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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Koniec szkoły 
z nagrodami 

Najlepsi uczniowie strze-
gomskich szkół odebrali 
nagrody i wyróżnienia za 
sukcesy w szkole, w konkur-
sach i zawodach sportowych. 
 Str. 2 

StrzeGom
Wielkie święto 
już za nami!!! 

Mieszkańcy i  tur yści 
tłumnie obchodzili Święto 
Granitu Strzegomskiego. 
W tym roku SCK przygo-
towało moc atrakcji. 

 Str. 6-7 

SPort
Licznie pobiegli  
w „Dwunastce” 

Ponad 150 b iegacz y 
i biegaczek wzięło udział 
w 2. edycji biegu. Gościem 
specjalnym był znakomity 
dziennikarz sportowy - red. 
Przemysław Babiarz z TVP. 
 Str. 10

Ubiegłotygodniowe opady 
deszczu dały się we znaki 
wielu mieszkańcom naszej 
gminy. Sytuacja nie była 
łatwa, dużo gospodarstw 
było podtopionych, wylały 
potoki. Do akcji musieli 
przystąpić strażacy, których 
głównym zadaniem było za-
bezpieczanie posesji worka-
mi, udrażnianie kanalizacji 
i wypompowywanie wody.

Burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta od samego 
rana w ubiegły wtorek – 25 
czerwca br. – był w miejscach, 
które najbardziej ucierpiały 
i które wymagały natychmia-
stowej pomocy. – Wszędzie 
tam, gdzie mieliśmy sygnały 
o trudnej sytuacji, natychmiast 
przekazywaliśmy niezbędne 
worki, piasek i ludzi do po-
mocy w walce z żywiołem 
– podkreśla burmistrz. Woda 

wyrządziła szkody zarówno 
w samym Strzegomiu, jak i na 
terenie okolicznych sołectw. 
- Podtopione były prywatne 
posesje w mieście – m. in. na 
ul. Dolnej, Brzegowej, Brzo-
zowej, Wałbrzyskiej i Parkowej. 
Woda zalała piwnice Przy-
chodni Zdrowia przy ul. Armii 
Krajowej, dodatkowo strażacy 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych musieli wypompowywać 
wodę z windy przychodni – 
informuje Urszula Olszewska 
z Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. - Trudna sytuacja była 
w Olszanach i Modlęcinie, 
gdzie woda wylała z miejsco-
wych potoków na ulice i pod-
tapiała pobliskie gospodarstwa. 
W wielu miejscach drogi były 
tam nieprzejezdne. Niewiele 
lepiej było w Goczałkowie, Ro-
goźnicy i Stanowicach. Woda 
zalała także pojedyncze posesje 
w Godzieszówku i Żelazowie. 
Ucierpiały także szkoły: Gim-

nazjum nr 1 w Strzegomiu oraz 
PSP nr 4 w Strzegomiu. Droga 
do Świdnicy była przez pewien 
moment również nieprzejezdna 
– dodaje Urszula Olszewska. 
W środę – na szczęście - sytu-
acja wróciła już do normy, cho-
ciaż strażacy w dalszym ciągu 
mieli dużo pracy. - Chciałbym 
w tym miejscu serdecznie po-
dziękować wszystkim stra-
żakom Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Strzegom za 
wszelką pomoc i zaangażowa-
nie w walce z wodą – podkreśla 
burmistrz, Zbigniew Suchyta. 
- Dzięki Waszej nieocenionej 
pomocy i całodobowej dyspo-
zycyjności wielu mieszkańców 

mogło uratować swoje domy, 
gospodarstwa i zagrody. W akcji 
brały udział jednostki OSP ze 
Strzegomia, Stanowic, Goczał-
kowa, Rogoźnicy, Żelazowa, 
Olszan i Kostrzy. Pozostałe jed-
nostki pozostawały w odwodzie 
na wypadek wzrostu zagrożenia 

oraz do interweniowania w in-
nych przypadkach. Mocno za-
angażowani we wszelką pomoc 
byli również zastępca burmistrza 
Strzegomia – Wiesław Wit-
kowski oraz komendant OSP 
– Ryszard Wikliński.

TW

- Przyszła pora, aby podzię-
kować Państwu za wielkie 
zaangażowanie w organizację 
tegorocznej edycji Święta Gra-
nitu Strzegomskiego – mówił 
na scenie Wiesław Witkow-
ski, zastępca burmistrza Strze-

gomia. - Bez Was ta gmina 
nie byłaby taka piękna i nie 
rozwijałaby się tak prężnie. 
Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy i zapraszamy za rok. 
Na zakończenie uroczystości 
Beata Ziółkowska-Seńków 

ze świdnickiej TV 
T ELETOP SU-
DET Y wręcz y ła 
wsz y s tk im pł y t y 
CD z  nagranym 
przez telewizję spe-
cjalnym reportażem 
traktującym o „lu-
dziach z granitu”. 
Relacja ze „Święta 
Granitu Strzegom-
skiego” wewnątrz 
numeru.

TW

Na nich można liczyć!

Podziękowania dla „ludzi z granitu”

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Strzegom kolejny raz zdali egzamin w trudnej sytuacji

Strzegomscy kamieniarze rozsławiają gminę Strzegom nie tylko podczas Strzegomskiego Święta Granitu 

Specjalne statuetki zostały wrę-
czone firmom i różnym insty-
tucjom:
Grabinex Sp. z o. o.
Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel

Sza-Gal Stanisław Szałecki
Granit Strzegom S. A.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu”
Litos Sp. z o. o.

Piramida Sp. z o. o.
Fundacja Bazalt
Granex Sp. z o. o.
Artysta – rzeźbiarz Jerzy Zysk
KOOL Sp. jawna

Stowarzyszenie AKCJA
Związek Pracodawców Branży 
Kamieniarskiej
Związek Radiokomunikacji Ama-
torskiej w Świdnicy

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej
Granity – Majster Andrzej Szmaj-
da

W niedzielny wieczór, 23 czerwca br., na zakończenie 
„Święta Granitu Strzegomskiego” władze samorządowe 
naszego miasta podziękowały przedstawicielom branży 
kamieniarskiej (i nie tylko) za wkład w organizację święta, 
które w tym roku – chyba w zgodnej opinii wszystkich – było 
przepiękną promocją nie tylko Ziemi Strzegomskiej, ale też 
„ludzi z granitu”.

W powiecie najbardziej ucierpiała gmina Marcinowice, dla której potrzebna jest 
pomoc. Burmistrz Strzegomia zwrócił się z apelem do mieszkańców naszej 
gminy o dostarczenie żywności, środków czystości, odzieży, pościeli, mate-
riałów budowlanych, mebli, urządzeń AGD, kaloszy itp. Przyjmowanie darów 
odbywa się w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”, w pomieszczeniach 
po byłej straży miejskiej, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00. 
Zbiórce patronuje Caritas Diecezji Świdnickiej. Do organizatorów wypoczynku 
kierowana jest prośba o bezpłatne przyjęcie grupy dzieci z gminy Marcinowice 
na turnus wypoczynkowy, aby nie musiały przebywać w swoich domach 
w trakcie porządków i remontów. Liczy się każda pomoc!
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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 Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-

Ważne telefony
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 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

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

Ważne telefony

Wydawca: Urząd Miejski w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
 Redaguje zespół: Grażyna Kuczer, Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki, Kornelia Wilczak. 

DTP: Dominik Pędziwol. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul. Kolejowa 7, 50- 075 Bielany Wrocławskie. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Na uroczystości pojawili się 
m.in. burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta, zastępca 
burmistrza - Wiesław Wit-
kowski, przewodniczący rady 
Miejskiej - Tadeusz Wasyli-
szyn, przewodniczący Komisji 
Oświaty - Tomasz Marczak 
oraz dyrektorzy poszczegól-
nych szkół. – Witamy także 
serdecznie rodziów uczniów, 
którzy na co dzień dbają o ich 
rozwój i wychowanie - mówiła 

Anna Góralska, zastępca na-
czelnika Wydziału Oświaty. – 
Chciałbym pogratulować Wam 
tych talentów i tych zdolności, 
które dała Wam natura. Dzię-
kuję Państwu za wspaniałą 
opiekę, którą sprawujecie nad 
swoimi dziećmi oraz za wa-
runki, jakie stwarzacie im na 
co dzień. Bycie dobrym czło-
wiekiem jest naprawdę wielką 
sztuką i tego Wam dzisiaj życzę 
– mówił burmistrz. Życzymy 

tym młodym ludziom, aby 
nigdy nie tracili wiary w siebie 
i, aby zawsze skutecznie dążyli 
do postawionych sobie celów, 

bo jak powiedział Tadeusz 
Wasyliszyn: „Strzegom na 
nich czeka”.

kW

Nadszedł wreszcie upragniony 
dzień wakacji czyli czas odpo-
czynku, relaksu, wylegiwania 
się na plaży. Czas wolny od 
książek, nauki i szkoły. 28 
czerwca br. wszystkie placów-
ki oświatowe z terenu gmi-
ny Strzegom zakończyły rok 
szkolny. Uczniowie wrócą do 
szkół 2 września.

W Strzegomskim Centrum 
Kultury odbyło się uroczyste 
pożegnanie uczniów z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu. Na uroczystości 
tej nie mogło zabraknąć m.in. 
burmistrza - Zbigniewa Suchyty, 
zastępcy przewodniczącego Rady 
Miejskiej - Marii Michalec, 
zastępcy naczelnika Wydziału 
Oświaty Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu- Anny Góralskiej, 
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 
2 w Strzegomiu: Elżbiety Smyk 
i Ewy Bajon. – Dzisiejszy dzień 

jest dniem pełnym wzruszeń, 
łez i wspomnień tego, co działo 
się w naszej szkole, a zwłaszcza 

w ostatnim roku. Już za chwilę 
rozpoczną się wakacje czyli okres, 
który wyzwala w nas refleksje, po-
prawia nam nastrój. Nie pozostaje 
mi zatem nic innego, jak tylko po-
dziękować naszym uczniom i ich 
rodzicom za wspólnie spędzony 
czas, za wszystkie osiągnięcia 
i wyniki – mówiła Elżbieta Smyk. 
Najważniejsi są ludzie: uczniowie, 
rodzice, nauczyciele. Reszta to 
tylko dodatek. – Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
bardzo dobrego funkcjonowania 
tej szkoły - dodał burmistrz, 
Zbigniew Suchyta. Po uroczy-
stych przemówieniach nastąpiło 

nagrodzenie najlepszych uczniów, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki 
w nauce. Podczas wydarzenia nie 
zabrakło również części artystycz-
nej przygotowanej przez sześcio-
klasistów, którzy na zakończenie 
przepięknie zaśpiewali piosenkę 
„Forever Young”.

Czas młodości mija nieubłaga-
nie. Trzeba wciąż iść do przodu, 
stawiać coraz większe kroki ku 
dorosłości. Bo wszystko ma swój 
czas. Jednakże mimo tych płyną-
cych lat, wciąż pozostajemy takimi 
samymi ludźmi, z tą samą duszą, 
z tą samą wrażliwością. 

kW

Oto najzdolniejsi

Wakacje już rozpoczęte! 

24 uczniów szkół odebrało nagrody, wyróżnienia i upominki za ciężką pracę 

Po przemówieniach nagrodzono najlepszych uczniów, za ich sukcesy szkolne, naukowe i sportowe

Nagrodzeni zostali:

Roksana Dzieniszewska 
Zuzanna Urbanik 
Jakub Podlewski 
Dominika Sabat
Weronika Pasek 
Wiktoria Sowa 
Marta Sozańska 
Paweł Kruczek 
Marta Mularczyk 
Zofia Lebiedzińska
Dominika Ździebło 

Joanna Klasa 
Wojciech Zaremba
Aleksandra Dudyk 
Aleksandra Rogowska 
Maksymilian Zabijak
Weronika Potoniec
Maja Czerwiecka
Malwina Gaj
Katarzyna Zalewska
Karolina Postawska
Katarzyna Głowiak 
Agata Miklaszewska 
Katarzyna Kikta 

W naszej gminie mamy sporą liczbę uczniów, którzy osią-
gają bardzo wysokie wyniki w nauce. 24 czerwca br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego nastąpiło uroczyste 
wręczenie dyplomów i upominków dla najzdolniejszych 
uczniów oraz ich rodziców, którzy włożyli całe serce w to, 
aby ich pociechy w życiu dostały wszystko, o czym marzą.
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Niebawem zakończy się 
przebudowa drogi powiatowej 
nr 2922D Granica - Tomko-
wice. Inwestycję zrealizował 
powiat świdnicki w ramach 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych tzw. 
„Schetynówek”. 

W zakresie tej inwestycji po-
szerzono i wzmocniono pod-
łoże na odcinku 1,5 km drogi, 
wykonano nową nawierzchnię 
bitumiczną i wzmocniono 
pobocza. Cieszy fakt oczysz-
czenia i pogłębienia rowów, co 
zabezpieczyło przyległe pola 
przed podtopieniami. Spraw-
dziły się także nowe przepusty 
pod zjazdami z pól. Obecnie 
trwają prace przy obmurowy-
waniu przepustów, będących 
ostatnim etapem realizacji 
przedsięwzięcia. - Cieszymy 
się, że pomimo napiętego bu-
dżetu udaje się nam realizować 
remonty i przebudowy dróg 
powiatowych. Cieszy tak-
że bardzo dobra współpraca 

w tym temacie z poszczegól-
nymi gminami powiatu świd-
nickiego, w tym konkretnym 
przypadku z gminą Strzegom 
- mówi Sabina Cebula etatowy 
członek zarządu powiatu. - Jest 
to pierwszy etap, który umoż-
liwi w przyszłości skierowanie 
transportu granitu z Grabów do 
drogi krajowej nr 5. Oby nam 
się to udało jak najszybciej. 
Dziękuję za decyzję Starostwa 
Powiatowego, dotyczącą wyko-
nania „Schetynówki” właśnie 
w naszej gminie - komentuje 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. Inwestycja została 
zrealizowana w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na wniosek 
powiatu świdnickiego. Wartość 
zadania wynosi 1 718 168,78 
zł. Gmina Strzegom dofinan-
suje to zadanie w kwocie ponad 
841 000 zł. Wykonawcą robót 
jest firma BISEK - asfalt Mi-
chał Bisek z Kostomłotów.

gk

Remont „powiatówki” 
powoli dobiega końca

Już po raz drugi, mieszkańcy 
naszej gminy, a także tury-
ści, mieli okazję wziąć udział 
w nietypowym wydarzeniu, 
jakim była „Strzegomska Noc 
Kościołów”. Poprzedziły ją  
m. in.: IV Pielgrzymka Stra-
żaków Diecezji Świdnickiej 
do Bazyliki Mniejszej, „Nie-
szpory Tatrzańskie” i festyn 
rodzinny „Pod gwiazdami”.

