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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
Nasi wystawcy 

Strzegomskie firmy ka-
mieniarskie oraz instytucje 
z nimi współpracujące pre-
zentowały się na strzegom-
skim Rynku. 

 str.6

StrzeGom
Oto zasłużeni 
- odznaczeni 

Kilkanaście osób z gminy 
Strzegom odebrało meda-
le, tytuły i odznaczenia za 
ciężką pracę na rzecz swojej 
małej ojczyzny. 

 str.7

StrzeGom
Plejada gwiazd 

Patrycja Markowska, Ele-
ni, Happysad, Jamal, Casan-
dra, Skaner: to m.in. zespoły, 
które zagrały na Święcie 
Granitu Strzegomskiego. 
Jak bawiła się publiczność? 

 str.9
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Górnictwo odkrywkowe, bę-
dące filarem gospodarki gminy 
Strzegom, obejmuje swym 
zasięgiem 31 okręgów gór-
niczych, 14 czynnych kamie-
niołomów, ponad 300 firm, 
zatrudniających ponad 4 tys. 
pracowników. Na terenie gminy 
działają liczne związki branżo-
we o ogólnopolskim zasięgu: 
Związek Pracodawców Branży 
Kamieniarskiej, Stowarzyszenie 
Kierowników Ruchu Zakładów 
Górniczych, Stowarzyszenie 
Kamieniarzy Ziemi Strzegom-
skiej i Fundacja Bazalt. W 2013 
r. powstał klaster kamieniarski. 
Święto Granitu Strzegomskie-
go to także przegląd możliwości 
kamienia naturalnego – gra-
nitu. W Strzegomiu powstają 
niezwykłe rzeczy z kamienia, 
które przyciągają uwagę swoją 
elegancką i niepowtarzalną for-
mą, nowatorskim spojrzeniem 
na możliwości kamienia i eks-
presją wyrazu. Wiele projektów, 
instalacji kamiennych, monu-
mentalnych rzeźb, pomników 
to niepowtarzalne dzieła sztuki, 
które zasługują na uznanie 
i szeroką promocję. Święto Gra-
nitu Strzegomskiego przybrało 
formę swoistej symbiozy prze-
mysłu, nauki, sztuki i kultury, 
niespotykany w Polsce rodzaj 
święta, jednoczącego społecz-
ność lokalną w duchu eduka-

cji, radości i zabawy. Zawiera 
też artystyczny przekaz starej 
prawdy, że w życiu jest czas na 
ciężką pracę oraz czas na radość 
i zabawę. Szeroki wachlarz 
możliwości granitu zaprezen-
towały na strzegomskim rynku 
stoiska firm kamieniarskich. 
Ich innowacyjna oferta infor-
macyjna i edukacyjna budziła 
wielkie zainteresowanie. Eks-
pozycje pokazały możliwości 
granitu i jego podstawowe 
cechy, jakimi są: nieocenione 
piękno, elegancja, naturalność 
i niepowtarzalność wykonanego 
z niego produktu, który swoją 
trwałością, wytrzymałością 
i odpornością zachwyca  poko-
lenia. Granitowe rzeźby, będące 
efektem pleneru rzeźbiarskiego 

w Strzegomiu, promują z sukce-
sem strzegomski granit w Pol-
sce. Gmina Strzegom może się 
poszczycić także rzeźbiarzami, 
którzy tworzą na jej terenie. Do 

nich należą m.in.: Ewa Solima, 
Jerzy Zysk, Adam Ratkowski. 
Rzeźbę i malarstwo połączyła 
Ewa Solima znajdując sposób 
na przełamanie surowego mate-
riału w delikatny, przyciągający 
oko kamień. To połączenie udo-
wodniło, że nasz szary granit 
może być również wesoły i cie-
kawy. Przykładem tego może 
służyć rzeźba Granitowe Serce 
Polski. Także Artsynteza udo-
wodniła, że takie połączenie jest 
interesującym rozwiązaniem. 
W gminie Strzegom nauka 
wychodzi naprzeciw potrzebom 
przemysłu. Wielkim osiągnię-
ciem było utworzenie w 2011 
r. Technikum Górnictwa Od-
krywkowego, kształcącego ka-
dry dla potrzeb przemysłu 
lokalnego. Godnym uwagi jest 

zaangażowanie pracowników 
Wrocławskiego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w edukację 
młodzieży w ramach Letniej 
Szkoły Projektowania w Ka-
mieniu. Strzegom wypracował 
w ostatnich latach nietypowy 
symbol gminy - Granitowe 
Serce Polski. Małe mieszczące 
się w dłoni serce jest okazjo-
nalnym upominkiem wręcza-
nym gościom odwiedzającym 
gminę. Święto Granitu Strze-
gomskiego jest festiwalem 
możliwości kamienia, branży 
kamieniarskiej i najlepszą pro-
mocją gminy.

Na relację z tegorocznej edy-
cji Święta Granitu Strzegom-
skiego zapraszamy na strony 
6-9.

GK

W środę (18 czerwca br.) 
odbyło się uroczyste otwarcie 
rodzinnego placu integra-
cyjnego, z placem zabaw dla 
dzieci i siłownią „pod chmur-
ką”. Na wydarzeniu pojawili 
się m.in. burmistrz Strzego-
mia- Zbigniew Suchyta, Ma-
riola Franko – HR Manager 
FSB Piekarnia Strzegom Sp. 
z o.o., Krzysztof Czaplicki - 
Prezes Słodowni Strzegom, 
oraz radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. – Dzieci mu-
siały trochę poczekać aż plac 

zabaw będzie gotowy, ale 
nadeszła wreszcie chwila 
jego otwarcia z czego bardzo 
się cieszymy- skomentował 
burmistrz. Do słów przyłączył 
się także Krzysztof Czaplicki. 
- Jestem szczęśliwy, że pomo-
głem sfinansować sprzęt dla 
placu bo wiem, że nie tylko 
młodszym, ale również star-
szym mieszkańcom sprawi 
on wiele radości- dodał. Po 
ciepłych słowach nastąpiło 
uroczyste przecięcie wstęgi, 
po czym na nowo otwarty 

plac zabaw szturmem ruszyły 
dzieci wraz z opiekunami. 
Dużą niespodzianką był wy-
stęp przedszkolaków z PSP 
nr 4 w Strzegomiu, które 
zaprezentowały dwa tańce. 
Dla najmłodszych przygo-
towano mnóstwo atrakcji. 
Każdy z  maluchów mógł 
spotkać się z bajowymi, sym-
patycznymi postaciami, czyli 
Guffim, Pszczółką Mają, 
Tomem i Jerrym, Kubusiem 
Puchatkiem i Kaczką Dzi-
waczką. Strzegomskie Cen-
trum Kultury zorganizowało 
wiele atrakcyjnych konkursów 
z nagrodami. Na każdego 
czekał również smakowity 
poczęstunek. Mieszkańcy 
osiedla Kamionka nie kryli 
swojego zadowolenia. 

Granitowe Serce Polski

Mieszkańcy ul. Bazaltowej mają plac zabaw

Święto Granitu Strzegomskiego łączy przemysł, naukę, sztukę i kulturę. Jest świętem niespotykanym i niepowtarzalnym

Wykonawcą nowej atrakcji dla dzieci był Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu. Wartość tej inwestycji to około 65 tys. zł

Dzieci z osiedla Kamionka wreszcie doczekały się nowego 
placu zabaw, który stanął przy ul. Bazaltowej w Strzegomiu. 
Wykonano nową nawierzchnię, zjazd oraz ogrodzenie. Plac 
wyposażony jest także w urządzenia zabawowe i siłowe, 
które zostały zamontowane przez firmy: FSB Piekarnię 
Strzegom oraz Słodownię Strzegom. 

Święto Granitu Strzegomskiego, już po raz czwarty orga-
nizowane pod taką nazwą, oddaje szacunek i uznanie dla 
branży kamieniarskiej. Wydobycie, obróbka, przeróbka gra-
nitu i produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów kamiennych 
osiągnęły w gminie Strzegom standardy światowe, a firmy 
tu działające zajmują wysokie lokaty w ogólnopolskim 
rankingu, co świadczy o dobrym kierunku wyznaczonym 
w strategii rozwoju przedsiębiorstw. 

Władze Strzegomia szczególnie dziękują sponsorom FSB Piekarni Strzegom 
oraz Słodowni Strzegom za ufundowanie sprzętu niezbędnego do funkcjono-
wania placu zabaw przy ul. Bazaltowej.
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Numery telefoNów urzędu 
MiejsKieGo w strzeGoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz Gminy – (74)8560-
503
skarbnik Gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

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

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

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

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

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

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

Ważne 
telefony

Antonio Parenti był długo-
letnim przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Pavullo, a także 
radnym i pracownikiem Urzę-
du Miejskiego odpowiedzial-
nym za współpracę z zagranicą. 
To z jego inicjatywy w 2002 
roku delegacja miasta Pavullo 
nel Frigniano przyjechała do 
Strzegomia w celu przepro-
wadzenia rozmów o wzajemnej 
współpracy. 

W kwietniu 2003 roku w Pa-
vullo nastąpiło podpisanie 
przez zastępcę burmistrza 
Strzegomia - Wiesława Wit-
kowskiego i burmistrza Pavul-
lo - Vito Tedeschiniego oraz 
Antonio Parentiego, proto-

kołu o wzajemnej współpracy 
miast. 31 października 2005 
roku w Strzegomiu doszło 
do podpisania umowy part-
nerskiej. Ogromne zaanga-
żowanie Antonio Parentiego 
w późniejszych latach wzbo-
gacało współpracę partnerską 
o kolejne obszary działalności 
obu miast. Każda wizyta part-
nerów z Pavullo w Strzegomiu 
nie mogła się odbyć bez jego 
niezwykle skromnej osoby. 
Kolejne delegacje goszczące 
w Pavullo wspominają wielką 
troskliwość i opiekę, którą za-
pewniał ten człowiek o ogrom-
nym sercu. Antonio Parentiego 
zapamiętamy jako człowieka 

mądrego, niezwykle ciepłego 
i przyjaznego. Człowieka, który 
dla wszystkich miał czas i wiele 
życzliwości. Wszystkim służył 

pomocą, nigdy jej nie odma-
wiał. Rodzinie i przyjaciołom 
Antonio składamy szczere 
wyrazy współczucia.

Przypomnijmy, że w ostat-
nim okresie sala widowiskowa 
SCK była zamknięta i wyłączona 
z użytkowania. Głównym powo-
dem tej decyzji były wyniki eks-
pertyz, które wykazały, że dach 
nad salą widowiskową zagrażał 
bezpieczeństwu osób korzystają-
cych z obiektu. W zaistniałej sy-
tuacji jako najbardziej optymalne 
rozwiązanie projektant wskazał 
wymianę dachu na pokrycie 

typu lekkiego, co nie wymagało 
znaczącej naprawy konstrukcji 
stalowej i w przyszłości uniknie 
się problemów z odśnieżaniem 
dachu. Prace związane z prze-
budową dachu rozpoczęły się 
w kwietniu br. Wykonawcą jest 
firma Domex, a koszt tych prac 
to ponad 300 tys. zł. Obiekt 
zostanie oddany do uzytko po 
przeglądzie technicznym.

red

Na uroczystości pojawili się 
m.in. burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta, zastępca 
burmistrza - Wiesław Witkow-
ski, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu - Tadeusz 
Wasyliszyn, przewodniczący 
Komisji Oświaty i Wychowania 
w Radzie Miejskiej - Tomasz 
Marczak oraz naczelnik Wy-
działu Oświaty w UM w Strze-

gomiu - Urszula Podsiadły-
Szubert. Jednakże w tym dniu 
najważniejsi byli uczniowie oraz 
ich rodzice, którzy każdego dnia 
wkładają mnóstwo serca i pracy 
w wychowanie swoich pociech. 
– Pragnę pogratulować Wam, 
drodzy uczniowie za wysiłek 
jaki wkładacie w codzienną na-
ukę, a rodzicom za cierpliwość, 
serce i opiekę, którą sprawujecie 

nad swoimi dziećmi – pod-
kreślał burmistrz Zbigniew 
Suchyta. Ciepłych słów nie 
szczędził także Tadeusz Wa-
syliszyn, którzy stwierdził, że 
na młodych ludzi świat czeka 
otworem, a nauka będzie po-
tęgować w przyszłości i dawać 

owoce. Wielką niespodzianką 
dla wszystkich przybyłych był 
wielki tort, który „wjechał” na 
salę konferencyjną. Na zakoń-
czenie wykonano pamiątko-
we zdjęcie na tarasie Urzędu 
Miejskiego.

Kw

Zmarł pan Antonio 

SCK wkrótce z nowym dachem

Oto nasi zdolni absolwenci

Był bardzo zaangażowany we współpracę partnerską obu miast dzięki czemu stale się ona rozwijała

Obiekt zostanie oddany do użytku po dokonaniu odbioru technicznego czyli jeszcze tego lata…

Niespodzianką dla wszystkich wyróżnionych był wielki tort, który „wjechał” do sali konferencyjnej

Przewodniczący rady 
miejskiej w Strzegomiu 

tadeusz wasyliszyn

Burmistrz Strzegomia
zbigniew Suchyta

Dobiegają końca prace związane z przebudową dachu 
Strzegomskiego Centrum Kultury. Termin zakończenia 
prac budowlanych przewiduje się na 3 lipca br. 

W gminie Strzegom mamy sporą liczbę niezwykle zdolnych 
uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. W tym 
roku 23 osoby zostały specjalnie wyróżnione i nagrodzone 
przez władze Strzegomia. Uroczyste wręczenie dyplomów 
nastąpiło 11 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Nagrodzeni uczniowie:
Karolina Kłosowska, Adrianna Kowalik, Małgorzata Rogala, Paweł 
Wroński, Wiktor Zabijak, Paulina Miziołek, Katarzyna Siekaniec, Błażej 
Kołodziej, Magdalena Czaplińska, Kacper Rutka, Sandra Baranowska, 
Sara Janc, Klaudia Paradowska, Paweł Balawender, Jakub Miszkiewicz, 
Jakub Nejman, Alan Tułacz, Dawid Wójtowicz, Maciej Gap, Wiktoria 
Łobodziec, Nicole Danaj, Katarzyna Mądrzak, Michał Sieczka.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Antonio 
Parenti, wielki orędownik współpracy między miastami 
Strzegom i Pavullo Nel Frigniano we Włoszech.
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czerwiec-lipiec
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

22.06-28.06 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

29.06-05.07 Dobra Apteka Strzegom  
ul. Kościelna 6

tel. 74/649-
12-20

06.07-12.07 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? Strzegomski basen już czynny. Jakie ceny? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

Kompleks basenów odkrytych 
w Strzegomiu - cennik biletów: 
normalny 10,00 zł - dla osób do-
rosłych
ulgowy - 5,00 zł
od poniedziałku do piątku od godz. 
16.00:
•	 normalny	-	6,00	zł
•	 ulgowy	-	3,00	zł
Bilet całodzienny ulgowy dla dzieci, 
młodzieży i studentów - mieszkań-
ców gminy Strzegom
poniedziałek - czwartek - 1,00 zł
Dzieci do lat 6 bezpłatnie.
Karnety:
Karnety 10-dniowe:

1. Karnet ulgowy - 25,00 zł
2. Karnet dla dorosłych - 50,00 zł
3. Karnet rodzinny (max 5 osób) - 

150,00 zł
Nocne pływanie
Cena dla wszystkich 10,00 zł - 
w każdą środę od 21.00 do 23.00
Grupy zorganizowane (kolonie, 
obozy, szkoły):
•	 Dzieci	i	młodzież	-	3,00	zł
•	 Dorośli	-	4,00	zł
Bilety ulgowe przysługują:
•	 Dzieciom,	młodzieży	 szkolnej	

i studentom do 25. roku życia 
po okazaniu ważnej legitymacji 
szkolnej lub studenckiej.

•	 Osobom	po	60.	roku	życia	po	oka-
zaniu dokumentu tożsamości.

•	 Rencistom,	po	okazaniu	ważnej	
legitymacji rencisty lub zaświad-
czenia o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne bezpłatnie 
wraz z opiekunem.

Urząd czynny inaczej
W okresie od 01.07.2014 r. do 
29.08.2014 r. Urząd Miejski w 
Strzegomiu będzie pracował w 
godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek - 
7.00 - 15.00, wtorek 7.00 - 16.30, 
piątek 7.00 - 13.30.

red

Przed budynkiem Zespołu Szkół 
w Strzegomiu, 13 czerwca br. odbył 
się II Festyn „Alkohol nie pomaga 
- postaw na życie”, zorganizowany 
w ramach ogólnopolskiego progra-
mu „Bezpieczni na drodze”.

