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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 straży

Ochotnicy z Rogoźnicy 
otrzymali nowoczesny sa-
mochód ratowniczo – ga-
śniczy. 

 Str.3

StrzeGom
Widowisko w LO 

Było 70 aktorów grających 
w trzech aktach, ponad 750 
widzów oraz czteroosobowy 
zespół „Klezmerado” wyko-
nujący muzykę żydowską 
na żywo. 

 Str.4

StrzeGom
Nasi skalnicy  
będą świętować 

Uroczystości barbórkowe 
w gminie Strzegom odbędą 
się 28 listopada od godz. 
17.30. Co zaplanowało w 
ramach obchodów? 

 str.6-7
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Na drugim miejscu uplasował 
się Lech Markiewicz z wyni-
kiem 3 245, co daje 29,13 %. 
Kolejne, trzecie miejsce zdo-
była - Sabina Cebula, na którą 
zagłosowało 1 406 wyborców, 
co dało 12,62%. Na czwartej 
pozycji znalazł się Leszek Nie-
psuj, na którego zagłosowało 
745 osób, co stanowi 6,69%. 
Imponująca jest też tegoroczna 
frekwencja wyborcza w gminie 
Strzegom. Do urn wyborczych 
poszło 52,63 % uprawnionych 
do głosowania. Tak imponujący 
wynik można było osiągnąć 
tylko dzięki mądrości i od-
powiedzialności społecznej 
mieszkańców naszej gminy, 
którzy pragnęli wziąć na siebie 
obowiązek współdecydowania 
i współrządzenia gminą.

W skład Rady Miejskiej 
kadencji 2014-2018 weszli:
Okręg nr 1 – Sabina Wikto-
rowicz – ilość głosów: 154 
Okręg nr 2 – Władysław Hal-

czuk – 196 
Okręg nr 3 – Robert Ślązak 
– 105 
Okręg nr 4 – Cezary Włodar-
czyk – 207 
Okręg nr 5 – Monika Ko-
złowska – 140 
Okręg nr 6 – Marta Zięba – 
177 
Okręg nr 7 – Tomasz Mar-
czak – 282 
Okręg nr 8 – Paweł Mosór 
– 150 
Okręg nr 9 – Janusz Flaman 
– 120 
Okręg nr 10 – Krzysztof 
Kaszub – 133 
Okręg nr 11 – Zdzisław 
Kudyba – 175 
Okręg nr 12 – Paweł Rudnic-
ki – 204 
Okręg nr 13 – Roman Asyn-
ger – 140 
Okręg nr 14 – Tadeusz Za-
rzycki – 232 
Okręg nr 15 – Krystyna 
Lewicka - 202 
Okręg nr 16 – Zbigniew 

Miłek – 172 
Okręg nr 17 – Ryszard Żmi-
jewski – 256 
Okręg nr 18 – Tomasz Jezior-
ski - 277 
Okręg nr 19 – Andrzej 
Szczepanik – 210 
Okręg nr 20 – Piotr Szmidt 
– 371 
Okręg nr 21 – Stanisława 
Górska – 193

Nowym radnym życzymy 
podejmowania tylko trafnych 
decyzji, wielu korzystnych dla 
gminy działań, innowacyjnych 
rozwiązań i radości z pracy 
na rzecz lokalnej społeczno-
ści. A burmistrzowi - dobrej 
współpracy z radnymi, kon-
tynuacji starych i realizacji 
nowych zadań na rzecz rozwoju 
naszej gminy i wielu sukcesów 

w promowaniu naszej Ziemi 
Strzegomskiej. Razem Wam 
się uda.

Warto jeszcze dodać, że do 
Rady Powiatu Świdnickie-
go weszło 4 reprezentantów 
gminy Strzegom: Kazimierz 
Chajduga, Maria Karkow-
ska, Beata Nejman i Wiesław 
Witkowski. 

GK

Trwają prace związane z budo-
wą boiska przy ul. Koszarowej 
w Strzegomiu. Wykonuje je 
firma Domex P.R.B. Sp. z o.o., 
wyłoniona w trybie przetargu 
nieograniczonego. Koszt – 
blisko 635 tys. zł. 

Po przebudowie ul. Koszarowej 
i nowoczesnym placu zabaw, 
przyszła pora na boisko sportowe, 
które będzie doskonałym uzupeł-
nieniem wcześniejszych inwesty-
cji. Jak już wcześniej podawaliśmy, 
będzie to obiekt wielofunkcyjny 
o nawierzchni poliuretanowej. 

Dużą atrakcją będzie niewątpli-
wie siłownia zewnętrzna. Boisko, 
wraz z sąsiadującym z nim placem 
zabaw, zostanie oświetlone. Nie 
zabraknie także stojaków na ro-
wery i ławek, a także roślinności. 
Warto dodać, że całość zostanie 
ogrodzona, co sprawi, że kom-
pleks będzie bardzo bezpieczny. 
- Boisko i siłownia oraz zago-
spodarowanie terenu na funkcje 
rekreacyjne, a także oświetlenie 
i remont ciągów pieszych to in-
westycje na które, jako mieszkańcy, 
czekaliśmy bardzo długo. Tereny 
pokoszarowe były tak naprawdę 
pomijane w strategicznych in-

westycjach przez kilkanaście lat 
– mówi Marta Zięba, radna Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. - Cieszę 
się, że realizowane projekty przy-
wracają blask tej dzielnicy Strze-
gomia. Obecny zakres inwestycji 
to efekt pracy ostatnich 4 lat, 
skutecznego zabiegania o dotacje 
unijne przez strzegomskie wła-
dze samorządowe i determinacji 
mieszkańców, którzy ani na chwilę 
nie odpuścili tego tematu. Przykre 
jest to, że są osoby, które usilnie 
próbowały definiować te działa-
nia jako realizowane „rzutem na 
taśmę” na koniec kadencji – pod-
kreśla Marta Zięba.

Tak wybrali mieszkańcy

Tereny pokoszarowe pięknieją!

Frekwencja w gminie Strzegom wyniosła ponad 50 procent - to świetny wynik mądrości i odpowiedzialności społeczeństwa

Te tereny były pomijane w strategicznych inwestycjach przez kilkanaście lat – mówi Marta Zięba, radna Rady Miejskiej

Mieszkańcy gminy Strzegom dokonali wyboru! Obecny 
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta został burmi-
strzem na kolejną kadencję. Wybory wygrał w mistrzow-
skim stylu z wynikiem 5 742 głosów, co stanowi 51,55% 
w stosunku do ilości ważnych oddanych głosów, która 
wynosi 11 138.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 
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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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 Redaguje zespół: Grażyna Kuczer, Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki, Kornelia Wilczak. 
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Zima za pasem, a w związku 
z tym coraz bliżej do rozpo-
częcia tegorocznego sezonu 
na strzegomskim lodowisku 
na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. 

Jak nas poinformował dy-
rektor OSiR-u - Grzegorz 
Luszawski, wszelkie prace 
dotyczące montażu „Białego 
Orlika” są już w zasadzie na 
ukończeniu. – W ostatnich 
dniach ustawialiśmy bandy wo-
kół lodowiska. Wcześniej mu-
sieliśmy zdemontować w tym 
miejscu tablice do koszykówki, 
ułożyć warstwę styropianu, 
przykryć to wszystko folią, na-
stępnie ułożyć, a także uszczel-

nić instalację chłodzącą oraz 
napełnić tę instalację glikolem 
– wyjaśnia dyrektor.

Inauguracja lodowiska nastąpi 
w piątek, 5 grudnia br. – Za-
praszam, jak co roku, wszystkie 
osoby, które uwielbiają jazdę na 
łyżwach. Cennik korzystania 
z lodowiska jest niezmieniony. 

tw

Przypomnijmy, że realizacja prze-
budowy w/w ulic jest dwuetapowa. 
Zakończono już realizację I etapu, 
który polegał na przebudowie 
fragmentu ul. Armii Krajowej - od 
wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. 
Koszarową do drogi krajowej nr 5. 
W ramach tego etapu wykonano 
również niezwykle ważną dla miesz-
kańców kanalizację deszczową w ul. 
A. Krajowej wraz z przepompownią 
wód deszczowych. Wykonawcą 
tych robót była firma Skanska S. A. 
z Warszawy.

W ramach II etapu realizowana 
jest dalsza przebudowa ul. Armii 
Krajowej (do wiaduktu) i ul. We-
sołej. Wybudowano już rondo na 
ul. Wesołej, trwa w dalszym ciągu 
brukowanie chodników, nałożo-
no ponadto dwie warstwy asfaltu 
do skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi. 
Na ukończeniu jest budowa kana-
lizacji deszczowej w ul. Wesołej, 
posadowiono także nowe słupy 
oświetleniowe. – Niestety pod-
czas przebudowy ulic wystąpiły 
kolizje z siecią gazową niskiego 

i średniego ciśnienia gazu z ni-
weletą budowanej drogi. Przez 
te utrudnienia w chwili obecnej 
nie możemy zakończyć realizacji 
zadania. Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
uznał te problemy za poważne 
i przedłużył termin przebudowy 
ulic do kwietnia przyszłego roku 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowi-

ska i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Wykonawcą II 
etapu jest konsorcjum firm: li-
der - Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno Usługowo Handlowe 
„DROG-ZIEM” Zbigniew 
Wysoczański z siedzibą w Sta-
nowicach i partner - Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów Spółką z o.o. z siedzibą 
w Świdnicy.

tw

Odcinki dróg krajowych tel. 71 
334 73 00, dyżur AZ 74 84 00 
820 i 74 84 10 365
Odcinki dróg wojewódzkich tel. 
71 391 71 00, dyżur AZ 71 391 
71 09 i 74 845 33 57
Odcinki dróg powiatowych 
tel. 74 662 29 20, dyżur AZ 74 
662 29 20
Odcinki dróg gminnych 74 
85 51 051, dyżur AZ 601 808 
942

Właściciele nieruchomo-
ści zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez 
uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi pu-
blicznej służącą dla ruchu pie-
szego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości, 

właściciel nieruchomości nie 
jest obowiązany do uprząt-
nięcia chodnika, na którym 

jest dopuszczony płatny postój 
lub parkowanie pojazdów sa-
mochodowych.

Lodowisko gotowe?

Przebudowa dróg z problemami

Akcja Zima – gdzie po pomoc?

Inauguracja lodowiska nastąpi w piątek, 5 grudnia br. Ceny za korzystanie z obiektu pozostały bez zmian

Podczas prac pojawiły się utrudnienia na sieci gazowej w ul. Armii Krajowej i ul. Wesołej

Jak co roku podajemy wykaz numerów alarmowych, na które można dzwonić kiedy utkniemy w śniegu

Cennik na lodowisko (cena za 
45 min)
1. dzieci do 6 lat - bezpłatnie
2. dzieci od lat 6, młodzież i studen-
ci do 25. roku życia - 1 zł
3. dorośli - 5 zł
Wypożyczalnia łyżew - 3 zł/ godz.
ostrzenie łyżew - 5 zł

Już wiadomo, że nie uda się zakończyć w terminie – do 17 listo-
pada br. - wszystkich robót związanych z przebudową dwóch 
strzegomskich ulic – Armii Krajowej i Wesołej. Wszystko 
przez wystąpienie kolizji z siecią gazową niskiego i średniego 
ciśnienia gazu.

Zima już za pasem. W związku z tym podajemy Państwu 
wykaz numerów alarmowych, pod które można dzwonić 
w kryzysowej sytuacji. W załączeniu znajduje się mapa 
dróg wraz z ich numeracją. 
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listopad 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

09.11-15.11 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

16.11-22.11 Dobra Apteka Strzegom 
ul. Kościelna 6

tel. 74/649-
12-20

23.11-29.11 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? Burmistrz Strzegomia informuje Jak segregować odpady suche?
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 podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami

(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 gmi-
ny Strzegom przeznaczonych do:

 - oddania najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem nr: 301/B/2014, 
302/B/2014, 

 303/B/2014, 304/B/2014, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 24 listopada 2014 
roku.

Zakład Usług Komunalnych przy Al. 
Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu 
zwraca się z prośbą do mieszkańców 
gminy Strzegom o segregowanie odpa-
dów suchych zgodnie ze standardami 
w naszej gminie na podstawie uchwały 
nr 96/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Przypominamy, że do pojemnika na 
odpady suche należy wrzucać niżej 
wymienione odpady:

Papier, tworzywa sztuczne (w tym 
butelki PET zgniecione), wszelkiego 
rodzaju tworzywa sztuczne, makulatura, 

gazety, opakowania wielkomateriałowe, 
opakowania z metali żelaznych, opako-
wania z metali nieżelaznych, pojemniki 
po kosmetykach (czyste), tekstylia, 
reklamówki, woreczki foliowe, kartony, 
torebki po mleku, sokach itp.

Nie wrzucamy:
Popiołu, opakowań szklanych, opa-

kowań po medykamentach, opakowań 
i butelek po olejach i smarach, puszek 
i pojemników po farbach i lakierach, 
opakowań po środkach chwastobójczych 
i owadobójczych.