W święto patronalne miasta 
i kościoła, upamiętniające św. 
App. Piotra i Pawła, uroczystości 
w Strzegomiu mają szczególnie 
podniosły charakter. W sobotę 
(29 czerwca br.), w godzinach 
porannych, w Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu odbyła się msza 
św. odpustowa, koncelebrowana 
przez ks. bpa Ignacego Deca, 
biskupa świdnickiego, z udzia-
łem strażaków uczestniczących 

w IV Pielgrzymce Strażaków 
Diecezji Świdnickiej do Bazyliki 
Strzegomskiej. Liturgię mszy św. 

ubogaciła Orkiestra Dęta z Gro-
dziska Wielkopolskiego oraz 
chór parafialny pod dyrekcją ks. 
Łukasza Kopczyńskiego. 

Po mszy nastąpił przemarsz 
Strażaków Diecezji Świdnic-
kiej, Grodziskiej Orkiestry Dętej 
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej, 
ulicami naszego miasta. Chwilę 
później, na strzegomskim Rynku, 
odbył się koncert Orkiestr Dętych. 
Sobotnie godziny popołudnio-
we również przepełnione były 
licznymi atrakcjami. W Bazylice 
Mniejszej w Strzegomiu odbyły 
się „Nieszpory Tatrzańskie” w wy-
konaniu Tatrzańskiej Orkiestry 

Klimatycznej. Dużo działo się 
także w ogrodach bazyliki, gdzie 
odbył się wieczorny festyn rodzin-
ny „Pod gwiazdami”. Zaś wszyscy 
pasjonaci historii strzegomskich 
kościołów mieli świetną okazję 
do tego, by osobiście przeżyć 
fascynujące zwiedzanie bazyliki 
z niezastąpionym przewodnikiem, 
którym był Krzysztof Kaszub. 
Zdradził on kilka tajemnic strze-
gomskiej Bazyliki Mniejszej, 
o których dotychczas wiedzieli 
nieliczni. Kto nie był, niech ża-
łuje! Kolejna taka okazja dopiero 
za rok.
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Strzegom gościł m.in. strażaków z diecezji świdnickiej, którzy przeszli ulicami miasta do Rynku 

W Strzegomiu znajduje się 
największa baza magazyno-
wa jęczmienia na Dolnym 
Śląsku i jedna z największych 
w Polsce! 

Przekonali się o tym uczest-
nicy spotkania integracyjnego, 
w dn. 18 czerwca br., na któ-
re władze Słodowni Strzegom 
zaprosiły rolników i przedsta-
wicieli samorządu lokalnego - 
Zbigniewa Suchytę, burmistrza 
Strzegomia oraz jego zastęp-
cę Wiesława Witkowskiego.  
- Spotkania władz Słodowni 
Strzegom z rolnikami, nie tylko 
naszej gminy, to już tradycja - mó-
wił Zbigniew Suchyta. - To miły 

akcent nie tylko integracyjny, lecz 
także poznawczy i edukacyjny. 
Mam nadzieję, że bieżący rok 
będzie równie owocny jak po-
przedni - kontynuował. Oprócz 
wymiany doświadczeń i poglądów, 
rolnicy wraz z zaproszonymi go-
śćmi zwiedzili zakład, po którym 
oprowadzał prezes Krzysztof 
Czaplicki. Obiektem podzi-
wu było sześć nowych silosów, 
każdy o pojemności ok. 2,5 tys. 
ton, wyposażonych w indywi-
dualny system wentylacji oraz 
urządzenia do stałego pomiaru 
temperatury. - Dzięki inwesty-
cjom, przeprowadzonym przez 
Danish Malting Group w Sło-
downi Strzegom - komentował 

Marcin Siemion, prezes 
zarządu Danish Malting 
Group Polska - powstała 
jedna z największych baz 
magazynowych jęczmie-
nia na Dolnym Śląsku, 
o pojemności 60 tys. ton. 
Po wybudowaniu nowego 
kosza zwiększyły się nasze 
możliwości przyjęcia jęcz-
mienia, które wynoszą ok. 
200 ton na godzinę. Zostało 
powiększone także laboratorium 
przy bazie jęczmiennej. To spo-
woduje, że szybciej i sprawniej 
będziemy przyjmować jęczmień. 
Marcin Siemion podkreślił, że 
Słodownia Strzegom stanowi 
bazę magazynową również dla 

zakładu w Sierpcu na Mazowszu. 
Z modernizacji zakładu zado-
woleni są rolnicy, bezpośrednio 
zainteresowani stałym zbytem, 
dobrą ceną i skróconym czasem 
oczekiwania w kolejce do zdania 
zakontraktowanego jęczmienia, co 

gwarantuje zainstalowanie 
drugiego kosza. - Jestem 
bardzo zadowolony z roz-
budowy bazy magazynowej 
słodowni, ponieważ mogę 
oddać jęczmień prosto z pola 
i nie muszę się martwić prze-
chowywaniem jęczmienia 
- mówił Zdzisław Kudyba, 
sołtys Strzegomia. Słodow-
nia Strzegom nie tylko pro-
dukuje szeroki asortyment 

słodów i inwestuje, modernizując 
bazę produkcyjną, ale także współ-
pracuje z ośrodkami naukowymi 
i osiąga wysokie standardy etyczne 
w prowadzeniu działalności go-
spodarczej. - Pomyślnie rozwija 
się współpraca naukowa Słodowni 

z Uniwersytetem Przyrodniczym 
we Wrocławiu. W ostatnim czasie 
Słodownia Strzegom przeszła 
pomyślnie audyt etyczny i przy-
stąpiła do międzynarodowej 
organizacji SEDEX, promującej 
standardy etyczne w biznesie - po-
informowała Monika Marszycka, 
doradca ds. komunikacji. Dodaj-
my, że SEDEX (Supplier Ethical 
Data Exchange), skupia firmy 
z różnorodnych branż z całego 
świata. Jej celem jest podnoszenie 
etyki prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz ułatwienie efek-
tywnego zarządzania łańcuchami 
dostaw pod kątem odpowiedzial-
nych praktyk biznesowych. 
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Spotkali się w strzegomskiej Słodowni 
Słodownia Strzegom zaprosiła rolników i przedstawicieli samorządu lokalnego. Podziwiano m.in. sześć nowych silosów, każdy o pojemności ok. 2,5 tys. ton 

Uprzejmie informujemy, że 
apteki z terenu gminy Strzegom 
pracują w cyklu tygodniowym 
w wydłużonym czasie pracy, tj. 
oprócz podstawowych godzin 
pracy, apteki pełnią dyżury.

Poniżej przedstawiamy obo-
wiązujący harmonogram dyżu-
rów obejmujący dni powszednie, 
soboty, niedziele, święta i inne dni 

wolne od pracy na okres do 20 
lipca 2013 roku w następujących 
godzinach:
1) w dni powszednie, z wyjątkiem 

sobót, od godziny 19.00-22.00
2) w soboty od godziny 14.00-

20.00
3) w niedziele, święta i inne dni 

wolne od pracy od godziny 
9.00-20.00

W połowie czerwca Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Strze-
gomskiej zainaugurowało letnie 
(niedzielne) zwiedzanie Wieży 
Targowej w Strzegomiu. 

Pełniący dyżur członko-
wie TMZS - Beata Nejman 
i Aleksander Pioruński nie 
kryli swojego zadowolenia 
z licznego grona mieszkańców 
Strzegomia, którzy odwiedzali 
Wieżę Targową. TMZS za-
prasza serdecznie w kolejne 
niedziele w godzinach 15.00-
18.00 do odwiedzenia tego 
pięknego zabytku Strzegomia. 
W Wieży Targowej można 

nabyć publikacje dot. zabyt-
ków naszej gminy, autorstwa  
m. in. Edmunda Szczepań-
skiego. Gościom niemiecko-
języcznym historię wieży, po 
wcześniejszym uzgodnieniu, 
przybliży Zbigniew Jurgiele-
wicz - członek TMZS. 
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Dyżury naszych aptek Wieża Targowa otwarta!Burmistrz Strzegomia 
informuje

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wy-
kazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom prze-
znaczonych do:

 - sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 155/B/2013, Nr 
156/B/2013, Nr 157/B/2013, 
Nr 158/B/2013, Nr 159/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 26 
czerwca 2013 r. 

Tłumy na 
basenach!

Ponad 1000 osób odwiedziło 
w trakcie pierwszego weekendu 
(w dniach 15-16 czerwca br.) 
strzegomskie baseny. W sobo-
tę wejście dla wszystkich było 
za 1 zł. - Pogoda na szczęście 
nam wtedy dopisała i miało to 
oczywiście swoje przełożenie na 
frekwencję na basenach – infor-
muje dyrektor OSiR-u, Grze-
gorz Luszawski. – W sobotę 
z kąpieli skorzystało 617 osób, 
w niedzielę 441. Serdecznie 
zapraszamy do korzystania 
z oferty! 

TW

Cena biletu:
2 zł - osoby dorosłe,
1 zł - dzieci powyżej 7 lat, mło-
dzież, emeryci,
dzieci do lat 7 - bezpłatnie.

LIPIEC 2013
Data pełnienia dyżuru Nazwa apteki Adres Nr tel.
30.06 – 06.07 Vita Strzegom

ul. Witosa 7
tel. 74/647-98-70

07.07 – 13.07 Strzegomska Strzegom
ul. Rynek 38

tel. 74/855-14-79

14.07 - 20.07 Śląska Strzegom
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-17-75

Było święto patronów 
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Koło Łowieckie „ Jeleń” 
w Strzegomiu zostało zało-
żone w 1948 roku, a jubile-
usz 65 - lecia zbiegł się z 90. 
rocznicą powstania Polskiego 
Związku Łowieckiego. 

Założycielami koła w 1948 r. 
byli E. Biereśniewicz, R. Falen-
ta, K. Jankiewicz, F. Kolasiński, 
Z. Krance, W. Michałko, M. 
Szlachetka, S. Szamauda, T. 
Szeląg, E. Ślipko, F. Wałecki 
i Z. Witkowski.

Obecnie koło „Jeleń” w Strze-
gomiu dzierżawi trzy obwody 
łowieckie, położone w okolicach 
Strzegomia i Lądka Zdrój. Naj-
bardziej atrakcyjnym, zarówno 
pod względem krajobrazowym 
jak i łowieckim, a jednocześnie 
najtrudniejszym do prowadze-
nia gospodarki łowieckiej, jest 
zasobny w zwierzynę grubą 
obwód łowiecki nr 370 w Nad-
leśnictwie Lądek Zdrój. W tym 
obwodzie występują: jelenie, 
dziki, sarny, lisy, jenoty, łasicowa-
te, jarząbki, słonki i cietrzewie. 
Obecnie w skład Zarządu Koła 

Łowieckiego „ Je-
leń” w Strzegomiu 
wchodzą: prezes 
- Jarosław Żyłka, 
skarbnik - Kamil 
Pakla, łowczy - Jan 
Zawadzki i pod-
łowczy - Antoni 
Zawadzki. Koło 
liczy 48 członków 
i 2 stażystów. Koło 
posiada swój sztan-
dar jako symbol 
prawości i godności 
łowieckiej.

Uroczystości 65 
- lecia, które od-
były się w czerwcu 
br. w Strzegomiu, 
za inaugurowała 
msza św. w Bazylice 
Mniejszej z pełną oprawą i ce-
remoniałem myśliwskim, który 
wzbogaciły poczty sztandarowe 
i zespół hejnalistów. Solista 
zespołu hejnalistów zaśpiewał 
dwie piosenki myśliwskie, w tym 
jedną na cześć św. Huberta, pa-
trona myśliwych. Złożono także 
kwiaty na grobie Honorowego 
Członka Koła Łowieckiego „Je-

leń” w Strzegomiu, śp. ks. Prałata 
Stanisława Siwca. 

Społeczność myśliwska, jako 
jedna z nielicznych, kultywuje 
stare zwyczaje poprzez gwarę 
myśliwską i unikalną kuchnię. 
Przez szacunek składany przy-
rodzie szanuje również siebie 
i swoich bliskich, przyjmując 
zasadę nadrzędności ochrony 

i hodowli zwierząt łownych nad 
ich pozyskaniem. 

Często myśliwi życzą udanych 
łowów, wypowiadając słowa: 
„Niech Ci św. Hubert darzy”, 
a o zmarłych kolegach myśli-
wych mówią, że odeszli do krain 
wiecznych łowów i – „Niech im 
knieja pięknie szumi’.
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65 lat Koła „Jeleń” 
Obecnie koło „Jeleń” dzierżawi trzy obwody łowieckie, położone w okolicach Strzegomia i Lądka Zdrój

Od 8 czerwca br. kilku pra-
cowników Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu, 
w ramach prac interwencyj-
nych, zajmuje się porządkowa-
niem strzegomskiego „Małpie-
go Gaju”. 

Do tej pory teren strzegom-
skiego „Fort Gaju” był mocno 
zaniedbany, zarośnięty i za-
śmiecony. Jednakże od niedaw-
na trwają tutaj prace porząd-
kowe mające na celu przywró-
cenie w tym miejscu „życia”. 

Przygotowaniem terenu pod 
zagospodarowanie zajmuje się 
4 pracowników Zakładu Usług 
Komunalnych. - To dzięki ich 
ciężkiej i wytrwałej pracy, już 
za kilka miesięcy „Małpi Gaj” 
nam wypięknieje! - mówi pre-
zes spółki ZUK - Zbigniew 
Rodak. W ramach prac po-
rządkowych prowadzone jest 
sprzątanie, wycinanie krzaków 
oraz koszenie traw.
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„Małpi Gaj” pięknieje

Ostatnie weekendy obfito-
wały w bardzo udane starty 
strzegomianina Kacpra Rut-
ki i jego partnerki Julii Do-
maradzkiej, z Wrocławia. 

