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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
wóz dla 
strażaków

Średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki „Ma-
girus” został przekazany na-
szej gminie podczas wizyty 
w Strzegomiu strażaków 
z niemieckiego miasta part-
nerskiego Torgau 

 str.2

StrzeGom
Festiwal  
za nami 

Za nami piękne, niezwy-
kle radosne i sympatyczne 
dni z folklorem i muzyką 
ludową w roli głównej. Była 
to 23. edycja Międzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru 

 str.6-7

StrzeGom
oto nasze 
miasto

Prezentujemy miasto 
Strzegom. W tym wy-
daniu Strzegom Północ 
i Strzegom Wschód. Co się 
tam zmieniło w ostatnich 
latach? To wszystko we 
wkładce 

 str. I - IV
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Zakończyły się dwa wspa-
niałe wydarzenia kulturalne 
promujące gminę Strze-
gom. Ponad tydzień temu 
- 23. edycja Międzynaro-
dowego Festiwalu Folklo-
ru, a w ostatnią niedzielę 
- VI Strzegomskie Biennale 
Rzeźby w Granicie 2014.

Zarówno festiwal folkloru, jak 
i plener rzeźbiarski pokazały 
Strzegom z jak najlepszej stro-
ny. W samych superlatywach 
o naszym mieście wypowia-
dały się zespoły folklorystycz-
ne z różnych części świata, 
obserwatorzy polskiej sekcji 
CIOFF, a także artyści-rzeź-
biarze wykonujący swoje prace 
na terenie zakładów kamie-
niarskich w gminie Strzegom. 
„Strzegom to najpiękniejsze 
miejsce na świecie” – zgodnie 
mówili tancerze z hinduskiego 
zespołu „Spandan”, którzy już 
po raz drugi gościli na festiwalu. 
Oprócz Indii, w tegorocznej 
edycji MFF wystąpiły zespoły 
z Armenii, Białorusi, Czech, 
Grecji, Ir landii, Meksyku 
i oczywiście z Polski. Ekspre-
syjne i dynamiczne widowiska 
przez kilka dni wywoływały 

aplauz licznie zgromadzonej 
publiczności. Takiej widowni 
jeszcze nie było podczas festi-
walowych koncertów. Tłumy 
widzów świadczyły o niezwy-
kłej popularności folkloru i tań-
ców ludowych w Strzegomiu, 
a ich reakcja na występy zespo-
łów była podziękowaniem za 
piękne widowisko, pełne pasji 
i artyzmu. Warto wspomnieć, 
że o festiwalu mówiło się sze-
roko w regionalnych i lokalnych 
mediach, a bogatą relację można 
było śledzić na bieżąco m. in. 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

VI Strzegomskie Bienna-
le Rzeźby w Granicie 2014 
przeszło już także do historii. 
Przez 5 tygodni 8 artystów – 
rzeźbiarzy: dwoje Czechów 
- Marie Seborova i Martin 
Kuchař oraz sześcioro Polaków 
- Andrzej Szarek, Adam Wy-
spiański, Grażyna Jaskierska-
Albrzykowska, Jerzy Fober 
(komisarz), Zbigniew Frącz-
kiewicz i Grzegorz Niemyjski 
przemieniało zimny kamień 
w ekspresyjne formy, w których 
zamknęli swoje emocje. Efekt 
ich prac można było zobaczyć 
w niedzielę, 17 sierpnia br., 
kiedy 9 monumentalnych rzeźb 

stanęło w Strzegomiu. Efekt był 
piorunujący.

Jerzy Fober, komisarz strze-
gomskiego biennale w imieniu 
swoim i pozostałych 7 artystów 
podziękował władzom samo-
rządowym, organizatorom 
i sponsorom za niezwykle 
sympatyczne przyjęcie, pobyt 
na terenie gminy i możliwość 
stworzenia monumentalnych 
prac. – Każdy z nas stworzył 
zupełnie inną – różnorodną 
- rzeźbę. Chcieliśmy w ten 
sposób podzielić się naszą 
wrażliwością i ekspresją. Myślę, 
że osoby oglądające te rzeźby 
znajdą coś dla siebie – pod-
kreślił komisarz. Dodajmy, że 
6 rzeźb wykonanych w 2014 r. 
stoi na strzegomskim Rynku, 
2 kolejne na skwerze przy ul. 
Bankowej, a 1 przy bramie 
wjazdowej do strzegomskiego 
OSiR-u.

Warto podkreślić, że rzeźby 
powstałe podczas pięciu po-
przednich plenerów stanęły 
wzdłuż ul. Al. Wojska Polskiego 

w Strzegomiu. Stanowić to 
będzie wspaniałą wizytówkę 
miasta i przyczyni się zapewne 

do zwiększenia ruchu turystycz-
nego w naszej gminie.

TW

- Przed zakończeniem ko-
lejnych plenerów zawsze po-
wracał problem, co zrobić 
z rzeźbami zdobiącymi Rynek, 
powstałymi podczas poprzed-
niej edycji. Najczęściej wraca-
ły one do zakładów, w których 
zostały wyrzeźbione i stały 
u sponsorów. Tylko pracow-

nicy mogli podziwiać 
ich urok. Ideą utwo-
rzenia Alei Rzeźb jest 
udostępnienie ich 
szerszemu odbiorcy: 
mieszkańcom, przy-
jezdnym, turystom. 
Aleja Rzeźb będzie 
stanowić niewątpli-

wą ozdobę ulicy, 
a jednocześnie 
- atrakcję tury-
styczną Strze-
gomia. Będzie 
doskonałą pro-

mocją kamienia, 
branży kamie-
niarskiej i sztu-

ki  –  komentuje 
Krz ysztof K ali-

nowski, zastępca 
dyrektora SCK. 

- Rzeźby po-
wstałe podczas 
p l e n e r ó w  s ą 
cennymi dzie-
łami sztuki. Ich 

autorzy to wybitni arty-
ści, zarówno polscy, jak 
i zagraniczni. Stworze-
nie tak dużej wystawy 
rzeźb w otwartej prze-
strzeni publicznej spra-
wi, że spacer po mieście 
stanie  s ię  doskonałą 
okazją do obcowania ze 
sztuką. Niewiele miast 
w Europie może po-
szczycić się posiadaniem 
tak bogatej galerii rzeźb, 
prezentującej tak duże 
formy stworzone z gra-
nitu – dodaje Krzysztof 
Kalinowski.

GK

Światowa sztuka u nas

W Strzegomiu powstaje Aleja Rzeźb. Gdzie?

Tłumy widzów świadczyły o niezwykłej popularności folkloru i tańców ludowych w Strzegomiu. Chętnie oglądano też rzeźby

Ideą utworzenia Alei Rzeźb jest udostępnienie ich mieszkańcom, przyjezdnym i turystom. Ma być promocją kamienia i sztuki

Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” pozyskało 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie 
na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w wys. 60 tys. zł, a na 
„VI Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie 2014” w wys. 45 tys. zł. Także 
powiat świdnicki wsparł finansowo MFF w kwocie 6 tys. zł.

Przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu będą 
wyeksponowane rzeźby w kamieniu, powstałe 
w poprzednich pięciu plenerach. Pomysł ukazania 
monumentów szerszej publiczności zrodził się 
podczas spotkania burmistrza Strzegomia z orga-
nizatorami tegorocznego pleneru oraz rzeźbiarza-
mi, uczestniczącymi w VI Strzegomskim Biennale 
Rzeźby w Granicie. 
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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 Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
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

Rok temu podczas pobytu 
Niemców w naszym mieście 
strona niemiecka zaproponowała 
nieodpłatne przekazanie używa-
nego samochodu, który mógłby 
wspomóc jedną z gminnych 
jednostek OSP. Rozmowy były – 
jak widać - skuteczne i w 2014 r. 
doszło do finalizacji ubiegłorocz-
nej zapowiedzi. O tym, która jed-
nostka będzie korzystała z tego 
pojazdu, zadecydował Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Strzegomiu.  
- Podjęliśmy decyzję, że wóz stra-
żacki trafi do OSP Jaroszów. Ta 
jednostka posiadała do tej pory 
najstarszy samochód i wymagał 
on natychmiastowej wymiany. 
Dodatkowo był już bardzo moc-
no wysłużony – tłumaczy prezes 
zarządu Urszula Olszewska 
i dodaje: OSP Jaroszów zabez-
piecza dużą wieś i tereny wzdłuż 
drogi krajowej nr 5, więc decyzja 
zarządu mogła być tylko jedna. 
Trzeba podkreślić, że mimo 
tego że niemiecki samochód był 

już używany, to jest w bardzo 
dobrym stanie technicznym, jest 
sprawny i bardzo dobrze utrzy-
many. Posiada zbiornik na wodę 
o pojemności 2,4 tys. litrów, ma 
autopompę i tzw. „linię szybkiego 
natarcia”, która szczególnie przy-
daje się w małych akcjach, np. 
przy gaszeniu pożarów w miesz-
kaniach. W uroczystości prze-
kazania samochodu „Magirus” 
uczestniczyły władze Strzegomia: 
burmistrz Zbigniew Suchyta 
i sekretarz gminy – Iwona Za-
bawa-Budziszyn, prezes zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Strzegomiu 
– Urszula Olszewska, komen-
dant gminny OSP - Ryszard 
Wikliński, radna Rady Miej-
skiej z Jaroszowa – Krystyna 
Lewicka, prezes OSP Jaroszów 
– Jan Diduszko, naczelnik tej 
jednostki – Wiesław Bojanow-
ski oraz oczywiście strażacy 
z Torgau na czele z Reinerem 
Reimannem. W podziękowa-
niu za przekazanie samochodu 

i wieloletnią, wzorową współpra-
cę pomiędzy jednostkami OSP 
obu miast, na terenie zakładu 
kamieniarskiego Zenona i Jacka 
Kiszkielów Ryszard Wikliński 
wraz z reprezentantami branży 
kamieniarskiej: Stanisławem 
Szałeckim i Jackiem Kiszkielem 
nieodpłatnie przekazali gościom 
z Niemiec owalny stół z granitu 
z herbami Strzegomia i Torgau 
(dł. 4,5 m i szer. 2 m). Herby 
i napisy również nieodpłatnie 
wykonała Firma Zbigniew 
Zych ze Strzegomia. Stół wy-

konany jest z dwóch połówek 
symbolizujących miasta part-
nerskie. 

TW

A wszystko dzięki pracom 
konserwatorskim, których 
podjęła się Elżbieta Grabar-
czyk, dyplomowany konser-
wator dzieł sztuki. – Praca 
była niezwykle żmudna, ale ja 
to kocham i daje mi to niesa-
mowitą satysfakcję – mówiła. 
Rzeźba św. Jana Nepomu-
cena ma zrekonstruowane 

dłonie i przedramię oraz 
nowy krzyż. Natomiast 
aureola na głowie święte-
go jest znacznie stabilniej 
zamocowana. Dodajmy, 
że odrestaurowana rzeźba 

jest monitoro-
wana, co miej-
my nadzie ję 
odstraszy po-
tencjalnych 

niszczycie-
li mienia 

m i e j -
skiego.

KW

Przedsięwzięcie składać 
się będzie z dwóch zadań. 
Zadanie 1 obejmować będzie 
przebudowę górnej  płyty 
boiska do piłki nożnej oraz 
obiektów lekkoatletycznych 
- przewidziane jest to do 
dofinansowania z udziałem 
środków FRKF w ramach 
„Wojewódzkiego wielolet-
niego programu rozwoju bazy 
sportowej 2014” – informuje 
Irena Kowalska z Wydziału 

Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Zadanie 2 to 
z kolei przebudowa boisk do 
piłki nożnej z elementami 
lekkoatletycznymi - prze-
budowa dolnej płyty boiska 
sportowego z trawy natural-
nej. Przewidziane jest to do 
dofinansowania z udziałem 
środków FRKF w ramach 
„Programu Rozwoju Inwe-
stycji Sportowych”.

Przebudowa dolnej płyty 
przewidziana jest na koniec 
lipca 2015 roku, natomiast 

przebudowa górnej płyty na 
koniec lipca 2016 roku. 

red

Wóz dla straży

Rzeźba Nepomucena jak nowa

Kto przebuduje stadion?

