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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
remont  
na finiszu 

Niebawem zakończy się 
remont ulicy Świdnickiej 
w Strzegomiu. Będzie bez-
piecznie i komfortowo. 
 str.2

StrzeGom
Cieplej 
w szkołach 

Zakończono termomoder-
nizację dwóch szkół gminy 
Strzegom. Gdzie ocieplono 
szkoły i jaki był zakres prac? 
 str.4

StrzeGom
Co się działo  
w 2014 roku?  

Jakie były najważniej-
sze inwestycje, wydarzenia, 
zmiany w gminie Strze-
gom? 

Wszystko na stronach 
11-14
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Dokładnie w pierwszą nie-
dzielę grudnia (7 grudnia 
br.) o godz. 8:30 w budynku 
CAS „Karmel” adepci sztuki 
przewodnickiej przystąpili do 
egzaminu podsumowujące-
go trwające od 6 czerwca br. 
szkolenie dla przewodników 
turystycznych obszaru LGD 
Szlakiem Granitu. Egzamin 
składał się z części pisemnej 
– testu oraz praktycznej – „spa-

ceru” po Strzegomiu. Osoby, 
które z wynikiem pozytywnym 
zaliczyły szkolenie, otrzymały 
z rąk burmistrza Strzegomia - 
Zbigniewa Suchyty stosowne 
zaświadczenie, uprawniające 
do prowadzenia wycieczek 
po obszarze LGD „Szlakiem 
Granitu”. Naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu - Wioletta Urban wręczyła 

przewodnikom pamiątkowe 
upominki w postaci literatury 
związanej z historią naszej 
małej ojczyzny. 

Organizatorem szkolenia była 
gmina Strzegom w ramach po-
mocy otrzymanej z EFRROW 
na operację z zakresu małych 
projektów, w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”, objętego 
PROW na lata 2007-2013. 
Podmiotem realizującym szko-
lenie na zlecenie organizatora 
było Przedsiębiorstwo „Bartek” 
Bartłomiej Ranowicz z Wał-
brzycha. Szkolenie obejmowało 
225 godzin zajęć teoretycznych 

i 15 zajęć praktycznych w for-
mie 10 wycieczek autokarowych 
oraz 5 wycieczek pieszych. 
W trakcie zajęć plenerowych 
uczestnicy pod okiem instruk-
tora samodzielnie oprowa-
dzali pozostałych członków 
po wybranych odcinkach tras, 
rozsławiając Strzegom „po 
morzach i oceanach świata”. 
Każdy z uczestników w okre-
sie 3 lat od dnia zakończenia 

szkolenia będzie na zlecenie 
gminy Strzegom nieodpłatnie 
świadczył usługi przewodnika 
turystycznego w łącznej wyso-
kości 60 godzin. Wykaz prze-
wodników turystycznych będzie 
dostępny w Wydziale Kultury, 
Sportu i Promocji w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu oraz 
Punkcie Informacji Turystycz-
nej przy ul. Kościuszki 2. 

ŁG

Przedmiotowe szkolenie było pierwszym od 1945 r. kursem przewodnickim 
w Strzegomiu. W związku z powyższym wydarzenie z 7 grudnia br. zapisało się 
złotymi zgłoskami w ponad 770-letniej historii naszego pięknego miasta. 

Promocja przez duże „P”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt „Organizacja szkolenia dla przewodników 
turystycznych obszaru LGD Szlakiem Granitu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy otrzymanej z EFRROW na operację 

z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Marzenie wielu osób właśnie się ziściło. Gmina Strzegom 
będzie mieć w końcu profesjonalnych przewodników tury-
stycznych, którzy będą świadczyć swoje usługi dla turystów 
chcących podziwiać uroki krajoznawczo – turystyczne 
obszaru LGD „Szlakiem Granitu”.
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To zapewne ucieszy kierow-
ców, bo po wielu miesiącach 
oczekiwań wszystkie ulice objęte 

modernizacją w ramach tzw. 
„schetynówki” będą przejezdne. 

red

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. rozwiązywania problemów 
przemocy w rodzinie obecnej 
kadencji powołano 4 czerwca 
br. Jest to grupa profesjonali-
stów, w skład której wchodzą: 
komendant Komisariatu Policji 
w Strzegomiu, pełnomoc-
nik Strzegomskiego Centrum 
Medyczno - Diagnostycz-
nego w Strzegomiu, kurator 
rodzinny Sądu Rejonowego 
w Świdnicy, 2 kuratorów  dla 
dorosłych Sądu Rejonowego 
w Świdnicy, członek Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
przewodnicząca Środowisko-
wego Klubu Młodzieżowego 
przy Kole Przyjaciół Dzieci 
w Strzegomiu, pedagog PSP 
Nr 2 w Strzegomiu oraz 2  pra-
cowników socjalnych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strzego-
miu. Wszyscy wykonują swoją 
pracę społecznie. – Problem 
przemocy występuje na terenie 

całej gminy Strzegom. Staty-
styki z roku na rok pokazują, że 
to zjawisko jest coraz częstsze – 
podkreśla Maria Wojnowska, 
przewodnicząca zespołu. – 
W naszym zespole diagnozuje-
my problem przemocy, podej-
mujemy działania i interwencje 
w środowisku zagrożonym 
przemocą oraz monitorujemy 
zachowania sprawcy – dodaje. 
- W przypadku uzasadnionego 
przypuszczenia stosowania 
przemocy w rodzinie następuje 
wszczęcie procedury „Niebie-
ska Karta”. Ogółem od 2012 r. 
wszczęto 111 takich procedur. 
W 2012 r. – 24, w 2013 r. – 35, 
a w obecnym (do 10 grudnia 
br.) – 52. Ogółem zakończono  
48 procedur „NK” – informuje 
Irena Kołdacha, sekretarz 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Strzegomiu. Osobami do-
znającymi przemocy w rodzi-
nie są głównie kobiety, w ro-
dzinach przemocowych prze-

ważnie występuje też problem 
alkoholowy. Procedury „NK” 
dotyczące poszczególnych 
rodzin prowadzone są przez 
grupy robocze składające się 
z dzielnicowego, pracownika 
socjalnego z danego rejonu, 
sekretarza Zespołu Inter-
dyscyplinarnego  i w razie 
potrzeby pedagoga szkolnego, 
kuratora bądź innej osoby 
zaproszonej.

O tym, że jest to zjawisko 
niepokojące, świadczy fakt, że 
tylko w dniach 8-9 grudnia br. 

w gminie Strzegom zatrzy-
mano 3 sprawców przemocy 
nad swoimi bliskimi. – Na 
szczęście do tej pory nie było 
zabójstwa w naszej gminie, 
były natomiast przypadki 
przemocy dokonywanej przez 
nieletnich – zaznacza ko-
mendant KP w Strzegomiu, 
Andrzej Dobies. – Wydaliśmy 
wojnę tym wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób nękają 
swoich bliskich – dodaje ko-
mendant.

red

miasto Świdnica – prezydent 
Beata Moskal-Słaniewska
gmina Strzegom – burmistrz 
Zbigniew Suchyta

gmina Świebodzice – burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz 
gmina Żarów – burmistrz Le-
szek Michalak

gmina Jaworzyna Śl. – burmistrz 
Grzegorz Grzegorzewicz
gmina Świdnica – wójt Teresa 
Mazurek

gmina Marcinowice – wójt 
Władysław Gołębiowski
gmina Dobromierz – wójt Jerzy 
Ulbin
powiat świdnicki - starosta 
Piotr Fedorowicz

red

Kończą Świdnicką

STOP przemocy w rodzinie

Kogo wybrali mieszkańcy?

Po wielu miesiącach jazdy objazdami, kierowcy będą mogli wjechać na bezpieczny odcinek drogi

Przerwij milczenie! Pomoc zapewni zespół ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie

Wyniki wyborów samorządowych dla wielu były zaskakujące. Gdzie pojawiły się wielkie zmiany?

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

Wydawca: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
Redaguje zespół: Grażyna Kuczer, Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki. 
Projekt makiety: Dominik Pędziwol. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul. Kolejowa 7, 50- 075 Bielany Wrocławskie. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Liczba przebudowanych metrów bieżących nawierzchni dróg w/g do-
kumentacji projektowej:
ul. Świdnicka – 351,41 mb.
ul. Boh. Getta - 263,57 mb.
ul. Krótka - 57,72 mb.
ul. Św. Tomasza - 109,63 mb.
ul. Ogrodowa - 106,74 mb.

Praktycznie na ukończeniu są wszelkie prace związane 
z przebudową dróg gminnych w samym centrum Strzego-
mia. W chwili obecnej ul. Świdnicka (od skrzyżowania z ul. 
Św. Tomasza do Rynku) czeka na odbiór techniczny i już 
wkrótce będzie oddana do użytku.

Doświadczasz przemocy ze strony najbliższych? Nie po-
zwól na to! A może znasz rodzinę, w której dochodzi do 
przemocy? Nie przechodź obojętnie. Zrób pierwszy krok! 
Skorzystaj z procedury niebieskiej karty.

Wybory samorządowe, które odbyły się 16 listopada br., a w niektórych gminach powiatu 
świdnickiego także 30 listopada br., wyłoniły nowych burmistrzów i wójtów, a także prezydenta 
Świdnicy i starostę powiatu świdnickiego. Poniżej podajemy ostateczne rozstrzygnięcia.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 3

Strzegomskie obchody bar-
bórkowe to doskonała okazja, 
by razem - w jednym miejscu 
- mogli spotkać się przedsta-
wiciele środowiska kamieniarzy, 
górników i skalników. Nie mo-
gło przy tak znamienitej okazji 
zabraknąć również władz samo-
rządowych Strzegomia, ducho-
wieństwa i zaproszonych gości 
spoza naszej gminy. Wśród 
nich byli m. in. poseł na Sejm 
RP - Monika Wielichowska 
i zastępca dyrektora Okręgo-
wego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu - Miranda Ptak. 

Piątkowe uroczystości zostały 
zainaugurowane przemarszem 
przez strzegomski Rynek - 

przy akompaniamencie Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej ze 
Strzegomia. Druga część miała 
miejsce w Strzegomskim Cen-
trum Kultury II. W stronę osób 
wywodzących się ze środowi-
ska kamieniarskiego popłynęło 
wiele ciepłych słów i okolicz-
nościowych życzeń. Burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta 
powiedział m. in.: - Życzę, by 
Św. Barbara opiekowała się 
Wami tak jak do tej pory, by Was 
chroniła i czuwała nad Wami 
w tej niezwykle trudnej pracy, 
bo przecież jak ciężko wydobyć 
ten granit, a później jeszcze go 
obrobić, by następnie wysłać go 
w Polskę i w świat - by służył 

ludziom. Życzę Wam również 
wspaniałego i dynamicznego 
rozwoju, bo perspektywa ko-
lejnej edycji środków z Unii 
Europejskiej napawa nas wiel-
kim optymizmem - podkreślał 
burmistrz. - Niezwykle ważne 
jest także to, byście w dalszym 
ciągu jednoczyli branżę kamie-
niarską, poprzez funkcjonowanie 
stowarzyszeń czy też Klastra Ka-
mieniarskiego. Jest to konieczne 
na przyszłość - dodał Zbigniew 
Suchyta.

Z okazji Barbórki zostały 
wręczone medale i odznaczenia. 

Marek Socha odebrał medal 
„Zasłużony dla Górnictwa RP”. 
Łukaszowi Klasie przyznano ty-
tuł - Inżynier górnictwa II stopnia. 
Jolanta Szczeblowska odebrała 
z kolei tytuł Generalnego Dy-
rektora Górniczego II stopnia. Ks. 
Markowi Żmudzie - kapelanowi 
strzegomskich skalników - przy-
znano stopień Generalnego Ho-
norowego Dyrektora Górniczego. 
Janowi Makarze przyznano 
kordzika górniczego. Dopełnie-
niem strzegomskiej Barbórki była 
tradycyjna karczma piwna.

TW

AktuAlności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Właścicielu nieruchomości! Nowy odcinek wodociągu Podwórka już po remoncie

Burmistrz Strzegomia przypo-
mina, że zgodnie z § 16 ust. 3 i ust. 
4 Uchwały Nr 92/12 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 4 grud-
nia 2012 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Strzegom właściciele 
nieruchomości, na których odpady 
zielone i odpady ulegające biode-
gradacji są zagospodarowywane 
we własnym zakresie i na własne 
potrzeby w kompostowniach przy-
domowych lub biogazowniach 
rolniczych, obowiązani są złożyć 
burmistrzowi Strzegomia oświad-

czenie o zagospodarowaniu ww. 
odpadów. Oświadczenie, o którym 
mowa, właściciel nieruchomości 
obowiązany jest złożyć w terminie 
do dnia 15 stycznia 2015 r.

Druk oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2 do regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Strzegom. Do-
stępny jest na stronie internetowej 
www.strzegom.pl, także w za-
kładce - gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, jak również 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu - pok. nr 15.

Na ul. Al. Wojska Polskiego 
nr 37 w Strzegomiu budowany 
jest odcinek sieci wodociągo-
wej o długości 98 m w celu 
umożliwienia wymiany starego 
przyłącza do budynku nr 37a.  
- Wybudowany odcinek sieci 
pozwoli w przyszłości na podłą-
czenie pozostałych nieruchomo-
ści zlokalizowanych przy uliczce. 
Budowana sieć zostanie zakoń-
czona naziemnym hydrantem 
przeciwpożarowym w celu do-
datkowego zabezpieczania p. poż. 
tej okolicy – wyjaśnia Dorota 

Borkowska, prezes strzegomskiej 
spółki WIK.

red

W jednym z listopadowych nu-
merów „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” informowaliśmy na-
szych czytelników o rozpoczęciu 
prac remontowych na dwóch 
strzegomskich podwórkach – na 
ul. Dolnej 44 i u zbiegu ul. Al. 
Wojska Polskiego i ul. Reja. 

- W chwili obecnej oba gminne 
podwórka zmieniły się nie do po-
znania i cieszą oczy mieszkańców. 
Wykonanie utwardzeń pozwoli 
na bezpieczniejsze poruszanie 
się zarówno pieszych, jak i po-
jazdów mechanicznych – mówi 

Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w UM w Strzegomiu. 
Wykonawcą remontu podwórka 
na Grabach była firma PPUH 
Drog Art ze Strzegomia. War-
tość prac wyniosła 39,5 tys. zł 
brutto. Za kwotę blisko 34,5 tys. 
zł wyremontowano podwórko 
znajdujące się u zbiegu ulic Reja 
i Al. Wojska Polskiego. Wyko-
nawcą zadania była firma Usługi 
Brukarskie Adam Dryja.

red

 W okresie zimowym pro-
wadzone są cykliczne kontrole 
miejsc, w których mogą przeby-
wać osoby bezdomne i potrze-
bujące pomocy. Weryfikowane 
są miejsca, w których bezdomni 
przebywali w poprzednim sezo-
nie zimowym, ustalane są nowe 
miejsca ich przebywania. Jeszcze 
przed wystąpieniem mrozów 
pracownicy socjalni informują 
osoby bezdomne o adresach noc-
legowni i zachęcają do korzystania 

z pomocy. Pracownicy socjalni 
zabezpieczają przed skutkami 
zimy nie tylko osoby bezdomne, 
ale również osoby starsze, samot-
ne oraz wymagające wsparcia, 
poprzez udzielanie zasiłków okre-
sowych, celowych przeznaczonych 
na dofinansowanie zakupu opału, 
jak również na inne cele, tj. leki, 
żywność, dofinansowanie do 
opłat mieszkaniowych. Na tere-
nie miasta i gminy Strzegom nie 
funkcjonują noclegownie i schro-

niska, dlatego osoby bezdomne 
kierowane są do najbliższego 
schroniska, które znajduje się 
w Świdnicy przy ul Westerplatte 
51. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu pokrywa również 
koszty pobytu naszych podopiecz-
nych z miasta i gminy Strzegom 
znajdujących się w schroniskach 
i noclegowniach w całym kra-
ju. Zabezpieczona jest również 
pomoc dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych w formie usług 
opiekuńczych świadczonych przez 
opiekunki zatrudnione przez tut. 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Bezdomni korzystają również 
z gorącego posiłku w stołówce 
charytatywnej przy Bazylice św. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu. 
W czasie pogorszenia się warun-
ków pogodowych przekazywane 

są komunikaty i informacje wy-
przedzające do gminy. Informacje 
napływają ze Starostwa Powiato-
wego w Świdnicy i województwa 
(CZKW i IMGW). Są to głów-
nie ostrzeżenia meteorologiczne 
o możliwości wystąpienia dużych 
opadów śniegu, dużych mrozach, 
silnych wiatrach, wysokich tempe-
raturach. Są to ostrzeżenia w skali 
dwustopniowej (1 i 2 stopień 
zagrożenia). Wraz z ostrzeżeniem 
nadsyłane są również zasady 
zachowania się podczas nadcho-
dzącego zagrożenia związanego 
z działaniem sił natury. Otrzy-
mane ostrzeżenia Urząd Miejski 
przekazuje zespolonym służbom 
i OSP, zainteresowanym komór-
kom UM, mieszkańcom gminy, 
jednostkom organizacyjnym gmi-
ny, jak również są umieszczane na 

stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego i na tablicy ogłoszeń. Uru-
chomiony został „Samorządowy 
Informator SMS”, poprzez który 
są wysyłane stosowne komunikaty, 
w tym ostrzeżenia bezpośrednio 
do mieszkańców. Wśród głów-
nych metod ostrzegania ludności 
o zagrożeniu można wyszcze-
gólnić urządzenia nagłaśniające, 
telefonie, dzwony kościelne, ulotki, 

obwieszczenia, komunikaty, sys-
tem „od drzwi do drzwi„, telewizję 
kablową. Do nadawania sygnałów 
oraz komunikatów ostrzegaw-
czych na terenie gminy wyko-
rzystywane są syreny alarmowe, 
uruchamiane drogą radiową przez 
Stanowisko Kierowania PSP 
w Świdnicy oraz syrena alarmowa 
znajdująca w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

Nasi górnicy świętowali Barbórkę

Strzegom gotowy na nadejście zimy

– Ważne jest to, byście w dalszym ciągu jednoczyli branżę kamieniarską przez stowarzyszenia i klaster kamieniarki – mówił burmistrz Strzegomia

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych Zakład Usług Komunalnych posiada odpowiednie siły i sprzęt do szybkiego reagowania

Akcję zimową prowadzi w imieniu gminy Strzegom Za-
kład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. Środki 
przeznaczone na ten cel pochodzą tylko z budżetu gminy. 
W ciągu 1 roku to około 400 tys. zł. Drogi odśnieżane 
są według kategorii ważności na podstawie zarządzenia 
burmistrza. Nad bezpieczeństwem bezdomnych czuwają 
pracownicy OPS i policja. 

Środki do bieżącego utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Strzegom 
zagwarantowane zostały w uchwale budżetowej na 2014 rok w wysokości: 
1.566 tys. zł na zadania remontowe, 218 tys. zł usługi, 850 tys. zł zarządzanie 
i administrowanie.
Realizację w/w zadań wykonuje Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Strze-
gomiu, któremu powierzono bieżące utrzymanie, typowanie i wykonywanie 
remontów w zasobie. 
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych zakład ten 
posiada odpowiednie siły i sprzęt do szybkiego reagowania.

Przełom listopada i grudnia tradycyjnie w naszym kraju 
zdominowany jest przez spotkania barbórkowe. Także 
w Strzegomiu - tym razem 28 listopada - obchodzono 
tę niezwykle ważną uroczystość. Organizatorem tego-
rocznej Barbórki, tak jak w latach ubiegłych, było Sto-
warzyszenie Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych 
w Strzegomiu.

7 grudnia br., w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu modlono się w intencji strze-
gomskich skalników, kamieniarzy i osób pracujących w branży kamieniarskiej. 
Okolicznościową mszę św. odprawili ks. prałat Marek Babuśka i ks. kanonik 
Marek Żmuda. Nabożeństwo rozpoczęło się od górniczego hymnu, który został 
odegrany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Strzegomiu, a zakończyło się 
wspólnym zaśpiewaniem „Życzymy, życzymy…”.
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W inauguracji „Białego Or-
lika” uczestniczyli m. in. bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta , przewodniczący 
Rady Miejskiej – Tomasz 
Marczak oraz radny Roman 
Asynger. Gospodarz miasta 
życzył wszystkim bezpiecznej 
jazdy na łyżwach i zaprosił do 
częstego korzystania z obiek-
tu. Dyrektor OSiR-u Grze-
gorz Luszawski podkreślił, że 
lodowisko udało się przygo-
tować bez żadnych kłopotów 

i że na pewno będzie dobrze 
służyło przez kilka następ-
nych miesięcy. 

Wa r t o  w s p o m n i e ć , ż e 
w ostatnim okresie zakupio-
no 15 kasków ochronnych 
w celu bezpieczeństwa osób 
korzystających z lodowiska. 
W dalszym ciągu są także 
do dyspozycji 2 pingwinki 
dla małych dzieci do nauki 
jazdy. 

TW

W  o b u  p l a c ó w k a c h 
o ś w i a t o w y c h  n a s t ą p i -
ł a  d i a m e t r a l n a  p o p r a -
wa warunków nauczania .  
– Czekaliśmy na to wiele lat 
i w końcu udało się. Termo-
modernizacja była dla naszej 
szkoły bardzo potrzebna. 
Nie ukrywam swojej wiel-
kiej satysfakcji , podobnie 
j ak  g rono  pedagog i czne 
i rodzice. Najważniejsze, że 
nasze dzieci są zadowolone 
i jest im ciepło – zaznacza 
dyrektor Beata Jankiewicz 
z  PSP  J a ro sz ów. C iep ł a 
i ładniejsza szkoła to nie 
jedyne prezenty świąteczne 
d la  mał ych  j a rosz owian . 

Dzięki  Radzie  Rodziców 
pozyskano środki finansowe 
na zakup zewnętrznego sto-
łu do ping-ponga i stolików 
do gier planszowych – m. in. 
do chińczyka, szachów czy 
warcabów. Będą one posa-
dowione przed budynkiem 
szkoły. W planach dyrekcji 
szkoły jest zakup kilku ławe-
czek, by temu miejscu nadać 
piękny i estetyczny wygląd.

W PSP nr 4 już od wielu 
lat - w zimie - nie można 
by ło  p r z eprowadz ać  z a-
jęć wychowania fizycznego. 
Temperatura w sal i  gim-
nastycznej  spadała nawet 
do 10-11 stopni Celsjusza. 
Problem ten należało więc 
w końcu rozwiązać, by lekcje 
wf-u odbywały się w miejscu 
do  tego  pr z eznaczonym. 