W dniach 7-9 czerwca br. 
w Olsztynie odbył się Jubile-
uszowy XX Olsztyn Supadance 
Polish Open Championships 
2013, w ramach turnieju Grand 
Prix. Jest to najwyższej rangi 
międzynarodowy turniej tańca, 
w którym wzięło udział wiele 
międzynarodowych par m.in. 
aktualni mistrzowie i wicemi-
strzowie świata w tańcach laty-
noamerykańskich i standardo-
wych. Pierwszego dnia startów, 
Kacper i Julia w kategorii 12-13 
open kombinacji dwóch stylów 

8 tańców dotarli do półfinału, 
ostatecznie zajmując 12. miej-
sce w generalnej klasyfikacji, 
a 4. miejsce wśród najlepszych 
polskich par. Drugiego dnia 
startów w stylu Open Latin, 
w stawce kilkudziesięciu par, 
zajęli 13. miejsce, a 5 wśród 
polskich par. Trzeciego dnia 
w stylu Open Standard, młodzi 
tancerze dotarli aż do ćwierć-
finału, kończąc swoje bardzo 
udane występy. Przypominamy, 
że para tańczy razem zaledwie 6 
miesięcy i była to pierwsza tak 
duża oraz prestiżowa impreza, 
w której młodzi tancerze wzięli 
udział, pokonując wiele pol-
skich par finalistów mistrzostw 
Polski i godnie reprezentując 
swój klub Studio Tańca Igli-
ca oraz swoich trenerów. 16 

czerwca br. w Opolu odbył się 
Ogólnopolski Turniej Tańca: 
Festiwalowe Grand Prix Polski, 
w którym Kacper Rutka i jego 
partnerka Julia Domaradzka 
wystartowali w dwóch stylach 
osobno: junior I 12-13 C latin 
i 12-13 C standard. W tańcach 
latynoamerykańskich nie mieli 
sobie równych i zdecydowa-
nie wygrali w swojej kategorii 
wiekowej, a w stylu standardo-
wym uplasowali się na drugim 
miejscu, ustępując nieznacznie 
parze z Zielonej Góry. Kacper 
i Julia tego dnia jako jedyna para 
stanęła dwa razy na podium, 
pieczętując tym swoje bardzo 
udane występy i potwierdzając 
swój talent i predyspozycje 
do tej bardzo widowiskowej 
dyscypliny sportowej, jaką jest 

taniec towarzyski. 22 czerwca 
br. wystartowali w turnieju 
„Mistrzowie” dla Mistrzów 

w Częstochowie, gdzie w jury 
zasiadali sami mistrzowie Pol-
ski m. in. panowie Pavlovic 

oraz Król (taniec z gwiazdami). 
W swojej kategorii: junior 
I klasa C, zajęli 1. miejsce 
w stylu latynoamerykańskim, 
a w stylu standardowym za-
jęli 3. miejsce, ustępując tylko 
dwóm warszawskim parom. 
Dzień później wystartowali 
w turnieju w Działoszynie, 
zajmując 1. miejsce w tańcach 
latynoamerykańskich i 2. miej-
sce w tańcach standardowych, 
udanie kończąc sezon startowy 
przed wakacjami. Teraz Kacper 
i jego partnerka Julia będą mieli 
krótką przerwę, a potem dwa 
wakacyjne obozy szkoleniowe 
i nowy okres przygotowań 
do startów, w nowym cyklu 
turniejów Grand Prix oraz 
Mistrzostw Polski.
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Kacper Rutka ma na swoim koncie już sporo sukcesów. To niewątpliwie strzegomski diament godny podziwu i oszlifowania 

Kwotę 15 000 zł przeznaczył 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
na zamontowanie dodat-
kowych kamer na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
w celu poprawy bezpieczeń-
stwa osób, które będą prze-
bywały na jego terenie.

Nowoczesny system monito-
rujący powstanie już niebawem! 
Dotychczasowa kamera obro-
towa uległa awarii, w związku 
z czym zostanie zastąpiona 
nowymi. – Kamerki zostaną za-
montowane nie tylko na terenie 
basenów, ale również na obszarze 
Orlika i stadionu. Stamtąd sy-
gnał będzie przekierowywany do 
budynku hali sportowej - infor-
muje dyrektor strzegomskiego 
OSiR-u, Grzegorz Luszaw-
ski. Kompleksowy monitoring 

powstaje przede wszystkim 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
i ochroną przed zuchwałymi 
kradzieżami kieszonkowców: 
- Ostrzegamy, aby nie pozo-
stawiać cennych przedmiotów 
bez nadzoru. Jeśli zdarzy się, że 

będziemy musieli takowe rzeczy 
zabrać ze sobą, schowajmy je 
w specjalnie przeznaczonych do 
tego szafkach, które są dostępne 
na terenie kompleksu – konty-
nuuje dyrektor. 

kW

Dodatkowy monitoring na OSiR-ze
Monitoring zasilą trzy kamery, które zostaną zakupione już niebawem Wielki Bal Indiański

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom zorganizo-
wała „Wielki Bal Indiański” dla 
dzieci z grup „0” z wszystkich 
przedszkoli w Strzegomiu oraz 
ze Stanowic i z Jaroszowa. 

- Zabawa ta była wielką indiań-
ską przygodą. Rozpoczęliśmy od 
nauki okrzyków indiańskich, 
tańców. Potem było mnóstwo 
konkursów z nagrodami, poczę-
stunek, zabawa na całego! Bal 
był podsumowaniem programu 
„Od przedszkola do biblioteki”, 
który nasza Biblioteka Publiczna 
realizowała przez 6 miesięcy w 
5 przedszkolach – relacjonuje 
Katarzyna Wójcik, dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Strze-
gomiu. Odbyło się ponad 40 
godzin zajęć z dziećmi, były to 
bale karnawałowe, lekcje biblio-
teczne, zajęcia okolicznościowe, 
spotkania w Bibliotece Pu-
blicznej w Strzegomiu, na które 
dowożone były także dzieci ze 
Stanowic i z Jaroszowa.

Gmina od lat wypłaca tzw. 
„trzynastą pensję” zgodnie z 
przepisami. Musi być wypła-
cona do końca marca za rok 
poprzedni.

Oficjalnie nazywa się to świad-
czenie DODATKOWE WY-
NAGRODZENIE ROCZNE 
- otrzymują je nauczyciele i 
pracownicy administracji i ob-
sługi przedszkoli, szkół, a także 
pracownicy Urzędu Miejskiego, 
bezrobotni zatrudniani w ra-
mach aktywizacji zawodowej, 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, a w roku 2013 po 
raz ostatni pracownicy Zakładu 
Usług Komunalnych i strażnicy 
miejscy. – Trzynastka musi być 
wypłacona do końca marca 
za rok poprzedni. Trzynastka 
wypłacona jest po otrzymaniu 
podwójnej subwencji oświato-
wej, bo na trzynastkę oświaty 
dostajemy pieniądze z Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej. 
Niewypłacenie trzynastki gro-
ziłoby procesami sądowymi i 
koniecznością płacenia odsetek 
od niewypłaconego dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego. 
Zauważyć trzeba (tabela poni-
żej), że w roku 2012 wypłacono 
o 100 tys. zł mniej trzynastek, co 
oznacza, że zmniejszone zostały 
koszty zatrudnienia – podkreśla 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta.

Trzynastki zgodnie z prawem

Czerwiec udany dla naszego tancerza

rok kwota trzynastEk

2011 1 716 777,68

2012 1 617 469,54
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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 siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

diabeł: Panie burmistrzu proszę 
mi odpowiedzieć na pytanie. 
kiedy ktoś pomyśli nad obwod-
nicą legnica-wrocław-jelenia 
góra, przecież nasze drogi miej-
skie wyglądają fatalnie a to za 
sprawą samochodów ciężaro-
wych, a głównie naczep tych 
samochodów. mieszkam na ulicy 
legnickiej, stan tej drogi prosi 
o pomstę do nieba, a to za sprawą 
przemieszczających się samocho-
dów ciężarowych z wrocławia 
na legnicę i odwrotnie i także 
przejeżdżające ciężarówki przez 
miasto na jelenią górę, bo gdyby 
Pan mieszkał na legnickiej, to 
nie wiem czy byłby Pan w stanie 
przez noc wypocząć, wystarczy 
trzy puste ciężarówki f irmy 
\”tom-tom\” i po spaniu, a w lato 
trudno spać przy zamkniętych 
oknach. w obecnej chwili remon-
towana jest krzyżówka kasz-
telańska-świdnicka do ronda, 
jak Pan myśli jak długo ta droga 
wytrzyma kiedy średnio dziennie 
przejedzie ze sto ciężarówek, 
bo ja nie wróżę tej krzyżówce 
długo. Proszę kiedyś podejść na 
krzyżówkę Aleja wojska i le-
gnicka i przyglądnąć się jak ludzie 
przechodzą przez przejście dla 
pieszych z legnickiej na Aleja 
kiedy ciężarówki ruszają na 
tak zwanym późnym żółtym, 
a nawet na czerwonym świetle, 
ludzie nieraz stoją na przejściu 
trzy cykle aby przejść bo jedzie 
ciężarówka za ciężarówką. kiedy 
ktoś pomyśli nad obwodnicą na 
legnicę, łączącą się z krajową 
5?

Miło mi poinformować, że 
w 2012 roku zrobiliśmy milowy 
krok, jeśli chodzi o obwodnicę 
drogi 374. Za 70 000 zł z budże-
tu gminy wykonano koncepcję 
włączenia obwodnicy do drogi 

krajowej. Zarządca drogi kra-
jowej zatwierdził tę koncepcję 
i będzie to rondo turbinowe 
powyżej stacji benzynowej Shell. 
Dolnośląska Dyrekcja Dróg 
i Kolei wykonuje obecnie raport 
środowiskowy, a my staramy 
się, by marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego wprowadził 
do budżetu województwa na 
rok 2014 zadanie wykonania 
projektu obwodnicy drogi 374 
w Strzegomiu. Jest on ujęty 
w chwili obecnej w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym na 
2014 r. Naszym zadaniem jest, 
aby nie wypadł z tego planu. 
Czynię wszystko, by projekt był 
wykonany w 2014 r., a w nowym 
rozdaniu środków unijnych mają 
być pieniądze na obwodnicę.

mieszkaniec: witam Pana Bur-
mistrza. jestem mieszkańcem 
budynku mieszczącego się przy 
ul. Al. wojska Polskiego …

Sprawę przekazałem na Ko-
misariat Policji w Strzegomiu.

Piotr: witam. mam dwa nurtu-
jące tematy:
1 - kiedy doczekamy się na-
wierzchni na ul. Brzozowej 
od numeru 72 w stronę ul An-
dersa?
2 - tu proszę o pomoc, na ul. 
Andersa stoi częściowo wybudo-
wany dom jednorodzinny i tak 
stoi od kilkunastu lat, zdaje sobie 
sprawę, że to prywatna własność, 
ale w żaden sposób nie zabezpie-
czona. co sobotę młodzież urzą-
dza imprezy, bardzo głośne do 
późnych godzin nocnych. czasem 
zdarzają się tam podpalenia, cza-
sem głośne sexcesy, często pijackie 
imprezy, tłuczenie butelek, strze-
lanie z wiatrówek....a dookoła 
mieszkają ludzie, proszę o inter-
wencję, zanim komuś w wypadku 
stanie się krzywda.

Drugą sprawę przekazałem na 
Komisariat Policji w Strzego-
miu. Jeżeli chodzi o nawierzch-
nię, to w najbliższym czasie nie 
jest planowane jej wykonanie. 
Będą wykonywane remonty 
bieżące. Obecnie mamy wyko-
nywanych kilka projektów, które 
możemy sfinalizować z udzia-
łem środków zewnętrznych i to 
one są priorytetem.

Płatnik podatków: witam! Pa-
nie burmistrzu w moim pytaniu 
chodziło o samotne matki, które 
nie biorą ślubów, bo bardziej 
opłacalne jest „siedzenie na 
kocią łapę” i branie od gminy po 
700 złotych na dziecko.

Takie sytuacje, o których Pan 
pisze, są nie do udowodnienia, 
dlatego w pierwszej odpowiedzi 
otrzymał Pan tylko informacje, 
komu świadczenia się należą.

oszukany: Panie burmistrzu! 
zostałem oszukany przez f ir-
mę …. Pisałem ostrzeżenia na 
portalu strzegomiak.pl, lecz po 
chwili są usuwane, a działam 
w dobrej wierze, ostrzegając 
przed nieuczciwą f irma, która 
sie nie wywiązuje z zobowią-
zań. Pytanie dlAczego 
nie wskAzywAĆ tAkicH 
oszukAŃczycH Pseu-
doFirm. takich jak ja, jest na 
pewno dużo więcej.

Prawo nie pozwala publiko-
wać takich informacji.

marzena: czy pomyślał Pan 
o mieszkańcach strzegomia, or-
ganizując bieg uliczny? w żaden 
sposób nie mogłam dostać sie do 
swojego domu. wszystkie drogi 
były zamknięte. Pół godziny 
czekałam w upale z maleńkim 
dzieckiem w aucie, bo droga pod 
mój dom była z każdej strony za-
mknięta. A jak chciałam zostawić 
auto na ulicy, to poinformowali 
mnie, że dostanę mandat.

Szanowna Pani! Rozdano 
tysiące ulotek informacyjnych 
o organizacji ruchu w mieście 
w czasie biegu ulicznego „Strze-
gomska 12”. Z tym upałem, to 
bym tak nie przesadzał, bo też 
byłem na Rynku i bieg rozpoczął 
się w deszczu, a w czasie biegu 
mżyło. Przykro mi, że nie do-
tarła do Pani informacja o biegu 
i proszę o śledzenie naszej strony 
internetowej w przyszłym roku, 
bo w ramach Święta Granitu 
Strzegomskiego odbędzie się 
kolejna edycja „Strzegomskiej 
12”.

Ania: Panie Burmistrzu, chcia-
łam pogratulować świetnej 
organizacji święta granitu 
strzegomskiego! Aż miło się 
wspomina! Brawo! i powodze-
nia w przyszłym roku ;-)

Dziękuję. Ja też jestem zado-
wolony. Jesteśmy już po omó-
wieniu imprezy ze wszystkimi 
współorganizatorami. Dziękuję 
bardzo branży kamieniarskiej 
za zaangażowanie w organiza-
cję i współfinansowanie oraz 
wszystkim współorganizatorom. 
Szczególne podziękowania kie-
ruję do pracowników Strzegom-
skiego Centrum Kultury. Mamy 
spisane też sprawy, które trzeba 
poprawić w przyszłym roku. 

Wiemy, że ustawienie i zabudo-
wanie stanowiska akustyka było 
denerwujące. Będziemy chcieli 
w przyszłym roku określić wa-
runki ustawienia już w umowie. 
Wiem też, że trwa dyskusja 
i ze podzielone są zdania, gdzie 
organizować Święto Granitu 
Strzegomskiego. Specyfika tej 
imprezy oraz jej promocyjny 
charakter powodują, że będzie 
obywała się w Rynku. 

tadeusz: Panie Burmistrzu 
zwracam się z prośbą o zamknię-
cie ulicy wspólnej dla pojazdów 
ciężkich wywożących ziemię 
i kamienie. droga ta nie jest 
przystosowana do takiego tona-
żu. jedną drogę naprawiamy, 
a dugą popsujemy, a w planach 
naprawy jej nie ma. Bardzo pro-
simy o interwencję. dziękujemy 
za pozytywne załatwienie proś-
by. mieszkańcy ulicy wspólnej 
i szarych szeregów.

Odpowiadając na to pytanie 
chciałbym zaznaczyć, że w tej 
chwili trwa przebudowa ul. 
Szarych Szeregów i wzmożony 
ruch samochodów ciężaro-
wych związany jest właśnie z tą 
budową. Jednak postaram się 
zwrócić uwagę firmie wykonu-
jącej zadanie, żeby ograniczyła 
ruch związany z obsługą budo-
wy. Całkowite zamknięcie ul. 
Wspólnej na chwilę obecną jest 
niemożliwe.

krystyna: witam ponownie. 
chciałam się dowiedzieć, co 
ze sprawą chodnika przy ul. 
PArkowej 20, który jest za-
gospodarowany jako pas zieleni. 
rosną tam drzewka ozdobne jak 
bez. nie pisałabym o tej sprawie, 
ale ruch samochodów nasilił się 
do tego stopnia, że nie można 
bezpiecznie przechodzić obok 
tego budynku, a zwłaszcza matki 
z dziećmi. Pozdrawiam i czekam 
na odpowiedź.

