
Święto radości, niezliczo-
nych koncertów i obcowa-
nia ze sztuką na wysokim 
poziomie. Taki był Xi i 
Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru, który zachwycał 
mieszkańców i przyjezd-
nych od 9 do 11 sierpnia 
br. - Wspaniała impreza, 
czekamy na nią co roku – 
mówili widzowie.  

Doskonała organizacja i 
dopracowana w najdrobniej-
szych szczegółach logistyka 
pokazały, że strzegomski 
festiwal w dalszym ciągu 
zalicza się do najlepszych nie 
tylko na Dolnym Śląsku, ale 
także w kraju. 

Przed strzegomską widow-
nią zaprezentowały się ze-
społy zagraniczne z: Bośni i 
Hercegowiny, Chile, Czech, 
Hiszpanii, Meksyku, Portu-
galii, Rosji i Turcji oraz rodzi-
me ZF: „Bazuny” z Żukowa, 
„Blichowiacy” z Łowicza oraz 
oczywiście gospodarze – „Ko-
strzanie”. 

Każdy z  t ych zespołów 
przedstawił swoją regional-
ną kulturę, poprzez taniec i 
śpiew zapoznał publiczność 
z historią swojego kraju i 
pokazał swoje narodowe ob-
licze. Staranna choreografia, 
dopracowane kostiumy tan-

cerzy oraz przekaz, jaki niósł 
ze sobą każdy z występów, 
przysporzyły strzegomskiej 

widowni wiele niezapomnia-
nych wzruszeń i ogromnych 
emocji. Festiwalowe występy 

na stadionie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Strzegomiu obej-
rzało kilka tysięcy osób. 

Więcej w dodatku „Kulturalny 
Strzegom” na stronach ii – iii 

Fot. UM Strzegom

Zakończył się 5. Plener Rzeźby 
w Strzegomiu. W jego trakcie, 
przez blisko miesiąc, artyści 
rzeźbiarze pracowali w jednym 
z najtwardszych materiałów 
– granicie. Efekty, w postaci 
siedmiu rzeźb, można oglądać 
w centrum miasta.  

W tegorocznym plenerze udział 
wzięli: Stanisław Cukier z Zako-
panego, Jerzy Fober z Cieszyna, 
Ryszard Zarycki z Wrocławia, 
Dariusz Kowalski z Warszawy, 
Bogdan Wajberg z Łodzi, Grze-
gorz Niemyjski z Legnicy i Mar-
tin Kuchař z czeskiej Ostrawy.

W tym roku na plener skła-
dały się nie tylko działania 

związane z rzeźbieniem, ale też  
spotkania seminaryjne z miesz-
kańcami Strzegomia. Pierwsze 
odbyło się podczas otwarcia 
pleneru w dniu 8 lipca br. W 
jego trakcie przypomniano w 
formie prezentacji multime-
dialnej historię poprzednich 
plenerów, wyświetlono film z 
pleneru w 2010 r. 

Wykład inauguracyjny o 
seminariach rzeźby wygłosił 
Bogdan Wajberg. Następne 
spotkania odbyły się 18 lipca i 1 
sierpnia. Przedstawione zostały 
na nich w formie dokumentacji 
fotograficznej postępy w pra-

cach rzeźbiarskich, a także ko-
lejne wykłady nt. rzeźbiarstwa, 
zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej elementami małej 
architektury, takimi jak rzeźba 
w kamieniu. 

Rzeźbiarze uczestniczyli tak-
że w wydarzeniach kultural-
nych i rozrywkowych mających 
miejsce na terenie naszej gminy 
m.in. w Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru i w Turnieju 
Wsi Granica-Grochotów, gdzie 
wystąpili w jednej z konkuren-
cji: „rzeźba z mąki i wody”.
Więcej w dodatku „Kultural-
ny Strzegom” na stronie iV.

w numerze:

STrzeGOm 
Dar serca  
dla rodaczki 
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Folklor świata wszystkich zachwycił 
Strzegom tętnił muzyką i tańcem z wielu krajów. Organizatorzy festiwalu włożyli całe serca i odnieśli sukces

Plener granitowej finezji

Rok szkolny już za 
pasem

Wakacje dobiegają do końca. 
Gminne rozpoczęcie roku 
szkolnego 2012/2013 obę-
dzie się w Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu 3 września br.  
Okolicznościowy apel roz-
pocznie się o godz. 9.30. Tego 
dnia uczniom powodzenia 
w  kolejnym roku nauki oraz 
samych dobrych ocen będą 
życzyć nauczyciele, rodzice 
oraz władze Strzegomia. My 
również życzymy samych 
sukcesów.

(red)

W ramach programu osoby 
niepełnosprawne mogą się 
ubiegać o dofinansowanie w 
ośmiu obszarach. 

Wnioski i niezbędne załącz-

niki można pobrać bezpośred-
nio w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 
15, parter, pok. 9 lub ze strony 

internetowej www.pcpr.swid-
nica.pl w zakładce „Aktywny 
samorząd”

Informacje dotyczące form 
wsparcia dla adresatów pro-
gramu oraz koszty podlegające 
dofinansowaniu można uzyskać 
na stronie internetowej www.
pcpr.swidnica.pl w zakładce 
„Aktywny samorząd” lub pod 
telefonem 74 851 5021. Pełny 
opis programu znajduje się na 
stronie internetowej Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych: 
http://www.pfron.org.pl/por-
tal/pl/116/1411/Aktywny_sa-
morzad.html 

Wnioski o dofinansowanie 
należy złożyć w PCPR w Świd-
nicy do 30.09.2012 r.

Program jest finansowany ze 
środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

(red)

Pieniądze dla niepełnosprawnych
Aktywny samorząd – złóż wniosek o dofinansowanie do końca września br. Nie czekaj!

Osoby niepełnosprawne z powiatu świdnickiego mogą się 
starać o dofinansowanie m.in. na wyrobienie prawa jazdy, 
zakup sprzętu komputerowego, doposażenie auta, zakup 
wózka, urządzeń lektorskich czy brajlowskich czy opiekę 
innej osoby. Pieniądze pochodzą z pilotażowego progra-
mu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez powiat 
świdnicki. 
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74) 8560-500
sekretarz gminy – (74) 8560-
503
skarbnik gminy  – (74) 8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74) 8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa  – 
(74) 8560-557
wydział oświaty – (74) 8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74) 8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74) 8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74) 8560-531
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74) 8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74) 8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74) 
8560-553
wydział organizacyjny – 
(74) 8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74) 8560-576
referat Budżetowy – (74) 
8560-505
wydział Podatkowy – (74) 
8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74) 8560-547
Biuro rady – (74) 8560-550
zespół ds. Kontroli – (74) 
8560-517
urząd Stanu Cywilnego 
(ul. Świdnicka 15-17) – (74) 
8550-730
rzecznik Prasowy – (74) 
8560-514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74) 649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74) 855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74) 855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74) 855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74) 855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74) 855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – (74) 
854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74) 649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza – (74) 649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74) 855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74) 855 85 
24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74) 855 03 78

M s z e  p o g r z e b o w e  w 
Strzegomiu odprawiane są 
głównie w kaplicy cmen-
tarnej przy ulicy Olszowej. 
Jednak od dawna obiekt 
ten wymaga gruntownego 
remontu. Prace we wnę-
trzu rozpoczną się wkrótce 
i będą kosztowały około 56 
tys. złotych. Obiekt czeka 
jeszcze wymiana elewacji i 
uszczelnienie dachu. 

W najb l iższ ych dniach 
przeprowadzona zostanie 
modernizac ja  grani towej 
posadzki w kaplicy cmentar-
nej. Zostanie ona wykonana 
ze strzegomskiego granitu, 
któr y  „przełamią” czarne 
wstawki. 

Przez dwa tygodnie obiekt 
będzie wyłączony z użytku, 
a uroczystości pogrzebowe 
odbywać się będą w kaplicy 
mniejszej, położonej na tej 
samej nekropolii – infor-
muje Jarosław Smordowski, 
nacze lnik  Wydzia łu  Go-
spodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Koszt tego zadania sza-
cowany jest na 56 000 zł. 
To jednak nie wszystko, po-
nieważ obiekt czeka jeszcze 
wymiana elewacji f rontowej 
oraz uszczelnianie dachu. – 
Koszt tych napraw zamknie 
się kwotą 10 000 zł – mówi 
Jarosław Smordowski. 

Wszystkie prace mają 
zostać wykonane do koń-
ca września tego roku. 

-  Now a  p o s ad z k a  i 
e l ewac ja  z  pewnośc ią 
korz ystnie  wpł yną  na 
wygląd cmentarnej ka-
plicy. Najwyższa pora, 
żeby wykonać te prace 
– komentuje planowany 
remont pan Tadeusz ze 
Strzegomiaa.  

Mk

Małpi Gaj to popularne w 
Strzegomiu miejsce. Niegdyś 
tętniące życiem, dziś zanie-
dbane i mało atrakcyjne. 

Jest jednak szansa, że nieba-
wem taki stan rzeczy ulegnie 
zmianie, ponieważ Gmina pla-
nuje zmianę przeznaczenia tego 
terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego. 

- Chcemy, żeby Małpi Gaj na 
nowo stał się miejscem przy-
jaznym mieszkańcom, dlate-
go na wrześniowej sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, radni 
głosować będą  nad uchwałą w 
sprawie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strze-
gom – mówi Beata Dudzińska, 

naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

W projekcie tej uchwały propo-
nowane jest przeznaczenie terenu 
Małpiego Gaju pod usługi, w tym 
usługi publiczne. Dopuszczalna 
jest także zabudowa mieszkanio-

wa. Obecnie teren ten jest ozna-
czony jako zieleń parkowa.

– Wprowadzenie tej funkcji w 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowana gminy 
Strzegom pozwoli w następnym 
etapie prac planistycznych na 
dokonanie zmiany w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego między innymi 
dla  terenu  Małpiego Gaju, a co 
za tym idzie umożliwi Gminie  
lub innym inwestorom  na  lep-
sze  zagospodarowanie terenu, by 
stał się on atrakcyjnym miejscem 
i wizytówką Strzegomia – wyja-
śnia Beata Dudzińska. 

Jest więc szansa, że Małpi Gaj 
stanie się przyjaznym strzego-
mianom zakątkiem. 

Mk 

Cmentarna kaplica do remontu

Małpi Gaj znowu dla mieszkańców?

Ważne telefony

Będzie nowa elewacja, szczelny dach, a posadzkę pokryje strzegomski granit z czarnymi wstawkami 

Gminny teren zielony w centrum miasta zmieni swoją funkcję na usługową i mieszkaniową? 

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74) 855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74) 855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74) 855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74) 855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardy-
nała Stefana wyszyńskiego 
Prymasa tysiąclecia – (74) 
649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74) 855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74) 855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Goczałkowie
(74) 855 95 90 – zespół Szkół 
Specjalnych w Strzegomiu – 
(74) 855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74) 855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74) 649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)  649 44 50, (74) 649 44 62
Przychodnia zdrowia ul. 
armii Krajowej 23 – (74)  649 
44 21, (74) 649 44 24
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74) 649-22-77
Strzegomskie Centrum me-
dyczne ul. legnicka 18 – (74) 
855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

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

Ważne telefony

D wa raz y  w roku  bur-
mistrz przyznaje stypen-
dia za wybitne osiągnię-
cia uczniom i studentom, 
zamieszkał ym na terenie 
gminy Strzegom. 

W okre s i e  od  s i e r pn i a 
do grudnia bieżącego roku 
s t ypendium za  uz y skane 
wynik i  pob ie ra ło  będz ie 
osiemnastu wybitnie zdol-
nych strzegomian. 

Kto je otrzyma? Stypendia 
od burmistrza dostaną: 
Paulina Majewska, Grze-
gorz Wołoch, Jakub Bednar-

ski, Martyna Boruszewska, 
Omar Adham, Jakub Nej-
man, Karol Olszański, Mał-
gorzata Ostrowska, Maciej 
Demkiewicz, Kacper Rutka, 
Adam Balawander, Michał 
Smyk, Remigiusz Knapik, 
Martyna Zielkowska, Ni-
kola Sarna, Paweł Leśnicki, 
Łukasz Niemczuk i Jakub 
Miszkiewicz. 

Wszystkim wyróżnionym 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

red

W marcu tego roku został 
ogłoszony konkurs ofert na 
realizację „Programu profi-
laktyki chorób układu po-
karmowego w 2012 roku”. 
- Wybrana została oferta, 
złożona przez Strzegomskie 
Centrum Medyczno-Dia-
gnostyczne, mieszczące się 
przy ul. Witosa 7 – informuje 
Lucyna Krzak, naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich 
i Bezpieczeństwa. 

Gmina zawarła następnie 
umowę z przychodnią na 
badania i porady lekarskie 

w zakresie chorób układu 
pokarmowego (kolonoskopia 
– 80 badań, gastroskopia - 80 
badań, histopatologia - 40 
badań.). 

Łączna kwota przeznaczona 
na przeprowadzenie badań to 
38 tys. zł.

Program przeznaczony jest 
dla mieszkańców miasta i 
gminy Strzegom.  Zaintere-
sowani badaniami już mogą 
się na nie zapisywać w Strze-
gomskim Centrum Medycz-
no-Diagnostycznym. 

oprac. mK

Burmistrz nagradza prymusów Gmina zafunduje badania 
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W ostatn im czas ie  za-
kończono remonty dachów 
dwóch gminnych budynków 
znajdujących się w Strzego-
miu przy ulicy Brzegowej 
oraz w Goczałkowie przy 
ulicy Kolejowej. Mieszkający 
w nich lokatorzy czekali na te 
inwestycje kilka lat. W końcu 
podczas opadów deszczu będą 
mogli spać spokojnie. Nad 
przebiegiem tej inwestycji 
czuwał Wydziału Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu. 

- Przeprowadzono remont 
konstrukcji i pokrycia da-
chówkowego dachu budynku 
komunalnego położonego 
przy ulicy Brzegowej 55 w 
Strzegomiu. Koszt wykonania 
tego zadania to 40.908,47 zł 
– mówi Jarosław Smordowski, 

naczelnik  Wydziału Go-
spodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.   
Ponadto zakończono remont 
dachu gminnego budynku 
mieszkalnego położonego 
w Goczałkowie przy ulicy 
Kolejowej 4. Koszt zadania 
wyniósł 48.25,66 zł. 

Na realizację tych  inwesty-
cji mieszkańcy obu budynków 
czekali już od dawna. Remon-
ty musiały poczekać na swój 
czas, ponieważ ustępowały w 
gminnym budżecie miejsca 
innym przedsięwzięciom. 
Dlatego tym większa jest 
radość z ich przeprowadzenia. 
Każdy z budynków zamiesz-
kuje po kilka rodzin, które je-
sienne wieczory spędzać będą 
już  pod nowymi dachami. 

MK

Przez cały okres wakacji 
Utrzymaniem Zakład Usług 
Komunalnych w Strzego-
miu na bieżąco wykasza i 
pielęgnacje gminne tereny 
zielone. 

- W pierwszym półroczu 
wykosil iśmy 90 hektarów 
terenów zielonych miasta i 
gminy Strzegom – informuje 
Marian Nayda, dyrektor Za-
kładu Usług Komunalnych w 
Strzegomiu. 

Zakład Usług Komunal-
nych  ma wypracowany har-
monogram koszenia traw. 
Jednak ważnym czynnikiem 
decydującym o tym, jak jest 
on realizowany, są warunki 
pogodowe. – Ten rok jest 
specyficzny, ponieważ mała 
ilość opadów sprawiła, że 
wykosiliśmy więcej trawy niż 
zazwyczaj – mówi Marian 
Nayda. Szczególną opieką 

objęte są tereny po rewita-
lizacji , do których należą 
strzegomskie parki. Zakład 
Usług Komunalnych reaguje 
również na wezwania sołty-
sów, Straży Miejskiej oraz 
mieszkańców, którzy sami 
często zgłaszają potrzebę wy-
kaszania trawników. Prośby o 
interwencje można kierować 
pod numerem telefonu 601-
275-285. 

Ponadto pracownicy Za-
kładu Usług Komunalnych 
w ramach bieżących prac 
wysadzili około 7000 kwiatów 
sezonowych oraz około 3500 
bylin i kwiatów wieloletnich. 
Posadzono około 1000 krze-
wów iglastych i tyle samo 
l iściastych. Zużyto jedną 
tonę specjalnych nawozów 
pielęgnacyjnych.