– W ciągu ostatnich 8-10 
lat nasi uczniowie ćwiczyli 
w świetlicy szkolnej i w swo-
ich klasach. Nie było to zbyt 
dobre rozwiązanie, dlatego 
teraz tak bardzo cieszymy 
się, że jest o wiele cieplej. 
W zimie będziemy mogli 
organizować wiele różnych 
imprez, wcześniej nie było to 
w ogóle możliwe – podkreśla 
Janina Klonowska, dyrektor 
PSP nr 4 w Strzegomiu. Do-
dajmy, że docieplony został 
także  kor y tarz  obok sa l i 
gimnastycznej, a w styczniu 
2015 r. zostanie pomalowana 
sala od wewnątrz.

TW

Światło podkreśliło majestat 
gotyckiej bazyliki. 2 grudnia 
2014 r., na prośbę ks. prałata 
Marka Babuśki, firma Phillips 
wykonała próbne oświetle-
nie wnętrza Bazyliki celem 
wydobycia jej ukrytego pięk-
na. Próba została wykonana 
w ramach promocji firmy i jej 
możliwości. 

- Światło i światłocienie 
stwarzają piękno, a ono wznosi 
duszę człowieka coraz wyżej. 
Iluminacja bazyliki pozwoli 
na wydobycie uroku wszyst-
kich detali architektonicznych 

tak, aby kościół był jeszcze 
piękniejszy, godny swojego 
gotyckiego majestatu -powie-
dział ks. prałat Marek Babuśka. 
- Iluminacja świetlna wywo-
łała wielkie zainteresowanie 
i była przyjęta z ogromnym 
entuzjazmem - stwierdził Je-
rzy Krzywda, przewodniczący 
Rady Duszpasterskiej przy 
Bazylice Strzegomskiej. Obec-
nie trwają rozmowy z firmą 
dotyczące warunków i kosztów 
instalacji takiego oświetlenia 
w Bazylice.

Gk 

Zapraszamy na lodowisko

W szkołach jest już cieplej 

Iluminacja naszej Bazyliki 

Ośrodek Sportu i Rekreacji kupił 15 kasków ochronnych, można skorzystać również z bezpłatnych lekcji nauki na łyżwach

Wartość termomodernizacji dwóch budynków to około 800 tys. zł, przy dofinansowaniu z UE w wysokości ponad 550 tys. zł

wydArzeniA

Bądź aktywny!

Co się wydarzyło 
w gminie 
Strzegom? 

Zapraszamy mieszkańców 
gminy Strzegom do zapozna-
nia się z naszą nową rubryką. 
Chcemy informować nie tylko 
o wielkich inwestycjach, ale 
także o tych małych zada-
niach, które nie pozostają bez 
wpływu na codzienne życie 
strzegomian. 

Nowy przystanek w Goczał-
kowie 

Mieszkańców Goczałkowa 
z pewnością cieszy fakt, że przy 
ulicy Strzegomskiej został wy-
znaczony dodatkowy przysta-
nek. Zadanie to zrealizowano 
na prośbę goczałkowian.

Naprawiono kostkę 
Naprawy doczekała się kost-

ka granitowa przy ulicy Je-
leniogórskiej w Strzegomiu, 
znajdująca się przy nieczyn-
nych torach kolejowych. 

Ładniej i bezpieczniej! 
Naprawiono huśtawkę i ław-

kę na placu zabaw przy ulicy 
Paderewskiego. O uszkodze-
niach poinformował miesz-
kaniec Strzegomia. Naprawy 
doczekała się również uszko-
dzona furtka placu zabaw 
w Granicy. 

Drogi po remoncie 
W Goczałkowie na Osiedlu 

oraz w Granicy naprawiono 
drogi szutrowe. Realizacja tego 
zadania z pewnością będzie 
miała pozytywny wpływ na 
komunikację w tych miejsco-
wościach. 

Wykoszone! 
Wykoszono rowy przydrożne 

znajdujące się wzdłuż drogi nr 
110787D ul. Niepodległości 
oraz nr 110795D ul. Sikor-
skiego. 

Kronika 
wykroczeń
Zdewastowano kamerę 

6 grudnia ok. godz. 22.38 
doszło do uszkodzenia ka-
mery usytuowanej na terenie 
przystanku autobusowego ul. 
Leśnej w Strzegomiu przez 
nieznanego sprawcę. Pomi-
mo dewastacji, przebieg tego 
zdarzenia zarejestrowała inna 
kamera. Materiał filmowy wraz 
ze zdjęciami został zabezpie-
czony, a następnie przekazany 
Komisariatowi Policji w Strze-
gomiu. 

Kolizja 
1 grudnia doszło do kolizji 

drogowej na terenie przy CAS 
„Karmel”. Kierujący volks-
wagenem uderzył w innym 
pojazd zaparkowany na par-
kingu. Sprawca kolizji odjechał 
z miejsca zdarzenia, jednak 
po przeanalizowaniu zapisu 
monitoringu udało się ustalić, 
kim jest mężczyzna. Kierowcy 
załatwili sprawę polubownie 
bez udziału policji. 

Niszczyli wiadukt 
Dwóch nastoletnich wan-

dali 6 grudnia niszczyło mury 
wiaduktu przy ul. Dolnej. Ich 
dalsze działania zostały jednak 
szybko udaremnione przez 
strzegomskich policjantów. 

W ofercie strzegomskiego OSi-
R-u są ponadto bezpłatne lekcje 
nauki jazdy na łyżwach:
poniedziałek – 8.00-14.00 i 16.00-
21.00
wtorek - 8.00-14.00 i 16.00-21.00
środa – 8.00-14.00
czwartek - 8.00-14.00 i 16.00-21.00
piątek – 16.00-21.00
sobota – 16.00-21.00
niedziela - 16.00-21.00
Cennik na lodowisko (cena za 
45 min):
1. dzieci do 6 lat - bezpłatnie
2. dzieci od lat 6, młodzież i studenci 
do 25. roku życia - 1 zł
3. dorośli - 5 zł
Wypożyczalnia łyżew - 3 zł/godz.
ostrzenie łyżew - 5 zł

Strzegomskie lodowisko od kilku dni ponownie tętni 
życiem! W piątek, 5 grudnia zainaugurowano tegoroczny 
sezon łyżwiarski pod gołym niebem. W dzień otwarcia 
i w kolejne dni lodowisko cieszyło się dużym zaintereso-
waniem dzieci i młodzieży.

Zakończono termomodernizację dwóch szkół podstawowych w gminie Strzegom. W Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Jaroszowie oraz w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strzegomiu jest zdecydowanie cieplej!

W budynku PSP w Jaroszowie 
wykonano ocieplenie ścian 
zewnętrznych, docieplono stro-
podach, wymieniono stolarkę 
okienną, instalację odgromową 
i drzwi zewnętrzne, zmoderni-
zowano instalację centralnego 
ogrzewania i wykonano obróbki 
blacharskie. W zakresie termo-
modernizacji budynku sali gim-
nastycznej PSP nr 4 w Strze-
gomiu zrealizowano ocieplenie 
ścian zewnętrznych od strony 
ulicy, wymianę stolarki okiennej 
i zmodernizowano instalację 
centralnego ogrzewania. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5w ydArzeniA

Zbigniew Suchyta został 
wybrany na bur mistrz a 
Strzegomia na kolejną ka-
dencję.

Jako działacz samorządowy 
jest kreatywny, kompetentny, 
konsekwentny i komunika-
tywny. Sam o sobie mówi: 
- Może nie jestem taki, jakim 
chcielibyście żebym był, ale 
jestem sobą, jestem Zbyszkiem 
Suchytą. Największym atutem 
burmistrza jest umiejętność 
bycia z ludźmi.

– Lubię spotkania z ludźmi - 
komentuje burmistrz Zbigniew 
Suchyta - One są twórcze, 
kreatywne i budujące. Ludzie 
w bezpośredniej rozmowie 
otwierają się, nie boją się mó-
wić, co ich boli, wnoszą wiele 
ważkich spostrzeżeń, które 
w praktyce okazują się słusz-
ne. Słuchając ludzi widzi się 
szerzej i czyni więcej. Miesz-
kańcy są dla mnie najważniejsi, 
dlatego spotykam się z nimi, 
przysłuchuję się by poznać ich 
potrzeby i nakreślić właściwy 
kierunek rozwoju gminy, by 
wszystkim nam żyło się lepiej 
i spokojniej. Nie kieruję gminą 
zza biurka, tylko wychodzę 
w teren, do człowieka, bo 
chcę być bliżej ludzi – dodaje. 
Zresztą to właśnie ślubował 
cztery lata temu i powtórzył 
w roku obecnym podczas re-
elekcji: - Obejmując urząd 

burmistrza uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd spra-
wować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy.

Jedna z dziennikarek zapyta-
ła burmistrza po sesji inaugu-
rującą nową kadencję, dlaczego 
na sali jest tak dużo zespołów 
folklorystycznych. Burmistrz 
odpowiedział wtedy: - To jest 
dla mnie wielki zaszczyt. Nie 
wstydzę się tego, że od ponad 
25 lat jestem wielkim fanem 
folkloru. To moja wielka pasja. 
Kierowałem zespołem folklo-
rystycznym „Kostrzanie”, opie-
kowałem się także zespołami 
„Olszaniacy”, „Goczałkowia-
nie” i bardzo cenię sobie chór 
„Retro”. Cieszę się z ich wizyty 
i nie będę się wstydził tego, że 
folklor mi w duszy gra, że ko-
cham folklor. Choć niektórzy 
określają mnie „krakowiak” 
czy „tancerz”, jestem wciąż 
sobą, jestem taki sam. Pewne 
działania dla rozwoju kultury 
ludowej i sztuki, pielęgnowania 
tradycji, zwyczajów i obycza-
jów są ponad krytyką ludzką 
i wszechobecną złośliwością.

O tym, że burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta jest 
i chce być bliżej ludzi, nie 
trzeba nikogo przekonywać. 
Widoczne od początku jego 
urzędowania poważne zmiany 
prowadzą do skrócenia dystan-

su w relacjach władze samo-
rządowe - mieszkańcy, metodą 
poszukiwania możliwości bez-
pośrednich kontaktów, prowa-
dzonych rozmów, po prostu 
wyjścia do ludzi, co w efekcie 
stwarza bazę do budowania 
ścisłych relacji społecznych 
i wypracowania wspólnej od-
powiedzialności za przyszłość 
gminy. Zmiany w komunikacji 
ze społeczeństwem zaszły na 
wielu płaszczyznach. - Z ludź-
mi byłem od początku, zawsze, 
nie tylko w okresie wyborczym. 
Chodzę na piechotę do pracy, 
by spotkać mieszkańców i po-
rozmawiać po drodze. Bardzo 
sobie ceniłem te spotkania 
„w drodze”. Nawet w urzędzie 
niektórzy pracownicy wątpili 
w to, czy wytrzymam i tylko 
czekali, kiedy będzie przy-
jeżdżał po mnie samochód 
służbowy. 

Funkcjonująca już od lat za-
kładka „Pytania do burmistrza” 
na www.strzegom.pl umożliwia 
e-mailowy kontakt z burmi-
strzem, trochę anonimowy, ale 
sygnalizuje problem nadawcy, 
który zawsze jest poddany 
pod rozwagę. Odpowiedzi na 
pytania są publikowane na 
stronie internetowej gminy 
i na łamach biuletynu infor-
macyjnego „Gminne Wiado-
mości Strzegom”, wydawanego 
z inicjatywy burmistrza z in-
tencją, by dotrzeć z informacją 

wszędzie. – Były takie sugestie 
by zamknąć tę zakładkę, ale 
nie uległem i teraz wszyscy 
są zadowoleni – komentuje 
burmistrz. 

Nowatorskim pociągnięciem 
jest bezpośredni telefon do 
burmistrza, którego numer 
74 8560 530 jest podawany 
do publicznej wiadomości 
w samorządowych mediach. 
W każdy wtorek burmistrz jest 
do dyspozycji potrzebujących 
pod tym właśnie numerem. 
Rzeczywistość potwierdziła 
potrzebę jego funkcjonowania, 
bowiem upraszcza to kontakt 
z burmistrzem i zaoszczędza 
czas interesanta. Ale kontakt 
telefoniczny nie zastąpi bezpo-
średniej rozmowy. – W bezpo-
średniej rozmowie dokładniej 
dociera do mnie problem, czy 
potrzeba, o której mówi dana 
osoba. Na papierze nie widać 
emocji, mimiki czy reakcji: 
prawda – fałsz. Kiedy przy-
chodzi do mnie osoba bezro-
botna, to staram się skierować 
do odpowiednich instytucji, 
zaproponować czasową pomoc 
opieki Społecznej.

Duża liczba interesantów 
przyjmowanych w ramach go-
dzin przyjęć we wtorki, pokazu-
je potrzebę bezpośrednich kon-
taktów  i sygnalizuje potrzebę 
wyjścia z urzędu na konsultacje 
społeczne w terenie. I to one są 
najbardziej charakterystycznym 

i największym osiągnięciem 
władz obecnej kadencji w sferze 
kontaktów z ludźmi. Formy 
tych spotkań są różnorodne: 
od konsultacji branżowych, 
tematycznych czy okoliczno-
ściowych, poprzez spotkania 
z mieszkańcami gminny, aż po 
regularne narady z sołtysami. 

Wprowadzone cykliczne 
spotkania burmistrza z naczel-
nikami, dyrektorami i kierow-
nikami placówek podległych 
gminie sprzyjają wypracowaniu 

właściwych kanałów informa-
cyjnych, jak i interpersonal-
nych relacji, które są bardzo 
potrzebne dla właściwego 
funkcjonowania urzędu.

Rozmowy, spotkania, kon-
sultacje, narady są ewidentnym 
przykładem na to, że głos 
mieszkańców gminy jest waż-
nym drogowskazem dla władz 
samorządowych i stanowi im-
puls do wielu podejmowanych 
w przyszłości działań. 

Gk

Poznaj swojego burmistrza…
Rozmowy, spotkania, konsultacje, narady są ewidentnym przykładem na to, że głos mieszkańców gminy jest ważnym drogowskazem dla władz samorządowych

- Jestem dumny z naszych 
mieszkańców. Nie pamię-
tam, by kiedykolwiek jakaś 
akcja charytatywna uzyskała 
takie poparcie i zaangażo-
wanie mieszkańców – mówi 
Zbigniew Suchyta. 

Nikt nie spodziewał się takie-
go odzewu na akcję „Dla Prze-
mka i dla innych”, której celem 
było pozyskanie potencjalnego 
dawcy szpiku dla cierpiącego 
na zespół mielodysplastyczny 
Przemysława Stempniewicza, 
nauczyciela strzegomskiego 
LO oraz dla wielu innych osób, 
będących w podobnej do niego 
sytuacji.  Odpowiedź na akcję 
„Dla Przemka i innych” przeszła 
najśmielsze oczekiwania. W 
sześciu punktach zarejestro-
wało się  aż 1395 osób. Praw-
dziwe oblężenie przeżywało 
strzegomskie LO, w którym 
potencjalnymi dawcami zostało  
940 osób! 

Frekwencja dopisała również 
w pozostałych  miejscach:   Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny  w 
Jaroszowie – 61, Szpital „Miku-
licz” w Świebodzicach  - 62,  I 
LO w Świdnicy – 141, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Środzie Śląskiej – 91, 
Liceum Mundurowe w Stroniu 
Śląskim – 100. 

- To był niezwykły przykład 
zaangażowania i ludzkiej życzli-
wości. Przychodzili pojedynczy 

ludzie, ale także całe rodzi-
ny – mówi dyrektor Tomasz 
Marczak.  Aula LO pękała w 
szwach, ponieważ  występo-
wały dzieci z  PP nr 2, PP nr 
3, PP 4 oraz Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego ze Stanowic. 
Nie zabrakło również  uczniów 
z  PSP nr 2, PSP nr 4, a także 
Gimnazjum nr  1. Muzyczne 
akcenty przygotowali: In Live 
i Lucjan Prorok oraz Zespół 
Rondo, a energetyczne tańce 
wykonały zumbowiczki Ewy 
Zapolnej. Niezastąpionym ko-

ordynatorem występów okazała 
się Elżbieta Pienio oraz SCK. 
Całego obrazu sobotniej akcji 
dopełniły formacje rekonstruk-
cyjne: Eugeniusza Stodolaka 
i Strzegomskich Joannitów 
oraz pokaz judo AKS Strze-
gom.  Natomiast o kulinarną 
energię wolontariuszy zadbała 
restauracja „Szafir” oraz rodzice 
licealistów, którzy przygotowali 
domowe ciasta. 

W tym czasie, przez ponad 
6 godzin, licealiści dokonywali 
rejestracji, nauczyciele LO -we-

ryfikacji. Natomiast pielęgniarki 
pobierały krew, a  lekarze czu-
wali nad medycznym przebie-
giem akcji. Z ramienia fundacji 
DKMS całość koordynował 
Piotr. Nie mogło również za-
braknąć posłanki RP Moniki 
Wielichowskiej, samorzą-
dowców, księży –każdej grupy 
społecznej, czy zawodowej.

To wszystko po to, aby zwięk-
szyć szanse Przemka na znale-
zienie dawcy szpiku, ponieważ 
nie ma niczego cenniejszego 
nad zdrowie.  

- Podarować komuś dalsze 
życie, jest tak pięknym czynem, 
że nie ma dla niego definicji… 
Zaangażowanie każdego z 
Was sprawia , że powiększają 
się szanse na pokonanie tej 
okrutnej choroby. Dzięki temu 
chory człowiek ma siłę do walki 

i nadzieję na każde kolejne ju-
tro, które będzie go przybliżać 
do upragnionego zdrowia. Z 
całych sił dziękuję w imieniu 
swoim oraz wszystkich innych 
chorych – dodaje Przemysław 
Stempniewicz.

red

Był tam cały Strzegom!
Choroba potrafi zmienić całe życie.Ważne jednak, aby pomagać
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu kończy realizację 
projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego pt. „Nowe Możliwości”, 
który skierowany był do osób 
bezrobotnych korzystających ze 
wsparcia Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu. 

 Celem projektu było zwięk-
szenie aktywności zawodowej 
i nabycie umiejętności poruszania 
się na rynku pracy, nabycie, pod-
niesienie lub zmiana kwalifikacji 
zawodowych wśród osób będą-
cych klientami ośrodka. W cza-
sie trwania projektu uczestnicy 
korzystali z różnorodnych form 
wsparcia m.in.: wzięli udział 
w warsztatach z komunikacji in-
terpersonalnej i autoprezentacji, 
których celem było zrozumienie 

istoty komunikowania się, po-
znanie reakcji interpersonalnych, 
ćwiczenie technik aktywnego 
słuchania, ćwiczenie sposobów 
udzielania informacji zwrotnych, 
rozumienie mowy ciała w kon-
tekście komunikacji niewerbalnej. 
Ponadto uczestniczyli w warsz-
tatach kompetencji społecznych 
pomagających w powrocie na ry-
nek pracy (nabycie umiejętności 
poszukiwania pracy, przygotowa-
nie się do procesu rekrutacyjnego 
poprzez umiejętne przygotowa-
nie dokumentów aplikacyjnych). 
Skorzystali także z indywidual-
nych konsultacji z psychologiem 
i doradcą zawodowym, a także 
z kursu podnoszącego kwalifi-
kacje zawodowe: „Magazynier 
– logistyk z obsługą wózków 
widłowych i kasy fiskalnej”.

Jest to jedna z bardzo waż-
nych i pracochłonnych form 
pomocy, polegająca przede 
wszystkim na dotarciu do świa-
domości klienta. Pracownicy 
socjalni wpływają na zmianę 
życia i codziennych problemów 
osobistych. Pracownik socjalny 
często pełni funkcję „pogotowia 
ratunkowego”, będąc po części 
prawnikiem, pedagogiem, psy-
chologiem, pielęgniarką, do-
radcą czy po prostu cierpliwym 
słuchaczem.

W roku 2014 Ośrodek Po-
mocy Społecznej dysponował 
kwotą 9,7 mln zł., środki te 
zostały przeznaczone na świad-
czenia dla rodzin w trudnej 
sytuacji finansowej. - Znaczącą 
kwotę w budżecie tj. 6 mln 
zł wydatkowano na zasiłki 
rodzinne, dodatki do zasiłków 
rodzinnych, fundusz alimen-
tacyjny, zasiłki pielęgnacyjne 
i specjalne zasiłki opiekuńcze. 
Pozostała kwota wydatkowana 
jest na pomoc społeczną - są to 
w większości świadczenia dla 
rodzin dotkniętych bezrobo-
ciem i o niskich dochodach. Po-
moc ta jest udzielana w formie 
zasiłków celowych, okresowych 
oraz stałych dla osób niepeł-
nosprawnych nie mających 

prawa do świadczeń emerytal-
no-rentowych z ZUS – wyjaśnia 
Bożena Brańka, kierownik 
OPS w Strzegomiu. - Kwotę 
ok  400 tys. zł wydatkowano dla 
17 mieszkańców naszej gminy, 
umieszczonych w Domach 
Pomocy Społecznej z uwagi na 
potrzebę całodobowej opieki 
i pielęgnacji. Ponadto 11 opie-
kunek zatrudnionych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
sprawuje opiekę nad 80 osoba-
mi samotnymi wymagającymi 
pomocy usługowej w miejscu 
zamieszkania – dodaje.

Na terenie gminy Strzegom 
dożywianiem objęte są dzieci 
i młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i średnich. 
W 2014 r. udzielono pomocy 
materialnej 346 uczniom za-
mieszkałym na terenie gminy 
Strzegom w łącznej kwocie 
ponad 238 tys. zł. W czerwcu 
br. drugą kadencję rozpoczął 
Gminny Zespół Interdyscy-
plinarny, którego zadaniem 
jest przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie. W skład zespołu 
wchodzą członkowie instytucji: 
policjanci, pedagodzy, kurato-
rzy sądowi, członkowie Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

i pracownicy socjalni. Na po-
trzeby działań zespołu, ośrodek 
zatrudnia psychoterapeutę. 

Ważną rolę w pomocy pra-
widłowego funkcjonowania 
rodziny odgrywa asystent 
rodziny, działający na mocy 
ustawy o Wspieraniu Rodziny 
i Systemie Pieczy Zastępczej. 
Aktywnie pracuje on z 20 
rodzinami, w przezwyciężaniu 
trudnej sytuacji materialno-
bytowej.