Ten dzień mieszkańcy Ro-
goźnicy, a już szczególnie 
strażacy z miejscowej OSP 
zapamiętają na długo. 11 
listopada br. został im ofi-
cjalnie przekazany nowy 
samochód ratowniczo - 
gaśniczy z napędem 4x4, 
marki MAN TGL 13.290.

W zabudowie pożarniczej 
pojazdu jest zbiornik wody 
o pojemności 2,5 m3 oraz 
zbiornik na środek pianotwór-
czy. Pojazd jest wyposażony 
w autopompę dwuzakresową ze 
stopniem wysokiego ciśnienia, 
jak również w działko wodne 
- pianowe umieszczone na 
dachu pojazdu, umożliwiające 
podanie prądu wody zwartego 
i rozproszonego oraz prądu 
piany, wysokociśnieniową linię 
szybkiego natarcia, układ zra-
szaczy - 4 dysze, umożliwia-
jące podawanie wody w czasie 
jazdy, pneumatyczno - elek-
tryczny maszt oświetleniowy 
oraz wciągarką elektryczną. 
Dodatkowo pojazd jest do-
posażony w specjalistyczny 
sprzęt przeciwpożarowy i ra-
towniczy tj. ciężki zestaw 
narzędzi hydraulicznych ra-
townictwa technicznego, nad-
ciśnieniowe aparaty ochrony 
dróg oddechowych, agregat 
prądotwórczy, latarki kątowe 

- akumulatorowe, radiotelefon 
przewoźny i radiotelefony 
przenośne, drabinę pożarni-
czą, prądownice itp. Koszt 
zakupu samochodu wyniósł 
766 800,00 zł, przy montażu 
finansowym różnych instytucji 
w tym: gminy Strzegom - 339 
975,00 zł, Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie - 189 825,00 zł, 
Związku OSP RP - 150 tys. 
zł, Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego - 87 
tys. zł. Wtorkowa 
uroczystość odbyła 
się przed rogoź-
nicką remizą 
s t r a ż a c k ą 
i  z g r o m a -
dziła wiele 
o sób  -  m. 
in. radnych 
S e j m i k u 
Wojewódz-
t w a  D o l -
noś lą sk iego 
- Marka Dy-
d u c h a  i  Z b i -
gniewa Szczygła, 
p r z e d s t a w i c i e l a 
członka zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
- Krystiana Ulbina, prezesa 
Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP 
Województwa Dolnośląskiego 
- Wacława Dziendziela, ko-
mendanta Powiatowego PSP 

w Świdnicy - Tomasza Szusz-
walaka, władze samorządowe 
Strzegomia, radnych Rady 
Miejskiej w Strzegomiu oraz 
przedstawicieli wszystkich 
OSP działających w gminie 
Strzegom. - Niezmiernie się 
cieszę, że Wasza jednostka 
w dniu dzisiejszym otrzymuje 
tak wspaniały wóz. Dziękuję 
wielu instytucjom za dofinan-
sowanie zakupu tego pojazdu, 
słowa podziękowania należą 

się także 

U r s z u l i 
Olszewskiej - 
prezesowi Zarzą-

du Oddziału Miejsko - Gmin-
nego ZOSP RP w Strzegomiu 
i Ryszardowi Wiklińskiemu 
- komendantowi gminnemu 
za ogromną pracę włożoną 
w pozyskanie środków fi-
nansowych na ten cel. Życzę 
Państwu samych udanych akcji 
- powiedział, zwracając się do 
rogoźnickich strażaków, bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta. Zbigniew Szczygieł 
podkreślił fakt, że nasze woje-
wództwo przechodzi aktualnie 
rewolucję techniczną odnośnie 
unowocześnienia sprzętu po-
żarniczego, a UMWD dofi-
nansował zakup 130 nowych 
samochodów dla Państwowych 

Straży Pożarnych i Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 

Słowa podziękowa-
nia w imieniu spo-
łeczności sołectwa 
Rogoźnica wyraził 
natomiast sołtys 
tej podstrzegom-
skiej wsi - Hen-
ryk Radkowski. 
Ważnym punk-
tem wtorkowej 
uroczystości było 
poświęcenie no-
wego samochodu 

przez ks. prałata 
Marka Babuśkę i ks. 

Stanisława Skrzypka 
- proboszcza rogoź-
nickiej parafii.

Nowoczesny samochód dla straży
Uroczystość odbyła się przed rogoźnicką remizą strażacką i zgromadziła wiele osób. Były gratulacje, podziękowania i życzenia. Najważniejszy był nowy wóz

Młodzieżowa Rada Miejska 
w Strzegomiu już po raz drugi 
zorganizowała akcję oddawa-
nia krwi. Miało to miejsce 18 
listopada br. w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. - 
Z 42 zarejestrowanych dawców 

krew oddało 31. Dziękujemy 
wszystkim osobom za chęci 
i poświęcenie czasu na niesieniu 
pomocy innym. Kolejna zbiórka 
krwi już niebawem – informują 
organizatorzy. 

red

Po kolejnej zbiórce krwi

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom realizuje 
projekt „Popularyzacja zdi-
gitalizowanych kronik zie-
mi strzegomskiej i edukacja 
historyczna mieszkańców 
miasta i gminy Strzegom”. 

Biblioteka otrzymała dofi-
nansowanie z LGD – Lokal-
na Grupa Działania na zakup 
sprzętu komputerowego i skanera 
cyfrowego za pomocą których 
zdigitalizowaliśmy kroniki ziemi 
strzegomskiej, kroniki biblioteki, 
kroniki wycinków prasowych oraz 
kroniki Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Opracowany materiał 
cyfrowy od 1 grudnia 2014 r. 
będzie dostępny online na stronie 
www.biblioteka.strzegom.pl 

Młodzież z Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu, która 
uczestniczyła 20 listopada br. 
w niecodziennej lekcji historii 
w bibliotece poznała obecne-
go kronikarza strzegomskiego 
- Krzysztofa Kalinowskiego, 
który opowiedział o poprzed-
nich kronikarzach miasta, o tym 
jak dobiera się materiał kro-
nikarski, w jaki sposób się go 
opracowuje. 

Gimnazjaliści poznali proces 
digitalizacji kronik, obejrzeli 
dawne i współczesne kroniki 
miasta. - Najważniejszym prze-
kazem dzisiejszego spotkania 
było to, że kroniki są zapisem 
czasu, dlatego należy je chronić 
od zapomnienia, by przyszłe 
pokolenia mogły poznać nasze 
dzisiejsze codzienne życie, które 

za kilkadziesiąt lat będzie budzi-
ło ciekawość, zdziwienie, reflek-
sje – mówi Katarzyna Wójcik, 

dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Strzegom. 

red

Warsztaty kronikarskie w strzegomskiej bibliotece
Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu uczestniczyła w niecodziennej lekcji historii. O czym?

Sam pojazd, jak również jego urządzenia, systemy i wyposażenie to już 
naprawdę XXI wiek. Będzie służył dla dobra mieszkańców wsi Rogoźnica, 
gminy Strzegom i jest rozbudową potencjału Krajowego Systemu Ratowni-
czo - Gaśniczego.
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Bądź aktywny!

70 aktorów grających w trzech 
aktach, ponad 750 widzów, 
dwa spektakle oraz czterooso-
bowy zespół „Klezmerado” 
wykonujący muzykę żydowską 
na żywo – tak wyglądał sobot-
ni wieczór w strzegomskim 
Liceum Ogólnokształcącym, 
podczas którego zostały wy-
stawione fragmenty „Skrzypka 
na dachu”. 

A wszystko rozpoczęło się niesa-
mowitym motywem ze „Skrzypka 
na dachu”, który wykonał zespół 
„Klezmerado”. Uczniowie grający 
w I akcie tradycyjnie zachwycili. 
Scena „Swatko, swatko” oraz „Pio-
senka szabasowa” były wykonane 
na najwyższym poziomie mu-
zycznym i teatralnym. Wspaniałe 
kreacje aktorskie odegrali również 
główni bohaterowie: Monika 
Kołdacha oraz Paweł Wroński. 
Nie zabrakło również kultowego 
utworu „Gdybym był bogaty” wy-
konanego właśnie przez Tewiego 
oraz bardzo dobrze odegranych 
scenek rodzajowych wykonanych 
przez kolejnych licealistów: Kingę 
Pilczuk, Aleksandrę Myszczy-
szyn, Katarzynę Pudełek, Martę 
Budzowską, Julię Szymczyk, 
Martynę Witkę, Agnieszkę Sa-
poń, Agnieszkę Ogonek, Anitę 
Schwedę, Michała Kustrę, Bar-
tosza Giemzę, Katarzynę Sabat, 
Małgorzatę Atłachowicz, Domi-
nikę Sahajdak, Magdalenę Wasi-
lewską, Kamilę Sobkowiak, Joan-
nę Kusiewicz, Daniela Karonia, 
Błażeja Kołodzieja, Aleksandrę 
Dudyk. II akt należał do nauczy-
cieli. Wielką sensację wzbudziło 

pojawienie się ucharakteryzowa-
nych postaci z zaświatów, w które 
kapitalnie się wcielili: Ewa Tutka, 
Kamila Mazur, Joanna Durlik, 
Sylwia Witka, Beata Suwart – 
Orzechowska, Regina Puczka, 
Piotr Bułakowski, a także barw-
nych dialogów, które prowadzili 
ze sobą: Tomasz Marczak, Elż-
bieta Farion, Agnieszka Żelaz-
ko, Przemysław Stempniewicz, 
Przemysław Knap, Agnieszka 
Soboń-Nowakowska i Eryk Ben-
dig. Z wielką ciekawością widow-
nia oglądała III akt, w którym 
wystąpili profesjonalni aktorzy: 
Emilia Krakowska, Agnieszka 
Kawiorska, Maria Niklińska, 
Mirosław Oczkoś i Łukasz Pło-
szajski, a także samorządowcy: 
posłanka Monika Wielichowska, 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta, starosta świdnicki Zyg-
munt Worsa, sekretarz Iwona 
Zabawa - Budziszyn, etatowy 
członek zarządu Sabina Cebula, 
zastępca burmistrza Wiesław 
Witkowski; księża: ks. proboszcz 
Marek Żmuda, ks. Sebastian 
Bardas, ks. Tomasz Gwizdek; 
profesorowie: prof. Jan Chmura, 
ks. prof. Stanisław Araszczuk; 
dyrektorzy placówek oświatowych 
i kulturalnych oraz rodzice uczniów. 
Nie zabrakło barwnych dialogów, 
sporów, miłosnych deklaracji i nie-
samowitych monologów, które były 
nagradzane burzliwymi oklaskami 
i salwami śmiechu. 

Olbrzymie wrażenie robiła 
również dekoracja, którą wykona-
li: Mieczysław Salwin, Mariusz 
Sokołowski oraz absolwenci 
i uczniowie LO. Zwieńczeniem 
przedstawienia było wręczenie 

stypendiów najlepszym absol-
wentom LO roku szkolnego 
2013/2014: Zuzannie Koniecz-
nej i Jakubowi Bednarskie-
mu. Nagrody dla stypendystów 
ufundowała również prezes ZNP 
Hanna Krosta, która przekazała 
publikacje książkowe. Natomiast 
poseł Monika Wielichowska 
wręczyła społeczności szkolnej 
anioła wykonanego na stulet-
niej desce, który ma sprawować 
pieczę nad liceum przez kolejne 
dziesięciolecia. 

Po zakończonych przedsta-
wieniach goście mogli skosz-
tować pysznych ciast przygo-
towanych przez uczniów. Była 
to również świetna okazja do 
pamiątkowych zdjęć i roz-
mów o przedstawieniu. To 
był magiczny dzień w LO, 
dzięki ludziom, którzy tworzą 
to wydarzenie, ale również 
tym, którzy, tak licznie, na nie 
przychodzą!

red

Wielkie widowisko w naszym LO!
Zainteresowanie spektaklem było ogromne. Wszystkie miejsca na widowni były zajęte, a oprócz lokalnych mediów wydarzenie relacjonował Polsat News

Zarząd Oddziału Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Strzegomiu 
ma powody do radości. Dzię-
ki burmistrzowi Strzegomia 
Zbigniewowi Suchycie oraz 
Wydziałowi Funduszy Euro-
pejskich w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, 
n a s i  e m e r yc i 
mają nowy sprzęt 
komputerowy, 
drukarkę oraz 
sprzęt nagłaśnia-
jący, z którego 
będzie korzystał 
zespół wokalno- 
muzyczny Retro.

Wymieniony 
sprzęt posłuży 

do prowadzenia działalności 
na rzecz osób w wieku senio-
ralnym w sposób nowoczesny. 
Zakupiony sprzęt został dofi-
nansowany w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013. 

