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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Sosnowa 
w remoncie

Trwają prace na ulicy So-
snowej w Strzegomiu. Po 
ich zakończeniu zwiększy 
się komfort jazdy i przede 
wszystkim bezpieczeństwo 
około dwóch tysięcy użyt-
kowników. 

 str. 2

StrzeGom
Pamiętają  
o ojczyźnie

Przedstawiciele Strze-
gomskiej Polonii zamiesz-
kującej w Kanadzie posadzili 
trzy symboliczne drzewa w  
Parku Miejskim w Strze-
gomiu. 

 str. 4

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!!

Prezentujemy wsie gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Kostrza i Jaroszów. Kto się 
o nie troszczy? Co się w nich 
zmieniło? Dlaczego warto je 
zobaczyć? To wszystko we 
wkładce 
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- Ciągle otrzymywałem zapy-
tania, czy Strzegom doczeka się 
bieżni z nawierzchnią syntetyczną 
– mówi burmistrz. - Chodzę co-
dziennie z kijkami już od godziny 
5 rano i jest tam bardzo ciemno. 
Kiedy będzie oświetlenie? - py-
tała niedawno pani Irena. - Oj 
nasłuchałem się w rozmowie 
z działaczami piłki nożnej o ko-
nieczności remontu górnej, 
a szczególnie dolnej płyty 
boiska w czasie spotkania 
w roku 2013 – wyznaje 
Zbigniew Suchyta. Wie-
le zastrzeżeń budził fakt 
organizacji Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru 
na górnej płycie, bo wiązało 
się to z obawą uszkodzenia 
murawy. Swojej wielkiej radości 
z remontu stadionu nie kryje 
prof. Jan Chmura stwierdzając, 
że na ten remont Strzegom czekał 
wiele lat. - Gratuluję władzom, że 
inwestują w człowieka, w jego po-
trzeby ruchu i zdrowia – podkreśla 
Honorowy Obywatel Strzegomia. 
- Będzie to baza sportowa, której 
Strzegomiowi będą zazdrościć 
inni – dodaje. Widząc koniecz-
ność remontu boisk, gmina w roku 
2013 wykonała projekt przebudo-
wy boisk i jak się okazało warto 
było, bo dwa wnioski złożone 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
i do Ministerstwa Sportu otrzy-
mały dotacje. Promesę na kwotę 
1,3 mln zł burmistrz Strzegomia 
odebrał 23 maja br. od wicemar-
szałka województwa dolnoślą-
skiego - Radosława Mołonia. 

Umowa z ministerstwem zostanie 
podpisana w najbliższych dniach. 
Wielkie słowa uznania należą się 
także radnym Rady 
Miejskiej za 
zmia-
ny 

w bu-
dżecie gminy, 
które miały miejsce na 
ostatniej sesji. Wtedy to jeszcze 
nie wiedziano o dotacji z Mini-
sterstwa Sportu. – Z zazdrością 
patrzyliśmy na Świebodzice czy 
Bielawę, gdzie sztuczne murawy 
już są. Pozwoli nam to trenować 
niezależnie od pory roku. Istnie-
jący Orlik tylko w części nadawał 
się do treningów szczególnie grup 
rozgrywkowych. Dodatkowym 
atutem jest to, że mecze będą 
mogły być rozgrywane na obu 
boiskach – mówi zastępca bur-
mistrza Wiesław Witkowski, 
jednocześnie prezes Amator-
skiego Klubu Sportowego, któ-
rego wszystkie sekcje korzystają 

z obiektów 
OSiR-u. Zastępca 

burmistrza poinformował także 
o zakresie przebudowy górnej 
i dolnej płyty boiska. - Na dol-
nej płycie nastąpi przebudowa 
nawierzchni z trawy naturalnej 
z budową sektora treningowego 
do wykonywania rzutów karnych 
i rożnych, zostanie wykonany 
drenaż boiska, wybudowana 
będzie trybuna na 300 miejsc sie-
dzących, zainstalowane zostaną 
wiaty dla zawodników rezerwo-
wych, piłkochwyty, bramki oraz 
wybudowane będzie ogrodze-
nie, chodniki, drogi dojazdowe 
i oświetlenie boiska. Z kolei 
na górnej płycie wybudowane 

zostanie boisko z trawy 
syntetycznej (plus oświe-

tlenie, ogrodzenie i piłko-
chwyty), nawierzchnię syn-

tetyczną będzie miała także 
bieżnia 4 i 6 torowa, powstanie 

również skocznia do skoku w dal 
i wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia 
kulą. Co bardzo ważne, remontu 
doczeka się trybuna dla widzów 
z montażem siedzisk. Rozebrana 
zostanie także część nasypów, 
gdzie zostaną ustawione wiaty 
stadionowe - informuje Wiesław 
Witkowski. Całościowy koszt 
zadania to kwota ponad 7 mln 
zł. Termin realizacji inwestycji to 

sierpień 2016 r. Nie da się ukryć, 
że każde działanie ma też swoich 
oponentów. Tak też jest i teraz. 
Słyszy się - a po co, na co, kto 
z tego korzysta? Niewykorzy-
stanie szansy otrzymania kwoty 
ponad 2 mln zł, zdaniem bur-
mistrza, byłoby zmarnowaniem 
może jedynej szansy remontu. 
- Wielkie podziękowania kieruję 
do pracowników Wydziału Fun-
duszy Europejskich i osobiście do 
naczelnika - Anny Hałas oraz 
pracowników Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych 
i naczelnika - Ireny Kowalskiej 
– podkreśla burmistrz Suchyta.

Są miliony dla OSiR-u
1,3 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego, 800 tys. zł z Ministerstwa Sportu – to dotacje zdobyte przez gminę dla Ośrodka Sportu i Rekreacji

MFF w innym miejscu!
W związku z modernizacją obiektów zlokalizowanych przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu,  tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru (5-10 sierpnia br.) nie odbędzie się na górnej płycie stadionu, tylko na 
parkingu przy hali OSiR. W tym miejscu będzie stała duża scena festiwalowa, 
dodatkowo bezpłatnie od klubu sportowego LKS Stragona będą wypożyczone 
trybuny dla publiczności. Dodajmy, że na parkingu odbędzie się 17. Festyn 
Dziecięcy, który zaplanowano na 1 czerwca br.

Łącznie gmina Strzegom otrzymała dotacje w wysokości 
2 mln 100 tys. zł na modernizację górnej i dolnej płyty 
boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. - To 
bardzo dobra wiadomość, która pozwoli zrealizować wiele 
wniosków mieszkańców, sportowców, a także tych, którzy 
czynnie spędzają czas wolny na naszym stadionie – zaznacza 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.
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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 odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień 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
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 stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 im. Kornela 
makuszyńskiego – (74)855 
53 22
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 

w kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-
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 Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa 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
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

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

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

PolICJa 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

W zakres prac wchodzić bę-
dzie wykonanie robót rozbiór-
kowych i przygotowawczych, 
wykonanie jezdni, nawierzchni 
chodników z brukowej kostki 
betonowej, miejsc postojo-
wych. Dodatkowo wykonane 
zostaną betonowe krawężni-
ki. W pracach przewidziane 
jest także zasianie trawnika 
oraz zamontowanie nowe-
go oświetlenie typu LED. 
Wartość inwestycji wynosi 
373 676,09 zł. Termin zakoń-

czenia prac przewidziany jest 
na 5 września br. – Myślę, że 
nowa nawierzchnia bardzo się 
przyda na naszej ulicy. Do tej 
pory można było zauważyć źle 
załatane dziury oraz wyboje. 
Poruszanie się po nowej na-
wierzchni drogi będzie teraz 
czystą przyjemnością. Oby 
jak najwięcej takich inwestycji 
w naszym mieście - skomen-
tował pan Waldemar. - Jest to 
ważna inwestycja na osiedlu, 
gdzie mieszka prawie dwa 

tysiące ludzi. Remont drogi 
sprawi, że kierowcy będą mo-
gli poruszać się po nowej na-
wierzchni jezdni. Do ich dys-

pozycji będzie również więcej 
miejsc parkingowych - dodał 
radny Tomasz Marczak. 

kw

Na chwilę obecną wykonano 
wyrównanie dróg: ul. Milenij-
na, wjazd do Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3, odcinek ul. 
Wałbrzyskiej, ul. Malinowa, ul. 
Andersa, sięgacze ul. Piłsudskiego, 
ul. Morska, ul. Winogronowa. 

W dalszej kolejności gmina Strze-
gom wykona odcinek ul. Olszowej, 
łącznik od drogi wojewódzkiej 374 
do drogi powiatowej Międzyrzecze 
– Stanowice i drogę w kierunku 
miejscowości Czechy. 

red

Do zadań wykonawcy bę-
dzie należała m.in. rozbiórka 
istniejącego placu zabaw, ro-

boty ziemne i nawierzchniowe, 
dostawa i montaż urządzeń 
zabawowych oraz elementów 

malej architektury, ułożenie 
chodników z kostki betono-
wej, wykonanie ogrodzenia, 
nasadzenie roślin ozdobnych. 
Na ul. Koszarowej powstanie 
nowoczesny i bezpieczny plac 
zabaw- miejsce spędzania wol-
nego czasu przez dzieci. – Cie-
szę się, że w mieście powstanie 
kolejny plac zabaw, że nasze 

miasto zmienia się. Moje dzieci 
będą wreszcie miały się gdzie 
bawić. Stary plac zabaw nie 
spełniał należycie swojej funk-
cji. Patrząc na place zabaw, które 
do tej pory powstały w gminie, 
jestem zadowolona, że podobny 
powstanie koło mojej ulicy - 
powiedziała pani Basia. 

kw

Remontują Sosnową

Naprawiają drogi szutrowe

Koszarowa zmienia wygląd

Wartość inwestycji wynosi 373 676,09 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 5 września br.

Wykonawcą zadania jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Gmina Strzegom ogłosiła kolejny przetarg, który wyłoni wykonawcę nowego placu zabaw

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
19 maja br. rozpoczęło prace budowlane na ul. Sosnowej. 
W związku z powyższym obowiązuje zmiana organizacji 
ruchu. 

ul. andersa w Strzegomiu

W połowie maja br. gmina Strzegom rozpoczęła naprawę dróg 
szutrowych. W pierwszej kolejności wykonywane są nawierzch-
nie szutrowe prowadzące do budynków mieszkalnych. 

Ulica Koszarowa w Strzegomiu z dnia na dzień zmienia swo-
je ponure oblicze i staje się coraz piękniejszym miejscem. 
Już teraz można zauważyć nową, asfaltową nawierzchnię, 
chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesję. Ale to nie 
koniec. Gmina Strzegom ogłosiła przetarg na wykonanie 
placu zabaw.

Po tych pracach sprzęt zostanie przerzucony do Stanowic, Olszan i Rogoźnicy. 
Dodatkowo zostaną wykonane prace wynikłe w trakcie robót.
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Gośćmi uroczystości byli 
m. in. W iesław W itkow-
ski - zastępca burmistrza 
Strzegomia, ks. prałat Marek 
Babuśka - kapelan Straży 
Pożarnej, Urszula Olszewska 
- prezes zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP 
RP w Strzegomiu oraz Ry-
szard Wikliński - komendant 
gminny zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP 
RP w Strzegomiu. Wśród 
bardzo dużej liczby straża-
ków, którzy tego dnia zostali 
odznaczeni i nagrodzeni, byli 
mieszkańcy gminy Strzegom. 
Postanowieniem prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego 
Srebrnym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę odznacze-
ni zostali: Józef Jabłoński 
i Marek Leśnicki. Uchwałą 

prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP woj. dolnośląskiego 
złotym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa odznaczono 
Zygmunta Lisa, srebrnym 
medalem - Dariusza Dembi-
czaka, a brązowym - Mariu-
sza Siatkę i Łukasza Tobera. 
Minister Spraw Wewnętrz-
nych Srebrną Odznaką „Za-
służony dla ochrony przeciw-
pożarowej” odznaczył Wal-
demara Sarleja i Ryszarda 
Wiklińskiego. Brązową Od-
znaką „Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej” został od-
znaczony Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. Kpt. 
Zygmunt Lis uzyskał także 
awans na stopień starszego 
kapitana, nadany mu przez 
ministra Spraw Wewnętrz-
nych. Dolnośląski komendant 

wojewódzki PSP we Wro-
cławiu nadał wyższe stopnie 
służbowe: stopień młodsze-
go ogniomistrza otrzymał 
st. sekc. Łukasz Rostkowski, 
a stopień starszego sekcyjnego 
otrzymał: sekc. Dariusz Dem-
biczak. Komendant powia-
towy PSP w Świdnicy nadał 
wyższe stopnie służbowe:  
stopień starszego strażaka 
otrzymał str. Piotr Nieród-
kiewicz. Natomiast starosta 
świdnicki Zygmunt Worsa 
uhonorował nagrodami pie-
niężnymi strażaków Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdnicy 
oraz nagrodami rzeczowy-
mi druhów z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z powiatu 
świdnickiego. Nagrody otrzy-
mali Mariusz Stępień, Marek 
Leśnicki i Czesław Sołtysik. 

Serdeczne gratulacje i jed-
nocześnie podziękowania za 
wspaniałą postawę.

I etap remontu sali widowi-
skowej budynku Strzegomskiego 
Centrum Kultury wykonywany 
był jeszcze w 2010 roku, jednak 
projekt nie przewidywał remontu 
konstrukcji stalowej dachu, lecz 
tylko remont pokrycia dachowe-
go. W ramach remontu ułożono 
wówczas na istniejącym dachu 

dodatkową warstwę ocieplenia 
i papy, zwiększając jeszcze obcią-
żenie. Zagrożenie występowało 
szczególnie w okresie zimowym, 
kiedy wskutek opadów śniegu na 
dachu tworzyły się worki śnieżne 
i dodatkowo dociążały dach. Nie 
było natomiast takiego zagrożenia 
dla części obiektu przebudowy-

wanej w II etapie w 2011 r., tj. nad 
częścią administracyjną oraz nowo 
wybudowanym holem. Dwie 
ekspertyzy potwierdziły obawy, 
że do czasu wykonania napraw 
i wzmocnień konstrukcji stalowej 
i dachu nad salą widowiskową, 
nie może ona być użytkowana. 
Na podstawie zaleceń zawartych 
w ekspertyzach, gmina w 2013 r. 
zleciła opracowanie dokumentacji 
technicznej i w dniu 23 grudnia 
2013 r. uzyskała pozwolenie na 
budowę – wyjaśnia Irena Kowal-
ska, naczelnik Wydziału Inwestycji 

i Zamówień Publicznych w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu. 
Autorzy ekspertyz wskazali jako 
bardziej optymalne rozwiązanie, te 
polegające na wymianie ciężkiego 
dachu z płyt korytkowych, wyko-
nanego na początku lat sześćdzie-
siątych ubiegłego stulecia, na dach 
typu lekkiego, co nie wymaga zna-
czącej naprawy konstrukcji stalowej 
i uniknie się problemów z odśnie-
żaniem dachu, tym bardziej, że 
będzie to rozwiązanie docelowe 
na kilkadziesiąt kolejnych lat. Inne 
rozwiązanie - jako mniej optymal-

ne - według autorów ekspertyzy to 
naprawa i wzmocnienie konstruk-
cji stalowej i naprawa uszkodzo-
nych płyt korytkowych nad salą 
widowiskową, co jednak byłoby 
rozwiązaniem tymczasowym i wy-
magało przestrzegania rygory-
stycznych wymogów związanych 
z odśnieżaniem dachu. Projektant 
dokonał analizy obu wariantów. 
Choćby ze względu na fakt, że 
budynek SCK budowany był na 
początku lat 60-tych, a wykonane 
na początku lat 70-tych wzmoc-
nienia konstrukcji stalowych nie 

były dokonane prawidłowo, jako 
najbardziej optymalne rozwiąza-
nie projektant wskazał wymianę 
dachu na pokrycie typu lekkiego. 
Strzegomskie Centrum Kultury, 
w związku z zaistniałą sytuacją, 
zmuszone było do przeniesienia 
imprez do SCK II. W kwietniu 
br. rozpoczęły się prace związane 
z przebudową dachu. Wykonawcą, 
wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego, jest lokalna 
firma Domex, a koszt tych prac 
to ponad 300 tys. zł. Zakończenie 
robót przewiduje się w lipcu br.

– Będziemy uczyć się od 
innych jak działają klastry, 
jak działać na rzecz rozwoju 
branży. Będziemy wyjeżdżać 

do Włoch, Czech i Niemiec. 
Uzyskaliśmy środki na działal-
ność związaną z targami - bę-
dziemy tam występować w roli 

wystawców oraz zwiedzających 
– mówi Jacek Major, wicepre-
zes Fundacji „Bazalt”. Klaster 
strzegomski planuje zorgani-

zować konfe-
rencję „Twar-
dy kamień do 
zgryzienia”. 

Doceniono naszych strażaków

Wadliwy dach SCK jest do wymiany

Niebawem ruszy nasz klaster kamieniarski. Co to jest?

Wśród bardzo dużej liczby strażaków, którzy tego dnia zostali odznaczeni, nagrodzeni i uhonorowani, byli mieszkańcy gminy Strzegom. Serdecznie gratulujemy!

Zamiast naprawy i wzmocnienia dotychczasowego ciężkiego dachu zdecydowano się na jego wymianę – na dach z lekkiej konstrukcji. Prace już są realizowane

- Klaster ma służyć przede wszystkim rozwojowi wewnętrznemu, wzajemnej współpracy, uczeniu się od innych i współpracy z zagranicą - mówi Jacek Major

Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Strzegomiu zwraca się 
z prośbą do mieszkańców Strze-
gomia i okolicznych sołectw 
o przekazane zbędnych rzeczy 
– zalegających na domowych 
półkach: materiały, włóczki, 
guziki, nici, zamki, tasiemki, 
wiklinowe koszyki, sztucz-
ne kwiaty, styropiany, wkręty, 
gwoździe, druty, deski, resztki 
paneli podłogowych, płytek 
ceramicznych, gipsu, cemen-
tu, tapet, farb itp. Materiały 
i przyniesione przedmioty, 

zostaną wykorzystane przez 
osoby niepełnosprawne w te-
rapii prowadzonej w poszcze-
gólnych pracowniach (technicz-
nej, ogrodniczo–florystycznej, 
krawiecko-tkacko-hafciarskiej, 
artystycznej, informatycznej). 

14 maja br. został dokonany 
podział środków finansowych 
na stypendia szkolne i zasiłki 
szkolne na okres od stycznia do 
czerwca br.

Zgodnie z podziałem środków 
z Narodowego Programu Stypen-
dialnego na wypłatę stypendiów 

i zasiłków szkolnych w okresie 
styczeń – czerwiec 2014, dotacja 
celowa z budżetu państwa dla 
gminy Strzegom wyniosła 140 
tys. zł. Kwota ta stanowi 80% 
całości sumy na powyższe zadanie 
- wkład gminy powinien stanowić 
20%, czyli 35 tys. zł. 

Zbędne rzeczy oddaj do WTZSą pieniądze na pomoc socjalną

maj – czerwiec 2014 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

25.05-31.05 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

01.06-07.06 Strzegomska Strzegom  
ul. Rynek 38

tel. 74/855-
14-79

08.06-14.06 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy we wtorek (20 
maja br.) odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Strażaka. Były medale, awanse i wyróż-
nienia dla strażaków z całego powiatu świdnickiego, wśród których nie mogło zabraknąć 
oczywiście ochotników z gminy Strzegom.

Dodajmy, że 4 maja br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie na pierwszy stopień oficerski promowany został asp. Marek Leśnicki. 

Klaster jest to forma współdziałania samorządu firm, instytucji finansowych, naukowców oraz instytucji około 
biznesowych. Opiera się na wymianie umiejętności, doświadczeń, współpracy handlowej oraz innowacyjnych 
pomysłach. Ten, funkcjonujący w Strzegomiu zrzesza przedsiębiorców branży kamieniarskiej, którzy już 
niebawem rozpoczną swoją działalność. 

W ostatnim okresie sala widowiskowa Strzegomskiego 
Centrum Kultury jest zamknięta i wyłączona z użytkowa-
nia. Głównym powodem tej decyzji były wyniki ekspertyz, 
które wykazały, że dach nad salą widowiskową zagrażał 
bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu.