(red)

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

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

(red)

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

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

(red)

W celu umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym ruchowo 
łatwiejszego dostępu do Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, czyli 
możliwości osobistego zała-
twienia sprawy, od lutego 2007r. 
funkcjonuje winda schodowa. 
Jak się okazuje, mimo infor-
macji o niej na tablicy zamiesz-
czonej na budynku Ratusza, nie 
wszyscy o niej wiedzą. 

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

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

(red)

Gminne dachy po remoncie

Trwa koszenie gminnych traw

Abonamenty parkingowe Tłumacz dla osób głuchych Winda dla niepełnosprawnych 

Agnieszka Łukaszonek – 
nowy dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Strzegomiu 

Urodzona 29 XII 1970 r. w 
Wałbrzychu, mężatka, dwo-
je dzieci, 22-letni staż pracy 
nauczycielskiej. Wykształce-
nie: Liceum Ekonomiczne w 
Strzegomiu, technik ekonomi-
sta – świadectwo dojrzałości. 
Studium Nauczycielskie w 
Wałbrzychu -  nauczanie po-
czątkowe 

Uniwersytet Wrocławski Wy-
dział Nauk Historycznych i 
Pedagogicznych, studia wyższe 
magisterskie uzupełniające - 
pedagogika, nauczanie począt-
kowe. Uniwersytet Wrocławski 
Wydział Filologiczny – Instytut 
Filologii Polskiej. Studia Pody-
plomowe, filologia polska

Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa w Wałbrzychu 
Instytut Pedagogiki, Studia 
Podyplomowe - biblioteko-
znawstwo z biblioterapią. Dol-
nośląska Szkoła Wyższa, Studia 
Podyplomowe - organizacja i 
zarządzanie oświatą

Misja Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza w Strzegomiu:

 „Szkoła - miejscem dobrych 
relacji międzyludzkich, w któ-
rym dziecko czerpie radość 
z wszechstronnego rozwoju”. 
Priorytety w zarządzaniu szko-
łą: szkoła organizuje proces roz-
woju ucznia ukierunkowany na 
jego sukces.Atmosfera szkoły 
sprzyja efektywnej pracy.

Realizację zadań szkoły za-
pewniają kwalifikacje i umiejęt-
ności kadry pedagogicznej.

Szkoła integruje się ze śro-
dowiskiem lokalnym i promuje 
swoją działalność w tym środo-
wisku; zapobiega patologiom 
i właściwie reaguje w chwili 
pojawiania się ich.

Szkoła promuje zdrowy styl 
życia i alternatywne sposoby 
spędzania wolnego czasu; uczy 
odpowiedzialności, miłości do 
Ojczyzny oraz poszanowania 

dla polskiego dziedzictwa kul-
turowego.

Beata Ślipko – nowy dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Strzego-
miu 

Jako wieloletni wicedyrektor 
tej szkoły doskonale zna jej 
specyfikę i środowisko, wyso-
ce utożsamia się z potrzeba-
mi placówki. Posiada szerokie 
kompetencje zawodowe – pe-
dagogiczne, organizacyjne, in-
terpersonalne i społeczne. Jest 
osobą aktywną, zaangażowaną, 
silne zmotywowaną do osiągania 
postawionych celów. Przejawia 
perspektywiczne myślenie o 
oświacie, otwartość na nowe 
rozwiązania oraz wysoką sku-
teczność działania. W kręgu 
jej zainteresowań znajduje się 
psychologia, literatura faktu 
oraz systemy cywilizacyjne i 
kulturowe współczesnego świa-
ta. Reprezentuje nowatorski styl 
kierowania placówką oświatową 
oparty na strategii zarządzania 
wiedzą, która jako najważniejsza 
wartość indywidualna i zespoło-
wa zapewni rozwój szkoły w cią-
gu najbliższych 5 lat. W swojej 
koncepcji pracy na stanowisko 
dyrektora Gimnazjum nr 1 w 
Strzegomiu określiła cele priory-
tetowe dla szkoły, które obejmują 
m.in.: podnoszenie efektywności 
kształcenia, doskonalenie sys-
temu wychowawczego szkoły, 
poszerzenie form opieki nad 
uczniem, szczególnie o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, 
pogłębienie współpracy z rodzi-
cami i środowiskiem lokalnym.

W obszarze zarządzania i 
organizacji pracy szkoły za 
najważniejsze uważa: zapew-
nienie funkcjonowania szkoły 
zgodnie z prawem i jej statutem, 
kształtowanie potencjału kadry 
pod względem merytorycznym, 
systematyczne usprawnianie 
procesu zarządzania szkołą, 
modernizację bazy i posze-
rzanie oferty szkoły, skuteczną 
promocję placówki.

Barbara Asynger – nowy 
dyrektor Zespołu Szkół w 
Goczałkowie 

Nauczycielka dyplomowana, 
wykształcenie wyższe, doktor 
teologii. Ukończone studia magi-
sterskie z wyróżnieniem z zakresu 
teologii. Studia podyplomowe 
z informatyki, techniki, zarzą-

dzania, kurs kwalifikacyjny zajęć 
edukacyjnych wychowanie do 
życia w rodzinie oraz kolegium 
o specjalności rodziny. W latach 
1988-1993 nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Goczałkowie. 
W latach 1993-2012 nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Strzegomiu.

Od 2008 roku wykładowca w 
Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Za-
rządzania i Przedsiębiorczości.

Uczestniczka konferencji mię-
dzynarodowych w Warszawie 
„Bezpieczeństwo Dzieci i Mło-
dzieży w Internecie”. Odznaczona 
Medalem Komisji Narodowej za 
szczególne zasługi dla oświaty i 
wychowania. Zainteresowania to: 
filozofia, historia w tym historia 
regionu, turystyka. Priorytety w 
przyszłej pracy na stanowisku 
dyrektora Zespoły Szkół w Go-
czałkowie to uściślenie współpracy 
szkoły ze środowiskiem lokalnym 
oraz praca na rzecz podniesienia 
jakości kształcenia i wychowania. 

Beata Jankiewicz, nowy dy-
rektor Zespół Szkół Szkolno – 
Przedszkolnych w Jaroszowie

Dyplomowany nauczyciel, 
wicedyrektor i dyrektor szkoły 
podstawowej. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w pracy w szkołach 
różnego typu/ szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum ogólnokształ-
cące, technikum/.  Ukończyła 
studia magisterskie na kierunku  
biologia na Uniwersytecie Wro-
cławskim, podyplomowe studia 
uprawniające do nauczania przy-
rody, ekologii i ochrony środowi-
ska oraz filologię angielską. Jest 
absolwentką Studiów Podyplo-
mowych Politechniki Wrocław-
skiej „ Organizacja i Zarządzanie 

- Szkoła Dyrektorów”, studiów „ 
Organizacja i zarządzanie – Me-
nedżer w oświacie” oraz „Sprawo-
wanie nadzoru pedagogicznego 
w placówkach oświatowych”. Od 
dwóch lat pracuje na stanowisku 
wizytatora Kuratorium Oświa-
ty we Wrocławiu w Wydziale 
Nadzoru Pedagogicznego.  Jest 
ekspertem Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej  i uczestniczy w 
pracach komisji kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych  na kolej-

ne stopnie awansu nauczycieli.  
Jest czynnym egzaminatorem 
Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej we wszystkich zakresach- 
sprawdzianu w klasie VI, egza-
minu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego. Chętnie dzieli się 
swoją wiedzą i doświadczeniem 
z innymi nauczycielami. Przez 
wszystkie lata swojej pracy stale 
wzbogacała swój warsztat, brała 
udział w wielu formach dosko-
nalenia zawodowego tak, aby być 
wszechstronnym fachowcem i ak-
tywnie uczestniczyć w działaniach 
wychowawczo-dydaktycznych. 
Wielokrotnie była inicjatorką 
zmian i koordynatorem nowa-
torskich działań w placówkach, 
w których pracowała. Obejmując 
stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ja-
roszowie, zamierza podjąć  takie 
działania, aby stworzyć placówkę 
przyjazną, bezpieczną, atrakcyj-
ną programowo i zapewniającą 
uczniom oraz nauczycielom pełny 
rozwój. Głównym jej celem jako 
dyrektora jest podniesienie efek-
tów nauczania na każdym etapie 
edukacyjnym, m.in. poprzez  sto-
sowanie nowoczesnych metod i 
form pracy z uczniami i wypo-
sażenie szkoły w nowoczesne 
środki dydaktyczne. Szczególnie 
zależy jej na pozytywnym obrazie 
placówki w środowisku. „Dobra 
szkoła blisko domu” to cel, który 
zamierza osiągnąć poprzez wy-
pracowanie odpowiedniej formuły 
współpracy między uczniami, 
nauczycielami i rodzicami. 

(red)

Nowi dyrektorzy w strzegomskiej oświacie
Od września br. cztery szkoły w gminie Strzegom będą miały nowych szefów 

Od pierwszego września br. stanowiska szefów czterech  szkół gminy Strzegom obejmą nowo wybrani dyrektorzy. Konkursy 
zostały przeprowadzone w minionym roku szkolnym w związku z kończącym się czteroletnim okresem sprawowania tej funkcji 
przez dotychczasowych dyrektorów szkół. Oto ich prezentacja. 

Dach budynku przy ulicy Brzegowej 55 w Strzegomiu zyskał 
nową dachówkę
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Gmina Strzegom jest w 
trakcie wdrażania nowego 
systemu gospodarowania  
odpadami. Pomoc w jego 
wprowadzaniu zlecono pro-
fesjonalnej firmie z Wrocła-
wia. Zamówienie podzielono 
na trzy etapy. Dwa z nich już 
zostały zrealizowane. 

Pierwszy etap polegał na 
analizie istniejącego stanu go-
spodarki komunalnej w gminie, 
obejmującej m.in. ilość i skład 
odpadów wraz z prognozą 
zmian, podmioty prowadzące 
działalność w zakresie gospo-
darowania odpadami, ceny 
za odbiór odpadów, istniejące 
obiekty gospodarki odpadami, 
dostępność i weryfikację da-
nych, będących w posiadaniu 
gminy ,tj. ludność, liczniki na 
wodę, dane o powierzchniach 
mieszkalnych, ocena możliwo-
ści wypełnienia limitów przez 
gminę – informuje Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi.

Drugi etap to opracowanie 
modelu funkcjonowania sys-
temu gospodarki odpadami 
komunalnymi. - Podczas odby-
tej prezentacji przedstawiciele 
firmy przedstawili warianto-
we modele organizacji syste-
mu, analizę dotyczącą wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, określono za-
potrzebowanie inwestycyjne, 
analizę świadczenia dodatko-
wych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania 
odpadowi komunalnych, jak 
również szacunkową analizę 
ekonomiczną funkcjonowania 
systemu – wyjaśnia Ewelina 

Kowalska. 
Ostatni etap będzie polegał 

na opracowaniu szczegółowych 
wytycznych do planu wdrożenia 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, zawierają-
cych, m.in.: uszczegółowienia 
modelu gospodarowania od-
padami komunalnymi; sposób 
i zakres świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; wytyczne do 
uchwał dotyczących gospoda-
rowania odpadami komunal-
nymi; wytyczne do specyfikacji 
istotnych warunków zamówie-

nia opracowanej na potrze-
by przetargu na odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; projekcję opłaty 
za odbiór odpadów. Etap ten ma 
być zrealizowany do końca paź-
dziernika tego roku, a uchwały 
dotyczące nowych regulacji 
będą podejmowane przez strze-
gomską Radę Miejską jeszcze w 
tym roku. 

– Na bieżąco informuje-
my mieszkańców  na łamach 
lokalnej prasy, na słupach i 
tablicach informacyjnych oraz 
na stronie internetowej o wej-

ściu w życie znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz o 
mającym wejść w życie z dniem 
1 lipca 2013 r. nowym systemie 
gospodarki odpadami - mówi 
Ewelina Kowalska.  – Obecnie 
najważniejszym problemem 
jest znalezienie miejsca na 
ustawienie pojemników przez 
poszczególne wspólnoty. Dlate-
go wystąpiliśmy do zarządców 
wspólnot o konieczności pod-
jęcia działań zmierzających do 
kupna lub dzierżawy gruntów  
celem ustawienia tych pojem-
ników – wyjaśnia. 

Mieszkańcy gminy otrzymają 
do wypełnienia deklaracje o 
wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 
Ważne, żeby rzetelnie je wypeł-
nić, ponieważ od tego zależeć 
będzie wysokość stawki, jaką 
będziemy ponosili za odbiór 
odpadów. 

Ostateczne decyzje nad spo-
sobem naliczania opłaty za od-
bieranie odpadów zapadną w IV 
kwartale tego roku, zaraz po za-
kończeniu prac przez firmę opra-
cowującą wytyczne dla gminy.

Oprac. 
Małgorzata Kus-Pożoga 

Trudne Sprawy / wydarzenia

Będzie śmieciowa rewolucja?
Gmina starannie przygotowuje się do nowego systemu gospodarowania odpadami. Pomoc w jego wdrażaniu zlecono specjalistom Dofinansowanie  

za naukę zawodu
Od 1 września br. pracodaw-

com, którzy zawarli z młodo-
cianym pracownikiem umowę 
o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, przysługiwać bę-
dzie dofinansowanie. 

Przy okresie kształcenia wyno-
szącym 36 miesięcy dofinanso-
wanie będzie wynosiło 8.081 zł. 
Jeżeli jednak  okres kształcenia 
będzie krótszy niż 36 miesięcy, 
kwota dofinansowania będzie 
wypłacana w wysokości propor-
cjonalnej do okresu kształcenia 
w przypadku przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy 
- 254 zł za każdy pełny miesiąc 
kształcenia. 

Dofinansowanie kosztów 
kształcenia pracownika - ucznia 
uczęszczającego do dwuletniej 
zasadniczej szkoły zawodowej 
będzie przyznawane najdłużej do 
31.12.2014 r.

Zgodnie ze znowelizowanym 
art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 
września o systemie oświaty do-
finansowanie kosztów kształcenia 
przysługiwać będzie pracodaw-
com, którzy zawarli z młodo-
cianymi pracownikami umowę 
o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, 

jeżeli pracodawca lub osoba 
prowadząca zakład w imieniu 
pracodawcy albo osoba zatrud-
niona u pracodawcy posiada kwa-
lifikacje wymagane do prowadze-
nia przygotowania zawodowego 
młodocianych określone w prze-
pisach w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania, młodociany pra-
cownik ukończył naukę zawodu 
lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy i zdał egzamin, 
zgodnie z przepisami, o których 
mowa w pkt. 1.  

Dofinansowanie jest przyzna-
wane na wniosek pracodawcy 
złożony w terminie 3 miesięcy od 
dnia zdania przez młodocianego 
pracownika egzaminu.  

(red)

W Strzegomiu działają orga-
nizacje oraz istnieją punkty, 
gdzie najbardziej potrzebu-
jący mogą otrzymać pomoc w 
formie dożywiania.

Jedną z takich organizacji jest 
Stowarzyszenie Euro-Partner, 
które już od lat prowadzi ak-
cje dożywiania dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców. 
Stowarzyszenie przy współpracy 
z Bankiem Żywności nawet 
kilka razy w miesiącu przeka-
zuje żywność potrzebującym.  
Euro-Partnera wspiera Gmina 
Strzegom, która dofinansowuje 
koszty transportu żywności oraz 
zapewnia siedzibę dla organizacji 
w dawnym budynku poklasz-
tornym przy ulicy Kościuszki w 
Strzegomiu.  

Prężnie działa także stołówka 
charytatywna przy Parafii p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Strzegomiu. – Pomaganie oso-
bom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej jest niezwykle 
ważne, dlatego co roku Gmina 
Strzegom przeznacza środki fi-
nansowe na działalność stołówki 
– mówi Lucyna Krzak, naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Bezpieczeństwa Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. W tym 
roku stołówka otrzymała 120 tys. 
dotacji. Jednak burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta nie 
ukrywa, że jeśli będzie potrzeba, 
to Gmina przeznaczy dodatkowe 
pieniądze na jej funkcjonowanie. 
Z posiłków wydawanych przez 
stołówkę można skorzystać od 
poniedziałku do piątku od godz. 
12.00. Tylko w ubiegłym roku  
z gorących obiadów skorzystało 
2 749 osób, co oznacza średnio 
230 nakarmionych w miesiącu. 
Warto także dodać, że kucharki 
pracujące w jadłodajni ugotowały 
62.277  litrów zupy.

