
Gminne Wiadomości
STRZEGOM

Gmina Strzegom 02.10.2012 rok

W NUMERZE:

STRZEGOM

Tydzień 
Aktywności

Co w tym roku przygotowa-
no dla mieszkańców podczas 
II edycji tej imprezy? O tym 
specjalny dodatek. 
 str. I – IV

STRZEGOM
Honory dla 
pani Urszuli 

Mieszkańcy Strzegomia 
podziękowali pani Dyrektor 
strzegomskiej biblioteki, Ur-
szuli Jarosińskiej za 43 lata 
pracy na rzecz czytelników. 
 str. 7

SPORT
Siłacze 
na scenie SCK 

Kulturyści z całej Polski 
wzięli udział w zawodach 
Kamienna Rzeźba. 
 str. 10 

Ulica Dolna na strzegom-
skich Grabach przechodzi 
gruntowną zmianę swojego 
wizerunku. Niedawno za-
kończył się pierwszy etap 
remontu, który objął wy-
konanie chodnika z kost-
ki betonowej czer wonej, 
kamiennych krawężników 
oraz miejsc postojowych 
z kostki betonowej szarej. 
Obecnie tr wa drugi etap 
remontu ulicy Dolnej. 

Pierwszy, zakończony etap 
wykonywała fi rma Granit  Da-
riusza Pylaka, która przedsta-
wiła najkorzystniejszą ofertę w 
przetargu z kwotą 333 tys. zł. 
W ramach prac wykonano m. 
in.: chodniki z kostki betono-
wej -1110m2, chodniki z ka-
mienia naturalnego - 180m2, 
zjazdy i miejsca postojowe 
- 780m2, pasy oddzielające 
- 1207m2, pasy oddzielające 
(zieleń)- 107m2, obrzeża - 
1218m i krawężniki- 1014m. 
W miejscach przejść dla pie-
szych obniżono krawężniki i 
odpowiednio wyprofi lowano 
chodniki w celu zapewnienia 
możliwości przejścia przez 
drogę osobom niepełnospraw-
nym. 

- W ramach drugiego etapu 
zostanie dokończony chodnik 
o wyglądzie identycznym jak 
istniejący – wyjaśnia Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

Planuje się, że remont ulicy 
potrwa do 9 listopada br. Pra-

ce wykonuje fi rma Fomac ze 
Świdnicy. Koszt tej inwestycji 
to 254 666,57 zł. Mimo, że 
na zakończenie prac należy 
poczekać jeszcze kilka tygodni, 

to pierwsze ich efekty są już 
widoczne. Cieszy to szcze-
gólnie mieszkańców, którzy 
długo oczekiwali na realizację 
tej inwestycji. 

– Przechodzenie ulicą, kiedy 
jest ona remontowana, jest 
uciążliwe, ale myślę, że warto 
znieść te niedogodności, żeby 
już niebawem móc korzystać z 

nowo wyremontowanego chod-
nika – mówi pani Wiesława, 
mieszkanka Grabów. 

(red/MK)
Fot. UM Strzegom 

Ulica Dolna z górnej półki!
Na przebudowę tej ulicy mieszkańcy czekali wiele lat. Już niebawem będą mogli bezpiecznie ją użytkować

Do burmistrza Strzegomia 
wpłynął wniosek o przygo-
towanie i przedstawienie 
pod głosowanie uchwał y 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z uzasadnieniem o 
likwidację jednostki orga-
nizacyjnej gminy, jaką jest 
Straż Miejska. 

Wniosek podpisało ponad 
400 mieszkańców gminy. 
Podpisy są w chwili obecnej 
weryfi kowane przez Wydział 
Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu pod 
względem zgodności z wymo-
gami prawa. Statut gminy jed-
noznacznie określa, że takich 
podpisów musi być minimum 
100. Jeśli tak będzie, burmistrz 
Strzegomia, zasięgnie opinii 
w tej sprawie Komendanta 

Wojewódzkiego Policji i przy-
gotuje projekt uchwały.

 - Jak już niejednokrot-
nie informowałem, opinie 
o funkcjonowaniu Straży 
Miejskiej, także w Strze-
gomiu, są bardzo zróżnico-
wane od bardzo dobrych po 
bardzo negatywne. Zgodnie 
z procedurą, przygotuję pro-
jekt uchwały Rady Miejskiej, 
a wyniki głosowania radnych 
zdecydują o jej przyszłości 
– mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. 

(red)

Co dalej ze Strażą Miejską?
Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu zdecydują o dalszych losach Straży Miejskiej

W imieniu władz samorządowych Strzegomia chcieli-
byśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji wspaniałych i stojących na 
tak wysokim poziomie merytorycznym obchodów 770-
lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom, które 
odbyły się w dniach 14 – 16 września br.

W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować ks. 
Prałatowi – Markowi Babuśce, proboszczowi Parafi i pw. 
Św. App i Pawła w Strzegomiu i jego współpracownikom, 
przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Strzegom, sołtysom gminy Strzegom, pracownikom Strze-
gomskiego Centrum Kultury oraz Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu za piękną i harmonijną współpracę.

Pragniemy podkreślić, że bez zaangażowania tak wielu 
osób, nie byłoby możliwe zorganizowanie tak udanych w 
naszym przekonaniu uroczystości. Jeszcze raz wszystkim 
serdecznie dziękujemy.

Przewodniczący Burmistrz
Rady Miejskiej  Strzegomia
Tadeusz Wasyliszyn Zbigniew Suchyta

Podziękowania

W ostatnich dwóch latach Straż Miejska w Strzegomiu otrzy-
mała nową siedzibę, co znacznie podniosło standard warunków 
pracy, a także nowy samochód, który ułatwił wykonywanie 
zadań patrolowych i interwencyjnych. Teraz decyzja należy do 
radnych Rady Miejskiej.
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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
Budowa pierwszego zakładu 
w strzegomskiej podstrefie 
ekonomicznej to od wielu 
już lat najbardziej chyba 
oczekiwana przez miesz-
kańców inwestycja. Piekar-
nia, w której zatrudnienie 
znajdą strzegomianie, rośnie 
w oczach. Gotowa jest już 
także droga wewnętrzna do 
podstrefy. 

- Ukończono budowę drogi 
wewnętrznej wraz z infrastruk-
turą techniczną do podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Strzegomiu 
przy ul. Wałbrzyskiej wraz 
z włączeniem zjazdu do drogi 
krajowej nr 5, mającego za 
zadanie obsługę terenów prze-
mysłowych – wyjaśnia Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Droga do podstrefy wraz 
z odwodnieniem i kanalizacją 
deszczową oraz oświetleniem 
obejmuje również budowę 
skrzyżowania z drogą krajową 
nr 5. Roboty zostały rozpoczęte 
jesienią ubiegłego roku przez 
wyłonioną w przetargu nieogra-
niczonym firmę Drog-Ziem ze 
Stanowic. 

- Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad już 
w trakcie realizacji przez Gminę 
inwestycji zmieniła warunki 

techniczne dla tego zjazdu, co 
pociągnęło za sobą koniecz-
ność przeprojektowania całego 
skrzyżowania i wprowadze-
nia tam nowych rozwiązań 
i dodatkowych pieniędzy. Po 
wykonaniu odcinka drogi we-

wnętrznej do podstrefy, roboty 
zostały przerwane do momentu 
zatwierdzenia przez GDDKiA 
nowego projektu skrzyżowania. 
Prace przy przebudowie zjazdu 
zostały wznowione po Euro 
2012, ponieważ w tym czasie 

na krajowej „piątce” nie można 
było ograniczać ruchu pojazdów 
– mówi Irena Kowalska. Koszt 
zadania zgodnie z umową to 
kwota ponad 1,5 mln zł.

Mk 
fot. um Strzegom

Droga do podstrefy już jest
Dobra wiadomość dla inwestorów: w Strzegomiu powstał dojazd do terenu przemysłowego

W piątek (28 września) pod-
czas benefisu, zorganizowanego 
w SCK, pożegnano uroczyście 
dotychczasową panią dyrektor Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom Urszulę Jarosińską, która 
odeszła na zasłużona emeryturę. 
Od 1 października jej miejsce 
zajmuje Katarzyna Wójcik. Oto, 
co mówi o o sobie: 

- W 1994 r. podjęłam pierwszą 
pracę - jako nauczyciel bibliote-
karz w Szkole Podstawowej nr 6 
w Strzegomiu, gdzie przepraco-
wałam 10 lat. Od 2004 r. byłam 
nauczycielem w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Stanowicach. 
Funkcję bibliotekarza szkolnego łą-
czyłam z pracą pedagoga. W 2005 r.  
ukończyłam studia magisterskie 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
Towarzystwa Wiedzy Powszech-
nej w Warszawie na Wydziale 
Nauk Społeczno – Pedagogicznych 
w Katowicach – kierunek pedago-
gika, specjalność pedagogika pracy 
i poradnictwo zawodowe. W 2006 r. 
ukończyłam studia podyplomowe 

w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Wałbrzychu o spe-
cjalności pedagogika opiekuńczo 
– wychowawcza, a w 2007 studia 
podyplomowe z zakresu Organi-
zacji i Zarządzania Oświatą w Nie-
publicznym Ośrodku Doskonale-
nia Nauczycieli – Ośrodek Usług 
Edukacyjnych OUE w Kłodzku. 

Funkcja dyrektora Bibliote-
ki Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom jest dla mnie dużym 
wyzwaniem. Za priorytet uważam 
wychowanie młodego czytelnika, 
dlatego chcę prowadzić akcje pro-
mujące czytelnictwo wśród przed-
szkolaków. Ważny jest czytelnik 
w każdym wieku, pragnę więc 
zadbać o to, by oferta biblioteki 
była atrakcyjna dla wszystkich 
mieszkańców. Ważnym aspektem 
jest także komputeryzacja księgo-
zbioru. Zamierzam ją wprowadzić 
w ciągu najbliższych dwóch lat, 
także w filiach. 

Zależy mi na współpracy z pla-
cówkami kultury w naszej gminie, 
szczególnie mam na myśli Strze-
gomskie Centrum Kultury. Myślę, 
że połączenie sił, pomysłów i in-
nych zasobów na pewno przyniesie 
wiele korzyści odbiorcom kultury 
w naszym mieście. 

Biblioteka Miasta i Gminy 
Strzegom realizuje projekty 
w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek. Pieniądze płynące 
z tego programu przeznaczone 
są na nowoczesne technologie 
informatyczne, dzięki którym 
biblioteki są funkcjonalnym 
i atrakcyjnym centrum edukacji, 
informacji i kultury. Dlatego 
będę kontynuować realizację 
takich projektów i angażować się 
w następne. 

Od 1 października br. stanowi-
sko pełniącego obowiązki dyrek-
tora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomia objął Marek Wal-
czuk. Poznajmy bliżej osobę, która 
będzie kierować strzegomskim 
OSiR-em.

Marek Walczuk urodził się 
08.05.1972 r. w Jaworze, w tym 
mieście również uczęszczał do 
szkoły podstawowej i średniej. 
Ukończył studia wyższe na Aka-
demii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny). Ma ponad 10-
letnie doświadczenie zawodowe, 
od wielu lat jest specjalistą ds. 
marketingu i produktu, zajmował 
również stanowiska menedżerskie. 
Zna w bardzo dobrym stopniu 
języki: angielski, niemiecki i ro-
syjski.

W swoim życiu uprawiał różne 
sporty – m. in. pływanie, lek-
koatletykę, piłkę ręczną i, z po-
wodzeniem, kulturystykę (był 
wychowankiem Włodzimierza 
Sabata). Treningi kulturystyczne 
rozpoczął razem z dobrym znajo-
mym i aktualnym mistrzem świata 
w kulturystyce klasycznej Jerzym 
Pisulskim. Dwukrotnie brał udział 
w mistrzostwach Polski w kul-
turystyce i za każdym razem 
awansował do finału. Jest wielkim 
fanem sportów motorowych, 
szczególnie wyścigów Formuły 1 
i piłki nożnej. Wielkie wrażenie 
wywarła na nim gra słynnej Bar-
celony i Leo Messiego.

Na pytanie, jakie są jego plany 
odnośnie kierowania Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 
odpowiedział: - Przede wszystkim 
chciałbym poprawić wizeru-
nek i funkcjonowanie OSiR-u. 

Powinny się tu często odbywać 
atrakcyjne imprezy sportowe, 
które będą promować kulturę 
fizyczną i rekreację w gminie 
Strzegom – mówi Marek Wal-
czuk. - Moim celem jest prze-
budowa bieżni stadionu, tak aby 
dostosować ją do europejskich 
standardów. Ważnym zadaniem 
jest pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych z zewnątrz 
– z Unii Europejskiej i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego – podsumował 
p.o. dyrektora OSiR-u.

Informujemy ponadto, że do-
tychczasowy dyrektor OSiR-u – 
Andrzej Rajtar, wbrew wcześniej-
szym doniesieniom prasowym, 
przyjął nowe warunki pracy i od 
1 października będzie zajmował 
stanowisko instruktora sportu. 
Jednocześnie, w związku z przy-
jęciem oferty pracy, dalej będzie 
mieszkał w lokalu służbowym na 
obiekcie OSiR.

tekst i zdjęcie: 
tomasz wanecki

Jest nowy dyrektor biblioteki Wiemy, kto pokieruje OSiR-em
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Doprowadzenie wody do 
ogródków działkowych to 
ważna sprawa dla ich użyt-
kowników. Niedawno przyłą-
cza do ogródków działkowych 
pod Krzyżówką wykonała 
firma Montibud z Legnicy. 

- W ramach prac wyko-
nana została budowa dwóch 
przyłączy o łącznej długości 
ponad 27 mb wraz ze stud-
niami wodomierzowymi w 
celu doprowadzenia wody do 
ogródków działkowych pod 
Górą Krzyżową w Strzego-
miu – informuje Irena Ko-
walska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Koszt reali-
zacji tego przedsięwzięcia 
wyniósł 41.126,00 zł. 

Inwestycja jest na tyle istot-

na, że otwiera furtkę do dal-
szych działań, związanych z 
podłączeniami. Oznacza to, 
że Zarząd Ogrodów Działko-
wych może wykonywać dalsze 
prace na terenie ogródków, 
mające na celu podłączenie 
poszczególnych działek. 

- Właścicielami ogródków 
działkowych pod Górą Krzy-
żową są osoby, które zamiesz-
kują różne części naszego 
miasta, dlatego każdorazowe 
zaopatrywanie się w wodę jest 
naprawdę kłopotliwe. Podłą-
czenie wody bez wątpienia 
ułatwi nam takie czynności, 
jak podlewanie roślin czy 
nawet umycie narzędzi uży-
wanych do ich pielęgnacji 
– mówią strzegomscy dział-
kowcy. 

MK 

W ubiegłym roku Strzegom po-
wrócił do Związku Miast Polskich, 
zrzeszającego ponad 300 miast, 
które współdziałając, omawiają 
problemy samorządów lokalnych 
i w efekcie przedstawiają je przed-
stawicielom rządu. 

W 2011 r. wziąłem udział w 
pracach Kongresu Związku Miast 
Polskich w Karpaczu, zaś w dniach 
19-21 września br. w Kongresie w 
Lublinie, połączonym z Kongre-
sem Urbanistów Polskich. Program 
spotkań i debat był bardzo inten-
sywny i dotyczył przede wszystkim 
rozwoju miast i roli urbanistów w 
tworzeniu studium uwarunkowań 
i planów przestrzennych.

Gościem pierwszego oficjalne-
go dnia kongresu była minister 
Rozwoju Regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska, która przypomniała, 
że nasz rząd od prawie pięciu 

lat prowadzi świadomą politykę, 
ukierunkowaną na wzmocnienie 
miast. Minister podkreśliła, że 
jej resortowi udało się przekonać 
rząd do odrębnego traktowania 
miast zrzeszonych w związku, 
ponieważ mają swój dokument w 
postaci krajowej polityki miejskiej. 
Pani minister zapowiedziała stwo-
rzenie kompleksowego systemu 
finansowania zewnętrznego dla 
miast uwzględniającego nie tylko 
środki unijne.

Podczas kongresu dużo uwagi 
poświęciliśmy w bezpośrednich 
rozmowach wprowadzaniu tzw. 
Ustawy śmieciowej, która budzi 
nie tylko u nas w Strzegomiu duże 
zaniepokojenie tempem realizacji i 
niektórymi rozwiązaniami.

 Nie obyło się też, bez ostrych 
dyskusji o finansowaniu oświaty. 

Zbigniew Suchyta

W związku ze skróceniem od 
dnia 1 października br. godzin 
otwarcia Oddziału Banku Za-
chodniego WBK w Strzegomiu, 

skrócony zostaje czas pracy kasy 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu we wtorki z godziny 16:15 
do godziny 15:45.

Remonty chodników w 
Strzegomiu idą pełną parą i 
w planach są kolejne. Obecnie 
takie prace trwają przy Alei 
Wojska Polskiego. – Powstanie 
tu chodnik z kostki betonowej 
od Osiedla Kochanowskiego 
do ulicy Mickiewicza. Prze-
prowadzone zostaną również 
remonty istniejących zjazdów 
oraz wybudowana zostanie 
zatoka autobusowa z kostki 
granitowej – mówi Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. – Mamy nadzieję, że 
realizacja tej inwestycji ucie-
szy wszystkich mieszkańców 
tej okolicy – dodaje Ewelina 
Kowalska. 

Zakończenie remontu prze-
widywane jest na 23 listopa-
da. Prace wykonuje Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe 
„Stańczyk” ze Świebodzic. 
Koszt przedsięwzięcia to 103 
216,00 zł. 

MK 

Woda dla działek pod Krzyżówką

Mamy swój głos w Związku Miast 

Kasa w ratuszu pracuje inaczej 

Kolejny chodnik do remontu!

W Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu już od 7 lat działa Biuro Ob-
sługi Interesanta, które utworzone 
zostało z myślą świadczenia pod-
stawowych usług, poprawy jakości i 
komfortu obsługi klienta. Biuro jest 
podstawowym punktem informa-
cyjnym, tzw. punktem pierwszego 
kontaktu z klientem.  Pracownicy 
biura udzielają kompleksowej infor-
macji w zakresie procedury, miejsca 
i sposobu załatwienia konkretnej 
sprawy.  Urzędnicy starają się, aby 
każdy klient został profesjonalnie 
obsłużony i uzyskał pełne informa-
cje w sprawie. W tym celu pomocne 
są karty usług i przygotowane 

formularze, przy których przeka-
zywane są istotne wskazówki do 
ich wypełnienia. Dzięki udzieleniu 
konkretnej informacji, skraca się 
czas  obsługi klienta. Klient może 
w jednym miejscu złożyć wniosek w 
sprawie,  czy też telefonicznie zasię-
gnąć informacji na temat niezbęd-
nych dokumentów. Utworzenie 
biura ma na celu zminimalizowanie 
liczby klientów błądzących po pię-
trach urzędu. Ma to w znacznym 
celu zaoszczędzić ich czas i wygodę 
załatwienia sprawy na parterze 
budynku.  Biuro, także pełni funkcję 
kancelarii ogólnej, to tu przyjmowa-
ne są podania i wnioski oraz pisma 

dostarczane bezpośrednio przez 
klientów lub za pośrednictwem 
poczty. Przyjmowane  pisma, wnioski  
są sprawdzane  pod względem kom-
pletności składanych dokumentów, a 
następnie  rejestrowane w systemie 
komputerowym. W biurze można 
odebrać awizowaną przesyłkę, za-
kupić abonament strefy płatnego 
parkowania, skserować dokumenty 
oraz zakupić materiały promocyjne 
gminy. Biuro pełnia ważną rolę w 
strukturze organizacyjnej urzędu, 
stanowi łącznik w przekazywaniu 
informacji  pozostałym pracowni-
kom urzędu oraz pełni ważną rolę 
w funkcjonowaniu komunikacji 

wewnętrznej. Pracownicy biura 
pełnią funkcję przewodnika nie tyl-
ko w urzędzie, ale także posiadają 
informacje z zakresu lokalizacji, czasu 
pracy jednostek samorządowych i or-
ganizacji działających na terenie całej 
gminy. Dowiedzieć się także można 
o organizowanych imprezach i naj-
ważniejszych wydarzeniach w gmi-
nie. Profesjonalizm Biura Obsługi 
Interesanta osiągnięty został poprzez 
odpowiedni dobór pracowników  i 
ich  udział  szkoleniach z zakresu 
profesjonalnej obsługi interesanta.  
Właściwa lokalizacja biura pozwala 
na bezpośredni i łatwy kontakt z 
klientem.