W eventowej atmosferze uczest-
nicy festynu mogli doświadczyć 
w bezpiecznych, kontrolowanych 
warunkach, na symulatorze jazdy 
samochodem ciężarowym oraz 
autobusem, takich sytuacji, które 
niejednokrotnie prowadzą do nie-
bezpiecznych wypadków. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszył się 
symulator dachowania, w którym 
mieszkańcy Strzegomia mogli do-
świadczyć, co dzieje się z pasażerami 
w czasie dachowania. Specjalnie 
dla przedszkolaków zostało rozsta-
wione pluszowe miasteczko ruchu 
drogowego, gdzie maluchy pozna-
wały znaki drogowe, samochody 
i ich wyposażenie. A w punkcie 
zajęć warsztatowych kolorowały 
zgodnie z wygladem znaki dro-
gowe. Dla nieco starszych, wokół 
pomnika Księżnej Anny przygo-
towano mobilne miasteczko ruchu 
drogowego. Dzieciom i młodzieży 
dużą frajdę sprawiało pokonywanie 

rond, skrzyżowań, przejazdów ko-
lejowych i innych atrakcji w wersji 
mini. Dodatkową atrakcją był przy-
gotowany dla mieszkańców grill 
i słodki poczęstunek. O godzinie 
11.00 w auli Zespołu Szkół odbyło 
się spotkanie z przedstawicielem 
Komendy Powiatowej w Świdnicy, 
Robertem Topolskim, na temat 
zagrożeń wynikających z zaży-
wania środków zmieniających 
świadomość. Spotkanie poprzedziła 
uroczystość wręczenia podzięko-
wań wszystkim zaangażowanym 
w organizację festynu, a także przy-
znaniem Włodzimierzowi Balcer-
kowi tytułu Przyjaciela Szkoły - za 
szereg prowadzonych działań na 
rzecz młodzieży Zespołu Szkół 
w Strzegomiu. Gośćmi uroczystości 
były władze powiatowe i gminne. 

red

Festyn dla bezpieczeństwa 

Obowiązek sprzątania chodnika 
dotyczy: właścicieli, współwłaści-
cieli nieruchomości, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek orga-
nizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych pod-
miotów władających nieruchomo-
ścią. Obowiązek ten dotyczy wła-
ścicieli wszystkich nieruchomości, 
bez względu na ich przeznaczenie 
i sposób użytkowania. Zatem bez 
znaczenia jest czy działka grani-
cząca z chodnikiem jest czy nie 
jest zabudowana i czy właściciel 
mieszka, czy nie mieszka na posesji 
oraz czy nieruchomość ma charak-
ter mieszkalny czy inny.

red

Posprzątaj chodnik
Za nieporządek na chodniku przed posesją właściciel nieruchomości może otrzymać surowy mandat

- Jest to pierwszy „Dzień 
Przedsiębiorczości i Pracy” 
w Strzegomiu. Kilka lat temu 
w Świdnickiej Izbie Przemysło-
wo- Handlowej zrodziła się idea 
przedsiębiorczości, w związku 
z czym zostały powołane do 
życia instytucje, które niosą 
pomoc w początkach naszej 
kariery - skomentował Jerzy 
Sobański, prezes zarządu Eks-
pert Kredyt Sp. z o.o. Celem 
spotkania było przedstawienie 
szans na rozwój nowych przed-

siębiorstw oraz możliwości 
pozyskania środków unijnych 
na rozwój firmy. – Dziękuję za 
zainteresowanie tematem naszą 
młodzież. Przedsiębiorczość to 
nie tylko prowadzenie dzia-
łalności. Liczy się każda idea, 
każdy pomysł oraz zdobywanie 
doświadczenia, które owocując 
daje nowe możliwości rozwoju 
- dodał burmistrz Zbigniew 
Suchyta. Uczestnicy mogli 
uzyskać bardzo cenne informa-
cje przekazane przez Inkubator 

Przedsiębiorczości Regionu 
Sudeckiego na temat rozwoju 
nowych przedsiębiorstw oraz 
Sudecką Izbę Przemysłowo - 
Handlową na temat ekologicz-
nego przedsiębiorstwa. Powia-
towy Urząd Pracy poinformo-
wał o dotacjach na rozpoczęcie 
własnej działalności gospo-
darczej natomiast Doradztwo 
Ekonomiczno- Finansowe Sp. 
z o.o. na temat bezzwrotnych 
dotacji dla firm w ramach środ-
ków wojewódzki (RPO WD). 
Na „Dniu Przedsiębiorczości 
i Pracy” zaprezentował się 
również Partner Getin Banku 
S.A., który wygłosił wykład 
o leasingu na start, czyli prostej 

i szybkiej formie rozwoju dla 
firm. Cenne informacje, doty-
czące aspektów prawnych pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej, przekazała Kancelaria 
Radców Prawnych. Społeczna 
Akademia Nauk przedstawiła 
ofertę edukacyjną. Ważne dla 
przyszłych przedsiębiorców 
były także informacje o wspar-
ciu dla firm w postaci nowych 
środków unijnych w ramach 
inicjatywy JEREMIE. W trak-
cie trwania „Dnia Przedsię-
biorczości i Pracy” uczestnicy 
mieli możliwość skorzystania 
z indywidualnych konsultacji 
z zaproszonymi gośćmi.

Kw

Nie lada gratka dla przedsiębiorców
Celem pierwszego spotkania było przedstawienie szans na rozwój nowych przedsiębiorstw oraz możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój firmy

Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
mówi, że właściciele muszą 
dbać o czystość i porządek na 
swoich nieruchomościach. 
Należy jednak zwrócić uwa-
gę, że obowiązki właścicieli 
nieruchomości związane 
z zapewnieniem porządku 
i czystości wykraczają poza 
teren ich posesji. Są oni 
zobowiązani także do utrzy-
mania porządku poprzez 
uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych 
wzdłuż ich nieruchomości. 

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy była 
organizatorem I edycji „Dnia Przedsiębiorczości i Pracy”, 
który odbył się 17 czerwca br. w sali konferencyjnej UM 
w Strzegomiu. 

Festyn został sfinansowany ze 
środków gminy Strzegom, wpłat 
członków stowarzyszenia Transport 
i Ekologia na rzecz Strzegomia oraz 
środków Koła Przyjaciół Dzieci przy 
Środowiskowym Klubie Młodzieżo-
wym w Strzegomiu.

Godziny otwarcia:
• od 15 czerwca do 30 czerwca 

w godz. od 10.00 do 18.00
• od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 

od 9.00 do 20.00
• od 1 września do końca sezonu 

w godz. od 10.00 do 18.00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 
- 14.00, wtorek 7.30 - 15.30, piątek 
7.30 - 12.30

Chodnik oddzielony pasem zieleni sprząta zarządca drogi

Chodnik przyległy bezpośrednio sprząta właściciel nieruchomości, gmina, 
spółdzielnie, osoby prywatne
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Reprezentant Niemiec - 
Michael  Jung to obecnie 
numer jeden w świecie wkkw. 
Jest  aktualnym mistrzem 
olimpijskim (Londyn 2012), 
mistrzem świata (Kentucky 
2010) i mistrzem Europy 
(Malmo 2013 i Luhmulen 
2011). Na najwyższym po-
dium na igrzyskach olimpij-
skich oraz na mistrzostwach 
świata stawał zarówno indy-
widualnie, jak i drużynowo. 
W Strzegomiu wystartuje 

na  swoim 
n a j b a r -
dziej uty-
tułowanym 
kon iu  L a 
Biostheti-
que - Sam 
FBW. Swój 
p r z y j a z d 
do Strze-
gomia potwierdził również 
Australijczyk Andrew Hoy 
- sława światowego wkkw - 
trzykrotny mistrz olimpijski 
(Barcelona 1992, Atlanta 
1996, Sydney 2000). W tego-
rocznej edycji strzegomskich 
zawodów wystar tu je  140 
zawodników z 20 krajów 
z całego świata. Najbardziej 
l iczne będą reprezentacje 
Polski (41 jeźdźców), Włoch 
(19 jeźdźców) i Niemiec (16 
jeźdźców). Na hipodromie 
w Morawie zobaczymy rów-
nież reprezentantów Austrii, 
Czech, Danii, Estonii, Fin-
landii, Hiszpanii, Holandii, 
Litwy, Portugalii, Szwajcarii, 
Szwecji, Węgier i  Wielka 
Brytanii oraz tak odległych 
państw jak: Australia, Indie, 
Japonia i Tajlandia. Podczas 

czterech dni  spor towych 
emocji jeźdźcy rywalizować 
będą w aż sześciu konkur-
sach międz ynarodowych, 
w tym w konkursie Pucha-
ru Narodów - najnowszej 
i  na jbardzie j  prest iżowej 
serii rozgrywek w kalendarzu 
Międzynarodowej Federacji 
Jeździeckiej. 

Z ostatniej chwili!
LKS Stragona dostał organi-

zację Mistrzostw Europy Se-
niorów, które odbędą się w 2017 
r. Kontrkandydatem było fran-
cuskie miasteczko Fontainbleu. 
Serdecznie gratulujemy! Do 
sprawy wrócimy w kolejnym 
numerze „Gminnych Wiado-
mości Strzegom”.

Miejsca zagospodarowania:
Zmieszane odpady komu-
nalne:
1. Ekologiczne Centrum Uty-

lizacji Odpadów Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rusku 66 (in-
stalacja do sortowania wraz 
z instalacją do produkcji 
paliwa alternatywnego), 58-
120 Jaroszów

2. Przedsiębiorstwo Higieny 
Komunalnej TRANS-FOR-
MERS WROCŁAW Sp. 
z o.o. z siedzibą w Bielanach 
Wrocławskich ul. Atramen-
towa 10, 55-040 Kobierzyce, 
Instalacja RIPOK z siedzibą 
w Krynicznie, Kryniczno 93, 
55-300 Środa Śląska

3. Chemeko - System Sp. z o.o. 
Zakład Utylizacji, Recyklin-
gu, Przerobu i Unieszkodli-
wiania Odpadów Komunal-
nych i Przemysłowych, ul. 
Jerzmanowska 4-6, 54- 519 
Wrocław

4. Modułowa Stacja Segrega-
cji Odpadów komunalnych, 
Rudna Wielka, 56- 210 Wą-
socz

Odpady zielone i biodegra-
dacyjne:
Chemeko-System Sp. z o.o. 
Zakład Utylizacji, Recyklingu, 
Przerobu i Unieszkodliwia-
nia Odpadów Komunalnych 
i Przemysłowych, ul. Jerzma-
nowska 4-6, 54-519 Wrocław
Pozostałości z sortowania:
1. Ekologiczne Centrum Uty-

lizacji sp. z o.o. z siedzibą 
w Rusku 66, 58-120 Jaro-
szów

 2. Przedsiębiorstwo Higie-
ny Komunalnej TRANS- 
FORMERS Wrocław Sp. 
z o.o. Bielany Wrocławskie 
ul. Atramentowa 10, 55- 
040 Kobierzyce, Instalacja 
RIPOK w Krynicznie, Kry-
niczno 93, 55- 300 Środa 
Śląska

Wymagane poziomy recy-
klingu: 
1. poziom recyklingu, przygoto-

wanie do ponownego użycia 
i odzysku papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 
odebranych z obszaru gminy 
- 18,5%

2. poziom re-
c y k l i n g u , 
p r z ygo to-
w a n i a  d o 
ponownego 
użycia i od-
zysku inny-
mi metoda-
mi niż nie-
bezpieczne 
o d p a d ó w 
b u d o w l a -
nych i roz-
biórkowych 

z gminy odpadów komunal-
nych - 100%

3. poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji kie-
rowanych do składowania- 
39,6%.

Mistrzowie na wkkw!

Gmina Strzegom osiągnęła wymagane standardy i poziomy

W tegorocznej edycji strzegomskich zawodów wystartuje 140 zawodników z 20 krajów ze świata

Po sporządzeniu rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013

Pierwsza polowa msza św. 
na Grabach, która odbyła się 
8 czerwca br., zgromadziła 
licznie przybyłych mieszkań-
ców na wspólnym dziękczy-
nieniu z okazji odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej ku czci 
św. Jana Pawła II.

Ołtarz polowy pod pomni-
kiem, poczet sztandarowy, za-
angażowana młodzież i dzie-
ci, obecne władze samorzą-
dowe na czele z burmistrzem 
S trzegomia  Zbig nie wem 
Suchytą i jego zastępcą Wie-
sławem Witkowskim, radni 
Rady Miejskiej, a przede 
wszystkim mieszkańcy Gra-
bów - wszyscy i wszystko 
stanowiło godną oprawę tej 
uroczystości. Odsłonięcia 
tablicy podczas Eucharystii, 
odprawianej przez ks. prałata 

Marka Babuśkę, dokonały 
dzieci komunijne w asyście 
Agnieszki Łukaszonek, dy-
rektor PSP nr 3 w Strzegomiu 
oraz ks. prałata. W dowód 
zaufania i kontynuowania 
przekazu pokoleń, dzieciom 
komunijnym powierzono też 
opiekę nad pomnikiem. Było 
to wielkie wydarzenie dla tej 
dzielnicy. Ks. prałat Marek 
Babuśka podziękował za spo-
łeczną inicjatywę, podkreślił 
wagę tego dzieła i umotywo-
wał potrzebę kontynuowania 
dobrych działań. Już na za-
wsze mieszkańcom Grabów 
będzie przyświecać myśl Jana 
Pawła II: „Nigdy nie zapomi-
najcie, że wszystko jest darem 
waszego istnienia”. 

GK

Na boisku w Olszanach, 15 
czerwca br. odbył się „Turniej Wsi 
Olszan i Modlęcina”. Organizato-
rami imprezy były rady sołeckie 
obydwu wsi oraz sołtysi - Kry-
styna Gielata i Ireneusz Biernat, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Olszanach wraz z Radą Rodzi-
ców, Parafia p.w. Trójcy Świętej, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ol-
szanach, Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Olszany oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury. 

Na samym początku zaprezen-
tował się zespół folklorystyczny 
„Olszaniacy”, który wprowadził 
mieszkańców w rytm zabawy. 
Nie zabrakło konkursów m. in. 
w wyrobieniu ciasta na pierogi, 

ubiciu piany z jajek, czy rozło-
żeniu sprzętu strażackiego na 
czas. Była okazja wylicytowania 
pysznego tortu „Turniej wsi 
Modlęcin i Olszany” zrobionego 
przez państwa Teresę i Jerzego 
Cichońskich z Olszan. Chętni 
mogli wykazać swoje umiejętno-
ści strzelając z łuku, pod okiem 
grupy rekonstrukcyjnej bractwa 
Joannitów ze Strzegomia. Na-
stępnie odbył się pokaz tańca 
- „Zumby”. Najmłodsi mogli 
korzystać z dmuchanego zamku, 
była zabawa przy rozłożonym 
spadochronie. Dzieci i młodzież 
mogły skorzystać ze szkółki 
języka angielskiego. 

red

Kolejny znak Jana Pawła II

Odbył się turniej sołectw

Największa w Polsce impreza jeździecka 
- międzynarodowe zawody we Wszech-
stronnym Konkursie Konia Wierzcho-
wego (WKKW) - Strzegom Horse Trials 
odbędą się już za kilka dni. Czołówka 
światowego WKKW zawita do Morawy 
koło Strzegomia w dniach 26-29 czerw-
ca. W tym roku na strzegomskie zawody 
zgłosiła się rekordowa liczba 225 koni. 
Na Strzegom Horse Trials wystartuje 
najlepszy aktualnie na świecie wkkwista 
- Michael Jung oraz legenda światowego 
WKKW - Andrew Hoy.

Informujemy, że mieszkańcy gminy Strzegom – za okazaniem dokumentu 
tożsamości – będą mogli wejść za darmo na Puchar Narodów w WKKW. 
Informujemy ponadto, że podczas trwania Pucharu Narodów we Wszech-
stronnym Konkursie Konia Wierzchowego (26-29 czerwca br.) w Morawie 
mieszkańcy Skarżyc będą mieli utrudniony ruch samochodowy. W dniu 27 
czerwca, w godz. 11.00 do 19.00 oraz dzień później – w godz. 10.00 – 17.00 
będzie obowiązywał bezwzględny zakaz ruchu samochodów. Jednocześnie 
informujemy, że przepustki uprawniające do przejazdu dla mieszkańców 
Skarżyc będą wydawane od 23 do 25 czerwca br. (od poniedziałku do środy, 
w godz. 8.00 – 20.00) w biurze zawodów w Morawie. Przepustki zostaną 
wydane po okazaniu dowodu tożsamości. Organizatorzy za wszelkie utrud-
nienia przepraszają.

Ks. prałat Marek Babuśka: - Dziękujemy przede wszystkim za dar 
życia. Takim swoistym darem jest dla nas, dla strzegomskich Gra-
bów, ten pomnik - świadek dziejów, wiary i pobożności ludzi, którzy 
mieszkali tu przed nami, którzy walczyli o powrót macierzy dawnej 
ziemi piastowskiej, którzy tu zginęli. Jest to miejsce zamyślenia 
nad naszą ojczyzną. Graby przekazują z pokolenia na pokolenie 
tę refleksję przeszłości i pamięć o niej, uczą szacunku dla tego 
miejsca i dbają o nie. Postawa i inicjatywa mieszkańców są godne 
naśladowania.

Wszechstronny Konkurs Konia 
Wierzchowego to najbardziej wi-
dowiskowa dyscyplina jeździecka. 
Widzowie mogą podziwiać pięk-
no w ujeżdżeniu, wytrzymałość 
i odwagę w crossie oraz precyzję 
w skokach. Zawody już od 11 lat 
przyciągają fanów jeździectwa z ca-
łej Europy na Hipodrom w Morawie. 
W programie nie zabraknie również 
atrakcji pozasportowych jak wystę-
py gwiazd, pokazy, liczne atrakcje 
dla dzieci. Strzegom Horse Trials 
to idealny pomysł na spędzenie 
weekendu poza miastem. Musisz 
to koniecznie zobaczyć.
Więcej informacji na www.Strze-
gomHorseTrials.pl

w morawie nie zabraknie mistrza olimpijskiego z londynu – 
michaela Junga z Niemiec.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, gmina Strzegom udostępnia informację o miejscach zagospoda-
rowania - przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy - zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowani. Ponadto informuje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych 
poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Przedstawione powyżej dane wskazują na to, że gmina Strzegom w roku 2013 
osiągnęła wymagane poziomy. 