Komputery i sprzęt 
nagłaśniający dla seniorów

Głębokość studni głębi-
nowych w gminie Strzegom 
wynosi od 30 do 70 m. - 
W prowadzonych pracach 
renowacyjnych zastosowa-
no metodę ultradźwiękową 

z sektorowym, cyrkulacyj-
nym strumieniem czyszczą-
cym. Metoda ta jest metodą 
bezreagentową, ponieważ 
w trakcie czyszczenia studni 
nie są stosowane żadne środki 

chemiczne. Obecnie jest to 
najbardziej skuteczny i dający 
najlepsze rezultaty – nowator-
ski sposób regeneracji studni, 

zwany zieloną technologią – 
wyjaśnia Dorota Borkowska, 
prezes WiK w Strzegomiu. 

red

Po regeneracja studni na SUW w Olszanach
Prace, które trwały do 21 listopada br. przywróciły pierwotne parametry modernizowanej studni

Fot. Strzegom
.N

aszeM
iasto.pl

Na Stacji Uzdatniania Wody w Olszanach, z której w wodę 
zaopatrywane są następujące miejscowości: Strzegom, 
Olszany, Stanowice, Grochotów, Międzyrzecze, Morawa, 
Skarżyce, Stawiska, Granica, Tomkowice, Graniczna oraz 
Wieśnica, z powodu sukcesywnie zmniejszającej się wy-
dajności, 18 listopada br. rozpoczęto prace regeneracyjne 
studni głębinowej (eksploatowanej od kwietnia 2004 r.). 

Trzy ujęcia wody pitnej wraz ze stacjami uzdatniania wody w Olszanach, Że-
lazowie i Rusku, 12 studni głębinowych i ponad 173 km sieci wodociągowej 
to urządzenia wodociągowe, którymi dysponuje WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu. 
Dysponowanie oznacza także systematyczną dbałość, konserwację i rege-
nerację. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni so-
bie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

grzegorz: Panie burmistrzu, 
miałem przyjemność jechać 
nową drogą św. tomasz a. 
niestety, skręcając w prawo 
na nową drogę Boh. getta 
musiałem sporo się nakręcić 
kierownicą. na moje szczęście 
nikt nie jechał z góry. ktoś na 
tym skrzyżowaniu zaprojek-
tował lekko wystający cypel 
i sądzę że niedługo dojdzie 

w tym miejscu do stłuczek. 
zapraszam na miejsce. może 
da się to poprawić. 
Ja, wyjeżdżając ze Św. Jadwi-
gi na ul. Szarych Szeregów 
też mam taki cypel i wiem, 
że jest to utrudnienie, ale 
zdecydowanie poprawia bez-
pieczeństwo, bo trzeba się za-
trzymać, wyjeżdżając z drogi 
podporządkowanej. Tak się 
teraz projektuje skrzyżowa-
nia. Byłem na tej ulicy tylko 
w czasie remontu kilkadzie-
siąt razy. Myślę, że wszystko 
będzie dobrze, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców. 

iga: witam, panie burmistrzu! 
już teraz mogę kolejny raz 
zadać pytanie kiedy będzie 
zrobiona droga na star ym 
osiedlu w goczałkowie. ja 
wiem, że jest to bardzo duża 
inwestycja, ale niech mój głos 
i mojej rodziny na pana nie 
będzie zmarnowany. 
Mamy pewne plany, ale jak 
pani sama pisze, jest to bardzo 
duża inwestycja. Myślimy 
o podziale tego zadania na 
etapy. Goczałków w ostatniej 
kadencji to wieś, która otrzy-

mała największe środki na po-
prawę infrastruktury (kanali-
zacja, drogi, remont świetlicy, 
chodniki, sala gimnastyczna). 
Znam państwa problem i nie 
zapominam o nim. 

damian: witam, chciałbym 
się dowiedzieć, czemu wciąż 
karnety na siłownie w Hali 
są takie drogie? wciąż odej-
muje sie nam czas, albo klub 
start albo Aks robią sobie 
rezer wacje, a cena karnety 
jest dalej wysoka, proszę tym 
razem o odpowiedź. 
Analizowałem tę sprawę już 
kilka razy. Uważam, że dla 
osób dorosłych nie są dro-
gie (najtańsze w okolicy) 
i nie przewidujemy żadnych 
zmian. Panie Damianie, gmi-
na dofinansowuje przede 
wszystkim rozwój spor tu 
dzieci i młodzieży. Poprzez 
kluby sportowe gmina reali-
zuje upowszechnianie sportu, 
rekreacji i kultury. 

Paweł: Panie bur mist r zu, 
czy są przewidziane jakieś 
inwestycje pr zy ulicy ma-
linowej związane z kana-
liz acją i  wodą, gdyż ulica 

się rozrasta, a problem jest 
z kanalizacją i wodą. czy są 
jakieś dof inansowania dla 
osób prywatnych, które chcą 
mieć wodę. 
Mamy problem dlatego, że 
jest jeszcze sześć wsi nieska-
nalizowanych oraz wiatrak 
i  to  są  w chwi l i  obecnej 
priorytety. Tam mieszkańcy 
czekają już 69 lat i po prostu 
mają pierwszeństwo kana-
lizacji. 

Fuchs: tak się złożyło, panie 
burmistrzu, że nie mamy już 
teraz swojego przedstawiciela 
w radzie. do kogo możemy się 
zwracać w kwestiach zwią-
zanych z nasza miejscowo-
ścią? do pana bezpośrednio, 
czy do sołtysa? swoją drogą, 
kto ustala podział na jedno-
mandatowe okręgi w naszej 
gminie? rogoźnica i kostrza 
to wszak jedne z większych 
mie jsco w ości , a  nie  miały 
s a m o d z i e l n y c h  o k r ę g ó w . 
tymczasem jaroszów ma aż 
dwóch swoich przedstawicieli. 
o absurdalnym wr zuceniu 
goczałkowa górnego, gra-
nicznej i wieśnicy do jednego 
wora nie wspomnę. 

O podziale gminy na okręgi 
decydował głównie komisarz 
wyborczy, a  wskaźnikiem 
ustalenia okręgu jest liczba 
mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. Moim zda-
niem okręg z sześciu małych 
wsi jest dobrym pomysłem, 
bo jest szansa, że będą miały 
swojego radnego. Rogoźnica 
ma swojego radnego jest nim 
pan Tomasz Jeziorski. Pan 
Henryk Radkowski jako soł-
tys ma z gminą systematyczny 
kontakt także poprzez narady 
sołtysów, które odbywają się 
co miesiąc. Choć nie podaje 
pan swojego imienia, to widzę, 
że też świetnie radzi sobie pan 
z komunikacją internetową 
i to bardzo dobrze. Proszę 
jednak o przypomnienie lub 
wymyślenie sobie imienia. 
Pozdrawiam. 

rogoźniczanka: Proszę o in-
terwencję w następującej kwe-
stii. otóż, proszę, aby zwrócił 
się Pan do odpowiedniej jed-
nostki w sprawie wymiany 
popalonych lamp (lub mruga-
jących), oświetlających rogoź-
nickie ulice. są to lampy m.in. 
na ulicy ogrodowej, szkolnej 

i osiedle. z góry dziękuję za 
podjęte działania. 
Dziś, tj. 24.11.2014 r. prze-
kazałem sprawę do Wydziału 
Komunalnego naszego urzę-
du. Bardzo proszę, jeżeli są 
gdzieś takie kłopoty o telefon 
pod numer 74 8560-531 
i sprawa będzie załatwiona. 

jerzy: kto wydał zezwolenie 
na reklamę przedwyborczą 
w miejscu, gdzie jest jedyny 
dobry dojazd w obecnej chwili 
do garaży w rynku za limą? 
Nikt. Właściciel telebimu 
ustawił go bez zgody wspól-
noty mieszkaniowej, w której 
udziały ma także gmina. 

działacz społeczny: wszystko 
to co było opisane w Pana od-
powiedzi na temat PkPs z 23.
lo, to prawda tylko prezesem 
jest maria szczepanik, która 
wspólnie z zarządem i klubem 
seniora prowadzi wspomnia-
ną działalność. małe sprosto-
wanie. 
Bardzo przepraszam pani 
Mario, znamy się przecież 
osobiście, a użyłem dawnego 
nazwiska. Życzę powodzenia 
i dziękuję za super działanie. 

W ślad za nową infrastruk-
turą drogową przy ul. Le-
gnickiej idą remonty fasad 
budynków, wykonywanych 
przez wspólnoty mieszka-
niowe. I już został osiągnięty 
„efekt balkonu”. 

- Jedne zmiany wywołują 
drugie, a w efekcie mamy co-
raz ładniejsze budynki. Tylko 
tak dalej. Przed nami jeszcze 
remonty podwórek wewnętrz-
nych, ale i z tym problemem 
razem się uporamy – zaznacza 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. 

Nowe fasady zachwycają 
także przy ul. Kasztelańskiej 
i Dąbrowskiego. Poniżej foto-
grafie strzegomskich budyn-
ków, które w ostatnim czasie 
zmieniły swój wygląd.

Kamienice coraz piękniejsze…
- Jedne zmiany wywołują drugie i w efekcie mamy coraz ładniejsze budynki. Przed nami jeszcze remonty podwórek wewnętrznych – zaznacza burmistrz Strzegomia
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Kiedy chodzimy po gra-
nitowym bruku, spogląda-
my na granitowe rzeźby 
zdobiące nasze miasta, 
place i ulice, cieszymy 
się kamiennym wystrojem 
naszych domów, często ze 
zdumieniem uzmysłowia-
my sobie, jak długa była 
droga kamienia, żeby zna-
lazł się właśnie w tym miej-
scu - wydobycie, obróbka, 
transport, położenie, myśl 
i dłuto artysty, którego 
ostrze zastępują obecnie 
specjalistyczne maszyny. 
Ilu ludzi go dotknęło, by 
mógł cieszyć nasze oczy! 
W takich chwilach refleksji 
uświadamiamy sobie, że 
ten kamień - granit jest 
największym dobrem Ziemi 
Strzegomskiej. Dobrem, 
które zapewnia wielu na-
szym mieszkańcom god-
ne warunki życia. Na 31 
obszarach górniczych, 
w ponad 350 firmach, 
specjalizujących się w wy-
dobyciu i obróbce kamie-
nia znalazło zatrudnienie 
4 tys. ludzi, z charakterem, 
mężnych, pracowitych, 
wytrwałych. Ciężka praca 
w kamieniołomach uczy 
pokory wobec natury i dru-
giego człowieka, którego 
wyciągnięta ręka często 
ratuje życie w sytuacjach 
krytycznych. Jest to specy-
ficzna szkoła pracy zespo-
łowej. Ta praca zespołowa 
przekłada się na zrzeszanie 
się w związki, stowarzysze-
nia, fundacje, z których 
osiągnięć i doświadczeń 
korzystają inni. Wszystkie 
te działania prowadzą 
do kreowania właściwej 
polityki górnictwa odkryw-
kowego i promocji miasta. 
Cieszy mnie, że branża 
kamieniarska jest prężną 
branżą nie tylko w gminie, 
ale także w kraju. Świadczy 
o tym lokalizacja znaczą-
cych związków, stowa-
rzyszeń i fundacji właśnie 
w Strzegomiu: Związku 
Pracodawców Branży 
Kamieniarskiej, stowarzy-
szenia Kamieniarzy Ziemi 
Strzegomskiej, Stowarzy-
szenia Kierowników Ru-
chu Zakładów Górniczych 
i Fundacji Bazalt, która 
kolejną już edycją Szkoły 
Projektowania w Kamieniu 
aranżuje naszą przestrzeń 
publiczną i prowadzi akcję 

Granitowe Serce  
Polski w liczbach

1 – nr 1 w Polsce

- „Galeria zbazaltu”, promująca 
rzemiosło artystyczne z ka-
mienia naturalnego, minerały 
i malarstwo regionalne,
- „Granitowe Serce Polski”- 
mega rzeźba Ewy Solimy, 
- granitowe serca i gadżety Fun-
dacji Bazalt, 
- kalendarz promujący biżuterię 
z granitu, 
 - „Biennale Rzeźby w Gra-
nicie”, 
- Aleja Rzeźb z Granitu,
- Klaster Kamieniarski.

2 - Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego w Strze-

gomiu było jedynym w Polsce, 
obecnie jest także w Bełcha-
towie.

4 – Ogólnopolskie związki 
i stowarzyszenia branżo-

we - Związek Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej, Stowa-
rzyszenie Kamieniarzy Ziemi 
Strzegomskiej, Stowarzyszenie 
Kierowników Ruchu Zakładów 
Górniczych, Fundacja Bazalt

7 – Granitów - to moneta 
wyemitowana przez gminę 

Strzegom w 2012 r.

15 - Czynnych kamienio-
łomów 

31 - Okręgów górniczych 

70 – tyle minerałów wy-
stępuje na Ziemi Strze-

gomskiej

350 - Firm kamieniar-
skich

4000 - Zatrudnionych 
przy wydobyciu, 

obróbce i przeróbce granitu.

Od kilku lat uroczystości 
barbórkowe w gminie Strze-
gom mają szczególny charakter. 
Rozpoczynają się od uroczy-
stego przemarszu gości wokół 
strzegomskiego Rynku, przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Dętej. Następnie uczestnicy 
obchodów udają się do Strze-
gomskiego Centrum Kultury II, 
gdzie odbywają się dalsze punk-
ty – m. in. wręczenie odzna-
czeń i medali dla zasłużonych 

przedstawicieli branży kamie-
niarskiej. Tak też będzie w tym 
roku. Uroczystość odbędzie się 
w dniu 28 listopada – początek 
o godz. 17.30.