Informuję Panią, że po prze-
prowadzonej wizji w terenie, 
stwierdzono fakt zagospoda-
rowanego pobocza. W związku 
z tym, że w chwili obecnej gmi-
na Strzegom nie ma zaplano-
wanych środków na wykonanie 
chodnika oraz na przebudowę 
krawężników, usunięcie nasa-
dzeń nie poprawi warunków 
przejścia poboczem. Dlatego też 
na dzień dzisiejszy nasadzenia 
nie zostaną usunięte. 

Agnieszka: witam mieszkam na 
ul kościuszki 38 - jest to duży 

blok na małej wysepce dookoła 
ulice, a zero pasów w tym bloku 
oraz stojących obok mieszka 
mnóstwo dzieci, które nie mają 
pasów aby przejść bezpiecznie 
do szkoły. Proszę o szybką re-
akcję, to dla bezpieczeństwa!!!!! 
Pozdrawiam!

Odpowiadając na to pytanie 
informuję, że została prze-
prowadzona analiza mająca 
na celu ustalenie zasadności 
wyznaczenia przejścia dla pie-
szych w sugerowanym miejscu. 
Zapoznano się z warunkami 
drogowymi oraz obowiązującą 
organizacją ruchu. Oceniając 
stan bezpieczeństwa uwzględ-
niono w szczególności: dopusz-
czalną prędkość pojazdów obo-
wiązującą na przedmiotowym 
odcinku drogi, geometrię drogi, 
zagospodarowanie jej otoczenia 
oraz natężenie ruchu pojazdów 
i pieszych. Zgodnie z przepisa-
mi, podstawowym warunkiem 
wyznaczenia przejścia dla pie-
szych jest koncentracja ruchu 
pieszych przekraczających drogę 
tj. poprzecznego ruchu pie-
szych, sugerowane miejsce nie 
spełnia powyższego warunku. 
Podkreślam, że zasady ruchu 
pieszych zostały uregulowane 
w rozdziale 2 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym ( Dz. U. z 2012r 
poz. 1137) Zgodnie z art. 13 
w/w ustawy „Przechodzenie 
przez jezdnie poza przejściami 
dla pieszych jest dozwolone, 
gdy odległość od przejścia 
przekracza 100 m. Jeżeli jed-
nak skrzyżowanie znajduje się 
w odległości mniejszej niż 100 
m od wyznaczonego przejścia, 
przechodzenie jest dozwolone 
również na tym skrzyżowaniu”. 
Biorąc pod uwagę powyższe 
nie ma zasadności wyznaczenia 
przejścia dla pieszych w suge-
rowanym rejonie.

Bolo: Panie Burmistrzu, może 
ktoś poprawi oznakowanie przy 
wjeździe na rynek z ul. św. 
Anny. nie ma dnia, aby kie-
rowcy na obcych rejestracjach 
nie jechali pod prąd. to szczęście, 
że nie doszło jeszcze do kolizji. 
znak o ruchu okrężnym jest 
chyba mało widoczny/pozdra-
wiam

Gmina Strzegom nie ma 
wpływu na nieprzestrzeganie 
obowiązującego oznakowania 
drogowego. Widząc takie za-
chowanie, proszę o jak najszyb-
szą interwencję, zgłaszając ten 
fakt na Policję.

maria. k. witam! droga po-
między ul. Paderewskiego a ul. 
kościuszki (ciąg pieszy) wyko-
nany został pięknie. Postawienie 
ławek jest jakby upiększeniem 
tego terenu. jednak koło ogródka 
zabaw dla dzieci już rozkopano 
pięknie ułożoną kostkę. czy 
w naszym urzędzie nie ma osoby 
odpowiedzialnej za nadzór nad 
przywróceniem do stanu pier-
wotnego rozkopanej drogi. o ile 
się orientuję, to zawsze ten, kto 
wykonuje jakieś prace związane 
z naruszeniem istniejącego tere-
nu, powinien go przywrócić do 
stanu pierwotnego. rozumiem, 
że niektóre osoby odpowiedzial-
ne za ten odcinek działalności 
naszego urzędu są w takim 
wieku, że kontrola stanu dróg po 
robotach jest dla nich uciążliwa. 
jednak za coś pobierają wyna-
grodzenie i to zapewne do czegoś 
zobowiązuje. tablica o kosztach 
wykonania tego przejścia oraz 
naszego parku zarówno z fundu-
szy unijnych jak i budżetu miasta, 
biorąc pod uwagę to zaniedbanie 
powinna być usunięta, aby nie 
denerwować ludzi marnotraw-
stwem. nie niszczmy tego co jest 
zrobione, a nasze miasto będzie 
piękne. dotyczy to także innych 
chodników. u nas zrobił się zwy-
czaj, że po pracach wykopkowych 
już nie układa się kostki w spo-
sób pierwotny, ale byle jak. 
Pracowników z ubiegłej epoki 
przyzwyczajonych do byleja-
kości należy albo wymienić, albo 
intensywnie przeszkolić i wy-
tłumaczyć po co są zatrudnieni. 
z pozdrowieniami mieszkanka 
strzegomia.

Informuję Panią, że w ostat-
nim czasie miasto borykało się 
z dużymi awariami wodocią-
gowymi, WiK Sp. z o.o. nie 
był w stanie zlokalizować nie-
szczelności sieci. Raz występo-
wały one na ul. Dąbrowskiego, 
a raz na ul. Czerwonego Krzy-
ża. Po usunięciu awarii sieci, 
na które nie mam wpływu, 
nawierzchnię ul. Czerwone-
go Krzyża odtworzyła firma, 
która go budowała z zacho-
waniem wzorów istniejących 
na pozostałej części, było to 
konieczne do utrzymania gwa-
rancji. Z chwilą, gdy wystą-
pią jakiekolwiek przesłanki 
świadczące o nieprawidłowym 
odtworzeniu nawierzchni (np.: 
zapadająca się kostka), zosta-
nie powiadomiona firma, która 
odtwarzała nawierzchnię i bę-
dzie zobowiązana do usunięcia 
usterek. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

W niedzielę, 23 czerwca 
br. na głównej scenie Święta 
Granitu Strzegomskiego, 
władze Strzegomia wręczyły 

nagrody uczestnikom kon-
kursu „Historia Granitem 
Pisana”!

red

Oto nasi zwycięzcy!
Konkurs „Historia Granitem pisana” rozstrzygnięty! Do konkursu przystąpiło 10 placówek oświatowych. Szkoły zgłosiły łącznie 22 prace 

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe
I miejsce - Jakub Nejman, uczeń 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Strzegomiu
II miejsce - Igor Gradowski, uczeń 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sta-
nowicach
III miejsce - Urszula Kiełbasa, uczen-
nica Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Strzegomiu
Szkoły gimnazjalne
I miejsce - Jagoda Sergiel - uczenni-
ca Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu
II miejsce - Paweł Wroński - uczeń 
Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu

III miejsce - Magdalena Czaplińska 
- uczennica Gimnazjum w Goczał-
kowie
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Kamil Kowalczyk - uczeń 
Zespołu Szkół w Strzegomiu
II miejsce - Klaudia Dzionek - uczen-
nica Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Strzegomiu
III miejsce - Maciej Zawada - uczeń 
Zespołu Szkół w Strzegomiu
Ponadto komisja konkursowa przy-
znała dyplomy za udział w konkursie 
i nagrody pocieszenia pozostałym 
uczestnikom konkursu. Nagrody 
pocieszenia otrzymują:
1. Katarzyna Mądrzak, uczennica 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Stanowicach

2. Kacper Żybura, uczeń Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Stanowi-
cach

3. Kamil Hasiak, uczeń Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kostrzy

4. Mikołaj Głuszczak, uczeń Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Kostrzy

5. Jakub Mazur, uczeń Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strze-
gomiu

6. Klaudia Paradowska, uczennica 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
3 w Strzegomiu

7. Aleksandra Białous, uczennica 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Strzegomiu

8. Paweł Kruczek, uczeń Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strze-
gomiu

9. Tomasz Sitarz, uczeń Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strze-
gomiu

10. Karolina Sobieraj, uczennica 
Gimnazjum w Goczałkowie

11. Agata Miklaszewska, uczennica 
Gimnazjum w Jaroszowie

12. Katarzyna Ławniczek, uczennica 
Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu

13. Alina Salwin, uczennica Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu
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W Zespole Szkół przy ul. 
Krótkiej w Strzegomiu odkryto 
najstarszą w Polsce kapsułę 
czasu z 1874 roku. Uroczyste 
odsłonięcie kapsuły, znajdu-
jącej się we wnętrzu kamienia 
węgielnego i ukazanie światu 
jej unikatowych dokumentów 
nastąpiło 22 czerwca 2013 
r. w ramach Święta Granitu 
Strzegomskiego.

Historycznego aktu odsło-
nięcia kapsuły w obecności 
władz miasta i powiatu oraz 
zaproszonych gości dokonał 
pełniący obowiązki dyrektora 
szkoły Roman Ehlert. Po 139 
latach dotknęli dokumentów po 
raz pierwszy i zaprezentowali je 
zgromadzonym na uroczystości 
świadkom tego wydarzenia 
nauczyciele historii w tutejszej 
szkole - Marzenna Łaciuk i dr 
Marek Żubryd. Nikt nie krył 
wzruszenia, gdy przemawiała 

historia. Każdy z uczestników 
tego ponadczasowego wydarze-
nia odczuwał doniosłość chwili. 
A jak do tego doszło?- Już od 
wielu lat wszystkich bardzo in-
teresowało, co oznacza ta tablica 
przy wejściu do szkoły i dopiero 
wtedy, gdy nasz nauczyciel hi-
storii dr Marek Żubryd, tłuma-
cząc stare kroniki strzegomskie 
wyczytał, że w tym kamieniu 
z roku 1874 został schowany akt 
erekcyjny szkoły, myśl ta nabrała 
konkretnych wymiarów. Po-
prosiliśmy o pomoc właścicieli 
zakładów kamieniarskich, bo 
sami nie dalibyśmy sobie rady 
z odkuciem tablicy. Początkowo 
myśleliśmy, że jest to tylko tabli-
ca. Później okazało się, że jest to 
kamienny sarkofag. Po otwarciu 
pyty wszystkim aż łzy stanęły 
w oczach na widok kapsuły, któ-
ra tam się znajduje. Po pierwsze 
- jest śliczna, a po drugie - za-

wiera takie dokumenty, których 
się nie spodziewaliśmy znaleźć. 
Jestem wzruszony i dumny, 
bo nie każdemu w życiu zda-
rza się odnaleźć kapsułę czasu 
i zostawić dla potomności ślad 
naszych czasów - mówi Roman 
Ehlert. Dokumenty umiesz-

czone w kapsule są starsze niż 
wykuty napis głosi. W pięknie 
wykonanej miedzianej tubie 
w kształcie beczki z mosiężnymi 
obejmami znaleziono rękopis 
z roku 1861, monety z XVIII w., 
monety obiegowe z II połowy 
XIX wieku, dokument z progra-

święto grAnitu strzegomskiego 

Moriony, kwarce, agaty, gra-
naty, turkusy i inne minerały 
Polski w bajecznych formach, 
kształtach i barwach oraz ska-
mieliny i biżuterię z kamienia 
naturalnego zaprezentowali 
wystawcy na XXVIII Giełdzie 
Minerałów w Strzegomiu, 
która odbyła się 23 czerwca 
br. w CAS Karmel. Na giełdzie 
prezentowało swoje zbiory 23 
wystawców z Polski.

- Nie byłoby Święta Granitu 
Strzegomskiego bez Gieł-
dy Minerałów, dlatego cie-
szymy się, że po raz kolejny 
spotykamy się właśnie tutaj 
w klasztorze. XXVIII Giełdę 
Minerałów w Strzegomiu 
uważam za otwartą - oznajmił 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia. Komi-
sja w 3-składzie pod przewod-
nictwem Bogusława Solimy 
oceniała minerały pod wzglę-
dem występowania (minerały 
są pospolite, rzadkie i bardzo 
rzadkie), formy, jakie przybrały 
oraz za ciekawą kolekcję. - 
W dniu dzisiejszym ocenimy 
prezentowane minerały tema-
tycznie, w dwóch kategoriach: 
minerały krajowe i minerały 
świata. Ta giełda ma edukować, 
wychowywać i promować pasję 
zbieractwa. Zależy nam na 
tym, żebyśmy wiedzieli z czego 
jest ziemi zbudowana, co się 
w ziemia znajduje i po czym 
chodzimy - mówi Bogusław 
Solima, przewodniczący jury. 
Na giełdę minerałów przybyło 
dużo zwiedzających. Popular-
nością wśród pań cieszyli się 
wystawcy biżuterii i wyro-
bów jubilerskich, wykonanych 
z minerałów połączonych 
z metalami i kruszcami oraz 
innymi dodatkami, tworzący-
mi przepiękne formy i kształty, 
wykonane z artyzmem i niepo-

wtarzalne w formie. - Zainte-
resowanie kolekcjonowaniem 
minerałów w ciągu ostatnich 
dziesiątków lat stale wzrasta 
- komentuje Józef Białek, 
organizator giełd z ramienia 
TMZS - dowodem tego jest 
coraz większa liczba wystaw 
i giełd minerałów oraz ska-
mieniałości. W Strzegomiu 
tradycja giełd rozpoczęła się 
w roku 1978, kiedy to w ów-
czesnym klubie Barbórka przy 
SZKB odbyła się pierwsza 
giełda minerałów. Podkreślić 
należy, że była to pierwsza 
giełda minerałów w Polsce. Od 
1997 r. te tradycje podtrzymuje 
towarzystwo Miłośników Zie-
mi Strzegomskiej, organizując 
rokrocznie giełdy, które stały 
się ważnym punktem obcho-
dów Święta Granitu Strze-
gomskiego. Granit to główne 
dobro tej ziemi a tam, gdzie 
pozyskuje się granit, występują 
minerały. Prawidłowość form 
kryształów i minerałów oraz 
piękno ich barw czynią je od 
bardzo dawna obiektem do-
ciekliwych badań i obserwacji, 
kolekcjonowania i zbieractwa. 
Po ciężkiej pracy komisja 
zdecydowała, że w kategorii 
„Minerały świata” na pierw-
szym miejscu uplasował się 
Andrzej Korzekwa, na dru-
gim - Józef Kawałko, zaś na 
trzecim - Radosław Szewc. 
W kategorii „Minerały Polski” 
pierwsze miejsce przyzna-
no Wojciechowi Więckow-
skiemu, drugie - Józefowi 
Domańskiemu, a trzecie - 
Leszkowi Barnasowi. Giełdy 
mogą się odbywać dzięki 
wystawcom - pasjonatom 
zbieractwa, ale także dzięki 
sponsorom, którzy ufundowali 
piękne puchary.
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XXVIII Giełda Minerałów

Najstarsza kapsuła czasu w Strzegomiu

Granitowa Gra była hitem 
tegorocznej edycji Święta 
Granitu Strzegomskiego. 
D z i ę k i  p om y s ł o da wc om 
z Fundacji Bazalt dzieci i ro-
dzice z dużą dozą gorliwości 
i przedsiębiorczości uczest-
niczyli w tym dydaktycznym 
i koncepcyjnym przedsię-
wzięciu, przemieszczając się 
na trasie 21 stacji tematycz-
nych, czyli po wszystkich 
stoiskach wystawowych. Mo-
tywem przewodnim gry był 
kamień. Specyficzna akcja 
dydaktyczna w terenie zjed-
noczyła wszystkich uczestni-
ków i wystawców.