Z uwagi na to, że Gmina stale 
współpracuje z Urzędem Pracy 
jest szansa, aby otrzymać jeszcze 
dofinansowanie do kolejnych 26 
nowych miejsc pracy, w tym 16 
miejsc dla osób w wieku 50+ 
oraz osób posiadających orze-
czenie o niepełnosprawności, a 
kolejnych 10 – dla osób w wieku 
25 – 30 lat w ramach projektu 
zaproponowanego przez Urząd 
Pracy. Wnioski w tej sprawie zo-

stały złożone i Gmina oczekuje 
teraz na zawarcie stosownych 
umów. 

Obecnie na rzecz naszej gmi-
ny pracuje 76 osób, w tym 23 
osoby w formie prac społecznie 
użytecznych. Po zakończonych 
pracach zasiłek dla osób bezro-
botnych otrzymało 28 osób. 

- Tworzone tego typu miejsca 
pracy mają na celu poprawę 
sytuacji życiowej osób bezrobot-

nych, przy jednoczesnym wyko-
naniu wielu pożytecznych prac 
na rzecz społeczności lokalnej. 
Zatrudnione osoby w większości 
wykonują prace porządkowe na 
terenie miasta i wsi (zamiatanie 
ulic, pielęgnacja zieleni i segre-
gacja odpadów komunalnych) 
– mówi Iwona Zabawa-Budzi-
szyn, sekretarz gminy Strzegom. 
W okolicach szkół – PSP nr 2, 
PSP nr 4, Jaroszów, Goczałków, 
Rogoźnica – zatrudnione oso-
by, tak zwane „stopki”, dbają o 
bezpieczeństwo dzieci na przej-
ściach dla pieszych. Natomiast 
od września do czerwca każdego 
roku 11 osób sprawuje opiekę 
nad uczniami w autobusach w 
czasie dowozów do szkół. 

Zatrudnione osoby bezrobot-
ne dostarczają także korespon-
dencję z urzędu mieszkańcom 
gminy oraz wykonują prace 
pomocnicze w biurach. - W tym 
roku dodatkowym zadaniem, 
jakie realizowane było przez 
osoby bezrobotne, to prace me-
lioracyjne we wsiach: Jaroszów, 
Tomkowice, Olszany, Rusko. 
Dziewięciu mężczyzn wykaszało 
trawy, wycinało zakrzaczenia i 
pogłębiało rowy. Zadanie to było 
realizowane w ramach projektu 
”Bezrobotni dla gospodarki 
wodnej” – wyjaśnia Krystyna 
Lipińska-Wardęga. Analizując 
dotychczasowe działania w za-
kresie wykorzystania możliwości 
organizacji miejsc pracy dla osób 
bezrobotnych, Gmina Strzegom 
zrobiła wszystko co było moż-
liwe, aby pomóc mieszkańcom. 

Utworzenie Młodzieżo-
wego Centrum Kariery w 
Strzegomiu było możliwe 
dzięki porozumieniu Dol-
nośląskiej Wojewódzkiej 
Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy z Urzędem 
Miejskim w Strzegomiu. 
Otwarto je uroczyście 17 
września br. w budynku 
Strzegomskiego Centrum 
Kultur y (wejście od ul. 
Legnickiej), gdzie mieści 
się siedziba MCK. 

Młodzieżowe Centrum Ka-
riery funkcjonuje w ramach 
Ochotniczych Hufców Pra-
cy i pełni funkcję placówki 
otwartej dla osób chcących 
skorzystać z usług poradnic-
twa i informacji zawodowej 
oraz nowoczesnych zasobów 
informacji zawodowej. 

- MCK zajmuje się przy-
gotowaniem uczniów (już od 
15. roku życia - dop. red.), 
studentów, absolwentów i 
osób bezrobotnych do wej-
ścia na rynek pracy poprzez 
kompleksowe działania i ini-
cjatywy, prowadzone indywi-
dualne konsultacje i warsztaty 
grupowe - mówi Małgorzata 
Ziętek, lider MCK w Strze-
gomiu. - Szczególny nacisk 
będziemy kłaść na realiza-
cję zagadnień związanych z 
przedsiębiorczością i samo-
zatrudnieniem oraz umiejęt-

nością kierowania i 
kreowania własnej 
przyszłości zawodo-
wej - dodaje.

W ś r ó d  g o ś c i 
urocz ystośc i  by l i 
m.in.: komendant 
Dolnośląskiej Wo-
jewódzkiej Komen-
dy Ochotniczych 
Hufców Pracy Piotr 
Olchówka oraz za-
stępca burmistrza 
Strzegomia - Wie-
sław Witkowski. 

- Chciałbym po-
dziękować władzom 
s a m o r z ą d o w y m 
Strzegomia za przy-
chylność i przekaza-
nie lokalu, w którym 
będzie funkcjono-
wać Młodzieżowe Centrum 
Kariery. Nie ukrywam, że 
moim celem było, aby w 
Strzegomiu powstało MCK. 
Przy okazji chciałbym prosić 
placówki oświatowe o ścisły 
kontakt z nami - stwierdził 
komendant Olchówka. - Cie-
szymy się, że udało się nawią-
zać z państwem współpracę. 

Wasza działalność doskonale 
wpisuje się w aktualny stan 
rynku pracy w naszej gminie 
- mówił zastępca burmistrza 

Strzegomia, Wiesław Wit-
kowski.

Tekst i zdjęcia:
Tomasz Wanecki

Wydział Obsługi Interesanta przewodnikiem po urzędzie 

Gmina pomaga bezrobotnym

Kuźnia kariery już otwarta 

Od stycznia udało się zorganizować 173 miejsca pracy, w tym 119 dofinansowanych przez PUP

Młodzi ludzie znajdą tu wszechstronną pomoc w zaplanowaniu przyszłości zawodowej

Młodzieżowe Centrum Kariery w 
Strzegomiu jest czynne codziennie, 
w dni powszednie od godz. 7.45 
do godz. 15.45. Mieści się przy ul. 
Paderewskiego 36 (58-150 Strze-
gom), tel. 74 / 649 19 89, e-mail: 
mck.strzegom@ohp.pl 

Liczba osób bezrobotnych w gminie Strzegom, według 
informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, 
wynosi obecnie 1735 osób, w tym 1019 kobiet. - W celu 
złagodzenia skutków tak wysokiego bezrobocia, gmina 
aktywnie uczestniczymy w programach proponowanych 
przez świdnicki PUP - mówi Krystyna Lipińska-Wardęga, 
inspektor Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Czas pracy kasy Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu:

Poniedziałek 8:30 – 15:00

Wtorek  8:30 – 15:45 zmiana

Środa  8:30 – 15:00

Czwartek  8:30 – 15:00

Piątek  8:30 – 13:30
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– Zgłoszenia można dokonać 
w każdym terminie i powinno 
ono zawierać projekt organizacji 
wychowania przedszkolnego, 
które ma być w punkcie realizo-
wane, oznaczenie osoby zamie-
rzającej prowadzić placówkę, 
jej miejsca zamieszkania lub 
siedziby, określenie odpowiednio 
typu i rodzaju placówki oraz daty 
rozpoczęcia jej funkcjonowania, 
wskazanie miejsca prowadzenia 
placówki oraz informację o wa-
runkach lokalowych zapewnia-
jących możliwość prowadzenia 
zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych, jak również bezpieczne 
i higieniczne warunki nauki 
i pracy oraz dane dotyczące 
kwalifikacji pracowników pe-
dagogicznych i dyrektora, prze-
widzianych do zatrudnienia w 
placówce - wyjaśnia Roksana 
Chańko, inspektor Wydziału 
Oświaty Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Konkretne wymagania związa-
ne są także z lokalem, w którym 
mieścić się będzie przedszko-
le. Powinien to być dom o co 
najmniej dwóch wyjściach na 
zewnątrz, który znajduje się na 
parterze. Jeżeli chodzi o jego 
powierzchnię, to dla grupy trzech 
do pięciorga dzieci to minimum 
16 mkw. W przypadku większej 
liczby dzieci, lokal musi być więk-
szy. Minimalnie 2,5 m2 na jedno 
dziecko. Gdy formalności zostaną 
dopełnione, gmina dokona wpisu 
w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia 
i wyda zaświadczenie. 

Dotacji dla publicznych i 
niepublicznych przedszkoli, ze-
społów wychowania przedszkol-
nego, punktów przedszkolnych 
i publicznych szkół udziela się 
na wniosek osoby prowadzącej 
złożony nie później, niż do 30 
września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji. O wy-
sokości kwoty dotacji należnej 
na ucznia burmistrz informu-
je pisemnie osobę prowadzą-
cą szkołę, przedszkole, zespół 
wychowania przedszkolnego, 
punkt przedszkolny do dnia 31 
grudnia roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji – mówi 
Roksana Chańko. Dotacje są 
przekazywane w 12 częściach 
w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca na rachunek 
bankowy szkoły lub placówki. 

Dotacje są przeznaczone na 
dofinansowanie realizacji zadań 
szkoły lub placówki w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki, 
w tym profilaktyki społecznej. 
Dotacje mogą być wykorzystane 
wyłącznie na pokrycie wydatków 
bieżących szkoły lub placówki. 
W gminie Strzegom utworzone 
zostały trzy punkty przedszkolne 
– „Chatka Puchatka” w Rogoźni-
cy oraz niepubliczne: „Słoneczna 
Kraina” w Żółkiewce i „Tęcza” 
w Międzyrzeczu. – Zawsze 
chciałam pracować z dziećmi. 
Przed założeniem „Słonecznej 
Krainy” pracowałam w jednym 
z wrocławskich przedszkoli i to 
był moment przełomowy, kiedy 
poczułam, że chcę się temu 
poświęcić – mówi Iwona Iwa-
nicka, szefowa placówki. Dzieci 
uczęszczające do „Słonecznej 
Krainy” korzystają z zajęć ję-
zyka angielskiego i gimnastyki. 
Mają spotkania z logopedą oraz 
uczą się czytania metodą Ireny 
Majchrzak. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się zabawy ze 
zwierzętami. – Nabór do punk-
tu prowadzimy przez cały rok, 
także zapraszamy wszystkich 
do zapisywania swoich pociech 
– zachęca Iwona Iwanicka. Już 
niebawem „Słoneczna Kraina” 
będzie miała swoją stronę inter-
netową, na której zamieszczane 
będą wszystkie informacje na 
temat działalności punktu. „Tę-
cza” rozpocznie swą działalność 
w połowie października. - Pra-
cuję w dwóch szkołach podsta-
wowych naszej gminy. Jestem 
nauczycielem, który w swoją 
pracę wkłada ogrom serca, do-
strzega w uczniu człowieka, a w 
tym człowieku ucznia. Zarażam 
swoich wychowanków optymi-
zmem, konsekwencją, pewno-
ścią siebie, spokojem i odwagą w 
działaniu. Kiedy sama zostałam 

matką i moje dzieci rozpoczęły 
edukacje przedszkolną, miałam 
możliwość rozeznania się w 
potrzebach edukacyjnych naj-
młodszych. Wtedy przyszło mi 
na myśl, aby w przyszłości pod-
jąć się działania zmierzającego 
do założenia własnego przed-
szkola. W pięknej, malowniczej 
okolicy zakupiłam działkę i w 
krótkim czasie zbudowałam 
przestronny dom, od początku 
wychodząc z założenia, że jego 
część będzie przeznaczona na 
punkt przedszkolny – opo-
wiada Anna Jańczak-Róg, 
założycielka „Tęczy”. Punkt 
przedszkolny wyposażony bę-
dzie w tablicę interaktywną 
i projektor oraz bezpieczny 
plac zabaw. - Zatrudniając 
świetnych fachowców, chcę 
zapewnić wychowankom bo-

gatą ofertę edukacyjną - język 
angielski, muzykoterapię, za-
jęcia plastyczno-techniczne. 
Pracę z małymi dziećmi trak-
tuje jako sztukę, która wymaga 

poświęcenia i pasji. Jedno i 
drugie mogę zaoferować swoim 
podopiecznym – mówi Anna 
Jańczak-Róg. 

Małgorzata Kus-Pożoga 

O dotacjach na punkty przedszkolne 
Receptą na brak miejsc w przedszkolach mogą być punkty przedszkolne. Jak je założyć i jak zdobyć na ten cel pieniądze?

W dniach od 19 do 23 września 
w Cottbus odbyło się pierwsze 
spotkanie koordynatorów pro-
gramu „Uczenie się przez całe 
życie”- Comenius, noszącego 
tytuł „ Po europejsku przez 
rok- podróż pełna wrażeń”. 

Program ten jest realizo-
wany przez Publiczną Szkołę 
Podstawową nr 4 w Strzego-
miu, gimnazjum z Nordhorn 
(Niemcy), szkoły podstawowe 
z Cottbus (Niemcy) i Telfs 
(Austria) oraz prywatną szkołę 
podstawową w Kartal (Turcja) 
w ramach Wielostronnego 
Partnerskiego Projektu Szkół. 
- Zaplanowane zadania mają 
na celu poznanie obyczajów i 
obrzędów charakterystycznych 
dla danego kraju czy regionu 
oraz czynnego udziału w nich 
uczniów i nauczycieli ze szkół, 
biorących udział w projekcie. 
Szkoła ze Strzegomia dostała 
na ten cel 20 tys. euro z fun-
duszy europejskich - mówi 
Dorota Staśkiewicz, koordy-
nator projektu. 

W ramach projektu ucznio-
wie i nauczyciele będą wyjeż-

dżali do szkół współrealizują-
cych zadania projektowe. Już 
w grudniu zaplanowany jest 
wyjazd do Kartal- Turcja, w 
roku 2013 do Telfs – Austria, 
a w maju 2013r. uczniowie 
i nauczyciele ze szkół part-
nerskich przyjadą do Strze-
gomia. W czasie tej wizyty 
uczniowie wszystkich szkół 
będą mieli okazję zwiedzania 

szkoły, miasta i okolicy. Będą 
mogli również uczestniczyć 
w warsztatach, podczas któ-
rych własnoręcznie wykonają 
pisanki oraz ułożą logo swojej 
szkoły z granitowych ele-
mentów. Wszyscy uczestnicy 
spotkania przedstawią po dwa 
zwyczaje(obrzędy) swojego 
kraju i regionu.

UM

Gra rozpoczęła się o godz. 
10:00 w CAS ,,Karmel” spotka-
niem wszystkich uczestników. 
Organizatorzy przekazali in-
strukcje, mapę trasy, zdjęcia po-
szczególnym drużynom i ucznio-
wie wraz opiekunami wyruszyli 
na trasę. Zadania polegały na 

odgadnięciu z fotografii i odszu-
kaniu w terenie wyznaczonych 
miejsc, w których znajdowały się 
informacje o odpadach potrzebne 
do wypełnienia tabeli i ułożenia 
haseł ekologicznych.

Grze towarzyszyło wiele 
emocji, grupy poszukiwaczy 

wzbudzały zainteresowanie, a 
także sympatię przechodniów. 
Mieszkańcy Strzegomia chęt-
nie pomagali w rozwiązywaniu 
zadań.

EKO-GRA zakończ y ła 
się o godz. 14:00 na terenie 
strzegomskiego OSiR-u w 
miłej atmosferze, przy sutym 
poczęstunku. Organizatorzy 
wyłonili zwycięzców spośród 
drużyn z klas młodszych i 
starszych oraz nagrodzili ich 
atrakcyjnymi nagrodami.

UM

„Czwórka” uczestniczy w Comeniusie Odbyła się terenowa EKO-GRA 
Rozpoczął się program „Po europejsku przez rok – podróż pełna wrażeń” Zadania polegały na odgadnięciu z fotografii wyznaczonych w terenie miejsc

Druga edycja EKO-GRY terenowej, zorganizowana 
przez PSP nr 2, Fundację Bazalt oraz Urząd Miejski w 
Strzegomiu, odbyła się 17 września. Tegorocznym hasłem 
przewodnim było „Zarządzanie odpadami”. W grze wzięli 
udział uczniowie klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych 
gminy Strzegom. 

Miejsc w przedszkolach brakuje, a zakładanie punktów 
przedszkolnych wydaje się być doskonałym pomysłem 
na rozwiązanie tego problemu. W punkcie wychowania 
przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone w grupach 
nieprzekraczających dwadzieścioro pięcioro dzieci. Warun-
kiem jego prowadzenia jest uzyskanie wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce 
prowadzania placówki. 

W punkcie wychowania przedszkol-
nego zajęcia mogą być prowadzone 
w grupach nieprzekraczających 25 
dzieci. Warunkiem jego prowadze-
nia jest także uzyskanie wpisu do 
ewidencji prowadzonej przez gminę 
właściwą ze względu na miejsce 
prowadzenia placówki. Zgłoszenie 
to powinno zawierać projekt organi-
zacji wychowania przedszkolnego, 
które ma być w punkcie realizo-
wane. Nauczyciele i opiekunowie 
maluchów powinni mieć co naj-
mniej licencjackie wykształcenie 
pedagogiczne oraz orzeczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań 
do wykonywania zawodu.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się w przypadku , gdy zgłoszenie 
nie zawiera wszystkich danych i mimo wezwania nie zostały one uzupełnione 
w wyznaczonym terminie oraz gdy projekt organizacji wychowania przed-
szkolnego jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie 
został zmieniony. Jeżeli osoba prawna lub fizyczna prowadzi już niepubliczne 
przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową i zamierza dodatkowo 
prowadzić wychowanie przedszkolne w formie punktu przedszkolnego lub 
zespołu wychowania przedszkolnego, musi złożyć wniosek o dokonanie zmiany 
we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. 
Zgłoszenie zamiast zmiany statutu powinno zawierać projekt organizacji 
wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie. 
Szczegółowe warunki dotyczące funkcjonowania punktu przedszkolnego i 
zespołu wychowania przedszkolnego określa Rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 
oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.).

W „Słonecznej Krainie” w Żółkiewce dzieci miło i pożytecznie spędzają czas
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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 sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kilka z nich: 

Beata: Witam Panie Burmi-
strzu. ostatnio dowiedziałam 
się, że w strzegomiu nie ma 
już dyżurów nocnych aptek. 
ręce mi opadły. mam nadzie-
ję, że ma Pan wpływ na to, bo 
jeżeli tak to z pewnością zrobi 
Pan wszystko, żeby to zmienić. 
moim zdaniem strzegom jest 
tak dużą gminą, że powinien 
być tu szpital, tymczasem nie 
mamy nawet swojego pogo-
towia, a teraz jeszcze to! Wie 
Pan, co się dzieje z ludźmi, 
których pogotowie zawozi do 
szpitala i po udzieleniu pomocy 
nie kwalif ikują się do przyjęcia 
na oddział - muszą sami wrócić 
do domu! a jeśli nie mają samo-
chodu ani nikogo bliskiego? 

Szanowna Pani, uprzejmie in-
formuję, że z inicjatywy Aptekar-
skiego Związku Pracodawców, 
Porozumienia Dolnośląskiego 
na spotkaniu w Starostwie Po-
wiatowym w Świdnicy ustalono, 
że apteki działające na terenie 
gminy Strzegom nie będą pełniły 
już dyżurów nocnych. Zdaniem 
aptekarzy strzegomskich dyżury 
nocne generowały większe koszty, 
gdyż podczas dyżuru nocnego 
pracowało dwóch farmaceutów, 
zatem koszty utrzymania ap-
teki podwoiły się, co zdaniem 
aptekarzy było nieopłacalne. 
W związku z powyższym po 
wielu negocjacjach Rada Powia-
tu w Świdnicy podjęła uchwałę 
Nr XVIII/136/2012 z dnia 27 
czerwca 2012 r. w sprawie okre-
ślenia rozkładu godzin pracy ap-
tek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Świdnickiego, apteki 
z terenu Strzegomia nie pełnią 
już dyżurów nocnych. Niestety 
nie mam wpływu na decyzję 
aptekarzy. Poniżej zamieszcza-
my godziny pracy wszystkich 
aptek.

Były uczeń gimnazjum w Jaro-
szowie: dobry wieczór. interesuje 
mnie sprawa orlika w Jaro-
szowie. Pytanie jest następujące, 
kiedy orlik będzie gotowy do 
użytku i czy to ma być zestaw 
boisk koszykówka, piłka nożna, 
kort tenisowy, czy jednak boisko 
do piłki nożnej? 

W boiskach typu Orlik nigdzie 
nie występuje kort tenisowy. Pla-

nowany termin zakończenia to 
połowa listopada. Tak jak widać 
będą szatnie oraz boiska do piłki 
koszykowej i nożnej. Cieszę się 
z tej inwestycji dla Jaroszowa.

Ewelina: Panie Burmistrzu! czy 
może Pan powiedzieć co się dzieje 
z tempem pracy przy remoncie 
kanalizacji przy ulicy szarych 
szeregów. robotników tygodnia-
mi ani widu ani słychu, podczas 
pogrzebów, które teraz odby-
wają się w kościele św. Jadwigi 
dochodzi do zatorów drogowych 
i bardzo niebezpiecznych sytuacji. 
Wszystko przez pozostawione 
przez robotników wykopy, co 
prawda ogrodzone, ale niemniej 
jednak bardzo niebezpieczne. 
Pozdrawiam. 