Z kolei 7 grudnia br. o godz. 
10.00 w Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu rozpocznie się 
okolicznościowa msza św. w in-
tencji wszystkich skalników, 
kamieniarzy i osób pracujących 
w branży kamieniarskiej. Ser-
decznie zapraszamy!

Fundacja „Bazalt” napisała 
projekt „Klaster Kamieniarski 
- od konkurencji do koopera-
cji” finansowany ze środków 
Województwa Dolnośląskie-
go. W ramach jego działań 
klastrowicze mieli możliwość 
m.in. spotkania się i wymiany 
doświadczeń z przedsiębiorca-
mi z Niemiec i Czech, którzy 
tworzą podobne sieci współ-
pracy. Kilkunastu członków 
Klastra wyjechało na targi ka-
mieniarskie do Werony. Reali-
zowany projekt pozwala także 
rozwijać wiedzę i kompetencję 
klastrowiczów. Przeprowadzo-
no warsztat z radcą prawnym, 
podczas którego poruszano 
newralgiczne tematy związane 
z prowadzeniem 
działalno-
ś c i  g o -
spodar-
czej czyli 
m.in. kwestię 
windykacji należności, spo-
rządzania umów handlowych 
czy ochrony własności inte-
lektualnej. Bardzo ważnym 
wydarzeniem dla branży była 
konferencja „Kamień naturalny 
w zamówieniach publicznych”, 

podczas której poruszono pro-
blematykę obecności kamienia 
w inwestycjach finansowa-
nych ze środków publicznych. 
Przedsiębiorcy zrzeszeni w kla-
strze zaprezen-
towali się na 
wspólnych 
s t o i s k a c h 
p o d c z a s 
targów ka-
mieniarskich 
w  H o ř i c a c h 
w  R e p u b l i c e 
Czeskiej i podczas 
listopadowych, wro-

cławskich targów KAMIEŃ. 
Rok wspólnej pracy w Kla-
strze Kamieniarskim dobiegł 
końca i można powiedzieć, 
że inicjatywa się sprawdziła 
i opłaciła. Klastrowicze dzięki 
zwiększeniu wzajemnego za-

ufania i wzajemnej wymianie 
informacji współpracują dzisiaj 
ze sobą dużo ściślej niż rok 
temu. Wszystkich zaintereso-
wanych współpracą w Klastrze 
prosimy o kontakt na adres  
bazalt@bazalt.org.pl

Powiedzieli o klastrze:
Jerzy Tutaj, członek zarządu 

województwa dolnośląskiego 
- Polityka klastrowa jest dla 
rozwoju Dolnego Śląska i dla 
dojrzałości przedsiębiorców 
bardzo ważna. To ogromne bo-
gactwo, które możemy wyko-
rzystać. Będzie to 
możliwe tylko 

wtedy, gdy będziemy wspólnie 
podejmować decyzje, współ-
pracować, kiedy będziemy 
mieć zaufanie do siebie, ra-
zem decydować o kierunkach 
i działaniach codziennych, 
które prowadzić będą do osią-

gnięcia właściwych efektów 
i zysku. Chcemy z regionu 
Dolnego Śląska uczynić miej-
sce, w którym będziemy sami 
sobie radzić.

Agata Zemska, wydział go-
spodarki UMWD - Gospodar-
ka nabiera znaczenia i charak-
teru sieciującego, interdyscypli-
narnego. W takiej gospodarce 
następuje kumulacja pewnych 
zasobów, łączenie kompetencji. 
Tylko takie podmioty mogą 
uzyskać przewagę na rynku. 

Jacek Major, koordynator 
klastra. - Takiej koncentracji 
firm jednej branży kamieniar-
skiej możemy ze świecą szu-
kać w całej Polsce. Jesteśmy 
unikatem jeśli chodzi o ilość 
firm, skupionych wokół jednej 
działalności. O tym świadczą 
liczby. Podmiot integrujący 
to środowisko był bardzo po-
trzebny .

Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia - Dziękuję branży 
kamieniarskiej za to, że zjedno-
czyła się w klastrze. Mając takie 
tradycje i tak bogatą spuściznę, 
wypracowaną przez dotychczas 
istniejące związki i stowarzy-
szenia, jestem pewien, że klaster 

będzie dynamicznie 
s i ę  r o z w i j a ł 

i  s p e ł n i a ł 
oczekiwa-
nia przed-

siębiorców. 
Tylko razem, samorząd, na-
ukowcy i przedsiębiorcy, mo-
żemy podołać wyzwaniom 
przyszłości i przyczynić się do 
promocji granitu i gminy. Dzię-
kuję Fundacji Bazalt za podjęcie 
tej inicjatywy.

Niech żyje nam górniczy stan!

- Tylko razem: samorząd, naukowcy i przedsiębiorcy, możemy podołać przyszłości – mówi burmistrz

Podjęta w październiku 2013 roku inicjatywa zacieśnienia 
i sformalizowania współpracy pomiędzy strzegomskimi 
przedsiębiorcami działającymi w branży kamieniarskiej, 
samorządem lokalnym, szkołami zawodowymi i wyższymi 
uczelniami, przerodziła się w powstanie w naszym mieście 
Klastra Kamieniarskiego. Pomysłodawcą był burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta, który swoim pomysłem 
podzielił się z Fundacją „Bazalt”, organizacją pozarządową 
działającą od kilku lat w Strzegomiu i silnie związaną z branżą 
kamieniarską. Fundacja podjęła się zorganizowania i koordy-
nacji, czyli prowadzenia Klastra Kamieniarskiego. 

Strzegomski Klaster Kamieniarski działa już rok!

     Szanowni Skalnicy    Ziemi Strzegomskiej!
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edukacyjną, zapraszając 
środowisko akademickie 
do udziału w warsztatach. 
Udowodniliście państwo, 
że granit jest sztuką. Dzię-
ki państwa inicjatywom 
i przedsięwzięciom gra-
nit kojarzy się w świecie 
już nie tylko z materiałem 
budowlanym, ale przede 
wszystkim z ekspresyjnym 
dziełem sztuki, które dzięki 
mistrzowskim rękom ar-
tystów przeobraża myśl 
i zamyka ją w kamieniu. 
Państwa dzieła znajdu-
ją się w najodleglejszych 
miejscach świata, będąc 
najwybitniejszymi amba-
sadorami Strzegomia. Wy-
dobycie piękna granitu 
i jego ekspresji w sztuce 
następuje przede wszyst-
kim w trakcie realizacji 
Strzegomskiego Biennale 
Rzeźby w Granicie, który 
wpisał się w kalendarz 
imprez kulturalnych gminy. 
Wystawy poplenerowe 
we Wrocławiu pozwalają 
zakreślić szersze kręgi pro-
mocyjne strzegomskiego 
granitu. Także Święto Gra-
nitu Strzegomskiego od lat 
promuje granit, a branża 
kamieniarska ukazuje swo-
je możliwości w nauce, kul-
turze i sztuce. Wysoko ce-
nię działania zmierzające 
do konsolidacji środowiska 
kamieniarskiego, czego 
wyrazem jest utworzenie 
Klastra Kamieniarskiego. 
Z inicjatywy branży kamie-
niarskiej szkolimy młode 
kadry dla górnictwa od-
krywkowego, w dziś już nie 
jedynym w Polsce Techni-
kum Górnictwa Odkryw-
kowego. Lista zasług i osią-
gnięć branży kamieniar-
skiej jest długa. Nie sposób 
ich wymienić. Za wszystkie 
przedsięwzięcia mające 
na celu dobro naszej ziemi 
– dziękuję. Dziś, w przed-
dzień święta górniczego 
stanu, kierujemy nasze 
myśli z podziękowaniem 
i najlepszymi życzeniami 
w stronę skalników gminy 
Strzegom. Wyrażamy się 
o nich z szacunkiem, bo są 
to ludzie z granitu – twardzi 
jak kamień. Można na 
nich budować przyszłość 
gminy. Niech żyje nam 
górniczy stan!

zbigniew Suchyta
Burmistrz Strzegomia

Granitowa kolekcja
Fundacja Bazalt stworzyła 

wyjątkowe miejsce na mapie 
Strzegomia i Dolnego Śląska. 
W Galerii „zbazaltu.pl” znaleźć 
można rękodzieło wykonywane 
przez lokalnych artystów i rze-
mieślników.

Czerpiąc z tradycji rzemiosła 
artystycznego – ręcznej pracy, na-
turalnych materiałów, strzegomscy 
twórcy sięgnęli po lokalny granit. 
W ich rękach szara niepozor-
na skała stała się niezwykłym 
tworzywem. Dzięki świeżemu 
spojrzeniu powstała Granitowa 
Kolekcja – gama niezwykłych 
produktów, w których dolnośląski 
granit odgrywa najważniejszą 
rolę. Szczególne miejsce w kolek-
cji zajmuje granitowa biżuteria. 
Wykonywana z maleńkich frag-
mentów granitu i srebra, pokazuje 
dolnośląskie bogactwo w zupełnie 
nowym świetle. 

***

Kalendarz  
z granitową 
biżuterią

W ostatnich dniach w naszym 
mieście pojawił się kalendarz 
na 2015 r. promujący kamienną 
biżuterię. Pomysłodawczynią jego 
wydania jest Aleksandra Skolak 
z Galerii „zbazaltu.pl”.

- Najnowszą formą promocji 
granitowej biżuterii jest wydany 
niedawno kalendarz. Autorką 
zdjęć jest Małgorzata Fober, zaś 
modelką, która prezentuje gra-
nitową biżuterię, jest Katarzyna 
Fober. Zdjęcia są artystycznym 
pokazaniem naszego strzegom-
skiego granitu. Zarówno sposób 
prezentacji biżuterii, jak i sama 
wartość artystyczna tych fotografii 
zostały docenione w konkursie, 
w którym zdjęcia z naszego kalen-
darza zajęły 3. miejsce w gronie 27 
tys. fotografii - informuje Aleksan-
dra Skolak.

Tradycyjne święto górnicze, 
jakim jest Barbórka, już ko-
lejny rok na trwałe wpisuje 
się w tradycję Zespołu Szkół 
w Strzegomiu. To właśnie w tej 
szkole, już piąty rok kształci się 
młodzież w zawodzie technik 
górnictwa odkrywkowego. 

W bieżącym roku szkolnym na 
tym kierunku wiedzę zdobywa 
86 uczniów, a mury szkoły w tym 
zawodzie opuściło 21 uczniów 
szkoły dziennej i 37 słuchaczy 
szkoły dla dorosłych. Osoby doro-
słe, które kształciły się w Zespole 
Szkół na tym kierunku w więk-
szości były już związane z branżą 
wydobywczą i ukończenie szkoły 
było środkiem do osiągnięcia 
awansu zawodowego. Absolwenci 
z roku szkolnego 2013/2014 od-
naleźli się na rynku pracy, część 
z nich odbywa staże zawodowe 
w okolicznych kopalniach, a naj-
lepsi podjęli studia na Politechnice 
Wrocławskiej i innych uczelniach 
na Dolnym Śląsku. 

Technikum górnictwa odkryw-
kowego to nie tylko atrakcyjny 
kierunek dający możliwość znale-
zienia pracy na terenie całej Polski, 
ale także ciekawe i atrakcyjne 
życie w szkole. - Od wielu lat 
nasza placówka w tym zakresie 
może liczyć na pomoc lokalnych 
przedsiębiorców oraz zakładów 
wydobywczych i przeróbczych 
w zakresie organizacji wycieczek 
zawodoznawczych, praktyk za-
wodowych, prelekcji. Już w naj-
bliższym czasie dzięki uprzejmo-
ści Spółki z. o. o. GRABINEX 
uczniowie na żywo zobaczą za-
stosowanie technik strzelniczych 

w kopalni. Duże znaczenie ma 
także wsparcie edukacyjne ze stro-
ny Klastra Kamieniarskiego, kie-
rowane zarówno do uczniów, jak 
i nauczycieli. Corocznie uczniowie 
branży górniczej odwiedzają Targi 
Kamieniarskie, poznając tajniki 
rynku wydobywczego, a w ramach 
projektu Modernizacja Kształ-
cenia Zawodowego na Dolnym 
Śląsku II uczestniczą w ciekawych 
zajęciach we Wrocławskim Insty-
tucie Badawczym EIT+. W bie-
żącym roku, w ramach programu 
ERASMUS+ uczniowie klasy III 
technikum górnictwa odkryw-
kowego w marcu 2015 r. wyjadą 
na trzytygodniowe praktyki do 
Demitz Thumitz w Niemczech 
- informuje Dorota Sozańska, 
zastępca dyrektora ZS w Strze-
gomiu.

W Zespole Szkół w Strzegomiu 
od wielu już lat realizowany jest 
projekt Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości – „Młodzie-
żowe Miniprzedsiębiorstwo”. 
W tym roku szkolnym do projek-
tu przystąpiło 38 uczniów, w tym 
24 osoby z klasy 2 Technikum 
Górnictwa Odkrywkowego. Po 
trzech miesiącach pracy zostały 

zarejestrowane cztery miniprzed-
siębiorstwa w branży górniczej: 
Graniteria, JP Granit, Kostka 
Tim, Granit RPK. 