Kole jną  formą pomocy 
we wspieraniu rodzin będą-
cych w trudnej sytuacji są 
dodatki mieszkaniowe i ryczałt 

energetyczny. - Po raz kolejny 
OPS w Strzegomiu realizował 
projekt systemowy ze środków 
Unii Europejskiej - POKL. 
Celem projektu była aktywi-
zacja osób długotrwale bezro-
botnych i ich powrót na rynek 
pracy. W ramach projektu 
realizowany był bezpłatny kurs 
„magazynier - logistyk z ob-
sługą wózka widłowego i kasy 
fiskalnej”. Ponadto beneficjenci 
otrzymali wsparcie indywi-
dualne psychologa i doradcy 
zawodowego – podsumowuje 
Bożena Brańka. 

Oni pomagają innym
W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 9,7 mln zł na świadczenia dla ubogich rodzin

Z Bartłomiejem Ranowi-
czem, kierownikiem kursu 
przewodników obszaru LGD 
„Szlakiem Granitu” rozmawia 
Grażyna Kuczer. 

Grażyna Kuczer: jest Pan geo-
grafem, przewodnikiem sudeckim 
i….?

Bartłomiej Ranowicz: I przede 
wszystkim miłośnikiem regionu, 
jakim są górskie części wojewódz-
twa dolnośląskiego, jak i nizinne. 
Ja naprawdę lubię Dolny Śląsk, ten 
płaski, równy, pofałdowany i ten 
górski, z pięknymi panoramami 
urzekających gór, zapierającymi 
dech widokami. Chciałbym wie-
lokrotnie zapraszać, nie tylko raz 
zaprosić, tylko ciągle zapraszać 
Państwa w Sudety. A po drodze 
z Wrocławia do Jeleniej Góry od-
wiedzić Wzgórza Strzegomskie, 
góry Kaczawskie. Przyjeżdżajcie 
Państwo do nas, a my, przewod-
nicy będziemy na was czekać 
i wiosną, jesienią, latem i śnieżną 
zimą, sprawiając wam wiele przy-
jemności.

 
szkoli Pan nowe kadry przewod-
ników turystycznych. to ważne 
działanie dla rozwoju i przyszłości 
turystyki regionalnej. który to już 
z kolei kurs Pan prowadzi?

Kończy się już czwarty, przeze 
mnie prowadzony, kurs przewod-
ników. Tym razem kurs przewod-
ników LDG „Szlakiem granitu”. 
Dlaczego taka nazwa? W obrębie 
geograficznym Wzgórz Strze-
gomskich działa lokalna grupa 
Działania „Szlakiem Granitu”. Jest 

to 7 gmin połączonych wspólną 
ideą promocji granitowego regio-
nu, który stawia na turystykę. Na 
trasie z Wrocławia do Karpacza 
znajduje się Strzegom. Miasto leży 
na skrzyżowaniu tras na Jelenią 
Górę, Legnicę, Świdnicę, Wro-
cław, Jawor. Strzegom ma predys-
pozycje ku temu, by być węzłem 
szlaków komunikacyjnych, a tym 
samym turystycznych. O tym 
świadczy sytuacja na rondzie 
strzegomskim, gdzie w weekendy 
tworzą się kolejki pojazdów. Jest to 
wyznacznik wzrastającego ruchu 
i rosnącej rangi Strzegomia jako 
węzła komunikacyjnego. Szkoda 
tylko, ze kolej nie nadąża za po-
trzebami ruchu turystycznego.

kim według Pana jest przewod-
nik?

Funkcja przewodnika to funkcja 
ambasadora danego regionu, która 
odzwierciedla jego zaangażowanie 
emocjonalne, zainteresowanie, 
zaciekawienie życiem mieszkańca 
wsi, odzwierciedla polską gościn-
ność. To dotyczy także bazy noc-
legowej i gastronomicznej. O tym 
jak ważne są smaczne potrawy, 
serwowane w klimatycznych po-
mieszczeniach nie trzeba nikogo 
przekonywać. Turysta wie, czym 
jest śniadanie, obiad czy kolacja 
w schronisku, czy hotelu, którego 
sceneria nakłania nas do relaksu, 
do przyzwoitego życia i zdrowego 
żywienia! 

jak ocenia Pan zaangażowanie 
kursantów?

Zaangażowanie kursantów było 

bardzo duże. Chcieli jak najwięcej 
wiedzieć o swoim regionie, o swo-
jej ojcowiźnie. To był pierwszy 
tego typu kurs, ale w przyszłości 
mam nadzieję, że będą kolejne, 
które powiększą liczbę ambasa-
dorów tego obszaru. 

 Był Pan jednym z pierwszych 
przewodników, który opisał wzgó-
rza strzegomskie.

 Tak. W literaturze krajoznaw-
czo – turystycznej nie było opisu 
Wzgórz Strzegomskich do lat 
80., bowiem było zauroczenie 
Karkonoszami. Wzgórza Strze-
gomskie to pierwsze wzgórza 
między Poznaniem a Sudetami. 
Budowa geologiczna Wzgórz 
Strzegomskich jest atrakcyjna 
dla kolekcjonerów minerałów. 
W latach 70. poprowadzono tu 
szlak turystyczny z Jawora do 
Strzegomia. Drugi szlak, Szlak 
Ułanów Legii Nadwiślańskiej 
związany z historią Strzegomia, 
był poprowadzony przez Wzgó-
rza Strzegomskie do Strugi. To 
właśnie tu, w Strzegomiu, ułani 
zatrzymali się na nocleg, a na-
stępnego dnia rozegrali zwycięską 
bitwę pod Strugą. Te szlaki są 
dowodem, że zainteresowanie 
turystyką trwa i będzie jeszcze 
większe. W zakresie turystycznym 
byłem pierwszym, który je opisał. 
Jako geograf właściwie oceniam 
Sudety i obszar przedsudecki, 
jakim są Wzgórza Strzegomskie. 
Pracując w 5 - osobowym zespole, 
opracowaliśmy trzytomowy prze-
wodnik po Sudetach , obejmujący 
także obszar przedsudecki. Byłby 

on niedopisanym i niepełnym, 
gdyby tam brakowało Wzgórz 
Strzegomskich. 

w Pana opracowaniach spotykamy 
nazwę góry krzyżowej jako Boża 
męka.

W materiałach związanych 
ze Wzgórzami Strzegomskimi 
nazwa „Góra Krzyżowa” ma 
wiele wariantów. Jednym z nich 
jest Boża Męka. Może dlatego, 
że jest to miejsce szczególne, 
zwieńczone krzyżem, który został 
postawiony w setną rocznicę bitwy 
pod Dobromierzem. Na wzgórzu 
zginął śmiercią męczeńską w 1945 
r. ks. Leopold Klehr, proboszcz 
ze Strzegomia. Z czasem wierz-
chołek Góry Krzyżowej stał się 
końcową stacją odprawianych 
tu nabożeństw drogi krzyżowej. 
Z tego miejsca roztacza się piękna 
panorama na Nizinę Świdnicką.

Był Pan zwolennikiem utwo-
rzenia parku krajobrazowego na 
górze krzyżowej.

Góra Krzyżowa jest niedocenia-
nym klejnotem krajobrazowym 

i geograficzno- geologicznym. 
Byłem zwolennikiem utworzenia 
na jej terenie parku krajobra-
zowego, ale z wielu powodów 
koncepcja ta upadła. Cieszę się, że 
obecnie starania gminy i leśników 
poszły w tym samym kierunku, tj. 
uporządkowania terenu, ścieżek, 
co zwiększyło komunikacyjność 
turystyczną. Uważam, że Góra 
powinna być doceniana nie tylko 
przez strzegomian, ale turystów, 
przejeżdżających obok. Sugero-
wałbym, by wyznakować szlak 
spacerowy wokół Góry Krzy-
żowej, tak by pokazać jej uroki, 
lekko go wydłużyć o sąsiadujące 
miejscowości – Żółkiewkę, Żela-
zów, by pokazać nowo wyremon-
towane dawne pałace ziemiańskie. 
Wyznakowanie szlaku Wzgórz 
Strzegomskich i jego poparcie lite-
raturą, to potrzeba chwili. Za tym 
pójdzie promocja regionu i samego 
Szlaku Wzgórz Strzegomskich. 
Byłaby to niesamowita atrakcja 
dla przyjeżdżających. Warto spoj-
rzeć na to niesamowite miasto, 
na rynek, na okoliczną panoramę 
z perspektywy Góry Krzyżowej. To 
niezapomniany widok. Niewiele 
miast ma swoją górę.

jak właściwie wypromować miasto 
pod względem turystyki?

Miasto zabytków i granitu wy-
maga oznakowania miejskiej trasy 
turystycznej, która by prowadziła 
turystę po atrakcjach turystycznych 
miasta. Strzegom ma sznur pereł, 
będących zabytkowymi obiektami. 
Największą perłą jest Bazylika 
ze względu na jej walory archi-
tektoniczno – artystyczne. Więc 
należy oznakować Miejski Szlak 
Turystyczny, łączący te obiekty 
w jedną całość. Każdy zabytek 
powinien mieć tarczę herbową 

z notką biograficzną, jak przystało 
na stare gotyckie miasto, o którym 
wspomina Ptolemeusz. Dobrym 
przykładem na takie oznakowanie 
jest Wiedeń. 

mówił Pan także o promocji kamie-
nia w formie geo Parku w strze-
gomiu. 

 Oczywiście. Inicjatywy zwią-
zane z promocją kamienia to 
także edukacja krajoznawcza, 
geograficzna, geologiczna oraz 
promocja regionu, na którym 
działa LGD „Szlakiem Granitu”. 
W najbliższej przyszłości widzę 
potrzebę zorganizowania w Strze-
gomiu galerii kamienia lokalnego, 
na wzór chociażby Geo Parku 
w czeskim Viznowie. Ekspozy-
cja różnokolorowych granitów, 
sjenitów, wapieni, piaskowców, 
atrakcyjnych kolorystycznie mar-
murów z Ziemi Kłodzkiej oraz 
tablice informacyjne o powstaniu 
tej czy innej skały, jej lokalizacji, 
właściwości i zastosowaniu stwo-
rzyłaby obszerny program eduka-
cyjny, skierowany do wszystkich 
grup wiekowych oraz turystów 
krajowych i zagranicznych. Tego 
w Polsce jeszcze nie ma. Wiem, 
że pomysł na taką inicjatywę mają 
także członkowie Fundacji Bazalt. 
Można by połączyć siły i razem 
- geograf plus geolog - stworzyć 
naszą strzegomską galerię kamie-
nia pod gołym niebem. 

kurs już się skończył, egzamin 
zaliczony, przewodnicy zaczy-
nają swoją przygodę w terenie, 
a przygoda Bartłomieja rano-
wicza ze strzegomiem ciągle 
trwa. nowe wyzwania oczekują 
na swoją realizację. dziękuję za 
rozmowę.

Ja naprawdę lubię Dolny Śląsk

Na chwilę obecną przygotowywanych jest 350 paczek żywnościowych z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast osoby samotne zapra-
szane są na Wieczerzę Wigilijną. 

Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy spo-
łecznej jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna 
dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Projekt „Nowe możliwości”

Projekt „Nowe możliwości” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013
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To było niesamowite wydarze-
nie. Po raz pierwszy w historii 
Strzegomia św. Mikołaj zajechał 
saniami do Bazyliki, dlatego 7 
grudnia Bazylika strzegomska 
wypełniła się po brzegi. To właśnie 
w tym dniu dzieci, oczywiście 
w towarzystwie rodziców, przy-
były wieczorową porą, by powitać 
orszak św. Mikołaja, na który cze-
kały z niecierpliwością. Św. Miko-
łaj siedział godnie w saniach, które 
ciągnęły dwa radosne renifery, 
a poprzedziła je gwardia świętego, 
oznajmiając dzwoneczkami jego 
przybycie. Św. Mikołaj, najpopu-
larniejszy święty biskup na świecie, 
zajechał saniami do Bazyliki, 
przybywając aż z samej Miry po to, 
by mieszkańcom naszego miasta, 
szczególnie tym najmłodszym, 
przynieść nadzieję i dobrą nowinę, 
że istnieje, a przede wszystkim, 
że ma dla nich słodkie prezen-
ty. Strzegomskie dzieci bardzo 
żywiołowo rozmawiały z Miko-
łajem, a na ich twarzach gościła 

radość i zachwyt. Żartobliwe 
dialogi z dziećmi, dobry humor, 
ogólna euforia i wspólne fotografie 
wypełniły czas tego niesamowi-
tego spotkania. Intencją księdza 
proboszcza Marka Babuśki było 
nie tylko sprawienie radości naj-
młodszym, ale też przywrócenie 
należnego szacunku świętemu, 
jak również jego miejsca w historii 
nie tylko kościoła, bowiem stał 
się on uproszczonym symbolem 
okresu przedświątecznego. - Św. 
Mikołaj to nie krasnal z Laponii, 
czy Dziadek Mróz, ale chrześci-
jański biskup, który zapisał się 
w historii ze względu na swoją 
dobroczynność i miłosierdzie. Dla 
nas jest wzorem wiary i zachętą 
do pomagania każdemu, kto tego 
potrzebuje – podkreślił ks. Marek 
Babuśka.

Strzegomskie dzieci  były w tym 
roku bardzo grzeczne, dlatego 
św. Mikołaj przyszedł do nich aż 
trzy razy. 

Gk 

Mikołajowi asystowała rów-
nież dyrektor SCK i Królowa 
Zima. Dostojni goście zawitali 
na OSiR, aby w towarzystwie 
dzieci otworzyć sezon zimowy 
na strzegomskim lodowisku. 
Następnie Mikołaj i Królowa 
przejechali ulicami Strzego-
mia, zapraszając mieszkańców 
na spotkanie na strzegomskim 
Rynku, gdzie zawitali naj-
młodsi strzegomianie z rodzi-
cami, babciami i dziadkami. 
Na scenie zaśpiewały bardzo 
uzdolnione dziewczynki Mar-
tyna i Sandra z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Olsza-

nach oraz Lila – najmłodsza 
wokalistka z Sekcji Wokalnej 
SCK „In Live”. Na scenie 
życzenia wszystkim dzieciom 
złożył burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta, a dyrektor 
SCK - Bożena Bojanowska – 
Czuk zaprosiła do wspólnej 
zabawy, a następnie do SCK 
na przedstawienie „W Miko-
łajkowej Krainie” z udziałem 
aktorów Teatru „Urwis” z Kra-
kowa. Było też wspólne odli-
czanie i zapalenie światełek 
na największej strzegomskiej 
choince. 

Takie były Mikołajki w Strzegomiu
Jak co roku, św. Mikołaj pojawił się w bibliotece, szkołach i oczywiście na strzegomskim Rynku, gdzie przyjechał na odjazdowych motocyklach

- W naszej bibliotece panuje 
już świąteczna atmosfera, 
piękne dekoracje przyciągają 
uwagę naszych czytelników, 
szczególnie tych najmłod-
szych. W tym roku przygoto-
waliśmy domek św. Mikołaja 
mieszkającego w Laponii, 

który przy kominku otwiera 
listy od dzieci z całego świata. 
Jest też zimowa uliczka, którą 
zmierza renifer z saniami 
pełnymi prezentów, a chłopiec 
przygrywa na skrzypcach ko-
lędy – relacjonuje Katarzyna 
Wójcik, dyrektor Biblioteki. 

W bibliotece już świątecznie… Św. Mikołaj w Bazylice

W piątek (5 grudnia br.) ze względu na brak białego puchu 
św. Mikołaj powoził tym razem nie zaprzęgiem reniferów, 
ale kawalkadą odjazdowych motocykli. 
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2. grudnia br. okazał się szczę-
śliwy dla ucznia LO – Jakuba 
Zapolnego. Zajął on I miejsce 
(w kategorii szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych) w woje-
wódzkim konkursie literackim 
„O Laur Złotego Pióra”. 

Na kilka dni przed galą kon-
kursową jury przekazało Ja-
kubowi informację, że znalazł 
się w gronie 35 wyróżnionych. 
W czasie uroczystości wręczenia 
nagród i wyróżnień okazało się, 
że złote pióro patrona konkursu 
- prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego - przyznano 
właśnie Jakubowi Zapolnemu 
z LO w Strzegomiu.

Wręczenie nagród X Jubi-
leuszowego Dolnośląskiego 
Konkursu Literackiego „My 
Polacy - My Dolnoślązacy” od-
było się 2 grudnia w Sali Wiel-
kiej Ratusza Wrocławskiego. 
Zwycięzca przygotował pracę 
na temat: „Ojczyzna moja 
wolna, wolna... Więc zrzucam 
z ramion płaszcz Konrada” 
(Antoni Słonimski). Twoja 
próba opisania tożsamości 
współczesnego Polaka po 25 
latach życia w wolnym kraju”.

W konkursie wzięło udział 
ponad 400 uczniów, z których 
początkowo wybrano 184 pra-
ce, a następnie 35. Złote Pióro, 
ufundowane przez Bronisława 
Komorowskiego, laptop, album, 
a także wycieczka do Parla-
mentu Europejskiego znalazły 
swojego adresata. Ponadto prace 
laureatów wszystkich edycji 
konkursu, w tym tekst Jakuba, 
znalazły się w publikacji „Dolno-
śląska Młodzież. Młodych złote 
myślenie”. Opiekunem meryto-

rycznym Jakuba była polonistka 
Małgorzata Kucharska. 

Organizatorami konkursu 
byli: Liceum Salezjańskie we 
Wrocławiu oraz wrocławska 
redakcja „Gościa Niedzielnego”. 
W gronie współorganizatorów 
znaleźli się: Polskie Stowarzy-
szenie Estradowe POLEST 
Estrada Dolnośląska, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego i Urząd Miasta 
Wrocławia.

Patronat honorowy nad kon-
kursem objęli: prezydent Wro-
cławia - Rafał Dutkiewicz, 
marszałek województwa dolno-
śląskiego - Cezary Przybylski, 
wojewoda dolnośląski - Tomasz 
Smolarz, dolnośląski kurator 
oświaty - Beata Pawłowicz, ar-
cybiskup metropolita wrocław-
ski - ks. Józef Kupny, biskup 
świdnicki - ks. Ignacy Dec, 
biskup legnicki - ks. Zbigniew 
Kiernikowski oraz inspektor 
inspektorii św. Jana Bosko we 
Wrocławiu - ks. Alfred Leja. 

Ogromny sukces ucznia LO

Jak co roku, tak i teraz wywołał 
on wśród uczniów szkół i przed-
szkolaków wiele radości. Oprócz 
prezentów, które dzieci uwielbiają, 
św. Mikołaj sprawił, że wszędzie 
zapanował magiczny klimat zbli-
żających się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Oczekując tego wyjątko-
wego gościa, dzieci przygotowały 
specjalne przedstawienia. Ciekawe 
zimowe wierszyki, kolędy i chwy-
tliwe piosenki niejednokrotnie 
zachwyciły przybyłego Mikołaja. 
Ten - mimo swojego zapracowa-

nia - pojawił się w każdej klasie 
i w każdym przedszkolu. Punktem 
kulminacyjnym tych miłych uro-
czystości było wręczanie paczek. 
Święty obdarował wszystkich 
słodkościami i powędrował dalej. 
Zaprzęg reniferów powiózł go 
w dalszą podróż. Mikołaju, do 
zobaczenia za rok! Radosnym 
akcentem wieńczącym tego-
roczne Mikołajki w placówkach 
oświatowych były pamiątkowe 
zdjęcia.

red

Mikołaj dzieciom 
Radosnym akcentem tegorocznych Mikołajek w placówkach oświatowych były pamiątkowe zdjęcia

W  b i e ż ą c y m  r o k u 
2 0 1 4 / 2 0 1 5  P u b l i c z n a 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Strzegomiu rozpoczę-
ła międzynarodowy pro-
jekt korespondenc yjnej 
współpracy uczniów z ich 
rówieśnikami ze szkół in-
nych państw o nazwie „Flat 
Stanley”. 

Metoda tego projektu słu-
ży rozwijaniu motywacji do 
nauki języka obcego oraz 
umożliwia spędzanie czasu 
w sposób ciekawy i twórczy. 
Uczniowie będą pisać do sie-
bie wiadomości i wymieniać 
się ciekawymi informacja-
mi na temat swoich krajów, 
a dzięki tej współpracy będą 
mieć możliwość doskonalenia 
swoich umiejętności z języka 
angielskiego. Pomysł pro-
jektu oparty jest na książce 
napisanej przez Jeffa Browna 
zatytułowanej „Flat Stanley”. 
Opisuje on historię chłopca, 
który przeżył pewien wypa-
dek, a jego nowy, płaski-flat 
kształt pozwala mu podró-
żować w kopercie po całym 
świecie. W związku z tym, 
uczniowie wykonują postać 
chłopca z papieru, piszą list 
powitalny i wysyłają go do 
swoich rówieśników, prosząc 
o stworzenie dziennika podró-
ży. Dzieci, oczami wysyłanego 
bohatera, poznają świat, kul-
turę, tradycje i obyczaje dzieci 

z państw na całym świecie. 
Uczniowie goszcząc postać 
Stanley ’a tworzą dziennik 
, a po zakończeniu wizyty 
odsyłają go wraz z dokumen-
tacją do jego domu. Do naszej 

szkoły Stanley przybył z An-
glii i Francji, a inicjatorem 
tego projektu jest Agnieszka 
Trzeciak.

red

Flat Stanley w Dwójce
Stanley przybył z Anglii i Francji, a inicjatorem projektu jest Agnieszka Trzeciak Cenna paczka 

Wolontariuszki ze szkolne-
go Koła Wolontariatu dzia-
łającego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jaroszowie 
kolejny raz wzięły udział 
w akcji zbierania żywności 
„Świąteczna paczka”, zorga-
nizowanej w weekend 29 i 30 
listopada br. 

Pr z e d s i ę w z i ę c i e  m i a ło 
na celu zbiórkę żywności 
dla najbardziej potrzebują-
cych rodzin. Wolontariuszki 
zbierały artykuły spożywcze 
w dwóch strzegomskich su-
permarketach. Ochotniczki 
dzielnie zachęcały kupu-
jących do przyłączania się 
do akcji i udało się! Akcja 
zakończyło się kilkoma peł-
nymi koszami produktów 
żywnościowych! 