Żywność dla najbardziej po-
trzebującym wydaje także w Pol-
ski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejski w Strzegomiu. 
– Współpracujemy z Bankiem 
Żywności, który przekazuje nam  
pożywienie, którym możemy 
obdzielić naszych mieszkańców 
– mówi Barbara Sobusiak z Ko-
mitetu. - Akcje wydawania żyw-
ności  przeprowadzimy do pięciu 

razy do roku, a osoby, które ko-
rzystają z takiej pomocy wskazu-
je Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu. Członkowie Ko-
mitetu często również na własną 
rękę docierają do najuboższych i 
zachęcają do skorzystania z żyw-
ności.  – Każdorazowo możemy 
pomóc liczbie nawet do 500 
osób – wyjaśnia Barbara Sobu-
siak. Dzięki wsparciu Gminy 
Strzegom, Komitet może korzy-
stać z pomieszczenia, w którym 
przechowywana jest żywność. 
Lokal został w tym roku wyre-
montowany i przystosowany do 
potrzeb prowadzonej przez nią 
działalności charytatywnej. 

- Pomoc osobom w trudnej 
sytuacji życiowej to bardzo ważna 
kwestia, dlatego Gmina Strzegom 
bardzo poważanie podchodzi do 
problemów swoich mieszkańców 
i  robi wszystko, aby ci, którzy 
potrzebują wsparcia, nie zostali 
pozostawieni sami sobie – mówi 
burmistrz Zbigniew Suchyta. 

MK

Żywność od gminy to nie wstyd
Jest pomoc dla potrzebujących mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej 

Wszystkie niezbędne informacje na temat form pomocy dla osób najuboższych 
można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, który mieści się 
przy ulicy Armii Krajowej 23, numer telefonu: 74 64-77-180.

Janusz Musiał ze Stowarzyszenia Euro-Partner 
wie, że każda pomoc jest ważna 

Strzegomianie 
za granicami 

Strzegomianie emigrują w różne 
zakątki świata,  tam zawierają związki 
małżeńskie, rodzą im się dzieci. W I 
półroczu roku 2012 wpisano akty 
urodzeń dzieci, które przyszły na 
świat w: Niemczech, Grecji, Irlandii, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, 
Szkocji. Imiona wybierane dla nowo-
rodków to m.in.: Jan Erman, Jacob, 
Martyna, Oliwia, Antony, Rebecca, 
Frank Maximilian, Marcel, Bryan, 
Aleksander, Kamil, Emilia Wiktoria, 
Szymon.

Nie mają inkasenta 
Zgodnie z uchwałami Rady Miej-

skiej w Strzegomiu z 29 września 
2010 r. oraz z 31 marca 2011 r. w 
sprawie poboru w drodze inkasa 
podatku od nieruchomości, rolne-
go i leśnego we wsiach Żelazów i 
Kostrza, do poboru podatku wyzna-
czony został inkasent, który wówczas 
pełnił funkcję sołtysa wsi. W związku 
z wyborami nowych sołtysów i nie 
podjęciem nowej uchwały w sprawie 
inkasa, zapłaty podatku z tytułu 
trzeciej raty 2012 r., której termin 
płatności przypada  17.09.2012 r., 
należy dokonać bezpośrednio w kasie 
Urzędu Miejskiego w godzinach 
urzędowania lub za pośrednictwem 
Poczty Polskiej lub banku.

RED

Przypominamy, że do dnia 
30 września 2012 r. należy 
wnieść opłatę trzeciej raty 
za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alko-
holowych. 

Wpłaty można dokonywać 
osobiście w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
mieszczącego się w Rynku 
(pokój nr 11, na parterze) 
lub przelewem na rachunek 

bankowy gminy Strzegom. 
Kopię dowodu wpłaty pro-

simy przedłożyć w Referacie 
Inicjatyw Gospodarczych 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, w pokoju numer 12.  

RED

Pracownicy  Urzędu Miej-
skiego doręczają  obecnie 
upomnienia dotyczące I i II 
raty podatku leśnego i od 
nieruchomości oraz wezwania 
do zapłaty należności z tytułu 
przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo wła-
sności z tytułu sprzedaży 
mieszkania. 

Mieszkańcy, których dorę-
czyciele nie zastaną w domu, 
mają  możl iwość  odbioru 
przesyłki w Wydziale Obsługi 
Interesantów w godzinach 

pracy Urzędu Miejskiego 
(parter, pok. nr 15) w terminie 
7 dni, licząc od pozostawienia 
zawiadomienia. 

W przypadku niepodjęcia 
przesyłki w tym terminie 
pozostawia się powtórne za-
wiadomienie o możliwości 
odbioru przesyłki w terminie 
do 14 dni od daty pierwszego 
zawiadomienia. Urzędnicy 
proszą o umożliwienie bez-
piecznego dojścia doręczycieli 
do posesji. 

 (red) 

Ważne dla właścicieli sklepów
i zajmujących się gastronomią  

Podatniku zapłać podatek, 
nie czekaj na upomnienie 

BZ WBK S.A. O/Strzegom 81 1090 
2342 0000 0005 9800 0229. 
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Powodów, dla których warto 
tym razem zaprezentować 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wsi z Tomkowic jest wiele. Jest 
to bowiem niezwykle prężnie 
działająca grupa, która cięż-
ko pracuje na rzecz lokalnej 
społeczności. W ostatnim 
czasie zorganizowało w Tom-
kowicach kolejną imprezę 
integracyjną - tym razem w 
czerwcu na boisku sportowym 
odbył się „Turniej Wsi”, który 
cieszył się sporym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców 
Tomkowic i okolicznych miej-
scowości. 

To piękny moment w życiu 
każdej lokalnej społeczności, 
kiedy mieszkańcy czują się 

współodpowiedzialni za miej-
sce, w którym żyją i mieszkają, 
kiedy się spotykają i stwierdzają, 
że trzeba coś wspólnie zrobić, 
aby wszystkim żyło się lepiej.

Tak też było w Tomkowi-
cach. 

- Andrzej Szczepanik, dziś 
prezes naszego stowarzyszenia, 
po objęciu funkcji sołtysa posta-
nowił zacząć od aktywowania 
mieszkańców i przedstawienia 
programu odnowy wsi. Wiedząc 
o możliwościach pozyskiwania 
środków finansowych przez 
stowarzyszenia szybko zapadła 
decyzja o utworzeniu Stowa-
rzyszenia Mieszkańców wsi 
Tomkowice – wspomina Agata 
Jurek, dziś aktywny członek 
Stowarzyszenia. - Podczas re-
jestrowania organizacji stykali-
śmy się z wieloma trudnościami, 

a wszystkie sprawy formalne 
związane z rejestracją trwały 
prawie 9 miesięcy – dodaje. 

Dziś mieszkańcy Tomkowic 
mogą być dumni ze swojego 
stowarzyszenia: organizowane 
są wycieczki dla dzieci i mło-
dzieży, dzień dziecka, spotkania 
integracyjne, m.in. z okazji 
dnia kobiet. Stowarzyszenie 
pozyskuje środki nie tylko 
z budżetu gminy Strzegom. 
Wnioskowano także o dotacje z 
UE z tzw. „Małych Projektów”. 
W ramach programu „Przedsię-
wzięcia promujące ideę odnowy 
wsi” Stowarzyszenie pozyskało 
środki na wykonanie zakup wi-
taczy i tablic informacyjnych, a 
także na wykonanie materiałów 
promujących Tomkowice. 

- Dumni jesteśmy z tego, że 
udaje nam się realizować zamie-
rzenia ujęte w planie i strategii  
odnowy wsi. Ciągle pokonu-
jemy trudności związane z 
pisaniem projektów, ale zawsze 
z wiarą w to, że i tym razem 
się uda. Dzięki realizowanym 
przedsięwzięciom (szczególnie 
tym kulturalnym) widać rezul-
taty działania stowarzyszenia  
w naszej miejscowości, a radość 
uczestników spotkań, wycieczek 
wynagradza wszystkie trudy 
związane z pisaniem i rozlicza-
niem ofert, a także mobilizuje 
do dalszego działania. Cie-
szymy się również z obecności 
miejscowych wolontariuszy 
pomocnych przy pozyskiwaniu 
środków, a także przy realizacji 

zadań – mówi Agata Jurek. 
Dziś Tomkowice mogą po-

chwalić się salą komputerową 
wykonaną ze środków Fundu-
szu Sołeckiego, wyposażeniem 
dla „LZS Tomkowice”, nowymi 
stołami, krzesłami, wyposaże-
niem kuchni- zakupionymi do 
świetlicy wiejskiej  w ramach 
„Lider”- PROW 2007–2013. 
Na pytanie czy łatwo jest pro-
wadzić organizację pozarządo-
wą czysto społecznie członko-
wie odpowiadają: Nie.

- Jest coraz mniejsze zain-
teresowanie wolontariatem, 
często brakuje pieniędzy, przez 
co prowadzenie takiej organi-
zacji jest trudne, jednak zawsze 
trzeba próbować, nie tracić 
nadziei. Można mieć zapał i 
bardzo szybko go stracić, ale 
przecież nie tędy droga – puen-
tuje Andrzej Szczepanik, prezes 
Stowarzyszenia Mieszkańców 
Wsi Tomkowice. - Dlatego 
też wszystkim życzymy, ażeby 
nie zazdrościć, lecz spróbować 
integrować mieszkańców w 
realizacji celu, jakim jest roz-
wój własnej wsi. Nie zawsze 
oczekujemy podziękowań choć 
miło jest je usłyszeć, dlatego też 
dziękujemy sobie nawzajem. 
Prowadzenie stowarzyszenia 
wymaga optymizmu. Sceptycy 
tego nie zrobią w takich wa-
runkach, ale dla własnej wsi, 
właśnie tej małej Ojczyzny 
warto pokonywać trudy. 

Magdalena Kuczyńska 
Fot. Organizatorzy 

Pytania do Burmistrza / W ydarzenia

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

maro1: Panie burmist r zu, 
czy myślał Pan o rozwiązaniu 
straży miejskiej w strzego-
miu? 

Decyzja o likwidacji Straży 
Miejskiej należy do Rady 
Miejskiej,  ponieważ tylko 
Rada może podjąć taką decyzję 
drogą uchwały. W większości 
miast Straż Miejska budzi 
wiele emocji. W pytaniach 
kierowanych do mnie znajdują 
się pozytywne i negatywne 
aspekty funkcjonowania Stra-
ży. W ostatnich miesiącach 
odbył się audyt Straży Miej-
skiej, w którym wskazano 
mocne i słabe strony jednostki. 
Został zakupiony nowy samo-
chód, który umożliwi dociera-
nie do większej liczby miejsc 
i interwencji. Opinie, które 

docierają do mnie też są różne 
- bardzo dobre i złe. Wiem, że 
obecnie zbierane są podpisy 
za likwidacją Straży Miejskiej 
oraz rozwieszane są plakaty 
informujące o potrzebie jej 
likwidacji. Jeśli organizator 
przedstawi mi wyniki tych 
działań przedstawię je Radzie 
Miejskiej.

mieszkanka: W itam, mam 
takie pytanie: dlaczego jedyna 
toaleta na cmentar zu pr zy 
ulicy olszowej jest zamknięta? 
Przecież na cmentarz przycho-
dzą najczęściej ludzie starsi z 
różnych stron miasta na pie-
chotę, co mają zrobić, gdy będą 
w potrzebie?

Dziękuję za informację. To-
aleta jest już czynna od godzi-
ny 8:00 do godziny 19:00.W 
zimie, niestety, będzie za-
mknięta ze względu na zama-
rzającą wodę, ale postaramy 
się uruchomić toaletę  w domu 
pogrzebowym. 

mirek: Panie zbyszku, jestem 
kierowcą zawodowym, jeżdżę 
po Polsce i muszę panu po-
wiedzieć, że tak fatalnej drogi 
przelotowej przez miasto jaką 
ma strzegom to ciężko zna-
leźć. Czy nie można wymóc 
na GddKia, żeby przepro-
wadziła remont nawierzchni, 
bo te dziury to zła wizytówka 
miasta strzegom.

Prowadzimy rozmowy z 
Dolnośląską Służbą Dróg i 
Kolei, ponieważ jest to droga 
wojewódzka. Ustalenia na 

rok 2012 są takie, że DSDiK 
wyremontuje drogę i chodniki 
od ronda do świateł, a my z 
własnych środków chodniki 
ul. Legnickiej od ul. Niecałej 
do świateł. Mam nadzieję, 
że w 2013 roku pójdziemy z 
dwóch stron podobnie i droga 
odzyska swój blask.

monika: Witam panie bur-
mistrzu, piszę do pana z za-
pytaniem odnośnie progów 
zwalniających w rynku, a 
mianowicie, czy zastanawiał 
się pan nad zamontowaniem 
ich w centrum np. na każ-
dym zakręcie. uważam, że to 
by zwiększyło zdecydowanie 
bezpieczeństwo mieszkańców, 
gdyż ostatnimi czasy młodzi 
ludzie jeżdżą w rynku bardzo 
szybko, rozpędzają się i z dużą 
prędkością wchodzą w zakręty, 
nie zwracając uwagi na ludzi 
ani na samochody które jadą 
za nimi bądź te zaparkowane. 
Poza tym skończyłyby się wie-
czorne wyścigi, organizowane 
bardzo często w weekendy. 
uważam, że należy coś z tym 
zrobić, ponieważ jest to niebez-
pieczne. z tego co pamiętam, 
jakiś czas temu pisał już o tym 
jeden z mieszkańców rynku i 
widzę, że takich przepadków 
niestety jest coraz więcej.

Mamy już projekt na mo-
nitoring Rynku i centrum 
miasta, dlatego ustawienie 
progów spowalniających nie 
jest konieczne. Często piszecie 
Państwo o piratach drogowych 
w mieście i na terenie gminy. 

Ja rozmawiam także z komen-
dantem Komisariatu Policji w 
Strzegomiu. Prosimy Państwa 
o pomoc  i ujawnienie tych 
osób policji, a poniosą odpo-
wiedzialność karną. Policja nie 
może być wszędzie. Musimy 
jej pomagać. Bezmyślność 
ludzka nie zna granic, a brak 
jakiejkolwiek wyobraźni pi-
ratów to sprawa dotykająca 
nas wszystkich. Oni nie zdają  
sobie sprawy, jaką krzywdę 
mogą zrobić ludziom.

sławomir marek: sz cz ęść 
Boże! Panie burmistrzu, na 
kiedy jest przewidziany re-
mont ulicy szarych szeregów 
lub gdzie mam wysyłać rachun-
ki za remont zawieszenia? 
Byle ciężarówka  powoduje 
”trzęsienie ziemi” w kamienicy 
pod nr 8. 

Remont drogi Szarych Sze-
regów planowany jest na rok 
2013. Odbyły się już konsul-
tacje projektu. We wrześniu 
złożymy wniosek o dotację 
w ramach programu „Sche-
tynówka”.

strzegomianka: to przykre, 
że burmistrz sobie przebiera 
w pytaniach i odpowiada tyl-
ko na te, które mu pasują, a 
odpowiedzi nie szkodzą jego 
karierze/” nieposzlakowanej”/
opinii… ileż razy można pytać 
o rzeczy ważne, skoro i tak nie 
dostaje się odpowiedzi? i to 
już nie tylko ja zauważyłam. 
dlaczego to nie mieszkańcy 
miasta wybierają Honorowego 

obywatela miasta?
Nigdzie w Polsce Hono-

rowego Obywatela Miasta 
nie wybiera ogół społeczeń-
stwa, lecz wybrani w wy-
borach przedstawiciele do 
Rady Miejskiej i tak jest w 
naszej gminie. Z wnioskiem 
o nadanie „Honorowego Oby-
watela Strzegomia” mogą 
występować: przewodniczą-
cy Rady, radni w liczbie co 
najmniej siedmiu, burmistrz, 
komisje Rady. Wniosek po-
winien być rozpatrzony przez 
Radę w terminie 60 dni od 
daty jego złożenia. Wnioski 
opiniuje Kapituła powołana 
przez Radę. Uchwałę w spawie 
nadania „Honorowego Oby-
watela Strzegomia” Rada po-
dejmuje w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. 
Nie odpowiadam i nie będą 
odpowiadał na pytania, które 
obrażają innych, nie dotyczą 
instytucji nam podległych. 
Skrzynka do mnie to bardzo 
ważne źródło informacji o 
bieżących problemach. Na nie 
reaguję i przekazuję sprawy 
odpowiednim wydziałom.