Miłym zaskoczeniem było odwiedzenie najmłodszych przez pszczółkę Maję. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wieczorem w rytm tańca wprowadził 
mieszkańców zespół „Macao” ze Świdnicy, przy którym wszyscy bawili się 
znakomicie. Turniej został sfinansowany ze środków gminy Strzegom.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

eugeniusz: Proszę mi powie-
dzieć, gdzie przyjmuje stomato-
log z nFz w strzegomiu? ocze-
kuję nie patetycznej odpowiedzi, 
lecz rzeczowej i przyjaznej.

Rzeczową odpowiedź znaj-
dzie pan w rubryce internetowej 
„Mieszkańcy pytają - Burmistrz 
odpowiada”, gdyż jest to ob-
szerny materiał informacyjny. 
Chciałbym panie Eugeniuszu 
zauważyć, że takie informacje 
znajdują się na stronie Na-

rodowego Funduszu Zdro-
wia, który podpisuje kontrakty 
z przychodniami - także denty-
stycznymi. Widzę, że świetnie 
posługuje się pan technolo-
gią informacyjną, więc łatwiej 
i szybciej byłoby wejść na stronę 
NFZ. Skoro jednak woli pan 
wiedzieć od nas, to zamieszcza-
my taką informację na stronie 
www.strzegom.pl.

sportowiec: Panie burmistrzu! 
skąd nasze opóźnienie w otwar-
ciu basenu? Pozdrawiam.

Nie było żadnych opóźnień. 
Basen został otwarty zgodnie 
z planem. Nasze obserwacje 
z lat ubiegłych pokazują, że 
zainteresowanie basenami jest 
ogromne dopiero w okresie 
wakacyjnym, dlatego ustalono 
wcześniej taki termin.

ewa: witam panie burmistrzu. 
chodzę z dziećmi na plac zabaw 
obok budynków Parafii zbawi-
ciela świata. jest bałagan, trawa 
jest niewykoszona, pełno papie-
rów, chwastów. czy nie można 
tam zrobić porządku?

Pisałem dwa tygodnie temu 
o placach, które nie są koszone 
przez prywatnych właścicieli. 
Tak też jest w tym przypad-

ku, choć jak widzę plac jest 
już wykoszony i posprzątany. 
Miejsca te są niesystematycznie 
sprzątane i najczęściej stanowią 
tylko lokatę kapitału. Jeden 
z właścicieli takiego placu po-
wiedział mi - „ja nie brudziłem 
i nie będę sprzątał”. Gmina nie 
ma możliwości wyegzekwowa-
nia posprzątania tych miejsc, bo 
jest to teren prywatny. Sprawę 
należy zgłaszać na Policję. 

marek: Panie burmist r zu! 
kobiety od 5 rano do 15 za-
pierdzielają obok nova-dentu 
na podwórku, żeby było czy-
sto, w temperaturze powyżej 
35 stopni. te kobiety są bliskie 
omdlenia! widząc je z okna, aż 
łza mi się w oku kręci, i to pewnie 
za marne pieniądze! 

Z tego co wiem, panie sprzą-
tające miasto pracują 8 godzin. 
Kiedy by policzyć godziny 
pracy wskazane przez pana, to 
wychodzi, że pracują 10 godzin. 
Jest to niemożliwe w spółce 
ZUK, czy też innej jednostce 
administracyjnej.

Anna: Panie burmistrzu, co 
z rzeką w międzyrzeczu....czy 
pan tam był? ludzie to w buszu 
mają lepiej. Proszę o interwen-

cję. Pisałam już kiedyś o tym, 
ale bez skutku. Przychodzą tam 
ludzie z dziećmi, ale to strach je 
same puszczać. czekam na pana 
reakcję w tej sprawie.

Zarządca rzeki był już pro-
szony o zajęcie się tym terenem. 
Byłem tam i wiem jak tam jest. 
W chwili obecnej zwróciłem 
się z prośbą o wizję w terenie 
z naszym udziałem i mam 
nadzieję, że zarządca rzeki 
podejmie temat.

Anna: witam, mam prośbę o ja-
kiekolwiek patrole Policji w par-
ku. są tam łamane przepisy – na 
placu zabaw rodzice dzieci palą 
papierosy i wprowadzają swoje 
pieski. Ani razu nie widziałam 
reakcji Policji. 

Pracownik monitoringu każ-
dorazowo podejmuje czynno-
ści związane z naruszeniem 
przepisów prawa na terenie 
monitorowanym. Sprawa osoby 
palącej została nagrana na mo-
nitoringu i została przekazana 
na Komisariat Policji celem 
podjęcia czynności.

Piotr: witam pana burmistrza, 
jestem mieszkańcem ul. sosno-
wej, na której prowadzone są 
aktualnie prace remontowe, 

dzięki którym miało powstać 21 
nowych miejsc parkingowych. 
z moich obserwacji wynika, 
że jeśli przybędzie o 5 miejsc 
parkingowych, to będzie dobrze, 
ponieważ parking, który już słu-
żył mieszkańca od paru ładnych 
lat, został rozebrany i zmniej-
szony o kilka miejsc. wiec proszę 
o wyjaśnienie, gdzie pozostałych 
16 miejsc parkingowych? Po-
zdrawiam i proszę o interwencje 
w tej sprawie.

Zgodnie z projektem bu-
dowlanym na ul. Sosnowej 
w Strzegomiu powstanie 20 
miejsc parkingowych, w tym 
1 dla osób niepełnospraw-
nych. Powstaną nowe miejsca 
w sensie ich przebudowy. Nie 
może powstać dodatkowo 20 
nowych miejsc ze względu na 
brak możliwości technicznych 
tej ulicy, tak było od początku 
w projekcie technicznym.

Paweł: Panie burmistrzu, gra-
tuluję absolutorium, które się 
panu należało. dziękuje za 
rozwój wsi i miasta - to widać 
gołym okiem. zbulwersowany 
jestem sposobem zaproszenia na 
sesję przez panów do niedawna 
wrogów, teraz przyjaciół. Proszę 
coś z tym zrobić, iść do sądu - nie 

można pozwolić, by tak pana 
i nas mieszkańców traktowano. 
do czego są jeszcze zdolni ci, 
którzy chcą się nami bawić bądź 
dążyć do władzy za wszelką 
cenę? jesteśmy z panem. 

Dziękuję za miłe słowa. Co 
do klepsydr, które powieszono 
przed sesją z moim zdjęciem 
zapraszającym na posiedzenie 
Rady Miejskiej, to odniosłem się 
do tej sprawy w poprzednim nu-
merze. Przekazałem materiał do 
prawnika, choć wiem, że jest taka 
maksyma „znikoma szkodliwość 
czynu”. Sytuacja ta pokazała też, 
co dla niektórych znaczy drugi 
człowiek, liczę się tylko ja. Śmierć, 
której symbolem jest klepsydra 
dotknie nieubłaganie także au-
torów tego niecnego działania. 
Oby jak najpóźniej. Dziękuję 
mieszkańcom gminy za wielkie 
wsparcie, zdecydowaną krytykę 
i sprzeciw wobec tych działań, 
które otrzymuję w czasie spotkań 
z mieszkańcami. Jak to powie-
dział jeden z mieszkańców, za-
powiadano moją stypę, a okazało 
się, że był wiec wyborczy. Jeden 
z panów stwierdził w rozmowie 
ze mną, że mnie zniszczy. Jakie 
pomysły się jeszcze zrodzą w gło-
wach panów, żeby udowodnić, kto 
tu rządzi?!

Gmina Strzegom postawiła 
zdecydowanie na kampanię me-
dialną, doskonale zdając sobie 
sprawę z tego, że poprzez media 
można w krótkim czasie dotrzeć 
do jak najszerszej liczby odbior-
ców… potencjalnych turystów 
i inwestorów! 

Głównym celem promocji 
medialnej jest zapewnienie gmi-
nie Strzegom rozpoznawalności 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. 
Dzięki podjęciu współpracy 
z telewizją i radiem coraz głośniej 
mówi się o gospodarce, inwesty-
cjach, rolnictwie, sporcie i kultu-
rze na terenie naszej gminy. 

W roku 2014 gmina Strzegom 
podjęła współpracę z:
1) Telewizją Polską S.A. Odział 

we Wrocławiu na wyproduko-
wanie i wyemitowanie audycji 
„Studio Wschód” na antenie 
Telewizji Wrocław w dniu 7 
styczna 2014 r.

2) Telewizją Polską S.A., Odział 
we Wrocławiu na wyproduko-
wanie i wyemitowanie audycji 
„Studio Wschód” na antenie 
Telewizji Wrocław w dniu 29 
kwietnia 2014 r.

3) Telewizją Polską S.A. Oddział 
we Wrocławiu na wyproduko-
wanie i wyemitowanie audycji 
„Teraz Wieś” na antenie Tele-

wizji Wrocław w dniu 4 maja 
2014r.

4) Polskim Radiem-Regionalną 
Rozgłośnią we Wrocławiu 
Radiem Wrocław na patronat 
medialny i promocję imprezy 
Ogólnopolski Bieg Pamięci 
„Rogoźnica-Gross Rosen 
2014” w dniu 10 maja 2014 r.

5) Telewizją Polską S.A. z sie-
dzibą w Warszawie na emi-
sję 5 audycji pt. „Pogoda 
Info” na antenie TVP Info 
w dniu 22 czerwca 2014 r.

6) Te l e wiz j ą  Po l ską  S.A . 
Odział we Wrocławiu na 
produkcję i emisję audycji 
relacjonującej przebieg Pu-
charu Świata we Wszech-
stronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego Strzegom 
Horse Trials 2014 w dniach 
28-29 czerwca 2014r. Re-
lacja będzie nadana także 
w telewizji satelitarnej TV 
Sport.
Ponadto w dniu 14 września 

2014 r. gościć będzie w Strze-
gomiu TV Polonia, która 
transmitować będzie uroczystą 
Mszę Św. z Bazyliki Mniej-
szej, z okazji odbywających się 
w Strzegomiu Dożynek Dol-
nośląskich. Gmina nie ponosi 
kosztów transmisji. 

Gmina stawia na promocję!

Gmina zrezygnowała z zakupu koszulek, breloczków, kubków i innych 
materiałów promocyjnych, przeznaczając właśnie te środki finansowe na 
zdecydowanie bardziej skuteczną promocję medialną.

Uroczysta gala odbyła się 12 
czerwca br. w auli Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu. Wśród gości byli 
m. in. wojewoda dolnośląski 
– Tomasz Smolarz, wicewo-
jewoda – Ewa Mańkowska, 
a także prezydent Wałbrzycha 
– Roman Szełemej. Gminę 
Strzegom reprezentowali za-
stępca burmistrza – Wiesław 
W itkowski  oraz dyrektor 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury – Bożena Bojanow-
ska-Czuk. Rywalami gminy 
Strzegom w kategorii na naj-
bardziej gospodarną gminą 
miejską i wiejsko-miejską były 
gminy Radków i Ząbkowice 
Śląskie. Z kolei w kategorii 
– najlepsza instytucja kultu-
ry lub inicjatywa kulturalna 

nominowano – poza 
strzegomskim festi-
walem - Bogatyński 
Ośrodek Kultury, Teatr 
Lalki i Aktora w Wał-
brzychu oraz Wrocław 
F i lm  Commis s ion , 
Dolnośląski Konkurs 
Filmowy. W pierwszej 
z nich zwyciężyła gmi-
na Ząbkowice Śląskie, 
natomiast w drugiej – Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu. – Choć nasza gmina nie 
wygrała w tym roku żadnej 
kategorii, jesteśmy niezwykle 
zadowoleni z faktu, że kapi-
tuła konkursu złożona z wielu 
autorytetów dostrzegła nasze 
dokonania na wielu polach. 
O Strzegomiu jest  coraz 
głośniej na Dolnym Śląsku 
i wierzę, że już wkrótce bę-

dziemy mogli pochwalić się 
zdobyciem statuetki w tym 
konkursie – skomentował za-
stępca Strzegomia, Wiesław 
Witkowski. Warto dodać, 
że największą osobowością 
w promocji regionu wybrano 
Włady sława Fr asy niuka , 
polskiego polityka i przed-
siębiorcę, przywódcę dolno-
śląskiej „Solidarności” i lidera 
opozycji stanu wojennego. 

„Dolnośląski Klucz Suk-
cesu” to najbardziej presti-
żowe, najstarsze, regionalne 
wyróżnienie. Przyznawane 
jest m. in. najwybitniejszym 
osobistościom, najgospodar-
niejszym gminom, najlepszej 
firmie, najlepszym szkołom, 
wybitnym jednostkom kul-
tury i sztuki.

tw

Strzegom z nominacjami Dolnośląskiego Klucza Sukcesu
Podczas gali ogłoszono wyniki w 9 kategoriach i wręczono statuetki w postaci efektownych kluczy

Już po raz 18 rozstrzygnięto niezwykle prestiżowy 
konkurs „Dolnośląski Klucz Sukcesu”, obejmują-
cy dokonania za 2013 r. w naszym województwie. 
Wśród nominatów – kolejny rok z rzędu – była gmina 
Strzegom, którą nominowano tym razem w dwóch 
kategoriach: najbardziej gospodarna gmina miejska 
i wiejsko-miejska oraz – w przypadku Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru – na najlepszą instytucję 
kultury lub inicjatywę kulturalną.

Poniżej zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Lista Laureatów XVII edycji „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” za 2013 rok 
w kategorii: największa osobowość w promocji regionu: 
– Władysław Frasyniuk
w kategorii: dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością 
lokalną i organizacjami pozarządowym: 
– Huta Szkła Kryształowego „JULIA” w Piechowicach
w kategorii: najbardziej gospodarna gmina wiejska: 
– Gmina Wisznia Mała
w kategorii: najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska: 
– Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie
w kategorii: najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa: 
– Akademickie Stowarzyszenie Kultury „WAGANT” z Wrocławia
w kategorii: najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna: 

– Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
w kategorii: najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna: 
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
w kategorii: najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsię-
wzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych: 
– Krośnicka Kolej Wąskotorowa
w kategorii: najlepsza gazeta lub lokalny portal internetowy: 
– Echo Złotoryi
 
Kapituła Wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” przyznała także wyróżnie-
nia specjalne, które otrzymali:
Fundacja Polska Miedź
4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Wrocław Global Forum
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A działo się naprawdę dużo. 
Już od piątku na strzegomskim 
Rynku można było podziwiać 
koncerty gwiazd takich jak Skaner 

czy Casandra, którzy roztańczyli 
całą publiczność. Ponadto otwarto 
Galerię „zbazaltu”. W CAS „Kar-
mel” pasjonat fotografiki- Łukasz 

Lesiów obchodził swój wernisaż. 
W sobotę także nie było nudno. 
Już od rana w Parku Miejskim 
prezentowało się Bractwo Joan-
nitów, od których można było 
nauczyć się m.in. strzelania z łuku. 
W samo południe ruszyła kolejna 
edycja „Strzegomskiej 12-stki”. 

Jak co roku, w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, szachiści walczyli o 
nagrodę przewodniczącego Rady 
Miejskiej- Tadeusza Wasyli-
szyna. A wieczorem znów było 
koncertowo: wystąpili Cipersi, 
Jamal oraz znany i lubiany Hap-
pysad. Niedziela upłynęła pod 

znakiem medialnym, ponieważ 
do Strzegomia przybyło TVP 
Info, które na żywo z naszego 
miasta, z „Granitowego Serca 
Polski” nadawało pogodę. Nie-
dziela należała również do hob-
bystów minerałów, którzy w CAS 
Karmel prezentowali swój doro-

bek podczas XXIX Regionalnej 
Giełdy Minerałów. A późnym 
popołudniem na strzegomskiej 
scenie zaprezentowały się gwiaz-
dy: Eleni, Trace oraz Patrycja 
Markowska. Działo się naprawdę 
dużo! A poniżej prezentujemy 
naszych wystawców: 

Nasz piękny granitowy Strzegom
Był to czas radości, zabawy i integracji wszystkich mieszkańców, którzy przez trzy dni gromadzili się w Rynku, by wspólnie celebrować tę uroczystość

Za nami kolejna edycja strzegomskiego święta- Święta Granitu, 
które jak co roku okazało się nie tylko wielkim wydarzeniem medial-
nym, ale również największą imprezą plenerową w naszej gminie. 

„Iluzon” Ewy Solimy to ko-
lejna rzeźba wykonana ze strze-
gomskiego granitu, wydobytego 
w kopalni granitu w Kostrzy. 

Znana rzeźbiarka 
ponownie zasko-
czyła mieszkańców 
swojego rodzinnego 
miasta innowacyj-
nością spojrzenia na 
granit. – Chciałam 
pokazać granit cie-
kawy, wesoły, ko-
lorowy, dlatego na 
rzeźbie umieściłam 
malarstwo - wzory 

pokazujące iluzję, czyli rzeczy 
niemożliwe do wykonania - wy-
jaśnia. Autorka rzeźby połączyła 
kamień z innymi materiałami 

- zastosowała malarstwo i mo-
zaikę ceramiczną, co sprawiło, że 
kamień otrzymał nowy wyraz. - 
W górnej części znajduje wałek, 
który został wyciągnięty z głowy 
rzeźby, a na nim - wymalowane 
wzory iluzjonistyczne. Całość 
rzeźby upiększyłam złotą mozai-
ką i brokatową gumą, co ociepliło 
granit i dodało nowego wyrazu. 
Chciałam stworzyć rzeźbę nie-
możliwą do zrobienia i udało 
się - komentuje. Rzeźba ma 3,20 
m wysokości i waży około 7 ton. 
Dobrze wkomponowała się w 
pejzaż architektoniczny rynku.