W sumie na stypendia i zasiłki przyznano więc 175 tys. 
zł, z czego rozdysponowano kwotę 143 470 zł dla 169 
osób i zostało jeszcze 31 530 zł. 

Więcej  informacji  pod nr  tele-
fonu: 74 637 90 16. – Z góry 
dziękujemy za okazałą pomoc – 
mówią uczestnicy i kadra WTZ.

– Chcemy na  tej  konferencji  poruszyć  temat  kamienia naturalnego  i  jego 
obecności w zamówieniach publicznych, możliwości takich zapisów w spe-
cyfikacjach przetargowych, żeby móc stosować nasz kamień lokalny i unikać 
jego zamiany na inne surowce albo na kamień spoza Polski i Unii Europejskiej 
- dodaje. Klastry opierają się na współpracy pomiędzy uczestnikami i na to 
będzie kładziony największy nacisk. - Klaster ma służyć przede wszystkim 
rozwojowi wewnętrznemu, wzajemnej współpracy,  uczeniu  się  od  innych 
i współpracy z zagranicą - podkreśla wiceprezes.
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Po zakończonej rewitalizacji 
Parku Miejskiego w Strzego-
miu, w 2011 r., zrodziła się 
inicjatywa nowych nasadzeń, 
które miałyby uzupełnić stary 
parkowy drzewostan. Pierw-
szego nasadzenia w ubiegłym 
roku dokonało Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Strzegom-
skiej, wkopując symboliczne 
drzewo tulipanowca ame-
rykańskiego, złotolistnego. 
TMZS było także inicjatorem 
posadzenia kolejnych drzew 
i swoim pomysłem zaraziło 
tym razem Strzegomską Po-
lonię, która w ostatnim okre-
sie nie po raz pierwszy i na 
pewno nie po raz ostatni daje 
wspaniałe świadectwo i przy-
kład tego, że korzenie byłych 
mieszkańców Strzegomia zo-

stały tu, w naszym mieście. 
Przypomnijmy, że to wła-
śnie dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu Polonii, 
od dwóch lat w mieście 
Mississauga odbywa się 
Kanadyjsko – Amery-
kański Zjazd Strzego-
mian, dzięki któremu 
pamięć o Strzegomiu 
na kontynencie pół-
nocnoamer ykańskim 
nie wygasa. Wśród gości 
czwartkowej uroczysto-
ści byli m. in.: zastępca 
burmistrza Strzegomia – 
Wiesław Witkowski, przed-
stawiciele Strzegomskiej Po-
lonii: Państwo Emilia i Jerzy 
Budzikowie, Sylwia i Jakub 
Szczepańsc y  oraz Janusz 
Brzozowski, a także człon-

kowie Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej na 
czele z prezesem Edmundem 

Szczepańskim. - Ufundowa-
nie przez Strzegomską Polonię 

i posadzenie dębu czerwonego 
oraz dwóch grabów kolumno-
wych, przypadające w Mię-
dzynarodowym Dniu Rodzin, 
jest symbolem łączących nas 
korzeni, patriotyzmu i dbania 
o piękno Strzegomskich Plan-

tów. W dniu dzisiejszym 
jesteśmy świadkami aktu 
kolejnego upiększania 
parku, który ma wiele 
symbolicznych znaczeń. 
Najważniejsze z nich to 
fakt, że każde z nas ma 
swoje korzenie, któ-
re łączą nas z rodziną 
i miejscem zamieszka-
nia – podkreślała Wio-
letta Urban, naczelnik 
Wydziału Kultury, Spor-

tu i Promocji w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Z a s t ę p c a  b u r m i s t r z a 
Strzegomia – Wiesław Wit-

kowski pochwalił inicjatywę 
Polonii i zaznaczył, że zaan-
gażowanie strzegomskiego 
społeczeństwa, szczególnie 
z tak daleka, w upiększanie 
swojego miasta jest godne 

naś ladowania. –  Państwa 
pomysł niech będzie wzorem 
dla innych. Dziękuję Wam za 
tak wspaniały gest i pamięć 
o Strzegomiu, z którego się 
wywodzicie – mówił Wiesław 
Witkowski. W imieniu Po-
lonii wypowiedział się Jerzy 
Budzik, który podziękował 
za możliwość realizacji tej 
idei i podkreślił, że dla całej 
społeczności polonijnej jest 
to bardzo ważne wydarzenie 
i na pewno tego długo nie 

zapomną. Uroczystość nasa-
dzenia drzew zrekapitulował 
Edmund Szczepański, który 
stwierdził: - Ten akt, którego 
dzisiaj byliśmy świadkami, 
zapisze się złotymi zgłoskami 
w historii Strzegomia. Dzięki 
temu Park Miejski nabrał 
nowych, żywych elementów, 
które będą przypominały 
o tym, że są ludzie na świecie, 
którzy pamiętają o swojej 
rodzinnej ziemi. 
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Pamiętają o swoich korzeniach 
Park miejski nabrał nowych, żywych elementów, które będą przypominały o tym, że są ludzie na świecie, którzy pamiętają o swojej rodzinnej ziemi…

Bezrobotni z gminy Strzegom 
mieli okazję uczestniczyć 20 
kwietnia br. w III strzegomskich 
Targach Pracy zorganizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Świdnicy. 

Targi odbyły się w CAS „Kar-
mel”. Zaprezentowało się na nich 
przeszło 20 pracodawców m.in. 
Adecco Poland Sp. z o.o., Dolno-
śląski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści i Arbitrażu Sp. z o.o., Work & 
Care, Zespół Szkół w Strzegomiu, 
Grabinex Sp. z o.o. czy też FSB 
Piekarnia Sp. z o. o. Na targach 
można było bezpośrednio poroz-
mawiać z potencjalnym praco-
dawcą, skontaktować się z różny-
mi organizacjami i pośrednikami 
pracy. Bezrobotni mieli szansę 
zapoznać się z aktualnymi ofer-
tami zatrudnienia i ocenić swoją 

szansę jako potencjalnego kandy-
data na pracownika. – Takie Targi 
Pracy są dla mnie wielką szansą, 
ponieważ mogę dowiedzieć się, 
gdzie aktualnie przyjmowani są 
ludzie do pracy - mówiła Ania. 
Targi Pracy to także możli-
wość spotkania się oko w oko 
z przyszłym pracodawcą. – Nasz 
Inkubator Przedsiębiorczości 
jest przedsięwzięciem, które 
promuje i wspiera nowoczesną 
przedsiębiorczość. Udostępnia-
my nowoczesną powierzchnię 
biurową i organizujemy m.in. 
szkolenia, które wspierają po-
wstawanie nowych i rozwój już 
istniejących firm - skomentowały 
przedstawicielki Dolnośląskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
i Arbitrażu.
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III strzegomskie Targi Pracy

W trakcie usuwania warstwy 
bitumicznej jezdni na ul. Ogro-
dowej i placu manewrowym 
stwierdzono dużą różnorod-
ność istniejącej podbudowy 
z kruszywa łamanego. Ponadto 
stwierdzono ślady z napraw 
i budowy sieci teletechnicz-
nych, gazowych oraz wodocią-
gowych. Stan tej drogi po wy-
konaniu robót rozbiórkowych 
był niekorzystny i aby móc 
przystąpić do dalszych prac, 

konieczne było wykonanie 
specjalnych badań odkształce-
nia dynamicznego lekką płytą 
dynamiczną średnicy 300 mm. 
– Musieliśmy je wykonać, aby 
stwierdzić przydatność istnie-
jącej podbudowy jako pod-
budowy zasadniczej pod na-
wierzchnię z kostki granitowej. 
Badania te wskazały jednak 
potrzebę wykonania zupełnie 
nowej warstwy podbudowy 
zasadniczej wraz z wzmocnie-

niem podłoża gruntowego sta-
bilizacją cementem – wyjaśnia 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, Ewe-
lina Kowalska. 

– Wykonanie powyższych 
robót było niezbędne do pra-
widłowego i zgodnego z wa-
runkami technicznymi wyko-
nania przedmiotu zamówie-
nia podstawowego, czyli do 

przebudowy drogi oraz placu 
manewrowego przy ul. Ogro-
dowej – podkreśla burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchy-
ta. Wykonawcą nowej warstwy 
podbudowy pod nawierzchnię 
z kostki granitowej była firma 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy dróg i Mostów ze 
Świdnicy. Koszt dodatkowych 
robót wyniósł ponad 45 tys. 
zł.
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Trwa przebudowa ulic w mieście. Kiedy zakończenie? 
Na ul. Ogrodowej potrzebne były dodatkowe prace związane z wykonaniem zupełnie nowej podbudowy

Pierwsza siedziba OSiR-u mie-
ściła się przy ulicy A. Mickiewicza 
2 na terenie campingu, w jednym 
z domków letnich. W lipcu 1994 
roku do Ośrodka Sportu i Rekreacji 
włączono hotel i restaurację „Granit” 
oraz wprowadzono dodatkowy wpis 
o działalności hotelarsko-gastrono-

micznej. Do hotelu znajdującego się 
w samym centrum naszego mia-
sta przeniesiono główną siedzibę 
OSiR-u. Kolejnym etapem zmian 
w bazie OSiR-u była prywatyzacja 
części hotelarsko-restauracyjnej, 
która została wyłączona z zakładu 
i sprzedana w przetargu prywat-

nemu przedsiębiorcy w grudniu 
1996 roku. Ze względu na brak 
miejsca, na siedzibę OSiR-u zostało 
utworzone nowe biuro na terenie 
hali sportowej przy ul. Św. Jana, 
gdzie znajdowało się ono do 2005 
roku. Następna zmiana, tym razem 
wiążąca się z ustawą o finansach 

publicznych to przekształcenie 
w grudniu 1999 roku zakładu bu-
dżetowego w jednostkę budżetową. 
Od tego momentu do dnia dzisiej-
szego instytucja funkcjonuje jako 
jednostka budżetowa - Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. 
W kwietniu 2005 roku po oddaniu 

do użytku nowej hali widowisko-
wo-sportowej przeniesiono do tego 
obiektu siedzibę OSiR. Ostatnie 
lata obfitują w ogromne inwestycje 
na terenie OSiR-u. Został wybu-
dowany kompleks 
basenów kąpie-
lowych, kom-
pleks boisk Orlik 
2012, w trakcie 
zimy mieszkańcy 
gminy Strzegom 
mogą skorzystać 
z lodowiska. Już 
niedługo cze-
kają nas kolejne 
wielkie zmiany, 

dzięki czemu będziemy mogli 
pochwalić się jednym z najnowo-
cześniejszych ośrodków sportu 
w regionie.

red

Strzegomski OSiR ma już 20 lat
Okrągłą rocznicę powstania obchodzi Ośrodek Sportu i Rekreacji. Największą imprezą zorganizowaną przez OSiR były Indywidualne Mistrzostwa Polski w Boksie (2010)

„Nie można drzewu obcinać połowy korzeni. Ani pa-
trzeć na świat tylko jednym okiem” - te piękne słowa 
były mottem kameralnej uroczystości zasadzenia trzech 
drzew na terenie Parku Miejskiego w Strzegomiu przez 
przedstawicieli Strzegomskiej Polonii zamieszkującej 
w Kanadzie. Akt upiększenia naszego parku miał miej-
sce15 maja br.

Prace związane z przebudową dwóch ulic w centrum Strzegomia posuwają się cały czas do przodu. Jednak, o ile w przy-
padku ul. Św. Tomasza wszystko idzie w dobrym kierunku, to na ul. Ogrodowej pojawił się problem, z którym należało 
się szybko uporać, by móc kontynuować jej przebudowę.

Dokładnie 16 maja 1994 r. powołano do życia nową instytucję, której głównym zadaniem było i jest m. in. koordy-
nowanie działań i współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej, udostępnianie obiektów dla or-
ganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, współorganizowanie zawodów sportowych oraz imprez 
masowych, a także popularyzowanie zdrowych form aktywnego wypoczynku, zdrowego trybu życia i różnorodnych 
form rekreacji i wypoczynku.

ul. ogrodowaul. Św. tomasza
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

taka jedna: Panie burmistrzu, 
mam pytanie - jeżeli powstanie 
dom opieki na ul. Armii kra-
jowej co się stanie z rehabilitacją, 
opieką społeczną, stomatologami 
i pogotowiem, którzy się tam 
mieszczą, zmienią lokalizację 
czy pozostaną tam? 

Pogotowie i Ośrodek Pomocy 
Społecznej pozostaną docelowo 
w budynku przy ul. Armii Kra-
jowej. Rehabilitacja i stomato-
logia mają podpisane umowy 
na trzy lata. Po tym terminie 
musi odbyć się przetarg na te 
pomieszczenia. Wiem, że jedna 
z firm ma już wykupiony lokal 
w Strzegomiu. Wiem jak bar-
dzo ważna dla naszych miesz-
kańców jest fizjoterapia i będę 
czuwał nad tym, żeby pozostała 
w Strzegomiu. Dom Opieki 
będzie otwierany etapami.

obywatel: witam. mam pytanie 
odnośnie mniejszych inwestycji 
w naszym mieście jak np. re-
monty chodników lub budowy 
skwerów. Przeczytałem, że 
obecnie jest realizowana budo-
wa chodników na cmentarzu 
za 60 tys. zł przez firmę zuk. 
A w biuletynie ogłoszeń pu-
blicznych nie było na tę robotę 
żadnego ogłoszenia. wierzę, 
że moja f irma zrobiłaby to za 
mniejsze pieniądze, lecz nie daje 
się szansy dla przedsiębiorców. 
kto to ustala? 

Część zadań gmina zleca – 
zgodnie z prawem – spółce 
ZUK, której jest właścicielem.

ks2014: Panie burmistrzu! 
mam pytanie: dlaczego nie do-
prowadzi pan do przeniesienia 
kilku latarń oświetleniowych 
w rynku (północna strona, czyli 
naprzeciw ratusza) ze skraju 
na środek klombów, tak aby 
rozrastające się konary i gałęzie 
drzew nie zasłaniały lamp tych 
latarni? takie posadzenie drzew 
świadczy o małych kompeten-
cjach osoby, która podjęła decyzję, 
jak te drzewa posadzić. Ale teraz 
łatwiej będzie przenieść latar-
nie niż przesadzić te drzewa, 
których konary i gałęzie (wtedy, 
kiedy są nieprzycięte) zasłaniają 
lampy latarni. 

Nie ma planu przestawiania 
latarni. Drzewa są przycinane 
i myślę, że jest całkiem fajnie. 
Pan/ pani identyfikujący się 
nickiem KS2014 zadał mi 
w ostatnich dniach wiele py-
tań, właściwie odniósł się do 

wielu dziedzin funkcjonowania 
gminy. Są one bardzo obszer-
ne, ale też merytoryczne. Z 
wieloma tezami się zgadzam, 
z częścią– nie. Gdybym chciał 
odpowiedzieć na wszystkie 
zagadnienia, musiałbym zaan-
gażować wielu pracowników 
Urzędu Miejskiego i to na kilka 
dni, a pracy bieżącej jest bardzo 
dużo. Jeśli ma pan/pani ochotę 
przedyskutować sprawy, które 
pan/pani porusza, zapraszam 
do urzędu. Z przyjemnością 
się z panem/ panią spotkam, 
bo widzę duże zatroskanie 
sprawami gminy. Jeśli przyjmie 
pan/pani zaproszenie, proszę 
o informację telefonicznie lub 
e-mailowo.

gość: witam, cieszę się, że są 
takie ładne place zabaw dla 
dzieci, i że powstają nowe, ale 
dlaczego stare są tak zarośnięte 
i niezadbane. czemu nasza 
gmina jest taka zarośnięta, że aż 
żal patrzeć. mowa o poboczach 
dróg, przejazdach kolejowych 
i terenach, które gmina powinna 
wykaszać. Proszę, zróbcie coś 
z tym, bo wstyd. 

Pisałem o tej sprawie w po-
przednim wydaniu gazety. 
Myślę, że nasze tereny są już 
wykoszone. Nie da się w kilka 
dni wykosić wszystkich tere-
nów. W sprawie nie naszych 
terenów monitujemy do wła-
ścicieli, ale nie zawsze przynosi 
to rezultaty.

marcin: Panie burmistrzu ciągle 
na stronie strzegomia czy na 

portalu strzegomiak.pl czytam, 
co to się nie robi albo będzie robiło 
w jaroszowie lub goczałkowie. 
inne wsie są marginalizowane! 
teraz czytam, że w jaroszowie 
powstanie kompleks sportowo 
- kulturalny z biblioteką i re-
mizą. A kiedy burmistrz i rada 
mają zamiar zrobić cokolwiek 
w mniejszych wsiach, np. w ro-
goźnicy? gmina to nie tylko 
strzegom i dwie wymienione 
na wstępie wsie, ale zapomi-
nacie o tym! tak wiem, tam 
jest najwięcej wyborców, a wy 
tylko o to dbacie, żeby się utrzy-
mać. tymczasem w pozostałych 
wsiach jest syf i brud, rozlatujące 
się chodniki, brak jakichkolwiek 
możliwości zagospodarowania 
wolnego czasu (no chyba, że 
pojedzie sie do goczałkowa lub 
jaroszowa). nic Pan nie robi 
w sprawie innych miejscowości!

Mam wrażenie, że pan Mar-
cin nie bierze udziału w ży-
ciu wsi. To Jaroszów moim 
zdaniem jest wsią bardzo 
zaniedbaną. W Rogoźnicy są 
nowe chodniki (jeden z nich 
będzie skończony w tym roku), 
jest skończona kanalizacja za 
wiele milionów złotych. Ulice: 
Kolonijna i Szkolna – zrobio-
ne. Świetlica wiejska (część 
klubowa) jest wyremontowa-
na i wyposażona. Dużo by 
wymieniać… Pragnę Pana 
poinformować, że w budżecie 
na rok 2014 jest ponad 800 tys. 
zł na nowy samochód strażacki 
dla OSP Rogoźnica. Często 
bywam w Rogoźnicy na róż-
nych ciekawych spotkaniach 

inicjowanych przez mieszkań-
ców. Niedługo zamontowa-
ne zostaną także urządzenia 
siłowe dla dorosłych. Więcej 
własnej aktywności.
janek: witam. moje pytanie: czy 
chodnik przy sklepie ... w rynku 
jest dla pieszych, czy to jest par-
king dla „biednych”, których nie 
stać na 50 gr. jeśli tak, to trzeba 
postawić odpowiedni znak. A je-
śli nie, to odpowiednie służby 
niech zrobią z tym porządek. 

Przekazałem pytanie na Po-
licję. W Strzegomiu często 
są funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy. 
Poprosiłem o zainteresowanie 
tym tematem. 

Anna: Panie burmistrzu, bar-
dzo proszę o utworzenie roz-
kładu jazdy dla przystanku na 
grabach.

Na przystankach autobuso-
wych przewoźnicy indywidu-
alnie umieszczają rozkład jazdy. 
Urząd Miejski umieszcza oraz 
aktualizuje rozkłady na stronie 
internetowej oraz na Dworcu 
Autobusowym. Powyższe jest 
spowodowane bardzo dużą licz-
bą zmian nanoszonych przez 
przewoźników.

joanna: dzień dobr y! czy 
mogę kupić mieszkanie ko-
munalne w strzegomiu nie 
będąc zameldowana na terenie 
strzegomia?

Może pani kupić tylko takie 
mieszkania, które są wysta-
wione do przetargu.

strzegomianka: witam pa-
nie burmistrzu, chciałabym się 
dowiedzieć czy jest możliwość 
stworzenia w strzegomiu Fit 
Parków. taki park powstał na 
osiedlu przy ulicy kochanow-
skiego i moim zdaniem jest to 
bardzo ciekawa i przede wszyst-
kim zdrowa forma aktywnego 
spędzania czasu. wiem, że za-
rząd mieszkańców tego osiedla 
sam zainwestował w te sprzęty, 
aczkolwiek wielu mieszkańców 
nie ma takiej możliwości, a Fit 
Park to przyjemna forma spę-
dzania czasu na świeżym powie-
trzu - zarówno dla młodzieży, 
jak i starszych mieszkańców 
strzegomia. w tych czasach 
zachęciłoby to ludzi do dbania 
o siebie, a przecież wiele razy 
powtarzał pan, że mieszkańcy 
są dla pana najważniejsi. może 
warto się nad tym zastanowić, 
szczególnie że Fit Parki posia-
dają możliwość dofinansowania 
z ue. Proszę o odpowiedź, po-
zdrawiam strzegomianka . 

