokatorzy.

Przeprowadzki poprzedziło 
okazywanie lokali osobom, 
które zakwalifikowały się do 
zamiany. Do wyboru mieszkań 
w pierwszej kolejności mieli 
strzegomianie, których wnio-
ski otrzymały najwyższą ocenę 
według punktacji określonej w 
regulaminie zamiany. Nato-
miast tak bardzo upragnione 
przekazanie kluczy nastąpiło 
dopiero po podpisaniu umów 
najmu. 

Na początku zasiedlane są 
mieszkania dwupokojowe. 

-  Obecnie sześć rodzin 
pobrało już klucze do tych 
mieszkań i rozpoczęto w nich 
prace remontowe poprzedza-
jące przeprowadzkę – mówi 
Renata Słowińska, zastępca 
naczelnika Wydziału Gospo-
darki Lokalowej. 

Co ważne, nowe mieszka-
nia zrobiły dobre wrażenie 
na lokatorach, tym bardziej, 
że dla wielu osób opuszcza-
nie swoich dotychczasowych 
mieszkań nie było łatwą de-
cyzją, ponieważ wiązało się to 
ze zamianą większych lokali 
na mniejsze. 

- Mieszkanie bardzo mi się 
podoba. Jest jasne, przestronne 
i posiada balkon, o którym 
zawsze marzyła moja córka 
– nie kryje zadowolenia pani 
Romualda, która lada dzień 
wprowadzi się do dwupoko-
jowego mieszkania na drugim 

piętrze. – W moim poprzed-
nim mieszkaniu brakowało 
mi właśnie tego światła, a i 
samo otoczenie budynku jest 
bardzo przyjazne – podkreśla 
strzegomianka. 

W tym tygodniu strzego-
mianie odbiorą natomiast 
klucze do lokali jednopokojo-
wych i podpiszą w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej 
umowy najmu tych miesz-
kań. Zaraz potem będą mogli 
wprowadzać się do mieszkań, 
które wybiorą. 

- Mieszkania, które zostały 
przekazane miastu w zamian 

za lokale w nowym budynku w 
większości zostaną przekwa-
lifikowane na lokale socjalne, 
ponieważ lista osób na nie 

oczekujących jest długa – in-
formuje Renata Słowińska. 
małgorzata Kus – Pożoga

fot. um Strzegom 

Gmina Strzegom podpisała 
właśnie umowy na wykona-
nie dokumentacji projekto-
wej na remonty dróg i chod-
ników. Zobacz, które z nich 
zostaną wyremontowane. 

W gminie Strzegom trwają 
intensywne prace remontowe 
dróg i chodników. Informujemy 
o nich na bieżąco. Jednak w 
najbliższym czasie planowane 

są kolejne inwestycje drogowe. 
– Obecnie podpisaliśmy umowy 
na wykonanie dokumentacji 
projektowych dziesięciu zadań 
dotyczących przebudowy oraz 
remontów dróg i chodników 
– mówi Ewelina Kowalska, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi. Prace rozpoczną się 
po wyłonieniu wykonawcy. 

Remontów doczekają się 

drogi gminne ulic Armii Kra-
jowej i Wesołej. Przebudowane 
zostaną także ulice Bohaterów 
Getta, Świdnicka, Św. Tomasza 
i Sosnowa. 

Wyremontowany zostanie 
ponadto chodnik przy ulicy 
Św. Jadwigi oraz przebudo-
wana droga Kostrza – Borów. 
Ważną informacją dla miesz-
kańców Goczałkowa będzie z 
pewnością ta, że na Osiedlu w 

tej miejscowości wybudowane 
zostaną drogi wewnętrzne. 

Przebudowana zostanie 
również droga prowadząca do 
cmentarza w Jaroszowie wraz 
z odwodnieniem. Remont nie 
ominie też drogi w Rusku. 

- Mam nadzieję, że prace, 
które mają zostać przeprowa-
dzone na tych drogach będą 
przebiegały sprawnie, a miesz-
kańcy będą zadowoleni z efektu 
– mówi burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 

Mk 
fot. um Strzegom 

Trwają przeprowadzki do nowych mieszkań

Drogi gminne do remontu

Na nowe mieszkania komunalne w centrum miasta wiele rodzin czekało od lat

W tym roku przygotowane zostaną projekty remontów wielu dróg w gminie Strzegom

W listopadzie 2010 roku firma „Art-Bud” z Jawora rozpoczęła prace od rozbiórki 
istniejącego budynku mieszkalnego przy ulicy Świdnickiej, rozbiórki starych 
garaży, altan, murków oporowych i ogrodzenia prefabrykowanego i zaczęto 
w tym miejscu budowę nowego budynku mieszkalnego. - Oprócz budynku 
wykonano nowe przyłącza, budynek rowerowni i osłonę śmietnika, z betonowej 
kostki brukowej ułożono chodniki, parkingi i dojazdy, zagospodarowano teren 
zieleni. W nowym budynku o powierzchni zabudowy ponad 490 m2 jest 26 
mieszkań komunalnych - mówi Irena Kowalska, naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Koszt inwestycji to 
ponad 2,6 mln zł, z czego kwota ponad 570 tys. zł to dotacja budżetu państwa 
w ramach wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

remontu doczeka się również droga gminna Kostrza – Borów
w planach jest wyremontowanie drogi prowadzącej do 
cmentarza w jaroszowie
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W trosce o poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców, władze 
Strzegomia podjęły decyzję o 
wdrożeniu w gminie Systemu 
Samorządowy Informator SMS. 
Poprzez tzw. system SISMS, 
strzegomianie będą informowani 
np. o bezpłatnych badaniach, 
zbiórce odpadów wielkogabaryto-
wych, letnim wypoczynku dzieci, 
o lokalnych imprezach. W ten 
sposób będą wysyłane ostrzeżenia 
o ewentualnych zagrożeniach, 
czy poszukiwaniach zaginionej 
osoby. 

Nasze numery telefonów są 
danymi osobowymi, więc należy 

je odpowiednio zabezpieczyć 
i pozyskać, wobec czego, aby 
otrzymywać informacje z Urzędu 
trzeba się w Systemie SISMS za-
rejestrować. Rejestracja jest bardzo 
prosta i sprowadza się do wysłania 
jednego smsa o treści Tak.dsw06 
na numer 661 000 112. 

Po wysłaniu smsa, którego koszt 
jest zgodny z ceną zwykłego smsa 
w planie taryfowym, otrzymujemy 
automatycznie wiadomość z po-
twierdzeniem rejestracji i od tej 
pory bezpłatnie będziemy otrzy-
mywać najważniejsze informacje 
z Urzędu Miejskiego. 

RED

Wszystko o gminie przez SMS

6 września 2012 r. zawieszono 
symboliczną wiechę na bu-
dynku chłodni w kompleksie 
inwestycyjnym FSB Piekar-
nie Spółka z o. o.. Oznacza 
to, że po 5 miesiącach pro-
wadzenia prac budowlanych 
zakończono realizację stanu 
surowego chłodni i osiągnię-
to docelową wysokość. 

Zakład produkcyjny Piekar-
nia PL2 wraz z pomieszcze-
niami biurowymi i zapleczem 
technicznym zaprojektowała 
firma PM Group, która również 
sprawuje nad inwestycją nadzór 
autorski i inwestorski. Ogólna 
powierzchnia zabudowy tej 
pierwszej inwestycji na terenach 
strzegomskiej podstrefy WSSE 
„Invest-Park” w końcowym 
etapie wyniesie 11978 m2, na-
tomiast jej kubatura - 132171 
m3.

Roboty budowlane wykonuje 
spółka Erbud. Termin realizacji 
tej inwestycji jest krótki, więc i 
tempo robót imponujące. Prace 
rozpoczęto w kwietniu, a już w 
grudniu 2012 planowany jest 
termin zakończenia inwestycji. 

- Nie spodziewałem się, że cała 
inwestycja pójdzie terminowo 
w tak dobrym kierunku. Erbud 
okazał się właściwym wyko-
nawcą, działającym zgodnie z 

planem i budżetem. Oczywiście 
jest jeszcze wiele otwartych kwe-
stii, czy znaków zapytania, ale 
już w dniu dzisiejszym można 
powiedzieć, że otwarcie piekarni 
na początku 2013 r. stanie się 
faktem. Zresztą 1 marca 2013 r. 
obiecaliśmy dostarczyć naszym 
głównym klientom pierwsze 
bułki ze Strzegomia - mówi 
Waldemar Topolski, dyrektor 
zarządzający FSB Piekarnie 
Sp. z o.o.

Władze samorządowe Strzego-
mia wspierają działania inwestora. 
Nadzieja na zatrudnienie kobiet 
jest bliska zrealizowania. - Podzi-
wiamy efekty prac i niesamowite 
tempo realizowania inwestycji, 
z którą już się utożsamiamy. 
Dobrze życzymy inwestorowi 
i oczekujemy jak najszybszego 
rozpoczęcia działalności pro-
dukcyjnej, przynoszącej dochody 
inwestorowi, jak również i gmi-
nie – mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

Dodajmy, że firma FSB Pie-
karnie dostarczająca pieczywo 
do sieci handlowych i restauracji 
fast-food, w tym do McDonald’s, 
planuje przyszłościowo rozbu-
dowę kompleksu do docelowej 
powierzchni ok. 22 tys. m2. To 
stwarza możliwości powstania 
nowych miejsc pracy.

Grażyna Kuczer
Fot. Grażyna Kuczer 

Jest wiecha na piekarni 
Budowa pierwszego zakładu na strzegomskiej podstrefie ekonomicznej idzie pełną parą. Pierwsi pracownicy już się szkolą 

Uczniowie z Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu już niebawem będą 
mogli korzystać z nowego 
boiska wielofunkcyjnego, 
które jest obecnie budowane 
przy ich placówce. 

Przetarg na budowę boiska 
wielofunkcyjnego przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu wygrała firma 
Dabro-Bau ze Świdnicy. 

- Nie zdołaliśmy rozpocząć 
inwestycji przed wakacjami, 
ponieważ podczas sporządza-
nia projektu budowlanego, w 
ramach uzgodnień niezbędnych 
do wydania pozwolenia na bu-
dowę Wojewódzki Konserwator 

Zabytków nałożył na gminę obo-
wiązek wykonania badań arche-
ologicznych i nadzór archeologa 
podczas realizacji zadania. W 
terenie podwórza szkolnego pod 
wierzchnią warstwą ziemi pozo-
stały historyczne mury obronne, 
które w przypadku ich odkrycia 
muszą być zabezpieczone przez 
archeologów. Wydłużyło to czas 
projektowania i dłużej oczekiwa-
liśmy na pozwolenie na budowę – 
mówi Irena Kowalska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Przez wszystkie poprzednie 
lata na boisku tym nie było 
przyzwoitej nawierzchni, albo 
kurz w dni pogodne albo błoto 
w dni deszczowe. Budowa boiska 

była odkładana z roku na rok, po-
nieważ nie mieści się tam boisko 
pełnowymiarowe, a odpowiednie 
wymiary były i są warunkiem 
uzyskania finansowego wsparcia 
z zewnątrz. Gmina buduje więc 
boisko za ponad 400 tys. zł. 

- Realizacja ma trwać około 
trzech miesięcy, o ile nie będzie-
my mieć problemów z archeolo-
giem i historycznymi murami 
dawnego Strzegomia, co jak to w 
takich przypadkach bywa, może 
wydłużyć czas realizacji zadania – 
wyjaśnia Irena Kowalska. 

W zakresie inwestycji przewi-
duje się rozebranie ogrodzenia od 
strony ul. Szkolnej oraz rozebra-
nie obrzeży i płyt chodnikowych 
przy budynku szkoły, wykonanie 
niwelacji terenu, wykonanie od-

prowadzenia wód opadowych z 
terenu szkoły w celu odwodnienia 
boiska, przyłącze deszczowe, 
boisko wielofunkcyjne o na-
wierzchni poliuretanowej o pow. 
544 m2 z przeznaczeniem do gry 
w piłkę koszykową, siatkówkę, do 
piłki ręcznej, ogrodzenie boiska 
wysokości 4 m, piłkochwyty o 
wysokości 6 m, ogrodzenie tere-
nu szkoły od strony ul. Szkolnej, 
chodniki i ciągi komunikacyjne z 
kostki brukowej betonowej.

- Boisko będzie ogólnodostęp-
ne, a więc w godzinach popołu-
dniowych i dniach wolnych od 
zajęć. Chcemy, żeby korzystała z 
niego jak największa liczba osób 
– mówi burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 

MK 

„Czwórka” będzie miała nowe boisko
Obecne przyszkolne boisko to teren wysypany piaskiem. Niebawem to się zmieni Zgłoś pustostany

W związku  z  l i cznymi 
wnioskami zgłaszanymi do 
Urzędu Miejskiego w sprawie 
pustostanów, które często 
szpecą okolice i stanowią noc-
legownię osób bezdomnych, 
a także miejsce libacji alkoho-
lowych, prosimy mieszkańców 
o przekazywanie informacji 
na temat pustostanów znajdu-
jących się na terenie gminy. 

(red) 

Mamy mieszkania 
przy Świdnickiej  

Gmina Strzegom dysponuje 
jeszcze wolnymi lokalami jedno-
pokojowymi w nowo wybudo-
wanym budynku przy ul. Świd-
nickiej 38 w Strzegomiu. Są to 
komfortowe, wygodne, słoneczne 
lokale w budynku położonym w 
centrum miasta. Osoby chętne 
na zamianę obecnie zajmowanego 
lokalu mieszkalnego proszone są 
o złożenie stosownych wniosków 
do dnia 28.09.2012 r.Wnioski 
dostępne są w Wydziale Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego 
– parter pok. nr 15. 

(red)

W dniach od 21-22.09. w 
Strzegomiu odbędzie się I 
Strzegomskie Forum Or-
ganizacji Pozarządowych 
„Ludzie i pomysł y ”. Już 
dziś serdecznie zaprasza-
my.

 
Forum będzie jednym z 

wydarzeń w ramach Tygo-
dnia Aktywności Mieszkańca 
Strzegomia, któr y będzie 
trwał w Strzegomiu w dniach 
od 21.09 do 28.09.2012 r. 

Podczas spotkania z przed-
stawicielami trzeciego sektora 

nastąpi  uroczyste podsu-
mowanie działalności pracy 
Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, która w 
2012 r. kończy swoją kadencję 
oraz zebranie delegatów w 
celu wyboru nowego składu 
Rady Pożytku. Przedstawicie-
le organizacji pozarządowych 
wezmą udział w szkoleniach 
i warsztatach, prowadzonych 
przez wykwalifikowanych 
specjalistów. 

– Już dziś szczególnie po-
lecamy szkolenie „Techniki 
tworzenia projektu i pozy-

skiwanie środków na dzia-
łalność NGO”, w ramach 
cyklu szkoleniowego „Profe-
sjonalizacja 3 Sektora” i pro-
jektu Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych 
z terenu aglomeracji wro-
cławskiej „SEKTOR 3”– Mo-
bilny Inkubator Organizacji 
Pozarządowych oraz panel 
dyskusy jny na temat rol i 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w kształtowaniu 
dialogu obywatelskiego, który 
będzie prowadzony przez 
przedstawicieli Dolnośląskiej 

Federacji Organizacji Poza-
rządowych – informuje Mag-
dalena Kuczyńska, pełnomoc-
nik burmistrza Strzegomia ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Podczas forum odbędą się 
prezentacje organizacji poza-
rządowych oraz rozstrzygnię-
ty zostanie konkurs „Lider 
NGO 2012”, a burmistrz 
Strzegomia wręczy nagrody 
naj lepszym organizacjom 
działającym na rzecz miesz-
kańców gminy Strzegom. 