Inwestycję realizuje wyłoniona 
w drodze przetargu nieograni-
czonego firma Sobet z Brzegu, 
która buduje również na zlecenie 
Spółki Wodociągi i Kanalizacja 
w Strzegomiu, w ramach Fun-
duszu Spójności, kanalizację sa-
nitarną w Rogoźnicy, Wieśnicy 
i Żółkiewce. Realizacja rzeczy-
wiście jest opóźniona w stosun-
ku do harmonogramu rzeczowo- 
terminowo- finansowego, po 
części z winy wykonawcy, który 
na chwilę obecną nie dysponuje 
odpowiednio dużym poten-
cjałem dla realizacji kilku tak 
dużych inwestycji i który z trud-
nością radzi sobie z nieprzewi-
dzianymi trudnościami przy 
realizacji inwestycji związanej 
z układaniem kanalizacji w ul. 

Szarych Szeregów i Morskiej. 
Od początku układania kanali-
zacji występuje ogromny napływ 
wody gruntowej do wykopów, 
ponadto ostatnią przerwę w re-
alizacji spowodowała kolizja ze 
starym wodociągiem, którego 
przebieg w rzeczywistości jest 
inny jak na mapach służących 
do zaprojektowania kanalizacji. 
Wiąże się to ze zmianą położe-
nia zarówno wodociągu jak i ka-
nalizacji i dokonania pewnych 
zmian w dokumentacji. Jednak 
zbyt pochopne odstąpienie od 
umowy z dotychczasowym wy-
konawcą nie gwarantuje, że 
kolejny wyłoniony w przetargu, 
do przeprowadzenia którego 
jesteśmy zobligowani przepisa-
mi prawa, będzie sprawniejszy. 
Ponadto termin zakończenia 
inwestycji jest dość odległy 
i trudno zakładać w chwili obec-
nej, że firma tego terminu nie 
dotrzyma, a tylko to mogłoby 
stanowić przesłankę odstąpienia 
od umowy.

magda: Panie Burmistrzu jak 
to jest z paleniem ognisk przy 
domach? Właśnie zaczyna się ten 
proceder. zadymiarze biorą się 
do roboty uprzykrzając życie są-
siadów, a straż miejska nic. czy 
niektórzy w tym mieście muszą 
palić swoje odpady z ogrodów za-
miast skorzystać ze świetnej akcji 
zuk, która polega na odbieraniu 
za darmo worków z trawą 
i liśćmi? Proszę o odpowiedź czy 
nasze miasto ma już uchwałę 

zabraniającą palenia ognisk przy 
domach i w ogrodach? Jeżeli nie to 
kiedy będzie uchwalona? 

Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2007r. o od-
padach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, 
poz. 1243 z późn. zm) dopuszcza 
się spalanie zgromadzonych 
pozostałości roślinnych poza in-
stalacjami i urządzeniami, jeżeli 
na terenie gminy nie jest prowa-
dzone selektywne zbieranie lub 
odbieranie odpadów ulegających 
biodegradacji, a ich spalanie nie 
narusza odrębnych przepisów. 
Wobec tego, że gmina nie pro-
wadzi na terenie gminy Strze-
gom na szeroką skalę zbiórki 
odpadów biodegradowalnych 
dopuszcza się ich spalanie z za-
chowaniem warunków ostroż-
ności. Obecnie na terenie naszej 
gminy wszczęty został proces 
wprowadzania znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w zakre-
sie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, który unormuje 
m.in. kwestię segregacji i tej 
grupy odpadów. Wówczas zno-
welizowane zapisy regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Strzegom 
wprowadzą zakazy, o których 
mowa w zapytaniu.

Władysława: Witam, mam jedno, 
ale istotne pytanie do Pana. dla-
czego od początku roku szkolnego 
trwa „wojna” miedzy nami ro-
dzicami dzieci odjezdnych, a pa-
nem. za pana przyzwoleniem 

zlikwidowano przystanki dla 
autobusu szkolnego. dzieci w ol-
szanach muszą iść po 2 kilometry 
do przystanku chociaż autobus 
jedzie przez całą wieś? (…) 

Nie sądzę, żeby między nami 
trwała jakaś wojna. Uważam, że 
moja praca ma służyć ludziom. 
Temat dotarł do mnie na do-
żynkach wiejskich w Olszanach. 
Oficjalna informacja wpłynęła 
do mnie pismem w dniu 18-
09 2012 r. W dniu następnym 
pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej 
w sprawie utworzenia dwóch 
dodatkowych przystanków 
we wsi Olszany zostało prze-
słane do Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego. Po-
nadto w dniu 24 września br. 
dyrektor Gimnazjum nr 1, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Oświaty i pracownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej wraz 
z sołtysem ustalili lokalizację 
dodatkowych przystanków 
szkolnych, których do tej pory 
nie było. W trybie ekspreso-
wym uzgodniliśmy z zarządcą 
drogi miejsca przystanków i są 
one legalne. Dzieci nie mogą 
wsiadać i wysiadać, tam gdzie 
się zatrzyma autobus tylko tam 
gdzie są ustalone przystanki . 
Od 1 września mamy nowego 
przewoźnika, który przestrzega 
przepisów i tak ma być. Sprawa 
od oficjalnego zgłoszenia do 
pozwolenia na utworzenie 4 lub 
5 przystanków została załatwio-
na w tempie ekspresowym.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Pamiętają  
o przepustach 

Przepusty drogowe są waż-
nym elementem infrastruktu-
ry komunikacyjnej. Przezna-
czone są do przeprowadzenia 
cieków, szlaków wędrówek 
zwierząt dziko żyjących lub 
urządzeń technicznych przez 
nasyp drogi. O tym, jak ważne 
są przepusty, przekonujemy 
się po silnych ulewach oraz 
przy wiosennych roztopach.

W gminie Strzegom prze-
prowadz ono  w os ta tn im 
czasie remonty dziesięciu 
przepustów w następujących 
miejscowościach: Goczałków 
Górny, Morawa, Strzegom, 
Tomkowice, Olszany, Jaro-
szów, Żelazów i Skarżyce. 

Prace wykonywały firmy: 
„Drog–Art” Arkadiusz Rat-
kowski ze Strzegomia, Przed-
siębiorstwo Usług Budowla-
no-Inżynieryjskich „Zemar” 
z Wrocławia oraz Przed-
siębiorstwo Robót Inżynie-
ryjno-Drogowych „Imbud” 
z Dzierżoniowa. 

MK 

- Celem projektu, finansowa-
nego ze środków Europejskie-
go Funduszu Socjalnego jest 
rozwój zawodowych i socjal-
nych kompetencji uczestników 
- informuje Wioletta Beyer, 
koordynatorka projektu mię-
dzynarodowej współpracy. - Do 
tego należy również poprawienie 
swojej elastyczności i zdolności 
do komunikacji. Zwłaszcza, jeśli 
się mieszka nieopodal granicy 
z Polską, powinno się władać 
tym językiem. Staż ten stwarza 
możliwość nauczenia się lub 
udoskonalenia języka polskie-
go. Oprócz tego ważne jest dla 
nas również poznanie wspólnej 

historii regionu, aby przekazać 
ją uwidocznioną na przykładzie 
cmentarza żydowskiego w Strze-
gomiu dla przyszłych pokoleń. 
Podczas czterotygodniowego 
pobytu w Strzegomiu beneficjen-
ci poznają wiele interesujących 
wiadomości o kulturze żydow-
skiej i jej historii – dodaje.

Ze strony polskiej projekt 
wspiera młodzież z Zespołu 
Szkół w Strzegomiu przy ul. 
Krótkiej pod opieką Doroty So-
zańskiej, Urząd Miejski w Strze-
gomiu i Fundacja Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego. Pomoc 
fachową i materialną, na prośbę 
burmistrza, zapewnia Marian 

Nayda, dyrektor Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu 
wraz z podległymi mu pracow-
nikami. 

Grażyna Kuczer
Fot. UM Strzegom 

Nekropolia odzyska blask
Projekt renowacji cmentarza żydowskiego w Strzegomiu rozpoczęty 

Apteki pełniące dyżur :
w dni powszednie o d poniedziałku 
do piątku czynne są do godz. 22.00, 
w sobotę do godz. 20.00, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy do 
godz. 20.00 
Zgodnie z uchwałą Nr XI-
X/155/2012 Rady Powiatu w Świd-
nicy z dnia 29 sierpnia.2012r. godzi-
ny pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Strzegomia przedstawiają się 
następująco: 

1/ AVENA Strzegom , Rynek 32-
36 , od poniedziałku do piątku od 
godz. 8.00 do 19.00, sobota od 8.00 
do 14.00. Dyżur w dniach 16.09 
do 22.09. i 18.11. do 24.11.2012r., 
w godzinach 9.00 do 20.00.

2/ KRÓLEWSKA Strzegom ul. 
Legnicka 14W, od poniedziałku do 
piątku od godz. 8.00 do 20.00, sobota 
od 8.00 do 16.00.
Dyżur w dniach 09.09. do 15.09. 
i 30.09. do 06.10 oraz 11.11 do 17.11 
oraz 02.12. do 08.12. 2012r.,
w godzinach 9.00 do 20.00.

3/ DOBRA APTEKA Strzegom 
ul. Kościelna 6, od poniedziałku do 
piątku od godz. 8.00 do 19.00, sobota 
8.00 do 14.00. Dyżur w dniach 23.09 
do 29.09. oraz 25.11 do 01.12.2012r., 
w godzinach 9.00 do 20.00.

4/ PRZY FONTANNIE Strzegom 
Al. Wojska Polskiego 37E/31, od 
poniedziałku do piątku od godz. 
8.00 do 19.00, sobota 8.00 do 14.00. 
Dyżur w dniach 14.10 do 20.10 oraz 
16.12. do 22.12.2012r., w godzinach 
9.00 do 20.00.

5/ STRZEGOMSKA Strzegom, 
Rynek 38, od poniedziałku do piątku 
od godz. 8.00 do 19.00, sobota 8.00 
do 14.00. Dyżur w dniach 28.10 do 

03.11 oraz 30.12.do 05.01.2013r., 
w godzinach od 9.00 do 20.00.

6/ ŚLĄSKA Strzegom ul. J. Dąbrow-
skiego 2, od poniedziałku do piątku 
od godz. 8.00 do 20.00, sobota 8.00 
do 18.00. Dyżur w dniach 04.11 do 
10.11.2012r., w godzinach od 9.00 
do 20.00.

7/ VADEMECUM Strzegom , 
Rynek 44, od poniedziałku do piątku 
od godz. 8.00 do 19.00, sobota 8.00 
do 14.00. Dyżur w dniach 07.10 do 
13.10 oraz 09.12 do 15.12.2012r., 
w godzinach 9.00 do 20.00.

8/ VITA Strzegom ul. W. Witosa 7, 
od poniedziałku do piątku od godz. 
8.00 do 19.00, sobota 8.00 do 15.00. 
Dyżur w dniach 21.10 do 27.10 oraz 
23.12 do 29.12.2012r., w godzinach 
9.00 do 20.00.

APTEKI
Apteka „Królewska”, ul. Legnicka 
14, tel. 0/74 649 12 00, Pn – Pt 9:00-
20:00, Sob 8:00-14:00

Apteka „Królewska”, Al.Woj. Pol. 
2a, tel. 0/74 649 21 11, Pn – Pt 8:00-
20:00, Sob. 8:00-16:00

Apteka “Vademecum”, Rynek 44, tel. 
0/74 855 52 06, Pn – Pt 8:00-19:00 , 
Sob. 8:00-14:00

Apteka „VITA”, ul. Witosa 7, 58-150 
Strzegom, tel. 74 / 647-98-70, Pn. - 
Pt. 8:00 - 19:00, Sob. 8:00 - 15:00,  

Apteka “Strzegomska”, Ry-
nek 38, tel. 0/74 855 14 79, Pn 
– Pt 8:00-18:00, Sob 8:00-14:00 

Apteka „Śląska” , ul. Dąbrowskiego 
2, tel. 0/74 855 17 75, Pn – Pt 8:00-
20:00 , Sob 8:00-18:00

Dyżury strzegomskich aptek 

Uczestnicy projektu wraz z zastępcą burmistrz Strzegomia Wiesławem Witkowskim omawiają 
zakres prac, jakim zostanie poddany cmentarz

Pięcioosobowa grupa młodych bezrobotnych pod opieką Mario Hellmicha 17 września 
przyjechała do Morawy, by uczestniczyć w projekcie renowacji cmentarza żydowskiego 
w Strzegomiu, opracowanym przez Güntera Grütznera, kierownika projektów Stowarzy-
szenia na Rzecz Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freienwalde.

Koszty remontu przepustu 
w Goczałkowie Górnym wy-
niósł 5835 zł, w Strzegomiu 
wyremontowano je na łączną 
kwotę 13012,48 zł, w Mora-
wie – 12279,48 zł, w Tom-
kowicach  –  2385,29  zł, 
 w Olszanach – 12124,15 zł, 
w Jaroszowie – 27023,37 zł, 
w Skarżycach – 2950,00 zł, 
natomiast w Żelazowie łącz-
nie – 8532,85 zł. 

Należy podkreślić,  że  zakres prac 
i  sposób  ich  przeprowadzenia 
zostały skonsultowane w czerwcu 
podczas  spotkania  z  przedstawi-
cielami Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, naczelnym  rabinem Polski 
Michaelem Schudrichem  i Tama-
rą Włodarczyk,  przedstawicielką 
Fundacji  Ochrony  Dziedzictwa 
Żydowskiego. 
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Jadwiga Kr ystyna Wró-
blewska, lat 54 mama Igi 

i Dawida, absolwentka Uni-
wersytetu Śląskiego w Kato-
wicach: psychologia wycho-
wawcza. Studiów podyplomo-
wych: psychologia kliniczna 
-socjoterapia ( Dolnośląska 
Szkoła Wyższa Edukacji To-
warzystwa Wiedzy Powszech-
nej we Wrocławiu) - Studia 
Nauk o Rodzinie (Uniwersytet 
Papieski we Wrocławiu); wo-
lontariusz w Towarzystwie 
Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum„ w Żarowie. Członek 
Stowarzyszenia „Edukacja”. 
Pedagog szkolny w Zespo-
le Szkół Ekonomicznych 
w Świdnicy. W szkolnictwie 
pracuję 33 lata. Moje wy-
kształcenie i doświadczenie 

zawodowe pozwoli mi dobrze 
pracować i działać na rzecz 
miasta i gminy Strzegom. 
Aktywnie brałam udział w se-
sjach rady i komisji oświaty 
oraz zdrowia. Uczestniczyłam: 
w pracy komisji konkursowej 
wyboru dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4, 
w spotkaniu z komendantem 
policji oraz straży miejskiej, 
wizytacji szkół gminy, w V 
Turnieju Rajców, turniejach 
wsi. Chciałabym wspierać 
działania młodzieży, uporząd-
kować i zamontować większą 
liczbę ławek rekreacyjnych 
przy ul. Promenady, kreować 
rozwój wsi(np. Grochotów), 
wspierać region Grabów.

Janusz Flaman 37 lat - mgr 
ekonomii, ukończone studia wyż-

sze na Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu. Od dziecka 
mieszkaniec dzielnicy Graby. 
Aktualnie zatrudniony w firmie 
Granit Strzegom S.A., nale-
żącej do jednej ze znaczących 
firm w branży kamieniarskiej, na 
stanowisku specjalista ds. płac. 
Najważniejsze zadania, które do 
tej pory udało mi się zrealizować 
to: kompleksowe uporządkowanie 
rzeki Strzegomki, zagospodaro-
wanie terenu parku na Grabach 
m.in. poprzez wstawienie nowych 
ławek i koszy na śmieci, wyremon-
towanie chodnika i ulicy Dolnej, 
budowa od dawna oczekiwanego 
na Grabach placu zabaw, przy 
Szkole Podstawowej nr 3,wyzna-
czenie dodatkowego przejścia dla 

pieszych i wmontowanie barierek 
ochronnych dla nich przy skrzy-
żowaniu ulic Wałbrzyskiej, Dolnej 
i Jeleniogórskiej, wprowadzenie 
oznakowań informujących o miej-
scach przejść dzieci, dla ich bez-
pieczeństwa, w drodze do Szkoły 
Podstawowej nr 3, doprowadzenie 
do wyrównania i utwardzenia ul. 
Milenijnej i Malinowej, wymiana 
wiaty przystankowej dla miesz-
kańców Grabów. Zadania, które 
chciałbym jeszcze zrealizować 
to: budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3, remont jezdni 
i chodników na ul. Jeleniogórskiej, 
Górniczej i Wałbrzyskiej, budowa 
chodnika na ul. Brzegowej. 

Marta Zięba l.33. Ukoń-
czyłam dziennikarstwo na 
Uniwersy tec ie  Wrocław-
skim. Od 2009 r. prowa-
dzę firmę usługową. Jestem 
radną z ramienia Stowarzy-
szenia Federacja Młodych. 
Uczestniczyłam w 22 sesjach 
Rady Miejskiej. Zgłosiłam 
8 wniosków; poz ytywnie 
zaopiniowane dotyczą: prze-
niesienia siedziby MOPS, 
zmiany sposobu naliczania 
opłat za przedszkola, budowy 
łącznika między ul. Bukową 
i Dębową. wymiany huśta-
wek na placu zabaw przy 
PP3, odbudowy mostków 
na rowach melioracyjnych, 
z loka l izowania  lus t ra  na 

skrzyżowaniu ul. Dworcowej 
i Koszarowej. Bliska jest mi 
tematyka związana z opieką 
społeczną, służbą zdrowia 
i oświatą. Interweniowałam 
m.in. w sprawie dożywiania 
ubogich dzieci. Bardzo cenię 
sobie spotkania z miesz-
kańcami podczas dyżurów 
z Burmistrzem- bezpośredni 
kontakt oraz możliwość po-
mocy konkretnym osobom 
przynosi mi największą sa-
tysfakcję. Moim priorytetem 
na przyszłość jest poprawa 
jakości usług medycznych. 
Kładę również nacisk na 
zaniechanie lokalizacji mar-
ketów w centrum miasta. 

Jan Figurak lat 31, żona Mo-
nika, córki Nadia i Zosia, oraz już 
niedługo syn Aleksander. Radny 
pierwszej kadencji, członek Ko-
misji Budżetu, Finansów, Plano-
wania, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej oraz Komisji 
d.s. Wsi. Strażak OSP Olszany, 
zastępca prezesa Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Olszany, członek 
Stowarzyszenia Strzegomska Ini-
cjatywa Samorządowa, zastępca 
prezesa Rady Powiatowej NSZZ 
„Solidarność” RI. Wraz z żoną 
prowadzę gospodarstwo rodzinne 
we wsi Olszany. Będąc radnym 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
przyczyniłem się, do wykonania 
remontów w budynkach PSP 
w Olszanach, do remontu dróg 

gminnych w Olszanach, wspólnie 
z Radą Sołecką i Radą Parafialną 
pozyskaliśmy pieniądze na remont 
wnętrza kościoła parafialnego 
w Olszanach, czynnie uczestniczę 
w akcjach społecznych organizo-
wanych poprzez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Olszany oraz Radę 
Sołecką wsi Olszany, jako radny 
starałem się również o obniżenie 
stawek podatku rolnego na 2012 r., 
uczestniczyłem w pracach Komisji 
Klęskowej powołanej do szacowa-
nia szkód w uprawach rolniczych 
na terenie gminy Strzegom, przy-
czyniłem się do remontu dróg 
transportu rolnego w gminie 
Strzegom. Przede mną jeszcze 
szereg zadań do zrealizowania 
mających na celu poprawę warun-

ków życia na wsi oraz wyrównanie 
standardów życiowych na wsi 
i w mieście. 

Natalia Łęska lat 66 , wy-
kształcenie średnie, mieszkan-
ka Kostrzy. Mandat radnej 
sprawuję pierwszą kadencje. 
Do wyborów startowałam ze 
Wspólnoty Samorządowej. 
Od 40 lat pracuje społecznie 
na rzecz rozwoju wsi Kostrza. 
Współtworzyłam zespół „Ko-
strzanie”. Moje zaangażowanie 
doprowadziło do wybudowa-
nia oddzielnej kotłowni dla 
świetlicy oraz garderoby dla 
zespołu i uruchomienia punktu 
lekarskiego. Pracując jako radna, 
wspieram i nadal będę wspierać 

wszystkie działania na rzecz 
rozwoju wsi naszej gminy – 
remonty dróg po zakończeniu 
kanalizacji i utrzymania do-
tychczasowej sieci szkół. Jest 
radną aktywną, często składa-
jącą wnioski na radzie, zadającą 
pytania, śledzące bieżące działa-
nia. Wielokrotnie wnioskowała 
m.in. o poprawę stanu dróg, 
wyeliminowania problemu 
przeładowanych ciężarówek, 
przecięcie drzew przy drogach 
i w wielu innych tematach. Jest 
osobą bardzo ciepłą i serdeczną, 
oddaną mieszkańcom. 