Jeszcze w czerwcu otwarty 
zostanie Fit Park na ul. Ba-
zaltowej w Strzegomiu, który 
sąsiadować będzie z placem 
zabaw. Zamontowanych jest 
tam 5 różnych urządzeń na 
wszystkie partie mięśniowe. 
Urządzenia tego typu za-
montowane będą także w Ro-
goźnicy. Pierwsze urządzenie 
wielofunkcyjne zostało za-
instalowane dwa lata temu 
w Granicznej. Są dalsze plany, 
tak by równomiernie rozłożyć 
je w całym mieście. Trochę 
czasu będzie to trwało.

Spotkaniu towarzyszyła 
rzeczowa dyskusja na temat 
planów i pomysłów repre-
zentantów sektora pozarzą-
dowego, zadań, które 
udało się już zrealizować 
oraz problemów, jakie 
jeszcze muszą wspólnie 
rozwiązać. Rozmawiano 
m. in. na temat braku 
środków finansowych, 
w tym w szczególności 
na wkłady własne orga-
nizacji pozarządowych 
przy realizacji projektów, 
dużej potrzeby organiza-
cji wypoczynku letniego 
i zimowego, konieczności 
zorganizowania zajęć dla 
dzieci z pomocy logope-
dycznej i gimnastyki ko-
rekcyjnej oraz spotkań/
szkoleń d la rodziców 
z zakresu wychowywania 
dzieci. Przewodnicząca 
Koła TPD „Copernicus” 
-  Bo ż ena Bednarska 
s twierdziła , że wśród 
członków organizacji jest 
potrzeba uczestniczenia 
w szkoleniach z zakresu 
pisania wniosków i pro-
jektów, a na prośbę przed-
stawiciel i  koła Magdale-
na Kucz yńska  –  cz łonek 
Rady Pożytku z ramienia 
burmistrza poinformowała, 
że w przypadku organizacji 

szkolenia przez gminę orga-
nizacja zostanie o tym fakcie 
poinformowana. Burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Su-

chyta zapewnił, że gmina 
robi wszystko, aby pomagać 
funkcjonującym na jej terenie 
organizacjom. - Jednym z ta-
kich poczynań jest przychyl-
ność dla inicjatyw składanych 

w trybie pozakonkursowym 
zgodnie z art. 19 a usta-
wy o pożytku publicznym 
i o wolontariacie oraz konty-

nuacja konkursu Lider NGO, 
w ramach którego laureaci 
otrzymują środki finansowe 
z budżetu gminy, które mogą 
przeznaczyć na np. wkłady 
własne do projektów – pod-

kreślał. Burmistrz poinfor-
mował również, że na chwilę 
obecną nie ma przesłanek, 
aby na terenie Strzegomia 

utworzyć klasę o profilu 
sportowym. Zaznaczył, 
że zadaniem UKS-ów 
jest szukanie talentów, po 
to, aby później uzdolnie-
ni sportowcy mogli nadal 
rozwijać swoje umiejęt-
ności i wstąpić do Ama-
torskiego Klubu Sporto-
wego. Przewodniczący 
Piotr Szmidt zapewnił 
natomiast, że rada bę-
dzie wspierać członków 
obu stowarzyszeń w ich 
działaniach i życzył po-
wodzenia w realizacji 
wytyczonych celów, za-
praszając jednocześnie 
do włączenia się w or-
ganizację i uczestnictwo 
w III Forum Organizacji 
Pozarządowych, które 
odbędzie się we wrze-
śniu br. Poprosił ponadto 
o pisemne wskazanie 
p roponowane j  fo rmy 
wymiany doświadczeń 
i propozycji związanych 

z organizacją wrześniowego 
forum organizacji pozarzą-
dowych. Konkludując, ocena 
współpracy stowarzyszeń 
i gminy została obustronnie 
oceniona jako pozytywna. 

Dialog ze stowarzyszeniami
– To była bardzo rzeczowa dyskusja na temat planów sektora pozarządowego 

Teresa Świło, która 19 marca 
br. objęła mandat posła na Sejm 
RP VII kadencji, spotkała się 
w dniu 14 maja br. w Urzę-
dzie Miejskim z burmistrzem 
Strzegomia – Zbigniewem 
Suchytą. 

Wcześniej Teresa Świło była 
radną Rady Miejskiej w Świd-
nicy, a w polskim parlamencie 
zastąpiła Tomasza Smolarza, 
którego powołano na urząd wo-
jewody dolnośląskiego. Wizyta 
nowej posłanki w gminie Strze-
gom była drugą w odstępie kil-
ku dni, bowiem 4 dni wcześniej 
wręczała dyplomy i pamiątkowe 
medale dla najlepszych biegaczy 
podczas XXVIII Ogólnopol-
skich Biegów Przełajowych 
„Bieg Pamięci Gross - Rosen” 
Rogoźnica 2014. Spotkanie 

w strzegomskim magistracie 
przebiegało w bardzo miłej 
i sympatycznej atmosferze. 
Burmistrz Strzegomia wyraził 
swoje zadowolenie z faktu, że 
Ziemia Świdnicka doczekała się 
ponownie swojego parlamenta-
rzysty i dodał, że dzięki temu 
nasz region będzie mógł wy-
raźniej zaznaczyć swoje miejsce 
w polskim Sejmie. Gospodarz 
naszego miasta zaapelował 
o ścisłą współpracę i jednocze-
śnie obiecał wszelką pomoc ze 
strony strzegomskiego samo-
rządu. Teresa Świło, dziękując 
za ciepłe przyjęcie, podkreśliła, 
że darzy nasze miasto sym-
patią i będzie chciała pomóc 
mieszkańcom naszej gminy 
w różnych problemach.
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Poseł T. Świło w Strzegomiu

Ostatnim posłem  ze Świdnicy  był Ryszard Wawryniewicz  (2005-2007), 
wcześniej posłem był Adam Markiewicz. W parlamencie zasiadał w latach 
2001 – 2005.

Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i burmistrz Strzegomia w ramach konsultacji spotkali 
się 13 maja br. z przedstawicielami Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” i Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Dwójka”, które działają przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. 
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14 maja br. w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu zorganizo-
wane zostało spotkanie z rad-
nymi Rady Miejskiej, w celu 
poinformowania o szczegółach 
aplikacji oraz ewentualnych 
wspólnych działaniach. W spo-

tkaniu uczestniczyli: burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchy-
ta, przewodniczący Rady Miej-
skiej - Tadeusz Wasyliszyn, 
radni rady Miejskiej Strzegomia 
oraz Marcin Konarski - wice-
prezes klubu i trener w Ośrodku 

Jeździeckim Stragona. – Teraz 
bardzo dużo zależy od biura 
Federacji Jeździeckiej. Gdyby 
nam się udało, to byłaby to nie 
tylko promocja dla naszego kra-
ju, ale także dla miasta - mówił 
Marcin Konarski. Budżet, jaki 
jest potrzebny na zorganizowanie 
tego przedsięwzięcia, wynosi 4 
mln zł. – Staramy się o dotacją 
z Ministerstwa Sportu, gdyż 
zdajemy sobie sprawę z tego, że 
to ogromne koszty, które zostaną 
przeznaczone na wpisowe do 
Międzynarodowej Federacji 
Jeździeckiej, nagrody, trasę crossu 
i wiele innych – dodał. Dotych-
czasowe zawody są najlepszą pro-
mocją gminy Strzegom. - Konie 
to świetna marka dla naszego 

miasta, to promocja, 
czego efekty każdy 
z nas dostrzega - sko-
mentował burmistrz. 
– Jest to także aktywne 
źródło spędzania wol-
nego czasu. Powstała 
przecież szkółka jeź-
dziecka. Strzegom to 
już nie tylko granit, ale 
również konie - dodał 
radny Tomasz Mar-
czak. Radni, jeśli tylko 
będzie taka możliwość, 
wyrazili chęć wspar-
cia dla tego przedsię-
wzięcia, którego wy-
niki ogłoszone zostaną 
w lipcu br. 
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Mistrzostwa Europy w gminie?
Wszystko zależy od Federacji Jeździeckiej. Gdyby się udało, to byłaby to nie tylko promocja dla kraju, ale także dla miasta - mówił Marcin Konarski

W sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
3 czerwca br. o godz. 13.00 
odbędzie się LV Sesja Rady 
Miejskiej w Strzegomiu kadencji 
2010-2014.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z LIII 

Sesji Rady Miejskiej w Strze-
gomiu odbytej w dniu 2 maja 
2014 r.

6. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
odbytej w dniu 8 maja 2014 r.

7. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

8. Informacja o pracach prze-
wodniczącego Rady.

9. Rozpatrzenie „Sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy 
Strzegom za 2013 r.”
a) Wystąpienie burmistrza 

Strzegomia – opinia Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie przedłożonego 
przez burmistrza Strzego-
mia sprawozdania z wyko-
nania budżetu.

b) Wystąpienie przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu – opinia Regional-
nej Izby Obrachunkowej 
o wniosku Komisji Rewi-
zyjnej w sprawie absoluto-
rium.

c) Dyskusja.
d) Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego za 
2013 r.,

2) udzielenia burmistrzowi 
Strzegomia absoluto-
rium z tytułu wykonania 
budżetu za 2013 rok.

10. Interpelacje i zapytania rad-
nych.

11. Wnioski i oświadczenia rad-
nych.

12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad.
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Będzie sesja absolutoryjna

Młodzi radni już po raz 
czwarty debatowali nad polep-
szeniem jakości życia miesz-
kańców Strzegomia. Na sesji 
pojawił się m. in. burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta, dyrektor LO w Strze-
gomiu - Tomasz Marczak oraz 
dyrektor OSiR-u - Grzegorz 
Luszawski. Rada dyskutowa-
ła na temat zmian w statucie, 
które zostaną przedstawione na 
czerwcowej sesji. Głosowanie 
dot. ich wprowadzenia odbę-
dzie się z kolei we wrześniu. 
Podczas sesji rozmawiano na 
temat zorganizowania biegów 
na stadionie, które – jak się 
okazało - niestety nie doj-
dą do skutku ze względu na 
remont obiektu, do którego 
niebawem dojdzie. - Gmina 
Strzegom otrzymała dotację 
na przebudowę miejskiego 
stadionu przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. W związku z tym 
jeszcze w tym roku ruszy jego 
przebudowa, a dokładniej jego 
dolnej płyty - mówił burmistrz. 
Młodzi radni poinformowali 
także, że chcą zorganizować 
21 czerwca turniej piłki koszy-
kowej, do którego zapraszają 
zaprzyjaźnione Młodzieżowe 
Rady Miejskie. Ważną kwestią 
było zaprzysiężenie nowego 
radnego, którym został Ma-
teusz Warych. – Chciałbym 
dołączyć do Komisji Bezpie-
czeństwa oraz Komisji ds. Wsi 

- skomentował. W naszym 
mieście niezadowalający jest 
stan ścieżek rowerowych i na 
tym problemie również się 
skupiono. – Do każdej nowej 
drogi, do każdego nowego 
projektu staramy się robić 
ścieżki rowerowe. W tym roku 
już żadna nie powstanie, bo nie 
możemy jej wydzielić osobno, 
gdyż robi się je przy drogach. 
Ta ścieżka rowerowa, która jest 
na Szarych Szeregów cieszy się 
uznaniem mieszkańców i chęt-
nie z niej korzystają - mówił 
burmistrz Zbigniew Suchy-
ta. Przewodniczący MRM, 

Konrad Fornal wspomniał 
również o chęci zorganizowa-
nia w Strzegomiu „Festiwalu 
Kolorów” nawiązującego do 
Święta Holi, podczas którego 
uczestnicy obrzucają się kolo-

rowym proszkiem: - Byłaby to 
fajna i wesoła zabawa i podej-
rzewam, że chętnie by się do 
niej przyłączyli mieszkańcy 
- skomentował. 

kw

Mają pomysły na organizację wolnego czasu młodym
Młodzi radni po raz czwarty debatowali nad polepszeniem jakości życia dzieci i młodzieży z gminy

Młodzi radni zorganizowali 
po raz pierwszy taką akcję 
i cieszyła się ona sporym zain-
teresowaniem. - Ku naszemu 
zaskoczeniu chętni przychodzili 
już nawet przed 9.00 – mówi 
Konrad Fornal, przewod-
niczący Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. Zare-

jestrowały się 32 osoby, niestety 
tylko 22 z nich mogły oddać 
krew. - Dziękujemy wszystkim 
za przybycie i chęci. Cieszy-
my się, że przyszło tyle osób, 
które chciały pomóc i które 
poświęciły swój czas. Krew to 
dar niezbędny do zachowania 
życia i zdrowia - zaznacza 

Barbara Grad, zastęp-
ca przewodniczącego 
MRM. Po oddaniu 
kr wi  na  każdego 
czekał słodki po-
częstunek. - Mamy 
nadzieję że w lipcu 
będzie nas jeszcze 
więcej! – kończy

Mieszkańcy Strzegomia oddali krew
Zarejestrowały się 32 osoby, niestety tylko 22 z nich mogły oddać krew. - Mamy nadzieję że w lipcu będzie nas jeszcze więcej! - mówi Konrad Fornal

Zaprzysiężenie nowego radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, dyskusja nt. zmian w statucie, omówienie 
stanu ścieżek rowerowych - to tylko niektóre z licznych kwestii poruszanych podczas IV Sesji MRM, która odbyła się 
22 maja br. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kandydatura Morawy oraz francuskiego Fontaineble-
au zostały zakwalifikowane przez Międzynarodową 
Federację Jeździecką do drugiego etapu aplikacyjnego 
w związku z organizacją mistrzostw Europy seniorów 
we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego 
w sierpniu 2017 r. 

19 maja br. w godzinach od 9.00 do 13.30 w hali sportowej OSiR w Strzegomiu odbyła się 
zbiórka krwi zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miejską. Ten dar życia oddawały za-
równo osoby młodsze, jak i starsze. Każdy, w miarę swoich możliwości, chciał pomóc.

Mistrzostwa Europy seniorów rozgrywane są co 2 lata, a ich ranga sportowa 
porównywalna jest z mistrzostwami świata czy też igrzyskami olimpijskimi. 
Jest to niezwykle prestiżowa impreza jeździecka, w której uczestniczą najlepsi 
jeźdźcy Europy.

z optymizmem 
w głosie Konrad 
Fornal.



ROZWój SOłECTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Kostrza  i Jaroszów 

Wykonawcą robót związa-
nych z budową kanalizacji była 
firma ZURBiI Jan Chrożnow-
ski z siedzibą w Wojcieszycach. 
Wartość zadania wyniosła bli-
sko 2,2 mln zł. Niemniej ważną 
była realizacja podłączeń bu-
dynków do nowo wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej z udzia-
łem dofinansowania z gminy 
Strzegom oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu priorytetowego „Do-
finansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz pod-

łączeń budynków do zbiorcze-
go systemu kanalizacyjnego”. 
W Kostrzy wykonano 98 szt. 
podłączeń o łącznej długości 
1 172,10 mb. Koszt inwestycji 
zamknął się w kwocie 317,9 
tys. zł. W 2012 r. udzielono 
z budżetu gminy dotacji w wy-
sokości 25 289 zł na malowanie 
kościoła pw. Podwyższonego 
Krzyża Świętego w Kostrzy. Na 
terenie sołectwa Kostrza zostały 
przeprowadzone liczne prace 
w ramach bieżącego utrzymania 
dróg i chodników na Terenie 
Miasta i Gminy Strzegom. 
W 2012 r. wykonano przebudo-
wę przepustu pod drogą w oko-
licy kościoła z wykonaniem 
nowego przykrycia betono-
wego. Przebudowano również 
przepust pod ul. Borowską 
z wykonaniem nawierzchni mi-
neralno-bitumicznej oraz z wy-
konaniem dodatkowego wpustu 

ulicznego. Na terenie sołectwa 
wykonano remonty cząstkowe 
nawierzchni mineralno-bitu-
micznych. Przekazano również 
materiały budowlane w postaci 
mieszanki granitowej o frakcji 
0-31,5 na wyrównanie drogi 
w kierunku cmentarza oraz ma-
teriały w postaci farby, zaprawy 
murarskiej, tynkarskiej itp. Te 
materiały sołectwo wykorzy-
stało do odnowy przystanku 
oraz do odrestaurowania ogro-
dzenia przy świetlicy wiejskiej 
oraz pomalowania urządzeń 
rekreacyjnych (ławki, kosze 
itp.) W 2013 r. wykonano prze-
budowę przepustu na drodze 
Kostrza – Zimnik. Wykonano 
remonty cząstkowe nawierzch-
ni mineralno-bitumicznych. 
Przekazano materiały budow-
lane do odnowienia przystanku 
autobusowego. Wykonano 
remont odcinka kanalizacji 
deszczowej na ul. Kościuszki 
(naprawa załamanego kanału 
na odcinku ok. 3 mb). Sporo 
inwestowano również w budy-
nek miejscowej szkoły, do któ-
rego przeniesiono bibliotekę 

wiejską i punkt lekarski, w któ-
rym nastąpiła również zdecy-
dowana poprawa warunków 
przyjęć mieszkańców przez 
lekarza. W roku 2011 wymie-
niono 3 szt. okien w szkole, rok 
później wykonano instalację 

elektryczną w całym budynku 
szkoły i przebudowano część 
pomieszczeń na punkt lekarski. 
W 2013 r. pomieszczenia te 
zaadaptowano, a także podłą-
czono kanalizację sanitarną do 
budynku szkoły.

W Kostrzy istniał gotycko- 
renesansowy dwór z około po-
łowy XVI w., przebudowany 
i odbudowany pod koniec XVI 
w. Około 1730 roku zbudowano 
na jego miejscu barokowy pałac, 
który został przebudowany pod 
koniec XIX w. Po 1945 roku był 
nieużytkowany, co spowodowało, 
że popadł w ruinę. Niegdyś był 
on otoczony fosą. Zachowała się 
jedynie część murów. Umiejsco-
wiony był w parku krajobrazowym 

z XVIII w. zmienionym w XIX 
w. Obok stały zabudowania fol-
warczne. W parku rósł pomni-
kowy dąb. Jego właścicielem był 
Jakub von Tschirnhaus. Dziś stoi 
pusty. Cennym zabytkiem sakral-
nym wsi, malowniczo położonym 
w jej centrum, jest kościół p.w. 
Podwyższonego Krzyża Świętego. 
Pierwotny kościół w tym miejscu 
był wzmiankowany w 1374 r. 
W obecnej postaci powstał praw-
dopodobnie na początku XVI w. 

Przebudowany i rozbudowany 
w XVIII w. Wtedy to powstała 
m.in. zakrystia. W 1804 r. od 
strony pd. dostawiono kaplicę. 
Świątynia była remontowana 
m.in. w 1964 i 1973 r., ostatnio 
na początku XXI w. Do najcen-
niejszego wyposażenia należy 
renesansowa, drewniana, polichro-
mowana ambona z 1585 r., ozdo-
biona postaciami ewangelistów. 
Ponadto, drewniane figury z ok. 
poł. XVI i XVIII w., a także poli-
chromowany ołtarz z końca XVII 
w. i XVIII - wieczne obrazy olejne.  
Wokół kościoła kamienny mur, 
w którym umieszczono kapliczkę 
pokutną. 

Chlubą wsi jest wspomniany na 
wstępie ZF „Kostrzanie”, który od 
23 lat zespół jest gospodarzem 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru w Strzegomiu. Miesz-
kańcy są także zadowoleni, że we 

wsi działa prężnie Stowarzyszenia 
Klubu Sportowego „Sokół”, dzięki 
któremu cały czas rozwija się 
działalność sportowa w sołectwie. 
Wiceprezes klubu, Krzysztof Ku-
stra już dziś w imieniu zarządu za-
prasza do Kostrzy na uroczystość 
10-lecia klubu, która przypada 
na 2015 rok. Zadbane boisko, 
nowe trybuny, bramki i piłko 

chwyty pozwalają stwierdzić, że 
działalność klubowa i szkolna jest 
prowadzona z pasją, a mieszkańcy 
potrafią zadbać o mienie wspólne. 
Od 1 stycznia 2013 r. działa we 
wsi Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju wsi Kostrza, którego 
podstawowym zadaniem jest 
pozyskiwanie zewnętrznych środ-
ków finansowych. Rada Sołecka 
inspiruje mieszkańców do działań 
na terenie wsi. Wiele już zostało 
zrobione, ale wiele jeszcze zadań 
jest nakreślonych na przyszłość. 
- Marzy mi się, by wszystko, co 
tu się dzieje przełożyło się na 
jakość życia w gminie, by Kostrza 
była najpiękniejszą wsią w gmi-
nie Strzegom – mówi Tomasz 
Jeziorski, sołtys wsi. W dzieło 
upiększania wsi włączają się także 

przedsiębiorstwa działające na 
terenie sołectwa np. Firma Kwarc, 
która zafundowała najmłodszym 
mieszkańcom wsi plac zabaw oraz 
Firma Górbeh - Paweł Jeziorski, 
która przekazała materiał na bu-
dowę chodników we wsi. – Ważna 
jest chęć i dobra wola ludzi, którzy 
myślą podobnie jak my, a wtedy 
uporamy się ze wszystkimi zada-
niami – podkreśla sołtys. 