W akc j i  udz i a ł  wz i ę ł y 
uczennice: W ioletta Kar-
dynał , W iktor ia Guzera ,  
Zofia Malinowska, Zuzan-
na Kawiak, Wiktoria Łobo-
dziec, Nikola Czerniecka, 
Izabela Siejk, Julia Trestka, 
O liwia Lasko , Dominika 
S ydor , Sandra S tr uszka , 
A l e k s a n d r a  Fe d a k , O l i -
wia Bohonos, Aleksandra 
D r z e w i c z , E m i l i a  P u t o ,  
Jadwiga Saruga. 

O p i e k u n a m i  u c z e n n i c 
były nauczycielki: Violetta 
Posłuszna-Koziałkowska, 
Bronisława Cz apla , Do-
rota  Bur z y ńska, Just y na 
Fedyczkowska i Katarzyna 
F igurska  (op iekun  Koła 
Wolontariatu). Organiza-
torzy przedsięwzięcia dzię-
kują wszystkim za pomoc 
i wsparcie!

Rafał Mielczarek - uczeń 
klasy 3 Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego w Zespole 
Szkół w Strzegomiu, znalazł 
się również i w tym roku w czo-
łówce zwycięzców w konkursie 
powiatowym pn. „VIII Po-
wiatowy Konkurs Turystyczny 
– Polskie Góry Dziedzictwem 
Kulturowym – Pogórze i Góry 
Kaczawskie”, zorganizowanym 
przez ZSH - T w Świdnicy. 

Konkurs, podobnie jak w po-
przednich latach, składał się z 2 
części: pierwsza część teoretycz-
na, polegająca na rozwiązaniu 
testu z wiedzy o regionie oraz 
druga część (dot. tych uczniów, 
którzy „przeszli” do II etapu) – 

przedstawienie przygotowanej 
prezentacji multimedialnej nt. 
w/w obszaru. 

Reprezentant Zespołu Szkół 
w Strzegomiu Rafał Miel-
czarek (przygotowywany pod 
kierunkiem Renaty Dziurli) 
– zdobył II miejsce w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu świdnickiego (w tym 
roku o jedno miejsce wyżej niż 
w roku ubiegłym). 

Należy wspomnieć, że ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Strzego-
miu po raz szósty z kolei zdo-
bywają czołowe miejsce w tym 
konkursie (trzy razy pierwsze, 
dwa razy drugie i raz trzecie). 
Gratulacje – oby tak dalej.

Sukces Rafała Mielczarka

Pierwszą dekadę grudnia w placówkach oświatowych gminy 
Strzegom zdominowały wizyty Św. Mikołaja, który wraz ze 
swoimi asystentami wręczał prezenty każdemu grzecznemu 
uczniowi!
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Spółka co roku korzysta z dota-
cji celowych udzielanych z budże-
tu gminy Strzegom i wojewody 
dolnośląskiego. Pozyskane środki 
pieniężne wykorzystywane są 

głównie na konserwację grun-
towną głównych rowów meliora-
cyjnych, a środki finansowe spółki 
na konserwację sieci drenarskich. 
Odsłonięte wyloty drenarskie, 

podczas prac na rowach, umoż-
liwiają spółce udrożnienie sie-
ci drenarskiej i odprowadzenie 
wody z podmokniętych grun-
tów rolnych do drożnego rowu. 
Wszystkie prace wykonywane 
są na podstawie przeprowadzo-
nych zebrań w sprawie określenia 
potrzeb konserwacji urządzeń 
melioracyjnych we wszystkich 
sołectwach, a także po uprzednim 
zgłoszeniu przez zainteresowa-
nego rolnika. Do końca listopa-
da br. Gminna Spółka Wodna 
„Strzegom” wykorzystała środki 
finansowe pochodzące z dotacji 
celowej z budżetu gminy Strze-
gom w kwocie 110 tys. zł, dotacji 
celowej z budżetu wojewody 
dolnośląskiego w kwocie 42 tys. 
zł oraz budżetu spółki w kwocie 
98 tys. zł, wykonując konserwację 
rowów melioracyjnych o łącznej 
długości 14 km w miejscowo-
ściach: Stanowice, Międzyrzecze, 
Godzieszówek, Granica, Kostrza, 
Jaroszów, Morawa, Skarżyce, Go-
czałków Górny, Olszany, Stawiska, 
Tomkowice, Modlęcin, Strzegom, 
Bartoszówek oraz konserwację 

sieci drenarskiej na obszarze 8 ha 
w miejscowościach: Bartoszówek, 
Żelazów, Kostrza, Wieśnica, Gra-
nica, Olszany, Strzegom, Grocho-
tów, Rogoźnica na ogólną wartość 
kosztorysową 250 tys. zł.

Jednym z nich będzie budo-
wa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Bartoszówek wraz z przyłączami. 
Łączna długość kanalizacji grawi-
tacyjno - tłocznej to ponad 4 km. 
Zakończenie inwestycji nastąpi 
30 czerwca 2016 r. W przyszłym 
roku rozpocznie się także budowa 
kanalizacji sanitarnej z przyłą-

czami w ul. Niepodległości do 
Żółkiewki (Wiatrak) o długości 
prawie 3 km. Realizacja tego za-
dania przewidziana jest w latach 
2015 - 2016. Biorąc pod uwagę 
trudną sytuację mieszkańców ul. 
Osiedle w Goczałkowie (brak 
wody w studniach kopanych), 
rozbudowana zostanie ponadto 

sieci wod. - kan. w tym rejonie 
Goczałkowa. W celu zapewnienia 
ciągłości dostaw wody pitnej dla 
mieszkańców zaopatrywanych ze 
SUW w Olszanach, planowane 
jest wykonanie odwiertu nowej 
studni. W związku z nadmierną 
ilością awarii systemu uzdatnia-
nia wody, planowana jest zmiana 
technologii i modernizacja Stacji 
w Żelazowie, z której woda do-
starczana jest do 7 miejscowości.

red

Jakie są plany spółki WIK na przyszły rok?
W związku z częstymi awariami systemu uzdatniania wody, planowana jest modernizacja stacji w Żelazowie  Dziś spotkanie  

 konsultacyjne 
Informujemy, że 16 grudnia br. 

od godz. 16.00 do godz. 16.40 
w świetlicy wiejskiej w Rogoź-
nicy odbędą się konsultacje spo-
łeczne w sprawie „Przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w Rogoźnicy”. W tym 
samym dniu – o godz. 17.00 
– w Sali Instytutu Nawozów 
Sztucznych w Goczałkowie 
Górnym będą miały miejsce 
konsultacje społeczne w sprawie 
„Przebudowa drogi gminnej 
w Goczałkowie Górnym”.

Jakie rzeki pł yną przez 
gminę Strzegom? Które 
z nich bywają niebezpiecz-
ne? Których bieg zmienili 
ludzie, a które nie zostały 
tknięte przez człowieka? 
Co kr yją wody podziem-
ne? – poniżej odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań 
dotyczących sieci wodnej 
gminy i okolicy. 

Wody powierzchniowe
Teren gminy Strzegom na-

leży do dorzeczy Bystrzycy 
i Kaczawy (lewe dopływy 
Odry - cieki II rzędu). W ob-
rębie dorzecza Bystrzycy naj-
większym ciekiem w gminie 
jest Strzegomka (ciek III 
rzędu), do której wpływają 
Pełcznica i Czarnucha (cieki 
IV rzędu). Dolina Strzegomki 
jest równomiernie wykształ-
cona, posiada płaskie dno 
i strome zbocza. Szerokość 
doliny waha się w granicach 
0,5 – 1,0 km. Średnia sze-
rokość koryta rzeki wynosi 
10 – 15 m. Jest ono wcięte 
do 2,0 m głębokości w dno 
doliny. W części należącej 

do dorzecza Kaczawy teren 
odwadniany jest przez rzekę 
Wierzbiak (ciek III  rzę-
du) z jego dopływami oraz 
ciek Parowa będący dopły-
wem Nysy Szalonej (dopływ 
Kaczawy III rzędu). Rzeka 
Wierzbiak jest typową rzeką 
nizinną, z doliną o nieznacz-
nych spadkach, mało zasob-
na w wodę. Średnioroczny 
przepływ w rejonie zbiornika 
w Mściwojowie wynosi SQ = 
0,2 m3/ s. Więcej wody płynie 
w rzece w okresie wiosennym 
i letnim. Stosunki wodne 
w dorzeczu Wierzbiaka re-
gulowane są przez zbiornik 
w Mściwojowie. Źródła Nysy 
Szalonej leżą na terenie Gór 
Wałbrzyskich, na stokach Ły-
sicy. Do wylotu z pogórza ma 
ona charakter rzeki górskiej 
o krótkotrwałych i gwałtow-
nych wezbraniach. Dorzecze 
Nysy Szalonej jest asyme-
tryczne. Przeważają dopływy 
lewobrzeżne. Maksimum 
wodostanów przypada na 
wiosnę, w okresie topnienia 
śniegów oraz w lecie (duże 
opady deszczu). Katastrofalne 
wylewy zdarzają się raz na 

kilkanaście lat. Sieć cieków 
powierzchniowych na terenie 
gminy jest dość bogata, a jej 
struktura nie została silnie 
zmodyfikowana przez czło-
wieka. Wskutek oddziaływa-
nia zbiornika retencyjnego 
w Dobromierzu zmieniono 
jedynie reżim hydrologiczny 
rzeki Strzegomka. Wylewy 
wezbraniowe występują w do-
linie Pełcznicy i Strzegomki. 

Wody podziemne
W rejonach wyniosłości 

Wzgórz Strzegomskich górny 
horyzont wód podziemnych 
przeważnie nie występuje 
w luźnych osadach i  tam 
pierwszą strefę wodonośną 
stanowią wody szczelinowe 
w litych skałach. Najczęściej 
występują one na znacznych 
głębokościach. W północno-
zachodnim rejonie gminy 
część osadów przykryta jest 
warstwą lessów lub glinek 
lessopodobnych, co sprawia, 
że górny horyzont wód pod-
ziemnych ma w przewadze 
charakter nieciągły. Względną 
ciągłość utrzymuje on w stre-
fach aluwiów dolin głównych 

cieków. Najzasobniejszą strefę 
wód aluwialnych posiada 
dolina Strzegomki. Pierw-
szy poziom wód na prze-
ważającym obszarze gminy 
zalega na głębokości 5-20 
m. Czwartorzędowy poziom 
użytkowy zalega w części ob-
jętej regionem przedsudeckim 
na głębokości od kilku do 
kilkudziesięciu metrów i jest 
związany z dolinami kopal-
nymi. Płycej położone zwier-
ciadło wód podziemnych 
w tych utworach ma charakter 
swobodny, natomiast głębiej 
położone – naporowy. W re-
gionie tym poziom użytkowy 
w utworach trzeciorzędowych 
zalega na głębokości od 10 
do 100 metrów i zawiera 
wody naporowe, niekiedy 
z samonapływem. Obszarami 
o najwyższych wydajnościach 
typowych otworów studzien-
nych są okolice pomiędzy 
Olszanami, Tomkowicami 
i Stanowicami. Na przeważa-
jącym obszarze gminy domi-
nują otwory powierzchniowe 
przepuszczalne i półprze-
puszczalne.

9wsie 

Co udało się zrobić w 2014 roku? 
Gminna Spółka Wodna wykonała w tym roku m. in. konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 14 km oraz konserwację sieci drenarskiej na 8 ha

Czy znasz przebieg sieci wodnej gminy Strzegom?
Sieć cieków powierzchniowych i wód podziemnych jest dość bogata, a co kryje ich struktura? 

Gminna Spółka Wodna „Strzegom” działa na terenie 22 wsi 
i miasta Strzegom, mając pod opieką 217 km rowów melio-
racyjnych, 5796 ha gruntów zmeliorowanych i 4891,60 ha 
gruntów niezmeliorowanych. Spółka Wodna zrzesza 1200 
członków tj. rolników indywidualnych, Rolnicze Spół-
dzielnie Produkcyjne oraz inne zakłady będące właścicielem 
użytków rolnych. 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” w swojej kadencji 2010 –2014 
zapoczątkował i poddał mechanicznej konserwacji gruntownej 61,5 km ro-
wów i wykonał konserwację sieci drenarskiej na obszarze 30,5 ha na kwotę 
blisko 1,2 mln zł.

Strzegomska spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 
planuje w nadchodzącym roku wiele zadań inwestycyjnych 
– głównie na terenie sołectw gminy Strzegom. Koszt tych 
działań to kwota ok. 5 mln zł.

WIK zamierza 
także wybudo-
wać odcinek 
kanalizacji sa-
nitarnej w ul. 
A g r e s t o w e j 
w Strzegomiu. 
Długość kana-
lizacji około 300 
mb.

strzegomka

Pełcznica
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W ostatnim meczu w 2014 
r. AKS Granit Strzegom  
S. A. zremisował w Jawo-
rzynie Śl. z KS Polkowice 
1:1 (0:0). IV-ligowi piłkarze 
powrócą do gr y w marcu 
przyszłego roku.

Dla strzegomian było to 
dopiero czwarte spotkanie 
w sezonie 2014/15 w roli 
nominalnego gospodarza, 
choć to stwierdzenie też jest 
trochę na wyrost. AKS zagrał 
tak naprawdę tylko 1 mecz 
w Strzegomiu - pozosta-
łych 15 gier miało miejsce 
na obcych boiskach (12 jako 
goście). Wszystko oczywiście 
ze względu na modernizację 
obiektów Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu.

Klub z Polkowic gra w tego-
rocznych rozgrywkach rewela-
cyjnie. W dotychczasowych 15 
kolejkach zawodnicy Jarosła-
wa Pedryca 13 razy schodzili 
z boiska w glorii zwycięzcy. 
Z delegacji – na 18 punk-
tów – przywieźli aż 15 oczek, 

przegrywając tylko z liderem 
z Legnicy. Nic więc dziwnego, 
że zdobycie jakichkolwiek 
punktów z polkowiczanami 
zostałoby odebrane w Strze-
gomiu jako sukces.

Piłkarze Jarosława Krzyża-
nowskiego zagrali w sobotę, 
22 listopada br. naprawdę do-
bry mecz. Walczyli jak równy 
z równym z KS Polkowice, 
w niczym nie ustępując fawo-
ryzowanemu przeciwnikowi. 
Wola walki i determinacja 
AKS-u były podstawą do 
osiągnięcia zadowalającego 
wyniku. Bramki padły po 
przerwie. Prowadzenie objęli 
strzegomianie w 55. minucie 
– z rzutu wolnego zacentrował 
Fojna, a swoją 4 bramkę w se-
zonie (strzałem głową) strzelił 
Serweciński. W chwili obecnej 
jest on najskuteczniejszym 
graczem AKS-u. Na ok. 15 
minut przed końcem zawodów 
goście z Polkowic wyrównali 
– po centrze z kornera jeden 
z piłkarzy przyjezdnych po-
konał główką Kretkowskiego. 

Mecz – rozgrywany w trud-
nych warunkach – zakończył 
się sprawiedliwym podziałem 
punktów.

Jarosław Krzyżanowski (tre-
ner AKS-u): - Dziękuję chło-
pakom za wielką determinację. 
Nastawiliśmy się na walkę od 
pierwszej do ostatniej minuty 
spotkania. Warto podkre-
ślić, że szkoleniowiec gości 

– Jarosław Pedryc przyznał 
po meczu, że jest zadowolony 
ze zdobycia 1 punktu przez 
swoich graczy. Ja również 
cieszę się z remisu.

AKS po 16 kolejkach zaj-
muje 11. miejsce w tabeli. 
Strzegomianie zgromadzili 19 
punktów, strzelili 15 bramek, 
a stracili 20. 

TW

To był cenny remis
AKS po 16. kolejkach zajmuje 11. miejsce w tabeli. Zgromadził 19 pkt. na 48 możliwych do zdobycia

Strzegom i Wrocław znala-
zły się w gronie sześciu miast, 
obok Warszawy, Lublina, By-
tomia i Tarnowa, które zostały 
wytypowane przez Polski 
Związek Alpinizmu do udzia-
łu w programie „Wspinanie to 
wyzwanie”.

- Dzięki dofinansowaniu 
z konkursowej puli Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki 
w każdym z wytypowanych 
ośrodków zostaną zorganizo-
wane zajęcia wspinaczkowe 
dla dzieci, dodatkowo ściany 
do wspinania będą doposażo-
ne w sprzęt niezbędny do bez-
piecznego prowadzenia zajęć - 
informuje Robert Grabowicz, 
koordynator akcji na Dolnym 
Śląsku.  Projekt stwarza szansę 
dla najmłodszych do udziału 
w zajęciach i spróbowania 
swoich sił na sztucznej ścia-
nie pod okiem doświadczonej 
kadry trenerskiej. - Dzięki 

programowi realizowanemu 
przez PZA pragniemy propa-
gować wspinaczkę sportową 
jako alternatywę bądź uzu-
pełnienie dla najpopularniej-
szych dyscyplin sportowych 
uprawianych przez dzieci 
i młodzież w ramach zajęć 
wychowania fizycznego oraz 
Szkolnych Związków Spor-
towych. Wspinaczka to sport 
dla każdego, o czym można 
przekonać się na treningach. 
Zapraszamy do Wrocławia - 
ściana wspinaczkowa „Fpinka„ 
ul. Długosza 59 i do Strzego-
mia - hala ZSO Strzegom ul. 
Św. Jana 3 - zachęca Robert 
Grabowicz.

„Wspinanie to wyzwanie”

W ostatnim tegorocznym 
spotkaniu w Lidze Dolnoślą-
skiej Juniorów (LDJ) młodzi 
strzegomianie przegrali na 
wyjeździe z Parasolem Wro-
cław 0:3 (0:1). Mecz odbył się 
15 listopada br. 

W pierwszej połowie go-
spodarze oddali dwa celne 
strzały, zdobywając jednego 
gola - w 27. minucie. Kilka 
chwil wcześniej to jednak 
goście mogli objąć prowadze-
nie, lecz sytuacji sam na sam 
z bramkarzem miejscowych 
nie wykorzystał Jaszowski. 
W drugiej połowie gracze Pa-
rasola ustawili się defensyw-
nie i grali z kontry. Między 
75. a 80. minutą podwyższyli 
prowadzenie – najpierw na 
2:0, a potem na 3:0. 

Podopieczni Przemysława 
Stempniewicza w 15 kolej-
kach odnieśli 3 zwycięstwa, 
1 mecz zremisowali i 11 razy 
przegrali. Na chwilę obecną 
zajmują 14. miejsce w tabeli 
LDJ z dorobkiem 10 punk-
tów. Najlepszym strzelcem 
zespołu jest Matuszak, który 
ma na koncie 5 trafień. 

15.11.2014 r. – Wrocław
Parasol Wrocław – AKS 

Strzegom  3:0 (1:0)
Skład AKS-u:  Słowik - 

Matuszak, Posacki, Gawlak, 
Sobczak, Kustra, Lewan-
dowski, Rogaczewski, Osoba, 
Jaszowski, Żmijewski, Żar-
czyński, Juszczak, Szerszeń, 
Fedyczkowski

TW

Juniorzy zakończyli rok porażką Złoto dla judoków

W ostatnią sobotę listo-
pada sekcja judo klubu Start 
Strzegom wysłała grupę pięciu 
zawodników na zawody do 
zaprzyjaźnionego klubu w cze-
skim Trutnowie, z którym od 
wielu lat współpracuje nasz 
trener Andrzej Rozwałka.

Jak wszystkie zawody za-
graniczne, tak i te stały na 
bardzo wysokim poziomie, co 
zmusiło naszych zawodników 
do wykazania się ponadprze-
ciętnymi umiejętnościami. Na 
najwyższym stopniu podium 
w swoich kategoriach stanęli 
i złote medale odebrali: Grze-
gorz Wąsowski i Kr ystian 
Perchun. Mniej szczęścia 
mieli i po bardzo ciężkich 
walkach tuż za podium zna-
leźli  s ię: Michał Bodnar, 
Paweł Topa oraz Aleksander 
Bodnar.

Wielkie podziękowania dla 
dzieci i trenera.

red

Rozgrywki strzegomskich dru-
żyn w piłce siatkowej zbliżają się 
do półmetka. Młodzicy AKS-u  
Strzegom po rundzie eliminacyj-
nej zajęli 3. miejsce w grupie. 

Siatkarze ze Strzegomia wy-
przedzili Spartakusa Jawor, ale 
uplasowali się za Gwardią Wro-
cław i PWSZ Victorią Wałbrzych. 
W drugiej rundzie rozgrywek 
dolnośląskich - w rywalizacji 
o miejsce 5-8 - strzegomianie 
czterokrotnie spotkali się z dru-
żyną TS Volley Jelcz Laskowice. 
28 listopada br. w hali w Jelczu 
Laskowicach AKS Strzegom 
dwukrotnie pokonał miejscową 
drużynę 2:0 i 2:1. Natomiast 
w dniu 7 grudnia br. w rewan-

żu w strzegomskiej hali OSiR 
znów dwukrotnie górą byli nasi 
siatkarze. Tym razem pierwszy 
mecz zakończył się wynikiem 
2:1, a drugi 2:0. W rozgrywkach 
kategorii młodzików nastąpi teraz 
przerwa, która będzie trwała do 
lutego przyszłego roku. 

Grupa kadetów AKS-u Strze-
gom zajmuje ostatnie miejsce 
w grupie i nie ma już szans na 
poprawę lokaty w tegorocznych 
rozgrywkach. 

Jakie wieści spod siatki?
Mistrza Dolnego Śląska i ostateczny wynik drużyn poznamy w marcu 2015r. 

22.11.2014 r. – Jaworzyna Śl.
AKS Granit Strzegom S. A – KS Polkowice 1:1 (0:0)
bramka dla AKS-u: Serweciński
skład AKS-u: Kretkowski – Chmura, Bęś (Gawlak, Krupnik), Serweciński, 
Sabat, Bober, Sobczak, Domaradzki, Fojna, Demirow (Rogowicz), Dobrowolski 
(Nitarski)

BILANS:
w sumie: 16 (5 4 7) 15-20 19 pkt.
dom: 4 (1 2 1) 2-5 5
wyjazd: 12 (4 2 6) 13-15 14

Strzelcy AKS-u:
4 - Serweciński
3 - Dobrowolski
2 - Werner
1 - Bober, Burszta, Chmura, Fojna (k), Rogowicz, Traczykowski

Kontakt: 
Robert Grabowicz - koordynator 
akcji na terenie Dolnego Śląska: nr 
telefonu - 880 504 348

młodzicy aks-u strzegom

kadeci aks-u strzegom
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Sylwester na strzegomskim 
Rynku

Już po raz trzeci mieszkańcy 
gminy Strzegom przywitali 
Nowy Rok na strzegomskim 
Rynku. Było mnóstwo zabawy 
i wiele atrakcji, m. in. konkurs, 
w którym można było wygrać 
telewizor. Na sylwestrowej 
scenie wystąpił zespół Karpo-
wicz Family, który rozbawił 
strzegomian. Tuż przed północą 
życzenia mieszkańcom miasta 
złożył burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta oraz jego 
zastępca - Wiesław Witkow-
ski. O północy strzegomskie 
niebo rozbłysło tysiącem 
fajerwerków, przy których 
zgromadzeni ludzie skła-
dali sobie noworoczne 
życzenia. 