Samochód ma zbiornik na wodę o pojemności 2,5 tys. l, autopompę i tzw. „linię szybkiego natarcia”

Odrestaurowana rzeźba jest obecnie monitorowana, co miejmy nadzieję odstraszy wandali

Wyłoniono już wykonawcę przebudowy strzegomskiego stadionu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki „Magirus” 
został przekazany naszej gminie podczas wizyty w Strzego-
miu strażaków z niemieckiego miasta partnerskiego Torgau. 
Wydarzenie miało miejsce w sobotę, 9 sierpnia br. 

Warto wspomnieć, że w tym roku 
Ochotnicze Straże Pożarne z Torgau 
świętują jubileusz 150. rocznicy po-
wstania. Z tej okazji w ostatni week-
end (15-17 sierpnia br.) w mieście 
nad rzeką Łabą gościła delegacja 
strażaków gminy Strzegom na czele 
z zastępcą burmistrza Strzegomia – 
Wiesławem Witkowskim.

Urząd Miejski w Strzegomiu pozyskał dotację na remont pomnika z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w wysokości 10 tys. zł, a koszt całości prac wyniósł blisko 25 tys. zł. 

Mieszkańcy Strzegomia oraz pasjonaci i wielbiciele 
kultury mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Figura Jana 
Nepomucena, która zdobi nasz Rynek, w końcu odzyskała 
swój pierwotny i piękny wygląd.

Już niedługo w miejsce szutrowej nawierzchni na 
górnej płycie stadionu oSir pojawi się profesjonalna 
nawierzchnia tartanowa.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wyko-
nawcę, który w najbliższych dniach przystąpi do przebudowy 
obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. Jest nim Konsorcjum: Lider: DABRO-BAU 
z Opoczki oraz „Budmel” z Trzebnicy. Wartość zadania to 
łącznie około 5,5 mln. zł.
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Sierpień - wrzesień 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

17.08-23.08 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

24.08-30.08 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

31.08-6.09 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

Kiedy dyżury naszych aptek? Kalendarz szkolny 2014/15 Nowe godziny pracy Urzędu

Wicemarszałek w Strzegomiu

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

Oto najważniejsze daty w kalendarzu szkolnym 2014/15. Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy, że 
od 1 września br. Urząd Miejski 
w Strzegomiu wraca do godzin 

pracy w okresie od września do 
czerwca (szczegóły poniżej).

red

W czwartek, 7 sierpnia br. 
miasto Strzegom z gospo-
darską wizytą odwiedził wi-
cemarszałek województwa 
dolnośląskiego – Radosław 
Mołoń. 

Spotkał się on z burmi-
strzem Strzegomia – Zbi-
g nie wem S uchy tą , k tór y 
przekazał na ręce wicemar-
szałka – w imieniu miesz-
kańców - podziękowania za 
tegoroczne dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

Chodzi tutaj m. in. o dofinan-
sowanie trwających właśnie 
w Strzegomiu dwóch dużych 
i znanych przedsięwzięć kul-
turalnych – XXIII Między-
narodowego Festiwalu Folk-
loru (w kwocie 60 tys. zł) i VI 
Biennale Rzeźby w Granicie 
(w kwocie 45 tys. zł). UMWD 
dofinansował również wydanie 
„Kroniki miasta Strzegomia 
od czasów najdawniejszych do 
roku 1889”, autorstwa Juliusza 
Filli w kwocie 10 tys. zł.

TW

Weź udział w projekcie współ-
finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach gwarancji 
dla młodzieży pod nazwą „Równi 
na rynku pracy”. Operacja jest 
wspierana w ramach Inicjaty-

wy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych.
Chętni mogą się zgłaszać do: 
Młodzieżowego Centrum Kariery 
w Strzegomiu, ul. Paderewskiego 
36, tel. 74/ 649 19 89. 

Kursy i staże dla młodych 

Chodzi oczywiście o kamienice 
Rynek 24, 25 i 26. We wszystkich 
przypadkach prace remontowe 
polegają na remoncie elewacji 

frontowych i tylnych. 
Dodatkowo w budynku 

Wspólnoty Mieszkaniowej Ry-
nek 24 aktualnie remontowany 
jest dach i wymieniono drzwi 
wejściowe. – Rynek pięknieje 
niesamowicie. Jak przyjadą do nas 
goście na Dożynki Dolnośląskie, 
nie będziemy się musieli wstydzić 
głównego miejsca w naszym mie-

ście – skomentowała jedna 
z mieszkanek.

red

Elewacje jak nowe 
We wszystkich przypadkach prace remontowe polegają na remoncie elewacji frontowych i tylnych

Pomoc w formie dofinansowania 
na zakup podręczników przysłu-
guje: 
- uczniom klasy II, III lub VI szkoły 

podstawowej i klasy III szkoły 
ponadgimnazjalnej: zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogól-
nokształcącego lub technikum, 
pochodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę nie przekracza 
539 zł netto;

- uczniom klasy II, III lub VI szkoły 
podstawowej i klasy III szkoły po-
nadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły 

zawodowej, liceum ogólnokształcą-
cego lub technikum, pochodzącym 
z rodzin niespełniających kryterium 
dochodowego, tj. 539 zł netto na 
osobę w rodzinie; na podstawie 
decyzji dyrektora szkoły;

- uczniom słabowidzącym, niesły-
szącym, słabo słyszącym, z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnością 
(w tym afazją), z autyzmem (w tym 
z zespołem Aspergera), z niepeł-

nosprawnościami sprzężonymi 
w przypadku, gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

Co należy dołączyć do wniosku?
- zaświadczenie o wysokości do-

chodów;
- w przypadku ubiegania się o pomoc 

dla ucznia, którego rodzina korzysta 
ze świadczeń rodzinnych- zaświad-
czenie o korzystaniu ze świadczeń 

rodzinnych w formie zasiłku ro-
dzinnego lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego;

- w przypadku ubiegania się o pomoc 
dla ucznia pochodzącego z rodziny 
niespełniającej kryterium dochodo-
wego- uzasadnienie;

- w przypadku ubiegania się o pomoc 
dla ucznia niepełnosprawnego 
- kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

Jak należy dokumentować zakup 
podręczników? 

- dowodem zakupu podręczników jest 
faktura VAT rachunek, paragon lub 
oświadczenie o zakupie 

Kto zwróci koszty zakupu podręcz-
ników?
- dyrektor szkoły 
- burmistrz Strzegomia 

Dofinansowanie zakupu podręczni-
ków w roku 2014 będzie wynosić od 
175 zł do 770 zł. Po szczegółowe in-
formacje zapraszamy do naszej strony 
internetowej www.strzegom.pl

red

Komu dofinansowanie na podręczniki?
Wnioski należy składać w szkołach w terminie do 5 września 2014 roku. Dofinansowanie będzie wynosić od 175 zł do 770 zł Runął przepust 

w Olszanach!!!
31 lipca br. pod wpływem 

przejeżdżającego transportu 
ze zbożem doszło do zawale-
nia się przepustu na potoku 
Czarnucha w Olszanach. 

1. Rozpoczęcie rocznych 
zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych

1 września 2014 r.

2. Zimowa przerwa 
świąteczna

22-31 grudnia 2014 r.

3. Ferie zimowe 19 stycznia – 1 lutego 
2015 r.

4. Wiosenna przerwa 
świąteczna

2-7 kwietnia 2015 r.

5. Zakończenie rocznych 
zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

6. Ferie letnie 27 czerwca – 31 
sierpnia 2015 r.

Czas pracy Urzędu  

Miejskiego:

•poniedziałek, środa, czwar-

tek od 8.00 do 16.00

•wtorek od 8.00 do 17.30

•piątek od 8.00 do 14.30

Czas pracy kasy Urzędu: 

•poniedziałek 8:30 - 15:00

•wtorek 8:30 - 15:45 

•środa 8:30 - 15:00

•czwartek 8:30 - 15:00

•piątek 8:30 - 13:30

W jednym z czerwcowych wydań „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” informowaliśmy o rozpoczęciu remontów trzech 
kolejnych kamienic zlokalizowanych we wschodniej pierzei 
strzegomskiego Rynku. Po upływie dwóch miesięcy elewa-
cje frontowe dwóch z nich wyglądają już bardzo estetycznie, 
a ostatnia już wkrótce także zmieni się nie do poznania.

 Przepust został naprawiony 
w trybie awaryjnym. Prace wy-
konała firma Usługi Transpor-
towe- Franciszek Piłat. Teraz 
rolnicy znów mogą bezpiecznie 
z niego korzystać. 

Tylko w tym roku odnowionych zostało kilka kamienic w centrum miasta. 
Wiele wspólnot mobilizuje konkurs „Odnów i wygraj”. Zgłoszenia do udziału w 
konkursie mogą składać: właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy 
budynków posiadający budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze 
względu na swoje położenie, architekturę albo historię, stanowią cenne obiekty 
kultury materialnej gminy Strzegom, warte wyróżnienia, upowszechnienia i 
ochrony.
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W miejscowości Murów, na 
półmetku trasy, pielgrzymów 
odwiedzili: ks. prałat Marek 
Babuśka, proboszcz parafii 
pw. św. App. Piotra i Pawła, 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia oraz Maria i Je-
rzy Krzywda, przynosząc du-
chowe wsparcie i dary serca.  
Chociaż z Diecezji Świdnic-
kiej pielgrzymka wyruszyła 

już po raz 11., to niektórzy 
pątnicy pielgrzymowali do 
Matki Bożej już wcześniej. 
Ks . R o mu a l d  B r u d n o w -
ski, przewodnik pielgrzymki 
świdnickiej poinformował 
w trakcie mszy św. koncele-
browanej przez ok. 30 księży, 
że już po raz 30. pielgrzymuje 
do Częstochowy i nie jest to 
jego ostatnie słowo. Po mszy 

św. odbyła się modlitwa wier-
nych pod przewodnictwem 
kapłanów nad grobem ks. 
Aleksandra Chmielowskiego, 
byłego proboszcza parafii 
Św. Trójcy w Murowie, który 
przez 20 lat zasłużył się dla 
rozwoju ruchu pielgrzymko-
wego, z wielką gościnnością 
przy jmując kolejne grupy 
pielgrzymkowe. Strzegomia-
nie szli w grupie 5 - Św. Ojca 
Pio, pod przewodnictwem 
ks. Łukasza Kopczyńskiego, 
z parafii pw. św. App. Pio-
tra i Pawła i ks. Krzysztofa 
Papierza, z parafii św. Brata 
Alber ta  Chmielowskiego 
ze Świebodzic. Modlitwa, 
nowenna do św. Ojca Pio, me-

dytacje, rozważania, śpiewy 
towarzyszyły pielgrzymom 
na trasie  i  były wyrazem 
dziękczynienia za kanonizację 
Jana Pawła II. O spotka-
niu z pielgrzymami mówił 
ze wzruszeniem burmistrz 
Zbigniew Suchyta. - Było to 
dla mnie piękne przeżycie 
duchowe. Wielkie wrażenie 
wywarły na mnie rozmowy 
podczas spotkań z miesz-
kańcami na trasie. Wiele 
pięknych rozmów, wiele pięk-
nych wzruszeń - komentował. 
Pielgrzymka zakończyła się 9 
sierpnia br., mszą św. o godz. 
9.00 w Kaplicy Cudownego 
Obrazu na Jasnej Górze.

GK

Na ścieżkach wiary
Strzegomianie szli w grupie 5 - Św. Ojca Pio, pod przewodnictwem ks. Łukasza Kopczyńskiego

Przekonali się o tym męż-
czyźni, którzy zdecydowali się 
na początku sierpnia br. spoży-
wać wysokoprocentowe trunki 
na świeżym powietrzu. 

Lato w pełni, palące słońce 
- nic więc dziwnego, że ci pa-
nowie chcieli znaleźć schro-
nienie w cieniu i schłodzić się 
zimnym „piwkiem”. Niestety 
zbyt długo nie nacieszyli się 

błogością, ponieważ system 
monitoringu zarejestrował ich 
wyczyny, została zawiadomio-
na policja, która ukarała ich 
mandatem.