W Kostrzy wiele się zmieniło
Sporo się tu inwestuje, w tym m.in. w budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i budynek szkoły, do którego przeniesiono bibliotekę wiejską i punkt lekarski

W upiększanie Kostrzy włączają się m.in. przedsiębiorstwa działające na terenie sołectwa. Co się tu zmieniło i dlaczego warto zobaczyć to miejsce?

Naczelnym zadaniem inwestycyjnym w sołectwie Kostrza była budowa kanalizacji sani-
tarnej. Odbiór robót nastąpił w grudniu 2012 roku. W ramach tej inwestycji wybudowano: 
6,16 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 6,08 km ks grawitacyjnej i 0,08 km ks tłocznej 
oraz 2 przepompownie, w tym 1 przydomową. Ale to nie jedyne zadanie wykonane tu 
w ostatnich latach. 

Fundusz  na 
ważne sprawy
Fundusz sołecki 
w Kostrzy,  któ-
rym  dysponu-
je  sołtys  wraz 
z Radą Sołecką, 
jest wydawany 
gospodarn ie . 
W 2011r.  zaku-
piono piłkochwyt 
na boisko w Ko-
strzy i wykonano 
montaż okien. W 2012  r.  zakupiono kosiarkę  i  kosę  spalinową, wykonano 
remont  świetlicy wiejskiej,  zakupiono  i  zamontowano drzwi wejściowe do 
świetlicy,  roletę  antywłamaniową  do  garderoby,  pomalowano  dużą  salę 
świetlicy oraz wykonano remont sanitariatów. W 2013 r. dokonano zakupu 
drewnianych  altan,  pawilonu  ogrodowego,  roślin  ozdobnych,  ogrodzenia, 
materiałów budowlanych na doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie. 
W 2014 r. zaplanowano zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia OSP oraz 
wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  zagospodarowanie 
działki gminnej nr 144/23 na cele rekreacyjno-sportowe. 

Choć wieś otacza osiem czynnych kamieniołomów i kwitnie przemysł kamieniarski, to 
chlubą wsi jest słynny na cały świat zespół folklorystyczny „Kostrzanie”, który już od 1985 
r. sławi gminę Strzegom w kraju i poza jego granicami. Wieś ma również wiele pięknych 
zakątków i ciągle się zmienia. - Marzy mi się, by Kostrza była najpiękniejszą wsią w gminie 
Strzegom – mówi Tomasz Jeziorski, sołtys wsi

Granitem, folklorem, karpiem słynąca

Sołtys: Tomasz Jeziorski 
Liczba ludności: 718 
Powierzchnia: 5,13 km2 
Gęstość zaludnienia: 149,7 
osób/km2 
Powierzchnia użytków rolnych: 
308,46 ha 
Lasy i grunty leśne: 101,13 ha

Agata i Marek Białomyzy prowadzą gospodarstwo rolne, ale pasjonują się 
hodowlą karpia i wędkowaniem. Staw mają na trasie Kostrza – Rogoźnica. 
I tu zaczęła się historia produktu lokalnego Kostrzy - karpia przyrządzanego 
na  różne  sposoby: wędzony,  pieczony,  grillowany,  faszerowany  króluje  na 
stołach podczas uroczystości gminnych. Odpoczynek na świeżym powietrzu 
w cieniu starych dębów, grillowanie  i degustacja samodzielnie złowionego 
karpia sprawią każdemu satysfakcję, kto zawita na odpoczynek do Kostrzy, 
będąc na trasie do Gross-Rosen.
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Tomasz Wenek lubi spędzać 
czas wolny na świeżym po-
wietrzu. Na co dzień pracuje 
w zakładzie kamieniarskim. 
Pasjonuje się wędkarstwem, 
którym od wielu pokoleń zaj-
muje się jego rodzina. Początki 
zainteresowania hobbystycz-
nego wiążą się z wyjazdami 
z dziadkiem do Olejnicy. Na-
leży do Koła Wędkarskiego 
„Wierzbiak” w Mściwojowie, 
w którym aktywnie działa na 
rzecz środowiska, z kolegami 
sprzątając ze śmieci zbior-
nik „Wierzbiak”. Apeluje do 
wszystkich o utrzymanie po-
rządku w środowisku. Week-
endowe śmieci utrudniają 
wypoczynek innym i pracę 
wędkarzy. Pierwszą wędkę 
zrobił sobie sam z leszczy-
nowej witki, później dostał 
prawdziwą od dziadka. Obec-
nie ma sprzęt, jak sam mówi, 
średniej klasy. Oprócz sprzętu 
tj. wędki, namiotu, śpiwora, 
łóżka wędkarskiego, wędkarz 
musi przede wszystkim zadbać 
o zdrowie. Jego najważniejsze 
i największe trofeum to 15-
kilogramowy karp, którego 
złowił w Mściwojowie. Jest 
bardzo dumny z tego, że razem 
z kolegami wywalczyli górny 
wymiar dla karpia, ustalony na 

65 cm. Powyżej tego wymiaru 
karp złowiony nie może być 
zabrany do domu, a do 65 cm 
można. - Karp jest bardzo 
sportową i waleczną rybą, 
gdyby nie było takich wymia-
rów, gdyby wędkarze nie dbali 
o niego, to by go już nie było. 
Więcej karpi jest złowionych 
niż wpuszczonych. Wędka-
rze odnoszą się do karpia 
z dużym szacunkiem i dbają 
o niego - zaznacza. Wędko-
wanie dla niego nie wiąże się 
ze zdobywaniem pożywienia, 
tylko z relaksem. – Lubię 
kontakt z przyrodą, odpoczy-
nek nad wodą, biwakowanie, 
ale przede wszystkim lubię 
przebywać z rodziną na łonie 
natury. Łączą nas wspólne 
zainteresowania – wyznaje. 
Obecnie wędkuje rodzinnie 
z żoną i córką Justyną, któ-
ra połknęła bakcyla, dzięki 
ojcu. Justyna ma 12 lat i jest 
uczennicą szóstej klasy, PSP 
w Kostrzy. Hobby nie prze-
szkadza jej bardzo dobrze się 
uczyć. Zna wszystkie tajniki 
wędkowania. – Bardzo lubię 
wędkować z tatą. To świetna 
zabawa i daje dużo radości. 
Wędkowanie sprzyja sku-
pieniu, wypracowuje nawyk 
koncentracji – twierdzi. 

Franciszek 
W o ł o w i e c 
pasjonuje się 
grafiką. Lubi 
rysować oko-
liczne zabytki 
architektury, 
przyrodę i kra-
jobrazy. Urze-
k a j ą c e  p o d 
t y m wzg l ę-
dem są oko-
lice Strzego-
mia, Kostrzy, 
Dobromierza 
i Rogoźnicy. 
– Najbardziej 
l u b i ę  r y s o -
wać drzewa. 
W nich upa-
t r u j ę  m o j e j 
duszy - mówi. 
Piękno daw-
nych krajobra-
zów odtwarza 
na podstawie starych widokó-
wek lub obrazów, utrwalonych 
na przedmiotach użytkowych. 
Tak powstała panorama Ko-
strzy, najpiękniejsza praca 
i najbliższa jego sercu. Widok 
ogólny Kostrzy odnalazł na 
XIX filiżance. Zainspirowany 
nim w sposób mistrzowski 
naszkicował relikty przeszłości, 
tworząc wierną, choć formatem 
o wiele większą kopię XIX - 
wiecznego krajobrazu. Dziś 
panorama Kostrzy zdobi ściany 
jego domu, choć częściej jest 
eksponowana na wystawach 
autorskich. Podziękowania kie-
ruje w stronę dyrektor szkoły 
Haliny Wydmuch, która orga-
nizuje wystawy, projekty i wer-
nisaże jego prac, by promować 
lokalną sztukę i zachęcić dzieci 
do rysowania. - Grafika to 
utrwalenie krajobrazu, który 
za chwilę może się zmienić, 
to ocalenie go od zapomnie-
nia. Rysowanie to swoisty 
zapis historii, wykonany kreską, 

utrwalony obrazem - komen-
tuje. Podpatrywaliśmy warsz-
tat rysownika, który nie jest 
skomplikowany, więc każdego 
na to stać. - Blok rysunkowy, 
ołówek, cienkopis, tusz i oczy-
wiście szkło powiększające, by 
z precyzją oddać detal – wylicza 
mistrz kreski. Technika pracy 
nad graficznym przedstawie-
niem rzeczywistości wymaga 
skupienia i cierpliwości. - Naj-
pierw rysuję szkic ołówkiem, 
później nanoszę szczegóły 
rysunku, a na końcu dopra-
cowuję detal tuszem. Szukam 
piękna w szarości - twierdzi. 
W pracach pana Franciszka 
ożywa nie tylko architektura, 
przyroda, ale i motywy z ko-
strzańskich baśni i legend, 
opowiadających o strasznym 
dworze czy cudownym źródeł-
ku. Franciszek Wołowiec sięga 
do źródeł historycznych, archi-
wów i bibliotek niemieckich, 
bowiem historia inspiruje go 
do poszukiwania pierwotnego 
obrazu.

Wędkowanie ich pasją rodzinną Poszukuje piękna w szarości

– Lubię moją wieś i lubię lu-
dzi. Zawsze chciałem pomagać. 
Lubię działać na rzecz poprawy 
wizerunku naszej wsi – mó-
wił sołtys Tomasz Jeziorski. 
O tym, że jest właściwą osobą 
na właściwym miejscu, świadczą 
wypowiedzi członków Rady 
Sołeckiej i mieszkańców. - Ta-
kiego sołtysa jak w Kostrzy, nie 
ma w żadnym sołectwie w gmi-
nie. Jego priorytetem są dzieci, 
którym poświęca dużo czasu. 
Jest magistrem fizjoterapii, 
więc dba o nich i o ich właściwy 
rozwój fizyczny. Osobiście pro-
wadzi kółko sportowe – mówi 
Agnieszka Wenek. – Młody, 
ambitny stanowczy, potrafi 
pracować i rozmawiać z ludźmi 
i oczywiście ich słuchać - pod-

kreśla Krzysztof Kustra. 
– Lubi wyzwania i dba, 
by wieś była najpięk-
niejszą wsią dolnoślą-
ską - zaznaczają inni 
członkowie Rady 
Sołeckiej. Rada So-
łecka wraz z soł-
tysem podejmuje 
dużo wyzwań. Jej 
członkowie poświę-
cają dużo wysiłku 
i czasu prywatnego 
na realizację nakreślo-
nych przez siebie planów. 
Marzeniem rady jest upo-
rządkowanie terenu gminnego 
naprzeciwko remizy i budowa 
tam dla młodzieży toru do jazdy 
na wrotkach oraz postawienie 
nieopodal krzyża kamiennego, 

który byłby przystanią zadumy 
dla osób starszych, tak bardzo 
tego pragnących. Wiele działań 
z tym związanych wykonają 
w czynie społecznym, dając 
materiał i oferując pracę. Są też 

uc iąż l i-

wości 
życia w sołectwie Kostrza, jakim 
jest zapylenie i transport cięża-
rowy, ale i z tymi problemami 

się uporano. – Zapy-
lenie nie przeszkadza 
nam w codziennym 
życiu, nauczyliśmy się 
z tym żyć. W ramach 
swoistej rekompen-
saty staramy się wraz 
z Radą Sołecką po-
zyskiwać od firm ka-
mieniarskich środki 

na zorganizowa-
nie wakacji dla 

najmłodszych 
m i e s z k a ń -
ców Kostrzy. 
D u ż ą  ro l ę 
odgrywa tutaj 
Stowarzysze-
nie „Aktywna 
Kostrza”, które 

także pozysku-
je zewnętrzne 

środki finansowe 
– informuje Tomasz Jeziorski. 

Kostrza każdemu kojarzy się 
oczywiście z zespołem folklo-
rystycznym „Kostrzanie”, który 
jest wizytówką nie tylko samej 
wsi, ale całej gminy Strzegom. 
W tym sołectwie prężnie działa 

również klub sportowy Sokół 
Kostrza, PSP im. Jana Pawła 
II, która była pierwszą szkołą 
w gminie, noszącą imię wiel-
kiego Polaka, Papieża, obecnie 
już świętego. Połączenie trzech 
instytucji i zlokalizowanie ich 

w jednym budynku szkoły 
było przysłowiowym „strza-
łem w 10”. - Zależy mi na 
tym, aby kostrzanom żyło się 
lepiej i będę robił wszystko, co 
w mojej mocy, aby tak właśnie 
się stało – kończy sołtys. 

Dbają o swoją małą ojczyznę 
Członkowie Rady Sołeckiej poświęcają dużo wysiłku i czasu prywatnego na realizację nakreślonych przez siebie planów na rzecz rozwoju swojej wsi

Tomasz Jeziorski, sołtys wsi Kostrza, jest młodym społecz-
nikiem, cieszącym się poważaniem i uznaniem mieszkańców 
wsi. Choć pracuje zawodowo, piastując kluczowe stanowi-
sko w zakładzie kamieniarskim i ma swoje prywatne życie, 
zawsze znajduje czas na działalność społeczną. Pomaga mu 
Rada Sołecka w składzie: Katarzyna Broda, Ryszard Łu-
czyński, Agnieszka Wenek, Ewa Zając i Jolanta Zimka.

Helena Szerszeń swoje życie 
związała z folklorem, którym 
zainteresowała się w 1975 roku. 
W skład zespołu weszła razem 
z mężem trzy lata później. Ge-
nezy zespołu, jak zaznaczyła, 
należy szukać w działalności 
Koła Gospodyń Wiejskich, któ-
rego ówczesną przewodniczącą 
była Natalia Łęska. Pierwszą 
formą zespołu byli „Przyja-
ciele Kostrzan”. Zmieniały się 
władze, kierownicy zespołu, 
zmieniały się miejsca prób - od 
garażu do świetlicy, a później 
-sal koncertowych krajowych 
i zagranicznych, zmieniła się 
nazwa zespołu na „Kostrzanie”, 
a pani Helenka trwa niezmien-
nie przy zespole, opiekując 
się już czwartym pokoleniem  
„Kostrzan”. Jak wspomina, oży-
wienie artystyczne i odrodzenie 
zespołu nastąpiło, gdy kierow-
nikiem został obecny burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta. - Nowe stroje, profesjo-
nalni instruktorzy, kapela pod 
kierownictwem Sławomira 
Glinkowskiego i choreograf 
Jolanta Misztal oraz zapał 
burmistrza spowodował napływ 
młodych ludzi do zespołu, 
obalenie stereotypów, że folk-
lor to coś niemodnego… i tak 
zaczęła się międzynarodowa 

kariera zespołu „Kostrzanie” 
- komentuje. O burmistrzu 
Zbigniewie Suchycie, kierow-
niku zespołu, mówi w samych 
superlatywach. – Wspaniały 
organizator, potrafi dzieci zain-
teresować programem. Wie, że 
musi być czas na ciężką pracę, 
ale i na wypoczynek. Burmistrz 
kocha folklor, zespół jest jego 
dzieckiem – twierdzi. Pani 
Helenka jest kimś wyjątko-
wym w zespole. Robi wianki, 
rekwizyty do obrzędów, pierze, 
prasuje, krochmali, przeszywa 
stroje z dorosłych na dzieci, 
by służyły w każdym wieku, 
uczy, wychowuje, stwarza ro-
dzinną atmosferę i po prostu 
zawsze jest, stwarzając poczu-
cie bezpieczeństwa i radości, 
bo poczucie humoru nigdy jej 
nie odstępuje. Przez członków 
zespołu jest określana fami-
liarnie - „Ciocia”. I nic w tym 
dziwnego, bo pani Helenka 
traktuje wszystkich, jak swoje 
dzieci. Praca w zespole daje jej 
satysfakcję i przyjemność. Cie-
szy się z tego, że wiele człon-
ków zespołu dzięki wysokim 
wymaganiom im stawianym, 
ukończyło studia, zobaczyło 
świat, nabyło wiedzę nie tylko 
o kraju, ale i o swoim miejscu 
w świecie.

Folklor to całe jej życie
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Efektem tych zmian było 
wybudowanie jednego z dwóch 
tego typu obiektów na terenach 
wiejskich, Orlika – za kwotę 
ponad 1,1 mln zł oraz wyko-

nano projekt budowy budynku 
wielofunkcyjnego ze świetlicą 
i remizą strażacką – koszt wyko-
nania dokumentacji projektowej 
– prawie 82 tys. zł. W 2013 r. za-

kończono budowę placu zabaw 
w ramach programu „Radosna 
Szkoła” – ponad 117 tys. zł. 
W 2014 r. zakończono budowę 
placu zabaw na tzw. „Hote-
lach”, dofinansowaną ze środków 
LGD. Gmina systematycznie 
finansuje również działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz klubu sportowego Unia 
Jaroszów. W latach 2012 -2013 
wykonano dwa duże przepusty 
pod tzw. drogą marszałkowską 
wraz z konserwacją ok. 150 
metrowego odcinka rowu. Wy-
konano również doraźny remont 
rowów przy drodze Jaroszów 
– Morawa na odcinku ok. 500 
mb. W 2012-2013 wykonano 
liczne doraźne remonty dróg 
szutrowych. Ważnym zadaniem 
we wsi Jaroszów była budowa 
kanalizacji sanitarnej, która 
została zakończona w 2012. 
W ramach realizacji zadania 
wybudowano 13,77 km sieci 
kanalizacji sanitarnej, w tym 
10,2 km ks. grawitacyjnej i 3,57 
km ks. tłocznej oraz 2 przepom-

pownie. Wykonawcą była firma 
Eko-Wod Sp. z o.o. z siedzibą 
w Świdnicy. Wartość kontraktu: 
4 778,1 tys. zł. W 2013 r. zakoń-
czono realizację podłączeń bu-
dynków do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej z udzia-
łem dofinansowania z gminy 
Strzegom oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu priorytetowego „Do-
finansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz pod-
łączeń budynków do zbiorcze-
go systemu kanalizacyjnego.” 
Tylko w roku 2013 wykonano 
w Jaroszowie 88 szt. podłączeń 
o łącznej długości 1 297,40 
mb. Koszt brutto 350,4 tys. zł. 
Na terenie sołectwa Jaroszów 
zostały przeprowadzone prace 
w ramach bieżącego utrzymania 
dróg i chodników: w 2011 r. 
odtworzono rów odwadniający 
posesję nr 12,11,10 (od strony 
pól). Wykonano wyrównanie 
nawierzchni szutrowej na dro-
dze prowadzącej do garaży 

oraz na drodze prowadzącej do 
cmentarza komunalnego. Prze-
prowadzono remonty cząstkowe 
nawierzchni mineralno-bitu-
micznych na drodze prowadzą-
cej do osiedla oraz na drodze 
do osiedla „Hotele”. W okresie 
trzech ostatnich lat wyremonto-
wano korytarze trzech baraków 
(Hotele) i wymieniono drzwi 
wejściowe do nich. Obecnie 
wykonywane jest zadanie „Prze-

budowa drogi gminnej prowa-
dzącej do Cmentarza w Jaro-
szowie wraz z odwodnieniem”. 
W chwili obecnej rozpoczęte są 
prace związane z wykonaniem 
zjazdów z drogi. Na terenie so-
łectwa aktywnie działa Gminna 
Spółka Wodna „ Strzegom”, 
która udrożniła około 2 651 mb 
rowów oraz wykonała drenaż 
0,10 ha gruntów ornych, na 
łączną kwotę 32 567 zł. 

