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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
remont dróg 

Trwają prace przy prze-
budowie ul. Armii Krajowej 
i Wesołej, a jeszcze w tym 
roku nową nawierzchnię, 
oświetlenie, chodniki czy 
odwodnienie zyskają drogi 
na Grabach 

 str. 3

StrzeGom
Rewolucja 
na stadionie

Pełną parą idą roboty przy 
przebudowie boisk Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu. Zapraszamy do za-
poznania się ze szczegółami 
tej inwestycji. 

 str. 4

StrzeGom
W zumbie 
zakochana 

Ewa Zapolna opowiada 
o swojej pasji i miłości do 
zumby, a także o tym, jak 
zmienia strzegomskie ko-
biety i pomaga im odzyskać 
wiarę w siebie 

 str. 5

w SkróCIe:

Witacz… 
przywita

Już niebawem witacz przy 
ulicy Legnickiej w Strzego-
miu zostanie tak ustawiony, 
żeby osoby wjeżdżające do 
naszego miasta mogły po-
dziwiać go w całej okazałości, 
czyli nazwą w kierunku do 
Legnicy. Dotychczasowe 
niefortunne ustawienie wi-
tacza uniemożliwiało kie-
rowcom odczytanie nazwy 
miejscowości. 

Krawężniki  
do poprawki 

Na ulicy Dąbrowskiego 
trwa obniżanie krawężników 
tak, żeby korzystanie z nich 
nie było uciążliwe dla miesz-
kańców. Niższe krawężniki 
ułatwią poruszanie się mat-
kom z wózkami oraz osobom 
niepełnosprawnym.

Kontrola ulic 

Przed nami przegląd stanu 
technicznego dróg gmin-
nych po zimie. Firma, której 
zadanie zostanie zlecone, 
sprawdzi, które drogi ucier-
piały najbardziej i wymagają 
najpilniejszego remontu. 
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Strzegom wychodzi na-
przeciw seniorom i ich po-
trzebom. Świadczą o tym 
ostatnie działania, które 
inicjowane są z myślą o oso-
bach starszych. 29 stycznia 
2015 r. w Strzegomskim 
Centrum Kultury odbyło 
się spotkanie poświęco-
ne problematyce senio-
rów w gminie Strzegom. 
Złożono również projekt 
do Rządowego Programu 
„Akt ywność  S połeczna 
Osób Starszych”. 

Na zaproszenie Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
do Strzegomia przyjechała 
Teresa Ziegler – kierownik 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Wałbrzychu oraz człon-
kini Gminnej Rady Działal-
ności Pożytku w Wałbrzychu. 
Przedmiotem spotkania było 
omówienie polityki senio-
ralnej Wałbrzycha i Strze-
gomia oraz przedstawienie 
mechanizmów tworzenia 
i powstawania wałbrzyskiej 
uczelni dla seniorów. O tym, 
że władze Strzegomia planują 
rozpoczęcie kompleksowych 
działań dla naszych seniorów 
świadczy fakt, że na spotkaniu 
obecni byli: burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta, 
Bożena Bojanowska – Czuk 
– dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury, Krzysz-
tof Kalinowski – zastępca 
dyrektora Strzegomskiego 
Centrum Kultury, Katarzyna 
Wójcik – dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Strzegomiu, 
Anna Hałas  –  nacze ln ik 
Wydziału Funduszy Europej-
skich, członkowie Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego – Piotr Szmidt, 

Magdalena Kuczyńska, Ja-
nusz Flaman. 

Teresa Ziegler przygotowała 
prezentację na temat działal-
ności Sudeckiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Wał-
brzychu i zaoferowała swoją 
pomoc dla Strzegomia w tej 
sprawie oraz obiecała wsparcie. 
– Dziękując za zaproszenie, 
mam nadzieję, że uda się Pań-
stwu pomyślnie przejść przez 
wszystkie procedury związane 
z powołaniem takiej jednostki, 
zdobyć środki na wsparcie dla 
seniorów i stworzyć ciekawą 
i kompleksową ofertę eduka-
cyjną – podsumowała Teresa 
Ziegler. Praktyka pokazuje, że 
Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku pełnią we współczesnym 
społeczeństwie i środowisku 
senioralnym bardzo ważną rolę. 

Dają szansę na aktywność oraz 
sprzyjają integracji społecznej 
ludzi starszych. To jednak nie 
koniec działań, których adresa-
tami są strzegomscy seniorzy. 