WOŚP w Strzegomiu
Tegorocznym ce lem 

Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy był zakup 
specjalistycznego sprzętu 

dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki me-
dycznej seniorów. Do pomocy 
ruszyło ponad 60 wolontariuszy. 
Na scenie WOŚP można było 
podziwiać prezentacje arty-
styczne najmłodszych artystów, 
uczniów szkół podstawowych 
oraz występy grup wokalnych 
i tanecznych. Nie zabrakło też 
mocniejszego uderzenia. Na 

scenie wystąpił ze-
spół Vabank i Er-
ror. O godz.20.00 

wszyscy udali się na plac przy 
SCK II, aby obejrzeć „świa-
tełko do nieba”. Licznie przy-
była publiczność chętnie brała 
w licytacjach. Łącznie zebrano 
19.324.12 zł.

100- lecie strzegomskiego 
LO

Rok 2014 zaczął się miłym 
akcentem dla strzegomskie-
go LO, które w styczniu 
obchodziło swoje 100-lecie. 
Uroczystości miały charak-
ter otwarty. Jubileusz szko-
ły był również okazją do 

ważnych historycznych 
gestów. Na froncie bu-
dynku został odtworzony 

przedwojenny napis - 
LYZEUM, oczywiście 
w polskim brzmieniu 
- LICEUM. Każda 
z wykonanych liter 
ma 1 m wysokości. 
Nie zabrakło również 
tablicy pamiątkowej, 

która została zawie-

szona w miejscu wmurowania 
Księgi Wieczystej LO.

Otwarcie sali gimnastycz-
nej w Goczałkowie 

Mieszkańcy Goczałkowa 
doczekali się sali gimnastycz-
nej. W piątek, 31 stycznia 
br. odbyła się uroczystość jej 

otwarcia. Obiekt będzie na 
długie lata służył dzieciom 
i młodzieży nie tylko z Go-
czałkowa, ale również z całej 
gminy. Inwestycja została 
dofinansowana przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (FRKF) 

w ramach Wojewódzkiego 
Wieloletniego Programu Roz-
woju Bazy Sportowej. Całko-
wita wartość inwestycji wynosi 
blisko 3,4 mln zł, zaś kwota 
dofinansowania ze środków 
FRKF – ponad 1,11 mln zł.

Samochód dla policji 
Dzięki stałej współpracy 

policji z Urzędem Miejskim 
w Strzegomiu po raz kolejny 
funkcjonariusze Komisariatu 
Policji wzbogacili się o nowy 
sprzęt, który służy poprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy. Uroczyste przekazanie 
oznakowanego pojazdu marki 
KIA Ceed odbyło się 31 stycz-
nia br. na parkingu strzegom-
skiego Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel”.

co się działo w 2014 roku?

FSB trafioną inwestycją!
FSB Piekarnia Strzegom to 

inwestycja, na którą Strzegom 
czekał wiele lat. Powstała w eks-
presowym tempie i zatrudnia 
mieszkańców z gminy Strzegom. 
W fabryce powstały linie produk-
cyjne bułek, tortilli i rogalików 
croissant. FSB Piekarnia Strze-
gom wspierała świetlicę środowi-
skową w Strzegomiu, przekazała 
zabawki na nowy plac zabaw przy 
ul. Bazaltowej oraz swoje wyroby 

na festyny, co najważniejsze dzięki 
takiemu inwestorowi powstały 
nowe miejsca pracy.

Remont ul. Promenda 
Remontu doczekała się ul. Pro-

menda w Strzegomiu. Rozważano 
różne metody przeprowadze-
nia remontu cząstkowego na-
wierzchni i został wypracowany 
najkorzystniejszy i chyba najbar-
dziej zadowalający mieszkańców 
sposób przeprowadzenia tego 

zadania. Dokonano bowiem ca-
łościowej wymiany pasów drogi, 
a nie łatano pojedyncze dziury. 
Wartość wykonanych prac wy-
niosła blisko 34 tys. zł brutto. 
W tej kwocie wykonano blisko 
900 m2 nawierzchni mineralno-
bitumicznej.

Nowe komputery dla biblio-
teki w Żółkiewce 

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom wyszła z ini-
cjatywą wyposażenia świetlicy 
wiejskiej działającej przy filii Bi-
blioteki Publicznej w Żółkiewce 
w nowe zestawy komputerowe. 
Na ten cel pozyskano dofi-
nansowanie w zakresie małych 
projektów, w ramach działania 
413 Wdrożenie lokalnych stra-
tegii rozwoju objętego PROW 
2007-2013, tytuł operacji „Wy-
posażenie świetlicy wiejskiej 
w Żółkiewce, prowadzonej 
przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Strzegom 

w 3 zestawy komputerów wraz 
z oprogramowaniem biurowym 
Microsoft Office oraz zorgani-
zowanie szkolenia w zakresie 
obsługi podstawowej kom-
putera dla mieszkańców wsi”. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” 

dofinansowało projekt w wyso-
kości blisko 5,5 tys. zł.

Sołtysówka dla Granicznej
Sołectwo Graniczna docze-

kało się w końcu pomieszczenia, 
w którym będzie można załatwiać 
najpilniejsze sprawy dotyczące 

mieszkańców. Przekazanie loka-

lu miało miejsce 5 marca br. Koszt 
prac wyniósł 28,5 tys. Wnętrze 
lokalu zostanie odpowiednio wy-
posażone, zaś sołtys wsi - Andrzej 
Gliński wraz z Radą Sołecką 
podejmą decyzję o zakresie spraw 
realizowanych w tym miejscu.

Tim Bojs najlepsi!
Zakończyły się trwające wie-

le tygodni zmagania w ramach 
Strzegomskiej Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej Halowej. 
Nowym mistrzem SALPNH 
została ekipa Tim Bojs, która 
wyprzedziła Tabalugę Team 
i Grom Bartoszówek. Drużyny, 
które znalazły się w pierwszej 
trójce otrzymały bony na zakup 
sprzętu sportowego o wartości 
500 zł, 300 zł i 200 zł ufundo-
wane przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. Dy-
plomy, puchary oraz bony wręczał 
dyrektor OSiR-u - Grzegorz 
Luszawski.

„ZBYLBRUK” 
p r z e b u d u j e 
strzegomskie 
ulice

Ulice: Świd-
nicka, Krótka, 
Bohaterów Getta, 
Św. Tomasza oraz 
Ogrodowa zostaną 
w tym roku prze-
budowane. Znamy 
już wykonawcę 
tego zadania. Gmi-
na Strzegom roz-
strzygnęła przetarg 
na przebudowę dróg gminnych 
w centrum Strzegomia – część 
południowo-zachodnią. Najko-
rzystniejszą ofertę przedstawiła 
firma „ZBYLBRUK” Sp. z o.o. 
z Bobolic, która wyceniła prace na 
kwotę ponad 3,4 mln zł.

Nowa ulica w Strzegomiu
W związku z rozwojem budow-

nictwa mieszkaniowego zachodzi 
potrzeba stworzenia nowego 
układu komunikacyjnego do 
obsługi powstającej zabudowy, 
a co za tym idzie nadania nazw 
powstającym ulicom. Podczas sesji 

Rady Miejskiej 
w Strzegomiu 
w dn. 12 lutego 
br. nadano na-
zwę dla nowej 
ulicy w mieście 
tj. ul. Wodnej, 
przy której po-
wstają jak grzy-
by po deszczu 
nowe budynki 
mieszkalne.

Samorządo-
wy Lider Roku dla burmistrza 
Strzegomia!

Grupa Errata - wydawca czte-
rech tytułów prasowych - „Tygo-
dnika Dzierżoniowskiego”, „Wia-
domości Świdnickich”, „Tygodni-
ka Wałbrzyskiego” i „NWW” oraz 
trzech portali w regionie wałbrzy-

skim zorganizowała drugą edycję 
największego plebiscytu skierowa-
nego do samorządów subregionu 
wałbrzyskiego - Samorządowy 
Lider Roku - Kompasy 2013 r. Po 
raz pierwszy została wręczona na-
groda w kategorii „Najlepszy Szef 
Gminy/ Powiatu”. To jedyna kate-
goria, w której głos należał nie do 
Kapituły, ale do czytelników i in-
ternautów. Do konkursu została 
zgłoszona kandydatura 
burmistrza Zbigniewa 
Suchyty, który głosami 
mieszkańców został 
wybrany najlepszym 
szefem gminy! 

MRM zaprzy-
siężona

6 lutego br. – na 
drugiej sesji - zo-

stała zaprzysiężona Młodzieżowa 
Rada Miejska. Wcześniej, 12 
grudnia 2013 r. - na premierowym 
posiedzeniu - wybrano przewod-
niczącego MRM, którym został 
Konrad Fornal, wiceprzewod-
niczące: Aleksandrę Dudyk oraz 
Barbarę Grad oraz sekretarza 
– Maję Czerniecką. Głównym 
celem drugiej sesji było dokonanie 
przynależności radnych do po-

szczególnych komisji. 
O d by ł a 
się rów-

n i e ż 
dys-
ku-
s j a 

młodych radnych nt. urozmaice-
nia życia społeczno-kulturalnego 
w gminie Strzegom, a także bez-
pieczeństwa na jej terenie. 

Odnowili i wygrali
Blisko 260 tys. zł z budżetu 

gminy Strzegom przeznaczono 
na nagrody w konkursie „Odnów 
i Wygraj!”. W sumie nagrodzono 
10 budynków wielorodzinnych 

i 1 jednorodzinny. 
Wręczenie nagród 
laureatom odbyło 
się 21 lutego r. w sali 

konferencyjnej 
Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu.

Styczeń

Luty

Marzec
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Kotłownią w dalszym ciągu 
zarządza spółka ZUK 

Decyzją burmistrza Strze-
gomia, w kolejnych sezonach 
grzewczych, kotłownią przy ul. 

Ofiar Katynia w Strzegomiu 
zarządzać będzie nadal ZUK. 
W tym czasie gminna spół-
ka będzie też modernizować 
kotłownię. - Dzięki temu, że 
utrzymano kotłownię w zarzą-
dzie miasta, członkowie naszej 
spółdzielni płacą w Strzegomiu 
jedną z najniższych cen za 
ogrzewanie – mówiła prezes 
spółdzielni, Elżbieta Krzan.

Będzie  pocz ekalnia  na 
Leśnej

Gmina Strzegom ogłosiła 
przetarg na budowę budynku 
poczekalni miejskiej komuni-
kacji samochodowej przy ul. 
Leśnej w Strzegomiu. Dzięki 
temu mieszkańcy Strzegomia 
będą mogli bez problemów 
i zbędnych uciążliwości po-
dróżować do okolicznych 
miejscowości. 

Zmarł Honorowy Obywa-
tel Antoni Kulczycki

23 kwietnia br. w wieku 
85 lat zmarł Antoni Kul-
cz ycki, Honorowy Prezes 
Ochotniczej Staży Pożarnej 
w Strzegomiu, od niedawna 
Honorowy Obywatel Strze-
gomia. Pogrzeb Śp. Anto-
niego Kulczyckiego odbył się 
w poniedziałek, 28 kwietnia 
w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel w Strzegomiu.

Misterium Męki Pańskiej 
2014

Mieszkańcy Strzegomia – 
w Wielki Piątek (11.04) - 
uczestniczyli po raz pierwszy 
w Misterium Męki Pańskiej, 
które przedstawiono przy Bazy-
lice Mniejszej. Prawie tysięczny 
tłum wiernych i widzów mógł 
towarzyszyć Jezusowi w ostat-
nich chwilach jego życia, tak 
jak przed wiekami śledząc bieg 
wypadków i żywo reagując 
na rozgrywające się 
wydarzenia. Organi-
zatorami Misterium 
była parafia pw. św. 
App. Piotra i Pawła 
oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury. 
Twórcy już myślą jak 
w kolejnych latach 
udoskonalać arty-
stycznie, duchowo 
i organizacyjnie to 
ważne dla wielu ludzi 
wydarzenie.

Polski papież świętym!
Jan Paweł II został kanoni-

zowany w Rzymie 27 kwietnia 
2014 r. Z tej okazji z parafii 
pw. Najświętszego Zbawiciela 
Świata i Matki Bożej Szkaplerz-
nej z Góry Karmel w Strzego-
miu wyruszyła pielgrzymka do 
Rzymu, by uczestniczyć w tych 
historycznych uroczystościach. 
Na mszę kanonizacyjną dwóch 
wielkich papieży Jana XXIII 
i Jana Pawła II pielgrzymowało 

50 osób, reprezentujących całą 
gminę Strzegom. W tym gronie 
był również burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta. 
Ojcem duchowym pielgrzymki 
był ks. Sebastian Bardas.

Strażacy z OSP sprzątają 
niemieckie cmentarze

Akcją zostały objęte cmenta-
rze w Żelazowie i Kostrzy, gdzie 
w kwietniu pracowali strażacy 
z OSP. Na cmentarzu w Że-

lazowie wycinali 
chaszcze strażacy 
z Żelazowa i Strze-
gomia, a w Kostrzy 
pracowali strażacy 
z Granicy, Tom-
k ow i c , K o s t r z y 
i Goczałkowa. Na-
leży nadmienić, że 
w ubiegłych dwóch 
latach porządko-
wano wraz z mło-
dzieżą niemiecką 
cmentarz żydowski 
w Strzegomiu.

Dobry rok 2013 
dla gminy

Rada Miejska po 
raz czwarty podjęła 
uchwałę o udziele-
niu absolutorium 
b u r m i s t r z o w i 
Strzegomia – Zbi-
gniewowi Suchy-
cie. Sesja absoluto-
ryjna odbyła się we 
wtorek, 3 czerwca 
br. - Chciałbym 
p o d z i ę k o w a ć 
wszystkim, którzy 
wsparli mnie w re-
alizacji budżetu, 
w którym wydatki bieżące są 
o ponad cztery miliony mniejsze 
niż dochody bieżące, planowany 
deficyt jest mniejszy o 54% niż 
zakładano na początku roku. 
Zrealizowaliśmy inwestycje za 
prawie18 mln zł. Gmina nie 
korzystała z kredytu obrotowego. 
Przez ostatnie trzy lata zawsze 
mieliśmy i mamy płynność finan-
sową – zaznaczał burmistrz.

Gmina Strzegom cały czas się 
zmienia

Ruszyły kolejne remonty 
w gminie Strzegom. Na odcinku 
od ul. Armii Krajowej do wiaduk-
tu kolejowego rozpoczęły się prace 
budowlane. Także kamienice 
w Rynku zmieniają swój wygląd, 
by cieszyć oko strzegomian i tury-
stów przyjeżdżających do naszego 
miasta. Trwają także zakrojone 

na szeroką skalę 
prace związane 
z modernizacją 
świetlic wiej-
skich w Rusku, 
Goczałkowie, 
S t a w i s k a c h 
i Olszanach. 

Święto Gra-
nitu Strze-
g o m s k i e g o 
wielkim suk-
cesem

Z a  n a m i 
kolejna edycja 
Święta Grani-

tu Strzegomskiego, które jak 
co roku promowało granit oraz 
branżę kamieniarską. Okazało się 
również – co niezwykle ważne - 
dużym wydarzeniem medialnym. 
W tym roku odbyła się m. in. pro-
mocja „Kroniki miasta Strzego-
mia od czasów najdawniejszych 
do roku 1889” autorstwa Juliusza 
Filli. Z kolei tuż przed miejskim 
biegiem „Strzegomska 12” miała 

miejsce promocja książki prof. 
Jana Chmury pt.„Rozgrzew-
ka”. Dużym wydarzeniem było 
otwarcie Galerii „zbazaltu.pl”, 
powstałej z inicjatywy Funda-
cji „Bazalt”. Podziwiać w niej 
można granitową kolekcję, bi-
żuterię z kamienia naturalnego, 
rzemiosło artystyczne, minerały 
oraz pamiątki artystyczne. Warto 
jeszcze dodać, że osoby zasłu-
żone z terenu gminy Strzegom 
odebrały odznaczenia państwo-
we nadane przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
odznaki resortowe nadane przez 
ministra gospodarki. Uroczystość 
odbyła się w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. W części muzycznej - dla 
mieszkańców i gości z zewnątrz 
- zagrali: Happysad, Eleni i Pa-
trycja Markowska. 

Nowy plac zabaw na ul. Ba-
zaltowej

Dzieci z osiedla Kamionka 
w Strzegomiu wreszcie do-

czekały się nowego placu 
zabaw, który stanął przy ul. 
Bazaltowej. Wykonano nową 
nawierzchnię, zjazd oraz ogro-
dzenie. Plac wyposażony jest 
w urządzenia zabawowe i siło-
we, które zostały ufundowane 
przez firmy: FSB Piekarnię 
Strzegom, PM Group Polska, 
Erbud S. A. oraz Słodownię 
Strzegom. Wykonawcą no-
wego placu był Zakład Usług 
Komunalnych w Strzegomiu. 
Wartość tej inwestycji to około 
65 tys. zł.

Strzegom z nominacjami „Dol-
nośląskiego Klucza Sukcesu”

Gmina Strzegom otrzymała 
aż dwie nominacje w niezwykle 
prestiżowym konkursie „Dol-
nośląski Klucz Sukcesu”, obej-
mującym dokonania za 2013 r. 
w naszym województwie. Tym 
razem otrzymaliśmy nominacje 
w kategoriach: najbardziej gospo-
darna gmina miejska i wiejsko-
miejska oraz najlepsza instytucja 
kultury lub inicjatywa kulturalna – 
w przypadku Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru. 

Ryszard Wikliński „Hono-
rowym Obywatelem Strze-
gomia”

2 maja br. na Sesji Rady Miej-
skiej Ryszard Wikliński odebrał 
medal „Honorowego Obywatela 
Strzegomia”, w uznaniu zasług na 
niwie pożarnictwa. Uroczystość 
zgromadziła w strzegomskim 
magistracie wie-
le osób, które 
chciały wyra-
zić swój po-
dziw, szacunek 
i wdzięczność 
oraz po-
dzię-

kować Ryszardowi Wiklińskie-
mu za służbę w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych. - Dziękuję 
Panie Ryszardzie za kilkadziesiąt 
lat pracy z ludźmi i wychowanie 
kolejnych pokoleń strażaków – 
podkreślał burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 

Wicemarszałek Chlebosz 
w Strzegomiu

6 maja br. wice-
marszałek Wło-
dzimierz Chle-
bosz odwiedził 
nasze miasto, by 
poinformować, że 
zarząd wojewódz-
twa dolnośląskiego 

podjął decyzję 
o powierzeniu 
organizacji te-
gorocznych Do-
żynek Dolno-
śląskich gminie 
Strzegom. Do-

dajmy, że Włodzimierz Chlebosz 
wspierał władze samorządowe 
w pozyskiwaniu unijnych środ-
ków w ramach PROW na lata 
2007 – 2013, dzięki którym gmina 
Strzegom przeszła swoistą meta-
morfozę. Dzięki wsparciu woje-
wództwa dolnośląskiego gmina 
Strzegom pozyskała z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ponad 5 mln zł. 

Będzie cieplej w szkołach
Strzegom startuje z termomo-

dernizacją szkół. Jeszcze w tym 
roku ocieplony będzie budynek 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jaroszowie i sala gimnastyczna 
w PSP nr 4 w Strzegomiu. 

8 maja 2014 r. radni przegłoso-
wali zmiany w budżecie, gdzie - na 
wniosek burmistrza -znalazła się 
kwota jeden milion pięćdziesiąt 
tysięcy zł, z czego ponad 850 tys. 
zł to dotacja.

Pozostały jeszcze cztery projek-

ty (Publiczne Przed-
szkole nr 2, Publiczna 
Szkoła Podstawowa 
nr 2 oraz Gimnazja 
nr 1 i 2).

B ę d ą  u s u w a ć 
azbest

Gmina Strzegom 
otrzymała dofinan-
sowanie na inwenta-
ryzację i utworzenie 
programu usuwania 
azbestu. W ramach 
tego przedsięwzięcia odbędzie się 
inwentaryzacja wyrobów azbe-
stowych znajdujących się na jej 
terenie. Program usuwania azbe-
stu w gminie Strzegom ruszy 
w roku 2015. Będzie bardzo dużo 
do zrobienia.

Strzegomski OSiR przejdzie 
metamorfozę!

Gmina Strzegom zdobyła dwie 
dotacje na modernizację Ośrodka 

Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu. Kwotę 1,3 
mln zł udało się pozyskać z Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, a 800 tys. zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
W ramach remontu zmieni się m. 
in. nawierzchnia obu płyt boisk 
piłkarskich, wokół górnej płyty 
zostanie wybudowana lekkoatle-
tyczna bieżnia z nawierzchnią 
poliuretanową. - Będzie to baza 
sportowa, której Strzegomio-

wi będą za-
zdrościć inni 
– mówi prof. 
Jan Chmura, 
znany w Polsce 
fizjolog spor-
tu, Honoro-
wy Obywatel 
Strzegomia.

Remont ul. 
Sosnowej 

W drugiej 
połowie maja 

rozpoczęły się prace związane 
z remontem ul. Sosnowej w Strze-
gomiu. Wartość inwestycji to 
kwota blisko 374 tys. Termin 
zakończenia prac przewidziano na 
wrzesień 2014 r. Dzięki remonto-
wi zmieni się m. in. nawierzchnia 
drogi, zamontowane zostanie 
nowe oświetlenie typu LED, po-
wstaną także miejsca parkingowe. 
To dobra wiadomość dla miesz-
kańców tej części Strzegomia. 