Andrzej Gregorczyk, lat 
44, wykształcenie wyższe 
magisterskie, radny w trzech 
kadencjach, w latach 2006 
– 2010 pełnił funkcję wi-
ceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, ak-
tualnie pracuje w dwóch ko-
misjach: Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji  ds. Kultury, 
Sportu i Rekreacji. 

-  W  z w i ą z k u  z  p r a c ą 
w oświacie duży nacisk kła-
dę na pomoc i współpracę 
z młodzieżą miasta i gminy 
Strzegom. Jednym z więk-

szych moich osiągnięć na tym 
podłożu jest połączenie Dirt 
Parku i Skate Parku w jedną 
całość oraz coroczna organi-
zacja na tym terenie Dirt Pik-
niku – mówi.- Inne pozostałe 
osiągnięcia w trakcie tych 
trzech kadencji, tj. kanaliza-
cja, remonty dróg i inne waż-
ne inwestycje są tak moim, jak 
i pozostałych radnych oraz 
burmistrza sukcesem. Tak 
samo jak ewentualne porażki. 
Podsumowując, uważam, że 
nigdy nie jest tak dobrze, żeby 
nie mogło być lepiej.

Radni o sobie i swoich planach

Radni podjęli 5 uchwał. Jedną 
z nich była uchwała dot. zmian 
w budżecie gminy Strzegom 
w 2012 r. Wśród wielu pozycji 
warto wspomnieć o przezna-
czeniu 80 000 zł na zadanie pn. 
„udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów podłą-
czeń budynków do zbiorowego 
systemu kanalizacyjnego”. Do-
finansowanie to jest przezna-
czone szczególnie dla wsi: Gra-
nica, Tomkowice i Modlęcin 
Mały. Zwiększono wydatki na 
dodatkowe zatrudnienie osób 

bezrobotnych oraz na zadania 
administracji zleconej w kwocie 
121 572 zł (dodatkowe infor-
macje na stronie 3). 

Wpisano także do budżetu 
gminy Strzegom kwotę 30 000 
zł na wykonanie dokumentacji 
projektowej boisk do piłki 
nożnej z elementami lekko-
atletycznymi na terenie OSiR 
w Strzegomiu – Pojawiła się 
naprawdę duża szansa na pozy-
skanie dofinansowania z Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Marszałkowskiego 

w ramach programu „Dolny 
Śląsk dla Królowej Sportu” na 
modernizację profesjonalnej 
bieżni lekkoatletycznej, bieżni 
do skoku w dal i miejsca do 
rzutu kulą – mówi burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchy-
ta. – Dlatego musieliśmy tak 
szybko zabezpieczyć w tego-
rocznym budżecie kwotę 30 tys., 
a w przyszłorocznym 32 tys. na 
dokumentację projektową, by 
móc złożyć jeszcze w tym roku 
wniosek do marszałka. 

W trakcie czwartkowej se-
sji podjęto również uchwałę 
zmieniającą dotychczasową 
uchwałę w sprawie warunków 
i trybu przyznawania nagród 
i wyróżnień dla trenerów oraz 
innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalno-
ści sportowej. Zmiana dotyczy 
zapisu określającego wysokość 
nagrody – od teraz będzie 

wynosić 1.300,00 zł brutto. 
Zmieniły się także terminy 
składania wniosków. Należy je 
składać w Wydziale Obsługi 

Interesantów w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w terminie: 
do 25 lutego, 30 lipca oraz 30 
listopada.

Dodatkowo podjęto uchwałę 
dot. zmian wieloletniej progno-
zy finansowej gminy Strzegom, 
uchwalającą miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzen-

nego obszaru położonego w ob-
rębie wsi Goczałków w rejonie 
ul. Strzegomskiej oraz zmie-
niającą miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie 
wsi Kostrza.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Obradowali strzegomscy radni
Ważne sprawy dla miasta i gminy Strzegom były przedmiotem ostatniej sesji Rady Miejskiej. O czym zdecydowano tym razem?

Pieniądze na dodatkowe zatrudnienie osób bezrobotnych, 
na wykonanie dokumentacji projektowej boisk do piłki noż-
nej wraz z elementami lekkoatletycznymi na terenie miej-
scowego OSiR-u, na dofinansowanie kosztów podłączeń 
budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego - to tyl-
ko niektóre zagadnienia, którymi zajmowali się strzegomscy 
radni w trakcie 27. Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która 
odbyła się w dniu 27 września br.
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W niedzielę, 23 września br. 
w Rusku odbyło się „IX Spo-
tkanie Religijno-Patriotyczne” 
poświęcone pamięci wszystkich 
poległych oraz żyjących jesz-
cze więźniów byłego obozu 
pracy. Honorowy patronat nad 
uroczystością objęli: biskup 
świdnicki - Ignacy Dec oraz 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta. 

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 12.00 mszą św. koncele-
browaną w kościele p.w. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Rusku, 
której przewodniczył ks. Jan Olen-
der – proboszcz Parafii Jaroszów. 
Księdzu Janowi towarzyszyli przy 
ołtarzu koncelebransi: o. Wiesław 
Waśniowski - paulin z Australii, ks. 
Andrzej Mucha SAC i ks. Tomasz 
Idczak SAC - pallotyni, którzy od 
niedzieli rozpoczęli głoszenie misji 
świętych w Parafii Jaroszów. Ks. 
Tomasz wygłosił bardzo piękną 
i bogatą w treści okolicznościową 
homilię. Liturgię eucharystyczną 
oprawą muzyczną ubogacił trady-
cyjnie zespół wokalno-instrumen-
talny „Jeruzalem” z Jaroszowa. 

Po mszy św. nastąpiło procesyjne 

przejście z kościoła na cmentarz 
w Rusku przed tablicę pamiąt-
kową pn. „Golgota komunizmu”, 
gdzie złożono okolicznościowe 
wieńce i kwiaty oraz odmówiono 
modlitwę za Ojczyznę i więź-
niów poległych w stalinowskich 
i nazistowskich łagrach i obozach 
pracy. Słowo refleksji skierował do 
uczestników Zbigniew Suchyta 
-burmistrz Strzegomia. Wśród 
przybyłych gości i uczestników tej 
podniosłej uroczystości był również 
Tadeusz Kazimierz Mróz z Wro-
cławia (były więzień w OPW 
Jaroszów), który podzielił się z ze-
branymi krótką autorefleksją nt. or-
ganizowania w Rusku uroczystości 
poświęconych pamięci poległych 
więźniów. Po złożeniu kwiatów 
odśpiewano wspólnie pieśń „Boże 
coś Polskę”. 

O godz. 14.00 uczestnicy 
spotkania przybyli do Świetlicy 
Wiejskiej w Rusku. Organiza-
torzy powitali przybyłych gości 
i wszystkich uczestników tej 
podniosłej uroczystości oraz za-
prosili na przygotowany pyszny 
słodki poczęstunek. Następnie 
rozpoczęło się krótkie semina-
rium popularno-naukowe nt. 
„Obozu Pracy Więźniów w Ru-

sku”, któremu przewodniczyli: 
Adam Pleśnar - przewodniczący 
Zarządu Głównego Ruchu Wol-
nych Demokratów z Wrocławia 
i Tomasz Dziurla - radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu oraz 
przewodniczący Stałego Komi-
tetu organizującego spotkania 
w Rusku. W ramach semina-
rium wygłoszony został jeden 
referat, przygotowany przez dra 
Ksawerego Jasiaka - starszego 
inspektora Oddziałowego Biura 
Edukacji Publicznej IPN we 
Wrocławiu Delegatura w Opolu 
nt. „Młodzieżowe organizacje 
konspiracyjne działające na Ślą-

sku w latach 1945-1956. Zarys 
problematyki”.

Po wygłoszonym referacie wy-
wiązała się burzliwa dyskusja 
zapoczątkowana przez Tade-
usza Kazimierza Mroza – by-
łego więźnia OPW w Rusku, 
w tym również pojawiły się liczne 
wypowiedzi i pytania ze strony 
uczestniczek i uczestników se-
minarium. 

Wszystkich zainteresowanych 
już dziś zapraszamy na kolejne, 
jubileuszowe, spotkanie w przy-
szłym roku. 

Organizatorzy 
Zdjęcia: Tomasz Wanecki

kultura

Niezwykle miła, radosna, ale 
też wzruszająca atmosfera 
towarzyszyła uroczystości 
podsumowania kariery zawo-
dowej Urszuli Jarosińskiej – 
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Strzegom. Na 
jej benefis przyszło wiele osób, 
które chciały podziękować za 
współpracę i za wszystko, co 
zrealizowała w trakcie swojej 
długoletniej pracy na rzecz 
rozwoju bibliotek w gminie 
Strzegom.

Uroczystość odbyła się w dniu 
28 września br. w Strzegom-
skim Centrum Kultury. Wśród 
zaproszonych gości nie mogło 
zabraknąć Andrzeja Tywsa – dy-
rektora Dolnośląskiej Biblioteki 
Publicznej, władz samorządowych 
Strzegomia, księży, dyrektorów 
placówek oświatowych, przed-
stawicieli stowarzyszeń gminy 
Strzegom, przyjaciół, znajomych 
i najbliższej rodziny. 

O dzieciństwie, wczesnej mło-
dości, latach nauki, kolejnych eta-
pach kariery zawodowej obecni na 
sali widowiskowej w SCK mogli 
dowiedzieć się za pośrednictwem 
specjalnie na tę okazję przygoto-
wanej prezentacji mulimedialnej. 
Wielką niespodzianką sprawiły 
swojej szefowej pracownice Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny Strzegom, które dały próbkę 
swoich umiejętności aktorskich, 
przedstawiając żartobliwy skecz 
o dyrektor Jarosińskiej.

O prawdziwej, szczerej przy-
jaźni z nią opowiadała Amanda 
Różańska, honorowy prezes To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej. - Znam się z Ulą 
od kilkudziesięciu lat. Wspólnie 
realizowałyśmy wiele pomy-
słów i przedsięwzięć. Zawsze 

podziwiałam jej pogodę ducha, 
niejednokrotnie podawała, choć 
życie jej nie rozpieszczało, po-
mocną dłoń słabszemu i bardziej 
potrzebującemu. 

Bardzo ważnym momentem 
piątkowego benefisu było podzię-
kowanie włodarzy Strzegomia 
za pracę Urszuli Jarosińskiej na 
rzecz miasta i jego mieszkańców. 
Na scenie pojawili się: Bronisław 
Lesiak, Ryszard Rossa, Roman 
Asynger i Zbigniew Suchyta. 
Ten ostatni zwracając się do 
bohaterki dnia powiedział – 
Twoje życie jest książką, a my 
wspólnie przeżyliśmy wiele jej 
rozdziałów. W dzisiejszym dniu 
pragnę podziękować Ci za to, że 
zawsze byłaś z ludźmi i nauczyłaś 
nas szacunku do książek. Siłę 
i niespożytą energię podkreślał 
z kolei Roman Asynger. – Swo-
imi cechami charakteru zarażała 
nas Pani wszystkich dookoła. Pa-
miętam, jak była powódź 1000-
lecia w 1997 r. i wtedy pomagałaś 

naszej społeczności przy budowie 
tamy. Warto dodać, że burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 
wręczył dyrektor Jarosińskiej 
medal wydany z okazji 770-lecia 
nadania praw miejskich naszemu 
miastu.

O wielkiej sympatii, jaką darzo-
na jest w naszej gminie i poza nią 
Urszula Jarosińska niech świadczy 
liczba osób, które wręczyły jej 
okolicznościowe kwiaty i drobne 
upominki. Ta część uroczystości 
trwała naprawdę długi czas.

- Dziękuję wszystkim za obec-
ność i chcę podkreślić, że bez 
Waszej pomocy i zaangażowania 

nic nie udałoby mi się zrealizować 
– podsumowała wyraźnie wzru-
szona Urszula Jarosińska. 

Jednak to nie jest koniec jej 
przygody z biblioteką. Jak zapew-
nił burmistrz Zbigniew Suchyta, 
otrzyma ona zadanie zorganizo-
wania filii biblioteki na terenie 
osiedla przy ul. Kochanowskiego 
w Strzegomiu.

Dodajmy, że piątkowy benefis 
uświetniły występy artystyczne 
dzieci z Publicznego Przedszkola 
nr 3 w Strzegomiu oraz zespołu 
muzycznego „Retro”.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Nie kończę swojej przygody z biblioteką
Ciepła, serdeczna, swoją energią zarażająca wszystkich dookoła – takie są opinie mieszkańców Strzegomia o Urszuli Jarosińskiej 

„IX Spotkanie Religijno-Patriotyczne” w Rusku
Oddali cześć poległym i żyjącym więźniom byłego obozu pracy. Na uroczystość przybyli dorośli i młodzież 

W dniu 4 października br. 
o godz. 15.30 nastąpi odsło-
nięcie pamiątkowej tablicy 
poświęconej zasłużonemu 
mieszkańcowi naszego miasta, 
Honorowemu Obywatelowi 
Strzegomia – Walentemu 
Wyrwie. Tablica umieszczona 
jest na froncie kamienicy na ul. 
Bohaterów Getta 4 w Strze-
gomiu, gdzie mieszkał.

Inicjatorem odsłonięcia po-
wyższej tablicy jest Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej. – Chcemy 
w ten sposób upamiętnić tę 
szacowną osobę i podkreślić 
jej wkład w krzewienie i roz-
wój naszej lokalnej kultury 
– mówi prezes TMZS, Ed-
mund Szczepański. Po akcie 
odsłonięcia tablicy uczestnicy 
uroczystości przejdą do Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel”, gdzie odbędzie się 
wieczór wspomnień o Walen-
tym Wyrwie.

Walenty Wyrwa urodził się 
26 grudnia 1914 r. w Rotthau-
sen, zm. 20 stycznia 2010 r. 
w Strzegomiu. Tytuł Honoro-
wego Obywatela Strzegomia 
otrzymał 31 maja 1999 r. (jako 
drugi w kolejności, pierwszym 

był ks. prałat Stanisław Si-
wiec). Radni Rady Miejskiej 
gminy Strzegom uhonorowali 
go tym zaszczytnym wyróżnie-
niem za ogromne i długoletnie 
zasługi na polu krzewienia 
oraz kultywowania lokalnej 
kultury, prowadzenie kroniki 
miasta i  gminy Strzegom 
oraz za sprawowanie funkcji 
społecznego opiekuna zabyt-
ków. Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców Strzegomia do 
uczestnictwa w tej uroczy-
stości.

Tekst: Tomasz Wanecki
Zdjęcie: archiwum 
Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu

Strzegomianie pamiętają 
o Walentym Wyrwie

Urszula Jarosińska (z domu Lech) urodziła się w 1951 r. w miejscowości Pnikut 
na terenach byłego ZSRR. W 1969 r. rozpoczęła pracę w Bibliotece Gromadzkiej 
w Jaroszowie na stanowisku kierowniczym. W 1974 r. objęła stanowisko 
dyrektora strzegomskiej biblioteki. W 1984 r. przyznano jej Honorowy Dyplom 
Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, a w 2008 r. zostaje Bibliotekarzem Roku i jednocześnie otrzymuje 
Złoty Krzyż Zasługi. Była radną Rady Miejskiej w Strzegomiu, aktywnie działa 
w Towarzystwie Miłośników Ziemi Strzegomskiej.

Chwila zadumy nad poległymi na terenie byłego obozu 
pracy w Rusku
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Do grona pereł architektonicz-
nych, położonych na szlaku 
Via Sacra dołączyła Bazylika 
Strzegomska i pałac w Mora-
wie. Taką wiadomość oficjalnie 
przekazał dr Volker Dudeck - 
wiceprezes Towarzystwa Mar-
ketingowego Górnych Łużyc i 
Dolnego Śląska w Niemczech 
podczas „Majówki na Granito-
wym Szlaku” w Morawie, która 
odbyła się 23 września br. 

W uroczystości, której organiza-
torem i sponsorem była Lokalna 
Grupa Działania” Szlakiem Gra-
nitu”, wzięli udział przedstawiciele 
Towarzystwa Marketingowego 
Górnych Łużyc i Dolnego Śląska 
w Niemczech, władz powiatowych 
i gminnych, Lokalnej Grupy Dzia-
łania” Szlakiem Granitu”, Parafii 
Rzymskokatolickiej w Strzegomiu, 
Fundacji św. Jadwigi w Morawie, 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy 
gminy.

W okolicznościowych prze-
mówieniach zaproszonych gości 
podsumowano podjęte działania 
oraz skierowano słowa uznania i 
podziękowania w stronę partnerów 
projektu.

Zygmunt Worsa, starosta po-
wiatu świdnickiego podkreślił 
duże znaczenie współpracy po-
wiatu z Fundacją św. Jadwigi, 
szczególnie przy projekcie rato-
wania parku i przy organizowa-
niu dużego projektu malarskiego 
„Park Krajobraz Przestrzeń sztu-
ki”, którego poplenerowa wy-
stawa jeździła po całej Europie. 
- Bardzo się cieszę, że program 
turystyczny Via Sacra może 
znaleźć swój finał tu w Morawie 
i mam nadzieję, że cała Europa 
będzie przyjeżdżała również do 
nas, a zaczynać będzie właśnie w 
Zittau - powiedział.

Nawiązując do walorów prze-
pięknej i monumentalnej bazyliki 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia wspomniał o działa-
niach dwóch osób, które przyczyni-
ły się do zachowania jej dzisiejszego 
blasku: ks. prałacie Stanisławie 
Siwcu i obecnym ks. prałacie 
Marku Babuśce, godnym następcy 
i kontynuatorze prac wielkiego 
poprzednika. Podobna sytuacja, jak 
zaznaczył, zaistniała w Morawie, 
kiedy po latach funkcjonowania w 
Pałacu Stadniny Koni pojawiła się 
pani Melitta Sallai, dzięki której 
pałac przetrwał do dziś. Obecnie 
ma swoją godną następczynię - 
Marie Therese von Werner. - To 
piękny duet działający w Morawie. 
Dzięki tym ludziom Strzegom 
i Morawa dołączają do Szlaku 
„Świętej Drogi” - stwierdził.

- Wielką radością dla mnie 
jest to, że w ten słoneczny piękny 
dzień mogę zdobyć dwóch nowych 
partnerów do Via Sacra - ten 
przepiękny obiekt przed naszymi 

oczami i wspaniała bazylika pw. św. 
App. Piotra i Pawła w Strzegomiu. 
Jestem porażony wielkością tego 
domu bożego - oznajmił dr Volker 
Dudeck, wiceprezes Towarzystwa 
Marketingowego Górnych Łużyc 
i Dolnego Śląska w Niemczech. W 
swoim wystąpieniu poinformował, 
że idea powstania Via Sacra zrodzi-
ła się 10 lat temu w Zittau celem 
rozpropagowania jego zabytków, 
a przede wszystkim unikatowej 
Wielkiej Zasłony Wielkopostnej 
z 1472 roku. Mówca prześledził 
najważniejsze z 16 stacji Via Sacra, 
wskazując na ich walory architek-
toniczne i ich przekaz duchowy. 

Ks. prałat Marek Babuśka, 
kustosz bazyliki podziękował 
władzom miasta za otrzymane 
niedawno odznaczenie - złoty 
medal „Za opiekę nad zabytkami”. 
W swej wypowiedzi odniósł się do 
znaczenia słowa „droga” w języku 
greckim, co oznacza metodę. Za 
taką metodę kontemplacji wielkiej 
spuścizny wieków - w drodze i w 

głębokiej zadumie - podziękował 
przekazując na ręce wiceprezesa 
towarzystwa albumy o naszym 
dziedzictwie śląskiego kościoła i 
kościołów diecezji świdnickiej. Po-
dziękował również Krzysztofowi 
Kaszubowi, miłośnikowi historii 
bazyliki, który najpiękniej opowia-
da jej historię zwiedzającym.

W imieniu mieszkańców gminy 
Strzegom, burmistrz przekazał dla 
delegacji niemieckiej upominek 
„Granitowe Serce Polski” z za-
pewnieniem, że jest ono szczere, 
otwarte i serdeczne.

Na zakończenie dr Volker Du-
deck przekazał oficjalnie partnerom 
Via Sacra tablice do oznakowania 
obiektów, które od dziś zawisną 
na ich fasadach. Odtąd bazylika 
i pałac znajdą się w gronie pereł 
architektonicznych i zaistnieją we 
wszystkich folderach i broszurach, 
opracowanych przez projekt Via 
Sacra.