Dynamicznie i pracowicie, za-
projektowane było stoisko Firmy 
Granit S.A. Zamiarem było, 
by wszyscy zwiedzający mieli 
wyobrażenie, jak się pracuje przy 
wydobywaniu granitu. Wyeks-
ponowano ładowarkę i maszynę 
wiercącą i tym właśnie od innych 
wyróżniało się stoisko Firmy Gra-
nit S.A. Ładowarka Hitachi ZW 
370 z wymiennym osprzętem - w 
tym momencie widły, ale może 
być jeszcze pazur, czy łyżka, de-
monstrowała podnoszenie bloku 
kamiennego, jednak furorę zro-
biła maszyna wiercąca DQ 100. 

Pokaz pracy tej ma-
szyny, wykonującej 
odwierty w granicie 
wywołał sensację i 
wielkie zaintereso-
wanie. O jej możli-
wościach informował 
Krzysztof Molenda, 
zastępca kierowni-
ka ruchu zakładu 
górniczego Granit 
Strzegom S.A. – Ma-
szyna robi odwierty w granicie w 
pionie i poziomie. Ma tę zaletę, że 
przezbrojenie lawety trwa 20-30 
sekund – zaznaczył. Jak komen-

towali obserwatorzy, obsługa 
takiej maszyny nie była wcale 
taka łatwa. – Trzeba być artystą w 
takim fachu – mówili. 

Klaster kamieniarski przy-
gotował stoisko w charak-
terze warsztatu kamieniar-
skiego z XIX w., ukazujące 
jak kamieniarze pracowali 
100 lat temu. - Na stoisku 
wyeksponowane były m.in. 
stare  narzędzia, skrzynie 
kamieniarskie, a w tle frag-
ment suchego muru z granitu 
– informował Jacek Major, 
wiceprezes Fundacji Bazalt. 

Wyeksponowano  t akż e 
bannery i foldery reklamowe 
firm, zareklamowano targi 
„Kamień”, które się odbędą w 

listopadzie br. we 
wrocławskiej Hali 
S tulecia  i  urzą-
dz ono  wy s t awę 
czasopisma „Ku-
rier kamieniarski”. 
Atrakcją sobotnie-
go dnia była rzeź-
ba w piaskowcu 
postaci Chrystu-
sa Frasobliwego, 
wykonanej przez 
strzegomskiego rzeźbiarza 
Zbigniewa Zycha. 

Wraz z  SCK, Fundacją 
Bazalt, Gminą Strzegom, 

klaster kamieniarski przy-
gotował druga wersję grani-
towej gry 2.0 pt. Gdzie jest 
Montanus? 

Pierniczki, miody, obrazy, 
materiały promocyjne i inne 
atrakcje można było podzi-
wiać na stoisku zintegrowa-

nego LGD, które 
z aprez entowało 
projekt współpracy 
z pięcioma zaprzy-
jaźnionymi LGD 
pt. „Przewodnik za 
Ladą”. Wystawiły 
się: LGD „Szla-
k i em Gr an i tu” , 
LGD „Spichlerz 
Górnego Śląska”, 
LGD „Kwiat Lnu” 

z Kamiennej Góry i Lubawki, 
LGD „Łęgi Odrzańskie” , 
czyli pobliskie gminy nad-
odrzańskie i LGD „Duch 

Gór”- Karpacz i  okolice. 
- Chcemy promować pięć 
regionów w pięciu miejscach, 
by nasi mieszkańcy mogli 
korzystać z tych pięknych 
przedsięwzięć na obszarze 
działania naszego projek-
tu – mówi Andrzej Sukta, 
wiceprezes LGD „Szlakiem 
Granitu”.

Wyśmienicie smakowały 
miody z pasieki  państwo 
Chołodyńskich i urzekały wi-
dzów obrazy malarza artysty 
Marka Horowskiego z Bog-
danowa, gmina Kostomłoty.

Wykorzystanie granitu w rzeź-
bie, architekturze i sztuce użyt-
kowej prezentowało stoisko Firm 
Piramida i Litos. Granitowy Fiat 

125 cieszył się dużym 
zainteresowaniem 
zwiedzających. Każ-
dy chciał sobie zrobić 
zdjęcie wchodząc na 
dach, tego misternie 
wykonanego w skali 
1:1 granitowego sa-
mochodu. Niektórzy 
pukali w szyby, bo 
myśleli, że oszronione. 
Wykończona i ozdo-

biona stupa buddyjska ciekawiła 
nietypowością architektonicznego 
zwieńczenia, a nowa rzeźba Ewy 
Solimy „Iluzon” spowodowała 

wręcz lawinę pytań i domysłów, 
co ona przedstawia. Ciekawiło 
połączenie mozaiki i malarstwa, 
jak również wycinanie otworów 
z granitu w formie walca. Rzeź-
biarkę określano „strzegomskim 
Gaudim”. Oprócz granitowych 
cudów eksponowanych na stoisku, 
serwowano także chleb z za-
przyjaźnionej firmy piekarniczej 
Hübner Bäcker z Niemiec która 
serwowała chleb firmowy z na-
pisem Litos.pl. i chleb w formie 
piramidy. Najsmaczniejszy był 
…marchewkowy ze smalcem 
i ogórkiem.

Związ ek  Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej, Sto-
warzyszenie Kierowników 
Ruchu Zakładów Górniczych 
i młodzież z Technikum Gór-
nictwa Odkrywkowego, pod 
opieką nauczycieli: Agnieszki 
Oleszko, Renaty Dziurli i 
Jacka Sozańskiego, przygoto-
wali wspólnie stoisko promu-
jące granit, wyroby z granitu, 
minerały, literaturę fachową 
i czasopismo „Kurier Kamie-
niarski”. Młodzież z jedynego 
w Polsce technikum promowa-
ła projekt „Młodzieżowe Mini 
Przedsiębiorstwo’” w ramach 

którego wykonali 
interesujące prace. 
– Pracowaliśmy w 
czterech grupach 
pod opieką pani 
Agnieszki Olesz-
k o. Na  s t o i s k u 
pokazujemy nasze 
w s p ó l n e  p r a c e : 
grupa Granix wy-
konała z mozaiki 
logo naszej szkoły, 
Gran Klaud, zaprezentowała 
Granitowe Serca naszej szko-
ły, Mech Gran - doniczkę 
i wazon z kamyczków oraz 
serca z kamieni i Creative In-

ternational - płytę z napisem 
„Kocham Cię” – komentuje 
Klaudia, uczennica z Zespołu 
Szkół. Promowano również 
minerały, a także szkołę.

Jerzy Zysk, strzegomski 
rzeźbiarz nie tylko rzeźbi 
sam, ale prowadzi szeroko za-
krojoną akcję edukacyjną, co 
widać było na zorganizowa-
nym przez niego stoisku. - Na 
moim stanowisku odbywa się 
rzeźbienie w kamieniu, czyli 
mały plener rzeźby – mówi. I 
wyjaśnia:- Będą dwie wersje 
rzeźby - jedna to rzeźbienie 
przez rzeźbiarza, pokazywa-
nie jego kunsztu. Przedstawię 
ki lka form pracy dłutem. 
Druga - to rzeźbienie i nada-
wanie formy rzeźbie przez 
wszystkich chętnych, którzy 

chcieli spróbować 
swoich sił. Będzie 
to rzeźba tworzona 
przez wszystkich 
strzegomian. Czyli 
tworzymy i  sta-
jemy się wszyscy 
twórcami rzeźby. 
Dla dzieci zapew-
nione zostały róż-
ne atrakcje takie 
jak plecenie war-
koczyków z grani-
tową kulką i ma-
lowanie twarzy. Zwyczajowo 
wystawiane zostały gadżety z 
granitu i granitowa kolekcja 

biżuterii. Zainteresowanie 
budził granitowy chleb.

Iluzja rzeźby Granit na dotyk

Dynamiczne stoisko firmy Granit S.A. klaster kamieniarski

„Przewodnik za Ladą” Iluzja kamienia

Granitowe impresje Zespołu Szkół Nowe kadry rzeźbiarskie

Fundacja Bazalt przemycała 
edukacyjne treści podczas zabawy 
z granitem na dotyk. Każdy kto 
odwiedził stoisko Fundacji Bazalt 
i Granexu miał możliwość poczuć 

kamień, poczuć zmysłem dotyku 
jego fakturę stosowaną w obróbce 
kamieniarskiej. Stoisko ukazało 
zwiedzającym jak różna może być 
powierzchnia kamienia. 

Świetną edukację przez zabawę 
przygotowała dla dzieci Firma 
Granex. Dzieci bawiły się w mło-
dego geologa i paleontologa na 
dwóch stanowiskach. W pierw-

szym – archeologicznym dzieci po-
szukiwały skarbów, które dawniej 
były znalezione przez archeologów 
w kamieniołomie Bazalt, w grodzi-
sku łużyckim. Celem podjętych 
działań było propagowanie wiedzy 
geologicznej połączoną z nauką 
przyrody, a nagrodą był dyplom 
Młodego Geologa i Młodego 
Paleontologa. 

Granitowe wazony, misy, tralki, butelki i inne wyroby z kamienia prezentował 
Stanisław Szałecki z firmy SZA-GAL. Wazony eksponowane w oknie wystawowym 
cechowały się finezją i elegancją, a kwiaty dopełniły całości. Należy nadmienić, że 
granitowe wyroby firmy SZA-GAL cieszą się ogromną popularnością, a  ich jakość 
osiąga europejskie standardy.



ROZWóJ SOłeCTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Grochotów  i Graniczna

W 2013 roku uchwalono 
miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
Grochotowa, co umożliwiło 
zrealizowanie inwestycji – 
budowę placu zabaw (kwo-
ta blisko 90 tys. zł). Obok 
placu zabaw planowane jest 
urządzenie boiska sportowe-
go. W 2013 r. opracowano 
dokumentację projektowo-

kosztorysową na wykonanie 
boiska o nawierzchni z mączki 
ceglanej na działce Nr 20/6 
na kwotę 6 519,00 zł. Tak-
że w 2013 r. zakończył się 
remont drogi wojewódzkiej 
nr 374 o długości 3,4 km, 
na odcinku od skrzyżowania 
z drogą 382 (w pobliżu Sta-
nowic), w stronę Świebodzic, 
biegnącej przez Grochotów. 

Roboty drogowe wykonała 
firma „Bisek- Asfalt” Michał 
Bisek z Kostomłotów. Koszt 
przedsięwzięcia wykonanego 
przez Dolnośląską Służbę 
Dróg i Kolei we Wrocławiu 
wyniósł ponad 3,6 mln zł. 
Na odcinku pozamiejskim 
wzmocniono krawędzie jezdni 
podbudową asfaltową oraz 
ułożono trzy warstwy asfalto-
we jezdni o łącznej grubości 
18 cm. Pobocza jezdni zostały 
wyrównane i wzmocnione fre-
zowiną asfaltową. W ramach 
prac wykonano nowy chodnik 
z kostki betonowej, biegnący 
wzdłuż wsi, nastąpiła wymiana 
studzienek betonowych i re-
gulacja urządzeń infrastruk-
tury technicznej. W 2013 r. 
wykonano doraźne remonty 
dróg szutrowych. Gminna 
Spółka Wodna „Strzegom” 
wykonała gruntownej konser-
wacji rowów na długości 58 
mb i wykonała drenaż na ob-
szarze 0,10 ha na kwotę 1135 
zł. Najbardziej cieszy jednak 
utworzony niedawno teren re-
kreacyjny. - To miejsce jest su-
per. Plac zabaw jest codziennie 
oblegany, nie tylko przychodzą 
mieszkańcy wsi z dziećmi, 

ale przyjeżdżają także ludzie 
z miasta, robią pikniki, dzieci 
się bawią, dorośli odpoczywa-
ją, robią rożen, ognisko, siedzą 
w altance. Drzewo tu jest 
zawsze, przyjezdni nie robią 
żadnych szkód. Jak będzie 
boisko, to więcej ludzi będzie 
wychodzić z domu, zwłaszcza 
młodzieży – mówi. I dodaje: - 
Będziemy mieć prąd na placu, 
swoją skrzynkę energetyczną 
i przedłużacze. Do tej pory 
korzystaliśmy z uprzejmości 
pana z sąsiedztwa. Przydało 
by się też zasadzić drzewa, 
by zacienić w przyszłości 
plac zabaw. O zmianach na 
wsi mówi w samych super-
latywach. - Zmienił się wy-
gląd wsi, poprawiła się jej 
estetyka. Każdy się stara, by 
w jego obejściu było pięknie. 
Coraz więcej ludzi bierze 

udział w konkursie „Estetyka 
zagrody”. W ubiegłym roku 
startowało aż 6 rodzin, na 20 
we wsi – komentuje. Dzięki 
temu powstają nowe aranżacje 

zieleni i mała architektura 
ogrodowa. Bardzo ładnie 
zrobiona kapliczka w prywat-
nym obejściu pani Krystyny 
Hawro dziś zdobi wieś. 

Piękna przyroda, świeże po-
wietrze, atrakcyjne widoki na 
Sudety zwieńczone Śnieżką, 
a na pierwszym planie - Ol-
szany, Wzgórza Strzegomskie 
i Kaczawskie oraz świetny klimat 
i bogaty w runo leśne i zwierzy-
nę płową las mieszany, 
sprzyjają rozwojowi 
wszelkiego ro-
dzaju turystyki 
i organizacji 
wypoczyn-

ku na świeżym powietrzu. Me-
andrami wijące się ścieżki piesze, 
dobrze utrzymane dukty leśne 
zapraszają do uprawiania tury-
styki konnej, pieszej i rowerowej, 
zapraszają do uprawiania tak 
popularnego w ostatnim czasie 

Nordic walking. Grzy-
biarzy zapraszają 

grzybodajne 
lasy bogate 

w praw-
d z i w k i , 

kozaki, zajączki, kanie, 
podgrzybki, a je-
sienią obfitują-
ce w opieńki. 
Zwierzyna 
leśna, choć 
czasami robi 
szkody, jest 
niezbędnym 
elementem 
pejzażu. Tylko 
tutaj spotkasz spa-
cerujące po lesie sarny, 
dziki, jelenie, zające, lisy, sta-
nowiące często cel wypraw my-
śliwych, zrzeszonych w Kole Ło-
wieckim „Jeleń” w Strzegomiu, 
które ma swoje tereny łowieckie 
właśnie w Grochotowie. Runo 
leśne przyjazne człowiekowi jest 
bogate w maliny, jagody, jeżyny. 

Z drzew iglastych najbardziej 
popularna jest sosna, świerk 
i sporadycznie jodła. Wśród 
drzew liściastych dominuje 
dąb, buk, jesion, klon, kaszta-

nowiec i lipa. Szata roślinna 
w Grochotowie jest przeważ-
nie pod ochroną, którą objęto 
konwalię, śnieżycę, barwinek, 
przebiśnieg, bluszcz pospolity 
i wilcze łyko. Gleby w sołec-
twie nie są zbyt dobre, prze-
ważnie klasy III-IV. Mimo 
to najczęściej uprawia się 
rzepak, pszenicę i ziemnia-
ki. Lasy wokół Grochoto-
wa należą do Nadleśnictwa 
Świdnica. Wieś, jako jedna 
z nielicznych, ma leśniczów-
kę, położoną malowniczo na 
skraju lasu. Tadeusz Pod-
kówka, leśniczy leśnictwa 
Grochotów, jest też myśliwym 
i należy do Koła Łowieckiego 
„Sylwan”. W ostatnim czasie 
we wsi rozwija się rzemiosło, 

w tym ślusarstwo, leśnictwo, 
firma produkująca wiązanki 
i stroiki świąteczne, jest także 
piaskownia. Cieszy fakt, że 
powstają nowe zabudowania 
mieszkalne. - Ładna wioska, 
fajnie się tu mieszka, jest 
spokojnie i ludzie chcą się 
tu budować – mówi Renata 
Podkówka, sołtys wsi. 

Grochotów w końcu się zmienia

Wieś ma wiele walorów i kusi urokiem

Plac zabaw to prawdziwe miejsce integracji. Jest on codziennie oblegany, nie tylko przychodzą mieszkańcy wsi z dziećmi, ale przyjeżdżają także ludzie z miasta

Sołectwo, jako jedno z nielicznych, ma leśniczówkę. Dobrze utrzymane dukty leśne zapraszają do uprawiania turystyki konnej, pieszej i rowerowej

Historia wsi tonie w mrokach przeszłości. Po wojnie osiedlili się tu osadnicy 
z centralnej Polski i ze wschodu, by uprawiać opuszczone przez Niemców 
gospodarstwa. Rozwijało się rolnictwo i leśnictwo. Wielu mieszkańców wsi za-
trudnionych było w lesie. W ostatnich latach wieś przeżywa renesans kulturalny. 
Mieszkańcy są obecni na wszystkich uroczystościach gminnych: jarmarkach, 
festynach i dożynkach, wystawiając się z produktem lokalnym i potrawami 
zrobionymi przez siebie. - Już dwa razy prezentowali wieś na stoisku, a w 2014 
będzie to już 3 raz. - Wypieki, ozdoby robimy sami – zaznaczają grochotowianie. 
Rokrocznie, przy krzyżu, odbywa się we wsi msza św. dziękczynna w święto 
Matki Boskiej Zielnej, dokładnie w rocznicę postawienia krzyża w 1982 r. na 
ogródku ówczesnego leśniczego Ryszarda Zuchniaka i z jego inicjatywy. - Nie 
mamy kościoła, nie mamy kapliczki, święcenia pokarmu odbywały się w domu, 
więc mieszkańcy postawili krzyż - mówi Edward Wałczyk.