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC
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Remont alejek cmentar-
nych zakończony 

Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu Sp. z o.o. 
zakończył roboty związane 
z wykonaniem 
n a w i e r z c h n i 
alejek z kost-
ki  granitowej 
na cmentarzu 
k o m u n a l n y m 
przy ul. Olszo-
we j  w S t r z e-
gomiu. Roboty 
te były konty-
nuac j ą  p l anu 
kompleksowe-
go wykonania 
n a w i e r z c h n i 
a le jek  nakre-
ślonego przez 
Urząd Miejski 
w Strzegomiu. Na wykona-
nie zadania przeznaczono 
60 tys. zł. Kwota ta została 
wykorzystana na pokrycie 
kosztów robocizny oraz kosz-
tów materiałów do wykonania 
podbudowy. 

Nag rodzony za pracę dla 
sołectw 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta został laure-
atem wojewódzkiego konkur-

su „Najaktywniejszy lider pra-
cujący na rzecz społeczności 
wiejskiej”. Statuetkę, dyplom 
i gratulacje odebrał w czasie 
gali konkursu w dniu 3 lipca 
br. we Wrocławiu z rąk wice-
marszałka województwa dol-
nośląskiego - Włodzimierza 

Chlebosza i dyrektora Dol-
nośląskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego - Ryszarda 
Czerwińskiego. Warto do-
dać, że była to już 10. edycja 

tego konkursu, do 
którego zgłoszono 
26 kandydatur. Ko-
misja wybrała dzie-
sięć osób przyznając 
tytuł laureata.

Mural Powstania 
Wa r s z a w s k i e g o 
w Strzegomiu 

55-metrowy mu-
ral upamiętniający 
bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego 
powstał przy ulicy 
Dworcowej w Strze-
gomiu. Dziewięciu 

młodych ludzi wykonało trzy 
motywy : powstańca war-
szawskiego na tle miasta, 
napis: „Ceną była śmierć za 
wolności smak” oraz symbol 
walczącej Warszawy wpisany 
w zdanie: „63 dni chwały”. Na 
inicjatywę burmistrza Strze-

gomia Zbigniewa Suchyty, 
radnego Tomasza Marczaka 
oraz Młodzieżowej  Rady 
Miejskiej odpowiedzieli mło-
dzi ludzie: PEREZ, ZAW, 
BEEM, ARASSS (projekt), 
JUGI, KIELA, KONRAD, 
MARIO, PRZEMAS, którzy 
świetnie się wpisali we współ-
czesną formę czczenia pamię-
ci bohaterów, ponieważ po-
dobne murale powstały już 
w Warszawie, Wrocławiu, 
Świdnicy, a nawet w Nowym 
Jorku.

OOM w jeździectwie 
W dniach 9 -13 lipca br. 

na terenie Ośrodka Jeź-
dzieckiego Stragona została 
rozegrana XX Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w jeź-
dziectwie. Ośrodek gościł 
120 wyłonionych w regio-
nalnych eliminacjach zawod-
ników aż trzech konkurencji 
jeździeckich, w ujeżdżeniu, 
skokach i wkkw. Zgodnie 
z regulaminem każda z kon-
kurencji podzielona była na 

dwie kategorie: kuców i du-
żych koni.

Dach SCK już gotowy
Na ten moment czekało 

zapewne wielu strzegomian. 
10 lipca br. dokonano odbioru 
technicznego dachu Strze-
gomskiego Centrum Kultury, 
który w praktyce oznacza, że 

już nie ma żadnych przeszkód 
w organizacji imprez kultu-
ralnych w sali widowiskowej.

Dożynki Dolnośląskie 
Dożynki Dolnośląskie, które 

odbyły się 14 września br. na 
strzegomskim Rynku, okazały 
się wspaniałym, niepowtarzal-
nym i przepełnionym staropol-
ską symboliką ludową świętem 
wszystkich rolników i miesz-
kańców naszego województwa. 
Strzegom był w tym dniu naj-
ważniejszym punktem na mapie 

Dolnego Śląska. Do Strzegomia 
przybyło wielu znamienitych 
gości. Wielką atrakcją Dożynek 
Wojewódzkich w Strzegomiu 
były stoiska przygotowane przez 
sołectwa gminy Strzegom. Do-
bra zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych, a zadbały 
o nią zespoły, które wystąpiły 
na dożynkowej scenie – m. in. 
Tercet Egzotyczny.

Uroczystości w Gross-
Rosen 

Z udziałem abp. Edwarda 
Ozorowskiego - metro-
polity białostockiego, bp. 
Ignacego Deca - biskupa 
świdnickiego oraz wie-
lu zaproszonych gości na 
terenie Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy w dniu 
7 września br. odbyły się 
uroczystości upamiętnia-
jące 75. Rocznicę Agresji 
Niemiec na Polskę. Wyda-
rzenie zgromadziło przed-
stawicieli duchowieństwa 
i władzy samorządowej, 
członków różnych orga-

nizacji i stowarzyszeń, dele-
gacji placówek oświatowych 
i przede wszystkim żyjących 
jeszcze więźniów i ich naj-
bliższe rodziny. 

W końcu piękne schody 
Koszmar osób niepełno-

sprawnych, matek z dziećmi 
w wózkach i starszych miesz-

kańców chcących komfortowo 
przejść kładką przez Strze-
gomkę przy ul. Brzegowej 
właśnie się skończył. Gmina 
Strzegom zrealizowała długo 
oczekiwany remont schodów 
umożliwiających dojście i zej-
ście z kładki. 

Nowe boisko w Gro-
chotowie

W Grochotowie za-
kończyła się budowa 
b o i s k a  s p o r t owe g o. 
Zadanie wykonała fir-
ma Domex ze Strze-
gomia. Przygotowała 
ona teren pod boisko, 
w y r ó w n u j ą c  p l a c . 
Wykona ła  t eż  pod-
budowę z  krusz ywa 
mineralnego i ułożyła 
nawierzchnię z mącz-
ki ceglanej. Wartość 
zadania to około 65 
tys. zł . Boisko pod-
lega 18-miesięcznej 
gwarancji.

S u k c e s y  z a w o d n i c z e k 
LKS Stragona 

Podcz a s  z akończ onych 
w Morawie Mistrzostw Dol-
nego Śląska we wszechstron-
nym konkursie konia wierz-
chowego zawodniczki LKS 
Stragona Strzegom zdobyły 

aż siedem medali: 3 złote  
3 srebrne i 1 brązowy. Repre-
zentantki gospodarzy prym 
wiodły w trzech kategoriach: 
juniorzy młodsi i młodzicy 
na kucach, juniorzy młodsi 
oraz juniorzy. 

Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru 

Jak co roku przybył tłum 
ludzi, aby podziwiać tańce, 
śpiew oraz kulturę naszych 
festiwalowych gości. Działo się 
naprawdę dużo! Zespoły m.in. 
z Polski, Grecji, Indii, Czech, 
Armenii, Meksyku oraz Irlandii 
zachwyciły publiczność. Całości 
dopełnił Rynek Świata oraz tra-
dycyjnie odtańczony polonez na 
strzegomskim rynku. Ostatnim 
akcentem festiwalu były wystę-
py Sylwii Grzeszczak i Future 
Folk. Zainteresowanie tą 
edycją imprezy przeszło naj-
śmielsze oczekiwania. 

B i e n n a l e  
Rzeźby 

VI Strzegomskie 
Biennale Rzeźby 
w Granicie 2014 
przeszło do hi-
storii. Przez 5 ty-
godni 8 artystów 

rzeźbiarzy przemieniało zimny 
kamień w ekspresyjne formy, 
w których zamknęli swoje emo-
cje. Na terenie gminy Strze-
gom rzeźbiło 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. 
Dodaj-

my, 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 także podkre-
ślić, że z kolei rzeźby powstałe 
podczas pięciu poprzednich 
plenerów stanęły wzdłuż ul. 
Al. Wojska Polskiego w Strze-
gomiu. 

Nowy wóz dla strażaków 
Średni samo-

chód ratowni-
czo-gaśniczy 
marki  „Ma-
girus” został 
p r z e k a z a n y 
naszej  gmi-

nie podczas 
w i z y t y 
w Strzego-
miu straża-
ków z nie-
mieckiego 
m i a s t a 

partnerskiego Torgau. Pojazd 
trafił do OSP Jaroszów. 

Droga w Olszanach 
Nowa nawierzchnia drogi 

z mieszanki mineralno-as-
faltowej, pobocza umocnione 
frezowiną, zjazdy na posesje, 
nowa zatoka autobusowa, 
odmulone rowy, oczysz-
czone przepusty pod zjaz-
dami do posesji i remont 
uszkodzonych, a przede 
wszystkim budowa mostu 
dzięki któremu została 
zwiększona przepustowość 
przepływu wody prawie 
o 50%, to efekty przebu-
dowy drogi powiatowej 
w Olszanach. 21 sierpnia 
uroczyście otwarto tam 
prawie 1,8 km odcinek 
drogi powiatowej nr 2919 
D, która wyremontowa-
na została ze środków fi-
nansowych Ministerstwa 
Administracji i Cyfryza-

cji, pozyskanych przez powiat 
świdnicki oraz ze środków 
budżetu gminy Strzegom. 

Plac zabaw przy Koszaro-
wej 

Najmłodsi mieszkańcy ul. Ko-
szarowej w Strzegomiu wreszcie 

doczekali się otwarcia nowego 
placu zabaw, które odbyło się 
29 sierpnia br. Była wielka feta 
i mnóstwo radości. Otwarcie 
połączone było z hucznym fe-
stynem dla całych rodzin.

Lipiec

Sierpień 

Wrzesień 

PodsumowAnie roku 2014 
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Mieszkania komunalne w za-
sięgu ręki

Udzielono 99% bonifikaty 
mieszkańcom gminy Strze-
gom przy jednorazowej zapłacie 
ceny lokalu - przy sprzedaży 
wszystkich pozostałych lokali 
mieszkalnych znajdujących się 
w budynku – oraz 95 % bonifi-
katy - w pozostałych. 

Renowacja cmentarzy 
Strażacy gminy Strzegom kon-

tynuują akcję porządkowania 
poniemieckich cmentarzy. Tym 
razem strażacy porządkują ponie-
miecki cmentarz w Rogoźnicy.

Nowe wiaty
Gmina Strzegom w sierpniu 

wyremontowała blisko 20 wiat 
przystankowych. Teraz w koń-
cu wyglądają schludnie, cieszą 
oczy pasażerów i nie przynoszą 

wstydu mieszkańcom gminy 
Strzegom. 

OSiR w remoncie
20 lat czekaliśmy na remont 

dwóch płyt boiska sportowego 
przy OSiR-ze w Strzegomiu. 
Zadanie jest dotowane kwotą 
2,1 mln zł dwóch z dotacji - 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

Klaster kamieniarski w akcji
Przedstawiciele jednostek sa-

morządu terytorialnego i pod-
miotów prowadzących inwe-
stycje finansowane ze środków 
publicznych spotkali się 16 
października br. w sali Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
II, by rozmawiać o roli kamienia 
naturalnego w zamówieniach 
publicznych. Konferencja od-
była się z inicjatywy burmistrza 

Strzegomia i Klastra Kamie-
niarskiego, była częścią projektu 
„Klaster kamieniarski - od 
konkurencji do kooperacji” fi-
nansowanego ze środków wo-
jewództwa dolnośląskiego. 

Nowy samochód dla OSP
Strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rogoźnicy są zado-
woleni z zakupu nowego samo-
chodu ratowniczo - gaśniczego. 
Będzie on służył wszystkim po-
trzebującym pomocy w wypad-
kach samochodowych, pożarach 
i w innych trudnych sytuacjach 
naszych mieszkańców. Jest 
bardzo dobrze wyposażony 
w sprzęt nie tylko gaśniczy, 
ale także ratowniczy - m. in. 
w aparaty tlenowe i nożyce. 
W zakupie tego samochodu 
dofinansowaniem wsparli gmi-
nę Strzegom: Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
i MSW, komendant główny 
Państwowej Straży Pożarnej 
i marszałek województwa dol-
nośląskiego.

Przystanek na Leśnej
Dobiegły końca wszelkie 

prace związane z budową 
poczekalni autobusowej na ul. 
Leśnej w Strzegomiu. Od 31 
października br. mogą z niej 
w pełni korzystać pasażero-
wie. Przypomnijmy, budynek 
poczekalni zaprojektowano 
w technologii tradycyjnej 
z bloczków gazobetonowych. 

Obiekt - o powierzchni za-
budowy 51,62 m2 - składa 
się z dwóch części: poczekalni 
oraz pomieszczeń higienicz-
no sanitarnych, do których 
prowadzić będą osobne wej-
ścia. W sumie są 3 toalety 
(w tym dla niepełnospraw-
nych), przed poczekalnią - 
ławeczki. Obiekt jest w pełni 
monitorowany.

Nowi radni RM
1 grudnia, w sali 

narad Urzędu Miej-
skiego w Strze-
gomiu odbyła się 
pierwsza sesja Rady 
Miejskiej kadencji 
2014-2018. Radni 
zostali zaprzysięże-
ni i dokonali wybo-
ru przewodniczące-
go, którym został 
Tomasz Marczak. 
Uroczyste ślubo-
wanie złożył Zbi-
gniew Suchyta - 
burmistrz Strzegomia.

Strzegom wykształcił własne 
kadry przewodnickie.

Zakończył się kurs przewodni-
ków LGD „Szlakiem Granitu”. 
Strzegom posiada już własne 
kadry przewodnickie. Kurs został 
dofinansowany prze UM WD. 
Informacje o kadrze dostępne 

w Punkcie Informacji Tury-
stycznej w CAS Karmel.

Odpalenie światełek
5 grudnia 2014 o godz.16.00 

na strzegomskim rynku nastąpiło 
odpalenie światełek. Ku uciesze 
najmłodszych jak co roku pojawił 
się św. Mikołaj i rozdawał prezen-
ty dzieciom i zaprosił do wspól-
nej zabawy. W SCK odbyło się 

przedstawienie 
„W Mikołajko-
wej Krainie”, 
które wysta-
wił Teatrzyk 
Urwis. 

Biał y Orlik 
ruszył

 D z i e c i 
i  m ł o d z i e ż 
w towarzystwie 
św. Mikoła-
ja i Królowej 
Zimy świetnie 
bawili się na lo-
dowisku rozpo-
czynając sezon 

zimowy. Biały Orlik w Strzego-
miu zaprasza.

Wigilia w SCK
Czas przed Świętami Bożego 

Narodzenia wprowadza nas w kli-
mat świąteczny, pełen refleksji 
i zadumy. Sprzyja spotkaniom 
rodzinnym, ale też w gronie zna-
jomych, przyjaciół, osób z którymi 

przez cały rok współpracujemy. 
Jest to też okazja, aby mieszkań-
cy społeczności jaką jest gmina 
mogli wspólnie spędzić czas, 
wysłuchać kolęd, złożyć sobie 
nawzajem życzenia i spróbować 
potraw wigilijnych. Tradycyjnie 
już burmistrz Strzegomia oraz 
Strzegomskie Centrum Kultury 
serdecznie zapraszają na Strze-
gomską Wieczerzę Wigilijną, 
która w tym roku odbędzie się 
21 grudnia, o godz. 16.00 w sali 
balowej SCK II. Podczas spotka-
nia będzie można zakupić stroiki, 
bombki oraz niezwykle oryginalne 
ozdoby świąteczne.

Nowy Rok 2015
Burmistrz 
Strzegomia 
i  S t r z e -
g o m s k i e 
Centrum 

Kultury zapraszają mieszkańców 
Strzegomia i gminy oraz gości od-
wiedzających w tym czasie rodziny 
i swoich znajomych do wspólnego 
powitania Nowego Roku 2015. 
Już o godz. 22.00 zapraszamy do 
odjazdowej imprezy 
z zespołem „nie-
spodzianką” w ryt-
mach disco dance 
oraz z didżejem 
w klimatach pop 
i techno. Tra-
dycyjnie już 
odbędzie się 
loteria 
fan-

towa z cennymi nagrodami. Szkla-
ne butelki powędrują do pojemni-
ków, a szczęśliwcy z prezentami od 
losu do domów. O północy wspól-
ne życzenia i oczywiście niezwykle 
widowiskowe sztuczne ognie. 
W przerwach konkursy „z jajem” 
z nagrodami. Tanecznym krokiem, 
z nagrodami, w szampańskich hu-
morach wejdziemy w Nowy Rok 
w myśl przysłowia „jaki początek, 
taki i cały rok”.

Świetlica w Goczał-
kowie jak nowa 

Z udziałem m. in. 
Pawła Czyszczonia 
- dyrektora Wydziału 
Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszał-
kowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, 
władz samorządo-
wych  S t r z egomia 
i uczestników konkur-
su „Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych 
położonych na terenach so-
łectw gminy Strzegom” oddano 
do użytku zmodernizowaną 
świetlicę wiejską w Goczałko-
wie. Prace remontowe obejmo-
wały przebudowę i rozbudowę 
miejscowej świetlicy z wyko-
naniem instalacji kanalizacji 
deszczowej dla odwodnienia 
budynku. Były one realizowane 
w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”, objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Boisko przy ul. Koszarowej
Trwają prace związane z bu-

dową boiska przy ul. Koszaro-
wej 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 doskona-

łym uzupełnieniem wcześniej-
szych inwestycji. Będzie to obiekt 
wielofunkcyjny o nawierzchni 
poliuretanowej. Dużą atrakcją 
będzie niewątpliwie siłownia 
zewnętrzna. Boisko, wraz z są-
siadującym z nim placem zabaw, 
zostanie oświetlone.

Skrzypek na dachu w LO
To było naprawdę niezwykle fa-

scynujące przeżycie! Mowa oczy-
wiście o przepięknym spektaklu 
„Skrzypek na dachu”, który odbył 

się 15 listopada br. w murach 
szkolnych strzegomskiego 
LO. W przedstawieniu wzięło 
udział 70 aktorów, którzy ze 
względu na ogromne zaintere-
sowanie (ponad 750 widzów) 
wystawili tego dnia aż dwa 
spektakle. Dodatkową atrak-
cję zapewnił czteroosobowy 
zespół „Klezmerado” wyko-
nujący muzykę żydowską 
na żywo. Całemu przedsta-
wieniu uroku dodała piękna 
dekoracja. Warto wspomnieć, 

że oprócz lokalnych mediów 
relację z przedstawienia nagrywał 
Polsat News. Na koniec spek-
taklu najlepszym absolwentom 
LO roku szkolnego 2013/2014: 
Zuzannie Koniecznej i Jaku-
bowi Bednarskiemu wręczono 
stypendia.

Stawiska mają nareszcie świe-
tlicę

Otwarcie nowo wyremontowa-
nej świetlicy w Stawiskach w dn. 

13 listopada br. było wielkim 
wydarzeniem, na które przybyły 
trzy pokolenia mieszkańców wsi. 
Uroczystość poprzedziła narada 
sołtysów, którzy wraz z władzami 
samorządowymi uczestniczy-
li w tej uroczystości. Wreszcie 
mieszkańcy mają swoje miejsce 
do spotkań kulturalno- oświa-
towych.

Remont drogi przy bazylice
Remont drogi gminnej w pobli-

żu Bazyliki Mniejszej w Strzego-
miu został zrealizowany w ramach 
umowy „Zaprojektuj i wybuduj” 
opiewającej na kwotę blisko 34 
tys. zł. W ramach tej kwoty wy-
konano również projekt remontu 
w/w drogi. W zakres prac weszło 
m. in. wykonanie korytowania 
podbudowy oraz nawierzchni 
z kostki granitowej porozbiórko-
wej. Dodać należy, że wykonanie 
w/w prac znacząco wpłynęło na 
estetykę tego miejsca. 

Październik
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Nowo wybrani radni otrzy-
mali  zaświadczenia z rąk 
Józefa Białka, przewodni-
czącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej  w Strzegomiu 
i złożyli uroczyste ślubowa-
nie. W skład Rady Miejskiej 
w Strzegomiu kadencji 2014 
– 2018 weszli: Sabina Elżbie-
ta Wiktorowicz, Władysław 
Halczuk , Rober t Ś ląz ak , 
Cezary Leszek Włodarczyk, 
Monika Kozłowska, Marta 
Ewa Zięba, Tomasz Kamil 
Marczak , Paweł Tadeusz 
Mosór, Janusz Ignacy Fla-
man, Krzysztof Grzegorz 
K aszub , Zdzisław Stani-
sław Kudyba, Paweł Mariusz 
R udnic ki , Roman K arol 
Asynger, Tadeusz Stanisław 
Zarzycki, Krystyna Teresa 
Lewicka , Zbigniew Józef 
Miłek , Ry sz ard Tadeusz 
Żmijewski, Tomasz Robert 
Jeziorski, Andrzej Antoni 
Sz cz epanik , P iotr  Jakub 
Szmidt, Stanisława Górska. 
Spośród obecnych 21 radnych 
wybrano przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu, którym został Tomasz 
Marczak, otrzymując prawie 
100% poparcie. Po przekaza-
niu łańcucha, jako insygnium 

władzy samorządowej, nowy 
przewodniczący poprowadził 
dalsze obrady sesji. Uroczyste 
objęcie obowiązków przez 
Zbigniewa Suchytę, burmi-
strza Strzegomia nastąpiło 
z chwilą złożenia wobec Rady 
Miejskiej ślubowania o na-
stępującej treści: Obejmując 
urząd burmistrza, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wier-
ności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców 
gminy. W toku expose bur-
mistrz wypowiedział trzy ma-
giczne słowa - przepraszam, 
proszę i dziękuję. – Dziękuję 
społeczeństwu za wspaniałą, 
dotychczas nie notowaną fre-
kwencję wyborczą, za mądrość 
wyboru, wsparcie, pomoc i za-
angażowanie oraz za zaufanie, 
jakim mnie obdarzono. Prze-
praszam, jeśli nie jestem taki, 
jakim według was powinie-
nem być, ale ja zawsze jestem 
sobą i można na mnie polegać. 
Proszę, byście Państwo za-
wsze byli ze mną, żebyśmy 
działali zawsze razem, bo 
razem zrobimy jeszcze wię-
cej – komentował burmistrz. 
Pod koniec sesji posypały się 

gratulacje, kwiaty, życzenia 
i zabrzmiała pieśń „Życzymy, 
życzymy”, wykonana przez 
uczestniczących w obradach 
mieszkańców, przedstawicieli 
chóru „Retro” i zespołu folk-
lorystycznego „Kostrzanie”. 
Wybór Zbigniewa Suchyty 
na stanowisko burmistrza 
Strzegomia oraz wybór nowe-
go składu Rady Miejskiej jest 
efektem społecznego zaufania 
i poparcia, jakim obdarzyli ich 
wyborcy. Życzymy więc wy-
trwałości w pracy i w dążeniu 
do realizacji planowanych za-
dań i wyzwań, oczekiwanych 
przez społeczność miasta 
i gminy. 