Powołano pełnomocnika 
Burmistrz Strzegomia po-

wołał również swojego pełno-
mocnika ds. emerytów i ren-
cistów w osobie Katarzyny 

Wójcik. Zadaniem pełnomoc-
nika będzie przede wszystkim 
rozpoznawanie potrzeb osób 
starszych i określanie ich 
priorytetów oraz inicjowa-
nie przedsięwzięć służących 
zaspokajaniu tych potrzeb. 
Ponadto rozpoczęto starania 
o środki, które wspomogą 
aktywność osób starszych. 

red 

Z budżetu gminy Strzegom 
przeznaczono na ten cel 270 
tys. zł. W kategorii „budynki 
wielorodzinne” zgłosiło się 13 
wspólnot, a w kategorii „bu-
dynki jednorodzinne” – 2 wła-
ścicieli.

Zwycięzcą w kategorii „budynki 
wielorodzinne” została Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. Rynek 24 
w Strzegomiu, w kategorii „bu-
dynki jednorodzinne” – Hanna, 
Irena Czerwińska z Rogoźnicy (ul. 
Ofiar Gross - Rosen 20).

W seniorach jest siła

Kamienice odnowione i nagrodzone

Strzegomscy seniorzy mają swojego pełnomocnika, który będzie ich wspierał w różnych działaniach 

Zgłoszeń było dużo. Kto w tym roku najpiękniej odnowił kamienice i wygrał spore pieniądze?

Stowarzyszenie „Czytelnik”, wspierające działalność Biblioteki Publicznej 
w Strzegomiu, złożyło projekt do Rządowego Programu „Aktywność 
Społeczna Osób Starszych”. - Jeżeli uda się pozyskać z niego pieniądze, 
będziemy realizować wiele różnorodnych zadań skierowanych do naszych 
seniorów. Projekt stworzy warunki do integracji i aktywności. Będzie 
promował integrację wewnątrz i międzypokoleniową. Wykorzystamy 
potencjał ludzi starszych, którzy są skarbnicą wiedzy, doświadczenia 
i kompetencji. Realizacja projektu podniesie jakość życia seniorów – 
mówi Katarzyna Wójcik. 

Pełną listę laureatów zamieścimy w kolejnym numerze „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” (24 lutego br.).

W poniedziałek, 9 lutego br. rozstrzygnięto 4. edycję nie-
zwykle popularnego konkursu „Odnów i Wygraj”, którego 
organizatorem jest burmistrz Strzegomia. Nagrody pienięż-
ne przedstawicielom poszczególnych Wspólnot Mieszka-
niowych i właścicielom domków jednorodzinnych zostały 
wręczone w sali konferencyjnej miejscowego magistratu. 

Zwycięska kamienica – Rynek 24 w Strzegomiu.
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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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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Głównym inwestorem budo-
wy było Pogotowie Ratunkowe 
w Świdnicy. Oprócz naszej 
gminy finansowo do inwestycji 
dołożyły się: powiat świdnic-
ki, miasto Świdnica, gmina 
Świdnica, miasto Świebodzice, 
gmina Dobromierz i gmina 
Jaworzyna Śląska. Łączne na-
kłady finansowe zamknęły się 
w kwocie 3 mln 606 tys. zł. 

- Gmina Strzegom ze swo-
jego budżetu przeznaczyła na 
ten cel 215 tys. zł – jest to spory 
wkład jeśli chodzi o gminy 
partycypujące w kosztach. Uwa-
żam, że warto było przekazać tę 
kwotę - z jednym tylko zastrze-
żeniem. Mam tylko nadzieję, że 
nie będzie zakus, by likwidować 
podstację w Strzegomiu, bo nie 
po to przekazaliśmy pieniądze 
na poprawę warunków w Świd-

nicy, by w najbliższym czasie 
– a za rok jest kontraktowanie 
– pozbyć się strzegomskiej 
podstacji. Jest to dla nas najważ-
niejsza sprawa - – zaznacza bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. - Dodam, że będziemy 
prosili pogotowie powiatowe, by 
we wniosku kontraktowym do 
wojewody uwzględnili pogoto-
wie z lekarzem w środku, a nie 
tylko podstawowe.

Świdnickie pogotowie jest 
nowoczesne i funkcjonalne, 
będzie służyło mieszkańcom. 
Do dyspozycji pacjentów i per-
sonelu przeznaczony jest obiekt 
o powierzchni 1188,30 m kw., 
z czego 1009,72 m kw. to po-
wierzchnia użytkowa (budynek 
pogotowia 840,28 m kw. i garaże 
zamknięte 169,44 m kw.).

red

W przypadku stwierdzenia nie-
legalnych ogłoszeń sprawy będą 
kierowane do Komisariatu Policji 
w celu wyciągnięcia konsekwencji 
karnych.