Magdalena Kuczyńska 

I Strzegomskie Forum Organizacji Pozarządowych

Zgłoszenia (pisemne lub tele-
foniczne) przyjmuje zarządca 
– Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej sp. z o.o. w Strze-
gomiu, ul Paderewskiego 13 
- tel. 74/ 855-07- 01 oraz Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Rynek 38 
- tel. 74/ 8560 -522.

Wnioski o zamianę, które wpły-
nęły po terminie poprzedniego 
naboru, tj. po dniu 29.02.2012 r. 
rozpatrywane będą bez koniecz-
ności ponownego ich składania. 
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Kwestia zamontowania do-
datkowych spowalniaczy 
na drogach Strzegomia i 
okolicznych miejscowości 
jest tematem mocno dys-
kusyjnym. Spowalniacze 
mają swoich zwolenników, 
spora grupa osób jest im 
przeciwna. 

W ostatnim okres ie  do 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu wpłynęło sporo wnio-
sków dot. zamontowania spo-
walniaczy w naszym mieście. 
Chodzi głównie o strzegom-
ski Rynek, ul. Kościuszki, ul. 
Bohaterów Getta i 3 Maja. 
Wnioskodawcy motywują to 
poprawą bezpieczeństwa na 
drogach i wyeliminowaniem 
kierowców nadużywających 
– mówiąc delikatnie – pręd-
kości w trakcie jazdy. 

Problem związany z wyeli-
minowaniem „szarżujących” 
kierowców w Strzegomiu był 
także poruszany niedawno 
na obradach Komisji Bezpie-
czeństwa, Ładu i Porządku 
Publicznego oraz Ochrony 
Środowiska w miejscowym 
magistracie.

Aktualnie w Strzegomiu 
zamontowanych jest ok. 15 

spowalniaczy, które zlokalizo-
wane są głównie w północnej 
części Strzegomia (osiedle 
Kamionka I, II) i w południo-
wej (ul. Olszowa). Na terenach 
sołectw należących do gminy 
Strzegom praktycznie ich nie 
ma, ponieważ drogi te podle-
gają pod Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
Dolnośląską Służbę Dróg i 
Kolei oraz Starostwo Powia-
towe w Świdnicy. W związku 
z tym faktem, Urząd Miejski 
w Strzegomiu nie ma wpływu 
na ich montaż. Argumenty 
zwolenników spowalniaczy 
są powszechnie znane. 

Warto jednak przedstawić 
także ich negatywne oddzia-
ływanie na życie mieszkańców. 
Zbyt duża ilość spowalniaczy 
utrudnia życie ludzi, którzy 
mieszkają bezpośrednio przy 
drogach, gdzie są one zamon-
towane. - Często dochodzi 
do pękania ścian na skutek 
zbyt dużych wstrząsów. Spory 
kłopot pojawia się również w 
momencie przejazdu służb 
niosących ratunek ludziom. 
Niejednokrotnie decydują 
sekundy, aby uratować komuś 
życie. Większa liczba spo-
walniaczy w dużym stopniu 
może utrudnić działanie służb 

– twierdzą przeciwnicy.
Warto wspomnieć, że koszt 

zamontowania jednego spo-
walniacza wynosi kilka tys. 
zł. Nie jest to może zbyt dużo, 
jednak zważywszy na to, że 
są one bardzo często dewa-
stowane, zachodzi obawa, że 
będą to pieniądze – mówiąc 
kolokwialnie – wyrzucone 
w błoto. W Strzegomiu do-
chodziło już do niszczenia 
spowalniaczy – m. in. na ul. 
Brzegowej i na ul. Promenady. 
Przy okazji należy dodać, że 
aby zamontować taki spowal-
niacz, potrzebny jest projekt 
organizacji ruchu, który na-
stępnie musi być zatwierdzo-
ny w starostwie. Jak pokazuje 
praktyka, nie wszystkie pro-
jekty przechodzą pozytywną 
weryfikację.

Nie wszędzie też można 
zamontować spowalniacze, 
ponieważ niektóre drogi są 
zbyt krótkie, aby kierowca 
mógł odpowiednio wcześniej 
wyhamować. Dodatkowo w 
konkretnej odległości (od 25-
100 m) musi być oznakowanie 
informujące o spowalniaczu.

– Mamy świadomość tego, 
że w Strzegomiu często do-
chodzi do łamania przepisów 
drogowych i nadmiernego 

przekraczania prędkości – 
mówi Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strze-
gomia. – Według mojej wie-
dzy w naszym mieście jest 
grupa 5-7 kierowców, któ-
rzy notorycznie naruszają 
przepisy i utrudniają życie 
mieszkańcom. Uważam, że 
ich namierzenie zdecydowa-
nie poprawiłoby sytuację w 
naszym mieście i zwiększyło 
bezpieczeństwo, A są to oso-
by często wnioskującym o 
kolejny spowalniacz znane. 
Uważają, że bezpieczniej jest 
złożyć wniosek do urzędu, niż 
wskazać syna sąsiada. Nikt nie 
pojedzie 3 razy dziennie np. 
na ul. 3 Maja, chyba że tam 
mieszka lub kogoś odwiedza.

Jak twierdzą władze samo-
rządowe Strzegomia, problem 
powinien rozwiązać się już 
wkrótce, kiedy zostanie za-
montowany dodatkowy mo-
nitoring miejski. - Jest to zde-
cydowanie lepszy pomysł niż 
kolejne spowalniacze – mówią 
władze Strzegomia. - Dodat-
kowym działaniem będzie 
zwiększenie patroli policji w 
najbardziej niebezpiecznych 
miejscach – podsumowują.

Tomasz Wanecki
fot. UM Strzegom 

Informacje te są ogólnodo-
stępne dla mieszkańców gminy 
Strzegom. 

- W 2011r. burmistrz Strze-
gomia zastosował umorzenie 
zaległości podatkowych wobec 
8 osób fizycznych , u których 
wystąpiły przesłanki ważnego 
interesu podatnika. W podat-
ku rolnym dokonał umorze-
nia zaległości w łącznej kwocie 
162,00 zł dla 2 podatników, a 

w podatku od nieruchomości 
w kwocie 20.083,00 zł wraz z 
odsetkami za zwłokę 6 podatni-
kom. Wobec osób prawnych w 
2011 r. burmistrz Strzegomia nie 
zastosował umorzeń zaległości 
podatkowych - informuje Ewa 
Michaluk, naczelnik Wydziału 
Podatkowego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

W I półroczu 2012r. burmistrz 
Strzegomia umorzył zaległości 

podatkowe 33 osobom, u których 
wystąpiły przesłanki ważnego 
interesu podatnika. W podatku 
rolnym organ podatkowy doko-
nał umorzenia zaległości podat-
kowych wobec 21 podatników 
(osoby fizyczne) w łącznej kwocie 
16.061,00 zł wraz z odsetkami 
za zwłokę. 

- Umorzenia zaległości podat-
kowych w podatku rolnym w I 
półroczu 2012 r. były skutkiem 

zgłoszonych przez rolników wy-
marznięć upraw rolnych, polega-
jących na złym ich przezimowa-
niu, co znalazło odzwierciedlenie 
w protokołach z oszacowania 
zakresu i wysokości szkód w go-
spodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, 
sporządzonych przez Komisję 
powołaną Zarządzeniem Woje-
wody - wyjaśnia Ewa Michaluk. 

Oprac. MK

Spowalniacze – za i przeciw

Umorzenia podatków

Czy na drogach w gminie Strzegom mają się pojawić tzw. hopki ograniczające prędkość? 

Zobacz ile gmina Strzegom udzieliła ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków lub opłat 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta zwrócił się do 
posłanki Moniki Wielichow-
skiej z prośbą o wstawiennic-
two w Narodowym Funduszu 
Zdrowia we Wrocławiu w 
sprawie zawarcia umów z 
przychodniami działającymi 
na terenie miasta i gminy 
Strzegom na badania w za-
kresie: kardiologii, dermato-
logii, wenerologii, neurologii 
i okulistyki. 

Brak popisanych umów 
na świadczenia zdrowot-
ne spowoduje, że znaczna 
mieszkańców Strzegomia 
utraci możliwość korzystania 
z poradni z uwagi na ograni-
czone środki finansowe oraz 
zbyt dużą odległość do naj-
bliższej Przychodni Zdrowia 
w Świdnicy, oddalonej 17 
km od Strzegomia. Gabinet 
kardiologiczny znajdujący się 
w Strzegomskim Centrum 
Medyczno- Diagnostycznym 
przy ul. W. Witosa wyposa-
żony jest w specjalistyczny 
sprzęt, którego niewykorzy-
stanie spowoduje utratę jego 
cech użytkowych.

- Bardzo źle się stało, że 
nie zawarto kontraktów z 
wyżej wymienionymi porad-
niami specjalistycznymi w 
Strzegomiu. Dziwi fakt, że 
z poradnią kardiologiczną w 
SCMD, wyposażoną w najno-
wocześniejszy sprzęt umowy 
nie podpisano. Apelujemy 
o przywrócenie działalności 

tych poradni w Strzegomiu, 
a szczególnie poradni kardio-
logicznej, świadczącej usługi 
na bardzo wysokim poziomie. 
Trzeba znaleźć jakiś sposób 
na sprawiedliwy podział tych 
świadczeń w powiecie. Nie 
wszystkie w Świdnicy, nie 
tylko w centrum, ale też i w 
terenie. Trzeba też zapytać, 
czy wszystkie obiekty miały 
kontrolę stanu wyposażenia 
i jakości świadczonych usług 
medycznych. Bezrobocie ro-
śnie, ludzie nie mają pienię-
dzy i jeszcze celem ratowania 
swojego zdrowia będą tracić 
je na dojazd do przychodni 
- mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

- Temat jest podobny na 
całym Dolnym Śląsku. Z 
prośbą o pomoc wystąpili do 
mnie także inni samorządow-
cy. Przygotowuję w tej chwili 
zapytanie do pani Wioletty 
Niemiec, dyrektor Dolno-
śląskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ, oczywiście 
dołączę stanowisko gminy 
Strzegom, dlaczego pozba-
wiamy ludzi dostępu do tego 
typu bardzo ważnych usług 
medycznych. Nie podoba mi 
się to. Należy zadać pytanie 
pani dyrektor, dlaczego tak 
jest -stwierdza poseł.

Mamy nadzieję, że inter-
wencja posłanki przyniesie 
oczekiwane rezultaty. 

Grażyna Kuczer
fot. UM Strzegom

Od 1 października br. zmie-
nia się kryterium dochodowe, 
uprawniające do zasiłków - 
informuje kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu. W związku z tym, 
więcej rodzin będzie mogło 
starać się o taką pomoc. 

Kryteria dochodowe upraw-
niające do świadczeń z pomo-
cy społecznej nie były pod-
wyższane od 2006 roku, co 
spowodowało 13-proc. spadek 
osób otrzymujących takie 
wsparcie. 

RED

Samorządowcy i posłanka 
w obronie usług medycznych 

Więcej strzegomian  
skorzysta z zasiłków 

W I półroczu 2012r. burmistrz nie zastosował natomiast żadnej ulgi w formie 
umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym wobec osób prawnych. 
 - Chciałbym zaprzeczyć pogłoskom, które pojawiają się ostatnio w Strzegomiu, 
że umorzyłem podatek od nieruchomości w kwocie ponad 100 tys. złotych 
jednemu z lokalnych restauratorów. Dodam jeszcze, że podanie z prośbą 
o takie umorzenie nawet do mnie nie wpłynęło – mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. 

Na podstawie ustawy o finansach w terminie do dnia 31 maja 
każdego roku burmistrz Strzegomia podaje do publicznej 
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym w roku poprzednim, w zakresie podatków lub opłat, 
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na 
raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazanie 
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.Teraz  kr y ter ium dochodowe d la  osoby  samotn ie  go-

spodaru jące j  wyn ies ie  542 z ł , d la  osoby  w rodz in ie 

-  456 z ł . Maksymalna  kwota  zas i łku  s ta łego to  529 

z ł , a  kwota  dochodu z  1  ha  prze l iczen iowego -  250 

z ł . Wyższe  wsparc ie  o t rzymają  również  cudzoz iemcy. 

Min imalna  kwota  świadczen ia  na  u t rzymanie  i  pokr y-

c ie  wyda tków związanych z  nauką języka po lsk iego 

d la  cudzoz iemców, k tó rzy  uzyska l i  w  Po lsce  s ta tus 

uchodźcy  lub  ochronę uzupe łn ia jącą  to  531 z ł , a  mak -

symalna  -  1 .260 z ł . 
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany zostało założone pięć 
lat temu. Obecnie zrzesza 25 
członków i 20 aktywnie działa-
jących wolontariuszy. Dlaczego 
warto o tym stowarzyszeniu 
napisać? Między innymi dlate-
go, że przez ten czas aktywnie 
organizuje również wsparcie 
i pomoc dzieciom i rodzinom 

znajdującym się w trudnych 
sytuacjach życiowych, jak i 
osobom niepełnosprawnym 
poprzez sprowadzanie darów z 
Caritas-u. 

- Pomocą zostało objętych 
1263 osób z wsi Olszany, Mo-
dlęcin, Stanowice, Grochotów. 
Przy rozprowadzaniu darów 
zaangażowanych jest średnio 

dwa razy w miesiącu około 20 
wolontariuszy – dodaje Maria 
Karkowska, prezes Stowarzy-
szenia. - Ponadto Stowarzy-
szenie pozyskuje sponsorów na 
wspieranie działań Szkoły Pod-
stawowej w Olszanach m.in. na 
zakup pomocy dydaktycznych 
i sprzętu sportowego, dofi-
nansowanie imprez szkolnych 

(dzień dziecka, festyny, zabawa 
choinkowa). Dzięki twórczym 
inicjatywom, skutecznej reali-
zacji planów oraz pomysłowości 
członków Stowarzyszenia, uda-
ło się zrobić naprawdę wiele. 