 Teraz z pewnością będą 
mieć nauczkę, że alkohol spo-
żywany w plenerze kosztuje 
drożej niż w dozwolonym do 
tego celu miejscu.

KW

Alkohol wypity publicznie 
może nas wiele kosztować 

W nowej perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej 2014-
2020 rysuje się realna szansa na 
uzyskanie przez Aglomerację 
Wałbrzyską wsparcia środka-
mi Funduszy Strukturalnych 
i Funduszu Spójności w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-

rytorialnych (ZIT), które są 
nowym instrumentem rozwoju 
terytorialnego UE. 

- Dokumentem niezbędnym 
do realizacji ZIT jest „Strategia 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Aglomeracji Wałbrzy-
skiej”, która została opracowana 

w celu uzyskania zgody Samorzą-
du Województwa Dolnośląskie-
go na realizację wymienionych 
w niej zadań na obszarze Gmin 
tworzących Aglomerację Wał-
brzyską – wyjaśnia burmistrz 
Zbigniew Suchyta.

red 

Swoje zdanie na ten temat można wyrazić na  formularzu Wykaszają rowy
W ramach programu „Bez-

robotni dla gospodarki wodnej 
i ochrony przeciwpowodzio-
wej” pracownicy interwencyjni 
w gminie Strzegom zajmują 
się wykaszaniem rowów przy-
drożnych. Aktualnie prace wy-
konywane są na potoku Parowa 
na odcinku Tomkowice - Go-
dzieszówek. Wykoszone rowy 
to zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe. Wszelkiego rodza-
ju chwasty czy zakrzaczenia 
utrudniają spływ wód, zwłasz-
cza podczas intensywnych opa-
dów atmosferycznych. 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu realizuje 
projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego pt. „Nowe 
Możliwości”, który skierowa-
ny jest do osób bezrobotnych 
korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu. 

Celem projektu jest zwięk-
szenie aktywności zawodowej 
i nabycie umiejętności po-
ruszania się na rynku pracy, 
nabycie, podniesienie lub 
zmiana kwalifikacji zawodo-
wych wśród osób będących 
klientami ośrodka – informu-
je kierownik OPS w Strzego-
miu, Bożena Brańka.

Uczestnicy projektu od 
maja do lipca b r. korzystali 
z różnorodnych form wspar-

cia m.in.: w warsztatach z ko-
munikacji interpersonalnej 
i autoprezentacji, których 
celem było zrozumienie istoty 
komunikowania się, poznanie 
reakcji interpersonalnych, 
ćwiczenie technik aktyw-
nego słuchania, ćwiczenie 
sposobów udzielania infor-
macji zwrotnych, rozumienie 
mowy ciała w kontekście 
komunikacji niewerbalnej; 
w warsztatach kompetencji 
społecznych pomagających 
w powrocie na rynek pracy, 
nabycie umiejętności poszu-
kiwania pracy, przygotowanie 
się do procesu rekrutacyjnego 
poprzez umiejętne przygoto-
wanie dokumentów aplikacyj-
nych oraz w indywidualnych 
konsultacjach z psychologiem 
i doradcą zawodowym.

red

Jest pomoc dla bezrobotnych 
10 dni w drodze, 250 km z modlitwą, 500 pątników w jednej 
pielgrzymkowej rodzinie, w tym 20 ze Strzegomia, szło po 
raz jedenasty do Częstochowskiej Pani z pokłonem. Na 
trasie ich wędrówki znajdowały się miejscowości: Świd-
nica - Pieszyce – Bobolice - Przeworno – Radoszowice 
– Popielów – Laskowice – Łomnica – Jezioro Kawodrza 
- Częstochowa. 

Przypominamy, że do 7 września br. prowadzone są konsultacje społeczne projektu „Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Do tego dnia można 
przekazywać swoje propozycje, uwagi i opinie za pomocą formularza. Informacje na temat 
formy i przebiegu konsultacji dostępne są na stronie internetowej gminy Strzegom. 

Według planu, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do 23 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - z czego do siedmiu 
z powiatu świdnickiego, w tym Strzegomia – trafi ponad 900 mln zł. Chodzi o pieniądze z Funduszy Strukturalnych i Funduszu 
Spójności, które zostaną przyznane w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
Pieniądze przyznane w ramach ZIT – zgodnie z przeznaczeniem - mają być wydane na wiele dziedzin życia m. in. na trans-
port drogowy i kolejowy, rewitalizację obszarów zdegradowanych, gospodarkę wodno-ściekową, rozwój przedsiębiorczości 
i nowe miejsca pracy, ochronę środowiska i edukację.
Dla Strzegomia lista planowanych zadań jest długa. Priorytetem jest budowa obwodnicy Strzegomia i inne inwestycje 
drogowe, a ponadto kanalizacja, termomodernizacja szkół i przedszkoli oraz budowa przedszkola pasywnego z pieniędzy 
przeznaczonych na „niską emisję” czy rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

W lipcu minionego roku Urząd Miejski w Strzegomiu przeznaczył 

15 tys. zł na zamontowanie dodatkowych kamer na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza. Kamerki zostały 

zamontowane nie tylko na terenie basenów, ale również na 

obszarze Orlika i stadionu.

Wysprzątane podwórka
Podwórka w Strzegomiu 
są wysprzątane i wyglą-
dają znacznie estetyczniej. 
Wszystko to za sprawą 
pań, które w ramach prac 
interwencyjnych starają 
się, by w mieście było 
ładnie i zadbanie. Często 
wyrzucają worki pełne 
śmieci, co oznacza, że 
mieszkańcy danej dziel-
nicy Strzegomia nie dbają 
o swoją okolicę, dlatego 
w tym miejscu apeluje-
my, by sprzątać po sobie, 
wyrzucać zbędne rzeczy 
do kubła, bo dzięki temu 
będziemy żyli w czystym 
mieście. 

Trwają konsultacje ZIT
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

nickmick: szanowny panie bur-
mistrzu. Po pierwsze dziękuję 
za odpowiedź na moje pytanie 
z 30 lipca dotyczące sygnalizacji 
świetlnej na ul. kasztelańskiej/
świdnickiej. ciekaw jestem jak do 
sprawy ustosunkował się nowy p. 
dyrektor, o którym pan wspomina. 
sytuacja na tym skrzyżowaniu 
bez zmian, ruch odbywa się płyn-
nie, nawet w godzinach szczytu. 
fakt, ulica podporządkowana 
(świdnicka) jest zamknięta, ale 
proszę wziąć pod uwagę, że kiedy 
jest otwarta, wyjeżdża z niej zde-
cydowanie mniej pojazdów niż 
porusza się drogą główną - kasz-
telańską i świdnicką. A właśnie 
tam, przy włączonej sygnalizacji, 
niepotrzebnie wstrzymuje się 
ruch i tworzą się korki. co równie 
istotne, otwarcie ul. dąbrow-
skiego daje kolejny „odpływ” aut 

z rynku i zmniejszy ilość aut na 
ul. świdnickiej, z której kierowcy 
mogliby bez problemu włączać się 
do ruchu bez posiłkowania się sy-
gnalizacją. to tak gwoli dodania. 
temat wbrew pozorom jest waż-
ny, bo nonsensowne blokowanie 
jednej z głównych arterii miasta 
uważam za bardzo szkodliwe... 
dla zdrowia także. Pozdrawiam 
serdecznie. 

Rozmawiałem z nowym dy-
rektorem DSDiK – Leszkiem 
Lochem na ten temat i – o dziwo 
– zdanie dyrektora było o wiele 
łagodniejsze niż dotychczasowe 
treści otrzymywanych pism. 
Mówiliśmy o aktualnej sytuacji 
na tych światłach. Służby DSDiK 
będą przyglądać się sprawie, uwa-
gi takie jak internauty będziemy 
przekazywać do zarządcy drogi. 
Pod koniec września wrócimy 
do tematu.

ewa: witam pana burmistrza. 
chciałabym się dowiedzieć, czemu 
fit-parki są budowane na końcu 
strzegomia? dlaczego nie zosta-
nie wybudowany w parku miedzy 
ul. krótką a ul. dolną? Park jest 
monitorowany i bardzo uczęsz-
czany przez ludzi. jest tam bardzo 
dużo miejsca naprzeciwko placu 
zabaw. Proszę o odpowiedź.

Inwestycja ta była realizowana 
z dużym udziałem środków unij-
nych i przez 5 lat od rozliczenia 
zadania, nie wolno nam nic zmie-
niać w tej infrastrukturze.

gronowska: Panie burmistrzu, 
widziałam już skargi innych 
mieszkańców z ul. gronowskiej 

dotyczące smrodu. chciałabym 
przypomnieć o tym uciążliwym 
problemie. kolejna sprawa to 
hałas i kurz (bez względu na porę 
dnia i nocy) z zakładu kamie-
niarskiego. 

Wystąpienia hałasu stwierdza 
Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska i proszę oficjalnie 
zwrócić się do gminy, a my prze-
każemy skargę lub bezpośrednio 
do tej instytucji. Znamy już 
źródło smrodu i zwróciliśmy 
się pismem do firmy wywożącej 
odpady poprodukcyjne o zmianę 
miejsca wywozu. Smród ten nie 
pochodzi z naszej oczyszczalni 
ścieków.

Agnieszka: chciałam zapytać, czy 
są plany w dalszej, może bliższej 
przyszłości podjęcia przez radę 
miejską uchwały w przedmiocie 
możliwości wykupu mieszkań 
należących do gminnego zasobu 
mieszkaniowego za 5%? w wy-
dziale gospodarki lokalowej 
powiedziano mi tylko, że taka 
uchwała może się powtórzyć, 
jednak bez żadnych konkretów. 
Próbowałam dotrzeć do „wielolet-
niego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy” 
uchwalonego przez radę, jednak 
nie znalazłam takiej uchwały 
w biP-ie. czy mógłby udzielić 
pan informacji o ewentualnych 
planach w tej kwestii? od ostat-
niej uchwały w tym przedmiocie 
minęły już dwa lata. 

Planujemy jeszcze w tej kaden-
cji podjąć uchwałę przywracającą 
wykup mieszkań z zasobu gminy 
za 5% wartości. Myślimy także 

o takim układzie - jeśli w budyn-
ku zostało jedno, dwa, trzy miesz-
kania i zostaną one wykupione 
jednocześnie, to sprzedać za 1%. 
Uchwała będzie przedstawiona 
Radzie Miejskiej we wrześniu, 
a najpóźniej w październiku. 

mieszkaniec: Panie burmistrzu, 
mam prośbę, żeby pan wymógł 
na policji zwiększenie patroli 
w weekendy (tj. piątek, sobotę 
i niedzielę) w alejce przy wejściu 
na „krzyżówkę”. jestem miesz-
kanką ulicy klonowej i na tak 
zwanym pniu przy wejściu na 
„krzyżówkę co weekend są jakieś 
imprezy. ja rozumiem, że jest 
ciepło i młodzież spędza czas na 
świeżym powietrzu, ale żeby byli 
kulturalni i ciszej... z góry dzię-
kuję za interwencję.

Mam nadzieję, że już w ostatni 
weekend patrol był tam częściej. 
Zgłosiłem to miejsce, by odwie-
dzał go nieraz patrol dodatkowy.

Anna: ja nie mam pytania, 
jedynie pochwałę dla osób za-
angażowanych w XXiii mff. 
wszystko jest naprawdę fajnie 
zorganizowane. ode mnie też 
brawa dla osoby, która zrobiła 
w tym roku plakat festiwalu - 
jest czytelny i piękny. natomiast 
pan, panie burmistrzu, bar-
dzo zniesmaczył mnie podczas 
wieczoru narodowego mff 
w kostrzy kiedy to przerwał 
pan grupie z meksyku występ, 
żeby przywitać dwie posłanki, 
które spóźniły się jakieś 1,5 
godziny na tenże wieczór. ja 
wiem: polityka, wybory i takie 

tam, ale w stosunku do gości było 
to wysoce nietaktowne.