Jaroszów, największa i naj-
ludniejsza wieś gminy Strze-
gom, usytuowaną jest  na 
obrzeżach Wzgórz Strze-
gomskich i Jaroszowskich. 
Jej nazwa pochodzi od Jaroz, 

zdrobniałej formy imienia 
Hieronim. Pierwsze zapiski 
o wsi sięgają roku 1149-1150, 
kiedy to biskup wrocławski 
Walter nadał dziesięciny ze 
wsi Jaroszów konwentowi 

kanoników regularnych, św. 
Augustyna na Piasku we 
Wrocławiu. Tymże też augu-
stianom książę Henryk Śląski 
wynagrodził szkody, nadając 
im w 1259 daniny w zbożu 
m.in. również z Jaroszowa. 
Obecnie Jaroszów jest wsią 
przemysłowo- rolniczą o łań-
cuchowym charakterze zabu-

dowy. Wielu mieszkańców za-
trudnionych jest w Zakładach 
Materiałów Ogniotrwałych. 
Obecność na tych terenach 
bogatych złóż glin ognio-
trwałych przyczyniła się do 
uruchomienia przy zakładzie 
palarni glin ogniotrwałych. 
Równie ważnym zakładem 
była Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna „Nowe 
Życie” czy stadnina 
koni. Jaroszów należał 
do najaktywniejszych 
wsi w gminie. Aktu-
alnie uwidacznia się 
tutaj miejski charakter. 
Wieś jest w pełni zwo-
dociągowana. W hi-
storię Jaroszowa wpi-
sała się chlubnie Szko-
ła Podstawowa, która 
powstała w 1945 roku, 
i której założycielami 
byli Kazimiera i Cze-
sław Nowakowie. Lata 
funkcjonowania szkoły 
to dynamiczny rozwój 
sportowy i artystycz-

ny mieszkańców. W 1957 
roku powstał Klub Sportowy 
„Unia”, co zmotywowało do 
urządzenia przy szkole boiska 
w latach 60-tych. Zabytko-
wy budynek nr 36 spełnia 
w Jaroszowie wiele funkcji: 
mieści się tu biblioteka, świe-
tlica, sala gimnastyczna oraz 
poczta. Prawie równolegle ze 

szkołą powstało przedszkole, 
nad którym patronat spra-
wowało JZMO. Mieszkańcy 
Jaroszowa pamiętają o śp. 
Walentym Wyrwie, który od 
1957 roku prowadził przyza-
kładową świetlicę. To właśnie 
dzięki niemu możemy uzy-
skać wiele cennych informacji 
o początkach wsi czy losach 
przybyłych tu przesiedleńców. 
Aktualnie wieś jest niezwykle 
zmodernizowana, w krajo-
brazie wsi jest wiele nowych 
obiektów, wykonano wiele 
inwestycji, a mieszkańcy są 
dumni z tego, że ich mała 
ojczyzna stale się rozwija 
i z dnia na dzień pięknieje.

jaroszów już w nowej odsłonie 

Ta wieś pięknieje nam z dnia na dzień 

Szereg remontów dróg, budowa kanalizacji sanitarnej czy placu zabaw, remont rowów i wiele innych inwestycji już wykonano. Teraz ocieplana będzie  szkoła 

To miejsce warto zobaczyć! Dzięki śp. Walentemu Wyrwie możemy uzyskać wiele cennych informacji o początkach wsi czy losach przybyłych tu przesiedleńców

Mieszkańcy  już  cieszą  się  z  kolejnego  działania  inwestycyjnego,  jakim 
jest  termomodernizacja  budynku  szkoły  podstawowej wraz  z wymianą 
stolarki okiennej. Tak wyposażonej szkoły jak Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jaroszowie nie ma w naszej gminie. Zmiany w organizacji, zarządzaniu 
i estetyce kompleksu szkolnego rozpoczęły się w 2011 r., gdy do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego włączono Gimnazjum. Prężnie działa dyrekcja i Rada 
Rodziców. W roku 2012 przeprowadzono remont kapitalny I części sanitariatów 
uczniowskich w pawilonie, w roku 2013 zainstalowano monitoring Gimnazjum, 
w budynku PP wyremontowano szatnię i zakupiono meble, wyremontowano 
sanitariaty  dziewcząt w  szkole  podstawowej. Do  tego  jeszcze wykonano 
projekt budowlany na odwodnienie i osuszenie terenu przy budynku szkolno-
przedszkolnym i wykonano naprawę dachu budynku szkolnego, jak również 
renowację sal lekcyjnych w pawilonie szkolnym, sali gimnastycznej, pokoju 
nauczycielskiego, ławek na podwórku szkolnym oraz przygotowano projekt 
termomodernizacji budynku szkoły podstawowej. Wykonano przyłącze budynku 
szkolno-przedszkolnego Jaroszów 37 do kanalizacji lokalnej. 

W 2012 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Jaroszów, co umożliwiło 
wybudowanie boiska wielofunkcyjnego oraz przeznaczono 
tereny pod budowę przychodni zdrowia oraz budynku wie-
lofunkcyjnego (remiza, świetlica wiejska). 

Fundusz sołecki dla wszystkich jaroszowian
Fundusz sołecki Jaroszowa przeznaczany jest na wsparcie organizacji pożytku publicznego – OSP, Unii Jaroszów, integrację mieszkańców Ruska i Jaroszowa i działalności szkoły. W 2014 r. 
planuje się wykonanie dojścia do budynku nr 136A i 137 w Jaroszowie, zakup pomocy i sprzętu do przedszkola, zakup sprzętu i materiałów na doposażenie i odnowienie wnętrza świetlicy 
wiejskiej. Zakup siatek do piłkochwytów dla klubu Sportowego „Unia” Jaroszów. W 2013 r. zakupiono kompresor powietrza na doposażenie dla OSP, meble na doposażenie PSP w Jaroszowie 
oraz zakupiono zestawy plenerowe – stoły i ławy, patelnię gazową, telewizor oraz materiały i sprzęt sportowy na działalność organizacyjną świetlicy. W 2012 r. dokonano zakupu szafek do 
szatni szkolnej w gimnazjum, namiotu, stołów i ław plenerowych oraz zakupiono komputer z oprzyrządowaniem i tuszem do drukarki na świetlicę. W 2011 r. zakupiono sprzęt sportowy dla 
gimnazjum, wykonano oświetlenie hoteli, zakupiono pompę szlamową dla OSP oraz węże do motopompy. Zadbano także sprzęt sportowy, zakupiono piłki, bramkę – zabawkę, a także inne 
zabawki. 

Jaroszów to wieś z licznymi organizacjami, aktywnymi 
mieszkańcami, urodzajnymi glebami i miododajnymi po-
lami – mówią mieszkańcy. - Jaroszów to wieś, przed którą 
są wielkie wyzwania i duże oczekiwania – mówi Grażyna 
Bosek. 

Sołtys: Zbigniew Kołodziej 
Liczba ludności: 2116 
Powierzchnia: 15,03 km2 
Gęstość zaludnienia: 145,3 
osób/km2 
Lasy i użytki leśne: 102, 53 ha 
Powierzchnia użytków rolnych: 
1 179,27 ha

W Jaroszowie występuje wiele miejsc godnych uwagi i odwiedzenia. Wśród nich jest kościół parafialny pw. Świętego Jana Chrzciciela, wpisany do rejestru zabytków, który powstał przed rokiem 1266. Był budowlą murowaną ze sklepionym 
prezbiterium i z nawą nakrytą stropem. W 1869 r. został zastąpiony przez nową budowlę, wzniesioną w stylu neogotyckim z zachowaniem gotyckiej wieży. W końcu XIX w. kościół poświęcony był czci św. Jana Chrzciciela. Wewnątrz skromne 
XIX w. wyposażenie. Kościół parafialny położony jest w centrum wsi przy głównej ulicy, wokół otoczony murem. Wzdłuż muru rosną dorodne lipy i kasztany. Na południe od kościoła, na cmentarzu stoi mauzoleum rodzin Kasper i Gurlich z XIX w. 
Zabytkowy jest także zespół dworski, dawniej użytkowany przez stadninę koni, pochodzący z XVIII w. Obory, stajnie i wozownia pochodzą z przełomu XVIII/XIX w. Na uwagę zasługują duże, wielobudynkowe zagrody XIX w. W Jaroszowie znajdują 
się trzy krzyże pokutne, dwa wmurowane w ściany muru kościoła i jeden przy drodze do Skarżyc. Ponadto wzdłuż drogi prowadzącej z Jaroszowa do kamieniołomów na Wzgórzach Jaroszowskich znajdują się trzy kapliczki przydrożne. Zostały 
one wymurowane z cegieł ogniotrwałych połączonych zaprawą wapienną lub glinianą pochodzą prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku. Daszek pokryty jest dachówką. Są to murowane kapliczki słupkowe z wnęką. We wnękach znajdują się 
obrazy: w pierwszej Matki Boskiej, a w drugiej obraz Chrystusa. W pierwotnej wersji we wnękach znajdowały się figurki świętych. Obecnie kapliczki te są bardzo zaniedbane i zniszczone. Prawdopodobnie kapliczki stanowiły część drogi krzyżowej 
prowadzącej do kościoła w Strzegomiu. Nawiązują one także do starej tradycji słowiańskiej zawierzenia pól i plonów panu Bogu.
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Bożena Kołodziejczyk jest 
mistrzynią haftu krzyżykowego, 
którym pasjonuje się od zawsze. 
W arkana sztuki wprowadziła 
ją mama.- Nie krzyżykuję do 
szuflady - zaznacza. Jej obrazy 
zdobią ściany domu, są tematycznie 
wieszane w poszczególnych po-
mieszczeniach. W kuchni królują 
kwiaty, w pokoju papież Jan Paweł 
II, a w centralnym miejscu salonu 
- Ostatnia Wieczerza, z której 
jest bardzo dumna. I rzeczywiście 
obraz, jak malowany, robi wrażenie. 
Na wykonanie haftu o formacie 
110x40 zużyła 150 kolorów mu-
liny. - Jakiś ślad po mnie zostanie 
– mówi. Jej warsztat stanowi tam-
borek, kanwa, mulina i igła typowa 
do krzyżykowania. Jak wyjaśnia, 
igła musi mieć tępy szpic i duże 
uszko. Haftować krzyżykiem może 
każdy, kto ma wyobraźnię, czas 
i cierpliwość. – Palacz musi zapalić, 
pijak wypić, a ja muszę krzyży-
kować. Przeważnie wieczorami, 
wtedy mam czas. Podczas pracy 

nad obrazem nie myślę o rzeczach 
trudnych, wyciszam się, uspokajam 
i bardzo się cieszę, gdy mi wychodzi 
tak, jak zaplanowałam. Bardzo się 
denerwuję, gdy mi zabraknie nici 
i muszę czekać do następnego dnia 
- komentuje. To jest właśnie pasja 
tworzenia. Lubi wyzwania i rze-
czy trudne. Nie używa gotowych 
wzorów, lecz czerpie je z otaczającej 
rzeczywistości. Zdjęcia, obrazy, 
które jej się podobają, córka obra-
bia komputerowo, wykorzystując 
specjalny program przetwarzający 
je na krzyżyki - w odpowiednim 
formacie i z zachowaniem kolo-
rów. Po kanonizacji Jana Pawła 
II szczególnie bliskim jej sercu 
motywem są obrazy naszego św. 
papieża, których wykonała już 
wiele. Ludzie chcą mieć papieża 
w domu, najbardziej tego w po-
deszłym wieku i przytulonego do 
pastorału. Tradycję krzyżykowania 
przekazała swoim córkom, które 
w swoich pracach, jak sama mówi, 
prześcignęły mistrza. 

Mirosław Świętek, miesz-
kaniec Jaroszowa, zawodowo 
zajmuje się fizjoterapią, hob-
bystycznie – utrwala okiem 
obiektywu aparatu fotograficz-
nego bajeczny świat owadów. 
Zamknięte w kadrze owady 
- muchy, ćmy, ważki, czy pająki 
urzekają barwą i kształtem. 
Uchwycone o poranku, skąpa-
ne w kroplach rosy mienią się 
diamentową poświatą. Owady 
fascynowały artystę od dziecka. 
Oglądał filmy przyrodnicze, 
dużo czytał. Pewnie dlate-
go przygodę z fotografią za-
czął od przyrody. Jego zdjęcia 
podbiły Europę, szczególną 
popularność zdobyły w Wiel-
kiej Brytanii, a zaczęło się od 
opublikowania ich na portalu 
internetowym. O autorze i jego 
zdjęciach pisali dziennikarze 
poczytnych czasopism europej-
skich - The Sun i Daily Mail. 
We wszystkich mediach re-
cenzje zdjęć były rewelacyjnie 
pozytywne. - Cudowne. Żywa 
reklama kryształów Svarovsky-
'ego. Trudno oderwać od nich 
wzrok i ukryć podziw – pisali 
internauci. - Są nieziemskie. 
Przypominają postacie z fil-
mów fantastycznych – dodają 
inni. Sam artysta jest bardzo 
skromny. - Zrobienie takich 
zdjęć to nic trudnego. To rosa 
i odbicie światła w jej kroplach 
czyni cuda. Trzeba też wiele 
cierpliwości, bo czasem szuka 
się owada lub czeka na odpo-
wiedni jego ruch godzinami. 
A aparat? To kilkuletni, zwykły 

kompakt - wyznaje. Obecnie 
artysta fotografuje na zmianę 
kompaktem oraz canonem 40 d. 
Artysta zaznacza, że oglądanie 
o świcie, jak larwy przekształca-
ją się w motyle, mrówki znoszą 
do mrowiska pokarm, pająki 
polują, a biedronka wygrzewa 
na liściu w słońcu, to niezwy-
kłe doświadczenia. Do swoich 
modeli podchodzi na bardzo 
bliską odległość. Przy niektó-
rych ujęciach obiektyw aparatu 
fotograficznego znajdował się 
kilka milimetrów od owada. 
Inną pasją pana Mirosława 
jest turystyka rowerowa. Wraz 
z kolegą Adamem Adamczy-
kiem objechali na rowerach 
pół Europy - przemierzyli 
przepiękną Norwegię, Alpy 
i Sudety. Unikatowe zdjęcia 
artysty można obejrzeć na jego 
profilu na facebooku oraz na: 
www.miroslawswietek.foto-
kurier.pl., 
http://photo.net/photodb/
m e m b e r - p h o t o s ? u s e r _
id=5928980. 

jakiś ślad po mnie zostanie Rosa i światło czynią cuda

W skład Rady Sołeckiej dzia-
łającej wraz z sołtysem w sołec-
twie Jaroszów wchodzą: Michał 
Czapla, Agnieszka Grynienko, 
Marek Kolano, Krzysztof Ko-
walczyk, Barbara Krzyszczak, 
Wioletta Kuczerka, Jolanta 
Miklaszewska, Sylwester No-
wak, Anna Puchalska i Edy-
ta Wojtyra. Wiele osób także 
wspiera działalność Rady. Sołtys 
Jaroszowa jest aktywny, innowa-
cyjny w działaniu i pozytywnie 
postrzegany przez miejscową 
ludność. - Chętny do działania, 
aktywny, otwarty na potrzeby 
drugiego człowieka – mówi 
Tomasz Dziurla, radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. – Bezin-
teresowny, lubi wyzwania i trudne 
zadania, obudził wieś – dodaje 
Ewa Zielińska. – Zainspiro-
wał nas do działania, wyzwolił 
inicjatywę oddolną – stwierdza 
Wioletta Kuczerka, członek 
Rady Sołeckiej, instruktor świe-
tlicy i współtwórca reaktywa-
cji Koła Gospodyń Wiejskich, 
które odrodziło się w 2012 r. 
Obecnie jest to jedno z najpręż-
niej działających kół w gminie 
Strzegom. Zbigniew Kołodziej 
jest na co dzień pracownikiem 
WiK Strzegom. Funkcję sołtysa 

pełnię drugą kadencję. - Żeby być 
sołtysem, trzeba żyć życiem wsi, 
być jej oddanym i mocno zaan-
gażowanym w sprawy i bolączki 
mieszkańców. Nie szczędzę swe-
go czasu i zdrowia. Działam po 
to, aby mieszkańcom naszej wsi 
żyło się lepiej. Jestem społeczni-
kiem, chętnie i aktywnie pracuję 
na rzecz rozwoju naszej miejsco-
wości - mówi. - Moim wielkim 
marzeniem jest budowa budynku 
wielofunkcyjnego, nowoczesne-
go ośrodka zdrowia, a przede 
wszystkim integracja mieszkań-
ców. Choć otacza mnie niewielka 
grupa sceptyków, którzy nie do 
końca wierzą, że wspólnie uda 
nam się to wszystko zrealizować, 
to żywię nadzieję, że niebawem 
zmienią oni swoje zdanie i zaczną 
z większym optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Moje motto życio-
we brzmi: Wspólnie możemy 
zrobić wiele dla naszej pięknej 
miejscowości - komentuje. Sołtys 
ma swoje marzenia, które w przy-
szłości będzie chciał z Radą So-
łecką zrealizować. – Chciałbym, 
by naprzeciwko Orlika powstał 
teren rekreacyjny dla dorosłych, 
tak bardzo nam potrzebny – 
zaznacza. We wsi działają liczne 
organizacje pożytku publiczne-

go: Stowa-
rzyszenie 
na  Rzecz 
R o z w o j u 
Wsi Jaroszów 
i Rusko, Stowa-
rzyszenie Razem dla 
Jaroszowa, Klub Sportowy 
Unia Jaroszów oraz OSP. Re-
aktywowało się Koło Gospodyń 
wiejskich, Związek Strzelecki, 
działa Chór kościelny, zespół 
Jeruzalem, zespół taneczny „9+4” 
oraz liczne zespoły muzyczno 
– instrumentalne. Działalność 
edukacyjną i kulturalno – spor-
tową projektuje OSiR, SCK 
i miejscowa szkoła. - Mała szko-
ła - dużych szans – mówi o niej 
dyrektor Beata Jankiewicz. 
Sztandarowe imprezy kulturalne 
i sportowe to festyn rodzinny, 
gminny turniej piłki nożnej 
im. Czesława Żydka dla dzieci 
ze szkół wiejskich, rokrocznie 
organizowane gminne turnieje 
piłki koszykowej, marszobiegi, 
spotkania religijno – patriotycz-
ne w Rusku, z którym łączy Jaro-
szów nie tylko wspólna parafia, 
historia, oświata i przemysł, ale 
i problemy ochrony środowiska. 
Jesienią odbywa się impreza 
Dzień pieczonego ziemniaka. 

Wspólne działania dla jaroszowa 
Tak rozbudowanej Rady Sołeckiej nie ma żaden sołtys w gminie. I to jest zrozumiałe, bo wyzwania jakie sobie stawiają, wymagają pracy wielkiego zespołu 

O rozwój swojej małej ojczyzny dba sołtys - Zbigniew Kołodziej wraz z Radą 
Sołecką. Dbają i inspirują oni mieszkańców do działania na rzecz wsi. - Ja-
roszów to sołectwo z wielkim potencjałem, pełne ludzi z wielkimi pasjami 
i zamiłowaniami. Mieszkańcy są we wsi najważniejsi – mówi Krystyna 
Lewicka, radna Rady Miejskiej w Strzegomiu. 

W sołectwie mieszka wiele utalentowanych osób. Bernadeta Liszka plecie piękne wieńce dożynkowe, które są mister-
nymi dziełami sztuki, gotuje i ozdabia smaczne potrawy na jarmarki gminne, a przede wszystkim cudnie szydełkuje. 
Małgorzata Diduszko rękodzieło ma we krwi. Jej koronkowe bluzki  i serwetki są urzekające  i nietypowe. Lucyna 
Miłek pasjonuje się haftem maszynowym. Marek Grynienko kolekcjonuje stare auta. Bożena Kołodziejczyk haftem 
krzyżykowym wykonuje pejzaże, kwiaty, portrety, a po kanonizacji Papieża Polaka, igłą maluje postać Jana Pawła II. 
Mirosław Świętek pięknie fotografuje owady. Michał Smółka, Tadeusz Głuszczak, Mieczysław Wasylik i mistrz 
pszczelarstwa Eugeniusz Przytuła proponują zdrowy i leczący wszelkie dolegliwości miód z przydomowych pasiek. 
Grzegorz Zasiński pięknie rzeźbi w piaskowcu. Beata Michałowska piecze pyszne ciasta. Mistrzyniami origami są 
Klaudia Misek i Edyta Makówka. Ryszard Ścigajło założył na własnej posesji rodzinny skansen, typową izbę tradycji 
rodzinnej, gdzie pielęgnowana jest historia i tradycja agrarna sołectwa. Inga Wawrzyńczak maluje na szkle. Anna 
Łobodziec prowadzi dziecięcą grupę taneczną Smile, która uczestniczy we wszystkich imprezach we wsi. Piękne tereny 
wokół wsi, malownicze pola zachęcają do uprawiania Nordic walking dla zdrowia i kondycji. Niezależnie od pogody 
można spotkać panie w różnym wieku uprawiające tę coraz bardziej popularną formę rekreacji dla zdrowia, pogody 
ducha i relaksu. Choć w Jaroszowie zamku nie ma, to mieszkańcy wsi są bardzo dumni, że to właśnie w ich wsi mieszka 
Adam Łaciuk, kustosz zamku Bolków.