Basia: Panie burmistrzu! Jeż-
dżę codziennie ulicą Kaszte-
lańską, a stojąc na światłach 
pr zyglą dam się  otocz eniu 
wokół Pomnika tysiąclecia. 
trawnik zarośnięty, jest tam 
brzydko. Przecież to główna 
ulica w naszym mieście. za-
dbał pan o tak wiele skwerów, 
więc myślę, że i z tym da się coś 
ładnego zrobić. 

Ze środków  bieżących jeszcze 
w tym roku zadbamy o alejki 
wokół Pomnika Tysiąclecia. Za-
danie to zostało zaplanowane i 
będzie zrealizowane.
Jan: Panie burmistrzu co się 
dzieje z nowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla 
gminy strzegom? Kiedy będzie 
uchwalony?

Uchwała w sprawie studium 
zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy będzie skierowana 
na sesję w sierpniu 2012 roku. 

Jan: Panie burmistrzu jestem 
zachwycony czystością mojego 
miasta. Jak wy to robicie, że jest 
tak czysto i ładnie mieszkam 
w Katowicach ponad 30 lat i 
widzę cały czas brud, smród 
wszystko zaśmiecone. rodowity 
strzegomianin. 

Dziękuję. To zasługa pra-
cowników Zakładu Usług Ko-
munalnych i Mieszkańców 
Strzegomia.

m.: Witam panie burmistrzu. 
02.07.2012 po godz. 15:00 chcia-
łam załatwić w urzędzie spra-
wę i  jakże się rozczarowała, 
bowiem okazało się , że urząd 
czynny jest do godz.15:00.Wcho-
dząc na stronę internetową ta-
kiej informacji nie było, bowiem 
poszukując wniosku o wydanie 
dowodu, przejrzałam kilka 
zakładek. dobrze byłoby za-
mieszczać tego typu informacje 
na stronie internetowej.

W zakładce Urząd Miejski 
(pierwsza z lewej strony) wia-
domość taka jest podana.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice
Prezentujemy Organizacje Pozarządowe Gminy Strzegom. Oto druga z nich. W kolejnych numerach zaprezentujemy pozostałe  lokalne grupy działające na rzecz małych ojczyzn

Co zrobiło Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice? (przedsięwzię-
cia dofinansowane przez gminę Strzegom w ramach organizowanych 
konkursów)
„Gdańsk – morze możliwości ” - zorganizowano trzydniowy wyjazd do Trój-
miasta w maju 2010r.
„Dzień dziecka na sportowo – zabawnie i zdrowo” zorganizowano festyn z 
okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2010r.
„Baby babki – ich zadatki” zorganizowano spotkanie z Okazji Dnia Kobiet w 
marcu 2011r.
„Niechaj słonko jasno świeci bo dziś święto wszystkich dzieci” zorganizowano 
spotkanie z okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2011r.
„Wakacje bez ryzyka uzależnień – radość bez alkoholu, używek i internetu” 
zorganizowano w lipcu 2011r. wyjazd do Kudowy Zdrój z programem profi-
laktycznym dla dzieci i młodzieży. 
„Nadeszła era by wiejska babula znalazła się tam, gdzie kwitnie kultura” 
zorganizowano w marcu 2012r. spotkanie z okazji Dnia Kobiet połączone z 
wyjazdem na spektakl „Blondynki wolą mężczyzn”
„Baw się razem z nami – klaunami i cyrkowcami” zorganizowano w czerwcu 
2012r. festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka .
„Bądź wolny od uzależnień i dogoń marzenia” zorganizowano 01.08.2012 
wyjazd do Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie z programem pro-
filaktycznym dla dzieci 
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* Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych, przewodniczą-
ca Aneta Wiklińska – do niedawna funkcję tę pełniła  
Ś.P. Anna Sikorska

Komisja zajmuje się sprawami socjalnymi najuboższej 
części społeczeństwa Gminy Strzegom,  przygotowaniami 
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, realizacją umów 
na świadczenie usług medycznych, działalnością poradni 
antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, funkcjo-
nowaniem Strzegomskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych, budową mieszkań socjalnych. Komisja 
pracuje nad bezpieczeństwem ruchu drogowego - przyj-
muje mieszkańców w sprawach niebezpiecznych przejść 
dla pieszych, bezpieczeństwem dzieci na placach zabaw. 
Komisja występuje z wnioskami mającymi na celu poprawę 
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Efektem 
wspólnych rozmów i działań  komisji z burmistrzem i 
radnymi było przeniesienie Ośrodka Opieki Społecznej 
do nowej siedziby na ul. Armii Krajowej.  

* Komisja Oświaty i Wychowania, przewodniczący 
Tomasz Marczak

Działania statutowe w zakresie spraw: szkolnictwa, 
wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, spraw 
czytelnictwa i bibliotek oraz świetlic profilaktycznych. 

Komisja Oświaty i Wychowania zajmuje się analizowa-
niem całokształtu spraw  z  zakresu oświaty, a także opi-
niowaniem wniosków dotyczących funkcjonowania oświaty 
w gminie. Komisja współpracuje z przedszkolami, szkołami 
podstawowymi i gimnazjami Gminy Strzegom w zakresie  
dalszego rozwoju bazy materialnej i dydaktycznej, a z po-
siedzeń wyjazdowych do placówek sporządzane są wnioski 
i sprawozdania.  Komisja wspiera również Biblioteką Pu-
bliczną w Strzegomiu w kontekście czynnego udziału dzieci 
i młodzieży w kulturze czytelniczej oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w aktywnym  i bezpiecznym  udziale dzieci i 
młodzieży w zajęciach  sportowo – rekreacyjnych. 

* Komisja Rewizyjna, przewodniczący Marian Góra 
Komisja zajmowała się w ubiegłym roku realizacją pro-

jektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej 
w Gminie Strzegom”, którego beneficjentem jest spółka 
Wodociągi i Kanalizacja. Radni Komisji odbyli szereg wizji 
lokalnych, podczas których naocznie mogli przekonać się, 
jak przebiega kanalizowanie gminy i przebudowa oczysz-
czalni ścieków. Radni Komisji kontrolowali ponadto, w róż-
nych zakresach, jednostki oraz zakłady budżetowe Gminy 
Strzegom. Na bieżąco rozpatrywano skargi na działalność 
burmistrza oraz dyrektorów jednostek i zakładów. Komisja 
Rewizyjna realizuje również całą procedurę absolutoryjną, 
związaną z wykonaniem budżetu przez Burmistrza Strze-
gomia. Komisja opiniuje także projekty uchwał poddawa-
nych pod głosowanie oraz reaguje na problemy zgłaszane 
przez mieszkańców Strzegomia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

* Komisja ds. Działalności Gospodarczej i Integracji 
Europejskiej, przewodniczący komisji: Józef Starak

Zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu 
plany pracy komisji są realizowane na bieżąco i w całości w 
swojej tematyce i poruszanych zagadnieniach. Plany pracy 
zawierają 47 tematów, które dotyczą m.in.: informacji o 
przebiegu realizacji budowy sieci kanalizacyjnej w gminie - 
wniosku realizowanego przez WiK, promocji gminy, zadań 
inwestycyjnych realizowanych, rozbudowy oczyszczalni 
ścieków, bezrobocia w gminie oraz planowanych działań 
w celu jego zmniejszenia, gospodarki lokalami użytkowy-
mi, dzierżawą lokali, sprzedażą, a także planu remontów 
budynków komunalnych – zabezpieczenia środków finan-
sowych na ich realizację, informacji na temat pozyskiwania 
środków zewnętrznych z UE oraz złożonych projektów 
w ramach funduszy strukturalnych, rozwoju drobnej wy-
twórczości, rzemiosła i usług, udzielanej pomocy lokalnym 
przedsiębiorcom, zwolnień i umorzeń podatkowych. 

Z prac komisji Rady MiejskiejAneta Wiklińska 
Mieszkam w Żelazowie. 

Pracuję w branży logistycznej. 
Ukończyłam Studia wyższe 
na kierunku Prawo i Admini-
stracja Publiczna. Wieloletnia 
praca w Urzędzie Miejskim 
dostarczyła mi doświadczeń w 
obszarze zamówień publicz-
nych, pożytku publicznego, 
inicjatyw gospodarczych, me-
diów, oświaty, kultury, promo-
cji, sportu. Jestem członkiem 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Inspektorem Ochrony 
Przeciwpożarowej po Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie. 

Praca radnego to służba dla 

dobra mieszkańców gminy. 
Jako przewodnicząca komisji 
zdrowia działam na rzecz 
polepszenia usług zdrowot-
nych i socjalnych. Aktywnie 
zabiegam o poprawę bezpie-
czeństwa na drogach powia-
towych. wnioskując o remont 
zniszczonych nawierzchni i 
budowę chodników. Głosu-
jąc zawsze popieram zadania 
dające pracę i wparcie dla 
bezrobotnych a szczegól-
nie kobiet - uruchomienie 
Specjalnej Podstrefy Eko-
nomicznej w Strzegomiu. 
Wspieram inicjatywę budowy 
boisk sportowych w ramach 
programu Orlik w Stano-

wicach, Jaroszowie 
oraz „Białego Or-
lika” w Strzegomiu, 
ponieważ jest  to 
a l t e r n a t y w a  d l a 
dzieci i młodzieży 
na spędzanie bez-
piecznie i przyjem-
nie wolnego czasu. 
Popieram inicjaty-
wę remontu świetlic 
wiejskich i budowę 
nowych obiektów w 
tych najmniejszych 
miejscowościach, 
gdzie mimo wie-
loletnich obietnic 
m i e s z k a ń c y  n i e 
mają godnego miej-

Tomasz Marczak 
Dyrektor strze-

g o m s k i e g o  L O , 
p ier wsza  kaden-
cja  w RM. Żona 
Agnieszka, syno-
wie: Konrad, Hu-
bert. Moje najistot-
niejsze działania 
są ukierunkowane 
na rozwój dzieci i 
młodzieży. Współ-
organizu ję :  Fe-
stiwal Subkultur, 
Z l o t  M u z y c z n y 
Młodzieży, festy-
ny dziecięce, akcje 
„Ca ł y  S t r z egom 
cz y ta  dz iec iom”, 

„Ferie na sportowo, wesoło i 
zdrowo”, wyjazdy edukacyjne  
i sportowe. Na wymienio-
ne projekty pozyskiwałem 
pieniądze. Współpracu ję 
również z SCK w organiza-
cji wydarzeń kulturalnych. 
Jako przewodniczący Komisji 
Oświaty, wspieram działania 
burmistrza i UM zmierzające 
do rozwoju inf rastruktury  
sportowej, placówek kultural-
nych i oświatowych. W ciągu 
ostatnich miesięcy powstały: 
dwa Orliki, a w planach są ko-
lejne dwa. Zostały zakupione 
dodatkowe toalety na base-
nach, a w szkołach podjęte 
zostały liczne remonty. Mo-

tywuję również uzdolnioną 
młodzież, opiniując stypen-
dia dla najlepszych uczniów 
strzegomskich placówek, a 
także aktywnie uczestniczy-
łem w powstaniu Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. Słucham 
problemów mieszkańców                      
i staram się je rozwiązywać, 
dlatego złożyłem również 
szereg wniosków dotyczą-
cych m.in. poprawy bezpie-
czeństwa w mieście i gminie 
oraz zagospodarowania dla 
młodzieży Fortu Gaj, a także, 
wraz z wiceburmistrzem, dążę 
do ogrodzenia osiedlowych 
placów zabaw. Kontakt: rad-
nyt.marczak@wp.pl

Marian Góra 
Wiek 49 lat, wykształcenie 

wyższe, ukończył studia ma-
gisterskie na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersyte-
tu Wrocławskiego kierunek 
politologia. Radny drugiej 
kadencji    w obecnej przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej 
RM. Jako samorządowiec 
duży nacisk kładę na zwięk-
szenie oferty na rynku pracy w 
naszej Gminie. Miejsca pracy 
o zróżnicowanym charakterze 
pozwolą na pozostanie wielu 
młodym mieszkańcom w na-
szej małej ojczyźnie. Drugim 
czynnikiem mającym wpływ 
na rozwój jest budownictwo 

mieszkaniowe i tu Gmina 
zaczyna iść w dobrym kie-
runku. a przykładem tego 
jest budowa budynku przy ul. 
Świdnickiej. Moim zdaniem w 
każdej kadencji jest możliwe 
zbudowanie nowego budynku 
mieszkalnego przez władze 
miasta.To zwiększy ofertę 
mieszkaniową i może wpłynąć 
na obniżenie cen mieszkań. 
Jest obszar. w którym jest 
jeszcze wiele do zrobienia a 
mianowicie zwiększenie ruchu 
turystycznego w Strzegomiu 
i okolicach. Mamy się czym 
pochwalić przed turystami: 
zabytki, planty strzegomskie i 
wiele innych ciekawych miejsc 

tylko, dla turysty 
musi być przygoto-
wana kompleksowa 
interesująca oferta.

Po n a d t o  j a k o 
radny biorę udział 
w rozwiązywaniu 
bieżących proble-
mów mieszkańców 
z różnym skutkiem, 
niestety nie wszyst-
ko da się załatwić od 
ręki. Praca na rzecz 
społeczności lokal-
nej jest dla mnie 
dużym wyzwaniem, 
a gdy widoczne są 
tego efekty  da je 
dużo satysfakcji.

Józef Starak
U r o d z o n y 

10.08.1945 w Gród-
ku Jagielońskim.  W  
1946 r. wraz z rodzi-
ną zostałem prze-
siedlony z Kresów 
Wschodnich   do 
Goczałkowa  w któ-
rym mieszkam do 
dziś. 

J e s t e m  o j c e m 
trzech dorosłych 
synów. Wykształce-
nie pomaturalne – 
pożarnicze, obecnie 
emerytowany aspi-
rant pożarnictwa.  
L ub i ę  p r acować 

społecznie. Byłem sołtysem 
wsi , obecnie drugą kadencję 
sprawuję mandat radnego. 
Decydując się na udział w 
wyborach radnego, zamierza-
łem zrobić coś pozytywnego 
dla społeczności wiejskiej  w 
której mieszkam. W pierwszej 
kadencji wspólnie z sołtysem  
przy wsparciu radnych pod-
jąłem działania o pozyskanie 
terenu pod budowę sali gim-
nastycznej  w Goczałkowie. 
Obecnie zabezpieczone są 
środki finansowe i rozpoczęte  
prace budowlane. Drugim 
bardzo ważnym w mojej pracy 
przedsięwzięciem jest przy-
wrócenie do dawnej świetności 

zabytkowego parku – jest już 
opracowany plan jego rewitali-
zacji. Staram się być bisko ludzi 
i pomagać im w rozwiązywaniu 
problemów. Największą sa-
tysfakcję  z tego co robię daje 
mi zadowolenie mieszkańców. 
Dalsze działania to  remont i 
rozbudowa infrastruktury na 
terenach wiejskich.   

Jednym  z moich zamierzeń, 
których nie udało mi się zre-
alizować to brak na terenie 
naszej gminy tak bardzo po-
trzebnego zakładu opiekuńczo 
– leczniczego dla samotnych 
i schorowanych.  Sprawa ta 
jednak nadal jest w moim za-
interesowaniu.

Tadeusz Wasyli-
szyn, przewodni-
czący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu 

Mija  półmetek 
kadencji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu 
2010 – 2014. W tym 
czasie prowadziłem 
obrady na 24 sesjach, 
w czasie których 
podjęto 205 uchwał 
ważnych dla rozwoju 
miasta i gminy, w 

tym dwie uchwały przyjmujące 
budżet gminy. Rada Miejska 
w minionym czasie udzieliła 
absolutorium Burmistrzowi 
Strzegomia za realizację budże-
tu w 2010 i 2011 roku.  Dzięki 
działaniom Rady, możemy 
korzystać z inwestycji, które 
powstały, tj.: basen, 5 Orlików, 
w tym lodowisko, SCK, park 
przy ul. Krótkiej, budynek przy 
ul. Świdnickiej, CAS „Karmel”, 
świetlice i place zabaw w mie-
ście i na wsiach, cmentarz przy 

ul. Wałbrzyskiej, przystanek 
autobusowy, zagospodarowanie 
strefy ekonomicznej. Remonto-
wane są drogi (dwie schetynów-
ki), ulice i chodniki, kanalizo-
wana cała gmina. W najbliższej 
przyszłości powstanie boisko 
przy PSP Nr 4 w Strzego-
miu, Orlik w Jaroszowie, sala 
gimnastyczna w Goczałkowie. 
Pamiętamy również o kultu-
rze, dofinansowujemy: SCK, 
sport gminny, stowarzyszenia, 
Święto Granitu Strzegomskie-

go wraz z plenerem rzeźby w 
kamieniu, WKKW, młodzie-
żową orkiestrę dętą, zespoły 
folklorystyczne. 