Gk 

I sesja nowej Rady Miejskiej 

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2014-2018

Wybór Zbigniewa Suchyty na burmistrza Strzegomia oraz wybór nowego składu Rady Miejskiej jest efektem społecznego zaufania i poparcia

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, I sesja Rady 
Miejskiej kadencji 2014-2018, została zwołana przez Ko-
misarza Wyborczego w Wałbrzychu, postanowieniem z dnia 
25 listopada 2014 r., a poprowadził ją najstarszy wiekiem 
członek nowej rady - Władysław Halczuk. 

roman asynger janusz flaman stanisława Górska
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Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2014-2018

władysław Halczuk tomasz jeziorski krzysztof kaszub

tomasz marczak zbigniew miłek Paweł mosór

monika kozłowska zdzisław kudyba krystyna lewicka
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Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2014-2018

Paweł rudnicki andrzej szczepanik Piotr szmidt

tadeusz zarzycki marta zięba ryszard Żmijewski

robert Ślązak sabina wiktorowicz Cezary włodarczyk
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Boże Narodzenie    jest w naszych sercach 
Już wkrótce rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Już niebawem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, w gronie 

najbliższych podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia. Ogarnie nas wzruszenie i popłynie niejedna łza, gdy 
wspomnimy tych, którzy odeszli, a jeszcze tak niedawno byli z nami. Zjednoczymy się podczas wigilijnej wieczerzy 
i pójdziemy kolejny raz na Pasterkę. W tę świętą noc ludzie garną się do siebie, wybaczają urazy, skłaniają się ku 
pojednaniu. Cichną waśnie i spory. Stajemy się jakby jedną wielką, miłującą się rodziną. Przeżywając liturgię tych 
świąt chciałoby się zawołać za J.W. Goethe: „Trwaj chwilo, jesteś piękna!” To tylko od nas zależy, czy przepiękny, 
świąteczny klimat wzajemnej miłości i pokoju będziemy w sobie pielęgnować, czy go zagubimy gdzieś w codziennej 
gonitwie. Wigilia i święta Narodzenia Pańskiego są dowodem na to, że miłość, radość i pokój mogą zapanować 
między ludźmi i trwać. 

Burmistrz Strzegomia
 Zbigniew Suchyta

Szanowni państwo!

Adwent
Etymologia słowa Adwent 

wywodzi się z języka łacińskiego 
adventus i oznacza przyjście. To 
okres oczekiwania na powtórne 
przyjście Jezusa Chrystusa i trwa 
do zmierzchu 24 grudnia. Na ad-
went składają się cztery niedziele 
adwentowe. Jest to czas pokuty 
i przygotowania się do jednego 
z najważniejszych świąt, czasu 
pojednania z Bogiem i ludźmi. 
Tradycją w kościele katolickim 
są odprawiane w tym okresie 
o świcie msze - zwane roratami. 
Są to msze ku czci Maryi Panny, 
na pamiątkę tego, że przyjęła 
nowinę od archanioła Gabriela, 
zwiastującego, iż zostanie Matką 
Syna Bożego. 

W tradycji chrześcijańskiej 
– święto upamiętniające naro-
dziny Jezusa Chrystusa. Jest to 
stała uroczystość liturgiczna 
przypadająca na 25 grudnia. 

Wigilia świąt
W Polsce wieczerzę wigilijną 

rozpoczyna się wraz z pojawie-
niem się na niebie pierwszej 
gwiazdy. Czyni się tak na pa-
miątkę gwiazdy betlejemskiej, 
którą, według ewangelisty św. 
Mateusza, ujrzeli Mędrcy zwani 
Trzema Królami. Zwyczaj ten 
był i nadal jest głęboko zako-
rzeniony w polskiej kulturze. 
Wspomina o nim m.in. Wła-
dysław S. Reymont w „Chło-
pach” oraz Maria Dąbrowska 
w „Uśmiechu dzieciństwa”. 
Oskar Kolberg stwierdza, że 
jest to bardzo stary zwyczaj 
przestrzegany w rodzinach 
katolickich.

Biały obrus na stole
Biel obrusa wigilijnego stołu 

przypomina nieskazitelność 
ołtarza, czystość intencji i dobrą 
wolę zasiadających do kolacji.

Siano
Pod biały obrus na wigilijnym 

stole kładziemy garstkę siana. 
Symbolizuje ono żłóbek, w któ-
rym leżało Dzieciątko. Dawniej 
ustawiano także w kątach izby 
snopy zboża. Miało to zapewnić 
urodzaj i dobrobyt.

Opłatek 
Najważniejszym i najbardziej 

wzruszającym momentem było 
i jest dzielenie się poświęconym 
opłatkiem. Nazwa „opłatek” po-
chodzi od łacińskiego słowa „obla-
tum”, czyli dar ofiarny. Opłatkiem, 
świętym chlebem, dzielimy się 
na znak pojednania, miłości, 
przyjaźni i pokoju. Opłatek znali 
już najwcześniejsi chrześcijanie 
– otrzymywali go ci, którzy nie 
byli na mszy. Dzisiaj jest to już 
wyłącznie polski zwyczaj, którego 
najważniejszym przesłaniem jest 
pojednanie. Praktyka pieczenia 
chleba przaśnego, niekwaszone-
go, takiego, jakiego używał Pan 
Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, 
pochodziła z czasów biblijnych, 
od Mojżesza i zachowała się 
w Kościele do dziś, choć obecnie 
ten chleb ma inny wygląd, jest 

bielszy, cieńszy i delikatniejszy. 
Opłatki, jakie my dziś znamy jako 
pierwsi zaczęli wypiekać zakonni-
cy z klasztoru benedyktyńskiego 
we Francji. Stamtąd zwyczaj ten 
rozpowszechnił się na całą Eu-
ropę i wraz z chrześcijaństwem 
przybył także do Polski. Opłatek 
używany był jednak wyłącznie do 
mszy św. i do konsekracji komu-
nikantów dla wiernych. Dopiero 
od XV wieku stał się bardziej 
popularny, kiedy nastąpił jego 
masowy wypiek. Był przekąską 
do wina, środkiem do pieczęto-
wania listów, smarowany miodem 
był przysmakiem dzieci. Dzisiaj 
dzieląc się opłatkiem ofiarujemy 
drugiej osobie naszą wdzięczność 
i przebaczenie, pojednanie i znak 
pokoju.

Wieczerza wigilijna
Słowo „wigilia” pochodzi od ła-

cińskiego słowa „vigiliare” i ozna-
cza nocne czuwanie. W kościele 
katolickim określa się tak dni 
poprzedzające ważniejsze świę-
ta. Najbardziej jednak słowo 
to kojarzymy z dniem przed 
Bożym Narodzeniem. Wigilia 
przyjęła się w Polsce w XVIII 

w. Wieczerza wigilijna jest naj-
bardziej uroczystym i wzrusza-
jącym wieczorem roku, czasem 
wzajemnego zbliżenia, miłości, 
zadumy i ocalenia od zapomnie-
nia starych zwyczajów. Wigilie 
rozpoczynamy wraz z ukazaniem 
się pierwszej gwiazdy. Jest ona 
symbolem gwiazdy betlejemskiej 
prowadzącej pasterzy do Betle-
jem. Po modlitwie wszyscy dzielą 
się opłatkiem i składają sobie 
życzenia, po czym zasiadają do 
wieczerzy. Przy wigilijnym stole, 
według dawnej polskiej tradycji, 
powinno się zostawić wolne miej-
sce dla niespodziewanych gości. 

Wolne miejsce przy stole 
Znany i powszechny obecnie 

w Polsce jest zwyczaj pozosta-
wiania wolnego miejsca przy stole 
wigilijnym. Miejsce to przezna-
czone bywa przede wszystkim 
dla przygodnego gościa. Zbigniew 
Kossak pisze, że „ktokolwiek 
zajdzie w święty wieczór wigi-
lijny, zajmie to miejsce, będzie 
przyjęty jak brat”. Pozostawiając 
wolne miejsce przy stole wyra-
żamy również pamięć o naszych 
bliskich, którzy nie mogą świąt 
spędzić z nami. Miejsce to może 
również przywodzić nam na myśl 
zmarłego członka rodziny.

Święta Bożego Narodzenia

Choinka 
Na wigilię Bożego Naro-

dzenia niemal każda polska 
rodzina umieszcza w swoim 
mieszkaniu i dekoruje choinkę. 
Jest to jedna z najmłodszych 
tradycji wigilijnych. Początko-
wo, w tym również na ziemiach 
polskich, popularna była „jo-
dlka”, czyli wierzchołek sosny, 
jodły lub świerku zawieszony 
u pułapu. Drzewko to miało 
chronić dom i jego mieszkań-
ców od złych mocy. Choinka 
w obecnej formie przyjęła się 
w Polsce dopiero w XVIII w. 
i zwyczaj ten przeniósł się 
z Niemiec. Kościół był 
początkowo niechęt-
ny temu zwyczajo-
wi, lecz szybko 
nadał  choince 
chrześci jańską 
symbolikę „bi-
blijnego drzewa 
wiadomości dobra 
i zła”, pod którym 

rozpoczęła się historia ludzko-
ści. Choinkę wnosi się do domu 
w dniu, w którym wspominamy 
pierwszych ludzi - Adama 
i Ewę. Na choince nie może 
zabraknąć jabłek, bo właśnie 
te owoce były na owym bi-
blijnym drzewie, a ponadto 
jabłko symbolizuje zdrowie.

Prezenty pod choinką
Zwyczaj wręczania pre-

zentów pomaga nam rozu-
mieć postać Jezusa, będą-
ca darem Boga Ojca dla 
człowieka, przypomina 

o  p i e r w-

szych pasterskich darach, 
a także o wzajemnym obdaro-
wywaniu się pierwszych chrze-
ścijan. Powszechna praktyka 
wzajemnego obdarowywania 
się prezentami (zwłaszcza 
dzieci) związana była pierwot-
nie z kultem i życiorysem św. 
Mikołaja, biskupa diecezji Bari 
z Włoch, wielkiego jałmużnika 
żyjącego w IV wieku. Jego 
niezwykła hojność, troska 
o biednych, stały się symbo-
lem i uosobieniem miłości 
każdego bliźniego. Dzi-
siejszą tradycję wręczania 
świątecznych prezentów 
zawdzięczamy Marci-
nowi Lutrowi, który 
w 1535 roku domagał 
się, aby protestanci 
zaniechali „zwycza-
ju św. Mikołaja”, 
a prezenty dawali 
swoim dzieciom 
jako dar same-
go Dzieciątka 
Jezus.

W Polsce wieczerza wigilijna 
składa się z dwunastu postnych 
dań. Najpopularniejsze potrawy 
wigilijne w dawnych czasach to: 
barszcz z uszkami, zupa grzybowa, 
karp w galarecie, kompot z suszu, 
groch z kapustą, kutia, pierogi 
z kapustą i grzybami. Dzisiaj 
podaje się zupę grzybową, barszcz 
z uszkami, kapustę z grzybami, 
karpia, śledzie, struclę z makiem, 
kompot z suszonych owoców. 
Tradycja mówi, że każdej potrawy 

trzeba koniecznie spróbować, bo 
to zapewni mu szczęście na cały 
rok. Wszystkim daniom wigilij-
nym przypisywano symboliczne 
znaczenie, np. chleb-dobrobyt 
i początek nowego życia, ryba 
przypominała o chrzcie, zmar-
twychwstaniu oraz nieśmier-
telności, groch-chronił przed 
chorobami, mak był symbolem 
płodności, jabłko miało chronić 
przed bólem gardła, a orzech 
przed bólem zębów.

Potrawy wigilijne
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Boże Narodzenie    jest w naszych sercach 
Szopka 

Szopka bożonarodzeniowa 
zwyczajowo ustawiana jest pod 
choinką. Przedstawia ona wnę-
trze stajni betlejemskiej w noc, 
podczas której narodził się Jezus 
Chrystus. W każdej szopce 
znajduje się mały Jezus, Maria 
oraz Józef. Już niedługo zapra-
szamy serdecznie wszystkich 
mieszkańców naszej gminy – 
szczególnie tych najmłodszych 
- do odwiedzenia pięknej szop-
ki, która stanie przed Bazyliką 
Mniejszą w Strzegomiu. Będzie 
to na pewno wielkie i niezapo-
mniane przeżycie. 

Uwielbiają go wszyscy - dorośli 
i dzieci, bogaci i biedni, mieszkań-
cy dużych miast i małych miaste-
czek. Święty Mikołaj odwiedza 
nas 6 grudnia lub w wieczór 
wigilijny. Wieść głosi, iż urodził 
się na przełomie wieków III 
i IV w Turcji. Krąży o nim wiele 
legend. Niegdyś był patronem 
żeglarzy i wędrownych kupców. 
Chronił ich od niebezpieczeństw 
podróży i zapewniał powodzenie 
w handlu. Patronował też wielkim 
przedświątecznym jarmarkom. 
Urodzeni 6 grudnia chłopcy do-
stawali imię - Mikołaj. Niektóre 
miasta uczyniły go swoim patro-

nem: Nowy Jork, Amsterdam. Za 
opiekuna obrali go również uczeni, 
pasterze, bankierzy, a nawet więź-
niowie. Święty Mikołaj ukończył 
seminarium duchowne i przez 
wiele lat był biskupem Miry, 
portowego miasteczka w Azji 
Mniejszej. Był człowiekiem wiel-
kiego serca, pomagał biednym 
i potrzebującym. Rozdał cały 
swój majątek ubogim. Prawdo-
podobnie czynił też cuda. Obecnie 
Święty Mikołaj przynosi co roku 
prezenty 90 milionom dzieci na 
całym świecie. Zostawia je pod 
poduszką, w skarpetach, bucikach 
czy pod choinką.

Nazwa „jasełka” pochodzi od 
słowa „jasła”, czyli żłób bydlęcy 
w stajni. Od tego „żłobu” powstał 
żłóbek, a od „jasła” - jasełka, w któ-
rych głównym elementem jest 
żłóbek z małym Dzieciątkiem. 
Były okresy w naszej historii, gdy 
zabraniano wystawiania jasełek, 
tak było w zaborze pruskim i ro-
syjskim w czasie niewoli narodo-
wej, jak również w okresie ostatniej 
wojny czy w czasach stalinizmu. 

Jasełka zawsze rozpoczynają się 
sceną zbudzenia pasterzy przez 
aniołów. Zawsze jest też w nich 
scena na dworze okrutnego króla 
Heroda, jest śmierć krążąca wo-
kół jego tronu, która kosą ścina 
mu głowę, jest niesforny diabeł 
namawiający go do zabicia dzieci 
w Betlejem. Jest oczywiście Święta 
Rodzina przy żłóbku małego Je-
zusa, są pasterze i Trzej Królowie 
przychodzący z darami.

Wyraz "kolęda" pochodzi 
od łacińskiego słowa calendae, 
oznaczającego pierwszy dzień 
miesiąca. Kolęda w Polsce ozna-
cza przede wszystkim pieśń 
religijną, związaną tematycznie 
z narodzinami Chrystusa. Naj-
starsza polska kolęda „Zdrów 
bądź królu anielski” pochodzi 
z 1424 roku. Niektóre kolędy 
autorskie znane są od wieków: 
„Przybieżeli do Betlejem paste-
rze” i „Przy onej górze” Jana Żab-
czyca, „Bóg się rodzi” Franciszka 

Karpińskiego, „Mizerna, cicha” 
Teofila Lenartowicza. W Polsce 
liczba znanych i opisanych kolęd 
osiąga ponad pół tysiąca. Dziś 
tradycją jest śpiewanie kolęd 
przy choince, po uroczystej 
wieczerzy wigilijnej. Słowo ko-
lęda ma jeszcze inne znaczenia: 
chodzenie po kolędzie, kolędo-
wanie - zwyczaj obchodzenia 
domów przez kolędników ze 
śpiewaniem kolęd i pastorałek 
z przedstawieniami o narodze-
niu Pańskim oraz duszpasterskie 
odwiedziny księży u parafian po 
świętach Bożego Narodzenia.

Kolędy 

Magia Świętego Mikołaja 

Jasełka to już tradycja 
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Amatorski Klub Spor-
towy w Strzego-
miu (AKS): najwięk-
szy klub sportowy 

w naszej gminie. W ofercie 
klubu jest aktualnie aż 7 
różnych dyscyplin spor-
towych: judo, tenis stoło-
wy, wspinaczka sportowa, 
łucznictwo, lekkoatlety-
ka, siatkówka i oczywiście 
piłka nożna. W klubie na 
co dzień ćwiczy kilkaset 
osób – w różnym wieku. 
Prezesem AKS-u jest Wie-
sław Witkowski.

Festiwal Folkloru: Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru to impreza, która 
od wielu już lat wyznacza miejsce 
Strzegomia na kulturalnej mapie 

Polski. Co roku do Strzegomia zjeżdżają 
zespoły folklorystyczne ze wszystkich 
stron świata. Prezentowały one różno-
rodne formy folkloru od obyczajów Da-
lekiego Wschodu (Chiny, Magadan, Korea, 
Sri Lanka, Indie,), kraje Afryki (Zair, Togo, 
Algieria), prawie wszystkie kraje Europy po 
Amerykę Północną i Południową (Kanada, 
Argentyna, Stany Zjednoczone, Paragwaj, 
Peru, Meksyk, Martynika, Kolumbia, Domi-
nikana).W mijającym roku odbyła się 23. 
edycja Festiwalu.

Chmura Jan: pro-
fesor, znany na 
całą Polskę fi-
zjolog sportu, 

„Honorowy Obywatel 
Strzegomia”, ekspert 
w wielu mediach – 
głównie sportowych, 
niekwestionowany au-
torytet, z zamiłowania 
maratończyk. Ostat-
nio ukończył słynny 
nowojorski maraton. 
Stawia sobie ambitne 
cele, które następnie 
z aptekarską dokład-
nością realizuje. 

Hi p o -
drom 
im. 14 
P u ł -

ku Ułanów Ja-
z ł o w i e c k i c h 
w Morawie. To 
na nim co roku 
rozgrywane są 
zawody Pucha-
ru Świata we 
Wszechstron-
nym Konkursie 
Konia  Wierz -
chowego.

Krzyżowa Góra: (Kromoła, Boża Męka, Góra 
Płaczu lub Krwawa Góra) – szczyt o wy-
sokości 354 m n.p.m. w południowo-za-
chodniej Polsce na Przedgórzu Sudeckim, 

na Wzgórzach Strzegomskich. Należy do Korony 
Sudetów Polskich. Wzniesienie położone jest na 
północny zachód, od miejscowości Strzegom, na 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, w południo-
wej części Wzgórz Strzegomskich, w Grzbiecie 
Południowym tego pasma. Bazaltowe wzniesie-
nie o stromych zboczach, z płaskim wyrazistym 
kopulastym wierzchołkiem. Na szczycie znajduje 
się kamienna platforma widokowa z wiodącymi 
na nią schodkami oraz kilkukrotnie odnawiany 
i restaurowany krzyż, od którego góra wzięła na-
zwę, a który postawiono w 1845 w stulecie bitwy 
pod Dobromierzem w czasie wojen śląskich.

Bazylika Strzegomska: najcenniejszy zabytek mia-
sta, jeden z największych kościołów na Dolnym 
Śląsku (długość nawy 76 metrów, wysokość do 26 
metrów, szerokość korpusu 26 metrów). Początko-

wo kościół należał do Joannitów, zaś parafia przy tym 
kościele została erygowana w XVI w. Od 2002 r. świątynia 
jest Bazyliką Mniejszą. Przykład wspaniałej architektury 
gotyckiej w Polsce i na Śląsku. Kościół ten jest bogaty 
w cenne dzieła rzeźby architektonicznej oraz rzemiosła 
artystycznego głównie z XIV-XV w.
 
Biennale Rzeźby w Granicie: to wyjątkowe artystyczne 
wydarzenie, podczas którego spotykają się wybitni rzeź-
biarze, żeby ze strzegomskiego granitu tworzyć niezwykłe 
dzieła. W 2014 r. Biennale odbyło się już po raz szósty. 
Rzeźby wykonane podczas tych artystycznych spotkań 
można podziwiać na terenie Strzegomia. 

Granit: eksploatacja granitu na 
skalę przemysłową rozpoczęła się 
w końcu XIX w. W masywie Strze-
gom - Sobótka granit wydoby-

wany jest z kilkunastu kamieniołomów. 
Ze strzegomskiego granitu produkuje 
się głównie kostkę brukową, krawężniki 
i płyty chodnikowe. Ze strzegomskiego 
kamieniołomu pochodzi obecna ko-
lumna Zygmunta w Warszawie, a strze-
gomskie granity mają także swój udział 
w powstaniu warszawskiego Pomnika 
Bohaterów Getta, Pomnika Obrońców 
Westerplatte, czy Pomnika Tiergarten 
w Berlinie. Wydobycie i obróbka granitu 
pozostają do dzisiaj najważniejszą gałę-
zią strzegomskiego przemysłu. 

Dla Wszystkich: gaze-
ty ewangelizacyjne 
wydawane w mieście 
w latach 1901-1918 

w języku polskim. Pismo to 
drukowane w nakładzie oko-
ło 3 tys. egzemplarzy uka-
zywało się w Wydawnictwie 
i księgarni sortymentowej 
literatury i sztuki chrześci-
jańskiej powstałym w 1900 r. 
z inicjatywy Reinholda Urba-
na. Przeznaczone było nie tyle 
dla mieszkańców miasta, lecz 
głównie dla polskich ewange-
listów (m.in. w Sycowskim).

Invest Park Sp. z o. o.: Wał-
brzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. W jej skład 
wchodzi podstrefa Strze-

gom, w której aktualnie znaj-
duje się inwestor. Władze mia-
sta oraz lokalna społeczność 
są bardzo przychylnie nasta-
wione wobec nowych inwe-
storów, którym oferuje się 
dogodne warunki. Potencjalny 
inwestor otrzyma w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu kom-
plet informacji o istniejących 
terenach inwestycyjnych oraz 
folder promujący podstrefę 
Strzegom.