- W grę zaangażowało się 
kilkaset dzieciaków i doro-
słych. Były też grupy, które 
walczyły o to, żeby zdo-
być jak najwięcej pieczątek, 
a w związku z tym otrzymać 
jak najlepszą nagrodę - mówi 
Krz ysztof Skolak , prezes 
Fundacji Bazalt. - Zabawa 
przebiegała fantastycznie - 
mówi Aleksandra Skolak 
- Dzieci bawiły się bardzo 
chętnie i tak samo chętnie 
uczestniczyły w grze. Twier-
dziły, że samo wykonywanie 
zadań sprawiało im frajdę, 
a nie tylko odbieranie na-
gród. Wysoko ocenia działa-

Granitowa Gra zrobiła furorę!

Tak bawili się strzegomianie!
Święto Granitu Strzegom-
skiego było nie tylko wielkim 
wydarzeniem, ale również 
największą imprezą plenerową 
w naszej gminie. Do Rynku 
ściągały tłumy ludzi, którzy 
czynnie uczestniczyli w tej 
ważnej uroczystości. Przyszedł 
czas na podsumowania.

Największy boom medialny wy-
wołała niedziela. Do Strzegomia 
zjechały najważniejsze media, któ-
re upamiętniły najbardziej istotne 
wydarzenia, do których należało 
m.in. otwarcie Izby Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej. Tego samego dnia 
strzegomianie mieli okazję uczest-
niczyć w XXVIII Giełdzie Mine-
rałów, która odbyła się w Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel”. 
W tym samym czasie na Rynku, 
od soboty, toczyła się GRAnitowa 
Gra, która okazała się niezwykle 
ekscytującym i emocjonującym 
przeżyciem dla wszystkich tych, 
którzy się w nią zaangażowali. 
W niedzielny wieczór, na deskach 
scenicznych, rozdane zostały na-
grody za konkurs „Historia Gra-
nitem Pisana”. Trzeba przyznać, że 
autorzy prac, mimo swojego mło-

dego wieku, wykazali się prawdzi-
wym profesjonalizmem! Zgodnie 
z tradycją święta, rozegrany został 
XI Otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. W grze zmierzyło 
się 35 szachistów z okolicznych 
miejscowości. Bezpośrednio przed 
koncertem gwiazdy wieczoru 
(DODY), władze samorządowe 
Strzegomia podziękowały przed-
stawicielom branży kamieniarskiej 
za wkład w organizację święta, 
które w tym roku okazało się 
przepiękną promocją nie tylko 
Ziemi Strzegomskiej, ale też 
„ludzi z granitu”. A o godz. 21.00, 
czyli na sam koniec, nadeszła 
wreszcie chwila, na którą wszy-
scy czekali. Na scenie bowiem 
zaprezentowała się DODA wraz 
z zespołem. Dzień wcześniej, czyli 
w sobotę (22 czerwca), również 
nie zabrakło atrakcji. W Zespole 
Szkół w Strzegomiu odkryto 
najstarszą w Polsce kapsułę czasu 
z 1874 roku. Przez setki lat znaj-
dowała się ona we wnętrzu kamie-
nia węgielnego, a ukazanie światu 
jej unikatowych dokumentów 
okazało się wielkim wydarzeniem 
na skalę całego kraju. Nie można 
również zapomnieć o wydarzeniu 
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mem uroczystości związanych 
z wmurowaniem kamienia wę-
gielnego, rękopis z nazwiskami 
i imionami rajców, książkę 
z wierszami Johanna Chri-
stiana Günthera pt. - „Aus der 
Günther-Stadt. Gedichte”, 
listy, statuty, dokumenty bractw, 
zdjęcia, widokówki, sprawozda-
nia, gazety oraz wiele innych. 
Wszystkie dokumenty były 
starannie zapakowane i za-

chowały się w idealnym stanie. 
Po sfotografowaniu, zgodnie 
z zaleceniem konserwatora 
zabytków, dokumenty wróciły 
do miedzianej tuby. Dyrekcja 
szkoły postanowiła wzboga-
cić zawartość jej zawartość 
o współczesny przekaz dla 
przyszłości i włożyć do kap-
suły aktualne dane o Zespole 
Szkół w Strzegomiu tj.: historię 
szkoły, zdjęcia uczniów i na-

uczycieli oraz widokówki, film 
o Strzegomiu, okolicznościowe 
monety 7 granitów, medal 770 
- lecia, płytę DVD ze złota po-
włoką i inne, świadczące o stylu 
i standardzie życia mieszkań-
ców naszego miasta. Wszystkie 
dokumenty zostały pięknie 
i fachowo zapakowane na wzór 
przekazu historii, który ciągle 
trwa. Należy podkreślić, że 
odkucia kamienia węgielnego 

- bloku granitowego w kształ-
cie sześcianu o wymiarach ok. 
70 cm perfekcyjnie dokonali 
pracownicy firmy Multistone 
z grupy Granex ze Strzego-
mia, pod czujnym Krzysztofa 
Skolaka i Stanisława Sitarza, 
strzegomskich kamieniarzy 
i jednocześnie nauczycieli tej 
szkoły. Prace wykonywano 
trzy dni.
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Izbę Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej oficjalnie otwarto 
w ramach Święta Granitu 
Strzegomskiego 23 czerwca br. 
w CAS Karmel w Strzegomiu. 
Na to szczególne miejsce za-
chowania od zapomnienia tego, 
co stanowi trzon naszej kultury 
i historii minionych pokoleń, 
czekaliśmy wiele lat. Jest to 
wielkie wydarzenie w życiu 
każdego z nas. Byliśmy gminą 
bez muzeum.

- Warto mieć marzenia - 
mówił Tadeusz Wasyliszyn, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu podczas 
uroczystości otwarcia - Jednym 
z wielu marzeń strzegomian 
było otwarcie izby tradycji, eks-
ponującej pamiątki Strzegomia. 
W ramach takich marzeń udało 
się odbudować klasztor, stwo-
rzyć CAS, by wreszcie otworzyć 
Izbę Tradycji. Myślę, że zbiory 
naszej izby będą codziennie 
wzbogacane przez mieszkań-
ców. Niech ta izba pracuje 
na rzecz kultury Strzegomia! 
- Duża część kolekcji jest też 
własnością gminy Strzegom 
- komentuje Tomasz Sma-
głowski - dziś zaprezentujemy 
największą i najpiękniejszą 
kolekcję z zakładu porcelany 
strzegomskiej ze Stanowic. 
Są też różne wydawnictwa 
m.in. „Dla wszystkich”- mamy 
w Strzegomiu największy zbiór 
w Polsce. Najstarszym doku-
mentem, który posiadamy jest 
antyfonarz XVI - wieczny, 
który po kilku wiekach wrócił 
na swoje miejsce, ponieważ po-
chodzi z klasztoru karmelitów, 
a pozyskał go Walenty Wyrwa. 
Jest też piękna kolekcja rzeczy 
znalezionych przez pasjonata 
historii i poszukiwacza Bar-
tłomieja Obozę m. in.: bardzo 
unikatowa pieczęć kanonika 
wrocławskiego z 1234, książki 

z wydawnictwa braci Urbanów, 
wieszaki, przeróżne rzeczy 
użytku codziennego z XVIII 
i XIX wieku. Mamy fanta-
styczną kolekcję minerałów 
Ziemi Strzegomskiej Andrzeja 
Korzekwy i rzecz niebywała - 
po raz pierwszy w Strzegomiu 
prezentujemy piękną kolekcję 
skamieniałości dinozaurów, 
mających po kilka milionów lat, 
a żyjących na Dolnym Śląsku. 
Kolekcję udostępnił Krzysztof 
Książkiewicz z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Jest kolekcja gazet z XVIII, XIX 
i XX wieku, a także kompletna 
kolekcja pieniądza obiegowego 
(Notgeld) z lat 20 i 30 XIX wie-
ku. Osobliwością jest pierwsza 
centrala telefoniczna w Strze-
gomiu, dalekopis, fragment 
balustrady z kościoła Zbawicie-
la Świata i Matki Bożej Szka-
plerznej, grafiki przedstawia-
jące Strzegom z XVII i XVIII 
wieku, przeróżne dokumenty 
adresowane do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu i wreszcie 
oryginalny cylinder zakupio-
ny w 1850 r. przez dyrektora 
banku w Strzegomiu Horsta 
Kaufmanna. Jak zaznaczył 
Krzysztof Kalinowski,wiel-
ki wkład pracy w urządzenie 
izby włożył Tomasz Smagłow-
ski, prezes Stowarzyszenia 
Wspierania Kultury „Akcja”. 
Dla porządku podajmy, że na 
wniosek złożony przez gminę 
Strzegom do LGD „ Szlakiem 
Granitu” pozyskano z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Lider, oś 4 „ Małe 
Projekty” dotację w kwocie 24 
990 zł na wyposażenie izby. 
W ramach dotacji zakupiono 
gabloty ekspozycyjne, kra-
townice, ab tyramy i podesty 
ekspozycyjne.
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Izba Tradycji otwarta!

Granitowa Gra zrobiła furorę!

Tak bawili się strzegomianie!
sportowym „Strzegomska 12”, 
w której wystartowało ponad 150 
biegaczy, a której komentatorem 
był Przemysław Babiarz - znany 
dziennikarz sportowy. Sobota 
upłynęła wręcz „koncertowo” 
bowiem od południa w Rynku 
można było oglądać występy naj-
młodszych mieszkańców miasta, 
zaś w Parku Miejskim „Strze-
gomskie Planty” usłyszeć ciężkie, 
rockowe brzmienia w wykonaniu 
lokalnych zespołów, jak również 
występujących gościnnie grup 
z Torgau oraz Znojmo. Wisienką 
na torcie okazał się wieczor-
ny koncert znanego, włoskiego 
kompozytora - Franceso Napoli, 
po którym wystąpił zespół Bayer 
Full - z charyzmatycznym Sławo-
mirem Świerzyńskim, znanym m. 
in. z przeboju „Majteczki w kro-
peczki”. Sobotnimi imprezami 

towarzyszącymi były m.in. poka-
zy walk Joannitów, którzy chwa-
lili się swoimi umiejętnościami 
podczas Turnieju Rycerskiego na 
strzegomskich Plantach. Piątek 
upłynął dość spokojnie. O godz. 
16.00 w Rynku, wystąpił znany 
i lubiany przez wszystkie dzieci, 
zespół Bahamas. Krótko po nim 
nastąpiła uroczysta inauguracja 
Święta Granitu Strzegomskiego. 
Piątkowy wieczór to występ kaba-
retu DNO oraz zespołu Ramolsi, 
którzy rozbawili całą strzegomską 
publiczność. Miejmy nadzieję, że 
w przyszłym roku uroczystość 
ta również okaże się tak udana 
i znów ściągnie tłumy ludzi, tak 
jak było w tym przypadku. „Gra-
nitowe Serce Polski”, jakim jest 
Strzegom, zasługuje bowiem na 
to, by mieć swoje święto!

kW

nia Fundacji Bazalt Krzysz-
tof K alinowski , zastępca 
dyrektora SCK.- Jako Sto-
warzyszenie Akcja i Strze-
gomskie Centrum Kultury 
-  z aznacza  -  wsp ie ramy 
mocno Granitową Grę, po-
nieważ jest to pomysł bardzo 
trafiony. Ten jeden element 
programu ożywił wszystkie 
stoiska. Jak zatem doszło 
do opracowania gry? - Szu-
kaliśmy pomysłu co zrobić, 
żeby jak najdłużej zatrzy-
mać dzieci na płycie rynku 
strzegomskiego, żeby to nie 
było takie szybkie przejście 
przez stoiska. Wpadliśmy na 
pomysł zrobienia kilkuna-

stu konferencji, w których 
dzieci będą brać udział po 
to, żeby to rozciągnąć dzia-
łania maksymalnie w czasie. 
Z kilkunastu konferencji 
zrobiło się ponad dwadzie-
ścia. W pewnym momencie 
coraz więcej firm zaczęło 
włączać się do zabawy. Wła-
ściwie większość wystawców 
prz ystąpi ła  do zabawy - 
komentuje Krzysztof Sko-
lak.- Niektóre konkurencje 
były typowo kamienne, inne 
autorskie, ponieważ nikt 
tego wcześniej nie zrobił. 
Wydrukowaliśmy ponad pół 
tysiąca kart – dodaje.  
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Za występy zespołów Bayer Full, Francesco Napoli i Dody 

zapłacono łącznie kwotę 78 000 zł. Nie da się wyodręb-

nić ceny koncertów poszczególnych wykonawców, gdyż 

całość realizowała jedna wytwórnia artystyczna i cenę 

negocjowano łącznie.
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Głównym tematem sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, któ-
ra odbyła się 26 czerwca br., 
były zmiany w budżecie oraz 
remonty, które już niedłu-
go rozpoczną się w gminie 
Strzegom.