Podzielam pani zdanie, że nie-
taktem jest przerywanie koncertu 
i sam byłem trochę skrępowany tą 
sytuacją. Był to jednak ostatni ze-
spół i wiedziałem, że po ostatnich 
oklaskach nie będzie już takiej 
możliwości. Na usprawiedliwie-
nie przekazuję informację, że po 
koncercie, w szkole, spotkałem 
się z zespołem i wyjaśniłem 
sytuację, i bardzo przeprosiłem 
za zaistniałą sytuację. Wiem, że 
Meksyk wyjechał ze Strzegomia 
bardzo zadowolony, a w ankiecie 
do CIOFF wystawił nam naj-
wyższe oceny.

Anna: witam. Panie burmistrzu, 
jestem przerażona przyszłością. 
jeśli pozostanie pan na następną 
kadencję - co będzie z tymi impre-
zami nocnym w centrum miasta? 
Żyć się nie da. może lepiej zająłby 
się pan smrodem ze słodowni 
i przyczyniłby się pan do polepsze-
nia standardu życia mieszkańców, 
którzy muszą pracować na podat-
ki, które trwoni pan na imprezy, 
nie dając nam spać. Pozdrawiam 
i liczę na zrozumienie. 

Pytanie to jest kolejną próbą 
przedstawienia mojego wize-
runku jako osoby, która się tylko 
bawi. Różnię się od poprzednich 
władz tym, że jeśli są uroczysto-
ści, to ja jako gospodarz jestem, 
otwieram i zamykam Święto 
Granitu Strzegomskiego, skła-
dam życzenia na Sylwestra. To 
chyba jest normalne, kiedy jest 
polonez na Rynku, to go tańczę. 
Kiedyś nigdy nie wiedzieliśmy, 

czy włodarz będzie czy nie – naj-
częściej go nie było. Od początku 
mojej kadencji stoję na stanowi-
sku, że jeśli się mnie zaprasza, 
to powinienem być z szacunku 
dla ludzi i dla organizatorów. 
Ludzie to cenią! Próby zrobie-
nia zabawowicza z mojej osoby 
przez panią i kilku panów w tej 
gminie się nie uda. Ludzie chcą, 
żeby z nimi być w trudnych, ale 
także wesołych chwilach, tak 
więc kiedy jest pożar – jestem 
żeby pomóc, kiedy jest Święto 
Granitu Strzegomskiego czy 
festyn w którejś z wiosek – też 
jestem i to najczęściej w dni usta-
wowo wolne od pracy. Chciałbym 
z pełną stanowczością stwierdzić, 
że w mojej kadencji wcale nie 
wzrosła liczba imprez. Były Dni 
Ziemi Strzegomskiej – jest Świę-
to Granitu Strzegomskiego. Od 
23 lat odbywa się Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru. Były i są 
Dożynki. Na Rynku jedyną nową 
imprezą jest Sylwester, który i tak 
odbywał się nieformalnie, bo na 
Rynku gromadziły się setki ludzi, 
by złożyć sobie życzenia i wy-
strzelić petardy. Ja tylko zapew-
niłem ochronę, służby medyczne 
i bezpieczeństwo. Słodownia 
istnieje w Strzegomiu prawie 
100 lat. W ostatnich 2 latach 
wykonała nowe inwestycje i moje 
oraz wielu mieszkańców zdanie 
jest takie, że się wiele zmieniło 
i zapachów z produkcji słodu jest 
mniej. Są tacy, którzy twierdzą, że 
to miły zapach. Szkoda, że żadnej 
inicjatywy w tym temacie nie 
podejmowano w 4 poprzednich 
kadencjach.

Odbierz akcyzę 
Drugi termin składania 

wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego w 2014 r. Na 
podstawie ustawy z dnia 10 
marca 2006 r. o zwrocie po-
datku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej (Dz. U. Nr 52, 
poz. 379 ze zm.), oraz § 1 
rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie stawki 
zwrotu podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej na 
1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. 
z 2012, poz. 1380 z dnia 10 
grudnia 2012 r.), w 2014 roku 
producenci rolni będą mogli 
składać wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji 
rolnej do wójta, właściwego ze 
względu na miejsce położenia 
gruntów będących w posiada-
niu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym 
dzierżawcy) w terminie:
•	 od	 1	 sierpnia	 2014	 r.	 do	

31 sierpnia 2014 r. - wraz 
z fakturami VAT potwier-
dzającymi zakup oleju na-
pędowego do produkcji 
rolnej w okresie od 1 lutego 
2014 r. do 31 lipca 2014 r. 

Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego nastąpi w dniach 
od 1 do 31 października 2014 
r. gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu lub 
przelewem na rachunek ban-
kowy wskazany we wniosku.

Na co dzień wystawa znajduje 
się w Städtische Museen Zittau 
w Niemczech, które jest właści-
cielem zbiorów i dzięki któremu 

wystawa może zagościć w Strzego-
miu. Wernisaż wystawy odbędzie 
się w dniu 23 sierpnia 2014 roku 
o godz. 18.45 w Bazylice Mniejszej 

w Strzegomiu. W imieniu orga-
nizatorów wystawy: burmistrza 
Strzegomia, parafii pw. Św. App. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu 
oraz Städtische Museen Zittau 
w Niemczech serdecznie zapra-
szamy.

„Via Sacra” to szlak wiodący 
przez tysiąc lat środkowoeuropej-
skiej kultury i pobożności – tam, 
gdzie niegdyś krzyżowały się drogi 
handlowe ze Wschodu i Zachodu, 
Północy i Południa. Szlak łączy 
ważne kościoły, klasztory oraz 
inne miejsca i zabytki sakralne 
w Górnych Łużycach, na Dolnym 
Śląsku i w Północnych Czechach. 
Należą do nich sławne Chusty 
Wielkopostne z Zittau, opactwo 
St. Marienthal – najstarszy klasztor 
cysterek w Niemczech, znana na 
całym świecie Jednota Braterska 
w Herrnhut, należący do Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO 
Kościół Pokoju w Jaworze, grób ce-
sarskiego generalissimusa Albrech-
ta von Wallenstein w Mnichovo 
Hradiště. Stacje na „Via Sacra” 
o ważnym znaczeniu kulturowym 
i historycznym kryją fascynujące 
historie. „Via Sacra” to 16 stacji 
na szlaku i 15 partnerów z Polski, 
Czech i Niemiec, wśród których 
znajduje się Bazylika Mniejsza pw. 
św. App. Piotra i Pawła w Strze-
gomiu oraz Fundacja św. Jadwigi 
w Morawie.

Via Sacra zaprasza
Zobacz szlak wiodący przez tysiąc lat środkowoeuropejskiej kultury i pobożności

Za niecały miesiąc – do-
kładnie 14 września - na 
strzegomskim Rynku odbędą 
się Dożynki Dolnośląskie. Już 
teraz - w imieniu marszałka 
województwa dolnośląskie-
go i  burmistrza Strzego-
mia - serdecznie zapraszamy 
Państwa na to niezwykłe 

wydarzenie. Szerzej o dożyn-
kach napiszemy w kolejnym 
numerze naszej gazety. Do-
dajmy, że starostami Dożynek 
Dolnośląskich będą: sołtys 
Żółkiewki – Monika Róg 
i sołtys Tomkowic: Andrzej 
Szczepanik.

U nas Dożynki Dolnośląskie

W dniach od 23 sierpnia do 28 września br., w Bazylice Mniejszej pw. Św. App Piotra 
i Pawła w Strzegomiu trwać będzie wystawa, pt. „Spotkania, które poruszają Via Sacra - 
Święta Droga poprzez trzy kraje: Niemcy – Polska - Czechy”.
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23. edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu Folkloru odbyła 
się w tym roku w dniach od 
6 do 10 sierpnia br. W Strze-
gomiu mogliśmy podziwiać 
przedstawicieli 3 kontynen-
tów: Azji – Armenia i Indie, 
Ameryki Północnej – Meksyk 
i Europy: Irlandia, Czechy 
i Polska. Gościnnie wystąpili 
u nas przedstawiciele Białorusi 
i Grecji, którzy w tym samym 
czasie grali w zaprzyjaźnionym 
Festiwalu w Nowej Rudzie. 
Program strzegomskiego festi-
walu był bardzo bogaty. Oprócz 
koncertów na głównej scenie 
– na stadionie OSiR-u, odbyło 
się wiele ciekawych i intrygu-
jących wydarzeń. Widzowie 
nie mogli narzekać więc na 
nudę. W środowy wieczór miał 
miejsce tradycyjny „Wieczór 
narodowy” w Kostrzy, który 
od samego początku trwa-

nia MFF odbywa się w tym 
podstrzegomskim sołectwie. 
Po czwartkowym i piątko-
wym koncercie jeszcze przez 
kilka godzin zespoły bawiły 
się w CAS Karmel, gdzie już 
zupełnie „na luzie” i bez tremy 
mogły spontanicznie pod-
dać się atmosferze wielkiego 
święta folkloru w Strzegomiu. 
Czwartkowa i piątkowa noc 
upłynęła na radosnej zaba-
wie w rytm muzyki z kra-
jów biorących udział w MFF 
2014. Nikogo nie dziwił widok 
Hindusów, Ormian czy repre-
zentantów Meksyku, którzy 
wspólnie tańczyli na i wokół 
specjalnie przygotowanego po-
destu na wirydarzu. W piątek 
– stały punkt festiwalu, a więc 
spotkanie delegacji wszystkich 
zespołów folklorystycznych 
w Urzędzie Miejskim. Wiele 
ciepłych słów i podziękowań 

skierowano w stronę burmi-
strza Strzegomia - Zbigniewa 
Suchyty za jego zaangażowa-
nie w organizację festiwalu 
i nieutrudzone promowanie 
folkloru w kraju i za granicą. 
Słowa podziękowania popły-
nęły także w stronę Romana 
Asygera, byłego burmistrza 
Strzegomia, który jest bardzo 
zasłużony dla rozwoju festiwa-
lu, bo jak zaznaczył Zbigniew 
Suchyta, to właśnie podczas 
jego kadencji powstała idea 
festiwalu folkloru w Strze-
gomiu. Wyrazy uznania za 
organizację festiwalu zawierały 
wypowiedzi ekspertów CIOFF. 
- Przez te kilka dni Strzegom 
jest środkiem Europy i środ-
kiem świata. To wielka sprawa, 
że mały Strzegom i jeszcze 
mniejsza Kostrza mogą go-
ścić reprezentantów różnych 
krajów i kultur. Sekcja polska 
CIOFF jest dumna, że wśród 
największych festiwali świata 
jest festiwal w Strzegomiu. 
Gratuluję – powiedział Gerard 
Nowak, wiceprzewodniczący 
sekcji. - Kultura niematerialna, 

której częścią jest kultura ludo-
wa i folklor będzie trwała nie-
zależnie od tego, co my robimy, 
ale od nas zależy w jakim kie-
runku będzie się to odbywało. 
Ten festiwal w ciągu tych 23 lat 
pokazał, że idzie dobrą drogą, 
a nie idzie w kanał – komen-
tował z kolei Edward Błażek. 
Wyrazy uznania i podzięko-
wania złożył także Zygmunt 
Worsa, starosta świdnicki. 
Sobota to niezwykły koncert 
galowy, zakończony piękną 
feerią sztucznych ogni. Do-
dajmy, że koncert w tym roku 
był reżyserowany przez Marię 
Pietraszek – Wnęk, kierownik 
i choreograf Spiskiego Zespołu 
Regionalnego „ Zielony Jawor” 
z miejscowości Krempachy. Po 
sobotnim koncercie wszyscy 
przenieśli się do SCK II na 
dyskotekę. Niedziela – ostatni 
dzień festiwalu – był najbogat-
szym w wydarzenia. Msze Św. 
w obu strzegomskich parafiach, 
doskonale odtańczony polonez 
złożony z kilkuset osób, degu-
stacja potraw z całego świata 
i koncert kapel dolnośląskich. 