Pomysł stworzenia organi-
zacji, który narodził się pod 
wpływem wspólnych działań 
społecznych organizowanych 
przez szkołę i Radą Sołecką 
(jak posadzenie krzewów wo-
kół szkoły, montaż nowego 
ogrodzenia, budowa nowego 
placu zabaw i chęć rozbudze-
nia aktywności mieszkańców 
wsi w zakresie różnych zadań 
i przedsięwzięć realizowanych 
na wsi), pokazał, że był to strzał 
w dziesiątkę i dziś przynosi 
wymierne rezultaty. Stowarzy-
szenie bowiem prężnie działa 
na terenie gminy i organizuje 
również wypoczynek letni i wa-
kacyjny dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

– Co roku jeździmy na kolo-
nie letnie nad morze, na basen, 
aktywnie bierzemy udział w 
wycieczkach turystyczno-kra-
joznawczych. Nic nie byłoby 
możliwe bez wsparcia finanso-
wego. Dlatego współpracujemy 
z władzami samorządowymi 
w zakresie realizacji planów 
rozwoju i odnowy wsi i pozy-
skiwania środków finansowych 
w ramach dotacji na realizację 
zadań publicznych – informuje 
Maria Karkowska. - W swojej 
dotychczasowej działalności 
najbardziej dumni jesteśmy z 
tego, że udało nam się pozyskać 

sprzęt do gimnastyki korekcyj-
nej w szkole z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, wspólnie 
zrealizować projekty z Fundacją 
Wspomagania Wsi w zakresie 
podniesienia estetyki wsi Ol-
szany (odnowienie przystanku, 
nowe klomby, ławeczki) oraz 
Fundacją Banku Zachodniego 
„Bank Dziecięcych Uśmie-
chów” w zakresie organizacji 
wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży. Cieszymy się bar-
dzo, że corocznie dzieci wiejskie 
mają zorganizowany bezpieczny 
wypoczynek. Współpracujemy 
z gminą Strzegom, firmami i 
ludźmi dobrej woli, którzy chęt-
nie przekazują środki finanso-
we, szczególnie na wypoczynek 
letni dla dzieci i młodzieży. 

Prowadzenie w dzisiejszych 
czasach stowarzyszenia nie jest 
zadaniem łatwym i wymaga 
wiele wysiłku i pracy. - W 
swojej działalności najczęściej 
napotykamy na bariery w po-
zyskiwaniu dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Napisaliśmy już kilka 
wniosków, które były dobrze 
ocenione, jednak nie uzyska-
liśmy dotacji. W dzisiejszych 
czasach nie jest łatwo prowadzić 
organizację. Aby organizacja 
była aktywna, potrzebna jest 
charyzma i zaangażowanie 
większej grupy ludzi – dodają 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Olszany. 

Magdalena Kuczyńska 

Pytania do Burmistrza / stoWarzyszEnia

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

Hans Landa: Panie Burmistrzu, 
wszyscy widzą, że na grabach jest 
generalna rewitalizacja - świet-
nie! Czy w przyszłym roku nie 
planuje pan/ rada przy dobrej 
okazji wymiany asfaltowego od-
cinka, zdarcia starego (lub to, co z 
niego zostało), bo są to same płach-
ty popękanego asfaltu, poklejone 
dziury i koleiny - jak się tam 
jedzie autem to można wylecieć i 
wpaść komuś do okna) i położenie 
nowego asfaltu przy ulicy dolnej? 
Przydało by się! uważam, że było 
by to ważne przedsięwzięcie, w 
mieście mało co się remontuje, nie 
chodzi mi tu o „remonty cząstko-
we” . Pozdrawiam.

Już wykonujemy kilka pro-
jektów renowacji ulic i chodni-

ków na terenie miasta i gminy 
Strzegom, których realizacje 
planujemy w roku 2013. Nie-
stety nie ma tam odcinka 
ulicy Dolnej. Staramy się, aby 
w każdej wsi i części miasta 
wykonać jakąś nawierzchnię, 
dlatego w przyszłym roku 
przenosimy się w inne części 
gminy. Obecnie opracowywa-
ne są następujące projekty: 1. 
Przebudowa drogi gminnej 
nr 110757D ul. Armii Kra-
jowej oraz drogi gminnej nr 
110777D ul. Wesoła w Strze-
gomiu, 2. Przebudowa drogi 
gminnej nr 110759D ul. Bo-
haterów Getta w Strzegomiu, 
3. Przebudowa drogi gminnej 
nr 110801D ul. Świdnicka w 
Strzegomiu, 4. Remont dro-
gi gminnej nr 110769D ul. 
Św. Tomasza w Strzegomiu, 
5. Remont drogi gminnej 
nr 110797D ul. Sosnowa w 
Strzegomiu”, 6. Remont chod-
nika przy ul. Św. Jadwigi w 
Strzegomiu, 7. Przebudowa 
drogi gminnej Kostrza-Borów, 
8. Budowa dróg wewnętrznych 
na Osiedlu w Goczałkowie, 
9. Przebudowa drogi gminnej 
prowadzącej do Cmentarza w 
Jaroszowie wraz z odwodnie-
niem, 10. Przebudowa drogi 
gminnej w Rusku.

Hans Landa: Panie Burmistrzu, 
nie mógłby pan zwrócić uwagi 
jako Burmistrz mieszkańcom 
bądź właścicielom budynku przy 
ul. ….(adres zachowaliśmy dla 

siebie), aby zadbali o estetykę 
swojego budynku ???- Chwa-
sty, zwisające kable, oczywiście 
wielki czarny napis ŚLĄsK i 
bazgroły. dziwi mnie takie coś 
,że ludzie o to nie dbają w końcu 
te budynki to wizytówka naszego 
miasta...a poprawienie kabli , 
wyrwanie chwastów , zadbanie 
o zieleń i kupienie 2 litrów szarej 
farby do malowania na ze-
wnątrz to raptem max 20 zł...Co 
pan na ten temat jako Burmistrz 
sądzi? Po prostu \”PoLsKa\”? 
Pozdrawiam.

Popieram Pana tok myślenia. 
Zauważyć jednak trzeba, że 
w naszym mieście i gminie 
wyraźnie widać aktywność 
Mieszkańców (szczególnie 
wsi) w poprawie estetyki naszej 
małej ojczyzny. Będziemy na 
naszej stronie pokazywać dobre 
praktyki w tym względzie, by 
inspirować innych właścicieli 
do podobnych działań. 

Kik: Panie burmistrzu wiosną 
z pod Góry Krzyżowej tuż przy 
wejściu pierwszym na stare 
działki został chyba przez zuK 
zabrana ławka - myślałem, że do 
remontu ale do dnia dzisiejszego 
nie zamontowano jej. Jest tam 
bardzo potrzebna, bo dla space-
rujących starszych ludzi - moich 
znajomych - była przystankiem 
do następnej. Proszę więc o in-
terwencję.

Zakład Usług Komunalnych 
ponownie ustawi ławkę jeszcze 
we wrześniu. Jednocześnie 

zapraszam do częstszych spa-
cerów po urokliwym zakątku 
Strzegomia, jakim jest Góra 
Krzyżowa i zachęcam do tego 
wszystkich mieszkańców. Aby 
było bezpieczniej – Nadleśnic-
two Jawor ustawi kamery, które 
mają wyeliminować tam popisy 
kładami i motocyklami. 

małgorzata: Bardzo dziękuję 
za odpowiedź Panie Burmistrzu 
w sprawie zatrudniania w 
urzędzie miejskim. rozumiem 
tym samym, iż pojawiające się 
informacje o przeniesieniach 
niedoświadczonego i nieprzy-
gotowanego pracownika, które 
rzekomo Pan dokonał z jednego z 
wydziałów urzędu do wydziału 
f inansowego, za bardzo duże 
jak na warunki strzegomia 
wynagrodzenie, to tylko zwy-
kła złośliwa plotka. Życzę więc 
dalszych sukcesów w zarzą-
dzaniu miastem. Pozdrawiam. 
małgorzata

Na dzień dzisiejszy w Wy-
dziale Budżetowym nie pracuje 
żaden mężczyzna. Dziękuję za 
życzenia. 

mama: dzień dobry Panie Bur-
mistrzu. mam pytanie odnośnie 
przyjęcia dzieci do przedszkola. 
dlaczego dziecko 2,5 letnie nie 
może być przyjęte do przedszkola 
skoro w statucie jest taki zapis. 
od pani dyrektor przedszko-
la otrzymałam odpowiedz, że 
dziecko jest za małe i takich dzie-
ci nie przyjmują. dlaczego tylko 

jedno przedszkole przyjmuje 
takie dzieci? Pozdrawiam. 

Szanowna Mamo, zgodnie 
z ustawą o systemie oświa-
ty wychowanie przedszkolne 
obejmuje dzieci w wieku 3-6 
lat. Ustawa mówi również, że 
w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dyrektor przed-
szkola może przyjąć dziecko, 
które ukończyło 2,5 roku. Nie-
mniej jednak według stanu 
prawnego na dzień dzisiejszy 
zarówno 6 jak i 5-latki mają 
obowiązek rocznego przy-
gotowania przedszkolnego. 
Stąd też w pierwszej kolejności 
dyrektorzy przedszkoli muszą 
przyjąć te roczniki dzieci do 
przedszkoli. W naszej gminie 
uruchomiliśmy dodatkowo 
oddziały dla 5 i 6-latków w 
szkołach podstawowych, aby 
przyjąć dzieci cztero i trzyletnie 
do przedszkoli. W Przedszkolu 
nr 2 w Strzegomiu przyjmowa-
ne są dzieci 2,5 letnie, ponieważ 
to przedszkole posiada grupę 
żłobkową, ale liczba przyjęć 
do tej grupy jest ograniczona. 
Natomiast inne przedszkola pu-
bliczne ze względu na warunki 
lokalowe tych grup nie posiada-
ją. Z naszych informacji wynika, 
że Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Słoneczna Kraina” w 
Żółkiewce przyjmuje dzieci 
młodsze, w tym i 2,5-letnie.

st. siekierowy: Witam! do-
wiedziałem się, że w swoim 
czasie był Pan uprzejmy wi-

zytować (chyba w sprawach 
dendrologicznych) podwórko 
równoległe do ulicy (Pana ulu-
bionej) dąbrowskiego Wspól-
nota mieszkaniowa 2-4 i 6. W 
centralnym punkcie podwórka 
rośnie okazały dąb (niech ro-
śnie następne 1000 lat), który 
stwarza potencjalne, bardzo 
poważne zagrożenie.W przy-
ziemiu (dendrolodzy tak to okre-
ślają) drzewo to w 60% -bardzo 
optymistycznie jest zbutwiałe 
- tylko czekać jak się przewróci. 
nie drukujemy dalszej części 
pytania bo jest bardzo długie i 
szczegółowe. 

W ramach utrzymania zieleni 
miejskiej zostanie zlecona do 
wykonania opinia dendrolo-
giczna, która jednoznacznie 
określi stan żywotności tego 
drzewa oraz wyznaczy dalszy 
tok postępowania. 

stefan sitek: szanowny Panie 
Burmistrzu! Bardzo proszę o 
przesłanie mi wiadomości na 
temat władz miasta strzegom. 
otóż chciałbym się dowiedzieć 
o nazwisko i imię ostatnie-
go naczelnika miasta oraz o 
wszystkich burmistrzów rzą-
dzącym miastem od 1990 do 
chwili obecnej z uwzględnieniem 
okresu rządzenia. Przesyłam 
pozdrowienia.

Otrzymując od Pana pytanie, 
mam wyświetlony tylko adres 
IP. Proszę o podanie adresu e-
mail, wówczas prześlemy Panu 
informacje. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany
Przedstawiamy organizacje pozarządowe gminy Strzegom. Oto następna z nich. W kolejnych numerach zaprezentujemy pozostałe lokalne grupy działające na rzecz małych ojczyzn

W Konkursie „Kryształowa Koniczyna na Dolnym Śląsku” organizowanym 
przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – przyznano 
nagrodę Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego dla prezesa Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Olszany Marii Karkowskiej i tytuł „Najaktywniejszego 
Lidera wolontariusza pracującego na rzecz społeczności wiejskiej” w ramach 
krajowego konkursu „Kryształowej Koniczyny 2010”.

To organizacja, która aktywnie pomaga dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych 
sytuacjach życiowych, ale nie tylko… W ostatnim czasie ważnym przedsięwzięciem, w 
które zaangażowało się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany była odbudowa gniazda 
bocianiego, które uległo zniszczeniu w okresie ferii zimowych. Dzięki grupie ludzi, któ-
rzy bardzo chętnie włączyli się do tej akcji dziś mamy na terenie gminy Strzegom kolejną 
rodzinę bocianów.
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Piotr Szmidt, wi-
ceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej 
w Strzegomiu

W tym roku ukoń-
czę 48 lat. Posiadam 
wykształcenie wyż-
sz e  magi s te r sk ie . 
Ukończyłem też w 
Wyższej Szkole Fi-
lologicznej - Studia 
Podyplomowe Pe-
dagogiczno – Me-
t o d y c z n e  J ę z y k a 
Angielskiego oraz 

na Uniwersytecie Wrocław-
skim - Studia Podyplomowe 
Szkolny Doradca Zawodo-
wy. Jes tem naucz yc ie lem 
dyplomowanym – pracuję w 
PSP Stanowice. Jako radny 
Rady Miejskie j  sprawuję 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego i pracuję w: Komisji 
do Spraw Wsi oraz Komi-
sji Oświaty. Reprezentuję 
Radę Miejską w Gminnej 
Radzie  Dzia ła lnośc i  Po-
żytku Publicznego. Do tej 
pory udało się: zbudować 
obiekt sportowy Orlik 2012, 

doposażyć OSP Stanowice, 
rozpocząć remont świetlicy, 
zbudować nowe studzienki 
kanalizacyjne, zrealizować 
w i e l e  m n i e j s z yc h  z adań 
i  s ł uż yć  pomoc ą  mie s z -
kańcom w różnych spra-
wach. Chciałbym jeszcze 
m.in.: wyremontować drogi 
gminne  pr z ez  po łoż en ie 
nawierzchni bitumicznej, 
zbudować  chodnik i  prz y 
drogach powiatowych, wy-
remontować przejazd ko-
le jowy i  prz ywrócić  tzw. 
półzapory.

Krystyna Lewicka

51 lat, wykształcenie średnie, 
właścicielka lokalu gastrono-
micznego w Jaroszowie. Mi-
nęło półtora roku jak zostałam 
radną. Była to czas intensywnej 
pracy. Do osiągnięć tego okre-
su zaliczam: 1.Czynny udział 
w rozwiązywaniu problemów 
mieszkańców przy remoncie 
drogi krajowej nr 5 i budowie 
kanalizacji. 2.Zaangażowanie 
w pozyskaniu i przekształce-
niu terenu pod budowę orlika 
i świetlicy wiejskiej (budowa 
orlika została rozpoczęta, a 
świetlica w fazie projektu). 
3.Wykonanie remontu placu i 
części drogi przy budynku nr 

5, zamontowanie spowalnia-
cza i nowych ławek na terenie 
osiedla Spółdzielni Mieszka-
niowej. 4.Remont korytarzy 
budynku nr 133 Jaroszów 
Hotele. 5.Pomoc mieszkań-
com w usuwaniu szkód po 
burzach w roku 2011/2012. 
6.Zamontowanie nowych 
przystanków po remoncie dro-
gi krajowej nr 5 7.Współpraca 
z Radą Sołecką, przy orga-
nizowaniu różnych imprez, 
między innymi reaktywacja 
Koła Gospodyń w Jaroszowie-
.8.Załatwienie dodatkowego 
kursu busa, przyjęć lekarza z 
2 do 3 dni w tygodniu, na-
prawa wszystkich hydrantów, 
naprawa przystanku auto-

busowego ze strażakami 
OSP Jaroszów. 9.Wiele 
innych spraw tj. wykasza-
nie terenów, odśnieżanie, 
korekta drzew, montaż 
słupa ogłoszeniowego na 
Hotelach, wymiana lamp 
i inne problemy, z którymi 
zgłaszają się mieszkańcy. 
Plany na następną część 
kadencji:1.Zakup samo-
chodu strażackiego dla 
OSP Jaroszów. 2.Budowa 
świetlicy wiejskiej. 3.Bu-
dowa nowego ośrodka 
zdrowia. 4.Budowa placu 
zabaw na Hotelach. 5.Re-
mont drogi gminnej (przy 
byłej mleczarni) obecnie w 
fazie projektu. 