Zmiany w budżecie związane 
były z przesunięciem środków 
z konta środków niewygasa-
jących do budżetu gminy dot. 
zadań inwestycyjnych, któ-
re są kontynuowane. Chodzi 
o przebudowę oświetlenia ulic: 
Paderewskiego, Legnickiej, czy 
przebudowę kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej w ulicach 
Szarych Szeregów, Wesołej 
i Reja – kwota 436 208 zł. Prze-

sunięto także ze środ-
ków bieżących kwotę 
42 918 zł na wykona-
nie elewacji budynku 
SCK II. Ważnym dla 
mieszkańców Skarżyc 
była decyzja o wyku-
pie 6 arów od pry-
watnego właściciela, 
pod teren rekreacyjny, 
na którym w przy-
szłości stanie altanka, 
grill oraz mały plac 
zabaw. Tym samym 
ostatnia wieś w gminie 
Strzegom będzie mia-
ła gdzie się spotykać, 
a jednocześnie celowo 
wydawać fundusz so-
łecki. Przypomnijmy, 
że w 2012 r. o place za-

baw wzbogaciły się wsie: 
Grochotów, Graniczna 
oraz Morawa. Kwotę 
34 315 zł przeznaczono 
na zorganizowanie 10 
miejsc pracy dla osób, 
którym brakuje do wy-
pracowania zasiłku dla 
bezrobotnych od 5 do 
145 dni. 6 000 zł prze-
znaczono na dowóz 
dzieci niepełnospraw-
nych w okresie wakacji 
do Ośrodka Edukacyj-
no - Wychowawczego 
w Świdnicy. Na sesji 
podjęto również uchwa-
łę o pomocy finansowej 
Powiatowi Świdnickie-
mu, w wyniku której 
gmina przekaże 200 000 

zł na budowę chodników przy 
drogach powiatowych. Będą to: 
chodnik na ul. Bocznej w Go-
czałkowie, dokończenie chod-
nika w Żelazowie, wykonanie 
fragmentu chodnika przy świe-
tlicy wiejskiej w Stanowicach 
i rozpoczęcie budowy chodnika 
w Tomkowicach. Przyjęto także 
sprawozdania finansowe Biblio-
teki Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom oraz Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Rada Miej-
ska uchwaliła też jednolity 
tekst statutu Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, w którym główne 
zmiany dotyczyły wpisania 
nowych obiektów sportowych, 
które nadzoruje OSiR - jak 
choćby Orlik w Jaroszowie. 

red

Na sesji o budżecie i remontach
Gmina Strzegom przekaże m.in. 200 tys. zł na remont chodników przy drogach powiatowych naszych sołectw oraz 34 tys. zł na zorganizowanie 10 miejsc pracy

W rozegranym w niedzielę, 
23 czerwca br. VI Turnieju 
Rajców Księstwa Świdnicko 
- Jaworskiego, który odbył 
się na świdnickim Rynku, 
drużyna strzegomskich rad-
nych pn. „Granitowi Ryce-
rze” zajęła 2. miejsce.

W rycerskich zmaganiach 
wzięły udział 4 drużyny: oprócz 
„Granitowych Rycerzy”, 3 ze 
Świdnicy - z Urzędu Miej-
skiego, Starostwa Powiatowego 
oraz Gminy Świdnica. Radę 
Miejską w Strzegomiu repre-
zentowało pięcioro radnych: 
Jadwiga Wróblewska, Aneta 
Wiklińska, Tomasz Dziur-
la, Janusz Flaman i Tomasz 
Marczak (kapitan). Świdnicki 

Rynek odwiedziły również 
władze samorządowe Strze-
gomia: burmistrz Zbigniew 
Suchyta, zastępca - Wiesław 
Witkowski oraz sekretarz 
gminy - Iwona Zabawa - Bu-
dziszyn.

Drużyny biorące udział 
w turnieju miały okazję wy-
startować w wielu konkuren-
cjach sprawnościowych m. in. 
obieranie ziemniaków w rycer-
skiej rękawicy, średniowieczne 
zapasy, przeciąganie liny, cięcie 
mieczem jabłka z opaską na 
oczach, odszukiwanie spinek 
na stroju niewiasty z opaską na 
oczach czy też ubieranie pełnej 
zbroi na czas. W wyniku rywa-
lizacji, nierzadko z elementami 
humorystycznymi, okazało się, 
że zwycięstwo odniosła druży-

ny rajców ze Starostwa Powia-
towego w Świdnicy, 2. miejsce 
zajęli „Granitowi Rycerze” ze 
Strzegomia, 3. miejsce wywal-
czyli radni z UM w Świdnicy, 
a 4 - z UG w Świdnicy. - Zaba-
wa była przednia. Cieszymy się, 
że mogliśmy tak udanie repre-
zentować naszą gminę - mówił 
po zawodach kapitan naszej 
drużyny, Tomasz Marczak. 
Nagrody - granitowe tarcze 
z wizerunkiem dzika (element 
herbu Świdnicy) - wręczył naj-
lepszym drużynom prezydent 
Świdnicy - Wojciech Mur-
dzek. Wykonawcą tarcz był 
strzegomski artysta-rzeźbiarz - 
Jerzy Zysk. W przyszłym roku 
Turniej Rajców KŚJ odbędzie 
się w miejscu wytypowanym 
przez Starostwo Powiatowe 

w Świdnicy. W 2012 r., w ra-
mach 770-lecia nadania praw 
miejskich miastu Strzegom, 

w naszym mieście odbyła się 
5. edycja zmagań rajców.

TW

„Granitowi Rycerze” na podium!
Radę Miejską w Strzegomiu reprezentowali: Jadwiga Wróblewska, Aneta Wiklińska, Tomasz Dziurla, Janusz Flaman i Tomasz Marczak

Koordynatorzy akcji Mo-
nika Kozłowska i  Dorota 
Sozańska serdecznie dziękują 
uczniom, absolwentom szkoły, 
mieszkańcom miasta za kolejny 
dowód na to, iż życie i zdrowie 
osób potrzebujących pomocy 
nie jest nam obojętne. 

R e g i o n a l n e  C e n t r u m 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa z Wałbrzycha w dniu 
24 czerwca br. przeprowadziło 

zbiórkę kr wi pod hasłem 
„Twoja krew – moje życie”. 
W akcji wzięło udział 21 
osób i zebrano 8,5 litra tego 
cennego, życiodajnego płynu. 
Uczestnicy akcji otrzymali 
pakiety regeneracyjne i drob-
ne gadżety. Kolejna akcja we 
wrześniu i już dzisiaj serdecz-
nie zapraszamy. Przyłącz się 
do nas!

red

Po zbiórce w Zespole Szkół  
– zebrano 8,5 litra krwi 

Od środy, 3 lipca br. uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzegomiu wezmą 
udział w projekcie „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnie-
nia”. Podobnie jak w ubiegłym 
roku uczniowie LO wyjadą 
do Drohobycza, gdzie będą 
kontynuować porządkowanie 
polskiego cmentarza. 

22 czerwca rozpoczął się 
pierwszy etap projektu – spo-
tkanie młodzieży ze szkół, które 
będą opiekować się polskimi 
nekropoliami w Drohobyczu, 
Bohorodyczynie, Tuligłowach, 
Podhajcach Moczulance, Ber-
dyczowie, Lubarze, Żytomierzu, 
Brzeżanach. – W tym dniu 
wyruszyliśmy na biwak do Krzy-
dliny Małej zorganizowany przez 
TVP Wrocław pod przewodnic-
twem red. Grażyny Orłowskiej. 
Udział w biwaku wzięło sześcioro 
uczniów: Bartosz Burzyński, 
Arkadiusz Krzyżański, Dawid 
Miziołek, Martyna Witka, Iza 
Rudnicka, Anna Popielas wraz 
z nauczycielkami: Beatą Suwart 
– Orzechowską i Aleksandrą 
Szyrner. Po przybyciu na miej-

sce i rozbiciu namiotów odbył 
się apel powitalny. Każda grupa 
przedstawiła się oraz opowie-
działa o sobie i swoim udziale 
w akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia.” Po zakończonym 
apelu udaliśmy się do sali konfe-
rencyjnej, gdzie wysłuchaliśmy 
wykładu Jakuba Kozłowskiego 
o Kresach Wschodnich i ludności 

zamieszkującej tamtejsze tereny. 
Czas pobytu umilała nam Celina 
Zając, nauczycielka ze szkoły 
w Wołowie, która uczyła nas 
ukraińskich pieśni patriotycz-
nych. Wzięliśmy również udział 
w pochodzie patriotycznym 
ulicami Wołowa. Po powrocie do 
Krzydliny Małej odbyło się ogni-
sko integracyjne, podczas które-

go mogliśmy się lepiej poznać 
z uczestnikami akcji. Następnego 
dnia odbył się ponownie wykład 
Jakuba Kozłowskiego oraz apel 
pożegnalny. To było wspaniałe 
doświadczenie. Już w środę wy-
jeżdżamy do Drohobycza, aby 
porządkować polski cmentarz – 
relacjonują uczestnicy biwaku.

red

Strzegomscy licealiści pojadą na Ukrainę
Rozpoczął się pierwszy etap projektu młodzieży ze szkół, które będą opiekować się polskimi nekropoliami

Urząd będzie  
czynny inaczej

Informujemy wszystkich 
mieszkańców gminy Strzegom, 
że w okresie od dnia 01.07.2013 
r. do dnia 31.08.2013 r. Urząd 
Miejski będzie pracował w go-
dzinach:
poniedziałek, środa, czwartek 
7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.30
piątek 7.00 - 13.30

red

Kasa Urzędu czynna w 

godzinach:

poniedziałek, środa, czwar-

tek 7.30 - 14.00

wtorek 7.30 - 15.30 

piątek 7.30 - 12.30
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Tak jak wcześniej informo-
waliśmy, zakończył się długo 
oczekiwany remont świetlicy 
wiejskiej w Rogoźnicy. Swo-
jego zadowolenia nie ukrywa 
sołtys Henryk Radkowski, jak 
i sami mieszkańcy tego pod-
strzegomskiego sołectwa.

Przypomnijmy, w marcu br. 
rozpoczęła się modernizacja świe-
tlicy wiejskiej. Aktualnie pomiesz-
czenia gospodarcze, jadalnia, 
kuchnia, magazyn, toalety i hol 
są jak nowe i pachną świeżo-
ścią. Zakres robót remontowych 
obejmował zamurowanie otworu 
okiennego w kuchni; wykonanie 
izolacji poziomych – hydroizo-
lacja i termoizolacja w jadalni, 
kuchni, toaletach i pomieszczeniu 
gospodarczym; wymianę tynków, 

wykonanie nowych posadzek, 
ułożenie glazury, roboty malarskie, 
montaż urządzeń kuchennych 
w kuchni, przebudowę i wy-
mianę wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, przebudowę oraz 
przeniesienie zestawu wodo-
mierzowego w kuchni, przebu-
dowę wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej, wykonanie wentylacji 
grawitacyjnej nawiewno-wy-
wiewnej w toaletach i przebudowę 
instalacji elektrycznej. Remontem 
zostało objęte ok. 50 procent po-
wierzchni tego lokalu. - Świetlica 
diametralnie się zmieniała, zyskała 
na funkcjonalności i będzie służyć 

nie tylko mieszkańcom samej 
Rogoźnicy, ale też gościom, którzy 
do nas przyjadą z zewnątrz, np. 
z okazji kolejnej rocznicy wybuchu 
II wojny światowej do Muzeum 
Gross-Rosen. Już nie musimy się 
wstydzić tego miejsca. W końcu 
spełnia ono nowoczesne standar-
dy – mówi wyraźnie zadowolony 
Henryk Radkowski. Wykonawcą 
robót był Zakład Usługowy Ogól-
no-Budowlany Ryszard Zarzycki, 
Piotr Gadzina S.C. z Kamiennej 
Góry, oddział w Strzegomiu. 
W budżecie przeznaczono na ten 
cel kwotę w wysokości 65 tys. zł.

TW

wsie

Henryk Radkowski jest sołty-
sem Rogoźnicy od 11 lat. Jak sam 
mówi, jest to nie tylko zaszczytna 
funkcja, ale przede wszystkim 
odpowiedzialna, dająca „pole 
do popisu”. – Dostając mandat 
zaufania od mieszkańców, nie 
dostaje się go na „słowo honoru”, 
ale trzeba się w tych kadencjach 
wykazać. Musi być dyspozycyjny 
dzień i noc, 24/h- bo tego ocze-
kują mieszkańcy - mówił Henryk 
Radkowski. – Muszę być ze 
swoimi mieszkańcami na dobre 
i na złe. Nie mogę zostawiać ich 
w potrzebie - kontynuuje. Za 
kadencji Henryka Radkowskiego, 
w Rogoźnicy wiele się zmieniło: 
wyremontowane zostały chodniki 
oraz drogi, powstała świetlica, na 
której czas spędzają nie tylko ci 
najmłodsi mieszkańcy wsi, ale 
również ci starsi. – Funkcjonuje 
Stowarzyszenie na Rzecz Wsi 
Rogoźnica, które pod egidą Do-

roty Dynowskiej kontynuuje 
„Dzień Pieroga”, Koło Emerytów 
i Rencistów, jest także świetlica 
socjoterapeutyczna. W najbliż-
szych planach jest dokończenie 
położenia chodników przy dro-
gach powiatowych- informuje 
sołtys. Jeśli chodzi o kwestię 
funduszu sołeckiego to poprzez 
uchwałę zebrania wiejskiego wi-
dziane są potrzeby mieszkańców, 
w związku z czym pieniądze 
z niego pochodzące są bardzo 
dokładnie analizowane nie tyl-
ko pod względem ekonomicz-
nym. – Widzimy potrzeby całej 
miejscowości, czyli np. staramy 
się dotować remonty, świetlicę, 
urządzenia zabawowe na plac 
zabaw, a także wspomagać orga-
nizację różnego rodzaju festynów 
wiejskich dla naszej lokalnej 
społeczności, w której uczestniczą 
wszystkie stowarzyszenia, tj. Straż 
Pożarna, Stowarzyszenie „Mała 
Szkoła”, Stowarzyszenie na Rzecz 
Wsi Rogoźnica, Koło Emerytów 
i Rencistów. Pieniądze są również 
przeznaczane na realizacje potrzeb 
związanych z utrzymaniem zie-
leni. W naszej wsi jest duży park 
publiczny, który trzeba nie tylko 
odpowiednio zagospodarować, 
ale o którego należy dbać. I w tym 
przypadku wspiera nas Zakład 
Zieleni Miejskiej- mówi sołtys. 
– Muszę przyznać, że lokalna 
społeczność jest zintegrowana, 
ludzie zawsze pomagają sobie 
w nawet najcięższych sytuacjach, 
co bardzo się ceni- kontynuuje 
Henryk Radkowski. 

kW

2 2  c z e r w c a 
br. w Kamieńcu 
Z ąbkowic k im 
odbył się II Tur-
niej „Najtward-
szy Strażak Prze-
trwa”. W zma-
ganiach wzięli 
udział strażacy 
zawodowi oraz 
ochotnicy z kil-
ku województw, 
a także z Czech. 

Wśród kilku-
dziesięciu uczestników po-
jawił się reprezentant OSP 
Stanowice - Paweł Leśnicki. 
Ukończył trasę z czasem 8 
minut i 52 sekundy, dzięki 
czemu uplasował się na 8. 
miejscu w kategorii OSP. Sam 
fakt ukończenia jest już sporym 
osiągnięciem. Każdy zawodnik 
wyposażony w hełm i aparat 

ODO, musiał pokonać szereg 
konkurencji, m. in. rozwijanie 
dwóch linii wężowych na odle-
głość 60 m, pokonanie tunelu, 
dźwigając dwa kanistry o masie 
40 kg, przenoszenie manekina 
o masie 60 kg na odległość 30 
m i wiele innych. Serdecznie 
gratulujemy!

red

Prezentujemy sołtysów:
Henryk Radkowski z Rogoźnicy

Nasz najtwardszy strażak 

Wykup 6 arów pola w Skar-
życach pod teren rekreacyjny, 
elewacja świetlicy wiejskiej 
w Tomkowicach - to tylko nie-
które z planów strzegomskiego 
samorządu wobec sołectw.