Jeżeli przy naklejaniu ogłoszeń 
w nielegalnym miejscu dojdzie 
dodatkowo do uszkodzenia ścia-
ny, płotu lub innego podłoża, 
to sprawca odpowie zarówno 

za nielegalne oklejenie, jak i za 
uszkodzenie mienia. Karze pod-
lega także zaklejenie innego ogło-
szenia, czy też zaklejenie znaku 
ostrzegawczego. 

- Uczyńmy miejsce, w którym 
żyjemy, mieszkamy i tworzymy 
- czystym uporządkowanym 
i pięknym. Wtedy nasze życie 
będzie radośniejsze i przyjemniej-

sze. Każdy z nas może coś w tym 
względzie zrobić i mieć osobisty 
wpływ na czystość w gminie – 

zaznacza burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

red

Nowe pogotowie

Będą kary za bezprawne oklejanie

Budowa pogotowia jest doskonałym przykładem zgodnej współpracy samorządów powiatu świdnickiego

Karze podlega oklejanie fasad budynków, ogrodzeń, słupów, lamp i wiat czy znaków ostrzegawczych

Pomoc osobom słabszym, 
niejednokrotnie bez pracy 
i możliwości zarobku jest 
niezbędna. Jedną z instytucji 
mocno wspierających tę grupę 
mieszkańców naszej gminy jest 
stołówka charytatywna dzia-
łająca przy parafii pw. św. App. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu.

W 2014 r. stołówce została 
przyznana z Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu dotacja w wy-
sokości 135 tys. zł na realizację 
zadania publicznego pod nazwą 
„Przygotowanie i wydawanie 
gorących posiłków dla rodzin 
i osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej”. Otrzy-

maną dotację wydatkowano na 
zakup: artykułów spożywczych, 
pieczywa, środków czystości, 
wywóz śmieci, paliwa do samo-
chodu, artykułów przemysłowo 
– kuchennych i wynagrodzenia 
pracowników.

- W ubiegłym roku stołówka 
charytatywna czynna była przez 
300 dni, oprócz świąt, niedziel 
i dni ustawowo wolnych od pracy. 
Ugotowano w sumie ponad 62 
tys. litrów zupy – informuje ks. 
prałat Marek Babuśka, pro-
boszcz parafii pw. Św. App Piotra 
i Pawła w Strzegomiu. - Z gorą-
cych posiłków skorzystało 2 700 
osób, co daje średnio 225 osób 
miesięcznie – dodaje prałat.

tw

Wsparcie dla potrzebujących
Z gorących posiłków skorzystało w 2014 r. 2 700 osób. Wydano ponad 62 tys. litrów zupy

W uroczystości oddania do użytku pogotowia wzięli udział szefowie gmin par-
tycypujących finansowo w budowie, zarząd powiatu świdnickiego, wojewoda 
dolnośląski, posłowie i senatorowie, dyrekcja i pracownicy pogotowia, wyko-
nawca inwestycji, biskup świdnicki oraz osoby zaangażowane w budowę. 

Urząd Miejski w Strzegomiu zwraca się z apelem do miesz-
kańców gminy, by nie oklejali fasad mieszkaniowych, ogro-
dzeń, słupów, lamp i wiat przystankowych ogłoszeniami, 
plakatami czy afiszami. Służą temu specjalne tablice oraz 
słupy ogłoszeniowe.

Pod koniec stycznia oddano do użytku nowo wybudowaną 
siedzibę Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. W kosztach 
jego budowy partycypowała m. in. gmina Strzegom.

Na 2015 r. UM w Strzegomiu przyznał stołówce charytatywnej dotację w wy-
sokości 140 tys. zł. 
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Styczeń – luty 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

08.02 – 14.02 Vademecum Strzegom  
ul. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

15.02 - 21.02 Centrum Strzegom 
ul. Witosa 5

tel. 74/857-
19-64

22.02 - 28.02 Przy 
Fontannie

Strzegom, Al. Woj. 
Polskiego 37E/31

tel. 74/661-
46-98

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

Do 6 lutego 2015 r. można 
było zgłaszać projekty zadań 
do budżetu obywatelskiego 
gminy Strzegom na rok 2015. 
Teraz mieszkańcy będą mogli 
głosować nad projektami 
w terminie od 2 do 8 marca 
2015 r. w lokalu wyborczym 
w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Strzegomiu, przy ul. 
Świdnickiej 15-17, w godz. 
podanych w załączniku zaty-
tułowanym „Harmonogram 
prac…” 