Przemysław 
Stempniewicz 

35 lat wykształcenie 
wyższe, żona Iwona, sy-
nowie: Igor, Aleksander, 
Miłosz. Aktualnie pracuję 
jako nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu. Dodatko-
wo pracuję w klubie AKS 
Strzegom jako trener piłki 
nożnej. Jestem miłośni-
kiem sportu – w szczegól-
ności piłki nożnej, uczest-

niczę w wielu szkoleniach w 
kraju, jak i zagranicą. Jestem 
członkiem Komisji Oświaty 
oraz Komisji Kultury Sportu 
i Rekreacji oraz Fundacji Ba-
zalt. W związku z pełnionymi 
funkcjami podjąłem działania 
zmierzające do utworzenia 
ścieżki edukacyjnej i miejsca 
aktywnej rekreacji przy starym 
kamieniołomie Bazalt oraz 
umożliwienia pełniejszego 
wykorzystania obiektów spor-
towych przez młodzież (za 
drobną opłatą mieszczącą się 
w możliwościach finansowych 
młodych ludzi ) oraz wybu-

dowania bezpiecznego placu 
zabaw na osiedlu „Kamionka”. 
Jestem współorganizatorem 
wyjazdów widowiskowo-spor-
towych, festynów dziecięcych, 
biorę także udział w akcji 
„Cały Strzegom czyta dzie-
ciom”. Moim marzeniem jest 
utworzenie klasy sportowej w 
szkole podstawowej z dalszą 
kontynuacją w następnych 
etapach kształcenia szkolne-
go oraz ścieżek rowerowych 
umożliwiających bezpieczne 
dotarcie do najatrakcyjniej-
szych miejsc w naszym re-
jonie.

Bogumiła Skóra 

Wykształcenie średnie eko-
nomiczne, wraz z mężem pro-
wadzę zakład kamieniarski. 
Radna od III kadencji, członek 
Komisji Rewizyjnej, a także 
Komisji Ładu i Bezpieczeń-
stwa. Za mojej kadencji udało 
się wybudować halę sportową 
i baseny miejskie, powstały i 
powstają orliki. Poprawiła się, 
dzięki mojej inicjatywie jakość 
dróg i chodników, m.in. Niecała, 
Kalcytowa, Jaśminowa i inne. 
Kolejnym moim pomysłem 

będzie wybudowanie placu za-
baw na ulicy Agatowej, na który 
dzieci czekają od wielu lat. 

Bogumiła Skóra jest spo-
łecznikiem i popiera każdą 
inicjatywę, która ma na celu 
poprawę warunków życia 
mieszkańców Strzegomia. 
Niejednokrotnie sponsoruje 
kluby sportowe oraz fundu-
je nagrody w licznych kon-
kursach organizowanych dla 
najmłodszych mieszkańców 
gminy Strzegom. Jest otwarta 
dla ludzi i wychodzi naprzeciw 
ich problemom. Najbardziej 

cieszy ją, kiedy uda się 
doprowadzić do finału 
trudną sprawę. Największą 
nagrodą za trud jest dla 
niej uśmiech na twarzy 
osoby, która zgłasza się 
do niej z konkretnym pro-
blemem. To najbardziej 
mobilizuje ją do dalszych 
działań i sprawia najwięk-
szą satysfakcję. Często 
podejmuje się załatwienia 
spraw, które dla innych 
wydają się beznadziejne. 
Lubi kontakt z ludźmi i 
integrację z nimi. 

Paweł Mosór 

L at  45  u rodz ony  w 
Krakowie, żonaty, czwo-
ro dzieci, wykształcenie 
średnie. Radny pierwszej 
kadencji. Członek komi-
sji Budżetu, Finansów, 
Planowania, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej oraz komisji Kul-
tury Sportu i Rekreacji. 
Prowadzę dzia ła lność 
gospodarczą od 20 lat. 

Doświadczenia zdobyte 
podczas długoletniej pracy 
w  swo im ma ł y m p r z ed-
siębiorstwie przenoszę na 
grunt samorządu. Głównie 
interesu ję  s ię  dz ia ła lno-
ścią społeczną i sportową. 
Przyczyniłem się do reali-
zacji zadania wymiany na-
wierzchni chodnika wzdłuż 
ulicy Legnickiej od skrzyżo-
wania Al. Wojska Polskiego 
- Legnicka do skrzyżowania 
Legnicka –Niecała. Zadanie 

ma być realizowane jeszcze 
w bieżącym roku. Staram 
się o zapewnienie środków 
f inansowych  w budż ec ie 
gminy na rewitalizację za-
niedbanych podwórek. Będę 
wnioskował o pozyskanie 
funduszy na utworzenie dróg 
rowerowych w Strzegomiu i 
połączenie ich z sąsiadują-
cymi gminami. Uważam, że 
należy słuchać dobrych rad 
mieszkańców naszej gminy i 
realizować je.

Radni o sobie XXV Sesja Rady Miejskiej w 
Strzegomiu odbyła się 10 wrze-
śnia br. w sali konferencyjnej 
miejscowego Urzędu Miejskiego. 
Wśród gości wrześniowej sesji byli 
m. in. Sabina Cebula – etatowy 
członek zarządu powiatu świd-
nickiego oraz Fabian Jaskólski, 
projektant studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strze-
gom. 

W przedstawionym porządku 
obrad znalazły się ważne dla 
funkcjonowania gminy uchwały, 
które zostały uchwalone znaczną 
większością głosów. 

Jedna z najważniejszych uchwał 
dotyczyła uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzenne-
go gminy Strzegom. Podjęcie 
uchwały zakończyło trwający od 
2009 r. okres zgłaszania wniosków, 
uwzględniania uwag w projekcie 
i społecznych dyskusji. Zbigniew 
Suchyta – burmistrz Strzegomia 
podziękował serdecznie Fabia-
nowi Jaskólskiemu za solidność, 
profesjonalizm i wielki wkład 
pracy włożonej w opracowanie 
studium.

W związku z ponownymi wy-
borami sołtysów w sołectwach 
Kostrza i Żelazów wynikła po-
trzeba zmiany uchwały. Uchwała 
wyznacza z imienia i nazwiska 
sołtysów celem dokonywania 
przez nich poboru podatków w 
sołectwach. Nastąpiła zmiana za-
pisu nazwisk sołtysów: w Kostrzy 
- Tomasz Jeziorski, w Żelazowie 
- Sebastian Czerniawski.

Strzegomscy radni podjęli 
również uchwałę w sprawie wy-
dawania gazety samorządowej 
gminy Strzegom. Uchwała re-
guluje zagadnienia związane z 
wydawaniem bezpłatnego dwu-
tygodnika samorządowego pod 
nazwą „Gminne Wiadomości 
Strzegom”. Gazeta gminna będzie 
środkiem służącym do realizacji 
ustawowych zadań własnych gmi-
ny. Publikowane w niej materiały 
prasowe będą spełniać funkcje in-
formacyjną, wspierać upowszech-
nianie idei samorządowej i służyć 
jako narzędzie promocji gminy.  

Drogą uchwały określono po-
nadto zasady, tryb przyznawania 
i pozbawiania oraz wysokość sty-
pendiów sportowych w zależności 
od wyniku sportowego. Stypendia 
będą przyznawane na okres nie 
krótszy niż 3 miesiące i nie dłużej 
niż do roku budżetowego. Wy-
sokość stypendiów sportowych 
mieści się w widełkach 300 - 700 
zł brutto w zależności od osiągnię-
tego wyniku sportowego. Stypen-
dia sportowe przyznaje i pozbawia 
ich burmistrz Strzegomia. 

Podjęto również uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej przez gminę Strzegom 

powiatowi świdnickiemu na re-
alizację zadania pn. Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2922 D 
Granica - Tomkowice z wyko-
rzystaniem środków zewnętrz-
nych. Kolejna droga, będąca pod 
zarządem powiatu doczekała się 
remontu. Sabina Cebula podzię-
kowała radzie i burmistrzowi za 
podjęcie wspólnych działań na 
terenie gminy Strzegom zmie-
rzających do poprawy stanu dróg i 
chodników, a przede wszystkim za 
dofinansowanie w wysokości 200 
tys. zł powyższych zadań. 

Rada Miejska w Strzegomiu 
wystosowała również apel do 
NFZ we Wrocławiu z prośbą o 
zawarcie umów z przychodniami 
specjalistycznymi, działającymi na 
terenie miasta i gminy Strzegom 
na badania w zakresie: kardio-
logii, dermatologii, wenerologii, 
neurologii i okulistyki. Gabinety 
specjalistyczne w Strzegomiu są 
potrzebą chwili, a brak popisanych 
umów na świadczenia zdrowot-
ne spowoduje utratę możliwości 
korzystania z nich i dodatkowe 
wydatki na dojazdy do innych 
miejscowości. Należy zaznaczyć, 
że gabinet kardiologiczny znajdu-
jący się w Strzegomskim Centrum 
Medyczno - Diagnostycznym 
przy ul. W. Witosa wyposażony 
jest w specjalistyczny sprzęt, któ-
rego niewykorzystanie spowoduje 
utratę jego cech użytkowych. Treść 
pozostałych uchwał znajduje się 
na stronie internetowej www.
strzegom.pl.

Grażyna Kuczer

Powakacyjna sesja m.in.  
o inwestycjach i studium 

W sesji uczestniczyła m.in. Sabina Cebula, etatowy członek 
zarządu Starostwa Powiatowego w Świdnicy .

Na sali nie zabrakło Fabiana Jaskólskiego, projektanta studium 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom. Obok 
na zdjęciu, Beata Dudzińska, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
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Z wnioskiem 
o nadanie Jego 
Ekscelencji ty-
tułu Honorowe-
go Obywatela 
Strzegomia wy-
stąpił burmistrz 
Zbigniew Su-
chyta. Francesco 
Pio Tamburrino 
jest związany ze 
Strzegomiem od 
2000 roku, kiedy 
to na zaproszenie 
ks. biskupa Ta-
deusza Rybaka i 
kanclerza Józe-
fa Lisowskiego 
przebywał w die-
cezji legnickiej. 
Zafascynowany i 
zauroczony die-
cezją, a szczegól-
nie przepięknym 
kościołem p.w. 
Św. App Piotra i 
Pawła w Strzegomiu, wyszedł 
z inicjatywą wyniesienia tej 
świątyni do rangi Bazyliki 
Mniejszej. Co jest niezwykle 
rzadko spotykane, osobiście 
zaangażował się w przygo-
towanie dokumentacji histo-
ryczno-liturgiczno-prawnej 
strzegomskiego kościoła. Oso-
biście również przewodniczył 
liturgii nadania tytułu Bazyliki 
Mniejszej naszemu kościołowi 
w 2002 r. Do dnia dzisiejszego 
jest mocno zaangażowany w 
promocję gminy Strzegom na 
arenie międzynarodowej. Jego 
zabiegi w Dykasteriach Rzym-
skich, związane z nadaniem Pa-
tronatu Św. App Piotra i Pawła 
miastu Strzegom odniosły suk-
ces i przyczyniły się do realizacji 
kolejnego, ważnego dla historii 
miasta wydarzenia, które ob-
chodzimy w 2012 roku.

Francesco Pio Tamburrino 
urodził się 6 stycznia 1939 r. w 
Oppido Lucano, w Archidiece-
zji Acerenza, w prowincji Po-
tenza. W 1950 r. wraz ze swoją 
rodziną zamieszkał w Cesano 
Maderno (Mediolan). Jego brat, 
będący już mnichem benedyk-
tyńskim i jednym z wybitnych 
kanonistów w opactwie Praglia 
Padwa), był od najmłodszych lat 
dla niego wzorem.

Do gimnazjum uczęszczał 
w Parmie, a następnie wstąpił 
do Opactwa Pia (Savona), 
gdzie studiował filozofię. Studia 
teologiczne ukończył na Papie-
skim Ateneum Sant`Anselmo 
w Rzymie z tytułem doktora 
teologii z zakresu Liturgii Ko-
ściołów Wschodnich. 

W dniu 29 sierpnia 1965 r. 
został wyświęcony na kapłana 

w Zakonie Św. Benedykta. W 
1966 r. objął funkcję opata w 
Opactwie Benedyktyńskim 
San Giorgio w Wenecji. W 
latach 1965-73 był zaufanym 
doradcą Patriarchy Albino 
Lucianiego (późniejszego Jana 
Pawła I), współtworząc Cen-
trum Powołań. Był głównym 
twórcą sławnej Fundacji Cini w 
Wenecji, która miała za zadanie 
wspierać i dbać o dziedzictwo 
kulturalno-duchowe.

Od 1981 do 1990 r. był pro-
fesorem Papieskiego Wydziału 
Teologicznego Św. Anzelma w 
Rzymie oraz dyrektorem Papie-
skiego Instytutu Liturgicznego 
na tym samym uniwersytecie. 
W 1989 r. został Opatem Or-
dynariuszem w Montevergine 
(Avellino), gdzie pozostał aż 
do 1998 r. W tym też roku 
został wybrany biskupem Teg-
giano-Policastro. W 1999 r. 
został mianowany Sekretarzem 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów.

Arcybiskup jest autorem wielu 
artykułów i opracowań o tema-
tyce ascetycznej, katechetycz-
nej, ekumenicznej, liturgicznej, 
historycznej, patrystycznej, 
hagiograficznej i monastycz-
nej, publikowanych w różnych 
czasopismach.

W roku 2002 został mia-
nowany Arcybiskupem Me-
tropolitą Foggia-Bovino oraz 
nieprzerwanie pełni funkcję 
Konsulatora Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów. Jest również 
Konsulatorem i Doradcą w 
dziedzinie Liturgii Wschodniej 
w Sekretariacie Stanu.

(red)

Włoski Arcybiskup Tamburrino 
Honorowym Obywatelem Miasta

Po zakończeniu tegorocz-
nej edycji MFF, pracownicy 
SCK mogli już wrócić do 
wyremontowanego budynku. 
- Warunki są o niebo lepsze 
– mówi Elżbieta Pienio, któ-
ra w przyszłym roku będzie 
obchodzić jubileusz 30-lecia 

swojej pracy. – Wyposażenie 
poszczególnych pomieszczeń, 
ich funkcjonalność i estety-
ka robią na nas wszystkich 
wrażenie – dodaje. – Nasz 
budynek wygląda wreszcie 
jak dom kultury z prawdzi-
wego zdarzenia - stwierdziła 

Bożena Bojanowska-Czuk, 
dyrektor placówki.

Warto dodać, że gdy biura 
nie były jeszcze oddane do 
użytku, to i tak w sali wido-
wiskowej odbywały się różne 
imprezy. W dniu 14 marca 
2012 r., na inaugurację dzia-

łalności, odbył się musical 
„Blondynki wolą mężczyzn”. 
Strzegomskie Centrum Kul-
tury to nie tylko biura i sala 
widowiskowa. Po remoncie 
siedziba wzbogaciła się m. in. 
o profesjonalnie wyposażoną 
pracownię komputerową, pra-
cownię fotograficzno-mul-
timedialną, muzyczną, salę 
baletową i wystawową oraz o 
pomieszczenie do spotkań.  