Sołtys: Renata Podkówka
Liczba ludności: 93
Powierzchnia: 4,02 km
Gęstość zaludnienia: 22,9 osób/
km2

Lasy i grunty leśne: 282,03 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
98,56 ha

W 2011 r. z funduszu sołeckiego Grochotowa zakupiono altanę, w 2012 r. dokonano zakupu ław i stołów, huśtawki 
ogrodowej, grilla, namiotów plenerowych jako doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego. W 2013 r. zakupiono tablicę 
ogłoszeniową, podkaszarkę, rośliny ozdobne, krzewy i ławki również na doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie. 
W 2014 r. zaplanowano zakup ławek, stołów, pawilonu plenerowego na powyższy teren rekreacyjno – sportowy oraz 
montaż przyłącza energetycznego w celu jego doposażenia. W ciągu tylko 3 lat udało się zrobić plac zabaw, kącik 
rekreacyjny, grill, ognisko, altanę. To dużo, jak na taką małą wieś. Ludzie coraz bardziej się integrują, wioska jest czysta, 
w dużej mierze dzięki pani z prac interwencyjnych. - Z funduszu kupiliśmy kosiarkę i kosimy, nie czekając, aż ktoś nam 
wykosi- zaznacza. Pani sołtys marzy o siłowni i świetlicy na gruncie gminnym.

Choć Grochotów jest drugim po Skarżycach najmniejszym 
sołectwem w gminie Strzegom pod względem powierzchni 
użytków rolnych (98,56 ha), to pod względem powierzchni 
lasów i gruntów leśnych nie ma w gminie równego sobie 
(282,03 ha). 

- Nowa nawierzchnia drogi i chodnik są bardzo potrzebne 
na wsi, przez którą biegnie droga wojewódzka, z tak dużym 
natężeniem ruchu. Teraz jest bezpiecznie. Wieś jest rozwo-
jowa, pięknieje i ma coraz więcej mieszkańców - komentuje 
Renata Podkówka, sołtys Grochotowa. 
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Renata Podkówka została 
sołtysem Grochotowa w lutym 
2011 roku. Jak sama mówi, jej 
głównym celem jest to, aby 
upiększyć wioskę, w której 
przyszło jej mieszkać. A z racji 
tego, że jest pracowita, sku-
tecznie dąży do postawionych 
sobie celów. – Przez okres 
mojego sołtysowania powstał 
plac zabaw, altana, huśtawki, 
miejsce na ognisko, nowa wiata 
przystankowa. Przedtem nasza 
wioska była zaniedbana, wiele 
obiektów było zniszczonych. 
Teraz nareszcie jest coraz ład-
niej. Posialiśmy świeżą trawę, 
posadziliśmy kwiatki i wioska 
zaczyna budzić się do życia 
- mówi Renata Podkówka. 
I dodaje: - Cieszymy się z no-
wej drogi i chodnika, szkoda 
tylko, że kierowcy nie prze-

strzegają ograniczeń prędkości. 
– Przydałby się nam fotoradar, 
bo być może wtedy kierowcy 
zdjęliby nogę z „gazu”- mówi 
sołtys. Grochotów jest jedną 
z najmniejszych wsi gminy 
Strzegom. – Chciałabym, aby 
pomiędzy ludźmi nawiązała 
się więź, aby byli nieco bardziej 
zintegrowani. Dzięki temu 
wszystkim nam byłoby ła-
twiej- opowiada sołtys. Renata 
Podkówka, twierdzi, że, aby być 
dobrym sołtysem należy być 
odpornym na stres. – O tak. 
Jest to całkiem stresująca pra-
ca, ponadto czasochłonna. Co 
jakiś czas należy stawiać się na 
naradach sołtysów, trzeba mą-
drze rozgospodarować fundusz 
sołecki, aby każdemu mógł 
posłużyć. Jednakże w pracy tej 
nie ma rygoru, nie ma tak, że 

należy coś zrobić na 
„już”. Ja bardzo 
lubię poma-
gać ludziom. 
Często do 
mnie przy-
c h o d z ą 
i proszą 
o pomoc 
i zawsze 
ją otrzy-
m u j ą  - 
kontynu-
uje. W Gro-
chotowie nie 
ma  św ie t l i c y, 
dlatego pani sołtys 
stara się stworzyć lokalnej 
społeczności jak najlepsze miej-
sca do sportu, rekreacji i eduka-
cji. – Gdzieś trzeba spędzać czas 
i zabijać nudę dlatego staram 
się robić wszystko, aby zarówno 
dzieci i młodzież mogły się re-
alizować - mówi. O pani sołtys 
mieszkańcy wypowiadają się 
z dużą atencją. - Jest uparta, 
jak coś postanowi, to musi być 
zrobione – mówi Wioletta 
Przybylak. I dodaje: - Mobili-
zuje wieś do działania. 

Troszczą się o swój Grochotów
– Chciałabym, aby pomiędzy ludźmi nawiązała się więź, aby byli bardziej zintegrowani. Dzięki temu wszystkim nam byłoby łatwiej - opowiada pani sołtys

- Jestem dumna z naszych mieszkańców, dlatego, że potrafią 
się zmobilizować – mówi Renata Podkówka, sołtys wsi. 
Wraz z członkami Rady Sołeckiej: Wiolettą Przybylak 
i Pawłem Hawro dbają, by ich mała Ojczyzna rozwijała się 
na miarę marzeń i możliwości. -Rada sołecka jest prężna, 
choć składa się tylko z dwóch osób, to ich działania widać 
wszędzie – twierdzi sołtys. 

Edward Wałczyk jest rol-
nikiem z zawodu i rzeźbia-
rzem z powołania. Natura 
obdarzyła go wielkim darem 
wyobraźni i talentem. Choć 
praca na roli jest absorbująca, 
to zawsze znajdzie czas na to, 
by rzeźbić w drewnie. Wy-
konuje przepiękne postacie 
w drewnie. W jego galerii jest 
Chińczyk, murzynka z ko-
szem na głowie, trzymająca 
za rękę córkę z dzieckiem 
na rękach – to swoista mu-
rzyńska Anna Samotrzeć, 
sfinks abstrakcyjny z psem, 
urocza Słowianka, która leje 
wodę z dzbana do sadzawki, 
ale najpiękniejsza jest sowa. 
Rzeźbi też motywy biblijne. 
Najpiękniejszą rzeźbą w tym 
temacie jest Matka Boska 
Siewna, rzadko spotykany 
dziś wizerunek Maryi. Ale 
nie tylko. Specjalizuje się 
w rzeźbie użytkowej: stojak 
pod telefon, stojaki na kwia-
ty, czy inne przedmioty użyt-
kowe wykonuje na potrzeby 
domu. Wyzwaniem dla niego 
są płaskorzeźby, bo jak sam 
mówi, interesują go scen-
ki rodzajowe. Wychodzące 
z jego rąk niepowtarzalne 

dzieła sztuki są nietypowe 
w artystycznym przekazie. 
Rzeźbieniem zainteresował 
się przypadkowo, 10 lat temu 
i od tego czasu oddał się 
swojej pasji. - Jak zacząłem? 
Znalazłem w lesie powygi-
nany korzeń i wziąłem go 
do domu. Wyszedł z tego 
wąż – mówi. Swoje rzeźby 
przechowuje w domu, zdobią 
wszystkie pomieszczenia. 
Materiał pozyskuje w lesie, 
gdzie znajduje ciekawe gałę-
zie i korzenie, a wyobraźnia 
podpowiada mu, co z nimi 
zrobić. Najczęściej pracuje 
nad swoimi dziełami zimą, 
w wolnych chwilach. Naj-
lżejszą do obróbki według 
niego jest lipa, wdzięczny jest 
także jesion i dąb. Nie boi 
się twardego drewna. Prze-
ciętną rzeźbę wykonuje dwa 
tygodnie. Plan ma zawsze 
w głowie, czasem wykorzy-
stuje rysunki.- Sama natura 
podpowiada rzeźbiarzowi, co 
ma zrobić – zaznacza. Rzeźby 
impregnuje drewnochronem, 
który spełnia dwie funkcje - 
ochronną i dekoracyjną. Jego 
warsztat to ostre dłuta, które 
robi sam.

Jak wyjaśnia Renata Pod-
kówka, jest to technika zdob-
nicza polegająca na przy-
klejaniu wzoru wyciętego 
z ser wetki  papierowej na 
odpowiednio pomalowaną 
farbą akrylową powierzchnię 
jaja styropianowego. Pani soł-
tys wykonuje pisanki techniką 
serwetkową, polegającą na 
naklejaniu wzoru z serwetki 
i pokryciu go wieloma war-
stwami lakieru spękającego 
tak, aby wzór wtopił się cał-
kowicie i nie był wyczuwalny 
przy dotknięciu. – Najpierw 
maluję jajko farbą akrylową, 
później naklejam serwetkę na 
klej wikol do drewna. Serwet-
ka musi być mokra. Przyklejać 
je należy bardzo delikatnie, by 
się nie porwały. Dekorujemy 
reliefami i perlatorami i po-
krywamy jajko lakierem bez-
barwnym, spękającym. Deko-
rujemy także wstążeczkami 
– wyjaśnia Renata Podkówka. 
I dodaje: - Wystawiamy je 
na kiermaszach, jarmarkach 
i festynach. Cieszą się dużym 
zainteresowaniem. W zamyśle 
artysty wzór ma wyglądać jak 
namalowany. Nazwa pochodzi 

od francuskiego czasownika 
„decouper”, co znaczy wy-
cinać. Jak mówi pani sołtys, 
decoupage jest jednym z ty-
powych kobiecych hobby. 
Na wielu serwetkach można 
znaleźć różnokolorowe na-
druki kwiatów. Są one inspi-
rujące i można je wykorzystać 
do wykonania wielkanocnej 
pisanki metodą decoupage. 
Gotowe pisanki można poło-
żyć w miseczce lub powiesić 
na zielonych, wiosennych 
gałązkach. Trudnością jest 
podział powierzchni na jajku, 
by uatrakcyjnić kompozycję 
całości. Wykończenie można 
zrobić z jedno lub wieloko-
lorowych płatków do złoceń 
w niejednolitej technice lub 
użyć konturówki. Ostatecz-
nym etapem prac jest wie-
lokrotne lakierowanie całej 
powierzchni. – Do wykonania 
jaja metodą decoupage po-
trzebne są: serwetki, nożycz-
ki, klej (wikol do drewna) 
i lakier spękający. Metoda 
ta stwarza różne możliwości 
upiększania jaj przeróżnymi 
motywami. 

Wioletta Przybylak ma wiele 
pasji, ale największą przyjem-
ność sprawia jej pszczelar-
stwo, którym pasjonuje się wraz 
z mężem Mirosławem już od 
20 lat. Ich pasja jest związana 
z tradycją rodzinną, którą prze-
jęli od teścia. Miód ma wiele 
właściwości: daje siłę, zdrowie, 
długowieczność i służy do pie-
lęgnacji urody. Miód pszczeli 
w połączeniu z ziołami to spe-
cjalność pani Wioletty. – Przy 
pszczołach wszystko muszę 
umieć zrobić – mówi. I dodaje: 
- Np. wczoraj pszczoły się wy-
roiły i musiałam je sama zebrać 
do rojnicy- zaznacza. Miód 
lipowy na naszych terenach jest 
najlepszy. Jest dobry na przezię-
bienia, grypę i drogi oddechowe, 
zaś gryczany - działa dobrze na 
serce. Z miodu robi nalewki, 
likiery, ziołomiody, z których 
najlepszy wg niej jest pokrzy-
wowy. Pobudza organizm do 
tworzenia ciał odpornościo-
wych, działa moczopędnie, 

ułatwia trawienie, obniża po-
ziom cukru we krwi. Stosowany 
w leczeniu anemii, krzywicy, 
krwawień, zapaleniu nerek, pę-
cherza moczowego. - A jak go 
zrobić? - Wyciskam sok z po-
krzywy, do tego dodaję miód 
i odstawiam na dwa tygodnie. 
Nic się nie zepsuje, bo miód 
konserwuje - wyjaśnia. Zioło-
miody robi także z innych ziół. 
Ziołomiód aroniowy jest bogaty 
w wiele witamin, jest zalecany 
w schorzeniach układu krąże-
nia, trzustki i wątroby. Wspo-
maga usuwanie z organizmu 
metali ciężkich i pozostałości po 
lekach, bowiem składniki aronii 
zmniejszają uboczne działa-
nie leków, łagodzą również 
skutki radioterapii. Ziołomiód 
z bzu czarnego działa napotnie 
przy przeziębieniach, grypie, 
poprawia przemianę materii, 
odtruwa, działa moczopędnie, 
przeciwbólowo. Wzmacnia na-
czynia krwionośne. - Wszystko 
robię dla zdrowia - twierdzi.

Z drewna rzeźbi same cuda Cudowne pisanki pani sołtys Ziołomiody, lek na wszystko

Produktem lokalnym Grochotowa jest „Ciasto leśne” w/g przepisu pani sołtys. Jak go przygotować? O tym mówi Renata 
Podkówka. - Najpierw zbieramy jagody, potem pieczemy biszkopt ciemny z 2 łyżkami kakao. Podczas gdy ciasto się 
piecze, robimy masę. Do niej potrzebujemy: jogurt, jagody, bitą śmietanę i żelatynę. Ciasto po wystygnięciu przekłada-
my masą. Na wierzchu dekorujemy bitą śmietaną i posypujemy czekoladą z orzechami. Najlepiej smakuje w lesie na 
pikniku – mówi śmiejąc się. 
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Wieś jest zwodociągowana, 
skanalizowana, ma wykonane 
przyłącza kanalizacyjne. Na 
początku marca br. zakończył 
się remont pomieszczenia na 
„sołtysówkę” dla wsi Graniczna. 
Koszt wszystkich prac wyniósł 
28,5 tys. zł. Mieszkańcy już snu-
ją plany, co będą mogli w niej 
organizować. Aby „sołtysówka” 
mogła powstać, niezbędne było 
pozyskanie odpowiedniego 
lokalu z zasobu Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Władzom 
samorządowym to się udało 
i od początku lutego br. ruszyły 
prace remontowe dwóch po-
mieszczeń w budynku Granicz-
na 11. Jedno z przeznaczeniem 
właśnie na „sołtysówkę” (o pow. 
35 m kw.) i drugie na potrzeby 
mieszkalne. - To pomieszczenie 
jest niezbędne do jeszcze lepszej 

współpracy z mieszkańcami 
Granicznej. Mam nadzieję, 
że „sołtysówka” da impuls do 
różnych pomysłów. Mam tutaj 
na myśli m. in. powstanie Koła 
Gospodyń Wiejskich. W „soł-
tysówce” będziemy mogli np. 
przygotowywać wieniec na 
Gminne Dożynki - podkreśla 
sołtys Granicznej, Andrzej 
Gliński i dodaje: - Naszym ma-
rzeniem jest świetlica wiejska 
i wierzymy, że przy wsparciu 
władz uda się już niedługo speł-
nić nasze pragnienia. W 2012 
r. wybudowano tu piękny 
plac zabaw dla najmłodszych 
(koszt - 42.614,80 zł), który 
w roku 2013 został wyposażony 
w pierwsze urządzenie siłowe 
w gminie Strzegom. W kolej-
nych latach dochodziły inne 
działania, zmierzające do utwo-

rzenia centrum wsi: zakupiona 
została altana, urządzono miej-
sca parkingowe, zakupiono na-
miot. Te i inne obiekty to plon 
działań ostatnich lat, projek-
towanych przez Radę Sołecką 
i sołtysa Andrzeja Glińskiego. 
Także inne podmioty włączają 
się do działań na terenie sołec-
twa. Gminna Spółka Wodna 
„Strzegom” wykonała na terenie 
sołectwa w okresie 2011- 2014 
gruntowną konserwację rowów 
melioracyjnych o długości po-
nad 2 km, na łączną kwotę 
60 721 zł. W 2013 r. gmina 
wymieniła jeden przepust na 
terenie sołectwa. W 2014 r. 
gmina zaplanowała budowę 
boiska do piłki siatkowej i ko-
szykowej. Opracowano już 
dokumentację projektowo-
kosztorysową na wykonanie 
boiska o nawierzchni z maczki 
ceglanej na działce Nr 225/6 na 
kwotę 6 519,00 zł. W 2015 r. 
planuje się wspólnie z powiatem 
budowę chodnika przy drodze 
powiatowej. Sprawnie przebie-
gła realizacja podłączeń budyn-

ków do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej z udzia-
łem dofinansowania z gminy 
Strzegom oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w ra-
mach Programu priorytetowego 
„Dofinansowanie przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 
oraz podłączeń budynków do 

zbiorczego systemu kanalizacyj-
nego”. W roku 2013 wykonano 
w Granicznej 2 szt. podłączeń 
o łącznej długości 48,70 mb. 
Koszt brutto 10,3 tys. zł. 