Lista projektów podlega-
jących głosowaniu podana 
zostanie do wiadomości na 
stronie internetowej www.
strzegom.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w za-
kładce „Budżet Obywatelski 
Miasta Strzegom”. Lista bę-
dzie udostępniona w terminie 
od 24 lutego do 8 marca 2015 
r. Ogłoszenie wyników nastąpi 
do dnia 17 marca br. Zreali-
zowane projekty zostaną te, 

które uzyskają najlepszy wynik 
w głosowaniu mieszkańców. 
Zachęcamy wszystkich strze-
gomian do oddawania głosów 
na najlepszy, ich zdaniem, 
projekt! 

O szczegółach Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2015, 
informowaliśmy w poprzed-
nim numerze „Gminnych 
W iadomośc i  S t r z egom” . 
Przypomnijmy, że zasady 
budżetu obywatelskiego okre-
ślone zostały w załączniku 
do zarządzenia burmistrza 
Strzegomia z dn. 12 stycznia 
2015 r. W celu zapoznania 
się mieszkańców ze szcze-
gółami tego społecznego 
przedsięwzięcia utworzono 
także specjalną zakładkę na 
stronie internetowej www. 
strzegom.pl oraz w BIP, pt. 
„Budżet Obywatelski Miasta 
Strzegom 2015”, w której 
znajdziecie Państwo wszelkie 
potrzebne informacje. 

Budżet Obywatelski - głosuj

Po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w ul. Armii Krajo-
wej i Wesołej oraz zakończeniu 
przebudowy gazociągu w ul. 
Wesołej i w ul. Armii Krajo-
wej przez Zakład Gazowni-
czy w Wałbrzychu, rozpoczęto 
przebudowę nawierzchni drogi 
na odcinkach, gdzie roboty dro-
gowe zostały wstrzymane z po-
wodu tzw. wypłycenia gazociągu. 
Jezdnie częściowo posiadają już 
nawierzchnię bitumiczną. Trwa-
ją również roboty przy budowie 
zjazdów na posesję na skrzyżo-
waniu ul. Armii Krajowej z ul. 
Św. Jadwigi. 

Zakończenie robót przewi-
dziane jest w połowie kwietnia 
br., ponieważ ostatnia warstwa 
nawierzchni asfaltowej może 
być ułożona przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych.  

- Przebudowa dróg poprawi 
bezpieczeństwo ruchu zarówno 
samochodowego, jak i pieszego. 
Uzyskamy to poprzez: przebu-
dowę skrzyżowań ul. Wesołej 
z ul. Armii Krajowej, ul. Ar-
mii Krajowej z ul. Św. Jadwigi, 
ujednolicenie szerokości jezdni, 
budowę chodników oraz wy-
dzielenie miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych ( 
w miejscach, gdzie było to możli-
we) – mówi Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowi-
ska i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. - Chcielibyśmy 
przeprosić za utrudnienia, które 
występują podczas realizacji 
tego przedsięwzięcia, ale jest to 
konieczne dla zrealizowania tej 
inwestycji – dodaje.
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Remontują drogi 

Dla mieszkańców oznacza to 
jednak dużo więcej – większy 
komfort poruszania się po tej 
części miasta oraz zmniejszenie 
uciążliwości, które towarzyszą 
transportowi ciężarówek. 

Jest już pewne, że długo 
oczekiwana schetynówka na 
Grabach powstanie w tym 
roku. 

Przedsięwzięcie zakresem 
obejmie przebudowę dróg 
o łącznej długości 1,86 km. 

Powstaną nowe chodniki o na-
wierzchni z kostki granitowej 
i betonowej, ścieżka rowerowa 
asfaltowa i ciąg pieszo-ro-
werowy z kostki betonowej. 
Wszystkie przebudowywane 
ulice uzyskają nawierzchnię 
asfaltową. Tam, gdzie to nie-
zbędne, powstanie nowa ka-
nalizacja deszczowa. Wymianie 
na LED-owe ulegnie również 
oświetlenie uliczne. Ponadto 
wyremontowany zostanie most 

nad Strzegomką w ciągu ul. 
Wałbrzyskiej. 

Wybudowany zostanie tak-
że chodnik prowadzący do 
nowego cmentarza przy ul. 
Wałbrzyskiej, do którego dziś 
mieszkańcy są zmuszeni iść 
poboczem ruchliwej drogi. 