(TW)
Fot. UM Strzegom

Centrum Kultury odnowione i profesjonalnie wyposażone

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice oraz Rada So-
łecka Wsi Stanowice zor-
ganizowały 9 września br. 
„Święto Chleba”. To uroczy-
stość, której celem jest uho-
norowanie i podziękowanie 
miejscowej społeczności za 
tegoroczne plony.

 
„Święto Chleba” odbyło się 

już po raz piąty. W tym roku 
lokalne dożynki w Stanowicach 
zbiegły się z pożegnaniem wie-
loletniego proboszcza parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa – ks. Józefa Wróbla. 
Swoją funkcję pełnił on od 
1975 r. Na jego miejsce przy-
szedł ks. Bartłomiej Szewczyk. 
– Byliście przedmiotem mojej 
troski, byliście moją rodziną i 
moim życiem – mówił kapłan 
w trakcie dożynkowej mszy św. 
– Wszystko ma swój początek 
i swój kres. Dzisiaj właśnie 
kończę posługę w stanowickiej 
parafii – dodał ks. Wróbel.

Po zakończeniu okoliczno-
ściowego nabożeństwa, zapro-
szeni goście wraz z wieńcem 
dożynkowym przemaszerowali 
w barwnym korowodzie do 
świetlicy wiejskiej, gdzie od-
była się dalsza część „Święta 
Chleba”. Wśród gości byli m.in. 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta, jego zastępca Wiesław 
Witkowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 

Tadeusz Wasyliszyn oraz eta-
towy członek zarządu powiatu 
świdnickiego Sabina Cebula.

Ważnym punktem dożynek 
było wręczenie medali „Za za-
sługi dla pożarnictwa” i odznak 
„Strażak Wzorowy” wyróżniają-
cym się strażakom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stanowicach 
oraz osobom wspierającym ich 
działalność. 

Radny Rady Miejskiej w 
Strzegomiu Piotr Szmidt, w 
imieniu powołanej przez siebie 
kapituły, po raz pierwszy wrę-
czył odznaczenie „Zasłużony 
dla wsi Stanowice”, które otrzy-
mali ks. Józef Wróbel i Marek 
Leśnicki. 

W trakcie „Święta Chleba” 
ogłoszono wyniki konkursów 
- m. in. na regionalny kołacz, 
potrawę, czy też kompozy-
cję żniwną. Zgłosiło się wielu 
uczestników, dlatego wybór był 
trudny. Specjalnie powołana 
komisja wyłoniła zwycięzców. 
Wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Stowarzyszenie Miesz-
kańców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice. 

Po rozstrzygnięciu konkur-
sów przyszedł czas na konkursy 
dla dzieci zorganizowane przez 
Strzegomskie Centrum Kultu-
ry. Dla trochę starszych zagrał 
zespół Mania Band. Zabawa 
trwała do późnych godzin wie-
czornych.

Tomasz Wanecki
Fot. Tomasz Wanecki

„Święto Chleba” w Stanowicach
Podczas uroczystości pożegnano ks. proboszcza, były odznaki dla strażaków, konkursy, nie zabrakło zabawy

Medale „Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: 
Złote - Jerzy Dudek, Marek Leśnicki, Jerzy Ochel 
Srebrne - Łukasz Baka, Wojciech Dudek, Andrzej Kordy, Zbigniew Pawełek, 
Roman Wołczański, Rafał Wołczański 
Brązowe - Zdzisława Dmytrarz i Piotr Szmidt 
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Łukasz Baka, Wojciech Dudek, 
Józef Jabłoński, Andrzej Kordy, Krzysztof Kuczma, Zbigniew Pawełek, Rafał 
Wołczański, Roman Wołczański 

Laureaci konkursów:
Na regionalny kołacz – Maria Rogowska
Na regionalną potrawę – Jadwiga Maziarz
Na kompozycję żniwną – Anna Zysk
Konkurs literacki (obejmujący prozę i poezję) - Zdzisława Dmytrarz 

Msza Św. Dożynkowa odprawiona przez ks. Józefa Wróbla

Degustacja potraw przez komisję konkursową

- Mamy teraz bardzo dobre warunki – mówi dyrektor SCK 
Bożena Bojanowska-Czuk 

Odznaczenie wyróżniających się strażaków z OSP Stanowice

Przemarsz z wieńcem dożynkowym na teren świetlicy 
wiejskiej

Strzegomskie Centrum Kultury już pracuje w swojej siedzibie przy ul. Paderewskiego 
36. Przypomnijmy. Podczas ubiegłorocznych wakacji, ze względu na kompleksowy 
remont placówki, SCK zostało przeniesione do Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” i z marszu zaczęło działać na pełnych obrotach, ponieważ wkrótce miał się 
odbyć jubileuszowy, 20. Międzynarodowy Festiwal Folkloru oraz – po raz pierwszy – 
Tydzień Aktywności Mieszkańca Strzegomia. 
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Mamy dobrą informację dla 
najmłodszych mieszkańców 
miasta. Malowniczo położony 
plac zabaw przy Publicznym 
Przedszkolu nr 3 zaprasza do 
korzystania z nowych urzą-
dzeń. Zakupiono huśtawkę  
wahadłową,  huśtawki koni-
ki, tygryski, dwa sprężynow-
ce - motorek i konik. Jest 
nowa karuzela i piaskownica. 
Wszystkie urządzenia są nie 
tylko kolorowe, ale przede 
wszystkim bezpieczne. Koszt 
zakupu urządzeń to 43 000 zł. 
Środki pochodzą z budżetu 
gminy Strzegom. Plac zabaw 
uroczyście otwarto 5 września 
2012 r. Poświęcił go ksiądz z 
Sebastian z Parafii Zbawiciela 
i Matki Boskiej Szkaplerznej. 
Wstęgę przecięli burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 
oraz przewodniczący Rady 

Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn. 
Na uroczystości nie zabra-
kło strzegomskich radnych 
oraz pracowników Wydziału 
Oświaty. 

Licznie przybyli również naj-
młodsi mieszkańcy Strzegomia 
wraz z rodzicami. I to oni byli 
najważniejszymi uczestnikami 
pikniku, jaki zorganizowano 
tego dnia przy przedszkolu. 
Odbyło się szereg konkursów 
oraz pokazów, do udziału w 
których chętnie angażowali 
się wszyscy uczestnicy tego 
wydarzenia. 

Wszyscy zgodnie podkre-
ślali, że taka forma integracji 
to świetny pomysł. –  Bardzo 
mi się tu podoba. Będę tu 
przychodziła z mamą – mówi 
mała Ala. 

MK 
Fot. UM Strzegom

Burmistrz Strzegomia, To-
warzystwo Marketingowe 
Górnych Łużyc i Dolnego 
Śląska w Niemczech, Parafia 
Św. App Piotra i Pawła w 
Strzegomiu, Fundacja Św. 
Jadwigi w Morawie oraz Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” 
zapraszają do udziału w „Ma-
jówce na Granitowym Szlaku”, 
która odbędzie się w parku 
przy Pałacu w Morawie 23 
września br. o godz. 12.00. 

Około godziny 15.00 odbę-
dzie się uroczystość przyjęcia 

Bazyliki Mniejszej w Strze-
gomiu i Pałacu w Morawie 
na partnerów projektu „Via 
Sacra”.

Projekt „Via Sacra” to szlak, 
który wiedzie do jedynych 
w swoim rodzaju sakralnych 
budowli i skarbów sztuki na 
styku trzech krajów: Niemiec, 
Polski i Czech. 

- Z radością zapraszamy 
mieszkańców gminy Strze-
gom do udziału w uroczysto-
ści – mówią organizatorzy tej 
imprezy. 

(RED)

Nowy plac zabaw w Strzegomiu

Majówka na Granitowym Szlaku

N a  r e m o n t y  p l a c ó w e k 
oświatowych w budżecie 
gminy na 2012 rok zapla-
nowano kwotę ponad pół 
miliona złotych. Remontów 
przewidzianych do realizacji 
było naprawdę wiele. 

Duże zmiany zaszły w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Stanowicach. – Na budynku 
przedszkola przemurowano 
trzy kominy. Ponadto prze-
budowano chodnik i schody 
przy przedszkolu i chodnik 
przy szkole – mówi Urszula 
Podsiadły-Szubert, naczelnik 
Wydziału Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Ważną rzeczą była adaptacja 
jednej z sal lekcyjnych dla bi-
blioteki szkolnej i publicznej. 
Koszt realizacji tych wszyst-
kich zadań wyniósł łącznie 
67.500 zł. 

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Olszanach wyre-
montowano dach, wymieniono 
rynny i płotki śniegowe oraz 
wymieniono okna w salach 
lekcyjnych. Prace te zamknęły 
się w kwocie 66.500 zł. 

Wyremontowane podłogi, 
wymiana stolarki drzwiowej, 
położenie tynków struktu-
ralnych i założenie sieci hy-
drantowej – to zakres robót, 
jakie podczas wakacji prze-
prowadzono w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 w 
Strzegomiu.  

- Wykonanie tych prac zwią-
zane było z zalecaniami sa-

nepidu. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, 
że nasza szkoła zo-
stała tak pięknie 
przygotowana do 
rozpoczęcia roku 
s z k o l n e g o -  n i e 
kryje zadowolenia 
Agnieszka Łuka-
szonek, nowy dy-
rektor strzegom-
skiej „trójki”. 

- W Publicznej 
Szkole Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu 
wyremontowano 
toalety i wykona-
no roboty malar-
sko-konserwator-
skie w klasach. W 
Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4 
przeprowadzono 
natomiast remont 
instalacji kanalizacyjnej bu-
dynku. W Zespole Szkolno-
Przedszkolny w Jaroszowie 
wyremontowano toalety  – 
wylicza Urszula Podsiadły-
Szubert. 

W Publicznym Przedszkolu 
nr 2 także nie próżnowano 
podczas tegorocznych wakacji. 
Sale dla przedszkolaków odma-
lowano oraz wycyklinowano w 
nich parkiety. Przeprowadzono 
ponadto renowację placu za-
baw, jak również dokonano wy-
miany lamp oświetleniowych 
w dwóch salach. Remontu do-
czekał się też gabinet dyrektora 
oraz przedszkolne toalety. 

Jednak nie we wszystkich 

szkołach udało się przeprowa-
dzić prace remontowe w trakcie 
wakacji. Obecnie w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Kostrzy 
trwa adaptacja pomieszczeń 
szkolnych na punkt lekarski, 
bibliotekę oraz pokój nauczy-
cielski i gabinet pedagoga. W 
Gimnazjum nr 1 przepro-
wadzane jest wzmocnienie 
konstrukcji ścian szczytowych 
budynku, a w Gimnazjum nr 
2 remontowane są korytarze 
wraz z klatkami schodowymi. 
Planuje się, że prace w tych 
wszystkich szkołach zakończą 
się do końca września. 

Warto podkreślić, że remonty 
toalet i wymiana okien w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Olszanach oraz w zabez-

pieczenie konstrukcji ścian 
szczytowych w Gimnazjum nr 
1 w Strzegomiu możliwe było 
dzięki wykorzystaniu zwrotu z 
oszczędności poprzetargowych 
i ofertowych. 

- Cieszę się, że tak wiele w 
tym roku udało się zrobić w 
szkołach. Są to bardzo ważne 
i niezbędne inwestycje. Dzięki  
nim nasi uczniowie wrócili do 
bezpiecznych i przyjemniej-
szych obiektów. Nie byłoby 
to jednak możliwe, gdyby nie 
decyzje Rady Miejskiej, która 
przychylnie popiera zawsze 
każdą inicjatywę związaną ze 
rozwojem strzegomskiej oświa-
ty – mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

MK 

 Honorowy patronat nad uro-
czystością objęli: JE ks. bp Ignacy 
Dec - ordynariusz diecezji świd-

nickiej oraz burmistrz Strzego-
mia – Zbigniew Suchyta.

Foto: Organizatorzy

Urszula Jarosińska jest osobą 
powszechnie znaną i szanowaną. 
Chyba nie ma osoby, która nie 
doceniłaby jej wkładu w rozwój 
bibliotek i czytelnictwa na terenie 
naszej gminy. Swoim pozytyw-
nym nastawieniem do życia i wy-
konywanej pracy niejednokrotnie 
zarażała swoich pracowników 

i tych, którym przyszło z nią 
współpracować. 

Po 37. latach sprawowania funk-
cji – najpierw kierownika, później 
dyrektora biblioteki - przyszedł 
czas na zasłużony odpoczynek. 
Jak twierdzi dyrektor Jarosińska, 
okres ten minął jak jeden dzień. 
– Zachowam w pamięci wiele 

wydarzeń, związanych z pełnie-
niem tej zaszczytnej funkcji. Był to 
naprawdę piękny rozdział mojego 
życia. W tym miejscu chciałabym 
podziękować tym wszystkim, któ-
rych spotkałam w trakcie swojej 
przygody z biblioteką.

My również chcielibyśmy ser-
decznie podziękować Pani dy-
rektor za wspaniałą pracę na 
rzecz mieszkańców naszej gmi-
ny. Wszystkiego najlepszego na 
dalszej drodze życia i spełnienia 
marzeń.

Relację z uroczystości zamieści-
my w kolejnym numerze naszej 
gazety.

(TW)
Fot. UM Strzegom

Powitali rok szkolny w wyremontowanych szkołach 

Hołd zamęczonym w Obozie Pracy

Benefis pożegnalny dyrektor biblioteki

Gmina Strzegom dba o swoje placówki oświatowe - sukcesywnie je odnawia oraz coraz lepiej doposaża

IX Spotkanie Religijno–Patriotyczne, czyli zaproszenie w niedzielę na uroczystości w Rusku

Urszula Jarosińska po 37. latach pracy dla strzegomian odchodzi na zasłużoną emeryturę

PROGRAM: 
godz. 12.00 - Msza św. w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rusku, parafia 
Jaroszów, gmina Strzegom,
godz. 13.30 - przejście na cmentarz w Rusku pod Tablicę Pamiątkową, modlitwa za 
więźniów politycznych zmarłych w Obozie Pracy w Rusku i na terenie całej Polski, 
złożenie wieńców i kwiatów pod Tablicą Pamiątkową;
godz. 14.15 – przejście do świetlicy wiejskiej w Rusku; poczęstunek, krótkie sympozjum 
popularno-naukowe prowadzone przez mgra Adama Pleśnara - przewodniczącego 
Zarządu Głównego Ruchu Wolnych Demokratów, referat dra Ksawerego Jasiaka 
- starszego inspektora Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu 
Delegatura w Opolu nt. „Młodzieżowe organizacje konspiracyjne działające na Śląsku 
w latach 1945-1956. Zarys problematyki”, wystąpienie mgra Tadeusza Mroza, zastępcy 
przewodniczącego Zarządu Głównego Ruchu Wolnych Demokratów, - dyskusja,
godz. 15.30 – zakończenie spotkania.

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaroszowie, 
Sołtys Wsi Rusko, Oddział Wrocławski Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz Zarząd Główny Ruchu Wolnych Demo-
kratów zapraszają na IX Spotkanie Religijno-Patriotyczne 
do Ruska w niedzielę, 23 września. 