Tekst i zdjęcia: 
Grażyna Kuczer

II Festiwal Subkultur stwo-
rzony przez Tomasza Marcza-
ka, dyrektora strzegomskiego 
LO, a dofinansowany przez 
Urząd Miejski w Strzego-
miu kolejny raz okazał się 
niesamowitym wydarzeniem 
muzycznym, podczas którego 
emocje sięgnęły zenitu. 

Impreza, która odbyła się w mi-
nioną sobotę (29.09) była połącze-
niem konkursu dla młodych kapel 
z dawką świetnej muzyki. Gwiaz-
dą Festiwalu był zespół Redical 
Soul Amunition. Swój koncert 
dał również zwycięzca I edycji: 
zespół K- Dzielnia. Do rywalizacji 
o nagrodę główną o wartości 1500 
zł i po 550 zł za drugie i trzecie  
stanęli: Cool Time, The Avengers 
Group, ERROR, Prosto z wosku, 
Vexing Question i STRIKER. 
Publiczność i jury niesamowitą 
energią porwał strzegomski zespół  
„Prosto z wosku”, który otrzymał 
nagrodę główną. II miejsce zajął 
Error, a trzecie Vexing Question. 
Organizatorom i wykonawcom 
gratulujemy!

(red)
Fot. (red)

Na szlaku Via Sacra

Wielki muzyczny Festiwal młodych!

Dwa strzegomskie obiekty będą promowane w międzynarodowych folderach promocyjnych

To było wspaniałe święto młodych muzyków . – Impreza była super, czekamy na kolejną! – mówili uczestnicy

W Sali Kolumnowej Dol-
nośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu 
odbyło się 27 września 2012 
r. spotkanie podsumowujące 
akcję „Mogiłę Pradziada Ocal 
od Zapomnienia”, zainicjo-
waną przez redaktora TVP 
Wrocław„ Studio Wschód” 
Grażynę Orłowską - Sondej 
i rozpropagowaną wśród mło-
dzieży przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty Beatę Paw-
łowicz. 

Na podsumowanie tego-
rocznych dzia łań zosta l i 
zaproszeni przedstawiciele 
młodzieży, nauczycieli, dyrek-
torów placówek oświatowych, 
duchowieństwa, Związku 
Sybiraków oraz władz sa-
morządowych. Strzegom re-
prezentowały na spotkaniu 
Ewa Tutka, zastępca dyrek-
tora Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących oraz Kamila 
Mazur nauczycielka historii 
i opiekunka młodzieży szkol-
nej, porządkującej w ramach 
tegorocznej akcji cmentarz w 
Drohobyczu. 

Miłym akcentem spotkania 
było wręczenie podziękowań 
za udział w akcji przedsta-
wicielom władz samorządo-
wych, dyrektorom, opieku-
nom młodzieży, duchownym 
oraz członkom Związku Sybi-
raków. Całości dopełnił pokaz 
filmu, będącego wspomnie-
niem tegorocznej akcji. 

W efekcie szeroko zakrojonych 
działań ponad 100 tys. młodych 
ludzi wzięło udział w całej akcji. 
350 uczniów pracowało przy 
porządkowaniu cmentarzy na 
kresach. Dzięki nim 32 nekro-
polie odzyskały swój dawny 
blask. Jak często podkreślano, 
akcja „Mogiłę Pradziada Ocal 
od Zapomnienia” to coś więcej 
niż porządkowanie cmentarzy, 
to lekcja wielka historii, niekiedy 
własnej rodziny. 

Grażyna Orłowska – Son-
dej poinformowała, że akcja, 

którą rozpoczęła 13 lat temu 
nabiera z roku na rok coraz 
szerszych rozmiarów. Coraz 
więcej ludzi pragnie porząd-
kować nekropolie wschodnie. 
Na dzień dzisiejszy wpłynęło 
już 500 zgłoszeń od ludzi 
pragnących pomóc w pra-
cach porządkowych w 2013 
r. To daje nadzieję, że 128 
zaniedbanych nekropolii na 
Kresach Wschodnich zo-
stanie uratowanych, właśnie 
dzięki mieszkańcom Dolnego 
Śląska.

Idea porządkowania zapo-
mnianych nekropolii zainspi-
rowała samorządy do działań 
o lokalnym charakterze. 

- Wariantem i kontynuacją 
akcji „Mogiłę Pradziada Ocal 
od Zapomnienia” jest idea 
porządkowania cmentarzy 
również na naszym terenie. 
Jeździmy na Ukrainę i bę-
dziemy jeździć, bo to jest 
chlubne dzieło, ale swoje 
cmentarze mamy zarośnięte. 
W tym temacie mamy dużo 
do zrobienia. Akcja redaktor 
Grażyny Orłowskiej – Sondej 
z TVP Wrocław spowodowa-
ła, że nasze zainteresowania 
poszły dalej. Godne naślado-
wania w chwili obecnej jest 
uczestnictwo młodzieży z 
Zespołu Szkół w Strzegomiu 
w projekcie niemieckim pn. 
„Renowacja Cmentarza Ży-
dowskiego w Strzegomiu”. 
Zainspirowani do działania w 
tym zakresie, zainteresowali-
śmy się dwoma cmentarzami 
niemieckimi w naszej gminie. 
Zespół Szkół posprząta i 
otoczy opieką cmentarz w 
Żelazowie, natomiast Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
uporządkuje wiosną cmentarz 
w Rogoźnicy. Mogiły tych, 
którzy tutaj leżą też będą 
uszanowane i  ocalone od 
zapomnienia – oznajmił bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. 

Grażyna Kuczer

04.10.2012, godz. 15.30 – Cen-
trum Aktywności Społecznej 
Karmel – Odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej poświęconej Wa-
lentemu Wyrwie wieloletniemu 
kronikarzowi Strzegomia, godz. 
16.00 – Wieczór wspomnień 
dedykowany Walentemu Wy-
rwie z udziałem przedstawicieli 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej.
11.10.2012, godz. 8.00 – Sala 
widowiskowa SCK – pasowanie 
uczniów klas I – uroczystość przy-
gotowana przez PSP nr 2.
12.10.2012, godz. 9.00 – Sala 
widowiskowa SCK –Dzień Na-
uczyciela. Pasowanie uczniów klas 
pierwszych – uroczystość przygo-
towana przez Gimnazjum nr 2.
13.10.2012, godz. 18.00 – Sala 
widowiskowa SCK – 74 RAP 
FALL – koncert z udziałem: 
Lucky Dice,Solar/Białas, Vixen, 
Miro/Beem, Salut!Sound System. 
Bilety w cenie 20 zł
15.10.2012, godz. 8.30, 11.30 - 
Sala Widowiskowa SCK – „Dla-
czego Nemo żyje?” – spotkanie 
filmowe (pojęcie filmu animowa-
nego, techniki charakterystyczne 
dla animacji, typy animacji, spo-
soby rejestracji animacji na filmie, 
projekcja filmu animowanego).
20.10.2012, godz. 18.00 – Sala 
widowiskowa SCK – „Dieta 

cud” – spektakl komediowy w 
gwiazdorskiej obsadzie. Satyra 
na telewizyjne czasy, gdzie czło-
wiek – najmniej ważny element 
wszechobecnego show staje się 
narzędziem świętej oglądalności, 
produktem wypełniającym czas 
między blokami reklamowymi. 
Bilety w cenie 70 zł.
21.10.2012, godz. 15.00 – Sala 
widowiskowa SCK – XXIV 
Spotkania z Piosenką Religijną i 
Refleksyjną. Koncert z udziałem 
solistów, chórów parafialnych, 
scholi, zespołów wokalno – in-
strumentalnych.
23.10.2012, godz. 9.00 – Sala 
widowiskowa SCK – 40 lecie 
Zespołu Szkół Specjalnych w 
Strzegomiu – uroczystość jubi-
leuszowa.
Imprezy wyjazdowe:
6.10.2012, godz. 19.00 – Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu – 
„Sorry Winnetou” – komedia 
muzyczna w reżyserii Piotra Ra-
tajczaka. Czy ktoś jeszcze czytuje 
powieści o Indianach? Reżyser 
przywołuje serię obrazów żywcem 
wyciętych z najlepszej tradycji 
westernu. Importuje na współ-
czesną scenę świat wykreowany 
przez hollywoodzką wyobraźnię, 
zaprasza do zabawy, kusi, mami 
i zaskakuje! 

(red)

Ocalili mogiły pradziadów 

Co się będzie działo w Strzegomiu?
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Maria Krupnik jest mieszkan-
ką wsi Godzieszówek. Wspól-
nie z mężem Stanisławem 
od 39 lat prowadzi, objęte po 
rodzicach męża, gospodarstwo 
rolne o powierzchni 100 ha, 
którego produkcja ukierunko-

wana jest na uprawę buraków 
cukrowych, rzepaku, pszenicy i 
jęczmienia. Pani Maria udziela 
się również społecznie. Uwiel-
bia sztukę ludową. Przez około 
12 lat była członkinią zespołu 
Folklorystycznego „ Kostrza-
nie”. - Bardzo lubię ludzi i 
pracę z nimi. Jestem wdzięczna 
burmistrzowi Strzegomia Zbi-
gniewowi Suchycie, że miałam 
taką możliwość uczestniczyć w 
pracach zespołu „Kostrzanie”. 
Tam nauczyłam się wszystkie-
go: tańca, śpiewu, współżycia 
z ludźmi i przede wszystkim 
uśmiechu. Dzięki koncertom 
zespołu poznałam wiele kra-
jów, obyczajów, nauczyłam się 
dyscypliny. „Kostrzanie” to było 
moje życie, czasem zespół był 
ważniejszy niż wszystko inne. 
Folklor trzeba pokochać. Ja go 
kocham - powiedziała Maria 
Krupnik, starościna Diece-
zjalnych i Gminnych Dożynek 
2012 w Strzegomiu. Państwo 
Krupnik wychowali trójkę 
dzieci. Cała rodzina pozostała 
wierna wsi. 

Zdzisław Kudyba jest rol-
nikiem z powołania. Kon-
tynuuje zawód przodków. 
Gospodarstwo rolne przejął 

po rodzicach. Jako przedsta-
wiciel trzeciego już pokolenia 
rolników, gospodaruje na 50 
ha, uprawiając rzepak, zboże, 
w tym pszenicę. W okolicy 
znany jest z uprawy truska-
wek i malin. Samodzielnie 
gospodaruje już od 25 lat. 
Obecnie wspólnie z bratem 
modernizują gospodarstwo, 
komple tu ją  park  masz y-
nowy i budują garaże dla 
nowo zakupionych maszyn. 
Modern izac ja  gospodar-
stwa to sprawa priorytetowa. 
Zdzisław Kudyba doskonale 
łączy pracę na roli z pracą 
społeczną i pełnionymi od 
10 lat obowiązkami sołtysa. 
Cieszy się dużym zaufaniem 
społecznym. Świadcz y  o 
tym trzecia  już kadencja 
pracy samorządowej na rzecz 
Sołectwa Strzegom, które 
nieustannie promuje. Od 20 
lat jest żonaty. Wraz z żoną 
Justyną wychowują trójkę 
dzieci. Cały swój wolny czas 
poświęca rodzinie. Powie-
rzone mu obowiązki starosty 
na dożynkach potraktował z 
dużą odpowiedzialnością.

RED

Podczas Dożynek Diece-
zjalnych i Dożynek Gmin-
nych, które odbyły się 16 
września w Strzegomiu zo-
stały wręczone medale dla 
długoletnich rolników. Tym 
odznaczeniem uhonorowano 
ponad 40 osób. 

Wręczenie okolicznościo-
wych medali poprzedziła nie-
dzielna msza święta o godz. 
13.00 w Bazylice Mniejszej,  z 
okazji nadania miastu patrona-

tu świętych apostołów Piotra i 
Pawła oraz 10. rocznicy nada-
nia tytułu Bazyliki Mniejszej.  
We mszy uczestniczyli wierni 
z całej gminy i  była ona 
transmitowana na świat w 
TVP Polonia. Następnie na 
strzegomskim Rynku odbyły 
się obchody Dożynek Die-
cezjalnych, podczas których 
swój dorobek zaprezentowały 
sołectwa gminy Strzegom.

RED

Oni byli starostami dożynek

Medale w święto plonów  
dla zasłużonych rolników 

Każda z wiejskich świetlic 
dba o to, że program był dla 
mieszkańców jak najbardziej 
atrakcyjny i zróżnicowany. 
Także w tym miesiącu oferta 
jest bogata. Będą zajęcia kul-
turalne, rekreacyjne i sportowe. 
Oto, co będzie działo się do 16 
października? 
JAROSZÓW
03.10.2012, godz. 15.00 – Jesienne kom-
pozycje z liści – zajęcia plastyczne
05.10.2012, godz. 14.00 – Obserwujemy 
pracę rolników – wycieczka po okolicy
09.10.2012, godz. 16.00 – Owocowe i 
warzywne surówki – zajęcia kulinarne
15.10.2012, godz. 15.00 – Zwierzątka z 
masy solnej – zajęcia plastyczne
ŚWIETLICA OSIEDLOWA – 
GRABY
02.10.2012, GODZ. 15.00 – Jesienny 
pejzaż – zajęcia plastyczne
11.10.2012, godz. 15.00 – Kwiaty dla 
naszej Pani – konkurs plastyczny
15.10.2012, godz. 14.00 – Turniej gier 
stolikowych
GOCZAŁKÓW
02.10.2012, godz. 14.30 – Rozgrywki 
sportowe na świeżym powietrzu
10.10.2012, godz. 15.00 – Zbieramy dary 
natury – wycieczka do parku
BARTOSZÓWEK
03.10.2012, godz. 16.00 – Kasztanowe 
figurki – zajęcia plastyczne
05.10.2012, godz. 16.00 – Przy kominku 
na kawie – spotkanie dla mieszkańców 
wsi
09.10.2012, godz. 16.00 – Gry i zabawy 
na placu zabaw

12.10.2012, godz. 16.00 – Dzień pie-
czonego ziemniaka – spotkanie przy 
ognisku
16.10.2012, godz. 16.00 – Obrazy jesieni 
– zajęcia plastyczne
TOMKOWICE
01.10.2012, godz. 15.00 – Dzień Chło-
paka – zabawa przy muzyce
04.10.2012, godz. 16.00 – Święto pieczo-
nego ziemniaka – ognisko
08.10.2012, godz. 17.00 – Polska złota 
jesień – zajęcia plastyczne
10.10.2012, godz. 15.00 – Zgaduj zga-
dula – zabawa w skojarzenia
12.10.2012, godz. 17.00 – Gry i zabawy 
świetlicowe
14.10.2012, godz. 16.00 – Dzień Na-
uczyciela – konkurs na portret wycho-
wawcy
GODZIESZÓWEK
03.10.2012, godz. 15.00 – Dary jesieni – 
kompozycje jesienne
04.10.2012, godz. 15.00 – Gry i zabawy 
zręcznościowe
11.10.2012, godz. 15.00 – Zabawa z 
ziemniakami – zajęcia twórcze
STANOWICE
02.10.2012, godz. 16.00 – Maska z papie-
rowego talerzyka – zajęcia plastyczne
03.10.2012, godz. 16.00 – Jak wyobrażasz 
sobie świat za sto lat? – pogadanka
08.10.2012, godz. 16.00 – Jesienne 
drzewko – witrażyk
09.10.2012, godz. 16.00 – Świetlicowe 
kalambury
11.10.2012, godz. 16.00 – Warzywne 
figurki – zajęcia plastyczne
12.10.2012, godz. 16.00 – Turniej tenisa 
stołowego
15.10.2012, godz. 16.00 – Makieta 
wesołego podwórka
ROGOŹNICA
01.10.2012, godz. 16.00 - Gry i zabawy 
świetlicowe

02.10.2012, godz. 16.00 – Jesienne stroje 
– prace z papieru i liści
08.10.2012, godz. 16.00 – Barwy jesieni 
– zajęcia plastyczne
09.10.2012, godz. 16.00 – Turniej war-
cabowy
15.10.2012, godz. 16.00 – Jesienne ludzi-
ki – prace z kasztanów i szyszek
GRANICA
01.10.2012, godz. 16.00 – Las jesienią – 
prace plastyczno – techniczne
08.10.2012, godz. 16.00 – Warzywa jako 
dary jesieni – małe formy teatralne
10.10.2012, godz. 16.00 – Co daje nam 
las – plastelinkowa wyklejanka
OLSZANY
03.10.2012, godz. 14.00 – Mój ulubiony 
nauczyciel – wykonanie upominków i 
pogadanka
11.10.2012, godz. 14.00 – Czym jest dla 
mnie edukacja – zajęcia plastyczne
16.10.2012, godz. 14.00 – Przejawy zła 
we współczesnym świecie – pogadanka
MIĘDZYRZECZE
04.10.2012, godz. 15.00 – Kasztanowe 
ludziki – zajęcia plastyczne
05.10.2012, godz. 15.00 – Turniej tenisa 
stołowego
11.10.2012, godz. 15.00 – Praca z gliną 
– zajęcia plastyczne
MODLĘCIN
04.10.2012, godz. 17.00 – Zawody i 
rozgrywki sportowe
12.10.2012, godz. 15.00 – Jesienny bukiet 
– konkurs plastyczny
KOSTRZA
09, 16, 23, 30.10.2012, godz. 15.30 – Gry 
i zabawy integracyjne
10, 17, 24, 31.10.2012, godz. 15.30 – 
Praca z komputerem
12, 19, 26.10.2012, godz. 13.30 – Świe-
tlicowe kalambury
13, 20, 27.10.2012, godz. 15.30 – Mini 
rozgrywki sportowe

Propozycja na październik bogata
W wiejskich świetlicach gminy Strzegom sporo się dzieje, ludzie lubią te zajęciaBędą nagrody 

za piękne wsie
Jak co roku Urząd Miejski 

w Strzegomiu zorganizował 
konkurs pn. „Estetyka Wsi i 
Zagrody Wiejskiej”.Do kon-
kursu mogły przystąpić rady 
sołeckie poszczególnych wsi 
oraz właściciele gospodarstw 
rolnych o łącznej powierzchni 
przekraczającej 1 ha przelicze-
niowy. Warunkiem uczestnic-
twa było wypełnienie i złożenie 
karty zgłoszenia oraz wykona-
nie zaplanowanych w tym roku 
prac. Konkurs trwał od 20 maja 
do 30 września br. Współza-
wodnictwo prowadzone było 
w dwóch kategoriach: wieś, 
zagroda wiejska. - Konkurs 
ma zmobilizować mieszkań-
ców do podejmowania prac 
porządkowych, remontowych, 
utrzymania czystości na tere-
nach gminnych a także w go-
spodarstwach rolnych – mówią 
organizatorzy.

W roku bieżącym do konkur-
su przystąpiło 10 rad sołeckich 
i 35 właścicieli gospodarstw 
rolnych. Jego rozstrzygnięcie 
nastąpi pod koniec paździer-
nika br. O wynikach poinfor-
mujemy w następnym wyda-
niu „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”. 

RED

Z końcem września br. strze-
gomska spółka Wodociągi 
i Kanalizacja zrealizowała 
zadanie pod nazwą „Wyko-
nanie podłączeń budynków 
zlokalizowanych w miejsco-
wościach: Granica, Tomko-
wice i Modlęcin do wybudo-
wanego zbiorczego systemu 
kanalizacji”. Rozszerzono je 
o kilkadziesiąt podłączeń w 
miejscowości Jaroszów.

 
- Zadanie, dofinansowane z 

Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, realizowano w dwóch eta-
pach. W pierwszym - wykonano 
37 podłączeń w miejscowości 
Tomkowice, 10 - w miejscowości 
Granica oraz 5 - w miejscowości 
Modlęcin Mały. Ze względu na 
pozostałą kwotę dotacji do wy-
korzystania rozszerzono zadanie 
o 24 szt. dodatkowych podłączeń 
w Jaroszowie, 9 - w miejscowości 
Tomkowice oraz 2 – w Granicy 
– informuje Marek Jaryczewski, 
wiceprezes spółki. 

W ramach tego zadania łącznie 
wykonano 87 podłączeń. Jak 
podkreśla Marek Jaryczewski, 
sama procedura podłączania nie 
była skomplikowana dla miesz-
kańców. Wystarczyło złożyć 
wniosek w siedzibie WiK lub u 
swojego sołtysa. 

Wniosek, który dotyczył zago-
spodarowania ścieków bytowo-
gospodarczych powstających w 
gospodarstwach domowych, w 
tym również zarządzanych przez 
wspólnoty mieszkaniowe oraz 
spółdzielnie, był rozpatrywany 
pozytywnie.