- Wszystkie te działania mają 
na celu poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu pieszego, rowero-
wego i samochodowego, znacz-
ne zmniejszenie uciążliwości 

związanej z dużym natężeniem 
transportu ciężkiego (ograni-
czenie hałasu i zapylenia na 
skutek wymianą nawierzchni na 
asfaltową) – wymieniają urzęd-
nicy UM w Strzegomiu. 

Realizacja przedsięwzięcia 
będzie miała również znaczący 
wpływ na sposób transportu 
kamienia ze znajdujących się 
na Grabach firm kamieniar-
skich. 
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Będzie „schetynówka” na Grabach
Powstaną nowe chodniki, nawierzchnia dróg, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, a także ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej i droga rowerowa

Burmistrz informuje 
Na podstawie art. 35, ust. 1 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych 
do:

- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 48/
B/2015, 49/B/2015, 50/B/2015, 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 5 
lutego 2015 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje,

że ze względu na duże zaintere-
sowanie możliwością lokalizacji na 
terenie gminy Strzegom instalacji 
fotowoltaicznej (instalacji zamie-
niających energię słoneczną na 
energię elektryczną), konieczna 
jest zmiana zapisów i ustaleń 
obowiązującego Studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Strzegom. Z uwagi na 
fakt, że w trakcie procedury pla-
nistycznej, która miała miejsce w 
latach 2009-2012 zmierzającej 
do uchwalenia obowiązującego 
studium, nie wpłynęły wnioski o 

wyznaczenie w opracowywanym 
dokumencie lokalizacji takich 
zamierzeń inwestycyjnych za-
chodzi konieczność przystąpienia 
do zmiany studium. Obowiązek 
wyznaczenia w studium obszarów, 
na których będą zlokalizowane 
urządzenia wytwarzające energię 
z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100 kW 
i ich strefy ochronne wynika z 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.). 

Wszystkich zainteresowanych 
lokalizacją (na terenie gminy 
Strzegom) instalacji fotowol-

taicznej wytwarzającą energię 
o mocy przekraczającej 100 
kW zawiadamiamy o możli-
wości składania wniosków w 
przedmiotowej sprawie na adres: 
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom. 
Jednocześnie informujemy, iż 
w marcu 2015 r. Radzie Miej-
skiej w Strzegomiu zostanie 
przedłożony projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia do zmiany 
Studium. Kontakt: Beata Fitas, 
z-ca naczelnika Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami i 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego - tel. 74 8560-572, pokój 
35, II piętro.

Mimo zimowego okresu, pogoda sprzyja drogowcom i po-
zwala na kontynuację robót przy realizacji II etapu „prze-
budowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
prowadzących do terenów powojskowych ul. Armii Krajowej 
i Wesołej w Strzegomiu”. Prace wykonuje konsorcjum firm: 
PPUH „Drog – Ziem” ze Stanowic i Świdnickie Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świdnicy. 

Gmina Strzegom ogłosiła przetarg na „przebudowę ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D – od  
ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu”. Wcześniej złożono nato-
miast wniosek o dofinansowanie tego zadania z rządowego programu tzw. schetynówek. Obecnie jest on na wysokim 
miejscu w rankingu. Co to oznacza? Że to zadanie najpewniej zostanie dofinansowane w wysokości 50 procent po-
niesionych kosztów kwalifikowanych, czyli 3 mln zł. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
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Bądź aktywny!

* Kronika policyjna *
Kradł ogrodzenie 

20 stycznia 2015 r. przy ulicy 
Ceglanej w Strzegomiu dokonano 
kradzieży 15 sztuk przęseł ogro-
dzeniowych. Po interwencji policji 
mienie udało się w części odzyskać. 
Sprawcę osadzono w policyjnym 
areszcie do wyjaśnienia. 

Zniszczyli pomnik 
21 stycznia 

2015 r. nie-
znani spraw-
cy zniszczyli 
p o m n i k 
upamiętnia-
jący żołnie-
rzy Armii 
Sowieckiej, 
znajdujący 
się przy ulicy 
Kasztelańskiej 
w Strzego-
miu. Straty wyceniono na ok. 1000 
zł. Policja prowadzi czynności w tej 
sprawie. 

Wjechał do parku 
4 lutego 2015 r. kierujący po-

jazdem marki citroen wjechał do 
parku “Strzegomskie Planty” bez 
wymaganej zgody zarządzającego. 
Sytuację zaobserwował pracownik 
miejskiego monitoringu, który 
poprosił mężczyznę o odjechanie 
z miejsca. Sprawa została załatwiona 
bez udziału policji. 