Nowo chodnik przy szkole w Stanowicach był potrzebny już od dawna

Dzieci chwalą odnowiony plac zabaw

W sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury 
odbędzie się 28 września uroczystość podsumowania kariery 
zawodowej Urszuli Jarosińskiej , dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Strzegom. 
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We wsi realizowane są in-
westycje, które będą miały 
znaczący wpływ na poprawę 
komfortu życia mieszkań-
ców. Jednym z najważniej-
szych i długo oczekiwanych 
przedsięwzięć jest budo-
wa sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół w Goczał-
kowie. 

- W lipcu bieżącego roku, 
po przeprowadzeniu proce-
dury przetargowej, podpisana 
została umowa na budowę sali 

gimnastycznej w Goczałkowie. 
Wykonawcą inwestycji jest 
firma Pre-Fabrykat z Miłkowa. 
Obecnie wykonywane są prace 
ziemne – informuje Katarzyna 
Cioruń, zastępca Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. W ramach in-
westycji zostanie wybudowana 
sala gimnastyczna wraz z za-
pleczem socjalno-sanitarnym o 
powierzchni użytkowej ok. 913 
mkw. Zostaną również wyko-
nane przyłącza: wodne, kana-
lizacji sanitarnej, elektryczne, 

kanalizacji deszczowej oraz 
ogrodzenie terenu, parking i 
droga pożarowa. Zakończenie 
realizacji tej inwestycji prze-
widuje się na grudzień 2013 r. 
Wartość całego zadania wynosi 
około 3,8 mln zł. Na budowę 
sali gimnastycznej udało się 
pozyskać dofinansowanie ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej Minister-
stwa Sportu i Turystyki w 
wysokości 1,4 mln zł. 

To nie jedyne zmiany, jakie 
czekają Goczałków. Z jego 
krajobrazu znikną niebawem 

szpecące wieś 
ru iny  s todół , 
które znajdu-
ją się w samym 
centrum wsi. – 
Cieszę się, że 
n ied ługo  już 
nie będzie tych 
budynków. Nie 
dość, że psują 
wygląd miejsco-
wości, to jeszcze 
stwarzają nie-
bezpieczeństwo 
dla mieszkań-
ców  –  mówi 
pan Zdzisław z 
Goczałkowa. 

Gmina złoży-
ła wniosek o wy-
danie pozwole-
nia na rozbiórkę 
i przygotowała 

projekt przeprowadzenia roz-
biórki. Szacuje się, że będzie to 
kosztowało ok. 125 tys. zł. 

Duże zmiany zajdą także w 
świetlicy wiejskiej. Dobudowa-
na zostanie do niej kotłownia 
i założone zostanie centralne 
ogrzewanie. – Wykonywana 
jest również dokumentacja 
projektowa na instalację ka-
nalizacji deszczowej dla od-
wodnienia świetlicy – mówi 
Katarzyna Cioruń. 

To dobry rok dla Goczałko-
wa, ponieważ ukończono rów-
nież tak bardzo wyczekiwaną 
budowę kanalizacji sanitarnej. 
– Obecnie mieszkańcy poskła-
dali wnioski o przyłączenie 
do kanalizacji i czekamy na 
ich realizację – mówi Stefan 
Dudyk, sołtys Goczałkowa. 
Jak przyznaje, budowa kana-
lizacji była uciążliwa, ale jest 
to na tyle istotna inwestycja 
dla mieszkańców, że warto 
było znieść chwilowe proble-
mu. – Utrudnione były dojścia 
do posesji, a nasza wieś była 
prawdziwym placem budo-
wy, jednak zdawaliśmy sobie 
sprawę, że budowa kanalizacji 
jest nadrzędnym celem i warto 
przeczekać te niedogodności – 
wyjaśnia sołtys. 

Dzięki dobrej współpracy 
ze Starostwem Powiatowym 
w Świdnicy, wybudowano 
także chodniki przy drogach 

powiatowych w Goczałko-
wie – przy ulicach Bocznej i 
Strzegomskiej. – Wcześniej, 
podczas deszczu, szło się do 
kościoła tonąc w błocie. Dziś 
jest zupełnie inaczej - mówi 
pani Stanisława. Gmina, z 
własnych środków, wyremon-
towała również chodniki przy 
ulicach Rogoźnickiej i Szkol-
nej. Wyłożono je kostką be-
tonową i wykonano regulację 
krawężników. 

We wsi Goczałków udało się 
przeprowadzić wiele inwestycji 
w ostatnim czasie. Chciałbym, 
żeby to było możliwe w każdej 
miejscowości, niestety uzależ-
nione to jest od posiadanych 
w budżecie środków. Mam 
jednak nadzieję, że mieszkań-
cy wsi będą cieszyć się z tego, 
co udało się zrobić - mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

Małgorzata Kus-Pożoga 

Wsie

Mieszkańcy Goczałkowa z Funduszu Sołeckiego kupili zadaszenie sceny, 
sąsiadującej ze świetlicą i zorganizowali spotkania integracyjne. Zakupiono 
również sprzęt dla zespołu folklorystycznego „Goczałkowianie”. - Chcemy 
przeznaczać środki z Funduszu Sołeckiego na przedsięwzięcia, które będą 
służyły późniejszym pokoleniom mieszkańców naszej wsi – podkreśla sołtys 
Stefan Dudyk. 

Lepiej się żyje w Goczałkowie
Wieś zmienia swój wizerunek. Dzięki prowadzonym przez Gminę Strzegom inwestycjom rośnie tu komfort życia mieszkańców 

W Rogoźnicy budują 
kanalizację deszczową 

We ws i  rozpocz ę ła  s i ę 
właśnie budowa kanalizacji 
deszczowej. 

Po każdorazowych opa-
dach deszczu posesje miesz-
kańców zalewała woda. Było 
to bardzo uciążliwe i spra-
wiało wiele kłopotów. 

- Brak kanalizacji desz-
czowej w rogoźnickim Osie-
dlu to problem dobrze mi 
znany. 

Niestety, przez wiele lat 
sprawa nie  zosta ła  za ła-
twiona. 

Rozumiem wszystkie pro-
blemy, jakie  związane są 
z  brakiem te j  inwestyc j i , 
dlatego liczę, że po zakoń-
czeniu prac mieszkańcy wsi 
będą zadowoleni  – mówi 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. 

- Z niecierpliwością czeka-
liśmy na budowę kanalizacji 
desz czowej , więc  bardzo 
cieszę się, że już niedługo 
problem zalewania naszych 
gospodarstw zniknie – mówi 
pan Stanisław z Rogoźnicy. 

(MK)

Świetlica w Rusku 
będzie remontowana 

- W sierpniu tego roku 
wydana została decyzja o 
pozwoleniu na remont prze-
budowę i rozbudowę świetlicy 
wiejskiej  w Rusku. Koszt 
planowanego remontu to ok. 
780 tys. zł – mówi Katarzyna 
Cioruń, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

P l a n u j e  s i ę  r o z b i ó r k ę 
obiektów gospodarczych, 
położonych przy świetlicy, 
dobudowę w ich mie jsce 
kotłowni, wykonanie insta-
lacji co, remont dachu oraz 
pomieszczeń świetlicy, a także 
zagospodarowanie terenu 
przyległego.

- Dotychczas świetlica nie 
mogła prawidłowo funkcjo-
nować z uwagi na nieuregu-
lowaną gospodarkę ściekową 
oraz brak ogrzewania, co 
powodowało degradację kon-
strukcji i pozostałych elemen-
tów budynku. 

Przed przystąpieniem do 
wykonania remontu świetlicy 
należy jednak wybudować od-
cinek kanalizacji sanitarnej z 
przyłączem dla świetlicy. 

Jest to kosztowna inwe-
stycja, której wartość wynosi 
ok. 360 tys. zł – wyjaśnia 
Katarzyna Cioruń. Oba za-
dania zostaną umieszczone 
w propozycjach do budżetu 
gminy na rok 2013, a o tym 
czy remont świetlicy nastąpi 
już w przyszłym roku zadecy-
dują radni.

(MK)

Nowo wybudowany plac 
zabaw robi wrażenie. Są 
tu kolorowe i bezpieczne 
urządzenia i zieleń. Dzieci 
cieszą się z nowego miejsca 
do harców. 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta, sołtys Gro-
chotowa Renata Podkówka 
oraz ksiądz Józef Wróbel 
uroczyście otworzyli 3 wrze-
śnia nowy plac zabaw. Na spo-
tkaniu nie zabrakło również 
sekretarz gminy Strzegom 
Iwony Zabawy-Budziszyn 
oraz najmłodszych miesz-
kańców Grochotowa i ich 
rodziców. Piaskownica, huś-
tawki wahadłowa, wagowa i 
sprężynowa, karuzela, zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, a 
także ławki i kosze parkowe – 

to elementy, które są nie tylko 
atrakcją, ale i ozdobą nowego 
placu zabaw. 

Najbardziej z tego obiektu 
cieszą się najmłodsi miesz-
kańcy Grochotowa, tym bar-
dziej, że wcześniej takiego 
miejsca w ich miejscowości 
nie było. P lac zabaw jest 
prawdziwą ozdobą wsi i jej 
wizytówką. – Cieszę się, że 
nasza wieś ma taki piękny 
plac zabaw. Takiego miejsca 
dotychczas brakowało. To 
duży prezent dla najmłod-
szych mieszkańców – mówi 
sołtys Renata Podkówka. 

Przypomnijmy jeszcze, że 
wykonawcą jest firma „Maja” 
Ewelina Piotrowska z Mał-
kini Górnej. Wartość robót 
wyniosła prawie 90 tys. zł. 

- Chcemy, aby takich placów 
zabaw było w gminie Strze-

gom jak najwięcej. Cieszą nas 
szczególnie te powstające we 
wsiach, ponieważ wzbogacają 
one ofertę kulturalno-oświa-
tową małych miejscowości 

– mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

(MK) 
Fot. UM Strzegom

Jest gdzie się bawić w Grochotowie
Nowy ogródek jordanowski to prawdziwa ozdoba wsi. Najmłodsi chętnie tu przebywają

Wykonawcą przedsięwzię-
cia jest Przedsiębiorstwo 
„Embud” Michał Miłek ze 
Świebodzic. Wartość tej 
inwestycji to 49 929,11 
zł. Prace rozpoczęły się 
17 sierpnia, a zakończą 
16 września. 
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Po rozegraniu 4 kolejek w 
ramach rozgrywek w lidze 
okręgowej juniorów piłkarze 
AKS-u Strzegom zajmują 2. 
miejsce w tabeli. Podopieczni 
Przemysława Stempniewicza 
wygrali 3 spotkania i jedno 
przegrali. W pierwszym spo-
tkaniu pokonali na wyjeździe 
drużynę Piławianki Piława 
Górna 5:2 (bramki: Pospi-
szyl, Majewski, Bodniewicz, 
Majewski i Czapla). W 2 serii 
spotkań bez problemów zwy-
ciężyli Zjednoczonych Żarów 
8:0 (na listę strzelców wpisali 
się: Bodniewicz 3, Sobczak, 
Czapla, Rogaczewski, Bobow-
ski, Matuszak). W kolejnym 
spotkaniu młodzi strzegomscy 
zawodnicy ulegli na wyjeździe 
Bielawiance Bielawa 2:3 (gole 
Domaradzkiego i Radoma). 
W ostatniej, jak dotąd, kolejce 
strzegomianie okazali się mi-
nimalnie lepsi od rówieśników 
z Nowej Rudy, wygrywając 4:3 
(bramki: Majewski 2, Bodnie-
wicz, Sobczak).

Serdecznie gratulujemy i 
czekamy na kolejne dobre 
wieści z piłkarskich boisk.

(TW)

Juniorzy w czołówce!

Miła atmosfera towarzyszyła 
I Sportowemu Piknikowi 
Rodzinnemu, który odbył 
się 8 września br. w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. Organizato-
rem imprezy był miejscowy 
Amatorski Klub Sportowy. 

Każdy, kto odwiedził w tym 
dniu halę OSiR, mógł zapoznać 
się z ofertą sportową AKS-u 
Strzegom. Zaprezentowały się 
sekcje: łucznictwa, siatkówki, teni-
sa stołowego, judo i piłki nożnej. 

D użym wyzwaniem d la 
uczestników - zwłaszcza tych 

najmłodszych - była możliwość 
strzelania z profesjonalne-
go łuku. Jak się okazało, nie 
było to takie proste zadanie. 
Najlepsi otrzymali nagrody 
rzeczowe, ufundowane przez 
organizatorów. 

Zawodnicy, którzy już kilka 
lat trenują siatkówkę pokazali, 
jak prawidłowo należy atako-
wać piłkę i wprowadzać ją do 
gry. Z kolei przedstawiciele 
sekcji tenisa stołowego zapre-
zentowali swoje umiejętności 
na stołach do gry i zapraszali 
do gry chętnych, którzy chcieli 
sprawdzić się na tle zawod-
ników.

Sporą atrakcją pikniku był 
pokaz judo pod okiem trenera 
Andrzeja Rozwałki. Trzeba 
przyznać, że młodzi adepci w 
tej dyscyplinie sportu już sporo 
potrafią.

Na początku swoich - miejmy 
nadzieję - udanych karier są 
także bardzo młodzi piłkarze, 
trenujący w klubie AKS Strze-
gom. Zagrali oni w meczu... 
Hiszpania - Włochy, który za-

kończył się sprawiedliwym re-
misem 1:1. Ostatnim akordem 
był rodzinny konkurs strzelania 
rzutów karnych. Chętnych do 
udziału w tej rywalizacji było 
sporo, tym bardziej, że do wy-
grania była piłka nożna. Należy 
podkreślić, że na bramce stanął 
prezes AKS-u Strzegom - Wie-
sław Witkowski. 

Tomasz Wanecki
Fot. UM Strzegom

Promocja AKS-u na pikniku
Klubowe sekcje zaprezentowały się mieszkańcom Strzegomia podczas rodzinnej imprezy

Dotychczasowe występy juniorów AKS-u w tym sezonie:
1 kolejka (26.08) Piławianka Piława Górna - AKS Strzegom 2:5
2 kolejka (02.09) AKS - Zjednoczeni Żarów 8:0
3 kolejka (05.09) Bielawianka Bielawa - AKS 3:2
4 kolejka (09.09) AKS – Piast Nowa Ruda 4:3

Skład juniorów AKS
-u Strzegom: 
Michał Bobowski, Da-
niel Bodniewicz, Ma-
teusz Cieśliński, Kamil 
Czapla, Dawid Doma-
radzki, Adrian Gruner, 
D a m i a n  G u ź d z i o r a , 
Patryk Jaszowski, Ka-
mil Majewski, Patryk 
Matuszak, Radosław 
Osoba, Jakub Posac-
ki , Jakub Pospiszy l , 
Dawid Radom, Damian 
Rogaczewsk i , Ka ro l 
R o g o w i c z ,  S E R G I O 
(BUŁ) , Damian Sob-
czak, Kr ys t ian  Sob-
czak , Kr ys t ian  Wię-
cław Piotr Wydmuch, 
Marek Wyżga. Trener: 
Przemys ław Stemp-
niewicz. 

Reprezentantka Wielkiej 
Brytanii, Sophie How na 
koniu Pebbly Aga Khan 
zwycię ż yła  w Mist r z o-
stwach Europy Juniorów 
we Wszechstronnym Kon-
kursie Konia Wierzcho-
wego. Najwyższą lokatę 
wśród polskich jeźdźców 
zajął Piotr Dąbrowski na 
Pakiecie. 