Strzegom „środkiem
- To wielka sprawa, że mały Strzegom i jeszcze mniejsza Kostrza mogą gościć reprezentantów

Za nami piękne, niezwykle radosne i sympatyczne dni 
z folklorem i muzyką ludową w roli głównej. Na kilka dni 
Strzegom zmienił się w istną „wieżę Babel”, mnogą w wiele 
języków i kultur różnych kontynentów. Przeżyjmy te chwile 
jeszcze raz. 
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Dziś w numerze:  Strzegom  Północ  i Strzegom Wschód. 

Drogi i chodniki
Na terenie obrębu wschod-

niego miasta zostały przepro-
wadzone systematyczne prace 
w ramach bieżącego utrzyma-
nia dróg i chodników: na ul. 
Gronowskiej i ul. Anielewicza 
- prace ograniczały się jedynie 
do koszenia poboczy, rowów, 
do przeprowadzenia remontów 
cząstkowych nawierzchni mi-
neralno - bitumicznych przy ul. 
Strzelniczej, ul. Armii Krajowej 
oraz prac remontowych zwią-
zanych z bieżącym utrzyma-
niem oznakowania pionowego. 
Ważnym zadaniem inwestycyj-
nym była przebudowa drogi ul. 
Ceglanej w Strzegomiu. W III 
etapie przebudowy wykonano 
nawierzchnię bitumiczną drogi. 
Wartość zadania wyniosła ponad 
450 tys. zł. W ramach zadania 
pn. „Przebudowa dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą prowadzących do terenów 
powojskowych ul. Armii Kra-
jowej i Wesołej w Strzegomiu” 
trwa obecnie budowa kanalizacji 
deszczowej i przebudowa drogi 

gminnej nr 110757D ul. Ar-
mii Krajowej w Strzegomiu na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Koszarową do drogi krajowej nr 
5 jest to Etap I projektu, który 
otrzymał dofinansowanie ze 
środków EFRR na poziomie 
85%. Wartość Etapu I wyno-
si blisko 2,6 mln zł, w tym 
dofinansowanie w wysokości 
1,96 mln zł. Roboty budowlane 
związane z odwodnieniem drogi, 
budową oświetlenia ulicznego, 
ułożeniem nowej nawierzchni 
drogi i chodników jak rów-
nież wybudowaniem miejsc 
postojowych i zjazdów, na tym 
odcinku drogi ul. Armii Kra-
jowej wykonuje firma Skanska 
S.A z siedzibą w Warszawie. 
Inwestorom, którzy chcą za-
inwestować na terenie gminy 
Strzegom i wybudować zakłady 
pracy w interesującym, dobrze 
skomunikowanym z drogą kra-
jową nr 5 i drogą wojewódzką 
nr 374 miejscu, gmina oferuje 
nowe tereny inwestycyjne o ob-
szarze 1,48 ha przy Al. Wojska 
Polskiego i ul. Ceglanej. 

Strzegom Wschód też się zmienia
Tym, którzy chcą zainwestować gmina oferuje nowe tereny inwestycyjne o obszarze 1,48 ha przy Al. Wojska Polskiego i ul. Ceglanej

Kanalizacja i sieć wodna
Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej, Jagodowej, Armii Krajowej do ul. Winogronowej była ważnym zadaniem w ostatnich latach. Kosztowała 
gminę 912 tys. zł. Na ten cel otrzymano dotację z WFOŚiGW w wysokości 176 tys. zł. oraz pożyczkę preferencyjną - 353,8 tys. zł. Nowo wybu-
dowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości 951,3 m, z tłocznią ścieków i przyłączem energetycznym zapewnia 
odbiór ścieków z nowego i istniejącego już osiedla mieszkaniowego w tym rejonie. Tłocznia przepompowuje także ścieki pochodzące z sieci 
kanalizacyjnej w Jaroszowie. W ramach zadania został wyremontowany odcinek drogi ul. Winogronowej, na którym ułożona została nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Wybudowany został odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 215 m w poboczu drogi gminnej ul. Al. Wojska Polskiego, 
koszt której wyniósł 149 tys. zł. Wykonano także projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej, koszt którego wyniósł ponad 
21 tys. zł. W 2013 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zrealizowała zadanie pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studni 
S1.56 do studni S1.122 przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu”. W ramach tej inwestycji wybu- dowano łącznie 235,40 mb. kanalizacji sanitarnej. 
Wybudowana sieć pozwoliła na wyłączenie starej przepompowni ścieków zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Gronowskiej 
i przełączenie całości ścieków odprowadzanych z tego osiedla oraz Jaroszowa do nowoczesnej tłoczni ścieków wybudowanej przez gminę. Wartość 
zadania wyniosła 120 tys. W 2011 r. wykonano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Gronowskiej. 

W obrębie Strzegom - Wschód wykonano wiele inwestycji 
związanych z przebudową dróg i budową kanalizacji sani-
tarnej. Co już zrobiono, a co jeszcze jest w planach? 
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. armii Krajowej Budowa ul. Ceglanej – III etap

Kanalizacja sanitarna w ul. Jagodowej Kanalizacja w ul. al. wojska Polskiego

remont ul. armii Krajowej remont ul. armii Krajowej

remont ul. winogronowej tereny inwestycyjne przy ul. Ceglanej
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Drogi, chodniki i  place 
zabaw to główne inwestycje 
gminne w ostatnich czte-
rech latach w północnej 
części Strzegomia. Grun-
towny remont ul. Sosno-
wej był bez wątpienia naj-
większą inwestycją na tym 
terenie. 

Drogi zmieniły swój wize-
runek

Stały się ładniejsze i bez-
pieczniejsze. Zmiana wizerun-
ku ulicy Sosnowej była bardzo 
potrzebna dla zapewnienia 
bezpieczeństwa w ruchu pie-
szym i zmotoryzowanym. 
Nowa arteria komunikacyjna 
Strzegomia łącząca miasto 
z podnóżem Góry Krzyżowej 
jest kolejną wizytówką miasta. 
Koszt remontu wyniósł ponad 
304 tys. zł. Nowa nawierzchnia 
bitumiczna, chodnik z kostki 
betonowej, miejsca postojowe, 
nowe oświetlenia typu LED 
na słupach aluminiowych, 

zieleń trawnikowa, to tylko 
przykładowe zmiany, jakie 
zaszły na tej ulicy. Nareszcie 
jest ładnie, jasno i bezpiecz-
nie. Nie mniej ważny był 
remont ul. Kalcytowej. Droga 
otrzymała nową nawierzchnię 
z mieszanek mineralno-bitu-
micznych. Wartość zadania 
wyniosła ponad 139 tys. zł. 
Dla mieszkańców osiedla Ka-
mionka II ważnym zadaniem 
była budowa łącznika drogi od 
ul. Dębowej do ul. Bukowej 
w Strzegomiu. Powstał ciąg 
pieszo – jezdny ułatwiający 
komunikację między ulicami. 
Wartość zadania wyniosła 
ponad 56 tys. zł. 

Chodniki pod lupą
Swój wygląd zmienił chod-

nik na skrzyżowaniu ul. Sikor-
skiego i Al. Wojska Polskiego. 
Obecnie ma nawierzchnię 
z kostki betonowej- bruko-
wej oraz bezpieczne miejsca 
postojowe (9). Wartość za-
dania wyniosła ponad 52 tys. 

zł. Modernizacja chodnika 
przy ul. Klonowej, niezbędna 
na tym terenie, wyniosła 60 
tys. zł. Stary chodnik był 
zniszczony, piesi przemiesz-
czali  się po ulicach, więc 
w celu poprawy bezpieczeń-
stwa i podniesienia estetyki 
wskazane było go wykonać. 
Także remont chodnika przy 
ul. Niecałej i nowe nasadzenia 
zieleni zupełnie odmieniły 
oblicze tej ulicy. Przykładem 
dobrej współpracy z DSDiK 
była przebudowa chodników 
przy drodze 374. Przy ul. 
Legnickiej wykonano nowy 
chodnik z kostki betonowej 
szarej, czerwonej i grafitowej, 
wyremontowano 2 zatoki au-
tobusowe z kostki granitowej 
i wjazdy z kostki granitowej. 
Wartość robót wyniosła po-
nad 304 tys. zł. Na przeło-
mie 2011/2012 wykonano 
remont odcinka chodnika 
przy ul. Sosnowej, oraz przy 
ul. Kościuszki (skrzyżowanie 
ul. Kościuszki z drogą dojaz-

dową do przedszkola nr 4). 
Wykonano również remont 
cząstkowy nawierzchni szu-
trowej części deptaku przy ul. 

Promenady. Utwardzono mie-
szanką granitową przejście od 
ul. Sosnowej do deptaku przy 
ul. Promenady. W ramach 

bieżącego utrzymania dróg 
wykonano nową nakładkę 
bitumiczną na części pasa 
drogowego ul. Promenady. 

Inwestycje pod Górą Krzyżową
Nie zapomniano także o najmłodszych mieszkańcach. Dla nich właśnie powstały place zabaw przy ul. Sosnowej, ul. Cichej oraz ul. Bazaltowej

Światło i woda
Ważnym dla dział-
kowiczów zadaniem 
było wykonanie pro-
jektu doprowadzenia 
wody do ogródków 
działkowych pod Górą 
Krzyżową w Strze-
gomiu. Koszt pro-
jektu wyniósł około 
10 tys. zł, zaś same 
prace wykonawcze 
zadania ok. 43 tys. 
zł. W porozumieniu ze 
Spółdzielnią Miesz-
kaniową będą mon-
towane na osiedlu 
kamery celem walki 
z wandalizmem oraz 
poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 
Zaplanowano również 
oświetlenie krzyża na 
Górze Krzyżowej.

Dla dzieci powstały place 
zabaw przy ul. Sosnowej 
i ul. Cichej (wykonaw-
cą była Spółdzielnia 
Mieszkaniowa) oraz 
przy ul. Bazal-
towej (inwestycje 
sfinansowała gmi-
na Strzegom oraz 
sponsorzy). O tym, 
jak wiele można zro-
bić wspólnymi siłami 
świadczy właśnie budowa 
placu zabaw dla dzieci przy 
ul. Bazaltowej w Strzegomiu. 
ZUK Sp. z o.o. z ramienia gminy 
wykonał m. in. ogrodzenie z siatki 
na słupkach. Koszt wykonanych 
prac wyniósł ponad 65 tys. zł. FSB 
Piekarnia Strzegom przekazała 
w ramach darowizny urządzenia 
zabawowe na kwotę ponad 33 tys. 
zł, Słodownia Strzegom Sp. z o.o. 

nieodpłatnie 
przekazała urządzenia do Fit Par-
ku, na kwotę 30 tys. zł., co łącznie 
daje kwotę ok. 130 tys. zł. Plac jest 
oblegany przez dzieci i dorosłych 
nie tylko z okolic ul. Bazaltowej, 
ale i z całego miasta. To była 
bardzo dobra decyzja, trafiająca 
w potrzeby mieszkańców.

Dbają o dzieci i dorosłych 

W październiku 2014 r. zakończony zostanie projekt 

budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym przy 

ul. Kościuszki w Strzegomiu. Energooszczędny bu-

dynek przedszkola będzie zbudowany w systemie 

pasywnym. Koszt projektu wynosi ok. 100 tys. zł.
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łącznik drogi od ul. dębowej do ul. Bukowej mała architektura parkowa przy ul. Promenady

Nowe chodniki przy ul. legnickiej Nowy chodnik przy ul. Klonowej

Plac zabaw przy ul. Bazaltowej Plac zabaw przy ul. Sosnowej

zatoczki parkingowe przy ul. Promenady zatoka autobusowa przy ul. legnickiej
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Europy i świata”
różnych krajów i kultur – mówił Gerard Nowak z polskiej sekcji CIOFF

Głowa mogła od mnogości 
tych wszystkich wydarzeń 
„rozboleć”! A komu było mało, 
to w niedzielny wieczór na 
stadionie OSiR wystąpiły 
gwiazdy muzyczne: zespół Fu-
ture Folk i jedna z najlepszych 
polskich wokalistek – Sylwia 
Grzeszczak. Zespół Future 
Folk, którego liderem jest 
Stanisław Karpiel Bułecka, 
zaprezentował w Strzegomiu 
piosenki oparte na elektronicz-
nej muzyce tanecznej z wpły-
wami folku góralskiego. Na 
scenie mogliśmy usłyszeć m. 

in. utwory takie jak: „Twarda 
skała”, „Dukaty” czy też „Ma-
linowa dziewczyno”. Piosenki 
Sylwii Grzeszczak zna i nuci 
cała Polska. Artystka w ponad  
1,5-godzinnym koncercie za-
prezentowała większość swo-
ich największych hitów – „Co 
z nami będzie?”, „Księżniczka”, 
„Bajka”, „Małe rzeczy”, „Karu-
zela”, „Sen o przyszłości”, 
„Flirt”, „Pożyczony” czy też 
utwory pochodzące z najnow-
szej płyty pt. „Komponując 
siebie”. Główna bohaterka 
strzegomskiej sceny, co war-

to podkreślić, do większości 
z tych piosenek pisze sama 
teksty i komponuje muzy-
kę. Część z nich powstało 
we współpracy z Liberem, 
którego niedawno poślubiła. 
Oba koncerty były niezwykle 
udane, a bisy artystów świad-
czyły o tym, że im też się u nas 
podobało.