Zachowane do dziś źródła 
historyczne podają, że Graniczna 
była miejscem spisania ważnych 
dokumentów kancelarii ksią-
żęcej. Potwierdza to dokument 
księżnej Agnieszki z 1375 r., 
w którym przekazuje ona liczne 
majątki, w tym wieś Graniczną 
w ręce lokalnej szlachty. Dlatego 
też w I połowie XIV w. część pól 
Granicznej należała właśnie do 
mieszczan strzegomskich. W XV 
w. założono pod Górą Graniczną 
drugą część wsi i od tego mo-
mentu wieś dzieliła się Graniczną 
Górną i Dolną. Dobra rycerskie 
w obydwu częściach posiadały 
różnych właścicieli. W Granicznej 
Górnej osiedlili się członkowie 
rodu von Schindel, następnie von 
Richthofen, zaś do lat 30. XX 
w. władała nim rodzina von 
Oheimb z domu Düsterlho. 
W latach 30. przekazano 
majątek na rzecz Domu 
Wychowawczego św. 
Marcina w Rogoźnicy. 
Graniczna Dolna znajdowa-
ła się w rękach śląskich rodów 
szlacheckich, w tym von Spiller, 
von Wiese, von Seidlitz, a od 
1793 r. znajdowała się w rękach 
mieszczańskich - rodziny Gläser 
aż do 1818, kiedy to zakupił ją 
radca prawny Stuppe, a w 1856 
r. dominium w Granicznej ku-
pił Carl Ernst Felix baron 
von Richthofen. Rodzina 
ta władała majątkiem 
do lat 30. XX w. 
Dorothea von 

Richthofen wniosła go w wianie 
majorowi von Loesch i była wła-
ścicielką majątku w Granicznej 
Dolnej aż do 1945 r., choć na 
stałe mieszkała w Kwietnikach. 
Nie sposób w tym miejscu nie 
wspomnieć o specyfice i różnicach 
obu majątków Granicznej Górnej 
i Dolnej, stanowiących dwa światy 
połączone nazwą jednej wsi. Spe-
cjalnością majątku w Granicznej 
Górnej była hodowla świń rasy 
wschodnio – fryzyjskiej. Od II 
połowy XIX w. Graniczna Górna, 
nastawiona była na wydobywanie 
granitu, a dzierżawcą tutejszych 
kamieniołomów był przedsię-
biorca Carl Kulmiz. Majątek 

w Granicznej Dol-
nej był nastawio-

ny głównie 
na ho-
dowlę 

b y d ł a 
rogatego 

(ponad 

100 szt. pod koniec XIX w.). 
Godna uwagi jest postać Fridy 

baronowej von Richtho-
fen, z domu von Geyso, 

która pod koniec XIX 
w. przejęła majątek 

w Granicznej Dol-
nej, a w 1926 r. wy-
dzierżawiła także 
cały majątek 
w Granicznej 
Górnej. Dzię-
ki niej Górna 

i Dolna wieś rozwi-
jała się intensywnie. Energiczna, 
z dużym zmysłem gospodarności 

świetnie zarządzała majątkiem. 
W obu częściach wsi zbudo-

wano pałace z pięknymi 
parkami, w Granicznej 

Górnej była także 
szkoła, gospoda 

i świetlica. Na 
zboczach gór 

uprawiano leszczynę, sprzyjały 
temu znakomite warunki klima-
tyczne. Warto zaznaczyć, że nieza-
leżnie od konfesji mieszkańcy obu 
wsi należeli do kościołów w Strze-
gomiu. Lata II wojny światowej 
przyniosły wielkie zniszczenia 
wsi. Po wojnie rozpoczęła się 
odbudowa i zasiedlenie wsi osad-
nikami przeważnie ze wschodu, 
m.in. z Gródka Jagiellońskiego. 
W nowej Ojczyźnie odnaleźli 
własne miejsce na ziemi. 

Graniczna - mała wieś z wizją

Niezwykle barwna historia Granicznej

W 2012 r. wybudowano tu piękny plac zabaw dla najmłodszych, który w roku 2013 został wyposażony w pierwsze urządzenie siłowe w gminie Strzegom

Lata II wojny światowej przyniosły wielkie zniszczenia wsi. Po wojnie rozpoczęła się odbudowa i zasiedlenie wsi osadnikami przeważnie ze wschodu…

Mały fundusz, wielkie cele
Fundusz sołecki w tak niewielkiej wsi jest nieduży, jednak sołtys wraz z Radą Sołecką wykorzystują go planowo i rozsądnie, mając na względzie perspektywiczny 
rozwój wsi. Wiedząc o nowej wizji burmistrza tworzenia centrów wsi, sukcesywnie pod tym kątem robiono zakupy. W 2011 r. zakupiono namiot, ławy, stoły, zaś 
w 2012 r. zakupiono altanę. W 2013 r. doposażono powstały już teren rekreacyjny w sołectwie o nowe plenerowe urządzenia sportowe do ćwiczeń na wolnym 
powietrzu oraz zakupiono grill tak potrzebny przy konsolidacji wsi. W 2014 r. zaplanowano zakup kosiarki typu traktorek w celu właściwego utrzymania gminnych 
terenów zielonych w sołectwie, jednak wszystkie fundusze zostaną przeznaczone na wyposażenie tak długo oczekiwanej „sołtysówki”. 

Wieś Graniczna jest jedną z najmniejszych w gminie 
Strzegom. Przez lata zapomniana, teraz zaczyna powoli 
nadrabiać stracony czas. Mimo, że Graniczna jest jedną 
z najmniejszych wsi gminy Strzegom, to dzielnie sobie radzi 
pod względem gospodarczym. 

Graniczna, wieś położona u podnóża Góry Zwycięstwa, 
zwanej też Graniczna, powstała pod koniec XIII w. Założo-
no ją na terenach leśnych, jako duży folwark rycerski, który 
w źródłach z 1300 r. wspominany jest jako „Streitsvorwerk”. 
Odgrywał on ważną rolę w dziejach Księstwa Świdnicko – 
Jaworskiego, przypuszczalnie więc jego założycielami byli 
książęta świdniccy. 

W związku z brakiem świetlicy wiejskiej w Grochotowie i Granicznej działal-
ność kulturalna została sprowadzona do pojedynczych imprez plenerowych 
na terenie wsi. Są to głównie festyny wiejskie z udziałem mieszkańców wsi. 
Odbywają się one na nowopowstałych placach zabaw, wyposażonych w urzą-
dzenia zabawowe, altanki, stoliki i ławy, a przede wszystkim dysponujące 
przestronnym miejscem do wykorzystania na zabawy taneczne, konkursy 
i zabawy rekreacyjno-sportowe. Społeczność wiejska bierze udział w Jarmar-
kach Wielkanocnych i Dożynkach Gminnych organizowanych w gminie. Dzieci, 
młodzież i dorośli mają możliwość korzystania z oferty programowej SCK, np. 
udział w sekcjach i zajęciach odbywających się w budynku SCK oraz organi-
zowanych wyjazdach do teatru, opery, operetki oraz koncertach i imprezach 
plenerowych organizowanych na terenie gminy Strzegom.

Sołtys: Andrzej Gliński
Liczba ludności: 142 
Powierzchnia: 4,68 km2

Gęstość zaludnienia: 37,8 osób/ 
km2

Lasy i grunty leśne: 28,22 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
332, 03 ha
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Andrzej Gliński został soł-
tysem Granicznej w lutym 
2011 roku. Jak sam podkreśla, 
mieszka w bardzo spokoj-
nej, cichej i rozwojowej wsi, 
w której 20% stanowią dzieci 
i młodzież. – Mała wieś, spo-
kojna, żadnych konfliktów 
– zaznacza. Bycie sołtysem 
nie należy do najłatwiejszych 
zadań, ponieważ każdego dnia 
musi on zmagać się z różnymi 
obowiązkami i zaspokajaniem 
potrzeb mieszkańców. Sołtys 
Granicznej na co dzień jest 
rolnikiem. Ponadto często 
uczestniczy w licznych nara-
dach, na których poruszane są 
kwestie lokalnej społeczności, 
ich potrzeby. – Ludzie zawsze 
mogą liczyć na pomoc sołtysa. 
Do tej pory na naszej wsi 
nic się nie działo. Można by 
nawet rzec, że nasza wieś była 
w letargu. Nie posiadaliśmy 
bowiem żadnych gruntów na 
własność, kawałka ziemi, na 
której mogłoby coś powstać. 
Jednakże nasze potrzeby zosta-

ły w końcu dostrzeżone 
i od gminy otrzymaliśmy 
0,5 ha ziemi. Stworzyli-
śmy na niej plac zabaw dla 
dzieci, umieściliśmy altanę. 
Pieniądze, które otrzyma-
liśmy z funduszu sołeckiego 
wykorzystane zostały na zakup 
dużego namiotu, który używa-
ny jest podczas imprez okolicz-
nościowych, posiadający ławy 
i stoliki. Ponadto dla młodzieży 
zostały zakupione urządzenia 
fitness - mówi sołtys.– Naszą 
wielką bolączką jest to, że nie 
posiadamy świetlicy wiejskiej, 
co znacznie utrudnia nam 
podjęcie działań edukacyjno – 
kulturalnych i konsolidujących. 
Społeczność Granicznej zaczy-
na zauważać, że ich niewielka 
miejscowość zaczyna powracać 
do życia. – Udało nam się stwo-
rzyć tam miejsce rekreacyjno 
- sportowe dla mieszkańców 
mojej wsi – cieszy się sołtys. 
Takie miejsce stwarza możli-
wości do krzewienia kultury 
i sportu. Marzeniem sołtysa 

j e s t 
komplek-
sowe doposażenie centrum wsi, 
jakie już się fajnie stworzyło, 
konkretnie o kącik rekreacyj-
ny dla dorosłych. I dodaje:- 
A gdyby gmina przejęła park 
od Agencji Nieruchomości 
Rolnych, to byłby to świetny 
teren rekreacyjno – wypoczyn-
kowy dla mieszkańców naszego 
sołectwa, ale i przyjezdnych 
gości, nie tylko z okolicz-
nych wsi. Cieszy sołtysa nagły 
zryw do działania miejscowych 
mieszkańców. - Graniczna 
wyszła z cienia, jak feniks 
z popiołów. Ruszyły inwestycje, 
także w działalności kulturalnej 
zaznaczyliśmy swoją obecność. 

Po raz pierwszy w historii so-
łectwa zaprezentowaliśmy się 
na dożynkach w 2013 r., robiąc 
stół dożynkowy i piekąc chleb. 
Podczas dożynek wojewódz-
kich w bieżącym roku wystą-
pimy w pełnej krasie prezen-
tując stoisko, wieniec i chleb. 
I dodaje: - Gdy coś się dzieje, 
każdy chce pomóc. Sołtys już 
snuje plany na przyszłość. - 
W planach mamy założenie 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
Mamy wiele utalentowanych 
kulinarnie pań, które mogą 

z powodzeniem promować 
kuchnię sołectwa i jej możliwo-
ści. Jest to tym bardziej realne, 
gdy już jest sołtysówka, miejsce 
do spotkań. - Jestem bardzo 
zadowolony, że otrzymaliśmy 
z gminy wyremontowany lokal 
na sołtysówkę, tak bardzo nam 
potrzebną, ponieważ trudno 
nam było nawet się ze sobą 
spotkać, jak nie było gdzie. 
W 2014 r. planujemy komplek-
sowo wyposażyć ją w meble 
i potrzebny sprzęt. Jednak to 
nie koniec marzeń sołtysa. – 

Myślę, że to jest przejściowy 
lokal i w przyszłości uda nam 
się spełnić kolejne marzenie 
i pozyskać inny budynek na 
świetlicę, ale to przyszłość 
pokaże – marzy sołtys, bo 
wie, że marzenia się spełniają. 
-W następnej kadencji będzie 
mu łatwiej. Po nim nie widzę 
nikogo innego. W porównaniu 
do poprzedników, zrobił wiele. 
Sołtys we wsi nie jest sam. Jest 
grupa ludzi, którzy zawsze mu 
pomogą – zaznacza Stanisław 
Kuczerka.

Oni zmieniają Graniczną 
Bolączką Granicznej jest to, że wieś nie posiada świetlicy wiejskiej, co znacznie utrudnia realizację działań edukacyjno – kulturalnych i integracyjnych

- Sołtys Granicznej – Andrzej Gliński jest osobą, która bardzo 
się angażuje w sprawy wsi. Efekty jego działań są widoczne. 
Jak dotychczas, jest najbardziej aktywnym sołtysem Gra-
nicznej – mówi Andrzej Polikowski, mieszkaniec wsi. 
Sołtysa we wszelkich działaniach wspiera Rada Sołecka 
w składzie: Zbigniew Martyniak, Teresa Kuczerka 
i Elżbieta Brzoska. - Radę Sołecką mam bardzo dobrą. 
Powiem więcej, zawsze są niezawodni i pomocni dla 
wsi – mówi sołtys wsi. 

Andrzej Polikowski intere-
suje się ornitologią. Jego pasja 
zaczęła się w dzieciństwie, 
kiedy dostał parę kanarków. 
Fascynacja nimi doprowadziła 
do tego, że dziś posiada wiele 
gatunków i odmian ptaków. 
W celu stworzenie ptactwu 
dogodnych warunków wy-
budował wolierę, w której 
zamieszkują zgodnie: kanarki, 
papugi, żeberka, nimfy fa-
liste i bażanty. Pan Andrzej 
może godzinami opowiadać 
o swoich ptakach. Najbar-
dziej podobają mu się papugi 
i bażanty, a jego chlubą jest 
bażant złocisty, najbardziej 
okazały. - Dzięki wolierze 
jest wesoło na podwórku – 
twierdzi. Ptaki kupuje na 
giełdzie lub od znajomych. 
Ornitologią zainteresował go 
ojciec, który kiedyś zajmował 
się hodowlą gołębi. - Teraz 
brat kontynuuje tradycję ojca, 
a ja chciałem mieć coś mniej-

szego, ładniejszego i śpiewa-
jącego – zaznacza. I dodaje: 
- Ptaki są wesołe, kolorowe 
i uspakajają. Pielęgnacja wo-
liery też nie jest czasochłon-
na. Zresztą wszyscy chętnie 
pomagają. - Kiedyś kanarki 
trzymałem w domu, ale kiedy 
zrobiłem wolierę i przenio-
słem ptaki, to wszyscy się 
dziwil i , d laczego jest tak 
cicho w domu – zaznacza. 
Dużo czasu spędza w wolie-
rze. - Obserwowanie ptaków 
daje mi dużo radości, spokój, 
zadowolenie i odpoczynek po 
pracy zawodowej. Podziwiam 
u nich poczucie wolności, nie-
zależności i mocy. Ptaki czują 
lekkość, swobodę, pęd wiatru, 
w każdej chwili mogą wzbić 
się w powietrze, oderwać się 
i odfrunąć – to jest piękne - 
komentuje. Dla ptaków lot 
jest czymś zwyczajnym, a dla 
ludzi to odwieczne marzenie, 
by być panem przestworzy. 

Teresa i Stanisław Kuczerka 
prowadzą działalność gospodar-
czą. Są właścicielami małego 
zakładu, produkującego znicze 
i wkłady parafinowe. Małe 
rodzinne przedsiębiorstwo to 
alternatywa na bezrobocie. Pan 
Stanisław jest z zawodu kierow-
cą mechanikiem, a pani Teresa 
- technikiem rolnikiem i po-
chodzi z Paszowic. Do Granicz-
nej przeniosła się z powodów 
rodzinnych, krótko mówiąc, po 
wyjściu za mąż. Pan Stanisław 
mieszka w Granicznej od uro-
dzenia, a pani Teresa - od 1987 
r. Obydwoje pochodzą z rodzin 
rolniczych. Kiedyś przylegające 
do ich posesji pola należały 
do rodziców pana Stanisława. 
– Ale kiedy mnie wcielili do 
wojska, to rodzice oddali zie-
mię na skarb państwa – mówi. 
I dodaje: - Później pracowałem 
jako kierowca, ale nie byłem 
w stanie z pensji utrzymać ro-

dziny tak, by godnie żyć, więc 
poszukaliśmy innej możliwości. 
Jak mówią, już 12. rok wspólnie 
działają i są zadowoleni. - Żeby 
tylko nie było gorzej, to już jest 
dobrze – żartuje pan Stanisław. 
- Zaczęliśmy w odpowiednim 
momencie wchodzić na rynek. 
W tej chwili jest trudniej, bo 
jest bardzo duża konkurencja - 
mówi pani Teresa. Mieszkańcy 
Granicznej mówią o firmie, 
że jest rzetelna, solidna i su-
mienna. Ma stałych odbiorców, 
którymi są hurtownie i kwia-
ciarnie i sobie radzi. - Cieszy-
my się, że w Granicznej coś się 
robi, my też nie stoimy z boku, 
pomagamy, jak możemy – 
mówi Stanisław Kuczerka. 
Sołtys dobrze ocenia gotowość 
działań państwa Kuczerka na 
rzecz wsi. – Zawsze mogę na 
nich liczyć, są bardzo pomoc-
ni– twierdzi Andrzej Gliński, 
sołtys wsi. 

Z b i g n i e w  M a r t y n i a k 
mieszka w Granicznej od 11 
lat. Choć nie jest już w wieku 
poborowym, to aktywne spę-
dza czas wolny, przemierzając 
na rowerze gminę wszerz 
i wzdłuż, którą zna jak nikt 
inny. Mógłby z powodzeniem 
być konsultantem burmistrza 
w sprawie stanu dróg lokal-
nych i wytyczania objazdów 
wokół wsi. Codziennie prze-
mierza na rowerze ponad 
20 km, na bieżąco będąc ze 
wszystkim. Jest bardzo do-
brym obserwatorem i anality-
kiem. Uprawia turystykę ro-
werową nie tylko dla zdrowia, 
ale i dla pożytku publicznego, 
bowiem jego wiedza o stanie 
dróg, jest bezcenna. Chętnie 
też dzieli się nią z innymi. 
Jest szczególnie wrażliwy na 
transport samochodów cięża-
rowych, stanowiący bolączkę 
mieszkańców, których posesje 
położone są przy drodze. 