Na naradzie sołtysów, która 
odbyła się 18 czerwca br., poru-
szono kwestie dotyczące działań 
gminy Strzegom odnośnie 
poprawy jakości życia w oko-
licznych wsiach. Większości 
sołtysom zależy przede wszyst-
kim na wyremontowaniu dróg 
oraz udrożnieniu burzowych 
studzienek kanalizacyjnych, 
które podczas tegorocznych, 
intensywnych opadów deszczu, 
nie przyjmowały tyle wody, ile 

powinny. Burmistrz, Zbigniew 
Suchyta uspokoił zebranych, 
stwierdzając, że w tej kwestii 
zostaną podjęte zasadnicze 
kroki. Dobrą wiadomością dla 
mieszkańców Godzieszówka 
jest to, że we wsi powstanie 
miejsce rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży. Podobnie w Skar-
życach, gdzie gmina planuje wy-
kupić 6 arów ziemi od prywat-
nego właściciela pod budowę 
placu zabaw. W Tomkowicach 
natomiast powstanie nowa ele-
wacja świetlicy wiejskiej i, praw-
dopodobnie, zostanie przedłu-
żona „schetynówka” na odcinku 
Tomkowice - Granica.

kW

Po remoncie świetlicy 

Plany gminy wobec wsi

Świetlica będzie z pewnością „oczkiem w głowie” mieszkańców Rogoźnicy. Już czeka na pierwsze imprezy

Na naradzie sołtysów, która odbyła się 18 czerwca br., mówiono o działaniach na wsiach 

*  w i e ś  w  s k r ó c i e  *  w i e ś  w  s k r ó c i e  *  w i e ś  w  s k r ó c i e  *  w i e ś  w  s k r ó c i e  *

Ponad 60 osób zamieszka-
łych na terenach wiejskich 
naszej gminy zgłosiło się 
do konkursu pn. „Estetyka 
zagrody wiejskiej i ogródków 
przydomowych położonych 
na terenach wiejskich Gminy 
Strzegom”. 

- Aktualnie, powołana przez 
burmistrza Strzegomia, ko-
misja konkursowa zakończyła 
pierwszą - wiosenną lustrację 
zgłoszeń – informuje Wiolet-
ta Urban, naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. – Przed nami jeszcze 

druga lustracja – jesienna, 
którą zakończymy do końca 
września. 

TW
Miło nam poinformować, 

że strona internetowa www.
stanowice.pl zajęła 1. miejsce 
w naszym województwie, 
a 6. miejsce w Polsce w kon-
kursie na najlepszą stronę 
internetową zorganizowanym 
przez Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. 

- Na naszą stronę interneto-
wą oddano w sumie 263 głosy, 
dzięki czemu okazaliśmy się 
bezkonkurencyjni na Dolnym 
Śląsku i zajęliśmy 6. lokatą 
w Polsce – mówi Piotr Szmidt, 

radny ze Stanowic. – Niezmier-
nie się z tego cieszymy i chce-
my podziękować wszystkim 
osobom, które oddały na naszą 
stronę swój głos. Dodajmy 
jeszcze, że stanowicki portal ob-
chodził w ubiegłym roku 5-lecie 
swojego istnienia. Serdecznie 
gratulujemy!

red

Przedstawiciele General-
nej Dyrekcji Dróg i Auto-
strad (oddział Wałbrzych), 
Aleksander Żany  i  Jacek 
Mozalewski , pojawil i  s ię 
19 czerwca br. na spotkaniu 
z burmistrzem Strzegomia 
oraz delegacją wsi Jaroszów. 

Spotkanie to miało na celu 
„wyklarowanie” się sytuacji 
związanej z drogą nr 5, bie-
gnącej przez Jaroszów. Mają 
być bowiem podjęte działa-
nia dotyczące naprawy tam-
tejszych studzienek, które 
podczas intensywnych opa-
dów deszczu wylewają wodę 

do pobliskich domostw ze 
względu na mniejszą prze-
pustowość. – W tym miesią-
cu mieliśmy naprawdę eks-
tremalną sytuację związaną 
z opadami atmosferycznymi, 
co spowodowało, że  stu-
dzienki nie nadążały z wodą 
- poinformował Aleksander 
Żany, kierownik odcinka (re-
jon Wałbrzych). Należałoby 
zatem stworzyć plan, dzięki 
któremu woda spływałaby 
do rowów, a nie stała na 
drogach, tak jak było w tym 
przypadku. 

kW

„Dbajmy o estetykę wsi” Stanowicki portal najlepszy 
na Dolnym Śląsku!

Co z drogą w Jaroszowie?

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

do 31 października br., a uroczyste 

podsumowanie i wręczenie nagród 

- do dnia 15 listopada w miejscu 

wskazanym przez organizatora 

konkursu – dodaje Wioletta Urban.

Dziękujemy za udział w konkursie 

i czekamy na rozstrzygnięcia!
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Ponad 150 biegaczy i biegaczek 
wzięło udział w 2. edycji biegu 
miejskiego „Strzegomska 12”, 
który rozegrano w sobotę, 22 
czerwca br. w Strzegomiu. 
Gościem specjalnym był zna-
komity dziennikarz sportowy 
- red. Przemysław Babiarz 
z TVP, który komentował 
przebieg imprezy.

Przed biegiem głównym roze-
grano zawody dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, 
w różnych kategoriach wiekowych, 
na boisku sportowym Zespołu 
Szkół w Strzegomiu. Punktualnie 
o godz. 12.00 ze strzegomskiego 
Rynku grupa biegaczy ruszyła do 
najważniejszego biegu. Dystans dla 
mężczyzn liczył 12 km (3 pętle), dla 

kobiet - 8 km (2 pętle). Zwycięzcą 
biegu głównego został Kamil 
Karbowiak z Brzegu (czas: 42.09), 
wśród kobiet najlepsza okazała się 
Halina Szczensna-Radzikow-
ska (Ukraina) ze Świdnicy (czas: 
33.27). Najlepszym biegaczem 
z gminy Strzegom został Marek 
Leśnicki ze Stanowic, a najlepszą 
biegaczką - Justyna Tkaczyk 
ze Strzegomia. Po zakończeniu 
„Strzegomskiej 12”, na głównej 
scenie „Święta Granitu Strzegom-
skiego”, nagrodzono najlepszych 
uczestników biegów, którym wrę-
czono puchary, nagrody rzeczowe 
i „granitowe serca” - symbol biegu. 
Głównym organizatorem „Strze-
gomskiej 12” był AKS Strzegom, 
przy wsparciu Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

TW

- Panie redaktorze! za-
kończył się bieg miejski 
„strzegomska 12”. jak 
pan ocenia tę imprezę 
i poziom zawodów? 

- Myślę, że dwie 
rzeczy składają się na 
sukces czy niezwykłość 
każdej imprezy - ludzie 
i miejsce. I obydwa te czynniki 
w Strzegomiu świetnie się dopełni-
ły. Miejsce jest niezwykłe ze wzglę-
du na tę wielką skałę, na której stoi 
Strzegom, z której żyje Strzegom, 

w której rzeźbi – można 
powiedzieć – swoje losy, 
rzeźbią mieszkańcy Strze-
gomia. I druga sprawa 
– sami ludzie, którzy chcą 
organizować takie impre-
zy, dlatego, że bieganie 
jest z jednej strony piękną 
pasją i nawet wręcz modą 

w ostatnich latach, ale to trzeba 
naprawdę kochać. Jeżeli ktoś to 
lubi, to naprawdę będzie to robił. 
Jeżeli ktoś tego nie lubi, to się 
tego nie nauczy. Wydaje mi się, że 

coś takiego jest w Strzegomiu – 
taka wielka chęć robienia czegoś 
wspólnie i to jest bardzo ważne. Ta 
impreza odbyła się po raz drugi. Ja 
zawsze mówię, że jeżeli coś się zda-
rza trzy razy, to jest to już reguła. 
Tak więc przed Strzegomiem jest 
niewątpliwie jeszcze jeden krok, 
aby ta impreza zakorzeniła się 
i umiejscowiła. Życzę Wam, żeby 
te imprezy liczone były w dziesiąt-
kach i żeby zajęły znaczące miejsce 
w kalendarzu biegowym Polski, 
zresztą bardzo bogatym. 

- często Pan przyjeżdża do takich 
małych miast, aby komentować 
lokalne imprezy sportowe? 

- Nie tak często, jak bym tego 
chciał. Głównie ze względu na 
czas, który jest wypełniony pracą. 
Na pewno do Strzegomia z War-
szawy jest kawałek drogi, ale my 
mieliśmy trochę szczęścia. Prof. 
Jan Chmura, na kanwie pasji do 
sportu, do fizjologii sportu, zaprosił 
mnie do Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu i tam 
uzgadniając terminy, okazało się, 
że bieg „Strzegomska 12” odbywa 
się dzień po tej części „Nocy Ko-
ściołów” we Wrocławiu, w której 
miałem wziąć udział. Udało się to 
wszystko skoordynować i dlatego 

moja obecność w Strzegomiu. 
Z pobytu w Strzegomiu jestem 
niezmiernie zadowolony!

- które z igrzysk olimpijskich wspo-
mina pan z największą estymą? 

- Na pewno wspominam pierw-
sze igrzyska, na które pojechałem 
- były to Zimowe Igrzyska Olim-
pijskie w Nagano w 1998 r. Tak się 
złożyło, że komentowałem tam 
łyżwiarstwo figurowe i ceremonię 
otwarcia. Było to dla mnie spore 
przeżycie, bo igrzyska odbywały 
się na kontynencie azjatyckim, 
w Japonii i składało się na to 
wiele rzeczy. Druga impreza, 
którą szczególnie pamiętam, 
to Letnie Igrzyska Olimpijskie 

w Atenach w 2004 r. Przez mo-
ment nie pracowałem w telewizji 
publicznej (igrzyska w Sydney 
w 2000 r. – przyp. red.) i gdy tam 
wróciłem, pojechałem do Aten 
komentować pływanie. W stolicy 
Grecji po raz pierwszy w historii 
zdobyliśmy złoty medal olimpijski 
w tej dyscyplinie sportu - zdobyła 
go Otylia Jędrzejczak. Ja miałem 
to szczęście i przywilej, że akurat 
komentowałem te wydarzenia dla 
polskiej telewizji.

Cały zapis rozmowy z red. Prze-
mysławem Babiarzem znajduje 
się na stronie www.strzegom.pl – 
w zakładce „Z aren sportowych”.

rozmowę przeprowadził 
Tomasz Wanecki

Pobiegli w „Strzegomskiej 12”

Strzegom jest miejscem niezwykłym!

Bieg dostarczył mnóstwo emocji! Już się nie możemy doczekać przyszłorocznej edycji. Gościem specjalnym był dziennikarz sportowy - Przemysław Babiarz z TVP

Wywiad z red. Przemysławem Babiarzem – dziennikarzem sportowym TVP

Z g o d n i e 
z tradycją, w ra-
mach obchodów 
Święta Granitu 
Strzegomskie-
go odbył się XI 
Otwarty Tur-
niej Szachowy 
o Puchar Prze-
wodniczącego 
Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. 
Zmagania in-
telektualistów 
odbyły się 22 
c z e r wc a  b r. 
w CAS Karmel w Strzegomiu. 
Oto zwycięzcy: 
seniorzy: 
1. Marcin Garbacz 
2. Władysław Kisielewicz 
3. Zbigniew Hernik
juniorzy: 
1. Piotr Piórek 
2. Szymon Brymerski 
3. Jakub Fikiel

młodzicy: 
1. Waldemar Drążek 
2. Mateusz Klebański 
3. Jakub Nejman
kobiety: 
1. Dorota Oczachowska 
2. Iwona Piórek 
3. Ewa Konc
juniorki: 
1. Ilona Oczachowska 
2. Natalia Okapiec

XI Otwarty Turniej Szachowy

- na początku gratulacje w związku 
z awansem prowadzonej przez 
pana drużyny do ligi dolnośląskiej 
juniorów. 

- Dziękuję bardzo. Dla mnie jest 
to ukoronowanie pracy z tym ze-
społem. Przez blisko 10 lat wspólnie 
pracowaliśmy na ten sukces. Część 
tych chłopców jest już w seniorach 
– m. in. Jakub Pospiszyl, Alan 
Adham, Dawid Domaradzki, 
Michał Bobowski czy Karol Ro-
gowicz. W tym okresie zaliczyliśmy 
w sumie 5 obozów sportowych, 
uczestniczyliśmy w wielu turniejach 
krajowych i międzynarodowych. 
Odnosiliśmy także sukcesy: zosta-
liśmy mistrzami Dolnego Śląska 
(rocznik 1993 i 1994), wygraliśmy 
turniej międzynarodowy Silesia 
Cup (rocznik 1993-1994) i zajęli-
śmy pierwsze miejsce na turnieju 
w niemieckim Magdeburgu (rocz-
nik 1993-1994).

- Awans do ldj nastąpił w tym 

sezonie. wcześniej kilka razy byliście 
naprawdę blisko… 

- Na awans czekaliśmy wiele 
lat. W sezonie 2010/2011 byliśmy 
bardzo blisko awansu, zajmując 2. 
miejsce w tabeli. Do końca cze-
kaliśmy na pozytywną decyzję 
z DZPN-u o awansie z 2. miejsca, 
lecz nie dano nam tej szansy. Sezon 
2011/2012 również był bardzo 
dobry w wykonaniu moich chłop-
ców. Co prawda zajęliśmy wtedy 3. 
miejsce w tabeli, lecz priorytetem 
było utrzymanie 4 ligi, więc juniorzy 
”wzmacniali” regularnie seniorską 
drużynę. Wyniki i awans w sezonie 
2012/2013 to ogromny sukces, ale 
też wysiłek i ciężka praca na tre-
ningach. W LDJ czekają nas nowe 
wyzwania oraz większe możliwości 
poprawienia sportowego poziomu.

- co tak naprawdę zadecydowało 
o sukcesie pana podopiecznych? czy 
to Aks strzegom był tak mocny, czy 
też rywale niezbyt silni? 

- Moja wizja futbolu to gra efek-
tywna i efektowna, którą dostosowuję 
do możliwości swoich zawodników. 
Ale priorytet jest niezmienny – gra 
do przodu, z asekuracją gry obronnej. 
W sezonie 2012/13 zdobyliśmy 76 
pkt. Ogromna – 10 pkt. przewaga 
nad drugim zespołem, tylko cztery 
porażki w ciągu całego sezonu, 
zdecydowanie najlepszy atak (134 
bramki zdobyte) i najlepsza defen-
sywa (tylko 42 stracone), pozwalają 
sądzić, że nasza drużyna potrafi grać 
zarówno ofensywnie, jak i defensyw-
nie. Warto zaznaczyć, że najlepszym 
strzelcem naszej drużyny został 
boczny obrońca - Patryk Matuszak, 
który strzelił 29 goli.

- jak świętowaliście sukces? Była 
jakaś specjalna celebracja zwycięstwa 
w lidze okręgowej? 