Tegoroczny festiwal prze-
szedł już do historii. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejną 
edycję.

TW

Dolny Śląsk ma się czym pochwalić!
W niedzielne, upalne popołudnie (10.08) publiczność zgromadzona na strzegomskim Rynku mogła nie tylko obejrzeć 
poloneza i degustować wspaniałe potrawy, ale także wysłuchać „Koncertu zespołów dolnośląskich”.
Kilkugodzinny koncert, który prowadziła niestrudzona Elżbieta Pienio ze Strzegomskiego Centrum Kultury, zgromadził 
wiele osób lubiących muzykę ludową w dolnośląskim wydaniu. W sumie na scenie zaprezentowało się aż 13 zespołów: 
„Cicha woda” z Udanina, „Dobromierzanie”, „Sybiraczki i Kresowiacy”, „Górzanie z Góry Bałbrzychowskiej”, „Rozmaryn” 
z Bogatyni, „Kapela Janka Boduszka”, „Wojcieszowianki”, „Chrośliczanie” z Męcinki, „Jeleniogórzanie”, „Marzenie Ziemi 
Kłodzkiej” oraz reprezentanci gminy Strzegom – „Olszaniacy”, „Goczałkowianie” i zespół wokalny „Retro”. Koncert 
pokazał duże bogactwo zespołów folklorystycznych w naszym regionie i był znakomitą okazją do spędzenia wolnego 
czasu w gronie znajomych i przyjaciół. Dodajmy, że zespoły z całego Dolnego Śląska już od samego rana w niedzielę 
„budziły” strzegomian i zapraszały mieszkańców do wspólnej zabawy i śniadania na terenie strzegomskiego Rynku. 
Wzięły też udział w niedzielnych mszach św. odbywających się w obu strzegomskich parafiach i nagraniach do „Radia 
Wrocław.”
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Artyści zachwycili rzeźbami ...
Trwające ponad miesiąc „VI Biennale Rzeźby w Granicie” zgromadziło na starcie 8 renomowanych artystów–rzeźbiarzy. Oto ich biografie 

Grażyna Jaskierska-
Albrzykowska 

Ur. w 1961 roku w Nowym Tar-
gu. Jest absolwentką PLSP im A. 
Kenara w Zakopanem. W latach 
1982 – 1987 studiowała na Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu, gdzie 
pracuje od 1988 roku, obecnie na 
stanowisku profesora. W latach 
2005–2008 pełniła funkcję prodzie-
kana Wydziału Malarstwa i Rzeźby. 
Od 2009 pełni funkcję kierownika 
Katedry Rzeźby i Działań Prze-
strzennych. Rzeźbiarka, autorka monumentalnych realizacji plenerowych, instalacji, a także 
pomników – „Bolesława Chrobrego” (wspólnie z Maciejem Albrzykowskim) oraz „Jana Pawła 
II” we Wrocławiu.

Andrzej Szarek
Ur. w 1958 roku w Nowym Sączu. 

W latach 1974-79 uczeń PLSP im. 
A. Kenara w Zakopanem. Studiował 
na Wydziale Rzeźby ASP w Warsza-
wie. W roku 1985 obronił dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni prof. 
Jana Kucza. W 2005 roku otrzymał 
tytuł profesora. Wykłada na Wydziale 
Artystycznym Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w No-
wym Sączu oraz gościnnie w Wyższej 
Szkole Biznesu Nationale-Louis 
University w Nowym Sączu. Trzy-
krotny Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W latach 2000-2008 był Członkiem Rady Arty-
stycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, akcje artystyczne, 
performance i happening. Opiekun Artystyczny Małej Galerii w Nowym Sączu.

Zbigniew 
Frączkiewicz

Ur. w 1946 roku w Grzmiącej 
(Pomorze). W 1965 roku ukoń-
czył Liceum Sztuk Plastycznych 
w Łodzi. Studiował na Wydziale 
Rzeźby ASP w Warszawie, gdzie 
w 1971 roku obronił dyplom z wy-
różnienie w pracowni prof. Tadeusza 
Łodziany. Autor monumentalnych 
kamiennych rzeźb, realizacji rzeź-
biarskich z żeliwa - „Żelaznych 
ludzi” pokazywanych w plenerach 
i licznych galeriach na terenie Polski, 

Niemiec, Austrii oraz pomników – „Ofiar Lubina’82”w Michałowicach i Chocianowie, „Krzyż 
Milenijny” w Bolesławcu. Organizator plenerów rzeźbiarskich „Borów Chocianów” i twórca 
GALERII F w Szklarskiej Porębie.

jerzy Fober 

Ur. w 1959 roku w Warszawie. 
W latach 1974-79 uczeń PLSP im. 
A. Kenara w Zakopanem. Studiował 
na Wydziale Rzeźby ASP w War-
szawie, gdzie w roku 1984 obronił 
dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. Stanisława Kulona. W 2000 
roku otrzymał tytuł profesora. 
Obecnie kieruje Zakładem Rzeźby 
w Instytucie Sztuki w Cieszynie 
- na Wydziale Artystycznym Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. 
W latach 1996 - 2011 prowadził 

Pracownię Rzeźby na ASP w Katowicach. Od 2011 roku pracuje także na Akademii Umeni 
w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Pięciokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki 
(obecnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Od 2008 jest Członkiem Rady 
Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Martin Kuchař 
Ur. w 1969 roku w Czecho-

słowacji. Ukończył Średnią Ar-
tystyczną Szkołę w Uherskem 
Hradisti (Czechy). Studiował na 
Wydziale Artystycznym Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, 
gdzie w 2008 roku obronił z wy-
różnieniem dyplom w pracowni 
rzeźby prof. Jerzego Fobera. Zaj-
muje się rzeźbą oraz konserwacją 
dzieł sztuki. W latach 2004 - 2012 
był organizatorem i artystycznym 
komisarzem kolejnych edycji 
Międzynarodowych Rzeźbiar-
skich Sympozjów „Landek” (Czechy). Uczestnik i autor licznych realizacji plenerowych 
oraz uczestnik międzynarodowych sympozjów rzeźbiarskich (Czechy, Australia, Polska, 
Korea Południowa).

Adam Wyspiański 
Ur. w 1951 roku we Wrocławiu. 

Ukończył PLSP im. A. Kenara 
w Zakopanem. Studiował na 
Wydziale Rzeźby ASP w Gdań-
sku, gdzie w 1979 roku obronił 
dyplom w pracowni prof. Adama 
Smolany. Pracował jako pedagog 
w Liceum Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu, prowadząc pracownię 
rzeźby i biżuterii artystycznej. Po 
powrocie z Australii prowadzi 
galerię autorską we Wrocławiu. 
W latach 2006 - 2010 inicjator, 
organizator i komisarz kolejnych 
edycji Strzegomskich Sympozjów Rzeźby w Granicie. Autor monumentalnych, rzeź-
biarskich realizacji w kamieniu, prac inspirowanych podwodnym fauną oraz projektant 
i twórca biżuterii artystycznej.

Grzegorz Niemyjski
Ur. w 1970 roku w Legnicy. 

W 1992 roku ukończył Państwo-
we Liceum Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu. W latach 1994 
– 1999 studiował na Wydziale 
Malarstwa i  Rzeźby ASP we 
Wrocławiu. Dyplom z rzeźby 
uzyskał w 1999 roku w pracowni 
prof. Alfredy Poznańskiej i ad-
iunkta Christosa Mandziosa. 
Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, 
ceramiką, projektowaniem wnętrz 
oraz działaniami plastycznymi 
w przestrzeni otwartej. Od roku 

akademickiego 2006/2007 jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Rzeźby ASP 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

marie Šeborová

Ur. w 1966 r. w Ktoměřižu na terenie 
dawnej Czechosłowacji. Studiowała 
w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze 
(1990 – 1993) w Studio rysunków 
prof. J. Svobodova, 1993 – 1996 Stu-
dio figuralnej rzeźby i medali prof. J. 
Hendrycha. W 1992 r. w ramach sty-
pendium Mathesius Fachhochschule 
Kiel (Niemcy) - w pracowni prof. J. 
Koblasa. Zajmuje się rzeźbą, małą 
formą rzeźbiarską, medalierstwem, 
rysunkiem. Jest autorką licznych 
rzeźbiarskich realizacji plenerowych 

w kamienu (Czechy, Węgry, Włochy, Niemcy, Turcja, Holandia, Francja, Cypr, Polska, Słowacja, 
Szwajcaria, Dania). Jej prace znajdują się w zbiorach: Muzeum monet i medali, Kremnica (Słowacja), 
Dokuma Modern Art. Musem, Antalya (Turcja), Rabasova Galeria Rakovnik (Czechy), Slovacka 
Galeria Uherske Hradiste (Czechy), Varosi Galeria Nyiregyhaza (Węgry).
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Drogi wewnętrzne zlo-
kalizowane na działce nr 
1114,1115,1137,1138 w Ol-
szanach zyskają nową, utwardzo-
ną nawierzchnię, dzięki której 
ułatwiony zostanie dojazd do 
gruntów rolnych. 

Oprócz utwardzonej na-
wierzchni typu slurry seal 
(dwuwarstwowej) wykonane 
zostaną wzmocnienia podłoża 

gruntowego oraz podbudowy 
zasadniczej z betonu asfaltowego 
dla istniejącej drogi gruntowej. 
Powstaną także asfaltowe zjaz-
dy, ulepszone pobocza, a także 
betonowe krawężniki. Wyko-
nawcą zadania jest Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów Sp. z o.o. Koszt wynie-
sie około 550 957,93 zł. 

red

Stanowice to kolejny pozy-
tywny przykład zarządzania 
wspólnoty w sprawie prawi-
dłowej gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Nowo zakupione kubły 
oraz postawienie i ogrodze-
nie boksu w Stanowicach 
to dobry krok w kierunku 
funkcjonowania prawidłowej 
gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Poprzez takie za-
chowanie selektywna zbiórka 

odpadów rozpoczyna się już 
u producenta tych odpadów.  
Radości nie kryje sama pani 
sołtys- Zdzisława Dmytrarz: - 
Bardzo cieszymy się z nowych 
pojemników na śmieci. Wspól-
nota przy ul. Świdnickiej 8 
sama je sobie zakupiła i sama 
zamontowała. Dzięki temu 
w naszej wsi sprawniej przebie-
ga gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – dodała.

red

Będzie dojazd do gruntów

Kubły i boksy w Stanowicach

W ramach prac wykonano 
nową nawierzchnię z kostki 
betonowej oraz odwodnienie 
jezdni. Do istniejącego kolek-
tora deszczowego podłączo-
no nowe studzienki burzowe 
i przykanaliki. Dodatkowo 
poszerzono drogę o 40 cm, co 
na pewno wpłynie na bezpie-
czeństwo i powinno polepszyć 
komfort jazdy kierowców. - 
Cieszę się, że w Tomkowicach 
mamy coraz więcej pięknych 
i estetycznych chodników. 
Prace, które niedawno się za-

kończyły, były kontynuacją 
budowy rozpoczętej w 2013 
r. – mówi sołtys Tomkowic, 
Andrzej Szczepanik. W ciągu 
dwóch lat w naszym sołectwie 
wybudowano 608 mb chodni-
ka. Całość prac wykonała firma 
Bud – Bruk z Pastuchowa, a in-
westycję sfinansowała gmina 
Strzegom. Prace nadzorowa-
ła Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego. Wartość zdania 
to kwota blisko 73 tys. zł. 

red

Trenażer nóg - uaktywnia 
staw biodrowy i skokowy, 
zwiększa ruchomość stawów, 
wzmacnia muskulaturę dol-
nych partii ciała, poprawia 
funkcje układu sercowo-na-
czyniowego i oddechowego. 