Ryszard Ścigajło, z wykształ-
cenia technik - elektryk, z za-
miłowania rolnik, pasjonuje się 
kolekcjonowaniem staroci typowo 
rolniczych i zdobywaniem wiedzy 
na ich temat. Maszyny, narzędzia 
rzemieślnicze, przyrządy użytku 
domowego, militaria, pamiątki 
rodzinne, oryginalne dokumenty 
znajdują się wokół zabudowań 
gospodarczych oraz w stajni z lat 
1840 - 60, w pomieszczeniu ada-
ptowanym do spotkań i edukacji 
młodzieży, w przystani historii, 
edukacji i wypoczynku. Między 
eksponatami przyrządy do ćwi-
czeń fizycznych, sprzęt audiowi-
zualny, a na strychu - rzędy siedzeń 
z kina „Hutnik” w Jaroszowie. Pan 
Ryszard o swoich eksponatach 
wie wszystko. Każdy z nich ma 
swój opis. Pod koniec lat 90-tych 
Ryszard Ścigajło zaczął kolekcjo-
nować pierwsze sprzęty. 

- Pierwszym był płużek jedno-
konny, który dziadek przywiózł 
ze sobą ze wschodu, ale już go 

nie mam - mówi. W skansenie 
jest kilka maszyn rolniczych: 
sieczkarnia do cięcia trawy, socha 
z XIX w. - drewniana z me-
talowym okuciem, płużek do 
pielenia grządek, na zewnątrz 
jest kosa, uprząż końska, prasa do 
wyciskania soków i babka do kle-
pania kosy ze stoliczkiem, jeszcze 
używana. Sprzęt zanikający, mało 
kto już dziś potrafi wyklepać kosę. 
Najbliższy jego sercu jest rower, na 
którym ojciec woził pana Ryszar-
da, gdy był jeszcze listonoszem. 
Z dziadkiem jeździli saniami na 
stację kolejową, której historię 
opowiada jak z nut. Najdroższe 
eksponaty to socha i maselnica, 
egzemplarz nr 1, wydanie oko-
licznościowe z 1932 roku oraz 
poniemiecka krajalnica do chleba, 
jedna pierwszych, z numerem 19. 
- Warto mieć pasję dla czystej sa-
tysfakcji, dla przyjemności ducha. 
Człowiek ma wtedy możliwość 
powiedzenia czegoś, o czym już 
nikt nie pamięta. 

Kolekcjoner warty opisania 
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Dla małych uczestników 
przygotowano wiele atrak-
cyjnych niespodzianek, m. in. 
przejażdżkę bryczką, konkursy 
z nagrodami, pyszne jedzenie, 
mecz piłkarski, znakowanie 
rowerów, ślizgawki i konkursy 
profilaktyczne. A na zakończe-
nie wystąpi gwiazda wieczoru 
- „Trzecia Godzina Dnia”. – 
Tematyka tegorocznego festy-
nu brzmi „Wspólnie przeciw 
uzależnieniom”. W związku 
z tym zorganizujemy gry i za-

bawy profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży z gminy Strze-
gom, wraz z rodzinami. Celem 
festynu jest propagowanie 
profilaktyki uzależnień. Stwo-
rzymy punkt konsultacyjny, 
w którym będziemy  prowa-
dzić i informować o rodzajach 
pomocy w zakresie rozwiązy-

wania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania nar-
komanii oraz o procedurach 
kierowania na leczenie osób 
uzależnionych, dostarczanie 
adresów ośrodków leczenia 
uzależnień, udostępnianie 
kontaktów z ośrodkami spe-
cjalistycznym na terenie na-
szego województwa, a także 
na terenie całego kraju. Festyn 
to alternatywa na bezpieczne 
spędzanie wolnego czasu, to 
odpowiedź na to, co obecnie 
dzieje się w środowiskach 

młodzieżowych 
– informuje dy-
rektor PSP nr 2, 
Elżbieta Smyk. 
Atrakcją i  cie-
kawostką tego-
rocznego festynu 
będz ie  wy s tęp 
z e s p o ł u  TG D 
z uczniami na-
szych szkół, któ-
rzy dzień wcze-
ś n i e j  w e z m ą 
udział w warsz-
tatach gospelo-
wych w PSP nr 
2. W niedzielę 
wystąpią o godz. 
19.30. 

kw

„Dzień Dziecka” z atrakcjami
Będą m.in.: przejażdżki bryczką, konkursy z nagrodami, mecz piłkarski, znakowanie rowerów, ślizgawki i na finał koncert zespołu „Trzecia Godzina Dnia”

Kolory tęczy odświętnego wy-
stroju przedszkola z optymistycz-
nymi przesłaniami od przedszko-
laków z całej Polski oraz kolorowe 
ubiory dzieci zdominowały ten 
szczególny dzień. W optymi-
stycznym przedszkolu wszyscy 
uczymy się przyjaźni, empatii, 
dobroci, uśmiechu, radości, dlate-
go głównymi bohaterami święta 
były „tęczowe dzieci” w szarfach 
z nazwami tych uczuć. - Na-

sze świętowanie rozpoczęliśmy 
od „Hymnu Optymistów”, po 
którym w uroczystej oprawie 
nastąpiło odsłonięcie „Dekalogu 
Dobrej Miłości” uchwalonego 
przez przedszkolaków podczas 
obrad VII Sejmu Optymistycz-
nego, który na stałe znajdzie się 
w holu przedszkola. Miłym ak-
centem obchodów było wręczenie 
nagród uczestnikom konkursu 
fotograficznego „Uśmiech dziecka tęczą malowany” – kontynuuje 

Wiesława Górka. Jak na opty-
mistyczne święto przystało, nie 
mogło zabraknąć wesołej zabawy 
przy muzyce i słodkich niespo-
dzianek oraz wpisów rodziców 
do kroniki przedszkolnej. Dopeł-
nieniem tego radosnego święta 
był optymistyczny przemarsz 
ulicami naszego miasta. Przed-
szkolaki wręczały napotkanym 
przechodniom kwiatki z optymi-
stycznym przesłaniem. Korowód 
małych optymistów wzbudzał 
radość i niezliczone prawdziwe 
uśmiechy mieszkańców naszego 
miasta. Optymistyczny korowód 

dotarł do Urzędu Miejskiego, 
gdzie z ogromną serdecznością 
został przywitany przez burmi-
strza Strzegomia - Zbigniewa 
Suchytę i naczelnika Wydziału 
Oświaty - Urszulę Podsiadły-
Szubert. Dzieci przekazały panu 
burmistrzowi ,,Optymistyczne 
Przesłanie Przedszkolaków”. 
Spotkanie to zakończyło się 
słodkim akcentem, bo wszyscy 
zostali obdarowani słodyczami. 
Wyjątkowość tego dnia pod-
kreśliły optymistyczne uśmiechy 
na buziach pełnych szczęścia 
i radości.

red

Dodatkowe zajęcia wycho-
wania fizycznego w szkołach:

1. „MultiSport” 
- program obejmujący orga-
nizację i prowadzenie sys-
tematycznych zajęć poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych 
dla dzieci z klas IV-VI szkół 
podstawowych w okresie do 
31 grudnia 2014 roku. Zajęcia 
odbywają się trzy razy w tygo-
dniu po dwie godziny lekcyjne 
w godzinach 14.30-16.00. 
Zajęcia odbywają się w trzech 
blokach: kształtowanie szyb-
kości, wytrzymałości, gibko-
ści, zwinności; gry i zabawy 
ruchowe oraz sporty charak-
terystyczne dla regionu. Do 
programu zakwalifikowano 
szkoły podstawowe w Jaro-

szowie i Goczałkowie. Szkoły 
te otrzymają sprzęt sportowy 
o wartości 2 151 zł.

2. „Mały Mistrz” 
– projekt skierowany jest dla 
dzieci z klas I-III szkół pod-

stawowych i trwać będzie trzy 
lata szkolne. W tym czasie 
dziec i  zdobywają  odzna-
ki sportowe potwierdzające 
zdobywanie poszczególnych 
sprawności, m. in. rowerzysty-
turysty, piłkarza, gimnastyka, 
lekkoatlety, pływaka itp. Jed-
na godzina zajęć wychowa-
nia fizycznego tygodniowo 
prowadzona będzie wspólnie 

przez nauczyciela wychowa-
nia fizycznego wraz z nauczy-
cielem edukacji wczesnosz-
kolnej. Szkoły przystępujące 
do programu otrzymają sprzęt 
sportowy o wartości 1 500 zł, 
w klasie drugiej dzieci objęte 
będą 16-godzinnym kur-
sem pływania. Do programu 
zgłoszone zostały wszystkie 
szkoły z terenu gminy.

3. „Umiem pływać” 
– projekt skierowany jest do 
dzieci z klas trzecich szkół 
podstawowych. Zajęcia będą 
prowadzone przez wykwa-
lifikowanych instruktorów 
i trenerów na krytych pły-
walniach w wymiarze 20 go-
dzin lekcyjnych w skali roku 
szkolnego w systemie 1-2 
razy w tygodniu w grupach 
liczących do 15 osób. W pro-
gramie biorą udział wszystkie 
szkoły z terenu gminy.

Optymistyczne przedszkolaki zarażały radością

Dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego w szkołach

Korowód maluchów wzbudzał uśmiechy mieszkańców, którzy otrzymywali kwiatki z miłym przesłaniem 

Jaroszowscy wolontariu-
sze ponownie uczestniczyli 
w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Strzegomiu.

16 maja br. wolontariuszki 
z Gimnazjum z Jaroszowa wraz 
ze swoim opiekunem Sylwią 
Chrut-Rudnicką zakończyły 
cykl spotkań w WarsztacieTe-
rapii Zajęciowej w Strzegomiu. 
Podczas zajęć uczennice gim-
nazjum zaangażowały się we 
wszystkie zajęcia prowadzone 
przez terapeutów. Opiekun 
Koła Wolontariatu bar-
dzo dziękuje dyrekto-
rowi WTZ Sabinie 
Kubackiej oraz pra-
cownikom za tak 
miłe przyjęcie i za-
poznanie z pra-
cą z  osobami 
niepełnospraw-
nymi. Miłym 
akcentem było 
wspólne bie-
s iadowanie 
z uczestni-
kami  o raz 
p r a cow n i -
kami WTZ 
przy słodkim 
poczęstunku, 
który zapew-
nili rodzice 

wolontariuszy. Wolontariusze 
nadal będą kontynuować zaję-
cia od nowego roku szkolnego 
i mają nadzieję, że również inne 
szkoły przyłączą się do współ-
pracy z uczestnikami WTZ 
w Strzegomiu. Wolontariusze 
z Jaroszowa chętnie pomaga-

ją innym. Wiedzą, 
że wystarczy trochę 
pracy i zaangażo-
wania, aby pomóc, 

a tym samym 
n ie ść  do-

bro.
red

Do 16 czerwca br. można 
składać wnioski stypendialne 
w związku ze stypendiami 
za wybitne osiągnięcia dla 
uczniów i studentów gminy 
Strzegom. Celem stypendiów 
jest wspieranie rozwoju mło-
dych talentów, pomoc finan-
sowa i promocja najzdolniej-
szych uczniów i studentów.

Stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25. 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczące 
laureatów jak i finalistów, 

a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Brane 
są pod uwagę także wysokie 
wyniki w nauce, aktywność 
na rzecz lokalnego środo-
wiska, jak i inne specyficzne 
okoliczności istotne dla oceny 
kandydata do wyróżnienia 
finansowego.

Formularz wniosku – F-1/
WOś(1) można pobrać na 
stronie internetowej http://
bip.strzegom.pl oraz w Wy-
dziale Obsługi Interesantów 
- parter pokój nr 15 (szklane 
drzwi).

Z wizytą z potrzeby serca

Stypendia za osiągnięcia

Wszystkich mieszkańców gminy Strzegom, a w szczególno-
ści tych najmłodszych, organizatorzy zapraszają na 17. już 
edycję Festynu Dziecięcego, który odbędzie się 1 czerwca br. 
na terenie OSiR-u w Strzegomiu. Gwarantowana świetna 
zabawa od godz. 14.00 do 21.00.

Dzień 11 maja br. w „Misiu Uszatku” był dniem szczegól-
nym, przepełnionym radością, optymizmem, odświętną 
atmosferą. - Już po raz trzeci obchodziliśmy III Ogólno-
polskie Święto Optymizmu – informuje Wiesława Górka, 
dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu.

Organizatorami Festynu są PSP nr 2 w Strzegomiu, Gimnazjum nr 2 w Strze-
gomiu, Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Strzegomiu, Siostry Elżbietanki ze Strzegomia oraz Strzegomskie Centrum 
Kultury. 

-  Jesteśmy  przekonani,  że  tak  duża  oferta  zajęć 
sportowych  da możliwość  upowszechniania  wielu 
sportów,  a  przede wszystkim  zachęci  dzieci  i mło-
dzież  do  zwiększenia  aktywności  fizycznej  zgodnie 
z  zainteresowaniami  i  indywidualnymi  predyspo-
zycjami  –  podkreśla Urszula Podsiadły-Szubert, 
naczelnik Wydziału  Oświaty  w  Urzędzie  Miejskim 
w Strzegomiu.

- Tak duża oferta zajęć sportowych da możliwość upo-
wszechniania wielu sportów - mówi naczelnik Wydziału 
Oświaty, Urszula Podsiadły-Szubert.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15 tel.74/8560-573
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty - pokój 37, tel. 74/8560-584
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Nowy film w reżyserii Leo 
Kantora „W poszukiwaniu 
utraconego krajobrazu” to 
opowieść o powojennych lo-
sach Żydów na Dolnym Śląsku, 
w której jak refren pojawiają się 
wątki strzegomskich krajobrazów 
i ludzkich opowieści. - Według 
naukowców w Polsce z Holo-
kaustu ocalało 250 tys. Żydów, 
z czego ponad 100 tys. osiedliło 

się na Dolnym Śląsku. Przez sy-
tuację polityczną po 1968 roku 
zostało ich tu niewiele. Warto 
pokazać ich los - wyjaśnia Leo 
Kantor, reżyser i dokumentali-
sta. I dodaje: - Chcę w swoim 
filmie pokazać to, co jeszcze nie 
zostało powiedziane. O historii 
Żydów na Dolnym Śląsku po 
drugiej wojnie światowej nie 
ma nawet wiersza, a co dopiero 

pełnometrażowego filmu. War-
to pokazać, że na tych ziemiach 
było ich tak dużo. Pozostawili 
po sobie ogromny dorobek 
kulturowy - mówi autor. Opie-
kę artystyczną nad obrazem 
„W poszukiwaniu utraconego 
krajobrazu” objął Zbigniew 
Rybcz yński , pochodzący 

i mieszkający we Wrocławiu, 
laureat Oscara za film „Tango”. 
- Historia, którą opowiadam to 
nadal temat tabu. A chciałbym 
zdążyć opowiedzieć to, co wiem. 
W 1968 roku Żydzi nie chcieli 
stąd wyjeżdżać. Wybudowali 
tu swój teatr. A jak ktoś buduje 
swój teatr, to nie chce uciekać. 

Myślę, że to będzie film trudny 
dla prawdziwych Polaków, ale 
potrzebny – wyjaśnia Kantor. 
- Strzegom to było dla mnie 
zbawienie. Przyjechałem tu jako 
małe dziecko z Syberii i na-
dal czuję do niego sentyment. 
Dolny Śląsk to moja ziemia - 
opowiada autor.

Leo Kantor o filmie i …
- Strzegom to było dla mnie zbawienie. Przyjechałem tu jako małe dziecko z Syberii i…- opowiada reżyser filmu jak w Hollywood 

36 uczniów klas III szkół 
podstawowych, 23 maja br. 
uczestniczyło w niezwykłym 
wydarzeniu zorganizowanym 
przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Strzegom, 
w „Podróży do Hollywood”, 
czyli cyklu zabaw spojonych 
wspólną fabułą filmową. Tego 
dnia dział dziecięcy biblioteki 
zmienił się w wielką wy-
twórnię filmową. Każdy po-
kój odpowiadał za inny film: 
rysunkowy, western, studio 
bajek, animowany. Pojawiło 
się także nieme kino oraz 
figury woskowe. Zadaniem 
uczestników było napisanie 
scenariusza do filmu, który 
później przedstawiali swoim 
kolegom. Wielką atrakcją 
dla małych filmowców był 
przygotowany przez Toma-
sza Smagłowskiego, prezesa 
Stowarzyszenia „Akcja” pokaz 
starych taśm filmowych, na 
których zapisany był obraz 
i dźwięk. Dzieci otrzymały na 
pamiątkę metr taśmy filmowej. 
W tej magicznej „Podróży do 
Hollywood” uczniom towa-
rzyszyła kolorowa i wesoła 
Myszka Miki. Na wszystkich 
uczestników czekał słodki 
upominek- tort Oscarowy. 

kw

W Strzegomskim Centrum 
Kultury, 10 maja br. odbył się ca-
sting do grup tanecznych Strze-
gomskiej Akademii Tańca 
Dolnośląskie Stokrotki. 

W castingu uczest-
niczyło 30 dziew-
cząt. Każda uczest-
niczka musiała 
zaprezentować 
dowolny układ 
taneczny do 
wylosowanej 
muzyki oraz 
drugi taniec 
z wybranym 
przez siebie 
rekwizytem. 
Poziom elimi-
nacji był bardzo 
wysoki. Dziew-
częta wykazały się 
poczuciem rytmu, 
właściwym wyborem 
rekwizytów oraz dobrym 
ogólnym wrażeniem arty-

stycznym. W drodze eliminacji 
jury wyłoniło po 12 dziewcząt 
w dwóch grupach wiekowych: 

10-13 lat oraz 16-18 lat. 
Celem utworzonej 

Akademii Tańca jest 
edukacja artystycz-

na dzieci i mło-
dzieży w zakresie 
tańca, rozwoju 
już nabytych 
umiejętności, 
kształtowania 
artystyczne-
go wyrażania 
emocji oraz 
nauka tańca 
w zespole. Za-
jęcia będą pro-

wadzone przez 
wykwalifikowa-

nego instruktora 
ruchu i tańca 2 razy 

w tygodniu po 90 
minut. 

red

„Dolnośląskie Stokrotki” 
już po castingu

W kilku grupach, po pro-
jekcjach filmu o historii obo-
zu koncentracyjnego, goście 
przeszli z przewodnikiem, 
dawną ulicą obozową. Wzdłuż 
całej trasy zwiedzania zapalono 

znicze. W zrekonstruowa-
nym baraku nr 7 przygotowa-
no prezentację oryginalnych 
dokumentów archiwalnych. 
W tym roku zwiedzający mo-
gli zapoznać się z obozową 

dokumentacją zgonów. W mu-
zealnej poczekalni przy kawie 
i herbacie, goście wymieniali 
poglądy i dzielili się refleksjami 
z pobytu. - Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że mimo deszczo-
wej pogody, było sporo osób, 
które z parasolami i w płasz-
czach przeciwdeszczowych szły 
z przewodnikiem. Były trzy 
duże grupy i 2 mniejsze, któ-

re poszły z przewodnikami 
i były na projekcjach filmu. 
Noc na terenie byłego obozu 
to niezapomniane wrażenie, 
co podkreślali zwiedzający. 
Oczywiście zapraszam na na-
stępną „Noc”- mówi Grażyna 
Choptiany, kierownik Działu 
Oświatowego Muzeum Gross-
Rosen.

red

Europejska Noc Muzeów w byłym obozie Gross-Rosen
Trzy duże grupy i dwie mniejsze poszły z przewodnikami na teren obozu i były na projekcjach filmu

Była to doskonała okazja do 
tego, by podziękować za wszelki 
trud i pracę włożoną w krzewie-
nie kultury w gminie Strzegom. 
Podczas uroczystości padły słowa 
uznania za poświęcenie oraz 
życzenia wszelkiej pomyślności 
i siły na dalszą pracę. – Praca 
w instytucjach kultury to nie tylko 

doskonała organizacja, ale przede 
wszystkim wielkie poświęcenie. 
Z tego miejsca chciałbym serdecz-
nie podziękować za cierpliwość, 
którą wkładacie w codzienną 
pracę. Życzę pomyślności oraz 
kolejnych sukcesów zawodowych 
– podkreślił burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta. 