Uczniowie uczestnicząc w grze 
edukacyjnej, polegającej na za-
łożeniu w szkole własnej firmy 
zorganizowanej na wzór spółki 
jawnej, szukają pomysłu na pro-
dukt, przygotowują biznesplan, 
gromadzą kapitał, podejmują 
działania marketingowe, produ-
kują i sprzedają swoje produkty 
podejmując ryzyko biznesowe. 
W zakresie produkowanych wy-
robów współpracują z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Dzięki tym 
działaniom uczniowie promują 
w środowisku takie wyroby jak 
granitowe serca, breloczki, biżute-
rię i inne gadżety. Rozwijają umie-
jętności niezbędne na studiach 
i w dorosłym życiu - takie jak: 
praca w zespole,  organizacja pracy,  
stosowanie narzędzi ITC, a także 
ocenią w praktyce szanse i zagro-
żenia wynikające z prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
W promocję granitowego serca 

włączają się także inne klasy. 
Z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia uczniowie klasy piekarz 
przygotowują dla mieszkańców 
Strzegomia serca, tym razem 
z piernika. Jednym ze stałych 
elementów uroczystości dla szkoły 
jest udział młodzieży i nauczycieli 
w corocznym Święcie Granitu 
Strzegomskiego, a kolejnym nad-
chodząca Barbórka. - W Zespole 
Szkół trwają przygotowania do 
tego ważnego święta, w którym 
uczestniczą nie tylko uczniowie 
i nauczyciele, ale także dyrektorzy 
zarządzający, kierownicy ruchu 
zakładów górniczych, kapelan 
górników branży górniczej, lokalni 
przedsiębiorcy oraz zaproszeni 
goście – zaznacza Dorota So-
zańska. A już dziś po korytarzach 
roznosi się ćwiczony hymn braci 
górniczej: „Niech żyje nam gór-
niczy stan! Górniczy stan niech 
żyje nam!”.

Technikum Górnictwa Odkrywkowego to nie tylko atrakcyjny kierunek dający możliwość znalezienia pracy

Aby stać się szczęśliwym posiada-
czem kalendarza, należy wybrać się 
na większe zakupy do Galerii „zba-
zaltu.pl” Dostępny będzie również 
w różnych akcjach i eventach. 

     Szanowni Skalnicy    Ziemi Strzegomskiej!

Uczniowie Zespołu Szkół przygotowują się do Barbórki
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Obchody 96. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez 
Polskę miały w naszym mieście 
godną oprawę. Uroczysta msza 
św. - pod przewodnictwem bi-
skupa świdnickiego ks. Ignacego 
Deca - zgromadziła m. in. parla-
mentarzystów, władze samorzą-
dowe, radnych Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, środowiska kom-
batanckie, delegacje szkół, 
harcerzy, zespoły 
folklorystyczne 
i mieszkań-
ców Strze-
g o m i a . 
W okolicz-
nośc iowej 
homilii bi-
skup Ignacy Dec 
wyjaśnił znaczenie 
patetycznego hasła: „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna” w dzisiejszych 
czasach.

Następnie uczestnicy obcho-
dów przemaszerowali tradycyjnie 
pod pomnik I. J. Paderewskiego, 
gdzie odbyły się dalsze punkty 
uroczystości. W swoim prze-
mówieniu gospodarz miasta, 
Zbigniew Suchyta powiedział 
m. in. - Od dwudziestu pięciu lat 
żyjemy w Polsce wolnej, demo-
kratycznej i bezpiecznej. Właśnie 
o takiej Polsce marzyli i taką 
Polskę budowali wielcy archi-
tekci niepodległości roku 1918. 
Dziś świętujemy 96. rocznicę ich 
wielkiego zrywu niepodległo-
ściowego – podkreślał burmistrz 

Strzegomia. - Każdy kto oddał 
życie za Polskę w różnych okre-
sach jej historycznego rozwoju, 
zginął za to, że teraz jesteśmy 
wolnym i suwerennym krajem. 
Na nich powinniśmy budować 
nasz współczesny pogląd na 
patriotyzm, tożsamość narodową, 
wolność i niepodległość – dodał 
burmistrz. O wolności nasze-

go kraju mówiły również 
parlamentarzystki: 

Monika Wie-
l i c h o w s k a 
i  Anna Za-
lewska. 

W trakcie 
s t r z e g o m -

skich obcho-
dów – pod po-

mnikiem - wręczono 
także odznaczenia. Złotą Od-
znakę Honorową „Za Zasłu-
gi dla Związku Sybiraków”, 
nadaną przez prezesa Zarządu 
Głównego Związku Sybira-
ków w Warszawie, otrzymali: 
Beata Ślipko, Janina Klonow-
ska, Anna Rudnicka, Zenon 
Kiszkiel, płk Adam Słodczyk, 
mjr Dariusz Chądzyński, Ju-
liusz Krawacki i Anna Kuryło. 
„Honorową Odznakę Sybiraka”, 
nadaną przez prezesa Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków 
w Warszawie otrzymał z kolei 
Marian Góra. Odznaczenia 
wyżej wymienionym wręczał 
Honorowy Obywatel Strzego-
mia i prezes Koła Sybiraków 

w Strzegomiu – Jerzy Orabczuk. 
Związek Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Okręg Opolski Regionu Śląskie-
go nadał odznaczenia „Krzyża 
Obrońców Kresów Wschod-
nich”. I tak - za walkę w wojsku 
polskim i armiach sojuszniczych, 
partyzantce, konspiracji, za cier-
pienia w więzieniach, obozach 
zagłady i łagrach sowieckich 
oraz zesłanym do Kazachsta-

nu i na Syberię odznaczenie 
otrzymała Dominika Wąs, a za 
wybitne zasługi w utrwalaniu 
pamięci o ludziach i ich czynach 
w walce o niepodległość Polski 
odznaki otrzymali: Agnieszka 
Łukaszonek, Stanisław Kaliciak 
i Krzysztof Woźniak. Tradycyj-
nie już pod pomnikiem odczy-
tano Apel Pamięci, wystrzelono 
Salwę Honorową i złożono kwia-
ty i wieńce pod pomnikiem 

tw

Strzegom pamiętał!
Strzegomianie całymi rodzinami uczestniczyli w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości

Flaga na placu przed Bazyliką 
Mniejszą w Strzegomiu od dawna 
była marzeniem ks. prałata Marka 
Babuśki. Ma to być nie tylko 
miejsce pamięci, ale również nauki 
patriotyzmu. 

- Pomysł rodził się przez około 
8 lat. Chcieliśmy jakoś zaznaczyć 
święta narodowe obchodzone 
w naszym kraju m.in. Naro-
dowe Święto Niepodległości. 
Myślę, że szacunek do sym-
boli narodowych - do 
flagi, do orła musi 
być w każdym naro-
dzie bardzo ważny – 
podkreśla ks. Marek 
Babuśka.

Postument został 
ufundowany przez 
Zenona Kiszkiela. 
Na postumencie 
widnieją 4 różne 
godła naszego kra-
ju z różnych okre-
sów walki Polaków 
o wolność. – Projekt 
zrobił Bronisław 
Krzysztof, artysta-
rzeźbiarz z Bielska 
Białej – powiedział 
Zenon Kiszkiel. 
O pomoc w wy-
borze najważniej-
szych dla kraju dat 
poproszony został 
Piotr Bułakowski, 
strzegomski historyk. – Obelisk 
przedstawia wydarzenia symbo-
lizujące 4 najważniejsze momenty 

w dziejach Polski. Każda z tych dat 
to nowy początek. Rozpoczynamy 
od chrztu, który odbył się w 966 
roku. Polska pojawia się po raz 
pierwszy na arenie dziejów, rozpo-
czyna swoją egzystencję jako pań-
stwo. Następną datą jest rok 1918. 
To odzyskanie Niepodległości po 
ponad 120 latach niewoli. Mamy 
znowu wolne, niepodległe pań-
stwo i rozpoczynamy okres wolnej 
egzystencji. Konsekwencją tej daty 
jest data kolejna - czyli rok 1939. 
To wybuch II Wojny Świato-

wej. Na szczęście udaje nam 
się z tego wszystkiego wyjść 
obronną ręką. Ostatnią datą 
jest rok 1989, czyli kolejne 

odzyskanie Niepodległości, 
która otwiera dla naszego 
kraju egzystencję wolną, nie-
podległą, suwerenną, w której 

mam nadzieję będą cze-
kały nas same do-
bre chwile - sko-
mentował Piotr 
Bułakowski.

Obróbką i wy-
r z e ź b i e n i e m 
symboli na postu-
mencie zajął się 
Jan Krzeszowiec, 
strzegomski ar-
tysta-kamieniarz. 
Przy montażu 
konstrukcji po-
magali strażacy 

z Państwowej Straży Pożarnej 
w Świdnicy.

Kw

Flaga Polski przy Bazylice

Spotkanie  
z Mikołajem! 

Burmistrz Strzegomia zapra-
sza wszystkich mieszkańców, 
a szczególnie tych najmłodszych 
na wyjątkowe spotkanie ze Św. 
Mikołajem, które odbędzie się 
5 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 
na strzegomskim Rynku. 

Muzycznie w SCK

Strzegomskie  Centrum 
Kultury zaprasza od grudnia 
br. na bezpłatne otwarte lek-
cje muzyczne. W programie: 
prezentacje instrumentów: 
skrzypiec i pianina, nauka 
Poloneza i prezentacja stroju 
narodowego. 

04.12.2014 r., godz. 20.00 
– sala widowiskowa SCK 
I – „Kabaret pod Wyrwi-
groszem”. Bilety do nabycia 
w SCK w cenie 50,00 zł.

05.12.2014 r., godz. 16.00 
– strzegomski Rynek – Za-
palenie światełek na Bo-
żonarodzeniowej Choince. 
Spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem, wspólna zabawa przy 
choince. 

05.12.2014 r., godz. 17.00 
– sala widowiskowa SCK 
I – „Mikołaj” – przedsta-
wienie teatralne dla dzieci 
w wyk. Teatru Urwis z Kra-
kowa. Konkursy i słodycze dla 
wszystkich dzieci.

06.12.2014 r., godz. 15.00
 – sala widowiskowa SCK 
I – IV Konfrontacje Świetlic 
Wiejskich. W konfronta-
cjach zaprezentują się dzieci 
ze świetlic wiejskich gminy 
Strzegom w programach wo-
kalnych, tanecznych i teatral-
nych. Gościnnie wystąpią 
uczniowie z Sekcji Pianina 
prowadzonej przez Tatianę 
Brzozowską.

10.12.2014 r., godz. 9.00 
– sala widowiskowa SCK I – 
V edycja „Odkryjmy Talent”. 
Prezentacje artystyczne dzieci 
i młodzieży z placówek oświa-
towych powiatu świdnickiego. 
Impreza przygotowana przez 
Zespół Szkół Specjalnych 
przy współpracy SCK.

18.12.2014 r., godz. 16.00
 – sala widowiskowa SCK 
I – „Jasełka” przygotowane 
przez dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 3 przy współ-
pracy SCK.

21.12.2014, godz. 16.00 
– SCK I – „Strzegomska Wie-
czerza Wigilijna”. W klimacie 
Świąt Bożego Narodzenia 
spotkamy się, aby jak trady-
cja nakazuje przełamać się 
opłatkiem, złożyć nawzajem 
życzenia i zaśpiewać polskie 
kolędy.

WYSTAWY:
20.12. 2014 – 10.01.2015 – 
Galeria SCK I – Wystawa 
stroików świątecznych przy-
gotowanych przez świetlice 
wiejskie gminy Strzegom.

Co w kulturze w grudniu?

Uroczysta msza św. odprawiona przez biskupa świdnic-
kiego ks. Ignacego Deca, złożenie kwiatów i wieńców pod 
pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego, Apel Pamięci 
i Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy X Brygady 
Logistycznej z Opola, część kulturalna w Strzegomskim 
Centrum Kultury zakończona koncertem Alicji Majewskiej 
– tak w skrócie wyglądały tegoroczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w Strzegomiu.

Występ Alicji Majewskiej nagrodzony gromkimi brawami
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem I. J. Paderewskiego rozpoczęła się 
część kulturalna w Strzegomskim Centrum Kultury, w trakcie której zaprezen-
towali się m. in. uczniowie strzegomskich szkół oraz zespoły folklorystyczne, 
a także wręczono 5 osobom Honorowe Tytuły „Zasłużony dla Ziemi Strzegom-
skiej”. Punktem kulminacyjnym był koncert Alicji Majewskiej. 
W programie artystycznym wtorkowych obchodów był ponadto recital Mate-
usza Nagórskiego, który zaprezentował piosenki legendarnego barda Jacka 
Kaczmarskiego. Niezwykle ważnym wydarzeniem było wyróżnienie osób, 
które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub 
społecznego rozwoju oraz promocji gminy Strzegom bądź zasłużyły się miesz-
kańcom gminy Strzegom. Honorowe Tytuły „Zasłużony dla Ziemi Strzegom-
skiej” z rąk burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty i zastępcy Wiesława 
Witkowskiego otrzymali: Eugenia Zasińska, Zofia Łopuszyńska, Krystyna 
Rynkiewicz (Lis), Marianna Kalita i Marian Teodorczyk. Na zakończenie 
tego wyjątkowego dnia przed strzegomską publicznością wystąpiła znana 
i lubiana Alicja Majewska wraz z Włodzimierzem Korczem. 