Transport ciężki jest nie tylko 
uciążliwy w sensie psychicz-
nym, ale i fizycznym. - Po-
pękały mi w domu ściany od 
tych samochodów, a w nocy 
nie mogę spać. Natężenie 
ruchu jest duże. Żeby tylko 
kierowcy samochodów cię-
żarowych chcieli przestrzegać 
prędkości 30 km/h - wzdycha 
Zbigniew Martyniak i już 
marzy o objeździe wokół wsi. 
Po chwili dodaje: – Skrót jest, 
trzeba go tylko utwardzić. 
Goczałków sobie poradził, 
to my też damy radę, tylko 
potrzebujemy pomocy. Z tą 
sprawą zwróciliśmy się już 
do burmistrza, a burmistrz 
jak obiecał, to zrobi – zazna-
czył. – Zmiany we wsi widzę. 
Jestem pełen uznania d la 
pana Andrzeja i jego działań. 
Takim namacalnym znakiem 
zmian jest plac zabaw, ale on 
kiedyś i tak musiałby powstać 
– mówi. 

Niezwykły ogród z wolierą Alternatywa na bezrobocie Na rowerze przemierza gminę
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Osoby zasłużone z terenu 
Gminy Strzegom odebrały 
w piątek (20.06) odznacze-
nia państwowe nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz odznaki resor-
towe nadane przez Ministra 
Gospodarki. Uroczystość od-
była się W sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

W uroczystości wzięli udział: 
Monika Wielichowska, Poseł 
na Sejm RP, Tomasz Smo-
larz, Wojewoda Dolnośląski, 
władze samorządowe gminy 
Strzegom na czele z bur-
mistrzem Strzegomia Zbi-
gniewem Suchytą oraz radni 
Rady Miejskiej wraz z prze-
wodniczącym Tadeuszem 
Wasyliszynem.

Krzyżem Wolności i Soli-
darności, którym Prezydent 
Rzeczypospolitej  Polskiej 
honoruje osoby aktywnie wy-
pracowujące polską wolność 
w różnych dziedzinach życia 
po roku 1989, uhonorowano 
Ryszarda Rossę, działacza 
solidarnościowego.

 Za ogromne zaangażowanie 
na rzecz Gminy Strzegom, 
Państwa i obywateli, a także 
spełnianie czynów przekra-
czających zakres zwykłych 
obowiązków Srebrny Krzyż 
Zasługi otrzymali: Marek 
Mara Chechłowski, Krzysz-
tof Kaszub, Maria Krzywda, 
Jan Ozimek, Swietłana Zie-
lińska oraz  Mirosław Zie-
liński.

Brązowy Krzyż Zasługi 
otrzymali: Stefan Dudyk, 
Irena Eulenfeld , Kr ysty-
na Gielata, Lucjan Krosta, 
Dorota Sozańska i Maria 
Wojnowska. 

Za wzorowe i wyjątkowo 
sumienne wykonanie obo-
wiązków wynikających z pracy 
zawodowej Złoty Medal Za 
Długoletnią Służbę – stopnia 
I otrzymali: Krzysztof Bocz-
kala, Bożena Zofia Branka 
i Edmund Węglarz.

Wiesław Majstrzyk i Stani-
sław Woroniuk zostali odzna-
czeni Srebrnym Medalem Za 
Długoletnią Służbę – stopnia 
II.

Brązowy Medal Za Dłu-
goletnią Służbę – stopnia III 

otrzymali: Grzegorz Augu-
styniak, Waldemar Chodurek 
i  Tomasz Leśniak.

Odznaki Honorowe „Za-
służony dla Górnictwa RP”, 
które Minister Gospodarki 
nadaje w uznaniu zasług dla 
rozwoju górnictwa i górnictwa 
skalnego otrzymali: Mirosław 
Baczmański, Marek Tadeusz 
Bratczyk, Henryk Bugajski, 
Marek Chełchowski, Marian 
Gaszyński, Jerzy Jan Jaskuła, 
Piotr Robert Kania, Andrzej 
Janusz Koruch, Andrzej Jan 
Kretowicz,  Jacek Łamacz, 
Ludwik Marian Marciniszyn, 
Janusz Piątek, Jacek Walczak, 
Grzegorz Edward Zobków i  
Krzysztof Zym.

Tytuł „Zasłużony dla Zie-
mi Strzegomskiej” otrzymał 
Andrzej Zontek, za zasługi 
na rzecz mieszkańców Gminy 
Strzegom, a także za dotych-
czasową działalność, która 
przyczyniła się do kultural-
nego i społecznego rozwoju 
i promocji Gminy Strzegom. 

Złotą Odznakę Honorową 
„Za zasługi dla Związku Sy-
biraków” nadaną przez Prezesa 
Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków otrzymał ks. Ka-
nonik Marek Żmuda.

Prof. dr hab. Juliusz Mi-
gasiewicz, rektor AWF We 
Wrocławiu został uhonorowa-
ny statuetką, zaprojektowaną 
przez znanego artystę rzeźbia-
rza Bronisława Krzysztofa, 
którą w  podziękowaniu za 
propagowanie i rozwój ma-
sowej kultury fizycznej na 
Ziemi Strzegomskiej wręczył 
Burmistrz Strzegomia. 

Do wszystkich uhonoro-
wanych burmistrz skiero-
wał słowa podziękowania 
za ciężką pracę, poświęcenie 
i determinację w działaniu. 
- Życzę dużo zdrowia, wszel-
kiej pomyślności oraz dalszej 
realizacji zamierzeń zarówno 
w życiu prywatnym, zawodo-
wym, jak i społecznym – po-
wiedział. W toku wypowiedzi 
burmistrz zaznaczył, że Ci 
z Państwa, którzy dziś zostali 
uhonorowani odznaczeniami 
i tytułami różnych szczebli 
zasłużyli na nie w szczególny 
sposób działając na korzyść 
i dla dobra naszej gminy.

Krzyże i medale dla zasłużonych 
Uhonorowani odznaczeniami i tytułami różnych szczebli zasłużyli na nie w szczególny sposób działając na korzyść i dla dobra naszej gminy
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Barwne dni wielkich atrakcji 

Do wspólnej zabawy za-
prosiły władze miasta, które 
dokonały oficjalnego otwarcia 
największej plenerowej impre-
zy- Święta Granitu Strzegom-
skiego. - Serdecznie witam 
wszystkich mieszkańców oraz 
osób spoza naszej gminy na 
kolejnej edycji Święta Granitu 
Strzegomskiego. Nadszedł 
czas na świętowanie w polskiej 
stolicy granitu. Mamy czas na 
to by spotkać się tutaj na ryn-
ku, bawić się i weselić- mówił 
burmistrz. - Ziemia strzegom-
ska znakomicie się rozwija, 
również kulturalnie i życzę 
Państwu udanej, 3-dniowej 
zabawy- dodała Monika Wie-
lichowska. Po części oficjalnej 
na scenie zaprezentował się 
strzegomski zespół wokal-
ny „In Live”, który radośnie 

wprowadził w to 3- dniowe 
święto. Było również trochę 
ruchu na świeżym powietrzu 
czyli zumba prowadzona przez 
Ewę Zapolną. Wieczorem zaś 
odbyły się koncerty gwiazd 
disco polo: Casandry oraz 
Skanera.

Ni e  z a b r a k ł o  ró w n i e ż 
atrakcji dla dzieci. Najmłod-
si mieszkańcy Strzegomia 
na Plantach Miejskich, od-
kryli krainę Eldorado.Mali 
odkrywcy mieli okazję spo-
tkać się z Wikingami, którzy 
zaprosil i  ich do wspólnej 
i wesołej zabawy. Dzieci wraz 
z rodzicami uczestniczyli 
w różnego rodzaju grach 
animacyjno- edukacyjnych, 
które miały na celu wywoła-
nie uśmiechu oraz wspólne 
spędzenie czasu. 

Do piątkowych atrakcji moż-
na zaliczyć również otwarcie 
Galerii „zbazaltu”, powstałej 
z inicjatywy Fundacji „Bazalt”. 
Podziwiać w niej można 
granitową kolekcję, biżu-
terię z kamienia natural-
nego, rzemiosło artystycz-
ne, minerały oraz pamiątki 
artystyczne. 

Jej siedziba mieści się 
pod adresem Rynek 
42. Dzięki inicjaty-
wie Fundacji zostało 
utworzone miejsce, 
w któr ym będą się 
mogli spotykać się twór-
cy produktów lokalnych, 
szczególnie rzemiosła 
kamieniarskiego i ar-
tystycznego oraz 
p r e z e n t o w a ć 
i sprzedawać 
swoje prace. 
Galeria ma 
d o c e l o -
wo zostać 
centrum in-

formacji o atrakcjach kra-
joznawczo – turystycznych 
okolic Strzegomia. - Chcemy, 
aby to miejsce stało się ważnym 

punktem Granitowego 
Serca Polski, które-
go działalność będzie 
miała zasięg dostrze-
galny nie tylko lo-

kalnie, ale rów-
nież regionalnie. 

W swoich dzia-
łaniach będziemy 
kreować tożsamość 
lokalną opartą na 
bogactwach natu-

ralnych, potencjale 
miejsc i ludzi, trady-
cji i dziedzictwie – 
mówił Krzysztof 
Skolak, prezes 
Fundacji Bazalt. 

Nowa galeria 
w z b u d z i ł a 
wielkie zain-
teresowanie 
i jest nie-
wątpliwie 

długo oczekiwaną tego typu 
inicjatywą promującą miasto. 
W otwarciu galerii uczestni-
czył prof. Jerzy Fober, którego 

córki Małgorzata i Katarzyna 
stworzyły przepiękną fotogale-
rię zdjęć granitowej biżuterii, 
eksponowanej na ścianach. 

Podczas spotkania z rycerzami 
można było nauczyć się także 
strzelania z łuku, co dla niektó-
rych stanowiło naprawdę wielkie 
wyzwanie. Po południu odbyły 
się koncerty zespołów rockowych. 

Wystąpił m.in. nasz lokalny STRI-
KER, przy którym strzegomska 
młodzież bawiła się wyśmienicie. 
Dał niezłego czadu i zachęcił do 
zabawy mieszkańców.

Strzegomska 12 wystartowała 
Tuż przed biegiem „Strze-

gomska 12” odbyła się promocja 
najnowszej pozycji na rynku 
wydawniczym w bieżącym roku 
- książki prof. Jana Chmury pt. 
„Rozgrzewka”. 

Była to niezła rozgrzewka przed 
biegiem. Wywiad na żywo z pro-
fesorem przeprowadził Przemy-
sław Stempniewicz, trener i radny 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
„Rozgrzewka” wzbogacona ilu-
strowanymi rycinami zawiera 
podstawy fizjologiczne i ich zasto-
sowanie praktyczne. W publikacji 
autor zawarł najnowsze rozwią-
zania stosowane we współczesnej 
rozgrzewce i jej wpływ na wysiłek 
meczowy i treningowy. Książka 
informuje o tym, jak osiągnąć próg 
psychomotoryczny zmęczenia 
podczas rozgrzewki, jak często 
i w jakich ilościach nawadniać 

organizm w rozgrzewce, dlaczego 
należy stosować indywidualizację 
obciążeń fizycznych w rozgrzew-
ce, czy jak przełamywać barierę 
zmęczenia w mózgu podczas 
treningu. Z takimi i innymi za-
gadnieniami czytelnik zapozna 
się podczas lektury promowanej 
książki.

Standardowo w samo południe 
ruszyła „Strzegomska 12”, która 
w roku bieżącym pobiła rekordy 
popularności i frekwencji. 

W biegach młodzieżowych, 
rozgrywanych na boisku Zespołu 
Szkół przy ul. Krótkiej udział 
wzięło 86 uczestników. Bieg 
główny po ulicach Strzegomia 
ukończyło 305 zawodników. – 
W tym roku ponownie pobiegłem 
z całą rodziną. Dałem radę nawet 
z wózkiem- mówił Bernard 
Świrniak, uczestnik biegów. – 
Pobiegłem dla zdrowia, daje mi 

to satysfakcję – stwierdził Marian 
Góra. Wystartował również Prof. 
Jan Chmura, Zygmunt Worsa, 
Starosta Świdnicki i wiele oso-
bistości ze świata nauki, sztuki 
i kultury. – Tu wszyscy byli 
wygrali – stwierdził Krzysztof 
Kalinowski, zastępca dyr. SCKi 
jednocześnie komentator biegu. 

Po południu odbył się XXII 
Turniej Szachowy o Puchar prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. W turnieju, wzięli 
udział zawodnicy z Jawora, Ża-
rowa, Jeleniej Góry, Świdnicy, 
Legnicy, Żar i Strzegomia. Za-
wody zostały przeprowadzone 
w sześciu kategoriach, siedmiu 
rundach, systemem szwajcarskim. 
Zawody sędziował sędzia Ignacy 
Kosiński. 
Najlepsze wyniki osiągnęli:
- w kategorii młodzików – Oskar 
Perek, Świdnica

- w kategorii juniorów młod-
szych- Waldemar Drążek, Ja-
wor
- w kategorii juniorek - Katarzy-
na Kobzdej, Świdnica
- w kategorii juniorów – Dawid 
Mozol- Goniec, Żarów
- w kategorii kobiet – Mariola 
Pawłowska, Strzegom
- w kategorii seniorów – Janusz 
Kiliański, Świdnica
Zwycięzcy zostali uhonorowa-
ni medalami oraz pucharami, 
ufundowanymi przez Tadeusza 
Wasyliszyna, przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
zaś laureaci drugich i trzecich 
miejsc we wszystkich kategoriach 
- pamiątkowymi medalami. Na-
grody wręczył przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Wasyli-
szyn w asyście sędziego Ignacego 
Kosińskiego oraz Ewy Świątek, 
instruktora SCK. 

Giełda minerałów to okazja do 
zapoznania się ze skarbami naszej 
ziemi - zasobami naturalnymi, 
z których jesteśmy dumni, bo 
one także są wizytówką natu-
ralną Strzegomia. Jak zaznaczył 
przewodniczący jury Bogusław 
Solima, początki giełd na Dol-
nym Śląsku zaczęły się właśnie 
w Strzegomiu. Weteranem giełdy 
był Piotr Szczerbin, który od 
29 lat przyjeżdża na giełdę do 
Strzegomia. I miejsce w kategorii 
„Minerały świata” zdobył Andrzej 
Korzekwa. I miejsce w kategorii 
„Minerały Polski” zajął Piotr 

Szczerbin. Nagrody specjalne 
otrzymało 9 wystawców, w tym 
najmłodsza uczestniczka - Ewa 
Luszawska. 

W ramach Święta Granitu 
Strzegomskiego odbyła się także 
promocja „Kroniki miasta Strze-
gomia od czasów najdawniejszych 
do roku 1889” autorstwa Juliusza 
Filli, w której uczestniczyły władze 
miasta, członkowie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Strzegomskiej 
i wszyscy, którym leżało na sercu 
wydanie jej tłumaczenia. 

Wydanie kroniki w nakładzie 
1000 egz. to wydarzenie histo-

ryczne, bowiem żadna z przed-
wojennych kronik Strzegomia nie 
została przetłumaczona z języka 
niemieckiego na język polski, nie 
wydano również w powojennej 
historii miasta żadnej kroniki 
w języku polskim. Inicjatywę prze-
tłumaczenia kroniki Juliusza Filli 
podjął Marek Żubryd, nauczyciel 
języka niemieckiego i historyk 
z Zespołu Szkół w Strzegomiu. 

Redakcją tekstu w języku polskim 
zajęła się Małgorzata Kucharska, 
nauczyciel z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Strzegomskiej 
poczyniło starania wydawnicze 
i pozyskało sponsorów, do których 
należy Gmina Strzegom (ponad 
19 tys. zł) i Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego-
(10tys. zł). Podczas spotkania 

promocyjnego Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia 
podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego 
dzieła, unikalnej skarbnicy wiedzy 
o Strzegomiu, na której bazowali 
późniejsi kronikarze.Kronika Filli 

prezentuje unikalne spojrzenie na 
dzieje naszego miasta od średnio-
wiecza do roku 1889. W kronice 
zostały opisane bardzo dokładnie 
nie tylko wydarzenia historyczne, 
ale także rozwój gospodarczy mia-
sta, rzemiosła i rzemieślników. 

W piątek, 20 czerwca br. rozpoczęła się kolejna edycja Świę-
ta Granitu Strzegomskiego, będąca połączeniem Dni Ziemi 
Strzegomskiej oraz Święta (Festynu) Kamienia.

Już o 11.30 każdy, kto interesuje się historią Joannitów, miał 
szansę zobaczyć na żywo ich pokazy walk podczas Turnieju 
Rycerskiego na terenie rozłożonego obozowiska. Jednak-
że zanim odbyło się przedstawienie, przeszli oni z Parku 
Miejskiego do Rynku pokazując się w bardzo okazałych 
strojach. 

Skalenie, agaty, minerały fluorescencyjne, markazyty, 
kwarce brazylijskie, jaspisy, magnezyty, czy skamieniałe 
drzewa były eksponowane na stoiskach XXIX Giełdy 
Minerałów, która odbyła się 22 czerwca br. w CAS Kar-
mel w Strzegomiu. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się stoiska jubilerskie i stoisko z tematycznymi pozycjami 
wydawniczymi, które zaprezentował Bartłomiej Ranowicz, 
geograf i przewodnik sudecki. 

Początek wielkiego świętowania 

Drugi dzień atrakcji na strzegomskim Rynku

Niedzielne atrakcje dla całych rodzin

W CAS „Karmel” Łukasz Lesiów- fotograf, miał swój wernisaż pt: „Moje 
przeżywanie piękna”. 
Wszyscy przybyli mieli okazję podziwiać piękne zdjęcia przez niego wykonane, 
przedstawiające nasze polskie góry. Jak sam twierdzi bardzo lubi środowisko 
przyrodnicze. Interesuje się wszystkim tym, co jest związane z krajobrazem. 
Kocha fotografować, szczególnie interesuje go fotografia przyrody, makrofo-
tografia. Nie zna takiego pojęcia jak nuda, bo we wszystkim znajduje czas na 
przeżywanie piękna. 