Obchody Dnia Działacza Kul-
tury i Dnia Bibliotekarza zostały 
zainaugurowane wernisażem 
wystawy „Pejzaże Strzegomia”, 
w trakcie którego można było 
podziwiać prace malarskie 8 arty-
stów. Obrazy zostały namalowane 
w ubiegłym roku, kiedy stowarzy-
szenie „Akcja” we współpracy ze 

Strzegomskim Centrum Kultury 
realizowało projekt artystyczny 
pn. „Artsynteza ‘2013”. Wówczas 
malarze Anna Borcz, Tatiana 
Szuma, Ivan Malicki, Justyna 
Franczak, Kamila Pawłowska, 
Marta Rabiko, Aleksandra Słota 
i Monika Wysoczańska, przy-
jechali do Strzegomia i przez 
tydzień uwieczniali na płótnie 
widoki naszego miasta. Efektem 
ich pracy jest kilkanaście obra-
zów wystawionych w salach Izby 
Tradycji Ziemi Strzegomskiej. 

Wernisaż otworzyła 
dyrektor Strzegom-
skiego Centrum 
Kultury Bożena 
Bojanowska-Czuk, 
która przywitała 
zgromadzonych go-
ści i artystów. 

red

To oni krzewią kulturę każdego dnia. Dziękujemy!
Podczas uroczystości padły słowa uznania za poświęcenie na rzecz kultury oraz życzenia wszelkiej pomyślności i siły do dalszej pracy 

Już 2 czerwca br. w kinie „Warszawa” we Wrocławiu od-
będzie się projekcja filmu „W poszukiwaniu utraconego 
krajobrazu” w reżyserii Leo Kantora. Mieszkańców Strze-
gomia, oczekujących z niecierpliwością na projekcję tego 
filmu informujemy, że na to wydarzenie przyjedzie, jeżeli 
pozwolą mu warunki zdrowotne, sam Leo Kantor. Reżyser 
zawita także 3 czerwca do Świdnicy, gdzie będzie gościem 
Festiwalu Reżyserii Filmowej. 

Leo Kantor  zasiada w  jury wielu międzynarodowych  festiwali  filmowych. 
Organizuje międzynarodowe seminaria, spotkania i sesje naukowe na temat 
Holokaustu, tolerancji oraz praw człowieka i obywatela. Jest szefem kolegium 
redakcyjnego polsko-szwedzkiego kwartalnika „Suecia-Polonia”. Odznaczony 
medalem Zasłużonego dla Kultury Polskiej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Za-
sługi RP. W 2008 roku otrzymał główną nagrodę Federacji Artystów Szwedzkich 
za obronę praw człowieka i walkę z rasizmem w filmie dokumentalnym.

Akademię Tańca  „Dolnośląskie Stokrotki”  będzie  prowadziła Magdalena 
Janiak – absolwentka Akademii Wychowania  Fizycznego we Wrocławiu, 
instruktorka dyscypliny sportu - taniec sportowy, ZUMBA Fitnes, ZumbaAtomic, 
klasa  sportowa  „A” w  tańcach  latynoamerykańskich,  klasa  sportowa  „S” 
w tańcach standartowych.

Już po raz kolejny, 17 maja br. odbyła się Europejska 
Noc Muzeów, podczas której osoby zainteresowane 
historią, postanowiły zobaczyć po zmroku teren byłego 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen. Wśród uczestników pojawili się m.in. 
mieszkańcy Wałbrzycha, Świdnicy, Jawora, Wrocławia, 
Kamiennej Góry, a także Domu Seniora ze Świebo-
dzic.

Obchody Dnia Działacza Kultury i Dnia Bibliotekarza w naszym mieście to już tradycja. 
W tym roku to święto odbyło się 16 maja. Nie zabrakło na nim władz samorządowych na-
szego miasta oraz pracowników - byłych i obecnych - Strzegomskiego Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.

Obrazy można oglądać do 27 maja br. w godzinach otwarcia Izby Tradycji w Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel”.
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Od marca do maja br. gmina 
Strzegom wykonała naprawę 
i przebudowę 6 przepustów 
pod drogami gminnymi oraz 
konserwację rowów. 

Powyższe  zadania  by ł y 
realizowane w miejscowo-
ściach: Jaroszów (2 przepusty 
plus konserwacja 100 mb 
rowu), Granica (1 przepust) 
i Olszany (3 przepusty). Wy-

remontowanie przepustów 
przyczyniło się do poprawy 
przepływu wód opadowych 
z terenów pól uprawnych 
do odbiorników. Koszt prac, 
które wykonywały fi rmy : 
ZUK Sp. z o.o. ze Strzegomia, 
KANPOL z Dzierżoniowa 
i ZEMAR z Wrocławia, wy-
niósł około 18 700 zł. 

Ja już informowaliśmy, roz-
strzygnięto przetarg na remont 
drogi powiatowej nr 2919 
D w Olszanach, zniszczonej 
przez powodzie i podtopienia. 
Inwestycję aktualnie wykonuje 
firma Bisek - Asfalt z Kostom-
łotów.

W ramach prac, na które 
przeznaczono około 892 tys. 
zł, w tym 220 tys. zł pochodzi 
z gminy Strzegom, wyremon-
towany zostanie odcinek drogi 
o długości 1,9 km, zatoka auto-
busowa oraz most przy posesji 
nr 20. Gmina Strzegom pozo-

stawiła w budżecie prawie 40 
tys. zł, które zostały po przetar-
gu na remont drogi powiatowej 
w Olszanach. Z oszczędności 
przetargowych mają być wy-
konane dodatkowe zadania: 
ustawienie krawężników celem 
zabezpieczenia korpusu drogi 
przed rozmywaniem poboczy 
i skarp, przykrycie rowu i uło-
żenie kolektora deszczowego 
wzdłuż posesji nr 14, umocnie-
nie skarpy rowu płytami ażuro-
wymi i budowa dodatkowych 
studzienek deszczowych.

red

Aktualnie w Jaroszowie 
realizowane jest zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej 
prowadzącej do cmentarza 
w Jaroszowie wraz z odwod-
nieniem”. W trakcie robót 
budowlanych okazało się – po 
dokonaniu odkrywek – że 
planowane (zaprojektowane) 
odprowadzenie wód z dro-
gi do istniejącej kanalizacji 
deszczowej jest niemożliwe 
ze względu na jej częściowe 
zniszczenie i niedrożność.

Stwierdzono m. in. niedroż-
ność kilku kanałów, gdyż były 
wypełnione namułem i gru-
zem, załamanie ściany jed-
nego z nich oraz zniszczenie 
istniejącej studni murowanej. 
Aby móc kontynuować roboty 
związane z przebudową tej 
drogi stwierdzono koniecz-
ność wykonania czyszczeń 
kanałów, wymianę kanału 

betonowego na PCV oraz 
wymianę studni. – Wyko-
nanie powyższych robót jest 
konieczne do prawidłowe-
go i zgodnego z warunka-
mi technicznymi wykona-
nia przedmiotu zamówienia 
podstawowego. Robót tych 
nie można było wcześniej, 
przed dokonaniem odkrywek, 
przewidzieć i nie były one 
objęte przedmiotem zamó-
wienia – zaznacza Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Dodatkowe 
prace będą wykonane do 3 
czerwca br. Ich wykonawcą 
jest Przedsiębiorstwo Usług 
Budowlano-Inżynieryjnych 
ZEMAR z Wrocławia. Koszt 
wyniesie blisko 37 tys. zł.
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Przepusty już wyremontowane

Olszany będą miały nową drogę

Przebudowa drogi z kłopotami

- Wykonana jest z drewna. 
Jej koszt wyniósł 8 tys. zł. 
Wiatę zakupiliśmy, ale posta-
wiliśmy ją w czynie społecz-
nym. Chcemy, aby w naszej wsi 
było ładnie - informuje Stefan 

Dudyk, sołtys wsi. - We wsi są 
trzy wiaty przystankowe, które 
szpecą pejzaż – dodaje Józef 
Starak, radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. 
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Stanowice
14.06.2014, godz. 16.00 – Turniej 
tenisa stołowego
21.06.2014, godz. 16.00 – Zagadki 
smoka Obiboka
28.06.2014, godz. 16.00 – „Wakacje 
moich marzeń’ – konkurs plastyczny
Wieśnica
10.06.2014, godz. 15.00 – „Mój 
dom, moja okolica” – konkurs foto-
graficzny
17.06.2014, godz. 15.00 – Turniej gier 
stolikowych
24.06.2014, godz. 15.00 – „Żegnaj 
szkoło, witajcie wakacje” – poga-
danka

28.06.2014, godz. 16.00 – XVII Fe-
styn Wiejski
Jaroszów
2.06.2014, godz. 15.00 – Spotkanie 
dla maluchów z okazji Dnia Dziecka
9.06.2014, godz. 14.00 – Zwierzęta 
z masy solnej – zajęcia plastyczne
16.06.2014, godz. 15.00 – Piknik 
wiejski
20.06.2014, godz. 15.00 – Turniej 
warcabowy
28.06.2014, godz. 17.00 – Spotkanie 
pod chmurką na powitanie wakacji
Godzieszówek
6.06.2014, godz. 15.00 – Rozgrywki 
planszowe

12.06.2014, godz. 15.00 – Zajęcia 
plastyczne techniką origami
13.06.2014, godz. 15.00 – „Idzie lato” 
– zajęcia plastyczne
27.06.2014, godz. 15.00 – „Z szyszką 
w roli głównej” – zajęcia plastyczne
Rogoźnica
2.06.2014, godz. 16.30 – „Dla każdego 
coś miłego” – słodka niespodzianka 
dla maluchów
6.06.2014, godz. 17.00 – Zajęcia 
muzyczno – rytmiczne
13.06.2014, godz. 17.00 – Zabawa 
z origami – zajęcia plastyczne
18.06.2014, godz. 16.30 – „Laurka dla 
Taty” – zajęcia plastyczne

30.06.2014, godz. 16.30 – „Nasze 
wakacyjne plany” – pogadanka
Żółkiewka
3.06.2014, godz. 15.00 – Gry i zabawy 
na boisku
5.06.2014, godz. 16.00 – Zajęcia 
informatyczne
10.06.2014, godz. 15.00 – „Kim będę 
jak dorosnę?” – prace plastyczne
12.06.2014, godz. 15.00 – Rozgrywki 
sportowe na boisku
17.06.2014, godz. 16.00 – „Kolorowy 
krawat dla taty” – zajęcia plastyczne
26.06.2014, godz. 15.00 – „Jak bez-
piecznie spędzić wakacje” - poga-
danka

Gmina Strzegom zgłosiła 
sołectwo Kostrza do udziału 
w konkursie „Piękna Wieś 
Dolnośląska 2014”, w kate-
gorii „Najpiękniejsza Wieś”. 
Konkurs organizowany jest 
przez Wydział Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

Nagrodą w konkursie, którego 
rozstrzygnięcie przypada na 31 
lipca br., jest otrzymanie tytułu 
„Najpiękniejsza wieś dolnoślą-
ska”, nagroda pieniężna w wys. 
6 000 zł dla społeczności wsi 
oraz przygotowanie uroczy-
stości zakończenia konkursu. 
Wręczenie nagród odbędzie 
się 20 września br. Kostrza 
jest wsią wyjątkową (szerzej 
piszemy o niej we wkładce), 

w której mieszkańcy ciężko pra-
cując, dążą do nowoczesności. 
Pielęgnują i kultywują własne 
tradycje, która daje im poczucie 
tożsamości i przynależności. 
„Z całego świata do Kostrzy” 

i „Z Kostrzy w świat” to motto 
przyświecające kostrzanom. 
Komisja konkursowa, która 
przyjechała do Kostrzy 20 maja 
br., oceniała m. in. estetykę 
i dbałość o zachowanie krajo-

brazu wiejskiego, tereny 
i obiekty publiczne, po-
sesje prywatne, krajobraz 
przyrodniczy, zorganizo-
wanie procesu odnowy 
wsi, kształtowanie wize-
runku wsi czy umiejętność 
zaprezentowania dorobku 
wsi. Mieszkańcy zapre-
zentowali bardzo bogatą 
prezentację multimedial-
ną o szerokim spectrum 
działalności sołtysa, Rady 
Sołeckiej i mieszkańców 
tej urokliwej wsi. Ukoro-
nowaniem pobytu komisji 
konkursowej w Kostrzy 
był występ wielopoko-

leniowego Zespołu Folklory-
stycznego „Kostrzanie”, który 
wywarł na oceniających spore 
wrażenie.

Kw/tw

O wyjątkowości „Deutsch-
Wagen-Tour” stanowi przede 
wszystkim pięć kolorowych, 
specjalnie wyposażonych sa-
mochodów, które na co dzień 
stacjonują w pięciu miastach 
Polski: Poznaniu, Wrocławiu, 
Krakowie, Lublinie i Olsz-
tynie. - Kolorowy samochód 
przyjechał także do naszej 
placówki – relacjonują przed-
stawiciele szkoły. - Przygoto-

wania do wizyty DWT 
trwały już od kilku tygo-
dni. Uczniowie przygo-
towali kolorowe plakaty, 
flagi, napisy w języku 
niemieckim oraz część 
artystyczną, która zain-
augurowała ten dzień. 
Gimnazjaliści przedsta-
wili prezentacje multime-
dialne, a całość uświetnił 
występ uczennicy klasy 

IIa Aleksandr y Drze-
wicz, która zaśpiewała 
piosenkę pt. „Ein bis-
schen Frieden” oraz ta-
niec naszych młodszych 
uczennic z koła tanecz-
nego – dodają. 

Po częśc i  of ic ja lne j 
uczniowie szkoły pod-
stawowej wzięli udział 
w nietypowej lekcji języ-
ka niemieckiego. 

Wiaty do wymiany 

Co się będzie działo w naszych świetlicach w czerwcu

Czy nasza Kostrza to „Najpiękniejsza Wieś” w województwie?

Deutsch-Wagen-Tour czyli niezwykła lekcja w jaroszowie

Zburzono szpecąca wiatę przystankową przy ul. Bocznej w Goczałkowie. Pozostały jeszcze trzy

Konkursy, turnieje, festyny, pikniki czy spotkania na powitanie wakacji – to tylko niektóre z atrakcji

W kategorii „Najpiękniejsza Wieś”, oprócz Kostrzy, bierze udział 13 sołectw. Które z nich wygra?

Innowacyjny projekt uczenia języków obcych został nagrodzony certyfikatem European Language Label  

 

 

 

 

 

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Żółkiewka 

zapraszają serdecznie na 

III SwIEto Mieszkanca Wsi 

ZóLkiewka 
7 czerwca 2014 godz. 16.00 

Boisko Sportowe 
w Żółkiewce 

 

W programie: występy dzieci i młodzieży, degustacja lokalnych produktów, konkursy z nagrodami,  

dmuchany plac zabaw, przejazdy bryczką, zabawa taneczna z zespołem „ZBIG”, 

konkurs na najsmaczniejsze ciasto, a także mnóstwo innych ciekawych atrakcji.  
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Goczałków mówi „nie” dla brzydkich wiat przystanko-
wych i podejmuje działania poprawiające estetykę wsi. 
Szpecąca okolicę betonowa buda przystankowa przy ul. 
Bocznej została zburzona. Na jej miejsce powstała nowa 
wiata przystankowa, estetycznie wkomponowana w pejzaż 
architektoniczny wsi. 

W planach jest wykonanie kolejnych dwóch w takim samym stylu. 
Godny  podkreślenia  i  naśladowania  jest  fakt wspierania  działań 
inwestycyjnych  gminy  przez  inicjatywy  i  pomysły Rady Sołeckiej 
oraz mieszkańców.

W lutym br. gmina Strzegom podpisała porozumienie między 
Dolnośląskim Zarządem Melioracji  i Urządzeń Wodnych we 
Wrocławiu,  Dolnośląskim Wojewódzkim  Urzędem  Pracy 
w Wałbrzychu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy 
w  sprawie  programu  „Bezrobotni  dla  gospodarki wodnej 
i ochrony przeciwpowodziowej 2014”. Na mocy tego poro-
zumienia gmina Strzegom zatrudnia 9 pracowników do prac 
melioracyjnych  na  terenie  gminy  przez  okres  4 miesięcy. 
W tym czasie zaplanowano wykonanie konserwacji 4200 mb. 
rowów melioracyjnych oraz 3000 mb. konserwacji potoków.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbył się „Tag der Deutschen Sprache”, czyli „Dzień Języka Niemieckiego”. Z tej 
okazji przyjechała Hanna Krężlewska, lektor Instytutu Goethego realizującego projekt edukacyjny „Deutsch-Wagen-Tour”. 
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We wtorkowe przedpołudnie 
(13 maja br.) na boisku „Orlik” 
w Jaroszowie odbył się II Tur-
niej Piłki Koszykowej Szkół 
Gimnazjalnych Dziewcząt 
i Chłopców „Streetball” pod 
patronatem Moniki Wieli-
chowskiej - posła na Sejm RP 
i Wiesława Kiliana - senatora 
RP.

Uroczystego otwarcia turnieju 
dokonali zaproszeni goście: Moni-
ka Wielichowska, Wiesław Kilian, 
Jerzy Tutaj - członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego, 
Zbigniew Suchyta - burmistrz 
Strzegomia i Wiesław Witkow-
ski - zastępca burmistrza Strze-
gomia. Ciepłe słowa skierowane 
do zawodniczek i zawodników, 
zachęcające do czystej gry fair play 
oraz udanej rywalizacji sportowej 
przekazali również współorgani-
zatorzy: Beata Jankiewicz - dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Jaroszowie, Grzegorz 
Luszawski - dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 

oraz Krzysztof Kalinowski - za-
stępca dyrektora Strzegomskiego 
Centrum Kultury, który pełnił też 
rolę prowadzącego i komentatora 
spotkań wszystkich wydarzeń 
mających miejsce w tym dniu 
na boisku. Do turnieju zgłosiły 
się wszystkie nasze gminne gim-
nazja. Mecze były pełne emocji 
i bezpiecznej rywalizacji sporto-
wej. Przerwy między meczami 
uświetniały występy taneczne 
cherleederek z zespołu ta-
necznego, który przygoto-
wała nauczycielka z ZSP 
w Jaroszowie - Monika 
Bytnar-Gołembiowska. 
W kategorii dziewcząt bez-
konkurencyjne okazały się 
uczennice z Gimnazjum Nr 
2 w Strzegomiu, które wy-
grały wszystkie mecze. W ka-
tegorii chłopców zdecydowanie 
najlepszą drużyną okazali się 
również uczniowie z Gimnazjum 
Nr 2 w Strzegomiu, którzy wy-
soko wygrali wszystkie O zajęciu 
drugiego miejsca przez drużynę 
z Jaroszowa zadecydowała ilość 
zdobytych małych punktów (tra-

fień do kosza). Wszystkie spotka-
nia sędziowali: Andrzej Rajtar 
- instruktor z Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu oraz Ra-
dosława Mikołajczyk - nauczy-
ciel z Gimna-
zjum Nr 1 

w Strze-
gomiu. Sędzią 
technicznym był Krzysztof 
Dziurla - nauczyciel ZSP w Ja-

roszowie. Uczestnicy turnieju 
otrzymali słodkie bułki i wodę 
mineralną, które zostały zakupio-
ne przez współorganizatorów. Pu-
chary i podziękowania ufundowa-

ła posłanka Monika 

Wie-
lichowska 

oraz  senator 
Wiesław Kilian. Z kolei dy-

plomy i okolicznościowe pamiątki 

- dyrektor Beata Jankiewicz. 
Podczas wręczania nagród 
dla drużyn, jury uhonoro-
wało najlepszą zawodniczkę 
rozgrywek - Martynę Le-

wandowską z Gimnazjum Nr 
2 w Strzegomiu i najlepszego 

zawodnika - Radosława Ra-
chwalskiego również z Gimna-
zjum Nr 2. Ponadto wyróżniono 
Klaudię Ginter z Gimnazjum 
Nr 1 i Bartosza Szymkiewi-
cza z Gimnazjum w Jaroszowie. 
Warunki pogodowe sprzyjały 
zmaganiom drużyn. 