Do udziału w lekcjach zapra-

szamy starszaków z przed-

szkoli i dzieci z klas 1-3 

szkół podstawowych. Lekcje 

poprowadzą wykwalifikowa-

ni instruktorzy. Celem lekcji 

muzycznych jest uwrażliwie-

nie dzieci na piękno i uka-

zanie muzyki jako wartości, 

która ma wpływ na rozwój 

osobowy najmłodszych. 

Start 3 grudnia br. godz.9.00, 

sala widowiskowa SCK I. Na 

chłodne dni zimowe zapew-

niamy ciepłą herbatę i słodki 

poczęstunek.

Punktem kulminacyjnym 
spotkania będzie uroczy-
ste zapalenie światełek 
na okazałej choince, która 
stanie przed ratuszem. Naj-
młodsi będą mogli wziąć 
udział w zabawach i kon-
kursach, przygotowanych 
specjalnie dla nich przez 
Św. Mikołaja. Nie zabraknie 
również mnóstwa niespo-
dzianek. O godz. 17.00 na 
deskach Strzegomskiego 
Centrum Kultury rozpocznie 
się przedstawienie „W Mi-
kołajkowej Krainie”, które 
wystawi Teatrzyk Urwis.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9oświAtA

15 grudnia 2014 r. mija termin 
składania wniosków o stypendia 
za wybitne osiągnięcia dla uczniów 
i studentów gminy Strzegom 
na okres od stycznia do czerwca 
2015 r. Zgodnie z uchwałą nr 
94/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie zasad udzielania sty-
pendiów za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów gminy 
Strzegom (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 6 grudnia 2004 r. Nr 237, 
poz.3655) stypendia przyznawa-
ne są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25 roku 
życia, którzy posiadają udokumen-

towane osiągnięcia w konkursach 
i olimpiadach ogólnopolskich, 
wojewódzkich oraz powiatowych 
dotyczące laureatów, jak i finalistów 
a także inne wybitne sukcesy wy-
kraczające ponad przeciętne osią-
gnięcia w dziedzinie nauki, kultury, 
sportu, muzyki, plastyki, literatury 
itp., brane są pod uwagę także wy-
sokie wyniki w nauce, aktywność 
na rzecz lokalnego środowiska, 
jak i inne specyficzne okoliczności 
istotne dla oceny kandydata do 
wyróżnienia finansowego. Celem 
stypendiów jest wspieranie rozwoju 
młodych talentów, pomoc finan-
sowa i promocja najzdolniejszych 
uczniów i studentów.

17 listopada br. upłynął termin 
realizacji rodzicom zwrotu kosztu 
zakupu podręczników. W tym 
roku z rządowego programu 
pomocy uczniom w 2014 r. – 
„Wyprawka szkolna” skorzystało 
ogółem 233 uczniów szkół pod-
stawowych i ponadgimnazjalnych. 
104 uczniów zostało zakwalifiko-
wanych do programu na podsta-
wie kryterium dochodowego, 34 
uczniów otrzymało dofinansowa-
nie poza kryterium dochodowym, 
natomiast pozostałych 95 uczniów 
otrzymało pomoc ze względu na 
posiadane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Gmina 
Strzegom przeznaczyła na reali-
zację programu ogółem 62.184,32 
zł otrzymane w ramach dotacji 
celowej. 

Przypomnijmy, że dofinanso-
wanie do zakupu podręczników 
przysługiwało:
•	 uczniom	klas	 II,	 III	 lub	VI	

szkoły podstawowej i klasy III 
szkoły ponadgimnazjalnej po-

chodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę nie przekracza 
539 zł netto

•	 uczniom	klas	 II,	 III	 lub	VI	
szkoły podstawowej i klasy 
III szkoły ponadgimnazjal-
nej pochodzącym z rodzin 
niespełniających kryterium 
dochodowego 539 zł netto na 
osobę w rodzinie, na podstawie 
decyzji dyrektora szkoły 

•	 uczniom	słabowidzącym,	nie-
słyszącym, słabosłyszącym, 
z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, z upośledze-
niem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, 
z niepełnosprawnością ruchową 
(w tym z afazją), z autyzmem 
(w tym z zespołem Asperge-
ra), z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymienio-
na wyżej, posiadającym orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego

Złóż wniosek o stypendium!

Komu wyprawka szkolna 2014?

Uczestnicy przepięknie re-
cytowali wybrane przez siebie 
wiersze, urozmaicając je drobnymi 
elementami teatralnymi. Ocenie 
podlegały następujące elementy: 
dobór utworu, interpretacja tekstu, 
wymowa/akcent i ogólny wyraz 
artystyczny. Szczególnym gościem 
konkursu była konsultantka meto-
dyczna z Oxford University Press 
- Estera Nowatkowska.

Zwycięzcami zostali:
Klasy I-III 
I miejsce: Emilia Dme-

trasz -  PSP 4 Strzegom 
II miejsce: Michał Czeka-
towski -  ZSP Stanowice 
III miejsce: Oliwia Sobusiak - 
PSP 2 Strzegom

Klasy IV-VI
I  mie j s c e :  Hanna Pa-

sternak - PSP 2 Strzegom 
I I  m i e j s c e :  Z o f i a  P i e -
kielny - PSP 4 Strzegom 
III miejsce: Zofia Malinowska - 
ZSP Jaroszów

Gratulujemy!
red

Wartość projektu wyniosła 
46 000 zł. Program realizowany 
był od 1 kwietnia do 31 paź-
dziernika br. przez 
Publiczne Przed-
szkole Nr 2, Nr 3 
i Nr 4 w Strzego-
miu. Koordynato-
rem projektu było 
Publiczne Przed-
szkole Nr 2 im. Mi-
sia Uszatka w Strze-
gomiu. - Główną 
ideą programu było 
rozwijanie świado-
mości ekologicznej 
dzieci i troski o naj-
bliższe otoczenie 
poprzez harmonij-
ne życie człowieka 
w kontakcie z przy-
rodą. Przedszkola-
ki z Misia Uszat-
ka wzięły udział 
w ekologicznych 
akcjach środowisko-
wych, konkursach, 
wycieczko-warsz-
tatach, wystawach 
i prelekcjach. Pod-
czas zajęć dydak-
tycznych prowadziły 
obserwacje, proste 
doświadczenia, eks-
perymenty, zabawy 

badawcze i hodowlę roślin. 
W przedszkolu powstawały 
wystawy prac plastycznych 

z realizacji programu – mówi 
Wiesława Górka, dyrektor PP 
nr 2 w Strzegomiu.

Dzięki pozyskanym środ-
kom finansowym przedszkole 
wzbogaciło się o nowy sprzęt 
i wyposażenie, pomoce dydak-
tyczne (plansze edukacyjne, 
gry, układanki, zestawy ekolo-
giczne i przyrodnicze, książki 
o tematyce ekologicznej i przy-

rodniczej). Teren przedszkola 
obsadzono ozdobnymi krzewa-
mi. - Program wzbogacił nasze 
działania edukacyjne o nowe 
treści i doświadczenia oraz 
dostarczył dzieciom możliwo-
ści poznawania przyrody przez 
aktywny i bezpośredni kontakt 
z jej zjawiskami – uzupełnia 
Wiesława Górka.

red

W języku Szekspira

Nasze przedszkolaki „z ekologią żyją w zgodzie”

Głównym celem konkursu było szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów

Program realizowany był od 1 kwietnia do 31 października br. przez publiczne przedszkola nr: 2, 3 i 4

W Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Goczałkowie realizo-
wany jest aktualnie projekt 
„Przełamać schemat”. 

Głównym celem realizacji 
tego projektu jest zwiększenie 
potencjału edukacyjnego wśród 
29 uczniów gimnazjum. - Za-
jęcia rozpoczęły się od połowy 
września i będą prowadzone do 
połowy grudnia. Spotkania odby-
wają się we wtorki i piątki z po-

działem na IV grupy. Młodzież 
uczestnicząca w zajęciach bardzo 
chętnie i aktywnie bierze udział 
w projekcie. Są to bezpłatne zaję-
cia pozalekcyjne z nowoczesnymi 
technikami zapamiętywania 
i koncentracji uwagi – wyjaśnia 
Barbara Asynger, dyrektor Ze-
społu Szkół w Goczałkowie. 

Uczniowie poprzez udział 
w projekcie zwiększają umiejęt-
ności zapamiętywania, wzmac-
niają koncentrację uwagi i zwięk-

szają swój rozwój wyobraźni. Na 
zajęciach projektowych wyko-
rzystywane są takie elementy 
jak: zadania aktywizujące (burze 
mózgów, mapy myśli), testy 
pamięciowe, specjalne programy 
komputerowe z wykorzysta-
niem rzutnika multimedialnego 

i komputera, ćwiczące zdolność 
zapamiętywania, szybkiego czy-
tania, koncentracji i podzielność 
uwagi, refleks, myślenie logiczne, 
rozumienie ze słuchu, wyobraźnię 
rozumienie tekstu, zdolności 
manualne, oraz koordynację 
ruchową oko-ręka.

Oni wiedzą, że „Człowiek to najlepsza inwestycja”
Uczniowie uczestniczący w zajęciach bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w spotkaniach, których każda grupa będzie miała łącznie 49 godzin lekcyjnych

Projekt ma rozbudzić większą inicjatywę młodzieży do nauki, ma pokazać że 
można przezwyciężać trudności, co będzie skutkować większym zaangażowa-
niem rodziców m in. w dalszą edukację swoich dzieci. Na koniec zajęć każdy 
uczestnik otrzyma certyfikat.

LP NAZWA PLACÓWKI ŚRODKI WYDATKOWANE
1. PSP Nr 2 6.175,00
2. PSP Nr 3 5.325,00
3. PSP Nr 4 10.375,00
4. PSP Goczałków 4.650,00
5. PSP Kostrza 3.325,00
6. PSP Olszany 1.200,00
7. PSP Stanowice 2.225,00
8. PSP Jaroszów 3.332,60
9. Gimnazjum Nr 1 2.178,95
10. Gimnazjum Nr 2 2.450,00
11. Gim. Goczałków 2.450,00
12. Gim. Jaroszów 757,00
13. SP Rogoźnica 3.325,00
14. ZS Specjalnych 8.494,09
15. ZS w Strzegomiu 4.380,81
16. ZS Ogólnokształcących 1.540,87

RAZEM: 62.184,32

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej 
http://bip.strzegom.pl oraz w Wydziale Obsługi Interesantów. 
Miejsce składania dokumentów to Wydział Obsługi Interesantów, 
parter - pokój nr 15, tel.74/8560-573. 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 37, tel. 74/8560-584

W optymistycznych nastrojach zakończono realizację VI 
projektu ekologicznego „Z ekologią żyjemy w zgodzie, bo 
o Ziemię dbamy co dzień”. Program współfinansowany był 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Strzegomiu.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kostrzy 14 listopada br. odbył się V Gminny Konkurs 
Recytatorski z Języka Angielskiego. Jego organizatorką 
była Małgorzata Głuszczak. 
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Tradycyjne spotkania Zbi-
gniewa Suchyty, burmistrza 
Strzegomia z sołtysami gminy 
Strzegom, to świetna forma 
konsultacji z liderami spo-
łeczności wiejskiej. Ostatnie 
spotkanie w kończącej się 
kadencji władz samorządo-
wych 2010 – 2014 odbyło się 
13 listopada 2014 r. w nowo 
wyremontowanej świetlicy 
w Stawiskach.