Do ważnych zadań gminy 
należy oświata. Rada Miejska 
przeznaczała i będzie nadal 
kierowała środki na wyposa-
żenie szkół i przedszkoli oraz 
ich remonty. 

Dbamy o bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy, przezna-
czając dofinansowanie na do-
datkowe patrole Policji i Straży 

Miejskiej w soboty i niedziele, 
zakupiono nowy samochód dla 
Straży Miejskiej, doposażamy 
Ochotnicze Straże Pożarne. 

Korzystając z możliwości 
komunikowania się z Pań-
stwem, pragnę podziękować 
tym mieszkańcom gminy, któ-
rzy przedstawiają propozycje i 
kierunki rozwoju naszej małej 
ojczyzny, a w sposób szczególny 
dziękuję branży kamieniarskiej 
za współpracę  z Radą Miejską 
w Strzegomiu.

Radni o sobie i komisjach 
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W Goczałkowie, Jaroszowie i  
Żółkiewce miejscowe biblio-
teki zadbały, żeby dzieci nie 
nudziły się podczas wakacji. 
Były warsztaty, gry, zabawy i 
wycieczki. Uczestnicy pytali, 
czy w przyszłym roku też będą 
takie świetne zajęcia.  

Letnie spotkania z „Książką na 
walizkach” to wakacyjna propo-
zycja biblioteki w Goczłkowie. 
Uczestniczyło w nich 20 dzieci w 
wieku 3-15 lat. - Zajęcia plastycz-
ne prowadziła Ewa Frąckowiak ze 
strzegomskiej biblioteki. Pod jej 
kierunkiem dzieci wykonywały 
książki i walizki z papierowych 
kartonów, a do nich miały do-
łączyć opowiadanie na temat 
swoich wymarzonych wakacji. 
Dużym powodzeniem cieszyły 
się też zajęcia komputerowe, gry 
i zabawy edukacyjne, oglądanie 
bajek. Zajęcia skończyły się 31 
lipca – opowiada kierownik filii w 
Goczałkowie Renata Dworak. 

Zajęcia w bibliotece w Jaroszo-
wie trwały od 23 lipca do 6 sierp-
nia. - Rozgrywki gier planszowych 
wyłoniły wielu zwycięzców, którzy 
ostali nagrodzeni. Dzieci dobrze 
czuły się też w roli projektantów 
okiennych witraży. Nie brakowało 
również artystów, którzy zaprojek-

towali i -co najważniejsze - wyko-
nali artystyczne akwaria z rybka-
mi. Swoje zdolności plastyczne, 
dzieci wykazały również rysując 
plakat „Wakacje moich marzeń”. 
Ich piękne rysunki dekorują wnę-
trze biblioteki – relacjonuje Aneta 
Stokowiec.

Spotkania dla dzieci i młodzieży 
w Żółkiewce (od 16 do 27 lipca) 
też były kontynuacją akcji ,,Z 
książką na walizkach”. W ra-
mach spotkań odbyły się zajęcia 
plastyczne, sportowe, dziennikar-
skie, muzyczne, wycieczki krajo-
znawcze oraz wspólne ognisko. 

Ogromnym zainteresowaniem 
okazały się zajęcia z paniami 
Ewą i Elą - bibliotekarkami z 
Biblioteki Publicznej, które wraz 
z młodzieżą wykonały wakacyjne 
walizki marzeń – mówi Agnieszka 
Szlachetka.

RED

Pomnik o wadze 700 kg wyko-
nany z granitu Impala w firmie 
Kamieniarstwo Zenona Kiszkie-
la, zamontowali na cmentarzu w 
Nastasowie młodzi strzegomianie 
Rafał i Andrzej Jaskuła, którzy 

budzili podziw swoim profesjo-
nalnym działaniem tym bardziej, 
że wykonywali samodzielnie taki 
montaż po raz pierwszy. Pani 
Józefa była bardzo wdzięczna i 
wzruszona. 

- Mieszkam tu od urodzenia. 
Po wojnie wszyscy Polacy wy-
jeżdżali, my nie. Moja mama 
była sparaliżowana i z tego 
powodu nie mogliśmy wyje-
chać do Polski. Mąż umarł 
mi w grudniu. Postawienie 
pomnika wymaga dużo pie-
niędzy. Nigdy by mnie nie 
było na to stać. Jest bardzo 
piękny.  Serdecznie dziękuję 
temu Panu, który mi pomnik 
zrobił. Niech Bóg ma Go w 
swojej opiece i da Mu dużo 
zdrowia. Będę się modlić za 
Niego – mówiła łkając.

  Łańcuch ludzi dobrej woli 
przyczynił się do tego, że po-
mnik został już postawiony na 
cmentarzu w Nastasowie; po-
cząwszy od inicjatorki działań 
Grażyny Orłowskiej-Sondej, 
poprzez podejmującego wy-
zwanie burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchytę, fundatora 
i wykonawcę nagrobka Zenona 

Kiszkiela i ofiarodawcę  wa-
zonu Stanisława Szałeckiego.  
Podziękowania za gotowość 
niesienia pomocy, szybkość 
działania i otwarte serce kieru-
jemy w stronę Ryszarda Chę-
cińskiego z firmy Grabinex, 
a także przedstawicieli bran-
ży kamieniarskiej: Mirosława 
Majewskiego, Stanisława Wi-
śniewskiego i Mariusza Żocha. 
Kresy Wschodnie potrzebują 
wsparcia, więc może w przy-
szłości skorzystamy z Państwa 
pomocy. 

Postawienie pomnika dla 
pani Józefy Siekanowicz i jej 
zmarłego męża było odpowie-
dzią na  wołanie rodaków ze 
wschodu, poruszeniem duszy, 
odruchem wdzięczności serca 
za dzieło pielęgnowania pol-
skości w małej wsi, położonej  
niedaleko Tarnopola. Ostatnia 
Polka we wsi nie była w stanie 
pozostawić po sobie trwałego 
śladu w postaci kamiennego 
nagrobka, więc otrzymała go w 
darze.  Inskrypcja na nim głosi: 
„Kto kocha, żyje wiecznie”.  

Grażyna Kuczer
Fot. UM Strzegom

Lato w bibliotekach na szóstkę!

Spełnili marzenie starszej pani

Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach i pytały czy za rok też takie będą

Strzegomianie podarowali i zawieźli na Ukrainę kamienny nagrobek Józefie Siekanowicz

Około 50 dzieci w wieku 
5-12 lat uczestniczyło w letnich 
zajęciach, które zorganizowało 
Strzegomskie Centrum Kul-
tury w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” w Strze-
gomiu. Trwały one w lipcu, od 
poniedziałku do piątku. Przy-
chodziły też dzieci, które przy-
jechały na wakacje do rodziny w 
Strzegomiu, nie tylko z Polski, 
ale też z zagranicy. Duża fre-
kwencja i fantastyczna zabawa 
potwierdziła tezę, że taka forma 
wakacyjnych zajęć „przyciąga” 
najmłodszych mieszkańców. 

Instruktorzy Strzegomskiego 
Centrum Kultury przygotowali 
wiele interesujących zajęć. Były 
wspólne piesze wycieczki po 
mieście, zabawy rekreacyjne w 
parku, zajęcia plastyczne, teatral-
ne, rozgrywki warcabowe i gry 
stolikowe, zajęcia muzyczne, a 
w tzw. międzyczasie konkursy z 
nagrodami. Dzieci miały też do 
dyspozycji kino SCK. 

Na zajęciach w CAS „Karmel” 

gościli znamienici artyści rzeź-
biarze z Polski i zagranicy, którzy 
przy okazji Strzegomskiego 
Pleneru Rzeźby w Granicie opo-
wiadali o swojej pracy i o różnych 
ciekawostkach z nią związanych, 
a także przeprowadzili z dziećmi 
zajęcia wspólnego tworzenia 
rzeźb, oczywiście nie z kamienia, 
ale z plasteliny. Powstały więc 
bardzo oryginalne prace, które 
zostały nagrodzone. 

Uczestników zajęć odwiedzili 
również strzegomscy radni. 
Maria Michalec i Przemysław 
Stempniewicz przygotowali 
dla wszystkich dzieci słodki 
poczęstunek. Dzieci codziennie 
otrzymywały soczki, owoce i 
słodycze. Zajęcia dostarczyły 
wiele radości ich uczestnikom, a 
instruktorom SCK satysfakcję, a 
wszystko to dzięki finansowemu 
wsparciu gminy Strzegom i 
ogromnej przychylności burmi-
strza Strzegomia.

SCK
Fot. SCK

W lipcu 28 druhów z 22. 
Świdnickiej Drużyny Har-
cerskiej „Arsenał”, 12. Strze-
gomskiej Drużyny Harcerskiej 
„Jastrzębie” i Próbnej Drużyny 
Harcerskiej „Ogień” uczestni-
czyło w 14-dniowym obozie w 
Niesulicach, zorganizowanym 
przez Komendę Strzegomskie-
go Szczepu. 

Było to podsumowaniem 
pracy  jednostek działających w 
Szczepie. Tematem  był „Powrót 
na wyspę Brownsea”, czyli do 
idei skautowego, obozowego 
życia, gdzie harcerze ścierają się 

z zagadnieniami tematyk i tech-
nik harcerskich. Jest to spraw-
dzian umiejętności i wiedzy 
harcerskiej nabytej przez cały 
rok oraz rywalizacja zastępów 
obozowych, gdzie przez zabawę 
i wykonywane zadania mogą 
się wykazać i zdobyć wyższy 
stopień. - Czekało nas wiele 
zajęć. Musieliśmy więc rozłożyć 
je tak, żeby był czas na zabawę i 
harcerskie sprawy -  pisze pwd. 
Krzysztof Grabowicz - komen-
dant Szczepu. 

RED
Fot. Organizatorzy

Wakacje w CAS Karmel 

Harcerze nad jeziorem 

Strzegomscy druhowie na obozie w Niesulicach.
- Dziękuję, na taki pomnik nigdy by mnie nie było stać – 
mówi Józefa Siekanowicz.

Sercem za serce odpowiedzieli strzegomianie na prośbę redaktor Grażyny Orłowskiej- 
Sondej z TVP Wrocław o nagrobek dla męża starszej pani – ostatniej Polki w Nastaso-
wie.  Marzeniem Józefy Siekanowicz było, żeby ktoś zafundował im wspólny kamienny 
nagrobek, ponieważ ze względów finansowych nie jest w stanie go kupić. O tej wizycie 
strzegomian na Ukrainie pisaliśmy w ostatnim wydaniu naszej gazety. 
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W tym roku miasto Strze-
gom będzie gospodarzem 
Diecezjalnych Dożynek, 
które odbędą się 16 wrze-
śnia br. na strzegomskim 
Rynku. Dożynki będą stano-
wić doskonałe uzupełnienie 
obchodów jubileuszu 770-
lecia nadania praw miejskich 
miastu.

W programie dożynek prze-
widziana jest uroczysta msza 
św., ceremoniał żniwno-do-
żynkowy, prezentacje wień-
ców i chlebów dożynkowych, 
występy zespołów ludowych, 
oraz koncert zespołu Redlin. 
Podczas dożynek swój dorobek 
zaprezentują sołectwa gminy 

Strzegom. Jak co roku nie 
zabraknie świetnej zabawy 
dożynkowej do późnych 
godzin wieczornych, tańców 
i wielu atrakcji dla dzieci.  
Będzie można podziwiać 
również maszyny rolnicze 
– te najnowszej generacji, 
jak również te już nieużyt-
kowane – zabytkowe, ręko-
dzieło ludowe. Smakoszy z 
pewnością ucieszą wypieki i 
potrawy wiejskie. Zaprezen-
towane będą także produkty 
lokalne wsi. 

- Będzie naprawdę wiele 
atrakcji dla całych rodzin i 
mnóstwo konkursów z na-
grodami. Już teraz zachęcamy 
do zarezerwowania sobie czasu 
na tegoroczne obchody wielkie-

go święta plonów, bo naprawdę 
warto – zapewniają organiza-
torzy dożynek – Strzegomskie 
Centrum Kultury. 

O szczegółach poinformu-
jemy w następnym wydaniu 
gazety.

(red) 

MIĘDZYRZECZE
31.08.2012, godz. 16.00 – „Po-
żegnanie wakacji” – ognisko z 
pieczeniem ziemniaków.
STANOWICE
22.08.2012, godz. 10.00 – 
„Przed milionami lat” – cieka-
wostki o dinozaurach.
28.08.2012, godz. 10.00 – Tur-
niej tenisa stołowego.
31.08.2012, godz. 18.00 – „Po-
żegnanie wakacji” – biesiada 
przy ognisku.
TOMKOWICE
21.08.2012, godz. 18.00 – Tur-

niej piłki siatkowej.
23.08.2012, godz. 16.00 – Mini 
wyścig dla przedszkolaków 
rowerkach.
27.08.2012, godz. 17.00 – „Let-
nie pejzaże” – zajęcia plastycz-
ne.
31.08.2012, godz. 16.00 – „Po-
żegnanie wakacji” – wspólna 
biesiada przy ognisku.
BARTOSZÓWEK
23.08.2012, godz. 15.00 – „Sa-
dzimy kwiaty w wazonach” – 
zajęcia plastyczne.
30.08.2012, godz. 16.00 – „Po-

żegnanie wakacji” – gry i zaba-
wy przy ognisku.
GOCZAŁKÓW
21.08.2012, godz. 10.30 – Gry i 
zabawy dla dzieci i młodzieży.
28.08.2012, godz. 11.00 – „Ko-
lorowe minki” – zajęcia pla-
styczne.
31.08.2012, godz. 11.30 – „Jak 
spędziłem wakacje” – zajęcia 
plastyczne.
ROGOŹNICA
22.08.2012, godz. 15.00 – „Wa-
kacyjny przebój” – muzyczny 
konkurs.

24.08.2012, godz. 15.00 – 
„Owocowe sałatki” – dzień 
kulinarny.
29.08.2012, godz. 15.00 – Gry 
i zabawy integracyjne.
31.08.2012, godz. 16.00 – „Po-
żegnanie lata” – piknik przy 
grillu.
WIEŚNICA
23.08.2012, godz. 16.00 – „Pa-
miętniki z wakacji” – wspólne 
pisanie opowiadań.
30.08.2012, godz. 16.00 – „Po-
żegnanie lata” – wspólne ogni-
sko.

Diecezjalne dożynki w Strzegomiu

Atrakcje w świetlicach wiejskich 

Zaprezentują wieńce i chleby dożynkowe. To będzie prawdziwa uczta dla duszy i ciała 

Kultura – będzie się działo

Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Muzeum Gros-
s-Rosen oraz Związek 
Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej zapraszają na 
urocz ystości z okazji 
73. Rocznic y A g resji 
Niemiec na Polskę.  2 
września na terenie Mu-
zeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy odbędzie się 
uroczysta Polowa Msza 
Święta, a także nastąpi 
złożenie wieńców i wią-
zanek kwiatów. 

Uroczystości organizo-
wane są pod honorowym 
patronatem biskupa świd-
nickiego Ignacego Deca 
oraz burmistrza Strzego-
mia Zbigniewa Suchy-
ty. Zbiórka uczestników 
obchodów będzie miała 
miejsce o godz. 11.45 na 
placu przed muzeum. 

(red)

Złożą hołd pomordowanym
73. Rocznica Agresji Niemiec na Polskę – zaproszenie do Rogoźnicy. Co roku na tę uroczystość przyjeżdżają prawdziwe tłumy nie tylko z gminy Strzegom

15 września br. do Strzegomia  
przyjedzie pierwsza  pięciooso-
bowa grupa uczestników nie-
mieckiego projektu, którzy wraz 
z opiekunami Aleksandrą Wilk 
i Mario Hellmich, przez cztery 
tygodnie będą pracować nad od-
budową cmentarza żydowskiego. 
Zaplanowano, że prace rozpocz-
ną się od odbudowy częściowo 
zniszczonego muru.