Twister - aktywuje działanie 
stawów biodrowych, wzmac-
nia mięśnie brzucha, popra-
wia koordynację ruchową. 
Orbitrek - uaktywnia górne 
i dolne kończyny oraz pas 
biodrowy, wzmacnia i buduje 

ich muskulaturę, poprawia 
ruchomość stawów, poprawia 
funkcjonowanie układu ser-
cowo-naczyniowego i odde-
chowego. Narciarz - aktywi-
zuje i wzmacnia muskulaturę 
pasa biodrowego, poprawia 
funkcję układu sercowo- na-
czyniowego i oddechowego. 
– Na każdym urządzeniu 
jest instrukcja, jak z niego 
korzystać – wyjaśnia Henryk 
Radkowski, sołtys wsi i radny 

Rady Miejskiej. I doda-
je: - Ruch na świe-

ż ym powietr zu 
jest najlepszym 

l e k a r s t w e m 
na wszelkie 
dolegliwości. 
Dzięki tym 
u r z ą d z e -
niom możli-
wość ćwiczeń 

rekreacyjnych 
jest w zasięgu 

„ręki i nogi każ-
dego”, kto tylko 

wyjdzie z domu. 

Mają nowy chodnik

Siłownia i ławki są już w parku wiejskim

W ciągu dwóch lat w Tomkowicach wybudowano 608 mb. chodnika. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia

- Ruch na świeżym powietrzu to najlepsze lekarstwo na wszelkie dolegliwości – mówi Henryk Radkowski

Przypominam ponadto, że 
powstające przy uboju cieląt 
do 6 miesiąca życia, owiec 
i kóz uboczne produkty po-
chodzenia zwierzęcego ka-
tegorii 1 (SRM), powinny 
być przekazane do zbiornicy 

lub zakładu utylizacyjnego 
kategorii 1. 
Do ubocznych produktów 
kategorii 1 zaliczamy:
w odniesieniu do bydła do 6 
miesiąca życia:
- migdałki, jelita od dwunastni-

cy do odbytnicy oraz krezka 
bydła w każdym wieku. 

W odniesieniu do owiec i kóz: 
- czaszka zawierająca mózg 

i oczy, migdałki i rdzeń krę-
gowy zwierząt w wieku po-
wyżej 12 miesięcy lub które 
mają stały siekacz wyrżnięty 
z dziąsła; oraz

- śledziona i jelito kręte zwie-
rząt w każdym wieku.
Ponadto informuję, że przy 

składaniu powiadomienia o za-
miarze dokonania uboju na 

terenie gospodarstwa cieląt, 
owiec i kóz będą wydawane 
bezpłatnie oznakowane czarne 
foliowe worki do przechowy-
wania SRM.

W przypadku uboju trzody 
chlewnej należy pamiętać, 
że nieoczyszczony przewód 
pokarmowy powinien zostać 
przekazany do zakładu uty-
lizacyjnego. W przypadku 
oczyszczenia przewodu po-
karmowego treść jelit może 
służyć jako nawóz, natomiast 

wyczyszczone jelita stają się 
środkiem spożywczym i mogą 
być wykorzystane do produk-
cji żywności. Prawidłowość 
zagospodarowania ubocznych 
produktów pochodzenia zwie-
rzęcego powstających w trakcie 
uboju zwierząt na własne po-
trzeby w gospodarstwie będzie 
kontrolowana przez Inspekcję 
Weterynaryjną.

Główny lekarz 
Weterynarii

marek Pirsztuk

Szanowni rolnicy, hodowcy zwierząt gospodarskich!

Mieszkańcy Tomkowic mają powody do zadowolenia. 6 
sierpnia br. oddano bowiem do użytku nowy ciąg pieszy 
o długości 240 m. Chodnik znajduje się przy drodze zarzą-
dzanej przez powiat świdnicki.

Twister, narciarz, trenażer nóg i orbitek to profesjonalne urządzenia, w które wyposażona 
jest siłownia pod chmurką w Rogoźnicy. Siłownię zamontowano w parku wiejskim, a za-
dbał o nią sołtys Rogoźnicy Henryk Radkowski. Urządzenia za kwotę ponad 13 tys. zł 
zakupiono z funduszu sołeckiego, celem krzewienia kultury fizycznej mieszkańców wsi, 
a co za tym idzie – ich lepszej kondycji i zdrowia. 

Podobny Fit Park powstaje w Strze-
gomiu, na ul. Cichej. Również 
mieszkańcy tej części miasta będą 
mieli możliwość poprawienia swojej 
kondycji fizycznej. – Urządzenia 
siłowe na osiedlu montuje Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. W zdrowym 
ciele zdrowy duch! - komentuje 
Tomasz Marczak, radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

- Jest to pozytywny przykład do naśladowania przez inne 
wspólnoty oraz zarządców nieruchomości. Takie działanie 
w przyszłości pozwoli nam, jako gminie dostarczać mniej 
odpadów zmieszanych na wysypisko (RIPOK - Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych), a tym 
samym będziemy spełniać wymogi narzucone na osiągnięcie 
poziomów recyklingu – mówi Kazimierz Chajduga, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz 
bezwzględną konieczność dostosowania się do obowią-
zujących przepisów prawa, przypominam o konieczności 
zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru 
dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu 
produkcji mięsa na użytek własny. 

Fot. w
w

w
. se.pl 
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Strzegomianie w lipcu i sierp-
niu trenowali na swoich obiek-
tach i w trakcie okresu przy-
gotowawczego rozegrali cztery 
sparingi:
12.07 (w Wałbrzychu) Górnik 
Wałbrzych (II liga) - AKS Gra-
nit Strzegom S. A. 4:1 (2:1)
 19.07 (w Legnicy) Konfeks 
Legnica (O) - AKS 2:2 (2:1)
02.08 (w Bielawie) Bielawianka 
Bielawa (III liga) - AKS 6:2 
(1:1)

 09.08 (w Bolkowie) Piast Bol-
ków (kl. A) - AKS 2:7 (1:4)

Jak podkreśla trener Krzyża-
nowski, wyniki spotkań kontrol-
nych nie były może zbyt okazałe, 
ale ważniejsze od nich było szu-
kanie odpowiednich wariantów 
taktycznych i zgranie zawodni-
ków, tym bardziej, że po ostatnim 
sezonie z AKS-u odeszło trzech 
podstawowych piłkarzy: Mi-
chał Sudoł (Polonia Świdnica), 
Marcin Buryło (Lechia Dzier-

żoniów) i Mirosław Marszałek 
(prawdopodobnie Zjednoczeni 
Żarów), a także Michał Rosiak 
(Stal Świdnica). W ich miejsce 
przyszli: Wojciech Rzeczycki 
(środkowy obrońca wypoży-
czony z Górnika Wałbrzych), 
Tomasz Serweciński (obrońca; 
Kuźnia Jawor ) i Jacek Fojna 
(pomocnik; Polonia Świdnica). 
W kadrze zespołu jest rów-

nież Bułgar Milen Demirow, 
Daniel Burszta oraz miej-
scowi zawodnicy młodszego 
pokolenia: Piotr Kruk, Patryk 
Matuszak, Maciej Nitarski, 
Kamil Majewski, Mariusz 
Krupnik i Kamil Rogowicz. 
Po odejściu Marcina Buryło 
nowym kapitanem został Woj-
ciech Chmura. 

TW

W piękne niedzielne popo-
łudnie 27 lipca br. odbyły 
się „V Otwarte Mistrzostwa 
Jaroszowa w piłce nożnej 
6-osobowej”. Turniej zorga-
nizowany został na boisku 
„Orlik 2012” w Jaroszowie. 

Patronat nad imprezą objął 
Zbigniew Suchyta – burmistrz 
Strzegomia, który ufundował 
puchary dla najlepszych drużyn 
i statuetki dla najlepszego strzel-
ca i bramkarza. Organizatorami 
tej imprezy, tak jak i w latach 
poprzednich, byli: Wojciech 
Juzoń – zapalony piłkarz i dzia-
łacz społeczny z Jaroszowa oraz 
Tomasz Dziurla – radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
i społeczny animator 
życia kulturalno-
oświatowego z Ja-
roszowa. Na turniej 
zgłosiło się 7 dru-
żyn, które dzielnie 
rywalizowały mię-
dzy sobą w myśl za-
sady fair play. Drużyny 
te w ciągu prawie czterech 
godzin rozegrały między sobą 
13 meczów, po zakończeniu 
których wyłoniono zwycięz-
ców turnieju. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna „PGR-usów” 
z Jaroszowa, którą reprezento-
wali: Michał Bobowski, Kamil 
Czapla, Damian Kołkowski, 
Łukasz Miklaszewski, Paweł 
Senczyna i Marcin Tutka. Na 
drugim miejscu uplasowała 
się drużyna „Grom Bartoszó-

wek”, zaś miejsce trzecie zajęli 
piłkarze z drużyny „Veolia” Jaro-
szów. Ponadto w turnieju brały 
udział następujące zespoły: „KS 
Jaro”, „UNIA Jaroszów”, „Dru-
żyna LEGO” i „Drużyna Cioci 
Ewy”. Uroczystego wręczenia 
pucharów, statuetek oraz pa-
miątkowych dyplomów dokonał 
w imieniu burmistrza Strzego-
mia radny Tomasz Dziurla, który 

wyraził swo-
je ogromne 

zadowolenie 
z tak dużego 

zainteresowania 
tą imprezą wśród mło-

dzieży i dorosłych z terenu 
naszej gminy. Królem strzelców, 
z 7 bramkami na koncie, został 
Michał Bobowski z Jaroszowa, 
natomiast najlepszym bram-
karzem okazał się Mateusz 
Chodorowski z Bartoszówka. 
Uczestnicy turnieju oraz licznie 
zgromadzeni widzowie mogli 
zjeść pyszny bigos ze świeżym 
chlebem oraz ugasić pragnienie 
zimną wodą mineralną. Szcze-

gólne słowa podziękowania 
należą się sponsorom, dzięki 
którym można było zrealizować 
to przedsięwzięcie. - Tego-
roczne „V Otwarte Mistrzo-
stwa Jaroszowa w piłce nożnej 
6-osobowej” można uznać za 
bardzo udane, gdyż zarówno 
zawodnikom, jak i widowni 
podobało się to przedsięwzięcie, 
a ponadto całej imprezie to-
warzyszyła przepiękna, upalna 
letnia pogoda. Pozostaje nam 
z niecierpliwością czekać na 
przyszły rok i kolejną edycję 
tych mistrzostw – podsumo-
wują organizatorzy.

red

Ruszył nowy sezon

Piłkarskie mistrzostwa Jaroszowa już za nami

Trzymamy kciuki za podopiecznych Jarosława Krzyżanowskiego i życzymy drużynie powodzenia

Królem strzelców, z 7 bramkami, został Michał Bobowski, najlepszym bramkarzem - Mateusz Chodorowski

Z udziałem m. in. Granitu 
Rogoźnica i Sokoła Kostrza 10 
sierpnia br. na boisku sporto-
wym w Targoszynie odbył się 
V Turniej Piłkarski o Puchar 
Proboszcza Parafii Rogoźnica – 
ks. Stanisława Skrzypka. 