Zbigniew Suchyta podzięko-
wał sołtysom za sumienne wy-
konywanie swoich obowiązków, 
realizowanie potrzeb społeczno-
ści wiejskiej, troskę o mieszkań-
ców oraz efektywną współpracę 
z samorządem. - Wszystkie te 
działania przyczyniły się do po-
prawy wizerunku gminnej wsi, 
aktywizacji i konsolidacji śro-
dowiska wiejskiego – zaznaczył. 
I żartobliwie dodał: - Koncert 
życzeń się skończył. Ostatnim 
jego akcentem jest przystanek 
autobusowy w Goczałkowie. 
Dziękuję wszystkim. To właśnie 
dzięki wam udało się tak wie-
le zrobić w tej kadencji. Piotr 
Szmidt, zastępca przewodni-
czącego Rady Miejskiej i członek 
Komisji ds. Wsi podziękował 

wszystkim za współpracę z Radą 
Miejską. – W ciągu tych czterech 
lat, które oceniam jako bardzo 
dobre, nasi sołtysi dokonali wielu 
trafnych przedsięwzięć, służą-
cych społeczności wiejskiej. Po 
waszych działaniach widać, że 
wybory dokonane przez spo-
łeczność wiejską, były słuszne. 
Współpraca z wami, to wielka 
przyjemność i twórcza przygoda 

– komentował. Nie zabrakło też 
podsumowań mijającej kadencji, 
która - jak podkreślił burmistrz 
- upłynęła bardzo szybko i praco-
wicie. Burmistrz, podsumowując 
działania podjęte na terenach 
wiejskich, zaakcentował wielkie 
zaangażowanie sołtysów w prze-
prowadzeniu najważniejszej 
inwestycji w gminie, jaką była 
kanalizacja 10 wsi i wykona-
nie przyłączy kanalizacyjnych. 
Szczególne słowa podziękowania 
skierował w stronę Andrzeja 
Szczepanika, sołtysa Tomko-
wic, za liderowanie w uzyskaniu 
właściwego efektu ekologicznego, 
jakim było prawie stuprocentowe 
wykonanie przyłączy w jego wsi. 
Za jego przykładem później 
poszli inni. Wielkim sukcesem 
władz - jak zaznaczył burmistrz 
- była budowa sali gimnastycznej 
w Goczałkowie, dwóch Orlików 
w Jaroszowie i Stanowicach, licz-
nych fit-parków, placów zabaw, 
a przede wszystkim - remontów 
świetlic, które stały się miejscem 

działalności kulturalnej i spotkań 
mieszkańców. Do długiej listy 
zadań, z sukcesem realizowanych 
na wsiach, dochodzą remonty 
dróg, budowa chodników, czy 
remonty placówek oświatowych. 
Ale najważniejszym osiągnię-
ciem była aktywizacja, integracja 
i konsolidacja społeczeństwa wsi 
podczas wiejskich uroczystości - 
dożynek i festynów. – Początki 
były trudne, bo poznawaliśmy 
się, ale potrafiliśmy wypracować 
jednomyślność, znaleźć kompro-
mis i wspólnie działać dla dobra 
naszych sołectw, naszej gminnej 
wsi. Za to dostrzeganie potrzeb 
społeczności wiejskiej i skuteczne 
działania na rzecz poprawy życia 
na wsi, w imieniu wszystkich soł-
tysów gminy Strzegom, dziękuję, 
panie burmistrzu - powiedział 
Andrzej Szczepanik. Kwiaty, 
podziękowania, rozmowy i dobre 
życzenia zapełniły czas tego, tym 
razem nie roboczego, ale odświęt-
nego spotkania.
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Aktywizacja wsi
Była to okazja do podsumowania czteroletniej współpracy i podziękowań za wspólne działania

Otwarcie nowo wyremonto-
wanej świetlicy w Stawiskach 13 
listopada 2014 r. było wielkim 
wydarzeniem, na które przybyły 
trzy pokolenia mieszkańców wsi. 
Uroczystość poprzedziła narada 
sołtysów, którzy wraz z władza-
mi samorządowymi uczestniczy-
li w tej uroczystości. 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta, otwierając spo-
tkanie nie krył wzruszenia, że 
w końcu spełniły się marzenia 
mieszkańców i mają własne 
miejsce do spotkań i integracji, 
którego tak bardzo im brako-
wało. W swoim przemówieniu 
podkreślił zasługi poprzedniego 
sołtysa Bogumiła Wieszew-
skiego w realizacji tego sukcesu. 
Właśnie dla niego, na ręce nowej 
sołtys Doroty Domaradzkiej, 
burmistrz przekazał pamiątkowy 
zegar z życzeniami, by odmierzał 
mu tylko szczęśliwe godziny.

- Świetlice mają być dla ludzi. 
Mają być otwarte – powiedział 
podczas spotkania. - Nie zamy-
kajcie świetlic, otwórzcie je dla 
ludzi, niech działają i wykazują 
się inicjatywą. Jak będą brudne 
ściany, to je pomalujemy, ale to 
będzie znaczyć, że w świetlicy 
toczy się życie - dodał. Oprawę 
artystyczną spotkania przygo-
towało Strzegomskie Centrum 

Kultury, a poprowadziła je 
Elżbieta Pienio, integrując 
miejscową społeczność. Ryt-
miczna „Zumba” w wykonaniu 
zespołu Ewy Zapolnej wpro-
wadziła zebranych w radosny 
i taneczny nastrój. Wielkie 
możliwości wokalne zaprezen-
towały Natalia, Beata i Lila, 
przedstawicielki grupy wokalnej 
„ In live” oraz Lucjan Prorok, 
strzegomski piosenkarz, twórca 
tekstów i kompozytor. Pojawił 
się też Kubuś Puchatek z baj-
kowej krainy. Radość dzieciom 
sprawiły słodycze, a dorośli, 
dobrze się bawiąc aż do godz. 
22.00, spędzili ze sobą mile 
czas. - Integracja mieszkań-
ców - jak podkreśliła Dorota 
Domaradzka - zaczęła się już 
przed spotkaniem, podczas jego 
przygotowania, co rokuje dobre 
nadzieje na przyszłość. We wsi, 
gdzie nie ma szkoły, kościoła 
i sklepu, świetlica wiejska będzie 
jedynym miejscem spotkań 
mieszkańców i ich integracji. 
Na uwagę zasługuje fakt, że od 
zawsze zimny budynek stał się 
ciepłą świetlicą, w której zapa-
nował ciepły klimat.

–To będzie sprzyjać organizacji 
życia wsi. Tego nam brakowało – 
mówili mieszkańcy.

red

Świetlica w Stawiskach służy 

Konfrontacje 
świetlic wiejskich

Strzegomskie Centrum Kul-
tury zaprasza na IV Kon-
frontacje Świetlic Wiejskich, 
które odbędą się w Mikołajki 
tj. 6 grudnia o godz.15.00. Do 
udziału w konfrontacjach zo-
stały zaproszone dzieci i mło-
dzież ze świetlic wiejskich. 

Na scenie artyści zaprezen-
tują umiejętności taneczne, 
muzyczne i teatralne. Każda 
prezentacja zgodnie z regula-
minem trwać będzie 15 minut. 
Wykonawców i publiczność 
odwiedzi Mikołaj i zaprosi 
na słodki poczęstunek. Cy-
kliczna impreza kulturalna, 
jaką są konfrontacje, stwarza 
możliwość promocji twórczości 
artystycznej dzieci i młodzieży, 
rozwija aktywność i wrażliwość 
artystyczną oraz sprzyja wymia-
nie doświadczeń i pomysłów, 
integruje i jest doskonałą zaba-
wą z udziałem najmłodszych 
z różnych środowisk. Konfron-
tacje mają charakter otwarty. 
Publiczność jest zatem oczeki-
wana i mile widziana.
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Żółkiewka
02.12.2014 r. godz.15.00 - 17.00 
- Przygotowania do konfrontacji 
świetlic.
04.12.2014 r. godz. 15.00 
- 17.00 – Zajęcia origami 
związane z Mikołajem – zajęcia 
plastyczne.
08.12 2014 r. godz. 16.00 - 18.00 
- Stroik świąteczny – praca 
plastyczno-techniczna.
Jaroszów (świetlica czynna od 
godz. 14.00 do godz. 18.00)
03.12.2014 r. godz.15.00 - Praca 
plastyczna pt. „Co chciałbym 
znaleźć pod poduszką?”.
05.12.2014 r. godz. 16.00 - 
Zabawa Mikołajkowa.
06.12.2014 r. godz.15.00 - 
Udział w Konfrontacjach 
Świetlic Wiejskich.
Stawiska
05.12.2014 r. - Zabawa 
Mikołajkowa w Świetlicy.
Świetlica na Grabach (otwarta 

od wtorku do piątku w godz. 
14.00 – 18.00) 
03.12.2014 r. - Gry i zabawy 
stolikowe.
04.12.2014 r. - Zajęcia 
informatyczne, praca 
z komputerem.
Świetlica Karmelek (czynna 
w godz. 14.00 – 18.00)
04.12.2014 r. - Z okazji Barbórki 
(Dnia Górnika) wykonamy 
tradycyjne czapki górnicze 
tzw. Czako oraz przybliżymy 
sobie charakter tego zawodu 
w szczególności w naszym 
regionie.
06.12.2014 r. - Uczestnictwo 
w Konfrontacjach świetlicowych.
Bartoszówek (czwartek w godz. 
15.30-19.30; piątek w godz. 
15.00 – 19.30)
4-5.12.2014 r. – Przygotowania 
do prezentacji świetlic.
Międzyrzecze (świetlica czynna 
w środę i czwartek w godz. 

15.00 – 18.00; piątek w godz. 
15.00-19.00)
03.12.2014 r. – Gry i zabawy 
stolikowe.
04.12.2014 r. – Ubieranie 
choinki.
05.12.2014 r. – Św. Mikołaj – 
gry, zabawy, świąteczne paczki 
godz.17.00.
Wieśnica
02-03.12.2014 r. godz. 14.00 
- 19.00 – Jak to było z węglem 
– praca górnika. Malowanie na 
kartonie węglem na dowolny 
temat.
Granica (świetlica czynna 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.00 – 17.00)
04.12.2014 r. godz.17.00 – 
„BARBÓRKA” – portret 
górnika.
05.12.2014 r. godz.17.00 – 
Święty Mikołaj – zabawa dla 
dzieci.

W naszych świetlicach z pewnością nudy nie będzie
Jaki plan zajęć w świetlicach wiejskich w gminie Strzegom w grudniu 2014 r.?



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11sPort

Ten jeden z najważniej-
szych maratonów na świecie 
odbył się 2 listopada. Przypo-
mnijmy, że nasi mieszkańcy 
5 dni wcześniej wylecieli do 
Nowego Jorku, by tam - już 
na miejscu - przygotowywać 
się do najważniejszego startu 
w swoje j  dotychczasowej 
karierze. Tegoroczna edycja 
NYC Marathon zgromadziła 
na starcie rekordową liczbę 
uczestników - blisko 51 tys. 
osób ze 100 krajów świata. 
Metę - mimo ekstremalnie 
trudnych warunków atmos-
ferycznych i narzuconych 
limitów czasowych - ukoń-
czyło ponad 50,5 tys. biega-
czy, co świadczy o wielkiej 
determinacji i chęci osią-
gnięcia upragnionej mety. 
Zwycięzcą został Kenijczyk 
Wilson Kipsang, uzyskując 
czas 2:10.59. Ten rezultat 
nie jest jakimś szczególnym 
wynikiem, jednak w odniesie-
niu lepszych osiągnięć prze-
szkodziła biegaczom właśnie 
aura. Jan Chmura w swojej 
kategorii wiekowej 65-69 lat 

zajął 11. miejsce - z czasem 
3:39.33. Do miejsca w pierw-
szej dziesiątce zabrakło mu 2 
sekund. W klasyfikacji gene-
ralnej uplasował się na 6638. 
miejscu. Ryszard Żmijewski 
przebiegł maraton w czasie 
4:31.23, co dało mu w su-
mie 26616. miejsce. - Udział 
w maratonie w Nowym Jorku 
był dla mnie nieprawdopo-
dobnym przeżyciem. Poprzez 
start w tym biegu zyska-
łem ogromne doświadczenie 
w kontekście moich kolejnych 
star tów. W trakcie biegu 
wiejący wiatr znosił mnie 
trochę na bok, w wyniku cze-
go traciłem sporo sił. Szkoda 
mi zwłaszcza tych dwóch 
sekund, które w ostatecznym 
rozrachunku zadecydowały 
o tym, że nie wszedłem do 
czołowej dziesiątki. Najbar-
dziej cieszy mnie jednak fakt, 
że pokonałem blisko 44 tys. 
osób, w większości młodszych 
ode mnie - zaznacza prof. Jan 
Chmura. 
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Spełnili marzenia
Nasi biegacze wzięli udział w nowojorskim maratonie przy 2-milionowej publiczności na trasie

Daniel Duch, uczeń Gim-
nazjum nr 1 w Strzegomiu, 
zajął 1. miejsce w Pucharze 
Polski Zachodniej OYAMA 
KARATE w konkurencji Ku-
mite Junior – 60 kg, rozegra-
nym w Jasieniu. To pierwsze 
zawody Daniela w walkach 
kontaktowych i od razu wy-
grana. 

Daniel stoczył w sumie trzy 
walki. W trakcie drugiego 
pojedynku doznał kontuzji. 
- Emocje były tak duże, że 
ból poczułem dopiero po 
walce. Radość z wygranej była 
jednak ogromna i przyćmiła 
wszystko inne. Nie chciałem 
odpuścić walki o złoto. Ból 
złamanego palca u nogi był 
duży, jednak chęć walki i chęć 
zwycięstwa była ogromna. 
I udało się. Było warto – re-
lacjonuje nasz bohater. – Dla 

mnie to coś niesamowitego. 
Wszyscy mi gratulowali, po-
dawali ręce. Mój trener był 
zaskoczony, podobnie jak ja, 
ale również bardzo ze mnie 
dumny i szczęśliwy – dodaje 
Daniel. 