Klasyfikacja dziewcząt:
Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 
- 6 punktów
Gimnazjum Nr 1 w Strzego-
miu - 4
Gimnazjum w Jaroszowie- 2
Gimnazjum w Goczałkowie - 0

Klasyfikacja chłopców:
Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 
- 6 punktów
Gimnazjum w Jaroszowie - 3
Gimnazjum Nr 1 w Strzego-
miu - 3
Gimnazjum w Goczałkowie - 0

Turniej Streetball w jaroszowie
W tej edycji Gminnego Turnieju Piłki Koszykowej najlepszą zawodniczką została Martyna Lewandowska (Gim 2), a zawodnikiem – Radosław Rachwalski (Gim 2)

Zawodnicy wyciskali ciężar 
o 20% lżejszy od ciężaru własnego 
ciała, wykonując jak największą 
ilość powtórzeń. W kategorii do 
30 lat najlepszy okazał się Paweł 
Bujak, który wyprzedził Michała 
Rydwańskiego i Patryka Świę-
drycha. Wśród starszych zwy-
ciężył Damian Dubis. - Zawody 
takie są doskonałą formą zabawy 
oraz sprawdzianem własnych 
możliwości. Nagrody w formie 
suplementów sportowych ufun-
dował Klub Sportowy Start Strze-
gom oraz Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy – informuje prezes KS 
Start, Marek Rydwański. 

17 maja br., w ramach VI Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu 
zorganizowano z kolei zawody 
w Trójboju Wielokrotnym. W im-
prezie startowało 8 zawodników. 
Zawodnicy rywalizowali w trzech 

bojach wykonując jak najwięk-
szą liczbę powtórzeń. Były to: 
przysiad ze sztangą - ciężar 
ciała minus 20%, podciąganie na 
drążku z ciężarem własnego ciała 
i wyciskanie na ławce poziomej- 
ciężar ciała minus 30 %. W kate-
gorii do 25 lat bezkonkurencyjny 
był Patryk Świędrych, a powyżej 
25. roku życia – Paweł Bujak. 
Nagrody ufundował dyrektor 
strzegomskiego OSiR-u - Grze-
gorz Luszawski. 
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W turnieju w Nowej Soli 
wystartowało około 200 za-
wodników z kilkunastu klubów 
z Polski i Niemiec. Kategorie 
wagowe były bardzo liczne. 
Mimo dużej konkurencji, za-
wodnicy AKS-u zdobyli 9 
medali. Złote krążki wywal-
czyli: Bartosz Duszak, Da-
wid Hypta i  Maksymilian 
Pawlica. Srebrne zawisły na 
szyjach: Sandr y Baranow-
skiej i Tomasza Brzegowego. 
Brązowe medale przypadły 
natomiast: Sarze Dynowskiej, 
Gracjanowi Poterale, Jakubo-
wi Miszkiewiczowi i Anto-

niemu Wojtasikowi. Nikola 
Miziołek znalazła się tuż za 
podium. Adepci judo ze Strze-
gomia również świetnie spisali 
się w Świdnicy. Do zawodów 
przystąpiło 350 zawodników 
z Czech i Polski. Na najwyż-
szym miejscu podium stanęli: 
Kacper Bezubka, Aleksandra 
Sypko, Hanna Fedyczkow-
ska, Gracjan Poterała, Jakub 
Miszkiewicz, Dawid Hypta, 
Antoni Wojtasik i Maksymi-
lian Pawlica. Drugie miejsce 
zajęli: Miłosz Pietkiewicz, 
Jakub Mulka, Sara Dynowska, 
Tomasz Brzegowy i Bartosz 

Duszak. Na najniższym miej-
scu podium stanęli: Michał 
Koguciuk i Marcin Wojtków. 
Natomiast Nikola Miziołek 
zajęła 4. miejsce. Gratulujemy 

sukcesów zawodnikom i tre-
nerom, a rodzicom dziękujemy 
za gorący doping podczas 
zawodów.

red

już po zawodach siłowych. Strzegomianie mają krzepę!

To był pracowity, ale owocny weekend naszych judoków

W zawodach w Wyciskaniu Wielokrotnym sztangi w leżeniu na ławce płaskiej wzięło udział 10 zawodników

12 złotych medali, 7 srebrnych i 6 brązowych przywieźli z podwójnych zawodów nasi młodzi sportowcy

Ludowy Klub Sportowy 
S t r a gon a  S t r z e gom  b ę -
dzie organizatorem finału 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w trzech dyscy-
plinach jeździeckich: skoki 
przez przeszkody, ujeżdżenie 
i  wszechstronny konkurs 
konia wierzchowego (wkkw). 
Impreza odbędzie się w lipcu 
w Morawie.

Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży (OOM) to krajo-

we zawody sportowe, w któ-
rych startują dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym. Jest to 
impreza rangi Mistrzostw 
Polski dla kategorii wiekowej 
junior młodszy. Odbywa się 
ona co roku - począwszy od 
roku 1995. Od 2012 impreza 
rozgrywana jest w trzech 
kategoriach: letnie i halowe, 
umysłowe (br ydż, szachy, 
warcaby, go) i zimowe. 

Organizatorem poszcze-
gólnych kategorii są woje-
wództwa wybierane w drodze 
konkursu przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. W 2014 
OOM zostanie rozegrana 
XX – jubileuszowa edycja 
tej imprezy. Organizatorem 
w sportach zimowych jest 
śląskie, w sportach umysło-
wych – łódzkie, w sportach 
halowych i letnich – dolno-
śląskie.

W hali sportowej Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu (ul. Św. Jana 3) 
odbędą się Mistrzostwa Dolne-
go Śląska dla dzieci i młodzieży 
we wspinaczce sportowej. Ry-
walizacja najlepszych zawod-
ników z naszego województwa 
będzie miała miejsce w niedzie-
lę, 15 czerwca br.

Początek zaplanowano na godz. 
10.00, a zakończenie – na godz. 
16.00. Opłata startowa wynosi 
20 pln – przy rejestracji. W eli-
minacjach uczestnicy będą mieli 
do pokonania 6 dróg w czasie 

trzech godzin (wspinanie „na 
wędkę”). W najstarszych kate-
goriach przewidywany jest finał 
z dolną asekuracją. Zawodnicy 
startujący powinni mieć swo-
jego asekuranta. W zawodach 
mogą brać udział dzieci w wieku 
szkolnym. Obowiązkowe jest 
oświadczenie - zgoda rodziców 
na start w zawodach dziecka. 

Zgłoszenia przyjmowane są 
do 14 czerwca br. na e-mail: 
kapsel_g@o2.pl Osobą do kon-
taktu jest Robert Grabowicz 
– nr telefonu 880 504 348.

tw

Stragona organizatorem OOM!

Najlepsi wspinacze na start

8-10.07.2014 – Skoki przez prze-
szkody
10.07.2014  –  Dekoracja  zwy-
cięzców
11-13.07.2014 –  Ujeżdżenie 
i wkkw
13.07.2014 –  Dekoracja  zwy-
cięzców

W ostatnim okresie na siłowni Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu dwukrotnie odbyły się zawody siłowe. 
Najpierw w Wyciskaniu Wielokrotnym sztangi w leżeniu 
na ławce płaskiej (8 maja br.), a później w Trójboju Wielo-
krotnym (17 maja br.).

Wyniki zawodów w Wyciskaniu 
Wielokrotnym (8 maja 2014 r.):
Kategoria do 30 lat
1. miejsce - Paweł Bujak
2. Michał Rydwański
3. Patryk Świędrych
4. Marcin Pukacki
5. Łukasz Rydwański
6. Dawid Macijowski
7. Jarosław Kowalczyk
8. Krystian Krzywda

Kategoria powyżej 30 lat
1. miejsce - Damian Dubis
2. Tomasz Biały

Wyniki Trójboju Wielokrotnego  
(17 maja 2014 r.):
Kategoria do 25 lat
1. miejsce - Patryk Świędrych
2. Dawid Macijowski
3. Krystian Krzywda
4. Jarek Kowalczyk
5. Maciej Rudnicki

Kategoria powyżej 25 lat
1. miejsce - Paweł Bujak
2. Benedykt Michałowicz
3. Marcin Pukacki

Organizatorem zawodów jest AKS Strzegom, a współorgani-
zatorami: Urząd Miejski w Strzegomiu, Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy, Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Strzegomiu.

W sobotę, 17 maja br. w Nowej Soli odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Lubuskiego w Judo Dzieci i Młodzi-
ków. Dzień później - V Mistrzostwa Świdnicy w Judo 
w kategorii dzieci i młodzików. W obu turniejach judocy 
AKS-u Strzegom poradzili sobie bardzo dobrze, przywożąc 
wiele medali.
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Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

Gmina Strzegom ogła-
sza nabór kandydatów 
do udziału w „Szkole-
niu dla przewodników 
turystycznych obszaru 
LGD Szlakiem Grani-
tu”, które odbędzie się 
w okresie od 30 maja do 
7 grudnia br. 

Zapraszamy do udziału 
w szkoleniu młodzież, 
osoby chwilowo bezro-
botne i pasjonatów histo-
rii i turystyki. „Szkolenie 
dla przewodników tury-
stycznych obszaru LGD 
Szlakiem Granitu” jest 
bezpłatne. Finansuje go 
„Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Europa 

inwestująca w obszary 
wiejskie”.

Zajęcia prowadzone 
będą w CAS Karmel, 2 
razy w miesiącu, maksy-
malnie 3 dni w tygodniu 
w piątki w godz. pomiędzy 
15.00 a 19.00 oraz od so-
boty do niedzieli, w godz. 
pomiędzy 8.00 a 16.00. 
Program szkolenia za-
wierać będzie 225 godzin 
zajęć teoretycznych, 10 
wycieczek autokarowych 
i 5 wycieczek pieszych. 
Koszty dojazdu na miej-
sce szkolenia oraz zwią-
zane z ubezpieczeniem 
leżą po stronie uczestnika 
szkolenia. Organizator 
nie zapewnia wyżywienia 
i noclegu. 

Dokumenty aplikacyj-
ne: CV, kopie świadectw 
(dyplomów), pisemne 
oświadczenie o nieka-
ralności, kserokopie za-
świadczeń o ukończo-
nych kursach i szkole-
niach, kserokopie doku-
mentu potwierdzające-
go posiadane odznaki 
turystyczne, referencje 
należy składać w jed-
nym egzemplarzu do 29 
maja br. do godz. 12.00 
w Wydziale Obsługi In-
teresantów w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, 
pokój nr 15. 

Wszelkie informacje 
związane z naborem są 
dostępne na stronie www.
strzegom.pl.

Brakuje chętnych na bezpłatny kurs przewodników turystycznych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt „Organizacja szkolenia dla przewodników turystycznych obszaru LGD Szlakiem Granitu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy otrzymanej z EFRROW na operację 
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

1 J. Kotowski, Kontrola zarządcza jako przedmiot kontroli zewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego – perspektywa Regionalnej Izby Obrachunkowej, Kontrola 
Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Biuletyn nr 4/2013, s. 6.

…ogół działań podejmowa-
nych dla zapewnienia reali-
zacji celów i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy. Celem 
kontroli zarządczej jest za-
pewnienie w szczególności: 
zgodności działalności z prze-
pisami prawa oraz procedura-
mi wewnętrznymi; skuteczno-
ści i efektywności działania; 
wiarygodności sprawozdań; 
ochrony zasobów; przestrze-
gania i promowania zasad 
etycznego postępowania; 
efektywności i skuteczności 
przepływu informacji; zarzą-
dzania ryzykiem.

Kontroli zarządczej nie moż-
na utożsamiać i ograniczać 
do czynności kontrolnych 
wykonywanych przez pra-
cowników komórek kontroli. 
Obowiązków i zadań w za-
kresie kontroli zarządczej nie 
można również przydzielić lub 
ograniczyć do jednej komórki 
organizacyjnej.

Efektywne funkcjonowanie 
kontroli zarządczej wymaga 
aktywnego działania ze stro-
ny burmistrza i wszystkich 
osób na stanowiskach kie-
rowniczych, które mają udział 
w zarządzaniu jednostką. Do-
brze zorganizowana kontrola 

zarządcza w jednostce ma 
działać samooczyszczająco, 
samoeliminująco, samona-
prawczo i samoregulująco. 
Procedury, zasady powinny 
być tak skonstruowane, aby 
wykrywały na bieżąco działa-
nia nieprawidłowe.

W Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu opracowano w 2011 
roku niezbędne zarządzenia 
umożliwiające pełne wdrożenie 
kontroli zarządczej: w sprawie 
zasad wyznaczania celów i za-
dań oraz określania mierników 
ich realizacji w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu, w spra-
wie organizacji zarządzania 

ryzykiem w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu oraz w sprawie 
powołania Zespołu do spraw 
Kontroli Zarządczej w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu. 
W 2011 roku przeprowadzono 
po raz pierwszy, a pod koniec 
2013 roku po raz drugi sforma-
lizowany proces wyznaczenia 
celów, zadań i mierników do 
realizacji oraz dokonano iden-
tyfikacji i analizy ryzyka. 

Audytor wewnętrzny każdo-
razowo przy realizacji zadania 
zapewniającego dokonuje 
systematycznej oceny kon-
troli zarządczej. W 2013 r. 
przeprowadzono trzy zadania 

zapewniające w ramach audy-
tu wewnętrznego. W 2014 r. 
roku przeprowadzono audyt 
w Publicznym Przedszkolu 
nr 4 w Strzegomiu, którym 
zakończono audytowanie 
wszystkich przedszkoli po-
łożonych na terenie Strze-
gomia. Każdorazowo spra-
wozdanie z audytu zawiera 
zalecenia w sprawie wyeli-
minowania słabości kontroli 
zarządczej lub wprowadzenia 
usprawnień. W planie audytu 
wewnętrznego na 2014 rok 
są jeszcze zaplanowane trzy 
zadania do realizacji. 

Barbara duda - Siwek

„Kontrola zarządcza to …” Burmistrz 
Strzegomia  
informuje o … 

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami

(Dz. U. z 2014 r. poz.518) 
informuję, że na tabl icy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 140/B/2014, 
141/B/2014, 142/B/2014, 
143/B/2014, 144/B/2014, 
145/B/2014, 146/B/2014, 
147 /B /2014  Burmis t rza 
Strzegomia, z dnia 22 maja 
2014 roku.

x x x x

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami

(Dz. U. z 2014 r. poz. 518) 
informuję, że na tabl icy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 121/B/2014, 
122/B/2014, 123/B/2014, 
124/B/2014, 125/B/2014, 
126/B/2014, 127/B/2014, 
128 /B /2014  Burmis t rza 
Strzegomia z dnia 14 maja 
2014 r. 

Wydział Spraw Obywatelskich 
i Bezpieczeństwa w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu informuje, 
że w terminie do dnia 31 maja br. 
należy dokonać wpłaty drugiej raty 
za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2014 r., na rachunek gminy 
Strzegom.

Należność prosimy przekazać 
w w/w terminie na rachunek 
gminy Strzegom: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/

Strzegom 81 1090 2343 0000 
0005 9800 0229 lub dokonać 
wpłaty w kasie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu (z zazna-
czeniem tytułu wpłaty i jakiego 
okresu dotyczy wpłata).

Kasa czynna jest w: ponie-
działek, środa, czwartek od 
8.30–15.00, wtorek: od 8.30–
15.45, piątek: od 8.30– 13.30). 
Potwierdzenie dokonania wpłaty 
prosimy okazać w WSB – pokój 
nr 12 – parter).

Zapłać za sprzedaż napojów alkoholowych

1.06.2014, godz. 14.00 
– Parking OSiR – Współudział 
w organizacji Festynu Rodzin-
nego przygotowanego przez 
Publiczną Szkołę Podstawową 
nr 2, Gimnazjum nr 2, Parafię 
Zbawiciela Świata i Matki Bo-
skiej Szkaplerznej oraz Siostry 
Elżbietanki.

7.06.2014, godz. 15.00 
– Żółkiewka – III Święto Miesz-
kańca Wsi. W programie: za-
bawy integracyjne, konkursy, 
rozgrywki sportowe, wspólne 
grillowanie.

14.06.2014, godz. 16.00 
– Graniczna – Festyn Wiejski. 
W programie: zabawy integra-
cyjne, konkursy, rozgrywki spor-
towe, wspólne grillowanie.

15.06.2014, godz. 16.00 
– Olszany – Festyn Wiejski. 

W programie: zabawy integracyj-
ne, konkursy rodzinne, rozgrywki 
sportowe, wspólne grillowanie.

20 – 22.06.2014
 – Święto Granitu Strzegom-
skiego
20.06.2014, godz. 18.00 

– Strzegomski Rynek - Prezen-
tacje amatorskich grup wokal-
no- instrumentalnych, koncert 
Gwiazdy: Zespół Skaner.

21.06.2014, godz. 10.00 
– Strzegomska Dwunastka – 
Bieg Miejski.

21.06.2014, godz. 11.00 –
Park Miejski – Turniej Rycer-
ski. 
21.06.2014, godz. 14.00 – CAS 
Karmel 
– Turniej Szachowy o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miej-

skiej w Strzegomiu.

21.06.2014,godz. 17.30 
– Strzegomski Rynek - Koncert 
amatorskich zespołów rocko-
wych. Koncert Gwiazd: Zespoły 
Jammal i Happysad.

22.06.2014, godz. 10.00 
– CAS Karmel – XXX Regional-
na Giełda Minerałów.

22.06.2014, godz. 15.00 
– Strzegomski Rynek – Pre-
zentacje dziecięcych i młodzie-
żowych amatorskich grup wo-
kalnych i tanecznych. Koncert 
Gwiazd: Eleni, Zespół Trace, 
Patrycja Markowska.

Imprezy wyjazdowe:
13.06.2014, godz. 19.00 
– Hala Stulecia we Wrocła-
wiu – „Makbet” wg Giuseppe 
Verdiego.

Co w kulturze w czerwcu?
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Warunki atmosferyczne sprzyjają pracom drogowym, których wykonanie jest niezwykle potrzebne dla usprawnienia komunikacji pieszej i samochodowej - nie tylko w Strzegomiu, 
ale też na wsiach. Poniżej przedstawiamy na fotografiach aktualnie trwające roboty. Władze gminy przepraszają za wszelkie utrudnienia w ruchu drogowym.

Remonty dróg i chodników 

remont drogi gminnej – ul. Sosnowa (wartość inwestycji – blisko 374 tys. zł)

Przebudowa dróg gminnych – ul. Św. tomasza (wartość całego 
zadania – przebudowa 5 ulic w centrum Strzegomia – ponad 4,6 mln zł, 
dofinansowanie ponad 2,25 mln zł)

Przebudowa dróg gminnych – ul. ogrodowa (wartość całego zadania 
– przebudowa 5 ulic w centrum Strzegomia – ponad 4,6 mln zł, 
dofinansowanie ponad 2,25 mln zł)

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
prowadzących do terenów powojskowych – ul. armii Krajowej i wesołej w 
Strzegomiu – etaP I (wartość inwestycji ponad 3,4 mln zł)

Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. legnickiej 
do ul. Kasztelańskiej – etaP II (wartość inwestycji – ponad 462 tys. zł, 
dofinansowanie ponad 171 tys. zł)

modernizacja chodnika przy ul. Klonowej w Strzegomiu (wartość inwestycji 
60 tys. zł)

Naprawa dróg szutrowych w gminie Strzegom – na zdj. przedłużenie ul. 
Brzozowej w Strzegomiu (na całość zadania przeznaczono kwotę 40 tys. 
zł)

Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Jaroszowie wraz 
z odwodnieniem (wartość inwestycji ponad 473 tys. zł, dofinansowanie 
blisko 93 tys. zł)