Uczestnicy  będą przepro-
wadzać prace renowacyjne na 
cmentarzu żydowskim w Strze-
gomiu w ramach  niemieckiego 
projektu dla osób bezrobotnych 
napisanego przez pana Güntera 
Grützner kierownika projek-
tów Verein zur Förderung  von 
Bäscheftigung und Qualifi-
zierung w Bad Freienwalde 
(Stowarzyszenie na Rzecz Za-
trudnienia i Kwalifikacji Zawo-
dowych ). 

Celem projektu, finansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Socjalnego, jest roz-
wój zawodowych i socjalnych 
kompetencji  uczestników. Do 

tego należy również poprawienie 
swojej elastyczności i zdolności 
do komunikacji. 

- Zwłaszcza, jeśli się mieszka 
nieopodal granicy z Polską po-
winno się władać tym językiem. 
Staż ten stwarza możliwość  
nauczenia się lub udoskonalenia 
języka polskiego. Oprócz wyżej 
wymienionych celów,  ważne jest 
dla nas również poznanie wspól-
nej historii regionu, aby przekazać 
ją uwidocznioną na przykładzie 
cmentarza żydowskiego  w Strze-
gomiu dla przyszłych pokoleń. 
Podczas czterotygodniowego 
pobytu w Strzegomiu benificjenci  
poznają wiele interesujących wia-
domości o kulturze żydowskiej  i  
jej historii – pisze Wioletta Beyer, 
Koordinatorin für Internationale 
Zusammenarbeit. Chcielibyśmy 
już teraz serdeczne podziękować 
za duże wsparcie naszego Pro-
jektu, jakie okazał nam  Urząd 
Miejski w Strzegomiu i Fundacja 
Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego – dodaje Wioletta Beyer.

(red)

Renowacja nekropolii 

Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 
1940 roku jako filia KL Sachsen-
hausen, której więźniowie przezna-
czeni byli do pracy w miejscowym 
kamieniołomie. Pierwszy transport 
więźniów przybył tam 2 sierpnia 1940 
roku. 1 maja 1941 roku Arbeitslager 
Gross-Rosen uzyskał status samo-

dzielnego obozu koncentracyjnego. 
W pierwszych dwóch latach istnienia 
KL Gross-Rosen był małym obozem 
nastawionym w dalszym ciągu na 
obsługę kamieniołomu. Mordercza 
12-godzinna praca w kamieniołomie, 
głodowe racje żywnościowe, brak 
należytej opieki lekarskiej, nieustanne 

maltretowanie i terroryzowanie więź-
niów zarówno przez załogę SS, jak i 
więźniów funkcyjnych powodowały 
duża śmiertelność, a KL Gross-Rosen 
był postrzegany jako jeden z najcięż-
szych obozów koncentracyjnych. 
Ogółem przez Gross-Rosen - obóz 
macierzysty i jego filie - przeszło 

około 125 000 więźniów, w tym 
również więźniowie nie rejestrowani, 
przywożenia do obozu na egzeku-
cję, np. 2 500 radzieckich jeńców 
wojennych. Do najliczniejszych grup 
narodowościowych w obozie należeli 
Żydzi (obywatele różnych państw 
europejskich), Polacy oraz obywatele 

byłego Związku Radzieckiego.
Szacunkowa liczba ofiar obozu Gross-
Rosen wynosi około 40 000.
Jednym z najtragiczniejszych okre-
sów w dziejach tego obozu była jego 
ewakuacja. Podczas, czasami nawet 
wielotygodniowych, transportów 
zginęło wiele tysięcy więźniów.

Od jesieni 1943 roku do lutego 1945 
roku działał na terenie KL Gros-
s-Rosen wychowawczy obóz pracy 
wrocławskiego gestapo (AEL), przez 
który przeszło 4 200 więźniów.

źródło: www.gross-
rosen.eu
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Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. w Strzegomiu od 
2009 r. realizuje największą 
inwestycję w gminie. Ma ona 
na celu uporządkowanie go-
spodarki ściekowej poprzez 
budowę systemu kanalizacji 
sanitarnej o długości około 
50 km oraz modernizację 
istniejącej oczyszczalni w 
celu przyjęcia większej ilo-
ści ścieków oraz uzyskanie 
założonego stopnia redukcji 
zanieczyszczeń w ściekach.

Obecnie zakończono bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w 
Jaroszowie,  w ramach Projektu  
pn.”Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej w gminie 
Strzegom” współfinansowane-
go przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności z 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. 

- O skali przedsięwzięcia 
może świadczyć fakt, że swym 
zakresem obejmuje miejsco-
wości: Goczałków, Jaroszów, 
Rogoźnica, Kostrza, Wieśnica, 
Żelazów i Żółkiewkę oraz 
oczyszczalnię w Strzegomiu, 
a szacowany koszt wynosił aż 
83,2 mln zł. Dla sprawniejszej 
realizacji podjęto decyzję o 
podzieleniu całej inwestycji 
na sześć integralnych zadań – 
zwanych kontraktami. Wszyscy 
wykonawcy poszczególnych 
kontraktów zostali wyłonieni  
w trybie przetargów nieogra-
niczonych – informuje Wal-
demar Jaworski, pełnomocnik 
ds. realizacji projektu.  Budowa 
kanalizacji w Jaroszowie to 
kontrakt I . Wykonawcą została 
firma P.R.W.iE. ”EKO-WOD” 
ze Świdnicy. Wartość kontraktu 
przed przetargiem to kwota 
10,2 mln zł. W wyniku przetar-
gu zaoszczędzono aż 5 mln zł. 

Zakres rzeczowy  przedsięwzię-
cia obejmował ogółem budowę 
13,7 km kanalizacji sanitarnej, 
w tym: kanalizacja grawitacyjna 
– 8,6 km, kanalizacja tłocz-
na – 3,6 km, przyłącza – 1,5 
km, budowa tłoczni ścieków 
oraz budowa przepompowni 
ścieków. - Pierwsze prace bu-
dowlane zostały rozpoczęte w 
kwietniu  2010 roku i trwały do 
maja 2012 roku. Termin zakoń-
czenia robót został dotrzymany. 
Realizacja kontraktu, niestety 
nie następowała tak sprawnie, 
jak tego oczekiwaliśmy. Pod-
czas prac pojawiały się różnego 
rodzaju problemy, skutkujące 
zwiększeniem zakresu prac, a 
tym samym pociągając dodat-
kowe koszty – mówi Waldemar 
Jaworski. Do takich problemów 
należały liczne kolizje nowo 
budowanej kanalizacji z istnie-
jącą infrastrukturą podziem-
ną i naziemną. Dotyczyło to 
szczególnie nieujawnionych na 
mapach kanałów deszczowych 
i odcinków sieci wodociągo-
wej, obiektów gospodarskich, 
(szopy, garaże, które powstały 
nielegalnie od czasu opraco-
wywania dokumentacji, czyli 
od 2004 toku   lub które miały 
być rozebrane). Poważnym 
utrudnieniem okazały się skały, 
które trzeba było odspoić w wy-
kopie, ale bez użycia materiałów 
wybuchowych. 

- Trudności przysporzyło też 
wycofywanie przez właścicieli 
nieruchomości wcześniej udzie-
lonej zgody na prowadzenie 
prac na ich terenie. Tego typu 
sytuacje nie powinny się w ogóle 
zdarzyć, a niestety było ich spo-
ro. Okazywały się szczególnie 
kłopotliwe i pomimo licznych 
rozmów i mediacji często oka-
zywało się, że jedynym roz-
wiązaniem była zmiana trasy 

przebiegu sieci. W trakcie bu-
dowy kanalizacji w Jaroszowie, 
zmuszeni byliśmy dokonać aż 
kilkudziesięciu zmian projek-
towych. Każda taka zmiana to 
dodatkowy koszt i strata czasu 
a ponadto najczęściej wiąże się 
to z koniecznością wykonania 
dodatkowych robót budow-
lanych – tłumaczy Waldemar 
Jaworski. 

Z racji, że nie wykonano 
badań geologicznych na trasie 
wykopów, nie przewidziano w 
robotach ziemnych konieczno-
ści wymiany gruntów (wszędzie 
tam gdzie występują gliny). Nie 
można było przewidzieć, że 
w wykopie wystąpi skała a w 
innym miejscu  zamiast wykopu 
konieczny będzie przewiert pod 
nasypem kolejowym. W trakcie 
sporządzania dokumentacji 
przewidziano, że przy robotach 
masowych głównie ziemnych z 
całą pewnością występują róż-
nice obmiarowe i zostaną one 
rozliczone „powykonawczo”, 
czyli wg faktycznie wykonanej 
ilości i rodzajów. 

W Jaroszowie wykonano: 8 
652,8mb kanalizacji grawita-
cyjnej, 3571,3mb kanalizacji 
tłocznej, 1 539,2 mb przyłączy, 
zbudowano tłocznię oraz pom-
pownię ścieków. 

- Łącznie wykonano 13 763,3 
mb sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wykonano przyłącza kana-
lizacji do 122 posesji z tym, 
że 112 przyłączy zakończono 
studzienką na terenie posesji, 
10 przyłączy doprowadzono 
jedynie do granicy posesji. 
Budowaną sieci kanalizacji sa-
nitarnej uzbrojono w 210 studni 
żelbetonowych i 55 studni z PE. 
Wybudowaną w Jaroszowie 
tłocznię i przepompownię ście-
ków wyposażono w armaturę i 
osprzęt o najwyższych standar-
dach techniczno-użytkowych 
w Europie – mówi Waldemar 
Jaworski. 

Ostateczny koszt budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Jaroszowie 
wyniósł 5,7 mln   zł. 

Oprac. Małgorzata Kus-
Pożoga 

Wsie 

Wieś rozdysponowała pie-
niądze z Funduszu Sołeckiego. 
Mieszkańcy postanowili je wy-
dać na nową wiatę i karuzelę do 
ogródka jordanowskiego.  Każ-
da z wsi, która ma w dyspozycji 
środki z Funduszu Sołeckiego, 
przeznacza je na realizację tych 
zadań, które mają służyć popra-
wie życia mieszkańców. Sołtys 
i rada sołecka wsi Bartoszówek 
zawnioskowali o zakup karuzeli 
na plac zabaw  przy świetlicy 
wiejskiej oraz o nową wiatę 
przystankową. 

Zakupy wpłynęły na poprawę 
estetyki miejscowości. Karuzela 
daje wiele radości najmłodszym 
mieszkańcom wsi, a oczekiwa-

nie na autobus pod nową wiatą 
jest znacznie bardziej przyjem-
ne niż dotychczas. 

To jednak nie koniec, po-
nieważ dzięki pieniądzom z 
Funduszu, dzieci z Bartoszówka 
mogły również pojechać na wy-
cieczkę do Szklarskiej Poręby, 
gdzie wesoło spędziły czas w 
Dino-Parku. 

Koszt karuzeli to 5,6 tys. zł, 
nowa wiata kosztowała 3 tys. 
zł, a wycieczka do Szklarskiej 
Poręby – 1,8 tys. zł - informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi. 

MK

Wiejskie świetlice gminy 
Strzegom są systematycznie 
remontowane. Teraz kolej na 
obiekt w Stanowicach. - Za-
danie to jest współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wdra-
żanie  lokalnych strategii roz-
woju” - „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
– wyjaśnia Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Pra-
ce rozpoczną się już niebawem. 
Przeprowadzi je wyłonione w 
drodze przetargu przedsiębior-
stwo Art-Bud z Jawora.  

Świetlica po remoncie bardzo 
się zmieni na korzyść. Zostanie 

do niej dobudowana nowa klat-
ka schodowa, nad którą będzie 
znajdował się dach jednospa-
dowy. Dużą niespodzianką 
będzie z pewnością kawiarenka 
internetowa, z której będą mogli 
korzystać wszyscy mieszkańcy 
wsi.

Obiekt będzie miał nowe 
sanitariaty, w tym toaletę do-
stosowaną do osób niepełno-
sprawnych. 

- Długo czekaliśmy na re-
mont naszej świetlicy, dlatego 
cieszymy się, że już niedługo 
zmieni ona swój wygląd. To 
będzie ważne miejsce spotkań 
dla mieszkańców naszej miej-
scowości –  mówi pani Maria 
ze Stanowic. 

MK 

Nowe zakupy dla Bartoszówka 

Świetlica wkrótce wypięknieje 

W Jaroszowie ścieki już w sieci
W gminie trwa budowa kanalizacji. To inwestycja za ponad 83 miliony złotych! 

Budowa kanalizacji w Jaroszowie dobiegła końca. Ostatnie prace trwają także w Wieśnicy                                                                                             

Świetlica w Stanowicach już niedługo całkowicie zmieni 
swój wygląd. 

Dzieci z Bartoszówka dzięki pieniądzom z Funduszu 
Sołeckiego mogą cieszyć się z nowej karuzeli. 

To nie było łatwe zadanie 
- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jaroszów była jednym z trudniejszych 
zadań w realizacji całego projektu z kilku przyczyn. Między innymi dość dawno 
temu została przygotowana dokumentacja projektowa, dlatego trzeba było 
wprowadzać dużo zmian i dodatkowych uzgodnień. Konfiguracja terenu oraz 
zabudowa wsi powodowała konieczność wykonania wielu przewiertów pod 
drogami, warunki geologiczne w gruncie też nie były sprzyjające. Jesteśmy 
zadowoleni z faktu, że realizacja tego zadania została pomyślnie zakończona  
i wybudowana sieć już pracuje, odprowadzając ścieki z części Jaroszowa do 
systemu kanalizacji gminy Strzegom – mówi Marek Jaryczewski, wiceprezes 
spółki Wodociągi i Kanalizacja.
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Wzorem lat poprzednich, w 
sobotę 28 lipca br., odbyły 
się „III Otwarte Mistrzo-
stwa Jaroszowa w piłce 
nożnej 6-osobowej”. Tur-
niej zorganizowany został 
na boisku przy Osiedlu w 
Jaroszowie. Patronat nad 
imprezą objął burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta, któr y ufundo-
wał puchary oraz statuetki 
dla najlepszego strzelca i 
bramkarza. 

Organizatorami imprezy 
byli: Wojciech Juzoń - zapalo-
ny piłkarz i działacz społeczny 
z Jaroszowa oraz Tomasz 
Dziurla - radny Rady Miej-
skiej w Strzegomiu i społeczny 
animator życia kulturalno-
oświatowego z Jaroszowa.

Do turnieju zgłosiło się 5 
drużyn, które rywalizowały ze 
sobą systemem „każdy z każ-
dym”. Drużyny w ciągu ponad 
czterech godzin rozegrały 10 
meczów. Po ich zakończeniu 

wyłoniono zwycięzcę turnie-
ju, którym została drużyna 
HZL z Jaroszowa w składzie: 
Damian Kołkowski, Sławomir 
Bujak, Marcin Maksymczak, 
Marcin Mokros, Kamil Gra-
bowiec i Paweł Łyczak.

Królem strzelców został To-
masz Warych, który strzelił 4 
bramki, natomiast najlepszym 
bramkarzem okazał się, tak 
jak w ubiegłym roku, Paweł 
Głód.

Na uwagę zasługuje fakt, iż 

w mistrzostwach wzięła udział 
także drużyna spoza Jaroszo-
wa (R.K.S. CHUWDU), co 
dobrze wróży na przyszłość 
w kontekście rozszerzenia na 
przyszłość imprezy.

Tegoroczne „III Otwarte 
Mistrzostwa Jaroszowa w 
piłce nożnej 6 - osobowej” 
można uznać za bardzo udane, 
gdyż zarówno zawodnikom, 
jak i widowni podobało się 
to przedsięwzięcie, a ponadto 
całej imprezie towarzyszyła 

przepiękna letnia pogoda.
Pozostaje nam z niecier-

pliwością czekać na przyszły 
rok i czwartą edycję tych 
mistrzostw, która odbędzie się 

już na nowo wybudowanym 
wielofunkcyjnym kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym „Or-
lik 2012” w Jaroszowie.

Organizatorzy

Jarosław Krzyżanowski. Lat 
37. Młody, zdolny trener. 
Do niedawna bardzo dobry 
zawodnik ligowego forma-
tu. Grał również za granicą. 
Poznajmy człowieka, który 
ma na koncie bramkę strze-
loną włoskiemu Milanowi i od 
początku tego sezonu będzie 
odpowiadał za wyniki czwar-
toligowego AKS-u Strzegom. 
Na stanowisku trenera zastą-
pił Dariusza Michaliszyna.