A w niedzielny wieczór, władze 
samorządowe Strzegomia podzię-
kowały przedstawicielom branży 
kamieniarskiej (i nie tylko) za 
wkład i pracę włożoną w organi-
zację Święta Granitu.
- Nadszedł czas żeby złożyć Państwu 
podziękowania za zaangażowanie 
się w Święto Granitu. To dzięki Wam 
nasza gmina rozwija się i pięknieję 
z dnia na dzień- mówił burmistrz Zbi-
gniew Suchyta jednocześnie życząc 
powodzenia w dalszej pracy.

Specjalne statuetki zostały wręczo-
ne firmom i różnym instytucjom:
Piramida 
Litos 
SZA-GAL 

Granex Sp. z o.o., 
Rzeźbiarz Jerzy Zysk
Rzeźbiarka Ewa Solima
Skamet
Przedsiębiorstwo Obróbki Granitu 
Jan Łobodziec
Flex
Granit Strzegom S.A.
LGD „Szlakiem Granitu”
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomsiej
Zespół Szkół w Strzegomiu
Fundacja „Bazalt”
Związek Pracodawców Branży Ka-
mieniarskiej
Stowarzyszenie Kamieniarzy Ziemi 
Strzegomskiej
Stone Consulting
Godstone Zbigniew Zych
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Podczas Święta Granitu Strzegomskiego na scenie zaprezentowały się znane i lubiane gwiazdy muzyczne, wśród których znaleźli się: Casandra, Skaner, Cipiersi, Jamal, Happysad, 
Eleni, Trace oraz Patrycja Markowska. Artyści pobudzili do zabawy strzegomską publiczność, dodali energii, wyzwoli radość – mówiąc krótko - dali niezłego czadu!

Gwiazdy zagrały dla Strzegomia 

Casandra Cipiersi

eleni Happysad

Jamal Patrycja markowska

skaner trace

Casandra
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przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu 
jest działka niezabudowa-
na nr 89/1, AM- 17, Obr. 4  
o powierzchni 1.042 m2 położona 
w Strzegomiu, dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta nr SW1S/00031787/2. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właścicieli oraz użytkow-
ników wieczystych przyległych 
nieruchomości - działek nr 88, 
AM -17, Obr. 4, nr 87, AM – 17, 
Obr. 4, nr 90, AM – 17, Obr. 4 
oraz nr 91, AM -17, Obr. 4.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 26.500,00 zł
Wadium - 2.650,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
31.07.2014 r. o godz. 930 

w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10.11.2004 r. 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem PE – tereny związa-
ne z eksploatacją kopalin.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w ter-
minie do dnia 25.07.2014 r. 
zgłosić się w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego  
tut. Urzędu pok. 34, II p. 
w celu pisemnego potwierdze-
nia uczestnictwa w przetargu  
i złożenia dowodów potwier-
dzających spełnienie warun-
ków przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 28.07.2014 
r. Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogło-
szeń listę osób zakwalifikowa-
nych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 

w kasie Urzędu Miejskiego lub  
na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 28.07.2014 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 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
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.
O s o b y  p r z y s t ę p u j ą c e 
do przetargu powinny po-
s i a d a ć  d o k u m e n t  p o -
twierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
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, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie prze-
p r o w a d z o n y  z g o d n i e 

z przepisami Rozporzą-
dzen ia  Rady Min is t rów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 

pok. nr 34, II p. lub tele-
fonicznie pod nr (74) 85-
60-572, 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

Co w kulturze? 
lipiec - sierpień
14 – 25.07.2014 r. – Cen-
trum Aktywności Społecz-
nej Karmel – „Wakacje 
w Karmelu”. W programie: 
gry i zabawy integracyjne, 
zajęcia plastyczne, teatral-
ne, rozgrywki sportowe, 
zajęcia rekreacyjne, pie-
sze wycieczki, letnie kino 
wakacyjne. Na zajęcia, 
które odbywać się będą 
od poniedziałku do piątku 
zapraszamy dzieci w wieku 
7 – 13 lat.
15.07.2014 r., godz. 11.00 
– Centrum Aktywności 
Społecznej Karmel – „Kra-
ina Eldorado – Kowboje” 
– impreza dla dzieci.
21.07.2014 r., godz. 11.00 
– Centrum Aktywności 
Społecznej Karmel – „Mor-
ska przygoda” - widowi-
sko teatralne dla dzieci 
w wyk. aktorów Teatru 
Urwis z Krakowa.
26.07.2014 r., godz. 16.00 
– Rusko – „Letni festyn 
rodzinny”. W programie: 
rozgrywki sportowo – re-
kreacyjne, konkursy z na-
grodami, wspólne grillowa-
nie, zabawa taneczna.
05.08. – 10.08.2014 r. 
– OSiR - XXIII Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru 
z udziałem zespołów z Ar-
menii, Irlandii, Czech, Indii, 
Meksyku i Polski.
10.08.2014 r., godz. 16.00 
– OSiR – „Kraina Eldorado 
– My Słowianie” – impreza 
dla dzieci.
31.08.2014 r., godz. 12.00 
– Centrum Aktywności 
Społecznej Karmel – „Kra-
ina Eldorado – Kwiatowe 
Wróżki z Magicznej Krainy” 
– impreza dla dzieci.

rokowania na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem rokowań jest 
lokal mieszkalny nr 11 o po-
wierzchni użytkowej 15,60 
m² wraz z pomieszczeniem 
przynależnym – piwnicą o po-
wierzchni 2,50 m², położony  
w budynku przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 3 w Kostrzy, gmina 
Strzegom wraz z udziałem 
1,94 %w częściach wspól-
nych budynku i prawie wła-
sności działki nr 280/4, AM - 1,  
Obr. Kostrza o powierzchni 
2.302 m².
Dla przedmiotowej nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00018259/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Przetargi na sprzedaż przed-
miotowej nieruchomości zakoń-
czone wynikiem negatywnym 
odbyły się w terminach: 
pierwszy – w dniu 03.10.2013 r., 
drugi – w dniu 20.02.2014 r.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 

Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 5MU4- tere-
ny zabudowy mieszkaniowej 
z usługami.
Cena wywoławcza do rokowań 
wynosi 10.520,00 zł
Wysokość zaliczki wynosi 
1.050,00 zł
W rokowaniach mogą uczest-
niczyć osoby fizyczne i prawne 
jeżeli w terminie złożą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowa-
niach i wpłacą zaliczkę tytu-
łem zabezpieczenia kosztów  
w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy notarialnej.
P i s e m n e  z g ł o s z e -
nie  udz ia łu  w  rokowa -
niach w zamkniętej, nie-
przezroczystej  kopercie  
z napisem: „Rokowania na 
sprzedaż lokalu mieszkalne-
go nr 11, położonego w Ko-
strzy przy ul. T. Kościuszki 
3” należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu - 
Wydział Obsługi Interesan-
tów, parter, pokój nr 15, naj-
później do dniu 28.07.2014 

r. do godz. 1400.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo 
nazwę lub firmę oraz siedzibę, 
jeżeli zgłaszającym jest osoba 
prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgło-
szenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający 
zapoznał się z warunkami roko-
wań i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób 
jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć 
kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
Zaliczkę w kwocie 1.050,00 
zł należy wpłacić na kon-
t o  g m i n y  S t r z e g o m  -  
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 28.07.2014 r.
(za dzień wpłaty zaliczki uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Zal iczka wpłacona przez 
uczestnika, który wygra roko-
wania zaliczona zostanie na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a pozostałym uczestni-
kom rokowań zaliczkę zwraca 
sie nie później niż przed upły-

wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia rokowań.
Otwarcie ofert odbędzie się 
w obecności uczestników 
dnia 31 lipca 2014 r. o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Osoby fizyczne zobowiązane 
są przedstawić Komisji doku-
ment stwierdzający ich tożsa-
mość, natomiast osoby prawne  
aktualny odpis z właściwego 
rejestru (oryginał lub poświad-
czoną za jego zgodność kopię) 
oraz stosowne pełnomocnictwa 
dla osoby reprezentującej dany 
podmiot. 
Rokowania zostaną przepro-
wadzone, chociażby wpłynęła 
jedna oferta spełniająca wa-
runki określone w ogłoszeniu 
o rokowaniach.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze rokowań 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał rokowania, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacona zaliczka ulega 
przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty zwią-

zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który wygra rokowania. 
Rokowania zostaną prze-
p r o w a d z o n y  z g o d n i e 
z  p rzep isami  Rozporzą -
d z e n i a  R a d y  M i n i s t r ó w  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z rokowaniami można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 35, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-572.
Zastrzega się prawo zamknię-
cia rokowań bez wybrania 
nabywcy nieruchomości, oraz 
odwołania rokowań z uzasad-
nionej przyczyny, niezwłocznie 
podając informację o odwo-
łaniu rokowań do publicznej 
wiadomości.

Świetlica wiejska - Międzyrze-
cze
Świetlica czynna: środa, czwar-
tek od 15:00 do 18:00, piątek od 
15:00-19:00
03.07.2014 r. godz. 15:30 - świe-
tlicowe kalambury
09.07.2014 r. godz. 15:30 - gry 
stolikowe 
Świetlica wiejska w Jaroszo-
wie
Świetlica czynna: od poniedziałku 
do piątku, godz. 12:00 do 16:00
02.07.2014 r. godz. 12:00 – „Trzy, 
dwa, jeden…. START”- powitanie 
wakacji. Zajęcia plastyczne „Moje 
wakacyjne marzenie”.

Świetlica wiejska w Rogoź-
nicy
Świetlica czynna: poniedziałek 
16:00-19:00, wtorek 15:00-19:00, 
środa 16:00-20:00, czwartek 
16:00-21:00, piątek 16:00-20:00
01.07.2014 r. godz. 17:00 - zaję-
cia plastyczne „Moje wymarzone 
wakacje”
09.07.2014 r. godz. 16:00 - mini 
turniej gry w warcaby
Świetlica wiejska w Żółkiew-
ce
Świetlica czynna: od ponie-
działku do piątku w godzinach 
15:00-18:00
01.07.2014 r. godz. 15:00 - gry 

i zabawy na świeżym powietrzu
03.07.2014 r. godz. 16:00 - moja 
ulubiona letnia dyscyplina sporto-
wa- praca plastyczna
08.07.2014 r. godz. 15:00 - zajęcia 
informatyczne i praca z kompu-
terami
Świetlica wiejska w Stanowi-
cach
Świetlica czynna: poniedziałek - 
piątek od 14:00-18:00
04.07.2014 r. godz. 14:00 - „Bez-
pieczne miasto, bezpieczna wieś”- 
prace plastyczne
11.07.2014 r. godz. 14:00 - zajęcia 
komputerowe
Świetlica środowiskowa - 

Graby
Świetlica czynna: od wtorku 
do piątku w godzinach 10:00-
14:00
01.07.2014 r. godz. 11:00 - za-
bawy rekreacyjno-sportowe na 
świeżym powietrzu
04.07.2014 r. godz. 11:00 - pre-
zentacje na temat bezpiecznych 
wakacji
Świetlica „Karmelek”
Świetlica czynna: poniedziałek 
-piątek w godzinach 10:00-
14:00
02.07.2014 r. godz. 10:00 - 
prace plastyczne o tematyce 
wakacyjnej: „Moje wymarzone 

wakacje”-  przelewamy ma -
rzenia o letnich podróżach na 
kartkę papieru
07.07.2014 r. godz. 10:00 - za-
jęcia kulinarne, przygotowujemy 
smaczne tosty według własnych 
przepisów, a na deser pyszne 
i zdrowe koktajle, lody z dużą 
ilością truskawek
11.07.2014 r. godz. 10:00 - 
zabawy orientacyjno-ruchowe: 
przygotowana wcześniej przez 
opiekuna gra w „Podchody” 
w parku miejskim
14.07-25.07.2014 r.  godz. 
10:00-14:00 - wakacje z SCK 

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Plan pracy świetlic wiejskich – lipiec 2014 r.

Wydruk w skali 1:1000
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Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

drugi przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
P r z e d m i o t e m  p r z e t a r g u 
jes t  dz ia łka n iezabudowa -
na nr 271, AM- 13, Obr.  3  
o powierzchni 2.357 m2 położona 
w Strzegomiu przy ul. Czerwo-
nego Krzyża, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta nr SW1S/00019591/1. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nierucho-
mości przetarg ogranicza się do 
właścicieli oraz użytkowników 
wieczystych (posiadających 
100% udziału w nieruchomo-
ści) przyległych nieruchomości 
- działek nr 275, AM -13, Obr. 
3, nr 260, AM – 13, Obr. 3,  
nr 276, AM – 13, Obr. 3, nr 
263, AM – 13, Obr. 3, nr 262, 
AM -13 oraz nr 270, AM -13,  
Obr. 3.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 256.900,00 zł
Wadium - 50.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
31.07.2014 r.  o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom, nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
B.12.MW/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 15.05.2014 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 25.07.2014 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego  
tu t .  Urzędu pok.  34 ,  I I  p . 
w celu pisemnego potwierdze-
nia uczestnictwa w przetargu  
i złożenia dowodów potwier-
dzających spełnienie warunków 
przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 28.07.2014 
r. Komisja Przetargowa zakwa-

lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogło-
szeń listę osób zakwalifikowa-
nych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Urzędu Miejskiego lub  
na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 28.07.2014 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 wygra 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 formie 
aktu notar ialnego. 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 Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 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) 
85-60-572, 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

przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowią-
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 929, 
AM – 1, Obr. Olszany, położona 
w Olszanach, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,5000 ha.
Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00080237/0.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 14.839,00 zł
Wadium - 1.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
31.07.2014 r. o godz. 900 
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, 
Stawiska, Tomkowice, Go-

dzieszówek zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 80/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomości 
oznaczone są symbolem 7 
R14 – tereny użytków rolnych – 
uprawy polowe, dopuszcza się 
zabudowę siedliskową.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 28.07.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 

3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
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 potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 

zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
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) 
85-60-572, 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 

Uwaga! 30 czerwca mija ter-
min zapłaty opłaty za psa!
Właścicielom psów przypo-
minamy o obowiązku wnie-
sienia corocznej opłaty za 
posiadanie psa. Termin za-
płaty upływa 30 czerwca, 
a kwota wynosi 42,00 zł od 
jednego psa. 
Opłatę można dokonać bez-
pośrednio w kasie Urzędu 
Miejskiego (czynna: ponie-
działek, środa, czwartek 
w godzinach 8.30-15.00, 
wtorek w godzinach 8.30-
15.45, piątek w godzinach 

8.30-13.30) lub na rachunek 
bankowy: 
GMINA STRZEGOM
BZ WBK S.A. O/Strzegom
Nr 81 1090 2343 0000 0005 
9800 0229
za pośrednictwem banków 

i urzędów pocztowych na 
koszt zobowiązanego. 
Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać imię i nazwisko oraz 
adres posiadacza psa. Nie-
uiszczona w terminie opłata 
wraz z odsetkami za zwłokę 

podlega ściągnięciu w drodze 
egzekucji administracyjnej.
Nie wszyscy właściciele psów 
muszą zapłacić za swoje-
go pupila. Ze zwolnienia 
mogą skorzystać m. in. osoby 
o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, osoby niepeł-
nosprawne posiadające psa 
asystującego, osoby w wieku 
powyżej 65 lat prowadzące 
samodzielnie gospodarstwo 
domowe, podatnicy podatku 
rolnego od gospodarstwa rol-
nego z tytułu posiadania nie 
więcej niż dwóch psów. 

Uwaga! 30 czerwca mija termin zapłaty opłaty za psa!
Na podstawie art.35, 
ust. 1 ustawy z dnia 
21 s ierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518) in-
formuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-

skiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieru-
chomości stanowią-
cych własność Gminy 
Strzegom przeznaczo-
nych do:

Burmistrz Strzegomia informuje 

Dla kogo karta

dużej rodziny?
Karta Dużej Rodziny przy-
sługuje rodzinom z przy-
najmniej trójką dzieci, nie-
zależnie od dochodu. Karta 
jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice mogą korzystać 
z karty dożywotnio, dzieci 
- do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksy-
malnie do osiągnięcia 25 
lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas 
trwania orzeczenia o niepeł-
nosprawności. 
Karta oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych upraw-
nień. Jej posiadacze będą 
mieli możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego 
kraju.
Kartę przyznaje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta 
na wniosek członka rodziny 
wielodzietnej.
Wniosek oraz listę instytucji 
można znaleźć
na stronie www.rodzina.gov.
pl. oraz w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu
u l .  A r m i i  K r a j o w e j  2 3 
pok.319.

Wydruk w skali 1:2000
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- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 169/B/2014, 170/B/2014, 

171/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 czerwca 2014 r. 

Przypominamy o obowiązku rejestracji psa. 
Rejestracji podlegają wszystkie psy niezależnie od tego, czy ich posiadanie 
jest obciążone opłatą od posiadania psa, czy też zwolnione z tej opłaty. 
Każdemu zarejestrowanemu psu nadaje się numer identyfikacyjny wydany 
przez Urząd Miejski w Strzegomiu. W celu zarejestrowania swojego czwo-
ronoga należy zgłosić się do Wydziału Podatkowego (pokój nr 4) Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
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Wejście dla wszystkich mieszkańców gminy za darmo.
Podczas trwania zawodów w Morawie mieszkańcy Skarżyc będą mieli utrudniony ruch samochodowy. 

W dniu 27 czerwca, w godz. 11.00 do 19.00 oraz dzień później – w godz. 10.00 – 17.00 będzie obowiązywał bezwzględny zakaz ruchu samochodów.