Sukces  ucznia  doceniła 
także dyrekcja Gimnazjum 
nr 1, wychowawczyni Iwona 
Krogel oraz koleżanki i kole-
dzy ze szkoły. 
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Sukces naszego gimnazjalisty

Rewelacyjnie spisują się 
młodzi strzegomscy pił-
karze - AKS I Strzegom 
(rocznik 2002-04) w te-
gorocznych rozgr ywkach 
Klasy Terenowej Młodzi-
ków (gr. I). Po rozegraniu 
10 kolejek są najlepszym 
z espołem w tabeli, wy-
przedzając rówieśników 
z Żarowa i Świdnicy!

W 10 meczach podopieczni 
Jarosława Krzyżanowskiego 
– na 30 punktów do zdobycia 
– wywalczyli 26 oczek. Na 
ten świetny wynik złożyło się 
8 zwycięstw i 2 remisy (z naj-
groźniejszymi rywalami: Zjed-
noczonymi Żarów i Polonią 
Świdnica I). Zwraca również 
uwagę kapitalny bilans bram-
kowy: 113-9. Najlepszymi 
strzelcami AKS-u I są: Jakub 
Zator - 20 bramek, Piotr 
Pawlak i Kamil Sobczak – 
obaj po 13 goli. W sumie aż 7 
piłkarzy przekroczyło granicę 
10 trafień, co jest niebagatel-
nym osiągnięciem. Także ci 
trzej wymienieni zawodnicy 
prowadzą w punktacji ka-
nadyjskiej, obejmującej gole 

i  asysty. – Naszym celem 
jest awans do ligi dolnoślą-
skiej. Moi podopieczni grają 
niezwykle mądrze i bardzo 
skutecznie. Wierzę, że także 
w rundzie rewanżowej spi-
szemy się tak dobrze, mimo 
że aż 6 spotkań, z 10, zagramy 
na wyjeździe – mówi trener 
strzegomskich młodzików. 
– Na podkreślenie zasługuje 
wspaniała atmosfera w zespole 

oraz fakt, że mogę w każdym 
momencie liczyć na rodziców 
chłopców. Serdecznie im za 
to dziękuję – dodaje Jarosław 
Krzyżanowski.

Dla kronikarskiego porząd-
ku dodajmy, że drugi zespół 
AKS-u Strzegom zajmuje 
aktualnie 10. miejsce (na 11 
drużyn) w tabeli KTM (3 
punkty, bramki – 19-60).
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Młodzicy liderem KTM
Gratulując pięknej postawy na boisku, życzymy aby passa nadal trwałaSALPNH - zapisy

Do 26 listopada br. można 
zgłaszać swój udział w ko-
lejnej edycji Strzegomskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Noż-
nej Halowej. Zapisy można 
dokonywać w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu (ul. Mickie-
wicza). 

red

W  sobotę, 15 listopada br. 
sekcje judo AKS-u i Star-
tu Strzegom wzięły udział 
w międzynarodowym turnie-
ju  w czeskiej miejscowości 
Broumov. 

Zawody okazały się wielkim 
sukcesem  dla naszych klubów, 
bo nasi reprezentanci wywal-
czyli wiele miejsc na podium. 
Mimo wielu ciężkich walk, 
każdy z zawodników pokazał 
charakter i swoje niemałe 
umiejętności. 

Wy n i k i  j u d o k ó w  S t a r t u 
Strzegom:
1. miejsca – Mateusz Paszy-
nin, Krystian Perchun, Ber-
nard Bodnar, Adrian Heil, 
Kamil Wąsowski i Grzegorz 

Wąsowski
2. miejsca – Paweł Topa, 
Aleksander Bodnar, Patryk 
Michałowicz i Julia Kuc
3. miejsca – Michał Bodnar, 
Julia Stromidło i  Milena 
Paszynin

W y n i k i  j u d o k ó w  A K S
-u Strzegom:
1. miejsce - Antoni Wojtasik 
i Dawid Hypta
2. miejsce - Aleksandra Syp-
ko, Sandra Baranowska, Sara 
Dynowska, Bartosz Duszak, 
Tomasz Brzegowy i Kacper 
Bezubka
3. miejsce - Hanna Fedycz-
kowska i Maksymilian Paw-
lica

Sukcesy judoków w Czechach

Nasi biegacze podkreślają znakomitą organizację nowojorskiego maratonu 
i wsparcie ogromnej 2-milionowej publiczności, która dopingowała wszystkich 
maratończyków na trasie. Warto wspomnieć, że startem prof. Jana Chmury 
w NYC Marathon zainteresowały się miejscowe media polonijne, w tym m. 
in. telewizja New Britain. Jan Chmura i Ryszard Żmijewski planują już kolejny 
start, tym razem w stolicy Japonii - Tokio. Bieg odbędzie się 22 lutego 2015 
r. Ich wielkim wspólnym marzeniem jest wziąć udział w największych mara-
tonach świata (m. in. Londyn, Boston, Chicago, Berlin, Meksyk) oraz zdobyć 
„Koronę Maratonów Świata”, czyli ukończyć biegi na każdym z siedmiu 
kontynentów.

Stale wiejący boczny wiatr - w granicach do 70 km/h, 
niska temperatura powietrza, a także pofałdowana, 
niezwykle selektywna i wymagająca trasa z ciężkimi 
podbiegami pod 4 mosty nie przeszkodził y dwóm 
mieszkańcom gminy Strzegom - prof. Janowi Chmurze 
i Ryszardowi Żmijewskiemu w ukończeniu słynnego 
maratonu w Nowym Jorku.

Daniel Duch trenuje od szkoły 
podstawowej, w sumie od 7 lat. 
Należy do Strzegomskiego Klu-
bu Karate Kyokushinkai. Jego 
trenerem jest Sensei Daniel 
Melcarek 3 DAN.

Lista zgłoszeniowa 
(w formie drukowanej) 
musi zawierać nastę-
pujące dane: imię i na-
zwisko zawodnika (max 
10 osób) oraz nazwę 
drużyny wraz z nume-
rem telefonu. Wpisowe 
– 50 zł (osoby dorosłe); 
15 zł (uczniowie, stu-
denci). Decyduje ko-
lejność zapisów. Ilość 
drużyn ograniczona.

Młodzicy AKS-u w rundzie jesiennej:

Bilans
Liczba 

meczów
Zwycięstwa Remisy Porażki

Bramki 
strzelone

Bramki 
stracone

Punkty

W SUMIE 10 8 2 0 113 9 26
DOM 6 4 2 0 52 9 14
WYJAZD 4 4 0 0 61 0 12
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Znakowanie przebiegu trasy 
trzema pasami o barwie żółto 
– niebiesko – żółtej nawiązuje 
do kolorystyki umundurowa-
nia polskich ułanów będących 
w służbie wojsk cesarza Francji 
- Napoleona Bonaparte. Trasa 

upamiętnia przejście polskich 
lansjerów, którzy wyruszyli 
z Neapolu w celu udzielenia 
wsparcia wojskom napole-
ońskim w walce z Prusami. 
Szczególnym nawiązaniem 
historycznym jest znajdujący 

się w Parku Ułanów Nadwi-
ślańskich (pod Czerwonym 
Wzgórzem 458 m n.p.m.) po-
mnik upamiętniający pierwszą 
zwycięską bitwę po rozbiorach 
- bitwę pod Strugą (Schlacht 
bei Adelsbach), do której do-

szło 15 maja 1807 r., pomiędzy 
wojskiem pruskim a legią 
polsko – włoską składającą 
się m.in. z polskich ułanów. 
O wyniku starcia w 42. roz-
dziale „Popiołów” wspomina 
patron strzegomskiego Liceum 
Ogólnokształcącego Stefan 
Żeromski „Ruszą w Prusac-
two z kopyta, po polsku, co 
duchu w szkapach. Lancami 
psubratów — durch. W mig 

wywrócone i w puch rozbite 
zostały szwadrony huzarów 
tabaczkowych i pięknych dra-
gonów błękitnych z różowymi 
wyłogami i bośniaków z lan-
cami”. Następnie zwycięskie 
wojsko triumfalnie wjechało 
do Wrocławia. 29 maja 1808 
r. za udział w bitwie Krzy-
żem Legii Honorowej zostało 
odznaczonych 40 polskich 
lansjerów. 

Obecnie przebieg szlaku 
przedstawia się następująco: 
Świdnica - Witoszów Dolny 
– Witoszów Górny – „Je-
ziorko Daisy” – Szczawienko 
– Zamek Książ – Podzamcze 
– Szczawno Zdrój – Struga 
– ruiny zamku Cisy – Chwa-
liszów – Dobromierz – Ser-
winów –Modlęcin – Granica 
– Stawiska – Strzegom.

łukasz Grzelik

Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej

Przebieg Szlaku Ułanów w gminie Strzegom 
Szlak Ułanów Legii Nadwi-

ślańskiej w Strzegomiu zaczyna 
się w miejscu, gdzie kończy się 
szlak Martyrologii (niebieski), 
tzn. obok nieużytkowanego 
w chwili obecnej dworca ko-
lejowego: Strzegom – miasto 
przy ul. Aleja Wojska Polskie-
go. Kierując się zgodnie 
z oznaczeniami, skręcamy 
w ul. J. Dąbrowskiego mi-
jając po prawej stronie 
basteję obronną – kaplicę 
św. Antoniego, Bazylikę 
Mniejszą pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła, dawną 
synagogę – obecny kościół 
św. Barbary, a następnie 
docieramy do centralnej 
części każdego miasta – 
Rynku. Wśród zabudowy 
śródrynkowej wyróżnia się 
budynek siedziby władz 
miasta – Ratusz Miej-
ski oraz wzmiankowana 
w 1433 roku Wieża Tar-
gowa z futurystycznym, 
ważącym ok. 6 ton szkla-
nym hełmem. W dalszą 
część trasy skręcamy w ul. 
Krótką i idąc wzdłuż od-
restaurowanych średnio-
wiecznych murów obronnych 
docieramy do ul. Dolnej, przy 
której przebiega wybudowana 
w 1911 r. w ramach przebudowy 
linii Strzegom — Marciszów 
estakada kolejowa. Miejsce 
w którym się obecnie znajduje-
my, było krańcem średniowiecz-
nego Strzegomia, przy którym 
stała nieistniejąca dzisiaj brama 

grabińska. W dalszą część wy-
cieczki wyruszamy idąc wzdłuż 
rzeki Strzegomki – lewego naj-
dłuższego dopływu Bystrzycy. 
Będąc na osiedlu Graby, warto 
na chwilę zboczyć ze szlaku 
i udać się na ul. Górniczą, skąd 
rozpościera się przepiękny wi-

dok na kopalnie 
granitu, a tym 
samym prze-
konać się, czy 
powiedzenia - 
„Strzegom gra-
nitem stoi” oraz 
„S t r z egom - 
Granitowe Ser-
ce Polski” mają 
o d z w i e r c i e -

dlenie w rze-
czywistości . 
Wracając na 
ul. Wałbrzy-
ską, po prawej 
stronie mijamy 
teren, na któ-
rym znajdo-
wał się zakład 
przemysłowy 
„ K o n p a r ” , 
w którym pra-
cowali jedni 
z pierwszych 
powojennych 
polskich osad-
ników w Strze-

gomiu. Idąc w górę ulicy Wał-
brzyskiej, powoli docieramy do 
drogi krajowej nr 5, skąd rozpo-
ściera się panorama Strzegomia 
z widokiem na słynne trzy góry, 
od których według niektórych 
podań pochodzi nazwa Strze-
gom. Inna legenda wskazuje, że 

nazwa miasta jest 

związana ze słowem „strzec”, 
a w dalszej części twierdzi, że 
w tym miejscu żył lud, któ-
ry zajmował się strzeżeniem 
przejścia przez góry. Dalsza 
część szlaku zaprowadzi nas 
do Stawisk, gdzie pobiegnie 
wzdłuż koryta rzeki Strzegomki 
aż do Granicy, w której znajduje 
się wzniesiony prawdopodobnie 
w 1908 roku (o tym mówi data 
nad wejściem) pałac. W nim 
po wojnie mieściła się szkoła. 
Majątek obecnie znajduje się 
w rękach prywatnych i jest 
niedostępny dla zwiedzających. 
Następnie idąc w kierunku Mo-

dlęcina, powoli opusz-
czamy teren gminy 
Strzegom, wchodząc 
na teren będący pod 
jurysdykcją gminy Do-
bromierz. 

Z a p r a s z a m y  d o 
weekendowych wędró-
wek Szlakiem Ułanów 
Legii Nadwiślańskiej. 

Jeżeli masz ciekawe zdjęcia ze Szlaku Ułanów Legii Nadwiślańskiej, posiadasz szersze informacje o nim lub o losach 
ułanów na terenie gminy i chcesz społecznie podzielić się nimi z naszymi czytelnikami, napisz do nas na adres redakcji: 
biuletyn@strzegom.pl. Razem stworzymy przewodnik po gminie Strzegom.

Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej to blisko 54-kilometrowy górski, pieszy, a przede 
wszystkim historyczny szlak biegnący od Świdnicy do Strzegomia. Szlak został wytyczony 
z inicjatywy wałbrzyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego 
(PTTK) w 1960 r. 