- W Strzegomiu jest pan od po-
czątku przygotowań do startu 
w nowym sezonie 2012/13. Jak 
ocenia pan potencjał zawodników 
i bazę treningową?

- Co do bazy, myślę, że jest 
wystarczająca - spełnia wszystkie 
wymagania, związane z rywa-
lizacją na poziomie czwartej 
ligi. Jeżeli chodzi o drużynę, w 
zasadzie jest to nowy zespół, z 
wieloma nowymi zawodnikami. 
Widzę duży potencjał w zespole, 
czego dowodem był mecz kon-
trolny z Polonią w Świdnicy (3:0 
dla AKS-u), w którym byliśmy 
zdecydowanie lepsi. Za kilka dni 
zagraliśmy już jednak słabiej – 
remis 3:3 ze Stalą Świdnica „u 
siebie”, co oznacza, że musimy 
jeszcze bardziej popracować na 

treningach i wyciągnąć odpo-
wiednie wnioski na przyszłość. 
Nie możemy mieć zbyt dużych 
wahań formy i doprowadzać do 
sytuacji, w których mobilizujemy 
się na silnego przeciwnika, a zu-
pełnie odpuszczamy teoretycznie 
słabszemu. Muszę podkreślić, 
że jestem zbudowany postawą 
młodych zawodników. Nie chcę 
wymieniać na chwilę obecną żad-
nych nazwisk, ale u kilku swoich 
podopiecznych widzę smykałkę 
do gry na wysokim poziomie. 
Będę na nich odważnie stawiał. 
Kończąc wątek, połączenie mło-
dych i zdolnych piłkarzy z tymi 
starszymi, bardziej doświad-
czonymi, powinno dać niezłą 
mieszankę w nadchodzącym 
sezonie.

- W jakim systemie będzie grał 
nasz zespół? 

- Różnie, w zależności od tego, 
gdzie będziemy grać – na wyjeź-
dzie, czy „u siebie”. Na własnym 
boisku będziemy grać systemem 
4-3-3, ponieważ jestem zwolen-
nikiem gry ofensywnej. Kibice, 
którzy przychodzą na stadion 
nie chcą oglądać nudnej piłki, 
będziemy więc starali się grać wi-
dowiskowo, krótkimi podaniami 
i skrzydłami.

- Czy widzi pan w zespole AKS-u 
lidera – zawodnika, który w trud-
nych momentach pociągnie zespół 
do przodu?

- Dzisiaj piłka poszła w tym 
kierunku, że nie można liczyć 
tylko i wyłącznie na jednego za-
wodnika, ponieważ jeżeli on bę-
dzie miał słabszy dzień, to wtedy 
nie będzie funkcjonował zespół. 
Jako lidera widzę cała drużynę 
i chcę, żeby wszyscy zawodnicy 
występujący na boisku w równym 
stopniu brali odpowiedzialność 
za wynik. Liczę również na gra-
czy rezerwowych, gdyż oni też 
stanowią ważne ogniwo zespołu. 

Drużyna jest tak silna, jak jej 
ławka rezerwowych. Liczę, że 
zbudujemy monolit. 

- Które miejsce na mecie nowego 
sezonu usatysfakcjonowałoby 
pana?

- Nie chciałbym mówić o 
konkretnym miejscu. Ja na chwilę 
obecną trochę się uczę 4 ligi, 
nie znam do końca możliwości 
wszystkich drużyn. Oczekiwania 

środowiska piłkarskiego w Strze-
gomiu i zarządu klubu są takie, 
żebyśmy usadowili się pośrodku 
tabeli i zaatakowali jej górną 
część. Nie możemy dopuścić do 
sytuacji sprzed roku, kiedy AKS 
do samego końca walczył o utrzy-
manie. Oczywiście chciałbym, 
żeby nasz zespół był jak najwyżej 
w tabeli IV ligi dolnośląskiej. My-
ślę, że pierwsze mecze pokażą na 
co nas tak naprawdę stać.

- Jakie ma pan marzenia odnośnie 
zawodu trenerskiego?

- Nie ukrywam, że w przyszłości 
chciałbym prowadzić zespoły, 
które będą grać w wyższych ligach. 
Nie chcę jednak wybiegać zbyt 
daleko w przyszłość i aktualnie 
pragnę skupić się na pracy w 
Strzegomiu. Chciałbym, aby ktoś, 
kto będzie obserwował grę AKS-u 
z boku, stwierdził obiektywnie, 
że widać w grze tego klubu rękę 

trenera Krzyżanowskiego. Praca w 
Strzegomiu jest dla mnie sporto-
wym awansem i chcę ją wykony-
wać najlepiej jak potrafię.

- Dziękuję serdecznie za rozmo-
wę.

Wywiad przeprowadził 
Tomasz Wanecki. 

pełny zapis rozmowy można zna-
leźć na of icjalnej stronie AKS-
Strzegom – www.aks.strzegom.pl

Wywiad z trenerem seniorów AKS-u Strzegom – Jarosławem Krzyżanowskim
Praca w Strzegomiu jest dla mnie wyzwaniem i sportowym awansem. Chcę tę szansę wykorzystać jak najlepiej i wprowadzić zespoły do wyższej ligi

Wygrała drużyna HZL Jaroszów 
III Otwarte Mistrzostwa Jaroszowa w piłce nożnej 6-osobowej. Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn, które grały każdy z każdym Konne mistrzostwa 

w Strzegomiu 
Za niecały miesiąc w Morawie 

koło Strzegomia rozegrane zostaną 
Mistrzostwa Europy Juniorów 
we Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego. 

Już we wrześniu najlepsi ju-
niorzy Europy staną do walki o 
mistrzowskie medale w najbar-
dziej wszechstronnych zawodach 
konnych. Mistrzostwa Europy 
Juniorów to w kategorii wiekowej 
14 -18 lat najważniejsza jeździecka 
impreza na starym kontynencie. 
Międzynarodowa Federacja Jeź-
dziecka prawo do organizacji tych 
zawodów w 2012 roku przyznała 
klubowi LKS Stragona Strzegom. 
Mistrzostwa rozegrane zostaną 
w dniach 6-9 września na Hi-
podromie im 14. Pułku Ułanów 
Jazłowieckich w Morawie koło 
Strzegomia. Podczas czterech dni, 
młodzi zawodnicy rywalizować 
będą w trzech konkurencjach: 
pięknej i pełnej harmonii próbie 
ujeżdżenia, wymagającym wytrzy-
małości i odwagi biegu terenowym 
oraz pełnym precyzji i sprawności 
konkursie skoków. Do walki o tytuł 
mistrza Europy stanie ponad 70 
zawodników reprezentujących 15 
narodowości. Polska jako gospo-
darz imprezy ma prawo wystawić 
podwójną liczbę uczestników

BPZ

Zdjęcie grupowe AKS-u Strzegom – sezon 2012/13:
W górnym rzędzie od lewej: Rafał Wiśniewski, Sebastian Bęś, Alan Adham, Marcin Buryło, Marcin  Dobrowolski, Dawid 
Domaradzki , Arkadiusz Arendarczyk
W środkowym rzędzie od lewej: prezes AKS-u – Wiesław Witkowski, Daniel Burszta, Wojciech Kozioł, Mateusz Werner, Robert 
Borkowski, Mirosław Marszałek, kierownik sekcji  – Krzysztof Jaszowski
W dolnym rzędzie od lewej: Karol Rogowicz, Marek Wyżga, Bartosz Trawka, trener AKS-u – Jarosław Krzyżanowski, Rafał 
Kretkowski, Marcin Traczykowski, Damian Dulęba
Zawodnicy, których nie ma na zdjęciu: Karol Lenio, Piotr Wydmuch, Michał Bobowski, Szymon Bielawski, Omar Adham, Jakub 
Pospiszyl, Damian Królewicz, Dawid Radom, Bartosz Burzyński, Damian Kołosowski

Tabela końcowa mistrzostw:
L. p. Nazwa drużyny Ilość meczów Bramki 

zdobyte 
Bramki   

stracone
Ilość 
punk-
tów

1. HZL Jaroszów 4 6 2 10 
2. R.K.S. CHUWDU 4 7 1 7 
3. Balotelli Team 4 6 4 6 
4. Serie A Team 4 4 4 6 
5. Trzydziestki 4 2 14 0 
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WNZ.6845.181.21.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 12,74 m2, położonego w granicach działki nr 
4/30, AM-10, obr-3 w Strzegomiu, przy Al. Wojska Polskiego 58. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 6 września 2012 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 6 czerwca 2012 roku zakończył się wynikiem 
negatywnym z uwagi na brak oferentów.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./m2 
miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący 
podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. w 
kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, 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 potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 
3 września 2012 roku, w godzinach od 10.00 do 10.30 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 / 
8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

Z A P R A S Z A M Y !!!

WNZ.6845.181.51.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 13,70 m2, położonego w granicach działki 
nr 225/1, 
 w Rusku. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 6 września 2012 roku, o godz. 1130 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, 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 potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w 
dniu 3 września 2012 roku, w godzinach od 1230 do 1300 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 / 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

 Z A P R A S Z A M Y !!!

WNZ.6845.181.26.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 8,85 m2, położonego w granicach działki nr 135/23, 
AM-33, obr-3 w Strzegomiu, przy ul. Kwiatowej 10. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 6 września 2012 roku, o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 6 czerwca 2012 roku zakończył się wynikiem 
negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./m2 
miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący 
podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, 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 potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 3 
września 2012 roku, w godzinach od 1100 do 1130 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 / 
8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

 Z A P R A S Z A M Y !!!

WNZ.6845.181.81.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

Na oddanie w najem gruntów położonych w granicach działki nr 13/35, AM-4, 
obr-1, 
o pow. 23 m2 w Strzegomiu, z przeznaczeniem pod garaż.
Oddanie w najem nastąpi na czas nie oznaczony.

Przetarg odbędzie się 13 września 2012 roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 1,40 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla tego rodzaju gruntów.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich 
zainteresowanych do oglądania w dniu 10 września 2012 roku, w godzinach 
od 1045 do 1100 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie dzwoniąc 
pod nr 74 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

 Z A P R A S Z A M Y !!!

WNZ.6845.181.47.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 12,83 m2, położonego w granicach działki 
nr 17/3, AM-25, obr-3 w Strzegomiu przy ul. Szarych Szeregów 10. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 6 września 2012 roku, o godz. 1100 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 
zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, 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 potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w 
dniu 3 września 2012 roku, w godzinach od 1145 do 1215 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 / 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

 Z A P R A S Z A M Y !!!

WNZ.6845.181.28.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 20,64 m2 położonego w granicach działki 
nr 38/20, AM-14, obr-3 w Strzegomiu. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 13 września 2012 roku, o godz. 1030 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 
zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, 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 potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w 
dniu 10 września 2012 roku, w godzinach od 1000 do 1030 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 / 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

 Z A P R A S Z A M Y !!!
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Kulturalny
Strzegom

Jak oceniasz Festiwal Folkloru? 

Barbara i Zbigniew  
z Bolkowa

Jesteśmy na Waszym festi-
walu już kolejny raz. Niedzielę 
rozpoczęliśmy od Mszy Św. 
w Bazylice Mniejszej, bardzo 
podobał nam się międzynaro-
dowy polonez i koncert kapel 
z Dolnego Śląska. Skosztowa-
liśmy meksykańskiej potrawy 
i musimy przyznać, że jest 
bardzo ostra!

Barbara i Zbigniew  
z Koskowic k/Legnicy

Ja jestem na festiwalu po raz 
drugi, a żona po raz pierwszy. 
Cieszymy się, że możemy tu być 
razem z tak dużą liczbą osób i na 
pewno polecimy tę imprezę u 
nas w miejscowości. Szczególnie 
podobają nam się kolorowe stro-
je z innych krajów. Przed chwilą 
zjedliśmy potrawę z Chile i jest 
ona dosyć smaczna.

Ania ze Strzegomia  
wraz z mamą

Najbardziej podobały mi się 
koncerty Chile i Turcji. Wystę-
py tych państw różniły się od 
innych i przez to były atrakcyj-
ne. Skosztowałam z mamą kilka 
potraw. Najbardziej smakowały 
nam te z Portugalii.

Jak podobały się rzeźby powstałe 
podczas V Pleneru Rzeźby w 
Granicie? 

Teresa z Męcinki

Moim zdaniem rzeźby, któ-
re stanęły na strzegomskim 
Rynku są bardzo intrygujące 
i oryginalne. Chciałabym, aby 
te prace zostały pokazane w 
innych miastach np. we Wro-
cławiu, Legnicy czy Jaworze. Mi 
osobiście najbardziej podoba się 
rzeźba tenisistki, która ma w 
sobie coś ujmującego.

Dorota z Jawora

Jestem po raz pierwszy na 
strzegomskim plenerze i muszę 
szczerze przyznać, że mi się bar-
dzo podoba. Do tej pory nie wy-
obrażałam sobie, że z kamienia 
można wyrzeźbić tak ciekawe 
prace. A jednak! Szczególnie 
przypadła mi do gustu rzeźba 
„Matka”, która przypomina tę 
prawdziwą, utrudzoną matkę.

Czesław ze Strzegomia

Jako strzegomianin miałem 
okazję oglądać wszystkie rzeź-
by, które powstały w 5 edy-
cjach. Tegoroczne są bardzo 
ciekawe. Podoba mi się teni-
sistka, ale najbardziej zmusza 
do myślenia praca „Granitowe 
spojrzenie”. Jej atutem jest 
dużo dodatkowych elementów. 
Uważam, że takie wydarzenia 
znakomicie promują nasze 
miasto i pozwalają odróżnić 
się nam od okolicznych miej-
scowości.

XXI Międzynarodowy Fe-
stiwal Folkloru już za nami. 
Było to niezapomniane 
święto radości, optymizmu, 
niezliczonych koncertów, 
spotkań i obcowania ze sztu-
ką na wysokim poziomie. 
Festiwalowe dni na długo 
zapadną w pamięci strzego-
mian i gości, którzy odwie-
dzili w tym okresie nasze 
miasto.

Tegoroczna edycja MFF od-
bywała się rok po wspaniałym 
jubileuszu 20-lecia festiwalu i 
choćby z tego tytułu były pewne 
wątpliwości, czy organizatorzy 
są w stanie dorównać pozio-
mem do tej z ubiegłego roku. 
Na szczęście te obawy szybko 
zostały rozwiane. Doskonała 
organizacja i dopracowana w 
najdrobniejszych szczegółach 
logistyka pokazały, że strze-
gomska impreza w dalszym 
ciągu zalicza się do najlepszych 
nie tylko na Dolnym Śląsku, ale 
także w kraju. 

W tym roku przed strzegom-
ską widownią zaprezentowały 
się zespoły zagraniczne z Bośni 
i Hercegowiny, Chile, Czech, 
Hiszpanii, Meksyku, Portuga-
lii, Rosji i Turcji oraz rodzi-
me ZF: „Bazuny” z Żukowa, 
„Blichowiacy” z Łowicza oraz 
oczywiście gospodarze – „Ko-
strzanie”. 

Każdy z tych zespołów przed-
stawił swoją regionalną kulturę, 
poprzez taniec i śpiew zapoznał 
publiczność z historią swojego 
kraju i pokazał swoje narodowe 
oblicze. Staranna choreografia, 
dopracowane kostiumy tancerzy 
oraz przekaz, jaki niósł ze sobą 
każdy z występów, przysporzyły 

strzegomskiej widowni wiele 
niezapomnianych wzruszeń i 
ogromnych emocji. Od czwart-
ku do soboty (9-11 sierpnia 
br.) festiwalowe występy na 
głównej scenie - na stadionie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu obejrzało kilka 
tysięcy osób. 

Warto dodać, że w trakcie te-
gorocznej edycji koncerty odbyły 
się także w Kostrzy, Udaninie, 
Granicy, w Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel” i na 
strzegomskim Rynku (koncert 
– zwiastun, koncert zespołów 
dolnośląskich).