- Koszt przyłączenia do ka-
nalizacji był indywidualny dla 
każdej z podłączanych posesji i 
uzależniony był głównie od dłu-
gości podłączenia od pierwszej 
studzienki inspekcyjnej na terenie 

prywatnej posesji do budynku 
oraz od konieczności instalacji 
dodatkowych studzienek. Koszt 
podłączenia obejmował: koszt 
budowy podłączenia, koszt wy-
konania dokumentacji, koszt 
nadzoru oraz inwentaryzację 
geodezyjną – wyjaśnia wice-
prezes. 

Wykonawcą podłączeń w miej-
scowościach: Granicy, Tomko-
wicach, Modlęcinie Małym oraz 
Jaroszowie było Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo Han-
dlowe „Drog-Ziem” Zbigniew 
Wysoczański ze Stanowic. Samo 
przyłączanie trwało ok. trzech 
miesięcy. 

- Zarówno sama budowa 
kanalizacji, jak i następnie przy-
łączanie do niej przebiegały bar-

dzo sprawnie – mówi Andrzej 
Szczepanik, sołtys Tomkowic. 
Jak podkreśla sołtys, procedury 
związane z przyłączami były 
bardzo czytelne, a największe 
obawy budziły początkowo 
koszty, które mieliby ponieść 
mieszkańcy. – Początkowo 
mieszkańcy próbowali podłączać 
się do kanalizacji na własną rękę 
i własnymi sposobami, jednak to 
nie był dobry pomysł – opowiada 
sołtys. 

Mimo że początki były trudne i 
niejednokrotnie cały proces budził 
obawy mieszkańców, dopiero teraz 
po przyłączeniu się do kanalizacji 
widać, jak duży wpływ ma to przed-
sięwzięcie na komfort życia. – Je-
stem bardzo zadowolony. Wszystko 
przebiegało bez zarzutu i cieszę się, 
że wreszcie będziemy mogli korzy-
stać z kanalizacji – mówi Aleksander 
Kaszczyszyn z Tomkowic. 

Małgorzata Kus-Pożoga 
Fot. UM Strzegom

We wsiach się żyje coraz wygodniej
Kanalizowanie gminy powoli dobiega końca. Granica, Tomkowice i Modlęcin już w sieci

Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej wynosiła 45 proc, wartość dofinansowania Gminy Strze-
gom wynosiła 45 proc. natomiast właściciel budynku ponosił pozostałą część 
kosztu całkowitego, czyli 10 proc. Na przykład przyłącze o długości 22,70 m 
wraz z dodatkową studzienką o wartości kosztorysowej 6353,60 zł wykonano 
za 4702,02 zł (koszt beneficjenta końcowego, czyli 10% wartości całkowitej 
wynosił 470,20 zł).

- Z niecierpliwością czekaliśmy na podłączenie do kanalizacji, ale wreszcie mamy to za sobą 
– nie kryją zadowolenia sołtys Tomkowic Andrzej Szczepanik (po prawej) oraz Aleksander 
Kaszczyszyn, mieszkaniec tej miejscowości

Medale otrzymali: 
Agnieszka Bekar, Mikołaj Białomyza, Roman Bodnar, Bazyli 
Czyczerski, Zdzisława Dmytrarz, Andrzej Dziadura, Józef 
Goryczko, Stanisława Górska, Zdzisław Iwanicki, Władysław 
Jawilak, Janusz Kaźmierczak, Janusz Kohut, Maria i Józef 
Kołosowscy, Stefan Kołosowski, Jan Komornicki, Grzegorz 
Konarski, Krystyna Kopeć, Antoni Kowalczyk, Krzysztof Krosta, 
Stanisław Krupnik, Zdzisław Kudyba, Józef Kuźma, Józefa 
Lewandowska, Sabina Macek, Jan Ozimek, Tadeusz Podkówka, 
Henryk Podsiadło, Monika i Andrzej Róg, Kazimierz Sikora, 
Michał Smółka, Helena Sołowij, Helena Sozańska, Andrzej 
Sozański, Jan Sulikowski, Andrzej Szczepanik, Wiesław Wie-
szewski, Teresa Włoszczyńska, Adam Woch, Marian Wojciów, 
Adela Wójcik i Irena Wójcik . 

Maria Krupnik z Godzieszówka i Zbigniew Kudyba ze 
Strzegomia pełnili w tym roku funkcję starostów Diecezjal-
nych i Gminnych Dożynek 2012 w Strzegomiu. Kim są?
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Organizatorami zawodów 
„Kamienna Rzeźba” był klub 
Start Strzegom, zaś współor-
ganizatorami – Polski Związek 
Kulturystyki, Fitness i Trójboju 
Siłowego, Urząd Miejski w 
Strzegomiu, Powiat Świdnicki, 
Strzegomskie Centrum Kultury 
i Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Strzegomiu.

Zawody stanowiły eliminacje 
do mistrzostw świata kobiet w 
Białymstoku i eliminacje do 
Arnold Classic Europe w stolicy 
Hiszpanii – Madrycie. 

Na scenie w Strzegomiu zo-
baczyliśmy aż trójkę mistrzów 
świata: Mateusza Kołkowskiego 
(kulturystyka klasyczna), Ka-
tarzynę Kozakiewicz-Kowalik 
(fitness sylwetkowe) i Ewę Sęd-
kowską (kulturystyka). A także: 
wicemistrza świata - Andrzeja 
Kołodziejczyka (kulturystyka), 
wicemistrzynię świata juniorek 
- Natalię Gackę (fitness sylwet-
kowe), triumfatora Amatorskiej 
Olympii - Karola Małeckiego, 
mistrzów Europy: Grzegorza 
Ozgę (kulturystyka), Jaku-
ba Potockiego (kulturystyka), 
Przemysława Żokowskiego 
(kulturystyka klasyczna), Annę 
Szczotka (fitness sylwetkowe) 
i kilku medalistów mistrzostw 
Europy.

Sędziowie, którzy oceniali 
poszczególnych zawodników 
mieli trudne zadanie. Wybór 
najlepszych, przy tak wyrów-
nanym poziomie, był dla nich 
sporym wyzwaniem. W kate-
gorii: kulturystyka mężczyzn 
wszechwag najlepszy okazał się 
Marek Olejniczak, reprezentu-

jący klub Efekt Toruń. W kul-
turystyce klasycznej mężczyzn 
zwyciężył Tomasz Kornalewski 
z klubu PACO Lublin, a 4. 
miejsce zajął jedyny reprezen-
tant miejscowego klubu Start 
Strzegom – Łukasz Rydwański. 
Ten młody zawodnik z powo-
dzeniem rywalizował w swojej 
kategorii z doświadczonymi 
rywalami i wszystko wskazuje, 
że przed nim obiecująca kariera. 
Wśród kobiet – w kategorii 
fitness sylwetkowym – bez-
konkurencyjna była Katarzyna 
Kozakiewicz–Kowalik z klubu 
Maniac Gym Białystok.

Zawody okazały się „przysło-
wiowym strzałem w dziesiątkę” 
i zostały bardzo wysoko oce-
nione przez niezależne gremia. 
Klub Start Strzegom serdecznie 

dziękuje wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację 
zawodów oraz sponsorom, 
dzięki którym mogło dojść do 

tak ciekawego wydarzenia spor-
towego w Strzegomiu.

Tekst i zdjęcia:
Tomasz Wanecki

Sport

Pokaz siły w stolicy granitu
Najlepsi polscy kulturyści zrobili ogromne wrażenie na strzegomskiej publiczności, która licznie przybyła, by podziwiać i kibicować najlepszym

Po ostatnich dwóch zwycię-
stwach na własnym boisku se-
niorzy piłkarskiej sekcji AKS-u 
Granit Strzegom S. A. mocno 
usadowili się w środkowej części 
tabeli rozgrywek w ramach 4. ligi 
dolnośląskiej.

Po rozegraniu 8 kolejek pod-
opieczni grającego trenera – Jaro-
sława Krzyżanowskiego zajmują 
9. miejsce. W sumie do tej pory 
zgromadzili 12 pkt., trzykrotnie 
wygrywając, trzykrotnie remisując 
i dwa razy przegrywając. Strzelili 
10 bramek, stracili 7. Liderem 
rozgrywek jest w dalszym ciągu 
Piast Żmigród, który wywalczył 
18 pkt.

Szczególnie cenna była wygra-
na właśnie z Piastem Żmigród 
1:0, po bardzo ładnej bramce 
napastnika Mateusza Wernera. 
Po spotkaniu bardzo zadowolony 
z postawy swojego zespołu był 
trener Krzyżanowski - Drużyna 
zostawiła na boisku sporo zdro-

wia, grała bardzo solidny futbol. 
Chcę podziękować chłopakom 
za charakter i zaangażowanie. 
Udowodniliśmy, że potrafimy grać 
w piłkę, czego dowodem jest po-
konanie lidera. Piast Żmigród jest 
najlepszy w tym momencie, więc 
tym bardziej należą się pochwały 
moim podopiecznym.

Tydzień wcześniej strzegomscy 
piłkarze pokonali na własnym 
stadionie Olimpię Kowary 2:0 
(bramki: Werner, Bęś). 

Tekst i zdjęcie: 
Tomasz Wanecki

AKS na fali wznoszącej

Wyniki:
Kulturystyka mężczyzn wszechwag
1. miejsce – Marek Olejniczak (Efekt Toruń) – 23 pkt.
2. miejsce – Karol Małecki (Winogrady Poznań) – 40 pkt.
3. miejsce – Adam Adamski (Heros Ustka) – 54 pkt.

Kulturystyka klasyczna mężczyzn 
1. miejsce – Tomasz Kornalewski (PACO Lublin) – 22 pkt.
2. miejsce - Przemysław Żokowski (Efekt Toruń) – 23 pkt.
3. miejsce - Jan Olejko (Olimp Zabrze) – 45 pkt.
-------------------------------------------
4. miejsce - Łukasz Radwański (Start Strzegom) – 60 pkt.

Fitness Sylwetkowe Kobiet
1. miejsce - Katarzyna Kozakiewicz-Kowalik (Maniac Gym Białystok) – 8 pkt.
2. miejsce - Anna Szczotka (EURO Gym Jaworzno) – 8 pkt.
3. miejsce - Natalia Gacka (Wioletta Bydgoszcz) -16 pkt.

W sobotnie popołudnie 22 września br. Strzegom stał się centrum polskiej kulturystyki, 
a to za sprawą zawodów „Kamienna Rzeźba”, które zgromadziły najlepszych zawodników 
i zawodniczki z całej Polski. 

W kategorii: kulturystyka mężczyzn wszechwag 4. miejsce zajął jedyny reprezentant klubu 
Start Strzegom Łukasz Rydwański

Widok kobiet ćwiczących na co dzień kulturystykę, to mimo 
wszystko spore zaskoczenie dla odbiorców

Potężnie wyrzeźbione sylwetki kulturystów wzbudzały wielkie 
emocje, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn

Zakończyła się tegoroczna 
rywalizacja wędkarzy w ra-
mach Pucharu Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej. 

Ostatnimi zmaganiami, za-
liczanymi do punktacji Grand 
Prix Ziemi Strzegomskiej, 
były zawody o Puchar Prezesa 
Koła PZW. Odbyły się one 
9 września na zbiorniku w 
Rusku. Wzięło w nich udział 
27 zawodników. Zwycięzcą 
zawodów został  Mar iusz 
Tomsia, który wyprzedził 
Grzegorza Sutyłę i Andrzeja 
Bobowskiego. Dzięki trzeciej 
lokacie w ostatnich zawodach, 

zwycięzcą klasyfikacji gene-
ralnej został Bobowski.

W ramach Pucharu Grand 
Prix odbyły się 4 zawody - o Pu-
char S. Miziołka, o Mistrzostwo 

Koła, o Puchar Burmistrza i o 
Puchar Prezesa Koła PZW.

Tekst: Tomasz Wanecki
Foto: Koło PZW 

Strzegom

Wędkarze rywalizowali w Rusku
Wielkiej ryby nie było, ale nie zabrakło dobrej zabawy oraz świetnej pogody Sezon kąpielowy 

już zamknięty 
Strzegomskie baseny od-

wiedziło w tym roku ponad 
50 tys. osób. Spora część 
użytkowników nowoczesne-
go obiektu pochodziła spoza 
gminy Strzegom! Sezon trwał 
od 16 czerwca do 11 wrze-
śnia br. Możliwość spędzenia 
lata w tak komfortowych 
warunkach powodowała, że 
strzegomskie baseny wręcz 
„pękały w szwach”. Strze-
gomski kompleks ma wielu 
zwolenników nie tylko wśród 
miejscowych, ale także gości 
odwiedzających nasze miasto. 
– Jestem pod dużym wraże-
niem tego pięknego obiektu, 
oferuje on wiele atrakcji, nie 
tylko związanych z pływa-
niem – mówi 15-letnia Kasia 
z Legnicy. 20-letni Adam 
dodał - Bardzo podoba mi 
się nowy basen, specjalnie 
przyjeżdżam tutaj z samego 
rana z Wałbrzycha, tylko po 
to, aby móc spędzić u was cały 
dzień! Ciekawa była również 
wypowiedź 21-letniej Kor-
rinny z Niemiec: - Kocham 
wasze miasto i te baseny. Na 
pewno będę tu przyjeżdżać w 
przyszłości, tym bardziej, że 
stąd pochodzą moi rodzice. 

TW

Wyniki zawodów 
o Puchar Prezesa 
Koła PZW:
1 miejsce: Mariusz Tomsia – 3140 g
2 miejsce: Grzegorz Sutyła – 3060 g
3 miejsce: Andrzej Bobowski – 
2560 g
Czołówka klasyfikacji generalnej 
Grand Prix Ziemi Strzegomskiej:
1. Andrzej Bobowski – 5 pkt.
2. Piotr Szczepanik – 10 pkt.
3. Grzegorz Sutyła – 17 pkt.

Mecze seniorów AKS-u Granit Strzegom S. A.:
5 kolejka: Orla Wąsosz – AKS Granit Strzegom S. A.  1:0
6 kolejka: AKS – Miedź II Legnica 0:0
7 kolejka: AKS – Olimpia Kowary 2:0 (bramki: Werner, Bęś)
8 kolejka: AKS – Piast Żmigród 1:0 (bramka: Werner)
Strzelcy bramek dla AKS-u Granit Strzegom S. A.:
4 – Werner
2 – Buryło
1 – Borkowski, Burszta, Lenio, Bęś 

Piłkarze AKS-u w wygranym 
meczu z liderem tabeli - 
Piastem Żmigród dali z siebie 
wszystko
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Prowadzenie działalności go-
spodarczej może zgłosić osoba 
pełnoletnia, zamieszkująca na 
terenie RP lub osoba zagra-
niczna w rozumieniu art. 5 pkt 
2a ustawy z dnia 02.07.2004 
r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2010 
r. Nr 220 poz.1447 z późn.
zm.). W przypadku spółki 
cywilnej każdy ze wspólników 
powinien uzyskać odrębny 
wpis na swoje imię i nazwisko 
a następnie zawrzeć umowę 
spółki cywilnej.

Pierwszym krokiem do założe-
nia własnej firmy jest zgłoszenie 
tego faktu do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej zwanej dalej CEIDG, 
którą prowadzi w systemie telein-
formatycznym minister właściwy 
do spraw gospodarki. Wnioski 
o wpis do CEIDG i inne dane 
przekazywane są do CEIDG za 
pośrednictwem formularzy elek-
tronicznych zamieszczonych na 
stronie internetowej CEIDG oraz 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej ministra właściwego do spraw 
gospodarki oraz na elektronicznej 
platformie usług administracji pu-
blicznej, co pozwala na założenie 
firmy przez internet - strona www.
ceidg.gov.pl Wniosek można 
wypełnić przy użyciu kreatora, 
który poprowadzi krok po kroku 
przez procedurę lub przy użyciu 
formularza wniosku CEIDG-1. 
Podstawą do złożenia wniosku 
w CEIDG jest identyfikacja 
tożsamości osoby, której wniosek 

dotyczy oraz jego podpisanie. 
Jeżeli złożysz wniosek on-line, 

można to zrobić za pomocą pod-
pisu elektronicznego lub profilu 
zaufanego i w ten sposób zalogo-
wać się do systemu CEIDG. 

Wniosek o wpis do CEIDG 
może być również złożony w wy-
branym przez przedsiębiorcę 
urzędzie gminy osobiście lub 
można wysłać listem poleconym, 
ale w tym przypadku własno-
ręczność podpisu na wniosku 
winna być poświadczona przez 
notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsa-
mość wnioskodawcy składającego 
wniosek, potwierdza, za pokwi-
towaniem, przyjęcie wniosku 
a następnie przekształca wniosek, 
na formę dokumentu elektro-
nicznego, opatruje go podpisem 
elektronicznym i przesyła do 
CEIDG nie później niż następ-
nego dnia roboczego od dnia 
jego otrzymania. Gdy wniosek 
został złożony w urzędzie gminy, 
a jest niepoprawny – organ gmi-
ny wzywa do skorygowania lub 
uzupełnienia wniosku w terminie 
7 dni roboczych. Obowiązującym 
drukiem do czynności rejestra-
cji jest formularz CEIDG-1 
Wniosek o Wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej. Wniosek 
ten stanowi jednocześnie zgło-
szenie do ZUS/KRUS, GUS oraz 
naczelnika urzędu skarbowego. 
Druk CEIDG-1 oraz instrukcja 
wypełniania formularza wniosku 
do pobrania w Referacie Inicjatyw 
Gospodarczych (RIG) - parter, 

pok. nr 12 lub ze strony interne-
towej www.ceidg.gov.pl lub www.
bip.strzegom.pl

Wniosek należy wypełnić 
komputerowo lub długopisem 
pismem wyraźnym, bez popra-
wek i skreśleń. W razie potrzeby 
dokonania korekty złożonego 
wniosku, zmian można dokonać 
po uzyskaniu wpisu w CEIDG, 
składając wniosek o zmianę wpisu 
(będzie to również CEIDG-1). 
Rubryki i pola obowiązkowe do 
wypełnienia we wniosku CE-
IDG-1 zostały określone w art. 25 
ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej i są nimi m.in:
•	 firma	przedsiębiorcy	oraz	jego	

numer PESEL, o ile taki po-
siada; 

•	 numer	 identyfikacyjny	RE-
GON przedsiębiorcy, o ile taki 
posiada; 

•	 numer	identyfikacji	podatkowej	
(NIP); 

•	 informacja	 o	 obywatelstwie	
polskim przedsiębiorcy, o ile 
takie posiada, i innych obywa-
telstwach przedsiębiorcy; 

•	 oznaczenie	miejsca	 zamiesz-
kania i adresu zamieszkania 
przedsiębiorcy, adres do dorę-
czeń przedsiębiorcy oraz adresy, 
pod którymi jest wykonywana 
działalność gospodarcza, w tym 
adres głównego miejsca wyko-
nywania działalności i oddziału, 
jeżeli został utworzony; dane 
te są zgodne z oznaczeniami 
kodowymi przyjętymi w kra-
jowym rejestrze urzędowym 
podziału terytorialnego kraju, 
o ile to w danym przypadku 
możliwe; 

•	 data	rozpoczęcia	wykonywania	
działalności gospodarczej (nale-
ży podać faktyczną datę rozpo-
częcia wykonywania działalno-
ści. Nie może być wcześniejsza 
niż dzień złożenia wniosku 
CEIDG-1. Przedsiębiorca ma 
prawo we wniosku o wpis do 
CEIDG określić późniejszy 
dzień podjęcia działalności 
gospodarczej niż dzień złożenia 
wniosku); 1

•	 określenie	przedmiotu	wykony-
wanej działalności gospodarczej, 
zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD) – PKD, 
która znajduje się na stronie 
internetowej www.ceidg.gov.
pl w zakładce „Formularze 
i instrukcje” – Wyszukiwarka 
kodów PKD 2007, na stronie 
www.stat.gov.pl/Klasyfikacje 
jest również udostępniana do 
wglądu w Referacie Inicjatyw 
Gospodarczych tut. Urzędu;

•	 informacje	o	istnieniu	lub	usta-
niu małżeńskiej wspólności 
majątkowej; 

•	 numer	identyfikacji	podatkowej	
(NIP) oraz numer identy-
fikacyjny REGON spółek 
cywilnych, jeżeli przedsiębiorca 
zawarł umowy takich spółek; 

•	 złożenie	oświadczenia	o	braku	
orzeczonych - wobec osoby, 
której wpis dotyczy - zakazów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 
16-18, ustawy o s.dz.g. pod 
rygorem odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia; 

•	 złożenie	oświadczenia	o	wy-
borze przez przedsiębiorcę 
formy opodatkowania podat-
kiem dochodowym od osób 

fizycznych albo o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty 
podatkowej.