18-letnia amazonka pozy-
cję liderki zapewniła sobie 
już po konkursie ujeżdżenia. 
Bezbłędne przejazdy crossu 
i parkuru potwierdziły jej 
doskonałą formę i z wynikiem 
35 pkt. karnych zdobyła złoty 
medal. 

Tytuł wicemistrzyni z wy-
nikiem 42,50 pkt. wywalczyła 
pochodząca także z Wielkiej 
Brytanii - Emily King na ko-
niu Mr Hiho, która po próbie 
ujeżdżenia i crossie pozostała 
na drugiej pozycji ex aequo z 
Irlandką Tori Dixon. Dixon po 
zrzutce w konkursie skoków 
spadła z drugiej na dziewiątą 
pozycję.

Z czwartej na trzecią lokatę, 
po bezbłędnie przejechanym 
parkurze, awansował Irland-
czyk Harold Megahey na 
Chuckelberry i z ostatecznym 
wynikiem 43,10 zdobył brązo-
wy medal.

Reprezentanci Polski poza 
pierwszą dwudziestką. Naj-
wyższą lokatę zajął Piotr Dą-
browski z klubu KJ „Walor”, 
który na 9-letnim ogierze 
Pakiet ukończył konkurs na 
24. pozycji z wynikiem 57,30. 
Natalia Przeździęg z Zielono-
górskiego Klubu Sportowego 
na wałachu Adampol zajęła 
30. miejscu, zaraz za nią (31 
m-ce) uplasował się jej klu-

bowy kolega - Michał Knap 
na koniu Dren.

Reprezentacja Wielkiej Bry-
tanii wygrała rywalizację dru-
żynową Mistrzostw Europy 
Juniorów w WKKW. Srebro w 
kategorii drużynowej zdobyli 
Irlandczycy, a brąz – Francuzi. 
Polacy zajęli siódmą pozycję. 

-  Bardzo s ię  c ieszę, że 
Międzynarodowa Federacja 
Jeździecka przyznała prawo 
do organizacji tegorocznych 
mistrzostw właśnie klubowi 
LKS Stragona Strzegom – 
mówi Marcin Konarski. - Ze 
strony organizatora mogę 
powiedzieć, że impreza nale-
ży do udanych zarówno pod 
względem organizacyjnym, 
jak i sportowym. Mieliśmy 
okazję obejrzeć rywalizację 
młodych zawodników na 
najwyższym poziomie. Po-
siadając doświadczenie w 
organizacji tak dużych im-

prez sportowych, 10 edycji 
Pucharu Świata w WKKW 
i tym razem udało nam się 
wszystko dopiąć. Potwier-
dzają to napływające do nas 

e-maile z podziękowaniami 
od zagranicznych federacji, 
których ekipy rywalizowały 
o mistrzowski tytuł. 

LKS Stragona

Niestety, nasi bez medali
Sophie How mistrzynią Europy juniorów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Strzegomiu
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Urząd Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu całkowicie 
zmienił swój wizerunek. 
Wszystko to za sprawą prze-
prowadzonego niedawno 
remontu.

- Wyremontowano salę ślu-
bów, salę bankietową, hol, 
pomieszczenia biurowe, ar-
chiwum, wejście do urzędu. 
Wymieniono okna, podłogi, 
grzejniki, drzwi, znaczną część 
instalacji elektrycznej. Pomalo-
wano ściany, założono instala-
cję przeciwpożarową – mówi 
Iwona Zabawa –Budziszyn, 
sekretarz Gminy Strzegom. 

Remont przeprowadziła, 
wybrana w drodze zapytania 
o cenę, firma remontowo-

budowlana Domex ze Strze-
gomia. 

Zachwyt nowożeńców, któ-
rzy mieli okazję jako jedni z 
pierwszych, składać przysięgę 
w nowo wyremontowanych 
pomieszczeniach, wzbudziła 
nowa aranżacja sali ślubów i sali 
bankietowej. Wszyscy zgodnie 
przyznają, że brać ślub w tak 
pięknych pomieszczeniach jest 
ogromną przyjemnością. 

- Mamy nadzieje, że nowo-
czesne i piękne wnętrze spra-
wi, że ceremonie ślubne oraz 
jubileusze zachowają swoją 
uroczystą i dostojną formę - 
mówi Beata Nejman, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu. 

MK

Po remoncie jest m.in. nowa aranżacja sali ślubów i sali bankietowej Mamy gotowy 
łącznik na Kamionce 

Mieszkańcy osiedla Kamionka 
mogą już korzystać z nowo wy-
budowanego łącznika pomiędzy 
ulicami Dębowa i Bukowa. 

Długo oczekiwany łącznik wy-
konało Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „Stańczyk” ze Świe-
bodzic. 

– Prace związane z budową 
łącznika rozpoczęły się 8 czerwca, 
a zakończyły 9 lipca – informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i 
Wsi. Wartość wykonanych robót 
wynosi 46.152,06 zł. Inwestycja 
z pewnością wpłynie na komfort 
użytkowników obu ulic. 

(MK)
Foto: UM Strzegom 

Zakończył się remont ulicy 
Księdza Prałata Stanisława 
Siwca w Strzegomiu. Prace 
rozpoczęły się pod koniec 
czerwca i wykonywała je fir-
ma Drog-Ziem ze Stanowic. 
Koszt zadania to ok. 166 
tys. zł. 

- Zakres robót objął m.in. 
rozebranie istniejących na-
wierzchni drogi oraz chodni-
ków, oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni i uzupełnienie 
spoin, zmianę nawierzchni as-
faltowej drogi na nawierzch-
nię wykonaną z kamienia 
granitowego – wyjaśnia Ewe-
l ina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Poprawa wyglądu ul. Księ-
dza Prałata Stanisława Siwca 
podyktowana była godnym 
obchodem wrześniowych uro-
czystości dot. 10-lecia nada-
nia tytułu Bazyliki Mniejszej 
w Strzegomiu oraz nadania 
patronatu Św. App Piotra i 
Pawła miastu Strzegom.

- Ulica Księdza Prałata 
Stanisława Siwca od dawna 
wymagała remontu. Bazylikę 
odwiedzają w końcu turyści z 
kraju i zza granicy. Przy ko-
ściele znajduje się także grób 
Księdza Prałata, więc wypada, 
żeby całe otoczenie tego miej-
sca było zadbane i atrakcyjne. 
Bazylika, to w końcu najwięk-
sza wizytówka Strzegomia 
– mówi pani Jadwiga. 

MK 

Teoretycznie pierwszego 
września br., a praktycznie 
od poniedziałku (3 września) 
zmieniły się godziny pracy 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. W jakich godzinach 
teraz można tu załatwić swoje 
urzędowe sprawy? 

W poniedziałek, środę i czwar-
tek urząd jest czynny od godz. 
8.00 do16.00 (a nie jak to było 
dotychczas od 7.00 do 15.00)

We wtorek urząd będzie czyn-
ny najdłużej: od godz. 8.00 do 
17.30
W w piątek od godz. 8.00 do 
14.30. 
Kasa Urzędu jest czynna: 
Poniedziałek, środa, czwartek - 
od godz. 8.30 do 15.00 
Wtorek - od godz. 8.30 do 
16.15
Piątek - od godz. 8.30 do 
13.30

RED

Mieszkańcy, w któr ych 
miejscowościach budowana 
jest kanalizacja sanitarna, 
mogą ubiegać się o dotację 
na przyłączenie do kana-
lizacji. 

W związku z real izacją 
inwestycj i  polegającej  na 
budowie kanalizacji sani-
tarnej w gminie Strzegom 
podjęta  zosta ła  Uchwała 
Nr 35/12 Rady Miejskiej 
w  S t r z e g o m i u  z  d n i a  9 
m a j a  2 0 1 2  r. w  s p r a w i e 
zasad udzie lania  osobom 
fizycznym dotacji celowej 
na dofinansowanie kosz-
tów inwestyc j i  z  zakresu 
ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej do budowy 
lub przebudowy podłączeń 
budynków do zbiorowego 
systemu kanalizacyjnego.

-  Wysokość dotacj i  do 
jednego wybudowanego lub 
przebudowanego podłącze-
nia budynku do zbiorowego 
sy s temu kana l izacy jnego 
może wynieść maksymalnie 

45% kosztów kwalifikowa-
nych  inwes t yc j i , udoku-
mentowanych  f ak tu r ami 
VAT lub rachunkami, nie 
więcej  jednak niż 10.000 
zł – informuje Ewelina Ko-
walska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki  Komunalnej , 
O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  i 
Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

W n i o s k i  o  u d z i e l e n i e 
dotacji  na dofinansowane 
kosztów inwestycj i  z  za-
kresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, związa-
nej z budową lub przebudo-
wą podłączenia budynków 
d o  z b i o ro w e g o  s y s t e mu 
kana l i z ac y jnego  sk ł adać 
można w Wydziale Obsłu-
gi Interesanta w Urzędzie 
Mie jsk im w Strzegomiu, 
pok. nr 15 oraz w siedzibie 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. 
Wesoła 7 w Strzegomiu od 
dnia 1 września 2012 r.

Oprac. MK 

Ulica Siwca po remoncie

Urząd pracuje w innych godzinach

Weź dotację na przyłącza 

Nowo wybudowany łącznik 
na osiedlu Kamionka 
ułatwi przemieszczanie się 
pomiędzy ulicą Dębową i 
Bukową

Powiedzieć „tak” w nowym USC

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1a o powierzchni użytkowej 91,00 m² 
położony w budynku przy ul. Świebodzkiej 13 w Stanowicach, gm. Strzegom wraz 
z udziałem 37,23% w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 234/5, 
AM - 1, Obr. Stanowice o powierzchni 184 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 129.400,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego 126.000,00 zł,
wartość udziału w prawie własności działki 3.400,00 zł.

Wadium  - 13.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00039948/5.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części 
południowo - zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, 
Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. nieruchomości oznaczone są symbolem 
8UP/U2 – tereny usług publicznych na działkach wydzielonych oraz zabudowy usługowej. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28.09.2012 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom) 
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.

Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 
27.09.2012 r.  w godzinach od 11.00- 11.20.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 27,90 m² 
położony w budynku przy ul. Dolnej 17 w Strzegomiu wraz z udziałem 8,17% 
w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 5/6, AM - 23 Obr. 3  
o powierzchni 548 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 64.200,00 zł, w tym:
wartość lokalu użytkowego 60.900,00 zł,
wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 3.300,00 zł.

Wadium  - 6.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00028635/8.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. 
nieruchomość oznaczona jest symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania  
w dniu 27.09.2012 r. w godzinach od 10.00 do 10.20.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28.09.2012 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom) 
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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tak świętował
Strzegom

Jakie wrażenie zrobił koncert 
Piotra Rubika w strzegomskiej 
Bazylice? 

prof. Stanisław Nicieja (Hono-
rowy Obywatel Strzegomia)

 - Na pod-
kreślenie zasłu-
guje akustyka 
strzegomskiej 
świątyni. Piotr 
Rubik wniósł 
do tego kościoła 
żywioł, dyna-
mikę radości, 
pokazał wielki 

optymizm – jest to jego wielkie 
odkrycie. Gratuluję burmistrzowi 
Zbigniewowi Suchycie, że dopro-
wadził do tego wydarzenia – w 
takiej scenerii – czystego gotyku, 
wielkiej świątyni i w moim Strze-
gomiu, który darzę ogromnym 
sentymentem. Byłem w tym 
kościele chrzczony, bierzmowany, 
brałem ślub.

Tomasz Marczak (radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu) 

- Fantastycz-
ne wydarzenie. 
To że koncert 
odbył się w Ba-
zylice Mniej-
sz e j , rob i ło 
jeszcze więk-
sze wrażenie. 
Piękne przed-
stawienie nie 

tylko muzyczne, ale też show w 
wykonaniu Pana Rubika i zespołu 
towarzyszącego. Myślę, że było 
to wspaniałe przeżycie duchowe, 
które uświetniło obchody jubi-
leuszu 770-lecia nadania praw 
miejskich w Strzegomiu.

Urszula Jarosińska (dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Strzegom)

 – Koncert 
bardzo mi się 
podobał. Je-
s tem wręcz 
nim zachwy-
cona. Występ 
Piotra Rubika 
w naszym mie-
ście był moim 
mar z en i em. 

Pierwsze próby zorganizowania 
koncertu podejmowane były pięć 
lat temu – wtedy nie wyszło, na 
szczęście w końcu się doczekali-
śmy tak wspaniałego wydarzenia. 
W Bazylice chyba nigdy nie było 
tak wesoło.

Agnieszka Chamioło (dawne 
forum rubik.pl)

 – Koncert 
j a k  z w y k l e 
piękny. Piotr 
i soliści dali z 
siebie wszyst-
ko, a reakcja 
strzegomskiej 
publiczności 
była wspania-

ła. Było mnóstwo oklasków i 
dużo radości na twarzach ludzi. 
Strzegomianie zdali egzamin na 
szóstkę z plusem.

Co sądzisz o tegorocznych Do-
żynkach Diecezjalnych, które 
odbyły się na strzegomskim 
Rynku? Czy impreza była warta 
zobaczenia? 

Wioletta Kwiatkowska ze 
Strzegomia 

–  Do ż y n-
ki oczywiście 
b a r d z o  m i 
podobają. Do-
pisała piękna 
pogoda. Naj-
bardziej przy-
padło mi do 
gustu stoisko 
Stawisk, gdzie 

mogłam spróbować 2 odmia-
ny malin. W ogóle jest super. 
Cieszy mnie to, że wszystkie 
sołectwa są razem i pokazują 
wszystko z czego słyną. A o to 
chyba chodziło!

Aleksandra Kołkowska (or-
ganistka z Piekar)  

– Jestem po 
wielkim wra-
żeniem dzisiej-
szych dożynek. 
Na uwagę za-
sługuje orga-
nizacja i za-
angażowanie 
zarówno władz 
miejskich, jak i 

kościelnych. Niesamowite jest 
to, jak ta współpraca między 
tutejszym duchowieństwem a 
władzą przebiega. Jednocześnie 
bardzo ładnie w to wszystko 
wtapiają się ludzie. Pięknie wy-
glądają wszystkie stoiska, wła-
śnie prze chwilą miałam okazję 
degustować pyszne pierogi.

Jakub Nejman ze Strzegomia 
– Dzisie j-

szy dzień jest 
wyjątkowy dla 
miasta. Podo-
bało mi się w 
kościele, po-
doba mi się w 
Rynku. Spore 
wrażenie wy-
warł na mnie 

chór z Włoch. Odwiedziłem 
kilka stoisk: Ruska, Rogoźnicy i 
Wieśnicy. Najsmaczniejsze było 
ciasto i pierogi z Ruska.

Dorota Mazurek ze Strze-
gomia

 –  J e s tem 
pierwszy raz 
na tego typu 
imprezie i mu-
szę przyznać, 
że zrobiła na 
mnie bardzo 
p o z y t y w -
ne wrażenie. 
Świetnie, że na 

strzegomski Rynek przyszło 
aż tyle ludzi. Kapitalnym po-
mysłem były stoiska sołectw 
– nadały one dożynkom wiele 
kolorytu i radości. Spróbo-
wałam pierogi ze szpinakiem 
na stoisku Żółkiewki – były 
rewelacyjne!