Więcej na stronie II-III

Blisko miesiąc pracy arty-
stów–rzeźbiarzy w jednym z 
najtwardszych materiałów – 
granicie dało efekt. Podczas 
okolicznościowego werni-
sażu 12 sierpnia mogliśmy 
podziwiać siedem rzeźb, 
które stanęł y w centrum 
Strzegomia. Strzegomski 
Plener Rzeźby w Granicie 
rozpoczął się 8 lipca br. To  to 
już piąta edycja tej imprezy 
Wcześniejsze odbyły się w 
latach 2006-2007, 2009-
2010. 

W tegorocznym plenerze 
udział wzięli: Stanisław Cukier 
z Zakopanego, Jerzy Fober z 
Cieszyna, Ryszard Zarycki z 
Wrocławia, Dariusz Kowalski 
z Warszawy, Bogdan Wajberg 
z Łodzi, Grzegorz Niemyjski 
z Legnicy i Martin Kuchař z 
czeskiej Ostrawy. 

O tym, że granit nie do koń-
ca jest łatwym materiałem do 
rzeźbienia, niejednokrotnie 
wspominali sami artyści rzeź-

biarze. – Trzeba włożyć w to 
wiele pracy i poświęcenia, aby 
wydobyć z granitu to, co chce 
się de facto osiągnąć – mówi 
Grzegorz Niemyjski, który 
wykonał rzeźbę „Matka”, przy-
pominającą fotel do siedzenia. 
Bardzo emocjonalny stosunek 

do „walki” ze swoją rzeźbą („Akt 
II”) przedstawił z kolei komi-
sarz pleneru – Ryszard Zarycki. 
– Jest ona dla mnie swoistym 
przeciwnikiem. Jesteśmy dla 
siebie bezwzględni i walczymy 
ze sobą. Ja oczywiście nie chcę 
się poddać, ona również. O 

bardziej przyjacielskiej więzi z 
rzeźbą wspomniał Jerzy Fober 
(„Upadły anioł”) – Cały czas 
prowadzę dialog z kamieniem. 
W moim przypadku jest to ba-
zalt. Chciałbym, aby ten dialog 
był prowadzony w stosunku 
50-50. W życiu też staram się 
prowadzić dialog z ludźmi w 
podobnych proporcjach. 

Jak twierdzą artyści zapro-
szeni do Strzegomia, czasu na 
wykonanie rzeźb nie było zbyt 
dużo. – Moja rzeźba musiała 
być najpierw wycięta z ogrom-
nego granitowego bloku, dopie-
ro potem mogłem przystąpić 
do właściwej pracy – opowiada 
Dariusz Kowalski, który swoją 
rzeźbę nazwał „Granitowe 
spojrzenie”. – Do tej pory pra-
cowałem raczej przy mniej 
twardym materiale, muszę się 
zatem zabrać ostro do pracy, 
żeby zdążyć na czas – mówił 
na samym początku pleneru 
Martin Kuchař z Ostrawy, który 
zatytułował swoją pracę „Head 
no. 14” („Głowa nr 14”).

Więcej na stronie IV
Fot. UM Strzegom

Folklor świata w stolicy kamienia

Artyści walczyli z granitem

To było wielkie wydarzenie! Rozśpiewana, roztańczona i kolorowa Wieża Babel w Strzegomiu

Podczas Pleneru Rzeźby powstały dzieła, które stanęły w centrum miasta. Ludziom się podobają

Fot. U
M

 Strzegom
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Dokończenie ze strony I
Międzynarodowy Festiwal 

Folkloru to jednak nie tylko 
koncerty. To także możliwość in-
dywidualnego kontaktu z zespo-
łem, rozmowy z ludźmi niemal z 
każdego kontynentu, skosztowa-
nia charakterystycznych potraw 
dla danego regionu, zrobienia 
sobie pamiątkowej fotografii, czy 
wymiany pamiątek. 

Zespoły goszczące w Strze-
gomiu ponadto uczestniczyły 
w mszach św. w obu kościołach, 
wzięły udział w polonezie, który 
odbył się w niedzielę w sercu 
miasta i spotkały się z władzami 
samorządowymi Strzegomia w 
miejscowym Urzędzie Miejskim, 
gdzie była stosowna okazja do 
wręczenia drobnych upomin-
ków, podzielenia się wrażeniami 
z dotychczasowych koncertów, 
wzniesienia toastu i wspólnej 
pamiątkowej fotografii. Spek-
trum tych wydarzeń jest już tak 
duże, że strzegomska impreza 
już dawno przekroczyła swoje 
pierwotne ramy i, jak się wyda-
je, przeszła oczekiwania osób, 
którym zamarzyło się kiedyś to 
przedsięwzięcie. 

Szanujcie folklor i tradycje!
Zespoły folklorystyczne, dzia-

łacze, przedstawiciele polskiej 
sekcji CIOFF - Międzynaro-
dowej Rady Stowarzyszeń Folk-
lorystycznych, Festiwali i Sztuki 

Ludowej chętnie przyjeżdżają na 
festiwal do Strzegomia. Dlacze-
go? Na to pytanie odpowiedział 
Jerzy Dynia, znany działacz 
folklorystyczny i dziennikarz 
muzyczny. - Po prostu zakocha-
łem się w tym mieście i ludziach. 
Szanuję tych, którzy szanują 
folklor i tradycję, bo tradycja nie 
jest zwykłą rupieciarnią, tylko 
czymś, co pozwala nam myśleć 
przeszłością o przyszłości.

Wiele ciepłych słów i podzię-
kowań skierowano w stronę bur-
mistrza Strzegomia  Zbigniewa 
Suchyty za jego zaangażowanie 
w organizację festiwalu i nie-
strudzone promowanie folkloru 
w kraju i za granicą. Wyrazy 
uznania i podziękowania złożył 
również Zygmunt Worsa, staro-
sta świdnicki, który podkreślił 
duże zaangażowanie miast part-
nerskich powiatu świdnickiego 
w realizację programu festi-
walowego oraz ponadczasowe 
znaczenie festiwalu. 

- Bez względu na zmieniające 
się mody festiwal cały czas trwa 
– zaznaczył.          

Pochwały od CIOFF 
Obserwatorzy CIOFF, którzy 

wspierają festiwal swoją wie-
dzą i oświadczeniem,  bardzo 
pochlebnie wypowiadają się na 
temat strzegomskiej imprezy i 
doceniają zaangażowanie wło-

darzy miasta. – Trzeba podkre-
ślić fakt, że władze samorządo-
we Strzegomia były i są bardzo 
przychylne rozwojowi kultury 
ludowej, pomagają i sprzyjają 
organizacji Międzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru w 
Strzegomiu, widzą potrzebę 
krzewienia wiedzy o kulturze, 
zwyczajach i obyczajach ludo-
wych, ponieważ jest to nasza 
tradycja – mówią wspólnym 
głosem.  

Festiwal się rozrasta
Jaka jest przyszłość Między-

narodowego Festiwalu Folklo-
ru w Strzegomiu? Na pewno 
optymistyczna. Nasze miasto 
stało się niepodważalną stolicą 
folkloru na Dolnym Śląsku i 
wpisało się na listę krajowych 
i międzynarodowych miast 
rozsławiających sztukę ludową, 
która promieniuje również na 
okoliczne miejscowości. - War-
to podkreślić, że coraz więcej 
miast podjęło z nami współ-
pracę i zaprasza nasze zespoły 
na koncerty do siebie, ale rów-
nież przysyła do Strzegomia 
zespoły koncertujące u nich 
– mówi burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. - Cieszę się, 
że ta współpraca układa się tak 
dobrze. W kolejnych edycjach 
na pewno będziemy podążali w 
tym kierunku.

Doskonała promocja Strze-
gomia

Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru jest od ponad 20 lat 
wizytówką Strzegomia. Nic więc 
dziwnego, że władze Strzegomia 
i organizatorzy – Strzegomskie 
Centrum Kultury robią wszyst-
ko, aby nadać temu wydarzeniu 
odpowiednią rangę i promować 
w mediach. Od dłuższego czasu 
relacje ze Strzegomia ukazują 
się na antenie Polskiego Radia 
Wrocław, przed i w trakcie festi-
walu telewizje z naszego regionu 
nakręcały swoje reportaże i ma-
teriały, także w serwisach interne-
towych można było dowiedzieć 
się praktycznie wszystkiego o 
imprezie.

Zakończył ENEJ
Choć koncert galowy w ramach 

XXI edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru odbył się w 
sobotę, to dzień później – wie-
czorem - strzegomska publiczność 
miała okazję obejrzeć występy 
gwiazd polskiej sceny muzycznej. 
Na stadionie OSiR zaprezento-
wał się Dziani i, ostatnio bardzo 
popularny, zespół Enej, z takimi 
przebojami jak: „Radio Hello” i 
„Skrzydlate ręce”. 

Tomasz Wanecki, 
współpraca Grażyna 

Kuczer
Fot. UM Strzegom

Uroda, gracja, perfekcja – występ Rosjanek w CAS KarmelW trakcie koncertu galowego nie zabrakło niespodzianek!
Polonez jak zwykle dostarczył wspaniałych wrażeń 
estetycznych.

Władze samorządowe Strzegomia na czele poloneza.

Wspaniały występ rosyjskiego zespołu „Gorets”.

Stadion OSiR w Strzegomiu pękał w szwach.

Wspólna fotografia uczestników festiwalu na strzegomskim 
Rynku.

Występ naszych południowych sąsiadów – Czechów z 
Melnika. Mieszkańcy Strzegomia próbują meksykańskich specjałów.

 Instrument, na którym m. in. grają Bazuny z Kaszub.

Gospodarze festiwalu – ZF „Kostrzanie” w trakcie inauguracji 
tegorocznej edycji.

Zespół „Tzontemoc” z Meksyku na festiwalowej scenie.

Zespół z Chile swoją grą oprawił muzycznie Mszę Św. w kościele 
pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i MB Szkaplerznej w 
Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta w trakcie 
inauguracji.

Jak zwykle dostojnie i elegancko – „Kostrzanie”.

Mali „Kostrzanie” przygotowujący się do poloneza.

KultuRalny StRzeGom

Folklor świata w    granitowym sercu Polski



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 21 sierpnia 2012

Dokończenie ze str. I
Goście pleneru podkreślają, 
że bez pomocy pracowników 
firm, w których wykonywali 
swoje rzeźby, nie byliby w sta-
nie skończyć prac. – Rzeźba, 
którą nazwałem „Tenisistka 
2012” przez ok. 10 ostatnich 
dni była szlifowana przez 
mojego pomocnika, aby nadać 
jej ostateczny wygląd – pod-
kreślił Stanisław Cukier. W 
podobnym tonie wypowie-
dział się Grzegorz Niemyjski, 
który podziękował swojemu 
pomocnikowi. – Bez jego 
wielkiego zaangażowania nie 
skończyłbym swojej pracy – 
zaznaczył.

Spytany o swoje wrażenia z 
pobytu w Strzegomiu Bogdan 
Wajberg, pracownik naukowy 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Łodzi stwierdził, że bardzo podo-
bały mu się tzw. „burze mózgów” 
z kolegami występującymi w 
plenerze. – Dzięki temu mogłem 
wymienić się doświadczeniami 
z pracy, poznać poglądy innych 
osób i ich spojrzenie na sztukę. 
Jeżeli chodzi o moją rzeźbę 
pt. „Between” („Pomiędzy”), to 
chciałbym, aby zainspirowała 
ona do twórczego i kreatywnego 
myślenia.   
Seminaria z mieszkańcami

W tym roku na plener składały 
się nie tylko działania związane 
z rzeźbieniem, ale też spotkania 
seminaryjne z mieszkańcami 
Strzegomia. Pierwsze odbyło 
się podczas otwarcia pleneru w 
dniu 8 lipca br. W jego trakcie 
przypomniano w formie prezen-
tacji multimedialnej historię po-
przednich plenerów, wyświetlono 
film z pleneru w 2010 r. Wykład 
inauguracyjny o seminariach 
rzeźby wygłosił Bogdan Wajberg. 
Następne spotkania odbyły się 18 
lipca i 1 sierpnia. Przedstawione 
zostały na nich w formie doku-
mentacji fotograficznej postępy 
w pracach rzeźbiarskich, a także 
kolejne wykłady nt. rzeźbiarstwa, 
zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej elementami małej ar-

chitektury, takimi jak rzeźba w 
kamieniu. 

Rzeźbiarze uczestniczyli także 
w wydarzeniach kulturalnych i 
rozrywkowych mających miej-
sce na terenie naszej gminy 
m.in. w Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru i w Turnieju 
Wsi Granica-Grochotów, gdzie 
wystąpili w jednej z konkurencji: 
„rzeźba z mąki i wody”. Dwóch 
artystów - Grzegorz Niemyjski 
i  Stanisław Cukier spotkali się z 
dziećmi spędzającymi wakacje w 
Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” w Strzegomiu, gdzie  
opowiedzieli najmłodszym o 
tym, czym jest rzeźba i z jakich 
tworzyw może być wykonana, 
a następnie przeprowadzili za-
jęcia warsztatowe. - Stworzone 
przez dzieci plastelinowe rzeźby 
ujawniły niesamowitą wyobraź-
nię młodych twórców oraz ich 
nieprzeciętne talenty, a spotkanie 
zaowocowało bardzo ciekawymi 
pracami i dostarczyło wszystkim 
mnóstwo radości – powiedział 
po tym spotkaniu Stanisław 
Cukier.

Wernisaż prac
Ostatnim akordem tegorocz-

nej edycji pleneru był niedzielny 
wernisaż prac (12 sierpnia br.). 
Odbył się on na strzegomskim 
Rynku, gdzie stanęły wszystkie 
rzeźby – trzy przed Urzędem 
Miejskim, trzy w pobliżu fon-
tanny oraz jedna przy zbiegu 
Rynku z ul. Dąbrowskiego. 
Wernisaż był doskonałą okazją 
do podziękowań wszystkim 
osobom, dzięki którym mogło 
dojść do tego spektakularnego 
przedsięwzięcia. – Dziękuję 
wszystkim artystom rzeźbia-
rzom za przyjęcie zaproszenia 
do Strzegomia i za to, że byli z 
nami w ostatnim okresie. Na po-
czątku wszyscy mieliśmy pewne 
obawy, ale myślę, że kończymy z 
wielką nadzieją. Już dzisiaj mogę 
zadeklarować, że za dwa lata od-
będzie się kolejna edycja pleneru 
w Strzegomiu – zapowiedział 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. 

Podziękowania zostały skiero-
wane także w stronę sponsorów i 

firm, na terenie których odbywał 
się plener. Głos zabrał także 
obecny w tym dniu w Strzego-
miu Józef Dymalski, dyrektor 
Departamentu Spraw Społecz-
nych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
– Strzegom to przede wszystkim 
bogactwo naturalne, jakim jest 
granit. Cieszy niezmiernie fakt, 
że dzięki inicjatywie władz miej-
skich impreza nabiera nowego 
znaczenia. Gratuluję wykonaw-
com, inicjatorom pomysłu i życzę 
realizacji podobnych działań w 
przyszłości. 

Należy dodać, że w trakcie 
wernisażu prezes Koła Sybiraków 
w Strzegomiu – Jerzy Orabczuk 
wręczył okolicznościowe odzna-
czenie Stanisławowi Cukrowi za 
wykonanie rzeźby, która następ-
nie posłużyła za pomnik Matki 
Sybiraczki zlokalizowany przy 
Skwerze Sybiraków. 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu – Tadeusz 
Wasyliszyn wręczył ponadto ar-
tystom-rzeźbiarzom pamiątkowe 
medale wydane z okazji 770-lecia 
nadania praw miejskich miastu 
Strzegom. 

Na zakończenie wernisażu 
każdy z artystów opowiedział 
kilka słów nt. swojej rzeźby.

Wystawa prac
Strzegomianie będą mogli 

podziwiać prace do 1 paździer-
nika br., kiedy to wystawa będzie 
przewieziona do Wrocławia i 
prezentowana tam przez okres 1 
miesiąca. Następnie rzeźby wrócą 
do Strzegomia i jeszcze przez 
dwa lata zdobić będą przestrzeń 
miejską naszego miasta. 

Dodajmy, że po raz pierwszy 
organizatorem rzeźbiarskiego 
pleneru jest Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury „Akcja” ze 
Strzegomia, które na organizację 
imprezy pozyskało z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego dotację w 
wysokości 20 tys. zł i od gminy 
Strzegom 26 760 zł. 

Tekst i zdjęcia:  
Tomasz Wanecki, 

współpraca 
Krzysztof Kalinowski

IV KultuRalny StRzeGom

W kamieniu rodziła się sztuka
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