Edward Forski: Honorowy 
Obywatel Strzegomia, uro-
dził się 4 czerwca 1916 
r.  w Wierzchosławicach 

k/Tarnowa, nauczyciel gry na 
instrumentach klawiszowych, 
współzałożyciel i chórmistrz chó-
ru parafialnego w Strzegomiu. 
W 1936 r. ukończył Salezjańską 
Szkołę Muzyczną w Przemyślu 
i w tym samym roku swoje losy 
zawodowe połączył ze służbą ko-
ściołowi - pierwotnie w diecezji 
krakowskiej. Od kilkudziesięciu 
lat związany jest z kościołem 
parafialnym pw. św. App. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu.

Ja r o s ł aw  K r z y ż a -
nowski – trener pił-
ki nożnej w AKS-ie 
Strzegom. Szkoli na 

co dzień IV-ligową dru-
żynę seniorów, młodzi-
ków (2002-2004) i naj-
młodszy narybek w gminie 
Strzegom. W przeszłości 
bardzo dobry zawodnik 
– grał m. in. w Zagłębiu 
Lubin, w Wiśle Płock oraz 
za granicą. Najbardziej 
pamiętany ze względu na 
bramkę, którą strzelił 
słynnemu włoskiemu klu-
bowi AC Milan.

Leszek Leo Kantor: ur. 1940, 
polski publicysta żydow-
skiego pochodzenia, obec-
nie mieszkający w Szwecji. 

Urodził się w 1940 roku w Char-
kowie.  W Strzegomiu spędził 
swoje dzieciństwo. Wykłada 
gościnnie na uniwersytetach 
w Polsce. Zasiada w jury wielu 
międzynarodowych festiwali 
filmowych. Organizator wielu 
seminariów, spotkań i sesji na-
ukowych na temat Holocaustu, 
tolerancji oraz praw człowieka 
i obywatela. W ostatnich latach 
kilkakrotnie odwiedził miasto 
swojego dzieciństwa.
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Łaźnie miejskie połączo-
ne z Domem Ludowym: 
otwarte 5 grudnia 
1905 r. były w użyt-

kowaniu Patriotycznego 
Towarzystwa Kobiet. Łaźnie 
wyposażone na owe czasy 
bardzo bogato w wanny, 
natryski, saunę, przygo-
towano tam także kąpiele 
lecznicze. W Domu Ludo-
wym mieściła się biblioteka 
ludowa, czytelnia, szkoła 
gospodarstwa domowego, 
kuchnia dla biednych i sala 
z grami. 

Położenie miasta: Strze-
gom leży w admini-
stracy jnych grani -
cach województ wa 

dolnośląskiego i wchodzi 
w skład powiatu świdnickie-
go. Strzegom, położony na 
16°20' długości geograficznej 
wschodniej i 50°60' szeroko-
ści geograficznej północnej, 
znajduje się w najdalej wysu-
niętej w kierunku północno - 
zachodnim części Przedgórza 
Sudeckiego, wśród granito-
wych i bazaltowych pagórów, 
które przyjęły od miasta na-
zwę Wzgórz Strzegomskich. 

Nepomucen Jan: na Rynku w Strzegomiu 
stoi barokowa figura św. Jana Nepomu-
cena z 1735 roku. W tym roku obiekt był 
w trakcie remontu. Przywrócono mu 

utracone na rzecz wandali dłonie oraz przed-
ramię, a także przetrąconą aureolę. Podczas 
remontu opiewającego na kwotę 24 tysięcy doda-
no pomnikowi nowy atrybut, czyli krzyż. Warto 
wspomnieć, że św. Jan Nepomucen zginął śmiercią 
męczeńską, gdyż odmówił wyjawienia tajemnicy 
spowiedzi. W ramach zemsty został zepchnięty 
przez króla Wacława do Wełtawy. Figury Jana 
Nepomucena umieszczane są w różnych miejscach 
- najczęściej przy mostach i skrzyżowaniach dróg. 
Mają chronić przed powodziami, również susza-
mi. Święty Jan Nepomucen jest także patronem 
spowiedników.

Torgau:  jedno z 4 
miast partnerskich 
Strzegomia. To prze-
piękne miasto poło-

żone na zachodnim brzegu 
Łaby w odległości 55 km od 
Lipska i 95 km od Drezna. 
Malowniczy krajobraz 
złożony z soczyście zie-
lonych lasów, tonących 
w kwiatach łąk z wkompo-
nowanymi w nie licznymi 
zabytkami architektury, 
czyni to miasto centrum 
kulturalnym południowo- 
wschodniej Saksonii. 

Walenty Wyrwa: uro-
dził się 26 grud-
n i a  1 9 1 4  r . 
w Rotthausen, 

a zmarł 20 stycznia w 2010 
r. w Strzegomiu. Pierwszy Ho-
norowy Obywatel Strzegomia, 
kronikarz, pasjonat historii 
Dolnego Śląska, członek To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej. Ukoronowa-
niem jego pracy historycznej 
jest książka „Obiekty sakral-
ne Strzegomia”. Kroniki Wa-
lentego Wyrwy są nieoce-
nionym źródłem informacji 
o historii Strzegomia. 

Mo r awa :  w  t e j 
maleńkiej pod-
s t r z e g om s k i e j 
wsi od wielu lat 

rozgrywany jest Puchar 
Świata w WKKW. Do gminy 
Strzegom zjeżdżają naj-
większe sławy jeździectwa 
na świecie – z medalista-
mi  igrzysk olimpi jskich, 
mistrzostw świata i  mi -
strzostw Europy. Ostatnie 
edycje zawodów w Mora-
wie zdominował Michael 
Jung z Niemiec – największa 
gwiazda tej dyscypliny.

Retro: Zespół wo-
kalno - muzyczny 
„Retro” powstał 
w czerwcu 2002 

r. pod nazwą "Chór Re-
tro". Działa przy Za-
rządzie Regionalnym 
Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i In-
walidów w Strzegomiu. 
Obecnie liczy ok. 20 osób 
- emerytów i rencistów. 
W swoim repertuarze po-
siada piosenki biesiadne, 
ludowe, góralskie i inne. 
Nagrał płyty CD i DVD 
z tymi piosenkami.

Via Sacra: szlak „Via Sacra” to szlak tu-
rystyczny powstały w 2005 roku. Łączy 
wyjątkowe miejsca sakralne, obiekty 
architektury i dzieła sztuki na styku 

trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech, w eu-
roregionie Nysy. Dla osób, które chcą odbyć 
ciekawą historię Towarzystwo Marketingowe 
Górnych Łużyc i Dolnego Śląska stworzyło 
szlak turystyczny łączący obiekty sakralne. 
Miasto Strzegom w porozumieniu z Fundacją 
św. Jadwigi w Morawie poczyniły starania, aby 
Strzegom i Morawa leżące na trasie szlaku mo-
gły oficjalnie stać się partnerami „Via Sacry”. Po 
wspólnych ustaleniach, zdecydowano, iż Pałac 
w Morawie spełnia wszelkie wymogi historyczne, 
oferuje noclegi, wyżywienie oraz inne usługi, 
jakie powinien spełniać partner „Via Sacry”.

Strzegomski kompleks basenów: 
Są to czwarte w Polsce, a pierw-
sze na Dolnym Śląsku baseny 
wykonany ze stali nierdzewnej. 

Mają m. in. podgrzewaną wodę. Dzię-
ki temu okres korzystania z obiektu 
wydłuża się nawet do pięciu miesięcy. 
Duży basen ma wymiary 50 m długo-
ści i 20 m szerokości. Wyposażony jest 
w dwie trampoliny - jedna ma 3 m 
wysokości, a druga - 1 m. Ponadto są 
4 tory do pływania ze słupkami star-
towymi, ławki i leżanki z masażem, 
grota sztucznej fali, rwąca rzeka, 
masaże ścienne, masaż karku, siatka 
do wspinaczki z wyspą i zjeżdżalnia 
o długości 71,5 m. 

Ułani w Strzegomiu:  14 Pułk 
Ułanów Jazłowieckich, oddział 
kawalerii Wojska Polskiego II 
RP, kawalerii pancernej PSZ na 

Zachodzie oraz oddział partyzancki Ar-
mii Krajowej. To ich imię nosi Hipodrom 
w Morawie.
 
Ułani Legii Nadwiślańskiej, Legia Nad-
wiślańska: polska jednostka powstała 31 
marca 1808 roku w wyniku przemiano-
wania tworzonej od wiosny 1807 roku 
na mocy dekretu Napoleona Legii Polsko-
Włoskiej w związku z jej przejściem na żołd 
francuski w królestwie Westfalii. Istniała 
do 18 czerwca 1813. Szlak Ułanów Legii 
Nadwiślańskiej Strzegom- Struga.

Oś r o d e k 
S p o r t u 
i Rekreacji 
(OSiR): nie-

dawno obchodził 
20-lec ie  swojego 
powstania. Aktu-
alnie trwa moder-
nizacja  ob iektu , 
który już wkrótce 
będzie jednym z naj-
nowocześniejszych 
w okolicy. Aktual-
nie dyrektorem OSi-
R-u jest Grzegorz 
Luszawski. 

zbazaltu.pl: Strzegom doczekał się ga-
lerii zbazaltu.pl., w której są dostępne 
pamiątki regionalne przede wszystkim 
z głębi strzegomskiej ziemi – granitu. 20 

czerwca br. w samo południe otwarto Galerię 
zbazaltu.pl., w której będzie można obejrzeć 
oraz zakupić granitową kolekcję – naszyjni-
ki, bransoletki, kolczyki, breloki; minerały; 
także galanterię kamienną - wazony, patery 
i świeczniki; oraz takie pamiątki regionalne 
jak ręcznie malowane porcelanowe kubki, 
jedwabne chusty, publikacje i oczywiście pocz-
tówki z granitem i bazaltem w roli głównej. 
Kolekcja eleganckiej biżuterii w wersji kla-
sycznej oraz o nowoczesnym wzornictwie 
łączy kamień naturalny (nie tylko granit 
strzegomski) ze szlachetnym srebrem. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 16 grudnia 201422 HArmonogrAm odBioru odPAdów w 2015 r.

ODPADY SUCHE – samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

STYCZEŃ 5,19 7,20 8,21 9,22 10,23

LUTY 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

MARZEC 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

KWIECIEŃ 7,20 8,21 9,22 10,23 11,24

MAJ 4,18 5,19 6,20 7,21 8,22

CZERWIEC 1, 15 2, 16 3, 17 5, 18 6, 19

ODPADY BIODEGRADOWALNE – samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

STYCZEŃ 5,19 7,20 8,21 9,22 10,23

LUTY 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

MARZEC 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

KWIECIEŃ 7,20 8,21 9,22 10,23 11,24

MAJ 4,18 5,19 6,20 7,21 8,22

CZERWIEC 1, 8, 15, 22 2, 9, 16, 23 3, 10, 17, 24 5, 11, 18, 25 6, 12, 19, 26

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
 SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH

GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V
Agatowa, Al. Wojska Polskiego, 
Ametystowa, Bankowa, 
Bazaltowa, Bukowa, Ceglana, 
Chopina, Cicha, Czerwonego 
Krzyża, Dębowa, Dworcowa, 
Fiołkowa, Granitowa, Jaśminowa, 
Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, 
Kościuszki, Kwarcowa, Legnicka, 
Matejki, Mickiewicza, Mostowa, 
Niecała, Niepodległości, Ofiar 
Katynia, Paderewskiego, 
Promenady, Puławskiego, Reja, 
Różana, Rzeźnicza, Sikorskiego, 
Skalna, Sosnowa, Staffa, Św. 
Anny, Św. Jana, Wałowa, Witosa, 
Wyspiańskiego,

3-go Maja, Andersa, Armii Krajowej, 
Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Czarna, 
Dąbrowskiego, Dembińskiego, Dolna, 
Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, 
Kasztelańska, Konopnickiej, 
Kopalniana, Koszarowa, Kościelna, 
Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, 
Kwiatowa, Leśna, Limanowskiego, 
Lipowa, Malinowa, Milenijna, 
Miodowa, Morska, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, Piłsudskiego, 
Plac Jana Pawła II, Polna, Rybna, 
Rynek, Słoneczna, Starzyńskiego, 
Szarych Szeregów, Szkolna, Św. 
Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, 
Wałbrzyska, Wesoła, Wolska, 
Wrzosowa, Wspólna, Wydobywcza, 
Zielona,

Agrestowa, 
Al. Woj. 
Polskiego 
od nr 78 
do końca, 
Anielewicza, 
Bartoszówek, 
Graniczna, 
Gronowska, 
Jagodowa, 
Jaroszów , 
Międzyrzecze, 
Morawa, 
Rusko, 
Skarżyce, 
Strzelnicza, 
Winogronowa

Godzieszówek, 
Granica, 
Grochotów, 
Modlęcin, 
Olszany, 
Stanowice, 
Stawiska, 
Tomkowice

Goczałków , 
Goczałków 
Górny, 
Kostrza, 
Żelazów, 
Żółkiewka, 
Wieśnica , 
Rogoźnica
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ODPADY SUCHE – samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

STYCZEŃ 5,19 7,20 8,21 9,22 10,23

LUTY 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

MARZEC 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

KWIECIEŃ 7,20 8,21 9,22 10,23 11,24

MAJ 4,18 5,19 6,20 7,21 8,22

CZERWIEC 1, 15 2, 16 3, 17 5, 18 6, 19

ODPADY BIODEGRADOWALNE – samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

STYCZEŃ 5,19 7,20 8,21 9,22 10,23

LUTY 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

MARZEC 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

KWIECIEŃ 7,20 8,21 9,22 10,23 11,24

MAJ 4,18 5,19 6,20 7,21 8,22

CZERWIEC 1, 8, 15, 22 2, 9, 16, 23 3, 10, 17, 24 5, 11, 18, 25 6, 12, 19, 26

BURMISTRZ 
StrzeGomIA 
InFormuJe
Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 
518 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości  stano -
wiących własność gminy 
Strzegom przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 317/B/2014 
i 318/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia,  z  dnia 8 
grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących wła-
sność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania w użytkowanie 
zgodnie z Zarządzeniem 
nr 314/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 4 grud-
nia 2014 roku.

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(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 nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
 - sprzedaży zgodnie 
z  Z a r z ą d z e n i e m  N r 
295/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 12 
listopada 2014 r., Zarzą-
dzeniem Nr 298/B/2014 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 17 listopada 2014 
r., Zarządzeniem Nr 311/
B/2014, Nr 312/B/2014, 
312/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 1 grud-
nia 2014 r.

przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
372, AM – 35, Obr. 5, położo-
na w Strzegomiu przy ulicy 
Piekarniczej o powierzchni 
0,4474 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020412/3. 
Przedmiotowa nieruchomość 
obciążona jest umową najmu 
nr WNZ/74/2013 z dnia 17 
października 2013 r., zgodnie 
z art. 678§1 Kodeksu cywilne-
go nabywca nieruchomości 
wstępuje w stosunek najmu 
na miejsce zbywcy nierucho-
mości.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 246.830,00 zł
Wadium - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
16.01.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 5 miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
65/14 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24 września 2014 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 2 KDGP – tereny 
drogi głównej ruchu przyśpie-
szonego.
Zgodnie z opinią Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strze-
gomiu na nieruchomości działce 
Nr 372, AM-35, Obr. 5 znajdują 
się urządzenia wodociągowe, 
tj.:
- przesyłowa, czynna sieć wodo-
ciągowa Ø 250 PE. Na ww. sieci 

zamontowane są trzy hydranty 
nadziemne DN 80, ww. sieć 
znajduje się w dzierżawie Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Strzegomiu i służy obecnie do 
zaopatrzenia w wodę istnieją-
cego zakładu zlokalizowanego 
na terenie sąsiedniej nierucho-
mości.
- wyłączona z eksploatacji (nie-
czynna) przesyłowa sieć wodo-
ciągowa Ø 160 PE.
W związku z koniecznością 
zachowania podstawowych 
wymagań dotyczących między 
innymi warunków użytkowania 
ww. sieci wodociągowej Ø 250 
PE oraz trzech hydrantów w tym 
utrzymania właściwego stanu 
technicznego tych urządzeń, 
zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także bez-
pieczeństwa konstrukcji należy 
pozostawić pas ochronny o sze-
rokości 3,00 m po obu stronach 
sieci (licząc od skrajni prze-
wodu), stanowiący niezbędne 
minimum dla prawidłowej eks-
ploatacji sieci i hydrantów.
W związku z powyższym opinia 
WIK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pod kątem zabudowy obiektami 
budowlanymi zaopiniowana 
została negatywnie.
W momencie podpisania aktu 
notarialnego sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości usta-
nowiona będzie służebność 
przesyłu, w związku z przebie-
gającą przez tą nieruchomość 
siecią wodociągową Ø 250 PE. 
W umowie sprzedaży zawarte 
będą następujące warunki:
Ustanowienie prawa do utrzy-
mania i eksploatacji przez WIK 
Sp. z o,.o. w Strzegomiu ist-
niejącej sieci wodociągowej Ø 
250- PE oraz trzech hydrantów, 
a w tym prawa dostępu, wejścia, 
przechodu i przejazdu (w tym 
sprzętem ciężkim) osób upo-
ważnionych przez Spółkę WIK 
w Strzegomiu w celu dokony-
wania czynności związanych 
z konserwacją, remontem, mo-

dernizacją, przebudową, usu-
waniem awarii sieci wodociągo-
wej, w tym dokonania wymiany 
tej sieci lub innych niezbędnych 
elementów sieci.
Wydzielanie pasa ochronnego 
o szerokości 3,0 m po obu stro-
nach przewodu wodociągowego 
(licząc od skrajni przewodu) sta-
nowiącego niezbędne minimum 
dla prawidłowej eksploatacji 
sieci wodociągowej.
Obowiązku znoszenia przez 
każdoczesnego właściciela 
nieruchomości obciążonej, 
ograniczeń i zakazów wynika-
jących z istnienia pasa ochron-
nego w tym zakaz wznoszenia 
w pasie ochronnych budynków 
mieszkalnych, budowli, doko-
nywania trwałych nasadzeń 
(drzewa, wieloletnie krzewy 
ozdobne), magazynowania 
towarów i urządzeń, prowa-
dzenie robót ziemnych mogą-
cych spowodować wypłycenie 
sieci wodociągowej, a także 
korzystania z nieruchomości 
obciążonej w sposób zgodny 
z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi sieci 
wodociągowej, ochrony zdrowia 
i życia ludzkiego oraz ochrony 
środowiska. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie tut. Urzędu lub na 
konto Gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
13.01.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 

przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
147, AM – 1, Obr. Stanowice, 
położona w Stanowicach o po-
wierzchni 0,02 ha, dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020686/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-

ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 7.320,00 zł
Wadium - 7400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.01.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo - zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, Sta-
wiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 
r. nieruchomości oznaczone są 
symbolem 8P/U2 tereny zabudo-
wy produkcyjnej i usługowej.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie tut. Urzędu lub na konto 
Gminy Strzegom – Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
19.01.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-

cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-

ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.strze-
gom.pl bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony
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Nazwa trasy jest upamiętnie-
niem więźniów byłego obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen, 
zlokalizowanego we wsi Rogoź-
nica leżącej siedem kilometrów 
od Strzegomia. Z inicjatywą 
wytyczenia szlaku w 1984 r. wy-
szedł wieloletni działacz PTTK 
w Jaworze Henryk Antkowiak. 
Początkowo trasa wiodła jedynie 
na odcinku Jawor – Rogoźnica 
(Gross-Rosen). Idea rozbudo-
wy trasy o nowe miejscowości 
zrodziła się w 1985 r. podczas 
jednego z zebrań strzegom-
skiego PTTK. Podstawowym 
impulsem do podjęcia działania 
była chęć doprowadzenia tury-
stów zarówno z Jawora, jak i ze 
Strzegomia do byłego obozu. 
Z uwagi na mocno ograniczone 
środki finansowe trasa została 
oznakowana społecznie przez 
członków „naszego” PTTK. 

Trasa szlaku w obrębie gminy 
Strzegom skoncentrowana jest 
przede wszystkim na najbardziej 
wysuniętej na północny zachód 
części Przedgórza Sudeckiego 
- Wzgórzach Strzegomskich 
(Die Striegauer Berge), cią-
gnących się niemal równolegle 
do Sudetów. Przebiega przez 
najbardziej „górski” fragment, 
tj. pasmo wzniesień pomiędzy 
Strzegomiem i Czernicą zwa-
ne Wzgórzami Rogoźnickimi. 
Szlak Martyrologii wiedzie 

także przez największy w Polsce 
obszar zasobów, ale i eksplo-
atacji skał granitowych. Wszak 
w tak dużej ilości w Polsce 
występują one przede wszyst-
kim w Strzegomiu, Żółkiewce, 
Kostrzy, Rogoźnicy, Borowie 
i Czernicy. Wyroby granitowe 
pochodzące z okolic Strze-
gomia są wykorzystywane na 
szeroką skalę w Polsce i za 
granicą. Do najbardziej zna-
nych obiektów należą monolit 
kolumny Zygmunta w War-
szawie, pomnik Westerplat-
te w Gdańsku, pomnik Jana 
XXIII we Wrocławiu, budow-
le hydrotechniczne w Belgii 
i Holandii a także wiele obiek-
tów budowlanych w Berlinie, 
Dreźnie czy Hamburgu.

Jak należy ubrać się na wy-
cieczkę? Klimat panujący na 
Wzgórzach Strzegomskich jest 
bardzo podobny do klimatu 
pozostałej części Przedgórza 
Sudeckiego. Do najbardziej 
pochmurnych miesięcy należą: 
grudzień i styczeń, najmniej 
sierpień. Z kolei najwięcej sło-
necznych dni wypada we wrze-
śniu. Jakie zwierzęta możemy 
spotkać na szlaku? Obecnie 
na obszarze Wzgórz Strze-
gomskich występują: sarna, lis, 
kuna leśna, rzadziej dzik i zając 
szarak. 

Łukasz Grzelik 

Historyczny Szlak Martyrologii
Biało-niebiesko-biały szlak prowadzący z Jawora do Strze-
gomia to kolejny ze szlaków pieszych, ale również i histo-
rycznych, przebiegających przez teren gminy Strzegom. 

Szczegółowy przebieg szlaku:
Jawor –Paszowice – Czernica – Czeska Góra – okolice Kostrzy – były obóz 
koncentracyjny Gross-Rosen – Gęsie Góry – okolice Żółkiewki – Góra Św. 
Jerzego – Krzyżowa Góra – Strzegom. Z bardziej szczegółową wersją tekstu 
można zapoznać się na stronie www.strzegom.pl. 