Do wniosku o wpis do CEIDG, 
przedsiębiorca może dołączyć 
(w razie potrzeby) druk: CEID-
G-RB (informacja o rachunkach 
bankowych); druk: CEIDG-MW 
(dodatkowe miejsca wykonywania 
działalności); druk: CEIDG-RD 
(służy w przypadku gdy przed-
siębiorca poda więcej niż 10 sym-
boli PKD); druk: CEIDG-PN 
(udzielone pełnomocnictwa). 

Wniosek CEIDG-1 spełnia 
kilka funkcji, jest jednocześnie:
1) wnioskiem o uzyskanie, zmianę 

albo skreślenie wpisu do krajo-
wego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej 
(REGON),

2) zgłoszeniem identyfikacyjnym 
albo aktualizacyjnym NIP do 
urzędu skarbowego, 

3) oświadczeniem o wyborze for-
my opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycz-

nych, wyboru dokonuje się 
wraz ze złożeniem pierwszego 
wniosku o wpis, 

4) zgłoszeniem albo zmianą zgło-
szenia płatnika składek do ZUS 
(należy jednak pamiętać, że 
zgłoszenie osoby prowadzącej 
działalność, jak i innych ubez-
pieczonych, np. pracowników 
czy współpracowników do 
ubezpieczenia społecznego lub 
ubezpieczenia zdrowotnego na-
stępuje niezależnie od złożenia 
wniosku CEIDG-1 w formie 
zgłoszenia w ciągu 7 dni, od 
dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, na drukach: 
•	ZUS	ZUA	-	zgłoszenie	do	

ubezpieczeń lub zmiany da-
nych osoby ubezpieczonej; 

•	ZUS	ZZA	-	zgłoszenie	do	
ubezpieczenia zdrowotnego,

5) oświadczeniem o kontynuowa-
niu ubezpieczenia społecznego 
rolników (KRUS), w rozumie-
niu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników.

opracowała
Maria Wojnowska

P O R A D N I K – JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ 

DODATKOWE INFORMACJE DOT. M.IN. 
DANYCH ADRESOWYCH N/W INSTY-
TUCJI

• URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU 
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej w tut. 
Urzędzie można uzyskać w: Referacie 
Inicjatyw Gospodarczych (RIG) - parter, 
pokój nr 12
Adres: 58-150 Strzegom, Rynek 38
tel. Centrala: 74 8560- 599, RIG : 74 
8560-547, fax 74 8560-516 
Godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek : od 8.00 
– 16.00, wtorek: od 8.00 – 17.30, piątek: 
od 8.00 – 14.30 
Uwaga: w miesiącach lipiec - sierpień 
Urząd czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: od 7.00 
- 15.00, wtorek od 7.00 - 16.30, piątek: 
od 7.00 – 13.30

• ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZ-
NYCH (ZUS) 
W sprawach związanych z obowiązkami 
przedsiębiorców wobec ZUS dokładne 
informacje można uzyskać w siedzibie 
ZUS w Świdnicy, ze strony interneto-
wej www.zus.pl i www.e-inspektorat.
zus.pl
Adres: ZUS Inspektorat w Świdnicy - 58-
100 Świdnica ul.Saperów 29 
tel. centrala: 74 649-76-00 informacja 
dla klientów: 74 649-76-65 
Godziny przyjęć klientów: od 8 .00 - 
15.00, w poniedziałki: od 8.00 - 17.00 

• URZĄD STATYSTYCZNY 
Adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
Oddz. w Wałbrzychu,58-300 Wałbrzy-
ch,ul.Mickiewicza14
Tel. Informacja : 74 886-92-08, 74 886-
92-09 Centrala: 74 886-92-00
Godziny urzędowania( REGON): wtorek 
- piątek od 7.15 - 15.00, poniedziałek 
od 7.15 - 18.00 

• URZĄD SKARBOWY (US) 
Podatek dochodowy osoby fizycznej 
samodzielnie prowadzącej działalność 
jest rozliczany w urzędzie właściwym wg 
miejsca zamieszkania podatnika. Formy 
opodatkowania są zależne od rodzaju
 działalności. W razie wątpliwości należy 
zasięgnąć informacji w US w Świdnicy 
(sala 118). Podatnik podatku VAT składa 
wniosek wg miejsca wykonywania dzia-
łalności. Jeśli jest więcej niż jedno miej-
sce wykonywania działalności, podatnik 
składa wniosek do urzędu właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania. 
Zgłoszenie rejestracyjne VAT składa się 
na druku VAT-R najpóźniej dzień przed 
rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności 
związanej z prowadzeniem działalności. 
Przy planowaniu prowadzenia transakcji 
handlowych z kontrahentami z państw 
Unii Europejskiej, należy dodatkowo za-
rejestrować się w US jako tzw. podatnik 
VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić 
druk VAT-R. 
Opłaty: zgłoszenie działalności zwolnio-
ne jest od opłaty. Jeżeli przedsiębiorca 
będzie płatnikiem VAT – opłata skarbowa 
za rejestrację VAT wynosi 170 zł.
Wpłaty należy dokonać na kon-
t o  U r z ę d u  M i a s t a  Ś w i d n i c a 
97_12401978_1111001001665027
Adres: Urząd Skarbowy w Świdnicy: 
ul. M.Skłodowskiej Curie 1-3, 58-100 
Świdnica 
tel: Centrala 74 856-14-00 Informacja 
dla klienta: 74 856 -14 - (72, 73, 74) 
Godziny urzędowania – sala informa-
cyjna w godzinach od: 7.45 – 15.15; w 
środy: 7.45 – 17.45 

• PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEK-
TOR SANITARNY (PPIS)
W przypadku niektórych działalności, 
np. gdy planujemy otworzyć sklep spo-
żywczy odbioru miejsca wykonywania 
działalności musi dokonać Sanepid. W 
tym celu należy złożyć wniosek o za-

twierdzenie i o wpis zakładu do rejestru 
zakładów podlegających urzędowej kon-
troli organów PPIS. Wniosek składa się w 
terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia 
planowanej działalności. Po spełnieniu 
przez wnioskodawcę wymagań prawa 
żywnościowego PPIS wydaje decyzję, 
w której zatwierdza zakład wprowadza-
jący do obrotu środki spożywcze oraz 
dokonuje wpisu do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli żyw-
ności organów PPIS . Natomiast gdy 
planujemy otworzyć np. zakład fryzjerski 
- należy skontaktować się z inżynierem 
nadzoru zapobiegawczego w PPIS w 
celu uzyskania informacji dotyczącej 
wymagań technicznych jakimi powinien 
odpowiadać zakład.
Adres: Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny 58-100 Świdnica, Wałbrzyska 
15 
tel. 74 852-20-(91, 92) tel. interwencyj-
ny: 691 730 274 
Godziny przyjęć klientów: 7.30 – 15.05

• OCHRONA ŚRODOWISKA
 Na przedsiębiorcy ciążą również obo-
wiązki związane z ochroną środowiska. 
Wynikają one z zapisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. 
Nr25,poz.150 ze zm.), ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie (Dz.U. Nr 199,poz.1227 z 
późn.zm.) oraz ustawy– Prawo wodne 
(Dz.U. z 2005r. Nr 239,poz.2019 ze zm.). 
W w/w sprawach informacji udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowiska i Wsi 
tut. Urzędu (pok. 26 - I-sze piętro tel.74 
856-05-31) oraz: 
Starostwa Powiatowego – Wydział 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Świdnicy
Adres: 58-100 Świdnica, ul.M.Skłodow-
skiej-Curie 7
tel : 74 850- 04- 24, 74 850- 04-34, 74 850-
04-41, 74 850- 04-45, 74 850-04-70

Godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 
- 15.15, wtorek: 7.15 - 17.15, piątek: 
7.15 - 13.15
 
• INSPEKCJA HANDLOWA 
 Do zadań Inspekcji Handlowej należy 
m.in. kontrola legalności i rzetelności 
działania przedsiębiorców w zakresie 
produkcji, handlu i usług, kontrola 
produktów wprowadzanych do obrotu 
w zakresie zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami określonymi w odręb-
nych przepisach oraz kontrola usług. 
Informacji dot. w/w zagadnień udziela 
przedsiębiorcy z terenu gminy Strzegom 
pracownicy Delegatury Wojewódzkiego 
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w 
Wałbrzychu.
Adres: 58-300 Wałbrzych, ul.B.Chro-
brego 13 
tel. 74 842 -50- 17, 74 842 -50- 18 
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek (oprócz środy) 
od 7.30. do 15.30, w środę 7.30 – 
18.00 3

• PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 
(PIP) 
Stosownie do art.209 § 1 Kodeksu pracy 
- pracodawca rozpoczynający działal-
ność jest obowiązany, w terminie 30 
dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, 
zawiadomić na piśmie właściwego okrę-
gowego inspektora pracy i właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego o 
miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej 
działalności. Więcej informacji na stronie 
www.pip.gov.pl 
PIP udziela porad w zakresie prawa 
pracy (poniedziałek – piątek w godz. 
10.00 – 15.30). 
Godziny urzędowania PIP (poniedziałek 
– piątek w godz.7.30 – 15.30).
Adres: Państwowa Inspekcja Pracy, 
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wro-
cławiu, Oddz. Wałbrzych

58-304 Wałbrzych ul. Gen. Andersa 136 
tel. 74 887-11-00, porady prawne: 74 
887-11-(11, 12), 
Infolinia: 801 002 700 - Okręgowy 
Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

• LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ
W przypadku planowania prowadzenia 
działalności w lokalu, który nie jest 
objęty funkcją prowadzenia działal-
ności gospodarczej należy wystąpić z 
wnioskiem do Wydziału Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Świdnicy o 
zmianę sposobu jego użytkowania. Wy-
magania, które należy spełnić wynikają 
przede wszystkim z przepisów prawa 
budowlanego. Trzeba też być w zgodzie 
z wymogami 
sanitarnymi, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, czy przeciwpożarowymi. 
Adres: Starostwo Powiatowe w Świdni-
cy, Wydział Budownictwa 
58-100 Świdnica, ul. M.Skłodowskiej-
Curie 7 
tel: 74 850-04-20, 74 850-04-22, 74 
850-04-23, 74 850-04-69
Godziny urzędowania: poniedziałek, 
środa, czwartek: 7.15 – 15.15, wtorek: 
7.15 – 17.15, 
 piątek: 7.15 – 13.15 

• STRAŻ POŻARNA 
W sprawach dot. ochrony przeciw-
pożarowej należy kontaktować się z 
Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy. 
Adres: 58-100 Świdnica, Al.Niepodległo-
ści 8- 10 tel. 74 851-88- 88 
 
• PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą w punkcie stałym jest 
zobowiązany uiścić podatek od nieru-
chomości. Zgodnie z rt. 6 ust. 6 ustawy. 
O podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), 
osoby fizyczne są obowiązane złożyć 

właściwemu organowi podatkowemu 
informację o nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych, sporządzoną na 
formularzu według ustalonego wzoru, w 
terminie 14 dni od dnia wystąpienia oko-
liczności uzasadniających powstanie albo 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 
zakresie podatku od nieruchomości lub 
od dnia zaistnienia zdarzenia, czyli jeżeli 
w trakcie roku podatkowego zaistniało 
zdarzenie mające wpływ na wysokość 
opodatkowania w tym roku, a w szczegól-
ności zmiana sposobu wykorzystywania 
przedmiotu opodatkowania lub jego czę-
ści, podatek ulega obniżeniu lub podwyż-
szeniu, poczynając od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek 
podatkowy powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym powstały okoliczności uzasad-
niające powstanie tego obowiązku. (a 
rt.6 ust.1 u.p.o.l.). Podatek jest płatny w 
ratach proporcjonalnych do czasu trwania 
obowiązku podatkowego, w terminach: 
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada roku podatkowego. 
Formularze informacji i deklaracji po-
datkowych dostępne są w Wydziale 
Podatkowym (WP) Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter, pokój nr 4), a 
także na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Strzegom 
www.bip.strzegom.pl w dziale „Podatki 
i opłaty lokalne 2012”. 
Adres: 58-150 Strzegom, Rynek 38
tel. Centrala: 74 8560 599, WP : 74 8560 
528, 74 8560 515, fax 74 8560 516 
Godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek : od 8.00 
– 16.00, wtorek: od 8.00 – 17.30, piątek: 
od 8.00 – 14.30 
Uwaga: w miesiącach lipiec – sierpień 
Urząd czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: od 7.00 
– 15.00, wtorek od 7.00 - 16.30, piątek: 
od 7.00 – 13.30
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aktywnych dni
Strzegom

Tydzień Aktywności Miesz-
kańca Strzegomia to cykl im-
prez, który na stałe wpisał się 
już w kalendarz wydarzeń spo-
łecznych Strzegomia. Pierwsza 
edycja imprezy odbyła się w 
ubiegłym roku i była związana 
z zakończeniem rewitalizacji 
budynku poklasztornego, w 
którym obecnie znajduje się 
Centrum Aktywności Społecz-
nej „Karmel”. 

Tegoroczny Tydzień rozpo-
częło I Strzegomskie Forum 
Organizacji Pozarządowych. 
W ciągu dwóch dni liderzy i 
działacze NGO wzięli udział w 
szkoleniu z zakresu pozyskiwa-
nia funduszy europejskich, mieli 
okazję do spotkań, wymiany 
doświadczeń, zaprezentowania 
swoich dokonań i osiągnięć. 
Najprężniej działające stowa-
rzyszenia otrzymały od bur-
mistrza nagrody w konkursie 
„Lider NGO” ogłoszonym w 
sierpniu br. Wybrano także 
skład osobowy nowej Rady 
Pożytku Publicznego na kolejną 
kadencję 2012-2014. 

Piątkowy wieczór zdomino-
wała muzyka klasyczna, reflek-
syjna i religijna w wykonaniu 
strzegomskiego tenora Józefa 
Kuźmy. W niedzielne popołu-
dnie 23 września na wszystkich, 
którzy przyszli na dziedziniec 
CAS ze swoimi czworonożnymi 
przyjaciółmi czekała lekarz we-
terynarii Małgorzata Siekaniec. 
Można było uzyskać ważne 
porady na temat zdrowia i pie-
lęgnacji domowych zwierząt, 
zaprezentować swojego pupila, 
wziąć udział w konkursie ry-
sunkowym. W kolejnych dniach 
mieszkańcy Strzegomia mogli 
skorzystać z cyklu prelekcji i 
spotkań. 

W poniedziałek wykłady 
otwarte Letniej Szkoły Projek-
towania w Kamieniu wygłosili 
dr inż. Katarzyna Tokarczyk-
Dorociak i Grzegorz Niemyj-

ski, którzy mówili o „Ochronie 
krajobrazu małych miast” oraz 
o „Rzeźbie w przestrzeni pu-
blicznej”. Garść dobrych rad, 
na co zwrócić uwagę kupując 
działkę budowlaną, jakich 
formalności dopełnić rozpo-
czynając budowę własnego 
domu, jak bezpiecznie prze-
brnąć przez gąszcz przepisów 
podczas procesu inwestycyj-
nego i jak wybrać wykonawcę, 
mogli uzyskać ci, którzy we 
wtorek przyszli na spotkanie 
z architekt Anną Kalinowską. 
Tego dnia dla miłośników 
historii wykład na temat strze-
gomskiego zakonu Joannitów 
przygotował niestrudzony 
badacz przeszłości naszego 
miasta – Krzysztof Kaszub. 
Równie ciekawie o swojej pasji, 
którą są minerały, opowiadał 
Andrzej Korzekwa. Strzegom-
ski kolekcjoner podzielił się w 
środowy wieczór swoją wiedzą 
o geologii i wrażeniami ze swo-
ich wypraw do wnętrza Ziemi. 
Dopełnieniem tego dnia był 
występ zespołu muzyczno-wo-
kalnego Retro, który w scenerii 
wirydarza Centrum Aktywno-
ści zaprezentował się w prawie 
godzinnym recitalu. Na zakoń-
czenie Tygodnia Aktywności 
organizator –Strzegomskie 
Centrum Kultury - przygo-
towało prawdziwą ucztę dla 
miłośników muzyki operowej 
i operetkowej. W czwartkowy 
wieczór 27 września we wnę-
trzach CAS zaśpiewał duet 
Andrzej Jankiewicz i Wiesława 
Wawrzyniak. Artyści są już 
dobrze znani strzegomskiej 
publiczności. Nowy program, 
jaki zaprezentowali, zachwycił 
licznie zgromadzoną publicz-
ność, która owacją na stojąco 
nagrodziła znakomity występ.

Następny Tydzień Aktyw-
ności Mieszkańca Strzegomia 
już za rok! 

UM 

Tydzień mieszkańcom 
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Forum Organizacji Pozarządo-
wych było pierwszym wydarze-
niem w ramach Tygodnia Ak-
tywności Mieszkańca Strzego-
mia. 21 września przedstawiciele 
trzeciego sektora wzięli udział w 
szkoleniu „Techniki tworzenia 
projektu i pozyskiwanie środ-
ków na działalność NGO”, w 
ramach cyklu szkoleniowego 
„Profesjonalizacja 3 Sektora” i 
projektu Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych z 
terenu aglomeracji wrocławskiej 
„SEKTOR 3” - Mobilny Inkuba-
tor Organizacji Pozarządowych. 
Szkolenie poprowadził Robert 
Drogoś, prezes Centrum ds. 
Katastrof i Klęsk Żywiołowych 

„Tratwa” z Wrocławia. Zaintere-
sowanie szkoleniem było duże i 
przerosło najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów. - W Strzego-
miu naprawdę wiele się dzieje, 
organizacje są aktywne i realizują 
wiele wspaniałych i ciekawych 
projektów. Będziemy Was sta-
wiać za przykład i wzór dobrych 
praktyk. Jestem miło zaskoczony 
tym, że gmina Strzegom prze-
kazuje około miliona złotych 
na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe - 
powiedział Robert Drogoś zaraz 
po szkoleniu. Przedstawiciele 
strzegomskich organizacji poza-
rządowych zapoznali się z wielo-
ma źródłami finansowania swojej 

działalności. – Drodzy Państwo, 
pisząc ofertę pamiętajcie, że cel 
powinien być przede wszystkim 
„Smart”, czyli mówiąc krótko i 
po polsku: konkretny, mierzalny, 
akceptowalny, realistyczny i ter-
minowy. Piszcie prosto. Pisząc, 
używajcie zdań pojedynczych 
twierdzących. My przy ocenie 
ofert i wniosków szukamy przede 
wszystkim przedsięwzięć wyjąt-
kowych. Pamiętajcie o dobrym 
tytule, o takiej nazwie zadania, 
która „chwyci”. Finansujemy 
projekty wyjątkowe i oryginalne, 
a jak zostaną środki, to dopiero 
wtedy dzielimy je na pozostałych. 
Jeśli widzimy, że oferent naciąga 
swoją ofertę, a zwłaszcza koszto-

rys, to taki projekt od razu ląduje 
w koszu – prowadzący dał jasne 
wskazówki do tego jak należy 
dobrze pisać oferty. A o tym jakie 
środki będzie można pozyskać w 
szczególności z Unii Europejskiej 
i jak będzie wyglądało finan-
sowanie działalności NGO w 
nowym okresie programowania 
na lata 2014-2020 opowiedziała 
dzień później Ewa Grzebieniak, 
specjalista w zakresie pozyski-
wania funduszy z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jedno-
cześnie członek Stowarzyszenia 
Unia Przedsiębiorców Dolnego 
Śląska. - Propozycja budżetu dla 
przyszłej polityki spójności to 336 
miliardów euro, w tym 162,6 mld 
euro na regiony słabiej rozwinię-
te; 38,9 mld euro na tzw. regiony 
przejściowe; 53,1 mld euro na 
regiony rozwinięte; 11,7 mld 
euro na współpracę terytorialną 
oraz 68,7 mld euro na Fundusz 
Spójności. W celu utrzymania 
obecnego poziomu finansowania 
do Polski powinna być skierowa-
na około jedna czwarta środków 
przewidzianych dla regionów 
słabiej rozwiniętych – poinfor-
mowała podczas wystąpienia 
Ewa Grzebieniak. 

Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych mogli również 
skorzystać z bezpłatnej porady 
doradców z mobilnego punktu 
doradczego - Mobilny Inkuba-
tor Organizacji Pozarządowych. 
Swoją wiedzą służyła Małgorzata 
Kowalczyk - koordynator projek-
tu POKL „Teraz My młodzi i ak-
tywni-działamy lokalnie”, która 

posiada certyfikat koordynatora 
wolontariatu w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich, certyfikat lidera NGO’S 
w Partnerstwie Kraina Łęgów 
Odrzańskich oraz jest opiekunem 
Młodzieżowej Rady Miasta i 
gminy Prochowice. Strzegom 
odwiedził także Zbigniew Po-
sacki - pracownik Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Łęgów Odrzańskich”, 
specjalista do spraw promocji, 
informacji i rozwoju, sołtys wsi 
Lubiąż, radny gminy Wołów oraz 
prezes Stowarzyszenia Lubiąż. 
Projekt Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych z 
terenu aglomeracji wrocławskiej 
„SEKTOR 3”- Mobilny Inkuba-
tor NGO współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Zainteresowanie szkoleniem 
było tak duże, że już dziś chce-
my Państwa zaprosić na kolejne, 
gdzie przedstawiciele Centrum 
ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych 
„Tratwa” z Wrocławia opowiedzą 
o finansowych aspektach prowa-
dzenia organizacji pozarządowych. 
Szkolenie „Podstawy finansowe 
działalności i zarządzanie finan-
sowe NGO” odbędzie się 20 i 21 
października w CAS „Karmel”. 
Zgłoszenia przyjmuje Wydział 
Funduszy Europejskich. Już teraz 
serdecznie zapraszamy. 

Tekst: M. Kuczyńska
FOTO M. Kuczyńska/

J.Hernik 

Wiedza to potęga
Zainteresowanie szkoleniem było ogromne i przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, którzy zapowiadają, że niebawem zorganizują kolejne 

Już wiemy kto zasiądzie w 
Gminnej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego w ka-
dencji 2012-2014. 22 września 
odbyły się wybory do strze-
gomskiej Rady Pożytku. 

W wyborach z ramienia or-
ganizacji pozarządowych wzięło 
udział 16 osób. Po zapoznaniu 
zebranych z porządkiem obrad 
oraz udzieleniem informacji w 
sprawie przebiegu prac w sprawie 
powołania Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego 
w Strzegomiu (kadencja 2012-
2014) przystąpiono do wybo-
ru przewodniczącego zebrania. 
Spośród zebranych osób zostało 
zgłoszonych pięciu kandydatów: 
Piotr Szmidt (Stowarzyszenie 
Mieszkańców na Rzecz Rozwoju 
Wsi Stanowice), Paweł Rudnic-
ki (Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej), Karolina 
Jarosińska (Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Lokalnej Ak-
tywności „Rola”), Jolanta Adam-
czak (Stowarzyszenie Promo-
cji, Zatrudnienia i Aktywizacji 
Zawodowej EuroPartner) oraz 
Agnieszka August (Uczniow-
ski Klub Sportowy „Aktywna 
Kostrza”). Każdy z kandydatów 
przed głosowaniem przedstawił 
swoją osobę oraz zaprezento-

wał dotychczasową działalność 
społeczną. W wyniku wyborów, 
uzyskując w kolejności największą 
ilość głosów z ramienia organizacji 
pozarządowych w Radzie Pożytku 
zasiądą: Piotr Szmidt, Agnieszka 
August, Karolina Jarosińska i 
Jolanta Adamczak. Przedsta-
wicielami Rady Miejskiej będą 
radni: Aneta Wiklińska i Paweł 
Mosór, natomiast reprezentanta-
mi burmistrza Strzegomia zostali 
Magdalena Kuczyńska (Wydział 
Funduszy Europejskich) i Andrzej 
Jakubenko (Wydział Spraw Oby-
watelskich i Bezpieczeństwa). 

I Forum Organizacji Pozarzą-
dowych było doskonałą okazją 
do tego, aby podziękować za 
pracę ustępującej Radzie. Bur-
mistrz Strzegomia skierował 
słowa uznania i podziękowania w 

stronę Barbary Pietras – przewod-
niczącej Rady Pożytku i prezesa 
Strzegomskiego Stowarzysze-
nia Kobiet OPOKA, Wiesława 
Bojanowskiego – zastępcy prze-
wodniczącego Rady Pożytku, 
wiceprezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaroszowie, Magdale-
ny Kuczyńskiej – sekretarza Rady 
Pożytku, inspektora ds. współpra-
cy z organizacjami pozarządowy-
mi, Jolanty Adamczak – członka 
Rady Pożytku, zastępcy prze-
wodniczącego Stowarzyszenia 
Promocji, Zatrudnienia i Akty-
wizacji Zawodowej EuroPartner, 
Pioruńskiego Aleksandra – który 
pełnił funkcję członka Rady Po-
żytku oraz członka Komisji Rewi-
zyjnej Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej, Andrzeja 
Jakubenko – inspektora Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Bezpie-
czeństwa, oraz reprezentantów 
Rady Miejskiej Piotra Szmidta i 
Henryka Radkowskiego. - Przy-
znam, że początki były trudne, 
ale warto było. Zresztą zawsze 
początki są trudne. Zdarzały się 
sytuacje problemowe, musieli-
śmy opracować swój regulamin 
i wypracować zasady współpracy. 
Ale przetrwaliśmy – podkreśliła 
Jolanta Adamczak w podsumo-
waniu działalności Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
w Strzegomiu. Do tej pory człon-
kom Rady Pożytku udało się za-
opiniować kilkanaście projektów 
ważnych uchwał, stworzyć bazę 
osób chętnych do prac w komi-
sjach konkursowych związanych z 
opiniowaniem ofert w otwartych 
konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych. - Jako osoby 
pracujące społecznie bardzo li-
czymy dziś i w następnej kadencji 
na pomoc i wsparcie ze strony 
radnych, którzy będą przez kolejne 
dwa lata członkami naszej Rady 
Pożytku. Wiele udało się zrobić, 
ale przed nami jest wiele do zro-
bienia, – To jednak będzie wyzwa-
nie dla nowej Rady. Chcemy żeby 
trwała nadal i się rozwijała oraz 
pomagała naszym organizacjom. 
Mam nadzieję, że członkowie no-
wego składu Rady Pożytku będą 
z powodzeniem kontynuowali to, 

co nam – pionierom – udało się 
stworzyć. – Sprawmy, aby Rada 
była mocnym wyrazicielem głosu 
sektora pozarządowego i silnym 
partnerem dla samorządu oraz 
reprezentacją sektora pozarządo-
wego dla samorządu. Pokażmy, 
że Rada może być inicjatorem 
nowych, ciekawych imprez i uro-
czystości na terenie gminy z 
udziałem organizacji pozarzą-
dowymi. Jakie będą jej działania 
oprócz ustawowych obowiązków 
to pokaże czas, wszystko zależy od 
pomysłowości i kreatywności jej 
członków, a także zaangażowania 
samych organizacji. Kończąc do-
dam, że mieliśmy bardzo dobry 
skład Rady, którą reprezentowały 
osoby kompetentne, pracowite 
chociaż bardzo zajęte. Dziękuję 

wszystkim członkom za pracę i 
społeczne zaangażowanie – za-
kończyła Jolanta Adamczak. 

Forum było również okazją do 
tego, aby porozmawiać i wymienić 
się doświadczeniami z przedsta-
wicielami Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego z 
Wałbrzycha. Wałbrzyską Radę 
reprezentował Leszek Solarek – 
przewodniczący Rady Pożytku, 
pełniący jednocześnie funkcję 
wiceprezesa Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia Współpracy 
Polska-Wschód oraz Zenon 
Matuszko. – Jestem bardzo po-
zytywnie zaskoczony tym, co 
zobaczyłem w Strzegomiu. Mam 
nadzieję, że będziemy ze sobą 
współpracować, a nasza współ-
praca przyniesie dużo dobrego 
– zaznaczył podczas swojego 
pobytu Leszek Solarek. 

Tekst: M. Kuczyńska
FOTO M. Kuczyńska/

J.Hernik 

Nowi ludzie w Radzie Pożytku
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu ma nowy skład, w którym będzie pracowała przez najbliższą dwuletnią kadencję

Aby istnieć, a przede wszystkim przetrwać, organizacja pozarządowa musi mieć pieniądze. 
O tym jak i gdzie je pozyskać, można było posłuchać podczas szkolenia i wykładów, które 
odbyły się w ramach I Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych „Ludzie i po-
mysły” w dniach 21 i 22 września 2012r. w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”.



7 aktywnych dni Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom III

Trwają konsultacje projektu 
uchwały w sprawie „Programu 
Współpracy gminy Strzegom z 
organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicz-
nego na rok 2013”.

Prace nad Programem Współ-
pracy, najważniejszym doku-
mentem regulującym zasady 
współpracy gminy Strzegom z 
organizacjami pozarządowymi, 
Wydział Funduszy Europejskich 
rozpoczął już czerwcu. - Wystą-
piliśmy do organizacji pozarządo-
wych z pisemną prośbą o składa-
nie propozycji, uwag i wniosków, 
które należałoby uwzględnić w 
Programie Współpracy na 2013r. 
Wnioski należało składać do 
końca lipca. Otrzymaliśmy tylko 
jedną uwagę od organizacji, która 
zaproponowała, aby rozpocząć 
działania na rzecz wspierania 
trójsektorowej współpracy: na 
linii: samorząd-organizacje po-
zarządowe-lokalny biznes. Uwaga 

została uwzględniona 
– informuje Magdalena 
Kuczyńska z Wydziału 
Funduszy Europejskich. 
Podczas forum każda 
z organizacji pozarzą-
dowych otrzymała go-
towy projekt Programu 
Współpracy. Fakt, że na 
blisko 50 wysłanych za-
pytań otrzymano tylko 
jedną odpowiedź po-
twierdzać może, że do-
tychczas obowiązujący Program 
Współpracy spełnia oczekiwania 
organizacji pozarządowych i jest 
akceptowany. Główny cel pro-
gramu pozostał niezmieniony. 
Jest nim dążenie do budowy 
lokalnego społeczeństwa obywa-
telskiego i umacniane partnerstwa 
pomiędzy gminą a organizacjami. 
Niezmienne pozostały również 
zasady współpracy gminy Strze-
gom z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz formy współpra-
cy. Podkreślić należy fakt, że w 
Programie Współpracy na 2013 
r. zamieszczono nowe prioryte-
towe obszary współpracy gminy 
z organizacjami pozarządowymi, 
którymi są: działania na rzecz osób 
w wieku emerytalnym, na rzecz 
osób niepełnosprawnych, a także 
działania w obszarze turystyki i 
krajoznawstwa oraz na rzecz pro-
mocji i organizacji wolontariatu. 
W Programie Współpracy do 
priorytetowych zadań publicz-
nych, których realizacja będzie 

w miarę możliwości wspierana 
przez gminę Strzegom zaliczono 
wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu; zadania 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego; ochrony i promocji 
zdrowia oraz pomocy społecznej, 
w tym pomocy rodzinom i oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób.

Organizacje pozarządowe 
jeszcze do 5 października mogą 
zgłaszać swoje uwagi i wnioski, 
które należałoby uwzględnić w 
nowym Programie Współpracy, 
które można przesyłać drogą 
pocztową na adres: Urząd Miej-
ski w Strzegomiu, Wydział Fun-
duszy Europejskich, Rynek 38, 
58-150 Strzegom, za pośrednic-
twem poczty elektronicznej na 
adres: magdalena.kuczynska@
strzegom.pl lub bezpośrednio 
składać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu w 

Biurze Obsługi Interesanta 
(parter, pok. nr 15). 

- Kto z Państwa nie zdążył 
wnieść uwag do Programu 
Współpracy podczas tworzenia 
dokumentu, może zapoznać się 
z naszą propozycją. Zachęcam 
do przeczytania programu i za-
stanowienia się, czy jest jeszcze 
coś, co należałoby w nim ująć. 
Czekamy na nowe pomysły, pod-
powiedzi i wskazówki co chcieliby 
Państwo jeszcze robić – dodają 
pracownicy Wydziału Funduszy 
Europejskich.
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Forum zorganizowane w ra-
mach Tygodnia Aktywności 
Mieszkańca Strzegomia pod 
patronatem burmistrza Strze-
gomia z udziałem organizacji 
pozarządowych miało na celu 
pokazanie, jaka jest rola pod-
miotów realizujących zadania w 
sferze pożytku publicznego w 
dzisiejszym społeczeństwie oraz 
jak wielki potencjał tkwi w orga-
nizacjach pozarządowych. 

Wśród przybyłych gości, którzy 
postanowili odwiedzić Strzegom 
i wziąć udział w forum pojawili 
się przedstawiciele wielu znanych 
instytucji zajmujących się na co 

dzień współpracą z sektorem 
pozarządowym, przedstawicie-
le społecznych inicjatyw oraz 
osoby zainteresowane tematy-
ką dotyczącą trzeciego sektora 
m.in. Waldemar Weihs – prezes 
Dolnośląskiej Federacji Organi-
zacji Pozarządowych oraz prezes 
Fundacji „Merkury”, Maria Mika 
– dyrektor Dolnośląskiej federacji 
Organizacji Pozarządowych, 
członek Wrocławskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego, Magdalena Wichrowska 
– przedstawiciel i koordynator 
Sudeckiego Centrum Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych 

w Świdnicy, Ewa Grzebieniak 
– specjalista w zakresie pozy-
skiwania funduszy z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, 
członek Stowarzyszenia Unia 
Przedsiębiorców Dolnego Śląska, 
Leszek Solarek - Przewodniczący 
Gminnej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w Wałbrzy-
chu, Zenon Matuszko – członek 
Wałbrzyskiej Rady Pożytku oraz 
Robert Drogoś, prezes Centrum 
ds. Katastrof i Klęsk Żywioło-
wych „Tratwa” z Wrocławia. Nie 
zawiodły również nasze organi-
zacje pozarządowe, które licznie 
przybyły na spotkanie i posta-

nowiły wspólnie spędzić czas. 
Miło nam było również gościć 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych z ościennych gmin 
terenu powiatu świdnickiego. 

Podczas pierwszego dnia fo-
rum odbyło się ciekawe szkolenie 
z zakresu technik pozyskiwania 
środków finansowych na działal-
ność organizacji pozarządowych. 
Można było posłuchać ciekawych 
wykładów i prelekcji związanych 
m.in. z finansowaniem działalno-
ści NGO. 

W drugim dniu forum chętni 
mieli możliwość aktywnego 
uczestnictwa poprzez zaprezen-
towanie swojej działalności w 
specjalnie na tę okazję przygoto-
wanych prezentacjach. 

Nic nie udałoby się bez udziału 
naszych organizacji pozarządo-
wych. O swojej pracy opowiedzie-
li przedstawiciele Stowarzyszenia 
Mieszkańców na rzecz Rozwoju 
Wsi Stanowice, Stowarzyszenia 
Mieszkańców Wsi Tomkowice, 
Strzegomskiego Stowarzyszenia 
Kobiet „Opoka”, Stowarzyszenia 
Rozwoju Lokalnej Aktywności 
„Rola”, Stowarzyszenia Miłośni-
ków Koszykówki, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Strzegom-
skiej, Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Aktywna Kostrza”, 
Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci, Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „LO” oraz 
Stowarzyszenia Promocji, Za-

trudnienia i Aktywizacji Zawo-
dowej „EuroPartner”. Dodatko-
wo o swojej pracy i działaniach 
opowiedzieli przedstawiciele 
Fundacji „Merkury” i Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecz-
nej w Wałbrzychu, Sudeckiego 
Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych w Świdnicy 
oraz Stowarzyszenia Współpracy 
Polska-Wschód. Na stoiskach 
wystawienniczych zaprezento-
wały się przedstawicielki Stowa-
rzyszenia Mieszkańców na Rzecz 
Rozwoju Wsi Stanowice oraz 
Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów. Przepyszne ciastecz-
ka upiekli członkowie Sekcji 
Gastronomicznej Środowisko-
wego Klubu Młodzieżowego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Strzegomiu, a organizacja 
dokonała prezentacji swojej dzia-
łalności w formie specjalnych 
tablic informacyjnych. Można 
było skosztować także wypieków 
przygotowanych specjalnie na tę 
okazję przez pracowników Wy-
działu Funduszy Europejskich.

Forum ma szansę stać się wyda-
rzeniem cyklicznym umożliwia-
jącym nawiązywanie kontaktów 
ułatwiających współpracę orga-
nizacjom pozarządowych. 

Wydział Funduszy Europej-
skich dziękuje wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do organizacji I Strze-
gomskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych, a szczególnie 
pracownikom Strzegomskiego 
Centrum Kultury. 
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Program Współpracy 2013

Nasi ludzie i ich pomysły

Konsultowany od czerwca br. przez organizacje pozarządowe program współpracy z gminą Strzegom przeszedł pozytywną ocenę. Co się w nim znalazło? 

I Strzegomskie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami! Przybyło na niego wielu przedstawicieli instytucji współpracujących z trzecim sektorem

Przede wszystkim nie zawiedli ludzie. Nie zabrakło również wspaniałych pomysłów, a atmosfera 
spotkania służyła nawiązywaniu wzajemnych kontaktów i współpracy. Tak w wielkim skrócie moż-
na podsumować I Strzegomskie Forum Organizacji Pozarządowych „Ludzie i pomysły”, które 
odbyło się w dniach 21 i 22 września 2012r. w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”.
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Najbardziej emocjonującym 
i oczekiwanym punktem 
Forum Organizacji Poza-
rządowych było wręczenie 
nagród dla organizacji po-
zarządowych w konkursie 
ogłoszonym przez burmi-
strza Strzegomia „Lider 
NGO 2012”. 

- Konkurs na lidera organi-
zacji pozarządowych ogłoszony 
został zgodnie z Zarządzeniem 
burmistrza Strzegomia w sierp-
niu. Jednocześnie powołano 
komisję konkursową ds. oceny 
materiałów złożonych na kon-
kurs. 5 września upłynął termin 
składania dokumentów. Do 
tego dnia otrzymaliśmy sześć 
zgłoszeń - informuje Anna 
Hałas, naczelnik Wydziału 
Funduszy Europejskich. Celem 
ogłoszonego konkursu było 
zwiększenie aktywności spo-
łecznej organizacji pozarządo-
wych, wzmocnienie potencjału 
organizacji pozarządowych oraz 
rozwój współpracy i wsparcie 
sektora pozarządowego. Oce-
niana była przede wszystkim 
aktywność w pozyskiwaniu 
środków pieniężnych ze źródeł 
zewnętrznych (poza gminą) na 
zadania realizowane na rzecz 
społeczności lokalnej. Rywali-
zacja była spora, a pula nagród 
wyniosła 54 tysiące złotych. 
Uczestników forum mile zasko-
czyła wiadomość o wysokości 
nagród. Wyniki do ostatniej 
chwili były utrzymane w ścisłej 
tajemnicy. – Ile? Czy ja dobrze 
usłyszałem? Przyznam szczerze, 
że ogłoszenie wysokości nagród 
pieniężnych przyznanych za 

pierwsze, drugie, trzecie miejsce 
i za wyróżnienie było dla nas 
sporym zaskoczeniem - pytał 
podczas ceremonii ogłoszenia 
wyników Waldemar Weihs, 
prezes Dolnośląskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych. 

I tak, pierwsze miejsce przy-
znano Stowarzyszeniu Miesz-
kańców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice. Stowarzyszenie na 
czele z prezesem Zdzisławą 
Dmytrarz za całokształt swojej 
działalności, dorobek, sukcesy i 
osiągnięcia otrzymało również 
zaszczytny tytuł „Lidera NGO 
2012”. Na rzecz Stowarzyszenia 
przekazana zostanie także kwo-
ta 20 tys. zł., której symbolem 
podczas ceremonii wręczania 
nagród przez burmistrza Strze-
gomia był uroczyście wręczony 
czek. – Dziękujemy bardzo. Ta 
nagroda dla nas wiele znaczy. 
Cieszymy się, że pierwsza na-
groda oraz tytuł „Lidera NGO 
2012” otrzymało nasze Stowa-
rzyszenie, ponieważ będzie to 
stanowiło dla nas motywację 
do dalszej pracy – powiedzia-
ła w imieniu Stowarzyszenia 

Zdzisława Dmytrarz. Stowa-
rzyszeniu Mieszkańców Wsi 
Tomkowice za zajęcie drugiego 
miejsca przypadła kwota 18 
tys. złotych. Trzecie miej-
sce zajął Amatorski Klub 
Sportowy w Strzegomiu 
i otrzymał kwotę 15 tys. 
złotych. Wyróżnienie przy-
padło niedawno powsta-
łemu Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju Lokalnej 
Aktywności „Rola” z Go-
czałkowa wraz z nagrodą 
pieniężną w wysokości 1 
tys. złotych. Nagrodzone 
organizacje pozarządowe 
zgodnie przyznały, że 
otrzymane środki finan-
sowe będą dla nich stanowiły 
nieocenioną pomoc, którą 
przeznaczą na swoją dzia-
łalność statutową, w tym w 
głównej mierze na wkłady 
finansowe przy pisaniu ko-
lejnych projektów. 
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Hernik „forum lider 
2012”

Mamy Lidera NGO 2012!
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