- Największa radość w zespole 
była po pokonaniu wicelidera roz-
grywek – Bielawianki Bielawa 9:0, 
ponieważ już wtedy wiedzieliśmy, 

że nikt już nas nie wyprzedzi w ta-
beli. Moi podopieczni zaskoczyli 
mnie zupełnie, gdy otoczyli mnie, 
podnieśli i kilkakrotnie podrzucali 
do góry na płycie stadionu. Takich 
chwil się nie zapomina. Oczywiście 
oficjalne gratulacje i podziękowanie 
na zakończenie sezonu złożyli: 
burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta oraz zastępca burmistrza, 
jednocześnie prezes AKS-u Strze-
gom - Wiesław Witkowski.

Cały wywiad można przeczytać 
na stronie www.strzegom.pl – w za-
kładce „Z aren sportowych”.

wywiad przeprowadził 
Tomasz Wanecki

Dobra atmosfera buduje dobre wyniki!
Wywiad z trenerem juniorów AKS-u Strzegom, Przemysławem Stempniewiczem

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
mężczyźni (12 km) – Kamil Karbowiak (Brzeg)
kobiety (8 km) – Halina Szczensna-Radzikowska (UKR – Świdnica)
mieszkaniec gminy Strzegom – Marek Leśnicki (Stanowice)
mieszkanka gminy Strzegom – Justyna Tkaczyk (Strzegom)
pracownik samorządu terytorialnego – Justyna Fedyczkowska (Strzegom)
branża kamieniarska – Alan Adham (Strzegom)
K18 – Patrycja Obodzińska (Brzeg)
K30 - Halina Szczensna-Radzikowska (UKR – Świdnica)
K40 – Olga Kiełczyńska–Chrząszcz (Szczawno – Zdrój)
K50 – Krystyna Zając (Wałbrzych)
K60 – Barbara Krakowiak (Trzebnica)
M18 - Kamil Karbowiak (Brzeg)
M30 – Karol Bryl (Wrocław)
M40 – Mariusz Tokarczyk (Legnica)
M50 – Stanisław Jaworski (Ruja)
M60 – Leszek Zając (Wałbrzych)
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Wydział Gospodarki Od-
p a d a m i  K o m u n a l n y m i 
w  U r z ę d z i e  M i e j s k i m 
w S tr z egomiu w chwili 
obecnej wysyła wezwania 
do właścicieli nierucho-
mości, którzy nie złożyli 
jeszcze deklaracji, choć 
ter min minął  31 marc a 
br. 

W związku ze zmianą cen, 
która nastąpiła w wyniku 
podjęcia uchwały przez Radę 
Miejską w Strzegomiu, po-
wyższy wydział dokonuje 
korekt  w deklarac jach. - 
Uwierz y te lnione korekty 
są wysyłane do właścicieli 
nieruchomości już z nowymi 
cenami. Termin płatności 
za lipiec mija 10 sierpnia. 
Wszystkich właścicieli prosi-
my o cierpliwość – podkreśla 
Kazimierz Chajduga, na-
czelnik wydziału. - W lipcu 
zostaną wysłane do wszyst-
kich właścicieli nieruchomo-
ści, którzy złożyli deklaracje, 
informacje o przypisanym 
indywidualnym koncie wraz 
z podaną kwotą, jaka bę-
dzie przysługiwała za dany 
miesiąc oraz formularze do 
wpłat d la osób, które np. 
będą chciały dokonać opłaty 
na poczcie.

red

Informacja dla mieszkańców
Od 1 lipca w życie wchodzi nowa ustawa śmieciowa. Należy pamiętać o deklaracji oraz segregacji śmieci! Jak dzielić śmieci i gdzie je wyrzucać? 

OGŁASZA PRZETARG USTNY, 
NIEOGRANICZONY na oddanie 
w najem garażu, o pow. 16,80 m2, 
położonego w granicach działki nr 
99, AM-6, obr-2, w Strzegomiu, przy 
Al. Wojska Polskiego 75. 
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 18 lipca 2013 
roku, o godz. 930 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem garażu na kwotę 3,64 
zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowią-
zujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
200 zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strze-
gom nr 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15 lipca 2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
najem garażu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub 

zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie w przy-
szłości o kwotę o jaką wzrośnie 
stawka podstawowa ustalona dla 
garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy najmu 
w terminie 30 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetar-
gu jest wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 15 lipca 2013 roku, 
w godzinach od 1000 do 1015. 
Szczegółowe informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

BurmIStrz StrzeGomIA

Instytucje i placówki kultural-
ne z gminy Strzegom zadbają 
o to, by dzieci nie nudziły się 
podczas tegorocznych wakacji. 
W planach są wyjazdy na obo-
zy, kolonie, zajęcia plenerowe 
oraz wiele, wiele innych… 
Bogatą ofertę przygotowały 
również stowarzyszenia, które 
otrzymały gminne dofinanso-
wanie na ten cel. 

Strzegomskie Centrum Kul-
tury w miesiącach wakacyjnych 
zorganizuje wyjazd do ZOO, 
Myśliborza, Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu. Zaprosi również 
dzieci do Strzegomskiego Cen-
trum Kultury na spektakl teatral-

ny w wykonaniu aktorów scen 
krakowskich oraz do kina SCK. 
Planuje także m. in. na placach 
zabaw zorganizować szereg dwu-
godzinnych zajęć plenerowych 
o charakterze rekreacyjno-spor-
towym z licznymi konkursami 
i nagrodami. 

„Wakacje z Biblioteką” - pod 
takim hasłem będą odbywać się 
zajęcia w Bibliotece Publicznej 
w Strzegomiu oraz w czterech 
jej filiach: Żółkiewce, Kostrzy, 
Goczałkowie i Jaroszowie. Mło-
dzi czytelnicy będą mieli okazje 
przenieść się w świat bajek, wziąć 
udział w licznych konkursach pla-
stycznych, grach stolikowych, zga-
dywankach, kalamburach. Zajęcia 
będą trwały od 14.00-16.00.

Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w Gminie Strzegom 
„AKCJA” prowadzi 6 świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych na 
terenie gminy Strzegom, tj. w Go-
czałkowie, Olszanach, Granicy, 
Rogoźnicy, na Grabach i w CAS 
KARMEL. Cztery razy w tygo-
dniu grupa 120 dzieci otrzyma co-
dziennie napoje i słodki poczęstu-
nek. Dzieci skorzystają z programu 
kulturalnego i spędzą bezpiecznie 
czas pod opieką wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej. 

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu, Bo-
żena Brańka poinformowała, że 
w związku z wakacjami 2013 r. 
OPS otrzymał - z Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu - 12 miejsc 

na kolonie dla dzieci z rodzin o ni-
skich dochodach zamieszkałych 
na terenach wiejskich oraz dla 
dzieci i młodzieży z mniejszymi 
szansami. Rodziny skierowa-
nych dzieci otrzymają pomoc 
w formie dofinansowania na 
wyposażenie oraz zapewniony 
zostanie im dowóz dzieci do 
Wrocławia do punktu zbiorczego 
oraz odbiór dzieci po powrocie 
z kolonii z Wrocławia i powrót do 
Strzegomia. Pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu wytypowali także 
dzieci do wypoczynku letniego 
organizowanego przez Związek 
Harcerstwa Polskiego w Strze-
gomiu. 
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To będą atrakcyjne wakacje
W tym roku nikt nie będzie mógł narzekać na nudę. Będą: wycieczki, konkursy, festyny, zabawy i … 

Zasady optymalnej segre-
gacji 

Naj lepszym sposobem se-
gregowania  odpadów jest 
odseparowanie w oddzielnych 
pojemnikach następujących 
frakcji odpadów: 

1. Papier to m.in.: 
– opakowania z papieru lub 

tektury, 
– gazety i czasopisma, 
– katalogi, prospekty, foldery, 
– papier szkolny i biurowy, 
– książki i zeszyty, 
– torebki papierowe, 
– papier pakowy. 

Nie powinno się wrzucać do 
papieru: 
– papier powlekany folią i kal-

kę, 
– kartony po mleku i napo-

jach, 
– pieluchy jednorazowe i pod-

paski, 
– pampersy i podkładki, 
– worki po nawozach, cemen-

cie i  innych materiałach 
budowlanych, 

– tapety, 
– inne odpady komunalne 

(w tym niebezpieczne). 

2. Tworzywa sztuczne i metale 
to m.in.: 

– butelki po napojach, 
– opakowania po chemii go-

spodarczej, kosmetykach (np. 
szamponach, proszkach, pły-
nach do mycia naczyń itp.), 

– opakowania po produktach 
spożywczych, 

– plastikowe zakrętki, 
– plastikowe torebki, worki, re-

klamówki i inne folie, 
– plastikowe koszyczki po owo-

cach i innych produktach, 
– styropian, 
– puszki po napojach, sokach, 
– puszki z blachy stalowej po 

żywności (konserwy), 
– złom żelazny i metale koloro-

we, 
– metalowe kapsle z butelek, 

zakrętki słoików i innych po-
jemników, 

– folia aluminiowa, 
– kartoniki po mleku i napojach 

- wielomateriałowe odpady 
opakowaniowe. 

Nie powinno się wrzucać do 
tworzyw sztucznych i metali: 
– Strzykawki, wenflony i inne 

artykuły medyczne, 
– odpady budowlane i rozbiórko-

we, 

– nieopróżnione opakowania 
po lekach i farbach, lakierach 
i olejach, 

– zużyte baterie i akumulatory, 
– zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny, 
– inne odpady komunalne (w tym 

niebezpieczne). 
Zaleca się zgnieść tworzywa 
sztuczne przed wrzuceniem 
do worka. 

3. Szkło opakowaniowe to 
m.in.: 

– butelki i słoiki szklane po napo-
jach i żywności, 

– butelki po napojach alkoholo-
wych, 

– szklane opakowania po kosme-
tykach. 

Nie powinno się wrzucać do 
szkła: 

– szkło stołowe – żaroodporne, 
– ceramika, doniczki, 
– znicze z zawartością wosku, 
– żarówki i świetlówki, 
– szkło kryształowe, 
– reflektory, 
– nieopróżnione opakowania po 

lekach, olejach, rozpuszczalni-
kach, 

– termometry i strzykawki, 
– monitory i lampy telewizyjne, 
– szyby okienne i zbrojone, 

– szyby samochodowe, 
– lustra i witraże, 
– fajans i porcelana, 
– inne odpady komunalne (w tym 

niebezpieczne). 

Zaleca się wrzucać opakowania 
opróżnione z produktu, bez 
zakrętek, starać się nie tłuc 
szkła. 

4. Odpady „zielone” - roślinne 
to m.in.: 

– gałęzie drzew i krzewów, 
– liście, kwiaty i skoszona tra-

wa, 
– trociny i kora drzew, 
– owoce, warzywa itp. 

Nie powinno się wrzucać do 
odpadów „zielonych” - ro-
ślinnych: 
– kości zwierząt, 
– mięso i padlina zwierząt, 
– olej jadalny, 
– drewno impregnowane, 
– płyty wiórowe i MDF, 
– leki, 
– odchody zwierząt, 
– popiół z węgla kamiennego, 
– inne odpady komunalne (w tym 

niebezpieczne). 

Pozostałe odpady trafią do pojem-

nika na odpady zmieszane – jeśli 
będzie ich mniej obniżymy koszty 
i przyczynimy się do poprawy 
stanu środowiska. 
Niezwykle istotnym uzupełnieniem 
systemu jest punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 
który ma zapewniać odbieranie od 
mieszkańców odpadów, które są 
problematyczne i których zbiera-
nie „u źródła” nie jest ekonomicz-
nie i organizacyjnie uzasadnione. 

Odpadami komunalnymi, które 
mogą być przekazywane do 
punktu są: 
– odpady poremontowe i budow-

lane, 
– odpady wielkogabarytowe (tj. 

meble, wyposażenie wnętrz, 
itp.), 

– zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (pralki, lodówki, 
telewizory, radioodbiorniki, 
komputery, kalkulatory, itp.), 

– zużyte baterie i akumulatory, 
– przeterminowane lekarstwa, 

strzykawki itp., 
– opony, 
– odpady niebezpieczne z gospo-

darstw domowych (pozostało-
ści farb, lakierów, rozpuszczal-
ników, kwasów, olejów, płynów 
do chłodnic, itp.). 

W jaki sposób spędzą lato?
Niedawno informowaliśmy o środkach przyznanych przez burmistrza Strzegomia na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych pro-
blemem alkoholowym oraz problemami narkomanii. Dzisiaj podajemy bardziej szczegółowe informacje o sposobie spędzania letniego wypoczynku przez gminne 
stowarzyszenia.
1. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza” 
Stowarzyszenie podczas wakacji prowadzić będzie zadania profilaktyczne. Organizowane będą konkursy plastyczne i sportowe. 
2. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice 
Stowarzyszenie organizuje pięciodniowy wyjazd nad morze. 
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice 
Realizacja terapii dla dzieci poprzez zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne, udział w konkursach. Wyjazd nad morze pozwoli zdobyć wiedzę geograficzną. 
4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany 
Stowarzyszenie organizuje wyjazd na kolonie nad morze, podczas których odbędą się zajęcia z profilaktyki socjoterapii w zakresie umiejętności wyrażania uczuć 
i emocji, rozrywki sportowe, wycieczki autokarowe do Muzeum, Planetarium, gry i zabawy na plaży oraz turnieje i rozgrywki sportowe. 
5. Stowarzyszenie „Mała Szkoła” Rogoźnica 
Organizowane będą wycieczki edukacyjne, wyjścia na basen, zajęcia praktyczne, zajęcia sportowo-ruchowe, socjoterapeutyczne, gry i zabawy sprawnościowe, 
wyjazd do kina i do muzeum. 
6. Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom 
Organizowane będą wycieczki, poradnictwo w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, zajęcia rekreacyjne na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Strzegomiu, wyjście do kina, zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, zwiedzanie ciekawych miejsc Strzegomia. 
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” 
Stowarzyszenie organizuje półkolonie w ramach których odbędą się projekcje filmów, zabawy w parku, zajęcia plastyczne, zajęcia profilaktyczne.
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Koncert dody był zwieńczeniem Święta Granitu 
Strzegomskiego

Na scenie występowali mali artyści marzący o karierze 
swoich starszych kolegów i koleżanek.

wśród widowni były zarówno osoby starsze, jak i młodsze. 
wszyscy się dobrze bawili.

do Strzegomia zjechało mnóstwo dziennikarzy. tutaj – 
dziennikarka z tVP wrocław.

Piątkowy występ kabaretu dNo poprawił humor niejednemu 
ponurakowi!

Koncerty odbywały się nie tylko w rynku, ale także na 
Strzegomskich Plantach.

zespół Bayer full jak zwykle dał z siebie wszystko!

młody narybek już szkoli się w zawodzie kamieniarza.

młody strzegomianin z wielkim zainteresowaniem ogląda 
występy na strzegomskiej scenie.

z red. Przemysławem Babiarzem każdy chciał mieć 
pamiątkową fotografię.

takich tłumów dawno nie było w naszym mieście.
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