To wydarzenie niewątpliwie 
przejdzie do historii naszego 
miasta. Od 16 września 2012 r. 
patronami Strzegomia są Św. 
App Piotr i Paweł. Decyzję 
Stolicy Apostolskiej ogłosił 
oficjalnie Jego Ekscelencja 
abp Francesco Pio Tambur-
rino w Bazylice Mniejszej w 
Strzegomiu.

Jubileusz 770-lecia nadania 
praw miejskich miastu Strzegom 
i 10-lecia ogłoszenia Bazyliki 
Mniejszej był doskonałą okazją do 
oddania Strzegomia pod patronat 
św. App Piotra i Pawła. Była to 
cenna inicjatywa mieszkańców 
miasta, grup parafialnych oraz 
władz duchownych i świeckich. 
Nawiązuje do wielowiekowych 
tradycji oddawania miast euro-
pejskich pod patronat świętych, 
którzy chronią miasta, widnieją 
na ich pieczęciach, znakach he-
raldycznych i oficjalnych doku-
mentach.  

Idea patronatu świętych jest 
ukoronowaniem bogatych dzie-
jów naszego miasta, podkreśle-
niem jego wielowiekowej historii, 
przywiązania do tradycji i kultury 
Polski, jak również Europy. Na-
sze miasto dołączyło do grona 
wielu miast europejskich, które 
traktują patronat świętego nie 
tylko jako wartość dla swojego 
pokolenia, lecz także wskazówkę 
dla przyszłych pokoleń, które będą 
mieszkać w naszym mieście.

Akt nadania patrona-
tu odczytał abp France-
sco Pio Tamburrino w 
trakcie niedzielnej mszy 
św. – Niech Św. App 
Piotr i Paweł będą dla 
strzegomskiej społecz-
ności drogowskazem 
na kolejne lata i wieki – 
mówił nowy Honorowy 
Obywatel Strzegomia. 
Przypomnijmy, abp 
Tamburrino odwiedził 
pierwszy raz nasze mia-
sto 10 lat temu, nadając 
kościołowi tytuł Bazyliki 
Mniejszej.    

Mszę św. transmito-
wano za pośrednictwem 
TVP Polonia na cały 
świat.
Więcej o nadaniu patro-
natu na stronach II i III.

Tekst i zdjęcia 
Tomasz Wanecki

Takiego wydarzenia muzycz-
nego nie pamiętają najstarsi 
strzegomianie.  W piątkowe 
późne popołudnie (14.09) w 
Bazylice Mniejszej w Strze-
gomiu odbył się wspaniały 
koncert „Santo Subito” w wy-
konaniu Piotra Rubika i jego 
zespołu.

Strzegomski kościół zapełnił 
się w tym dniu po brzegi. Zain-
teresowanych jego obejrzeniem 
było tak wielu, że bilety na 
koncert rozeszły się jak przysło-
wiowe „ciepłe bułeczki”. 

Wśród najważniejszych gości 
był nowy Honorowy Obywatel 
Strzegomia – abp Francesco Pio 
Tamburrino z włoskiej Fogii, 
któremu kilka godzin wcześniej 
w miejscowym Ratuszu wrę-
czono zaszczytne wyróżnienie. 
Wśród licznie zaproszonych go-
ści nie mogło zabraknąć również 
przedstawicieli duchowieństwa, 
polskiego parlamentu, przed-
stawicieli władzy samorządowej 
i gości z miast partnerskich 
Strzegomia: włoskiego Pavullo 
nel Frignano i niemieckiego 
Torgau. 

Koncert „Santo Subito” bę-
dący zbiorem utworów o życiu 
Błogosławionego Jana Pawła 
II - od jego dzieciństwa aż do 
śmierci - wywarł na wszystkich 
ogromne wrażenie. Niesłabnące 
oklaski jeszcze długo trwały po 

zakończeniu dwugodzinnego 
występu.

Soliści – Zofia Nowakowska, 
Marta Moszczyńska, Ewa Prus, 
Michał Gasz, Grzegorz Wilk, 
Michał Bogdanowicz zaśpiewali 
osobno lub wspólnie ok. 20 utwo-

rów. Wspaniałym uzupełnieniem 
do śpiewu solistów był występ 
chóru i gra orkiestry dowodzonej 
przez charyzmatycznego i nie-
zwykle cenionego Piotra Rubika. 

Tekst i foto: Tomasz 
Wanecki 

Strzegom ma swoich patronów!

oratorium na miarę jubileuszu!

Święci Apostołowie Piotr i Paweł - drogowskaz dla obecnych i przyszłych pokoleń

Piotr Rubik porwał strzegomską publiczność i oczarował ją swoim koncertem od pierwszej chwili 

Piotr Rubik z zespołem

Ordynariusz diecezji świdnickiej – bp Ignacy Dec przypomina sylwetkę 
gościa z Włoch

Zaproszeni goście na uroczystej mszy św.

Jego Ekscelencja abp Francesco Pio 
Tamburrino odczytuje akt nadania patronatu 
naszemu miastu
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Niedziela była ostatnim 
akcentem trzydniowych 
uroczystości związanych z 
obchodami 770. rocznicy 
lokacji Strzegomia. W Bazy-
lice Mniejszej został nadany 
naszemu miastu patronat 
Św. App Piotra i Pawła, a na 
Rynku wspólnie bawiono 
się podczas Diecezjalnych i 
Gminnych Dożynek 2012.

Punktualnie o 13.00 rozpo-
częła się uroczysta msza św., w 
trakcie której Jego Ekscelencja 
abp Francesco Pio Tamburrino 
nadał patronat Św. App Piotra 
i Pawła naszemu miastu. Akt 
nadania został odczytany po 
zakończeniu komunii św.

- Z wdzięcznością dziękuję 
w imieniu społeczności Zie-
mi Strzegomskiej za wszel-
kie działania zmierzające do 

ustanowienia przez Stolicę 
Apostolską Św. App Piotra i 
Pawła patronami Strzegomia. 
Dziękujemy Ekscelencjo za 
otwarte  serce dla Strzegomia, 
a w zamian za nie oddajemy 
swoje - granitowe, z pozoru 
zimne, ale niezniszczalne. Gra-
nitowe serce Polski bić będzie w 
Rzymie - zdrowo, z miłością i 
wielkim ciepłem. Proszę przyjąć 
je od całej społeczności  Ziemi 
Strzegomskiej – mówił w trak-
cie mszy św. burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta. 

Niedzielne nabożeństwo 
nawiązywało również swoją 
tematyką do święta wszyst-
kich rolników, czyli doży-
nek. W trakcie mszy św. abp 
Francesco Pio Tamburrino 
poświęcił wieńce dożynkowe. 
Po jej zakończeniu wszyscy 
uczestnicy dożynek przeszli na 
teren strzegomskiego Rynku, 

gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości

To, co zobaczyliśmy na sto-
iskach przygotowanych przez 
poszczególne sołectwa gminy 
Strzegom i gminy wchodzące 
w skład diecezji świdnickiej, 
napawa dumą i pięknie pro-
gnozuje na przyszłość. Jest to 
swego rodzaju zapewnienie 
mieszkańców wsi, że sztuka, 
zwyczaje i obyczaje ludowe są 
żywe i wpisane na stałe w życie 
kulturalne naszej ziemi. Twór-
cy stoisk uroczo eksponowali 
małe cuda artystyczne, które 
urzekały barwą, pomysłowością 
i pięknem, a przede wszystkim 
świadczyły o dużej wrażliwości 
i bogactwie duszy twórcy.  

Radością napawa fakt, że 
wśród wystawców i zwiedza-
jących nie brakowało dzieci. 
Zaszczepiona w nich za młodu 
miłość do sztuki ludowej za-

owocuje w ich dojrzałym życiu 
jeszcze wspanialszymi plonami. 
Burmistrz Strzegomia dzię-
kował wszystkim sołectwom, 
zaangażowanym w ekspono-
wanie sztuki dożynkowej w 
czasie tegorocznych Dożynek 
w Strzegomiu. - Jestem dumny 
z prezentacji dożynkowych, 
wykonano je z klasą i na bardzo 
wysokim poziomie. Gratuluję 
wszystkim smaku, wyczucia i 
wrażliwości artystycznej. 

Należy odnotować, że nie-
dzielne wydarzenia były trans-
mitowane przez ogólnopolskie 
telewizje – msza św. z Bazyliki 
Mniejszej przez TVP Polonia, 
z kolei Dożynki Diecezjalne 
w połączeniu z Dożynkami 
Gminnymi przez TVP Info.

Tekst i zdjęcia:
Tomasz Wanecki

współpraca: Grażyna 
Kuczer

Piękne    dopełnienie jubileuszu
Dzięki transmisji TVP Polonia niedzielne wydarzenia odbywające                                    się w Strzegomiu  odgadał bez mała cały świat. Gmina Strzegom  naprawdę ma się czym pochwalić, o czym przekonali się m.in. goście z całej Polski i zagranicy, którzy zjechali do Granitowego Serca Polski!
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Jubileusz 770-lecia Strzegomia 
był doskonałą okazję do tego, 
żeby za  ciężką pracę podzięko-
wać strażakom ochotnikom. 15 
września 2012 r. w strzegomskiej 
Bazylice Mniejszej odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji 
strażaków, której przewodniczył 
Biskup Świdnicki Ksiądz Ignacy 
Dec. Słowa podziękowania w kie-
runku strażaków skierował także 
Honorowy Obywatel Strzegomia 
Ksiądz Arcybiskup Francesco 
Pio Tamburrino. – Podziwiam 
Waszą odwagę, męstwo i czyste 

serce. To Wy przybywacie, kiedy 
zagrożone są życie ludzkie, natura 
oraz piękno otaczającego nas 
świata. To wyjątkowa misja, która 
wymaga szczególnego pielęgno-
wania i docenienia – podkreślał 
Arcybiskup. 

Strzegomskie uroczystości 
zgromadziły nie tylko brać 
strażacką, ale również władze 
szczebli lokalnych, regionalnych 
i państwowych. Nie zabrakło 
także mieszkańców Strzegomia, 
którzy doceniają trudną pracę 
strażaka. 

Druhowie strażacy obchodzili swoje święto

Podczas uroczystości w Bazylice Mniej-
szej w Strzegomiu odznaczenia wrę-
czono zasłużonym strażakom. Medale 
okolicznościowe przyznano:
Antoniemu Kulczyckiemu – najstarsze-
mu strażakowi w gminie, Ryszardowi 
Wiklińskiemu – komendantowi Zarządu 
Oddziału Związku OSP w Strzegomiu, 

Tadeuszowi Treterowi – prezesowi 
OSP w Goczałkowie, Bolesławowi 
Lisowi  – członkowi OSP w Stanowi-
cach, Wojciechowi Żyle – członkowi 
OSP w Strzegomiu, Andrzejowi Zysko-
wi - członkowi OSP w Stanowicach, 
Józefowi Goryczce – prezesowi OSP w 
Olszanach, Andrzejowi Stefanowskiemu 

– generałowi pożarnictwa, Ireneuszowi 
Niedźwieckiemu – członkowi prezy-
dium Zarządu Głównego Związku OSP 
RP, Zbigniewowi Szczygłowi – radnemu 
Sejmiku Dolnośląskiego, członkowi 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP woj. Dolnośląskiego, 
Tomaszowi Szuszwalakowi – komen-

dantowi powiatowemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdnicy, Piotrowi 
Sułkowi – dowódcy Jednostki Ratow-
niczo – Gaśniczej w Świebodzicach, Ur-
szuli Olszewskiej – prezesowi  Zarządu 
Oddziału Związku OSP w Strzegomiu, 
Stanisławowi Kubiakowi seniorowi 
– członkowi OSP w Tomkowicach, 

Antoniemu Pomykale – sekretarzowi 
OSP przy Strzegomskich Zakładach 
Wyrobów Papierniczych, Józefowi 
Jabłońskiemu – prezesowi OSP w 
Stanowicach, Grzegorzowi Łamaczo-
wi – prezesowi OSP w Strzegomiu, 
Wojciechowi Bodnarowi – członkowi 
OSP w Rogoźnicy, Janowi Didusz-

ko – prezesowi OSP w Jaroszowie, 
Leszkowi Kopciowi – członkowi OSP 
w Granicy, Michałowi Stawarskiemu – 
prezesowi OSP w Kostrzy, Czesławowi 
Papieżowi – prezesowi Ochotniczej 
Straży Pożarnej przy Wrocławskich 
Zakładach Zielarskich „Herbapol” w 
Stanowicach. 

W trakcie piątkowej sesji nastą-
piło uhonorowanie mieszkańców 
zasłużonych dla rozwoju naszej 
gminy okolicznościowym me-
dalem 770-lecia Praw Miejskich 
Strzegomia.

Medal przedstawia na awersie 
wizerunek Bazyliki Mniejszej 
i opatrzony jest napisem „770 
Rocznica Praw Miejskich Strze-
gomia 1242 - 2012”. Rewers 
medalu przedstawia wizerunek 
Świętych App. Piotra i Pawła i 
opatrzony jest napisem „Nadanie 
Patronatu Św. App. Piotra i Pawła 
Miastu Strzegom”.

- I właśnie tym medalem za 
działalność na rzecz naszej gmi-
ny, kreowanie jej właściwego 
wizerunku, budowanie lokalnej 
tożsamości, zaangażowanie i 
wszelką pomoc w krzewieniu 
pozytywnych wartości, niosących 
ze sobą dobro i praworządność  
pragniemy uhonorować grono 
osób zasłużonych dla gminy - 
powiedział burmistrz Zbigniew 
Suchyta.

Warto dodać, że piątkową sesję 
uświetnił występ włoskiego chóru 
z Pavullo, miasta partnerskiego.

Tekst i zdjęcia: Grażyna 
Kuczer

Uhonorowani okolicznościowymi medalami
Wręczono odznaczenia za działalność na rzecz gminy, budowanie lokalnej tożsamości, zaangażowanie i wszelką pomoc w krzewieniu pozytywnych wartości

Medale okolicznościowe z okazji 
770-lecia praw miejskich Strze-
gomia otrzymali:
- Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup 
Francesco Pio Tamburrino,
- Jego Ekscelencja ks. Biskup Ignacy 
Dec, Biskup Świdnicki
- Jego Ekscelencja ks. Biskup Adam 
Bałabuch,
- Ks. Prałat Marek Babuśka
- ks. Proboszcz Marek Żmuda,
- Jan Chmura – Honorowy Obywatel 
Strzegomia,
- Edward Forski - Honorowy Obywa-
tel Strzegomia
- Stanisław Targosz - Honorowy 
Obywatel Strzegomia,
- Stanisław Nicieja - Honorowy 

Obywatel Strzegomia,
- Krzysztof Stelmach - Honorowy 
Obywatel Strzegomia,
- Andrea Staude – Nadburmistrz 
Torgau,
- Romano Canovi – Burmistrz Pavullo 
Nel Frignano,
- Stanisław Rozymowskyi - Burmistrz 
w Połonnem,
- Ryszard Rossa – były Burmistrz 
Strzegomia,
- Roman Asynger - były Burmistrz 
Strzegomia,
- Lech Markiewicz - były Burmistrz 
Strzegomia,
- Krzysztof Niziołek – Komendant 
Komendy Powiatowej Policji w Świd-
nicy
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