W rozgrywkach występowały 
ponadto drużyny: Orła Picho-
rowice i gospodarzy – Parku 
Targoszyn. Mecze odbywały 
się w systemie pucharowym. 
Zwycięzcą turnieju został zespół 
z Targoszyna, który w niezwykle 
emocjonującym spotkaniu finało-
wym pokonał w rzutach karnych 
rogoźnicki Granit. W regulami-
nowym czasie gry był remis 2:2. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna 
Sokoła Kostrza, czwarte - Orła 
Pichorowice. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju (MVP) został 

Wojciech Kulasa z Rogoźnicy, 
natomiast najlepszym bramka-
rzem Paweł Kula z Targoszyna. 
W przerwie turnieju odbyły 
się konkursy dla dzieci i doro-
słych w strzelaniu piłką do celu 
oraz w żonglerce. Najmłodszym 
uczestnikiem, a jednocześnie 
jednym z nagrodzonych był 
Marcel Reguła. Poza księdzem 
proboszczem, który dopingował 
zawodników, turniej zaszczycił 
swoją obecnością wójt gminy 
Mściwojów – Mariusz Foryś. 
W imieniu drużyn rywalizują-
cych w niedzielę w Targoszynie 
dziękują organizatorom turnieju 
na czele z Jerzym Delanowskim, 
a także wszystkim obecnym kibi-
com. Sędzią głównym zawodów 
był Henryk Podsiadło. 

red

Wygraną ekipy „Płonące 
siodła” zakończyła się 3. edy-
cja strzegomskiego turnieju 
koszykówki „Battleground 
2014”, który odbył się w so-
botę, 9 sierpnia br. na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. Patronat nad 
zawodami objął burmistrz 
Strzegomia.

Zwycięska drużyna wystą-
piła w składzie: Piotr Niedź-
wiedzki, Rafał Glapiński 
i Bartłomiej Józefowicz. Ci 
zawodnicy, co warto podkre-
ślić, mają na swoim koncie 
występy w polskiej ekstrakla-

sie koszykówki oraz 1. lidze. 
Drugą lokatę zajął zespół 
z GTW, a trzecią – Zdolny 
Ś ląsk. Sporą atrakcją był 
konkurs za trzy punkty oraz 
konkurs wsadów, który wygrał 
Piotr Ratajczak. W turnieju 
wzięło udział w sumie 15 
ekip – m. in. z Wałbrzycha, 
Wrocławia, Legnicy, Kłodzka, 
Zielonej Góry, Opola, Prud-
nika, Otmuchowa, Świdnicy 
oraz ze Strzegomia. Większa 
część graczy uprawia lub 
uprawiała koszykówkę pro-
fesjonalnie. 

 red

Przegrana dosłownie o włos

Zwycięskie „Płonące siodła”

Sezon rozpoczął się w ostatnią sobotę (wynik podamy w kolejnym numerze naszej 
gazety). Dodajmy tylko, że w powszechnej opinii faworytami do awansu do III ligi 
są: KS Polkowice, Miedź II Legnica i Olimpia Kowary. Jak spisze się odmłodzona 
kadra AKS-u? Czas pokaże. Trzymamy kciuki za występy strzegomian!

Wyniki turnieju:
półfinały:
Granit Rogoźnica – Sokół Kostrza 
5:0
Park Targoszyn – Orzeł Pichorowice 
2:0

mecz o 3 miejsce:
Sokół Kostrza – Orzeł Pichorowice 
5:0

finał:
Park Targoszyn – Granit Rogoźnica 
2:2 (w rzutach karnych 4:3)

ostateczna kolejność:
Park Targoszyn
Granit Rogoźnica
Sokół Kostrza
Orzeł Pichorowice

- Chciałbym podziękować przede wszystkim sponsorom 
oraz patronowi turnieju - burmistrzowi Strzegomia za pomoc 
w organizacji zawodów. Turniej koszykówki na tak wysokim 
poziomie jest u nas prawdziwym ewenementem – podkreśla 
Tomasz Antoniak, organizator „Battleground 2014”.

Grupowe zdjęcie seniorów AKS-u Strzegom – sezon 2014/15. Górny rząd od lewej: Agnieszka Sudoł – kierownik drużyny, Maciej Romanowski – masażysta, Wojciech 
Rzeczycki, Sebastian Bęś, Mateusz Werner, Damian Sobczak, Tomasz Diduszko, Mariusz Krupnik, Marcin Dobrowolski, Wojciech Chmura (kapitan), Tomasz Serweciński, 
Piotr Kruk, Wiesław Witkowski – prezes AKS-u Strzegom. Dolny rząd od lewej: Mateusz Bober, Milen Demirow, Rafał Wiśniewski, Krystian Jaszowski, Marcin Traczykowski, 
Damian Nowak, Jarosław Krzyżanowski – trener, Rafał Kretkowski, Dawid Domaradzki, Kamil Majewski, Patryk Matuszak, Karol Rogowicz Maciej Nitarski

Wyjazdowym spotkaniem z KS Polkowice seniorzy AKS
-u Granit Strzegom S. A. zainaugurowali rozgrywki w IV 
lidze dolnośląskiej w sezonie 2014/15.
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czwarty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
627/4, AM -28, Obr. 2 o po-
wierzchni 2.465 m², położona 
w Strzegomiu przy ul. Anie-
lewicza. 
Dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00078336/7. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 132.480,00 zł
Wadium - 14.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.09.2014 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Strzegom 

zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10.11.2004 r. 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem MN2 – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o charakterze 
willowym (rezydencyjnym).
Pierwszy przetarg na sprze-
daż przedmiotowej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
09.01.2014 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż 
przedmiotowej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
13.03.2014 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na sprzedaż 
przedmiotowej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
17.07.2014 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
22.09.2014 r.

(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 

ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 

oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 35, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-572, po-

nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

07.09.2014 – Gross Rosen Ro-
goźnica – „W hołdzie pomor-
dowanym w KL Gross Rosen” 
- uroczystości upamiętniające 
75. Rocznicę agresji Niemiec na 
Polskę.
12.09.2014 – Al. Wojska Polskie-
go Strzegom – Uroczyste Otwar-
cie Alei Rzeźb w Strzegomiu.
13.09.2014 – sala widowiskowa 
SCK – „Kamienna Rzeźba 2014” 
– kulturystyka mężczyzn i fitness 
sylwetki (Eliminacje do Arnold 
Classic Europe, do Mistrzostw 

Świata Juniorów i Weteranów, 
do Mistrzostw Świata w Fitness, 
do Mistrzostw Świata Mężczyzn 
w Kulturystyce). 
14.09.2014 – Dożynki Dolnoślą-
skie. W programie: godz. 12.45 
- Msza Św. w Bazylice Mniej-
szej transmitowana przez TVP 
Polonia, przemarsz Korowodu 
Dożynkowego na Strzegomski 
Rynek, ceremoniał żniwno do-
żynkowy z udziałem Zespołu 
Folklorystycznego Kostrzanie 
i Kapeli Gieni Dudki, prezen-

tacje wieńców i chlebów, godz. 
16.45 – Kapela Ludowa Smyki, 
Kapela Ludowa Janka Boduszka, 
Zespoły Folklorystyczne Kostrza-
nie, Goczałkowianie, Leszczynki, 
Olszaniacy, godz. 19.00 – koncert 
gwiazdy – Fantastic Boys, godz. 
20.30 – koncert gwiazdy – Tercet 
Egzotyczny, godz. 22.00 – pokaz 
sztucznych ogni.
15 – 21.09.2014 – Centrum Ak-
tywności Społecznej Karmel 
– „Tydzień Aktywności Miesz-
kańca Strzegomia”. Realizacja IV 

edycji projektu skierowanego do 
mieszkańców Gminy Strzegom. 
W programie wykłady, spotka-
nia, plenery, warsztaty, pokazy, 
prezentacje artystyczne, wystawy 
z udziałem mieszkańców Strzego-
mia oraz artystów zaproszonych. 
Szczegółowy program dostępny 
będzie na stronach interneto-
wych Strzegomia i SCK oraz na 
plakatach.
27.09.2014 – sala widowiskowa 
SCK – „My z niego wszyscy….” 
- obchody 75 rocznicy utworzenia 

Polskiego Państwa Podziemnego. 
W programie: montaż słowno – 
muzyczny przygotowany przez 
uczniów szkół strzegomskich, 
wernisaż wystawy fotogramów 
upamiętniających dzieło naszych 
rodaków w czasie II wojny świa-
towej.
29.09.2014, godz. 16.00 – „Leo 
Filo Fable” – spektakl dla dzieci 
w wykonaniu aktorów Teatru 
Lalki i Aktora z Wałbrzycha. 
Interaktywny spektakl, podczas 
którego aktorzy inscenizują „Tu 

i teraz” sekwencje bajkowe z róż-
nych stron świata, łącząc walory 
artystyczne z edukacyjnymi.
Wystawy:
27.09. – 15.10.2014 – galeria 
SCK – „My z niego wszyscy…..” – 
wystawa fotogramów upamiętnia-
jących utworzenie i działania Pol-
skiego Państwa Podziemnego.
Imprezy wyjazdowe:
04.09.2014, godz. 19.00 – Teatr 
Zdrojowy w Szczawnie Zdroju 
– Koncert Maestry Małgorzaty 
Walewskiej.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Plan imprez kulturalnych ScK na wrzesień 

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 ze zm.) gmi-
na Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieogra-
niczonego pn.:
PRZEBUDOWA OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH NA TERE-
NIE OSIR W STRZEGOMIU 
PRZY UL. MICKIEWICZA 2
jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę Wykonawcy:
Konsorcjum:
Lider: 
DABRO-BAU Firma Han-
dlowo-Usługowa Paweł Dą-
browski 
Opoczka 17a, 58-100 Świd-
nica
Partner: 
„Budmel” korty, boiska spor-
towe Tadeusz Molus, ul. 
Młynarska 30, 55-100 Trzeb-
nica
cena - 5 376 999,99 zł
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-

niejszą - oferta z najniższą 
ceną. 
W postępowaniu złożono 
oferty następujących Wy-
konawców oraz oceniono 
w jednym kryterium oceny 
ofert– cena 100%: 
1. TAMEX Obiekty Sportowe 

S. A., ul. Tamka 38, 00-355 
Warszawa 

 cena – 5 969 987,40 zł
2. Moris-Sport Sp. z o. o., 

ul. Równoległa 1, 02-235 
Warszawa

  cena – 5 482 133, 12 zł
3. Przedsiębiorstwo Wielo-

branżowe GRETASPORT 
Ilona Stańczyk ul. Podlesie 

17, 41-303 Dąbrowa Gór-
nicza

 cena – 5 702 280,00 zł
4. Saltex Europa Sp. z o. o., 

ul. Sudecka 106 A, 53-129 
Wrocław

 cena – 7 249 500,00 zł
5. Konsorcjum:
Lider: DABRO-BAU Firma 

Handlowo-Usługowa Pa-
weł Dąbrowski Opoczka 
17a, 58-100 Świdnica

 Partner: „Budmel” korty, 
boiska sportowe Tadeusz 
Molus, ul. Młynarska 30, 
55-100 Trzebnica

 cena - 5 376 999,99 zł
 oferta nr 5 – 100 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Burmistrz informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 212/B/2014, 213/B/2014, 
214/B/2014, 215/B/2014, 216/
B/2014, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 8 sierpnia 2014 roku.

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm. ) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 
217/B/2014, Burmistrza Strze-
gomia, z dnia 13 sierpnia 2014 
roku.

Kiedy „Kamienna rzeźba ”? 
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rzeźba pt. „wyszedłem o świcie” – andrzej Szarek rzeźba pt. „uniesienie” – Jerzy fober

rzeźba pt. „wyrwane z kontekstu” – Grażyna Jaskierska – albrzykowska rzeźba pt. „trzeci miesiąc” – Grzegorz Niemyjski

rzeźba pt. „Pomona” – marie Seborova (Cze) rzeźba pt. „Nocny motyl” – adam wyspiański

rzeźba pt. „Kropla w kropli” – martin Kuchař (Cze) rzeźba pt. „Kamień dla kamienia” – zbigniew frączkiewicz

rzeźba pt. „Spacer”