Stłuczka 
30 stycznia 2015 r. doszło do 

stłuczki samochodów na terenie 
parkingu znajdującym się przed 
“CAS Karmel” od strony ul. Ka-
miennej w Strzegomiu. Materiał 
filmowy został zabezpieczony przez 
Komisariat Policji w Strzegomiu.

Po  z e b r a n i u 
warstwy ziemi 
z dolnej płyty 
przygotowano 
koryto boiska 
pod warstwy 
podbudowy. - 
Wykonano in-
stalację drenarską 
i sieć kanalizacji 
deszczowej, instalację 
elektryczną (ułożone kable) 
i ianstalację wodną przeznaczoną 
do nawodnienia boiska - informu-
je Irena Kowalska, naczelnik Wy-

działu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. - Rozłożono także 
warstwę odsączającą z piasku wraz 

z wypoziomowaniem płyty boiska. 
Zakończono już prace związane 
z rozłożeniem warstwy ziemi uro-
dzajnej pod nawierzchnię z trawy 
naturalnej z rolki. Aktualnie trwają 
roboty związane z budową zbior-
nika retencyjnego - dodaje Irena 
Kowalska.

W przypadku górnej płyty prace 
są również mocno zaawansowane. 
Położono m. in. instalację dre-
narską i sieć kanalizacji deszczo-
wej oraz instalację elektryczną. 
Wykonano także odwodnienie 
liniowe po wewnętrznej części 
bieżni lekkoatletycznej, a także 
całościowe obramowanie boiska 
piłkarskiego z obrzeży betono-
wych i połowiczne obramowanie 
bieżni lekkoatletycznej. Ponadto 
położono już warstwę odsączającą 

z piasku na boisku piłkarskim 
i w jego zakolach oraz na bieżni 
lekkoatletycznej (50%). Waż-
ną czynnością było częściowe 
usunięcie skarp. Trwają prace 
związane z wykonaniem ciągów 
komunikacyjnych.

Dodajmy jeszcze, że po stwier-
dzeniu bardzo złego stanu topoli 
zlokalizowanych przy granicy 
górnej i dolnej płyty boiska (ich 
wnętrza w większości były puste), 
zostały one wycięte. Zapadła także 
decyzja o usunięciu szpaleru topoli 
wzdłuż górnej płyty boiska - od 
strony południowej - ze względu 
na ich wiek i zagrożenie. W miej-
sce wyciętych drzew zostanie 
nasadzona taka sama ilość drzew 
młodych.
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Stadion w budowie
Pełną parą idą prace przy przebudowie strzegomskich boisk Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Trwa budowa boiska przy 
ul. Koszarowej w Strzegomiu. 
Wykonuje je firma Domex 
P.R.B. Sp. z o.o., wyłoniona 
w trybie przetargu nieogra-
niczonego. Koszt zadania to 
blisko 635 tys. zł. 

Plac, na którym będzie znaj-
dowało się boisko, został już 
ogrodzony. Wykonano chod-
niki, zamontowano oświetlenie 
zewnętrzne boiska i terenu 
przyległego oraz przygotowano 
plac pod siłownię zewnętrzną. – 
Przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych zostaną usta-
wione kosze na śmieci, ławki, 
stojaki na rowery, jak również 
urządzenia siłowni zewnętrz-
nej. Ponadto nasadzone zosta-
ną rośliny ozdobne i wykonana 

zostanie nawierzchnia boiska 
wraz z montażem wyposaże-
nia boiska – wylicza Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Warto podkreślić, że 
prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem. Termin ich 
zakończenia przewidziany jest 
na koniec kwietnia. 

Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2007 – 2013.
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Nowe boisko na Koszarowej

10 lutego br. mija 75. rocznica 
I deportacji Polaków na Sybir. To 
niezwykle ważna karta w historii 
naszych rodaków. Prezes Koła Sy-
biraków w Strzegomiu i Honoro-
wy Obywatel Strzegomia – Jerzy 
Orabczuk niechętnie wspomina 
tamte czasy, jednak pamięta je bar-
dzo dokładnie. – Miałem wtedy 7 
lat i mieszkałem wraz z rodzicami 
i starszą siostrą w Stanisławowie. 
W trakcie mroźnej lutowej nocy 
przyszli radzieccy żołnierze i ka-
zali się szybko pakować. Okazało 
się, że pierwszym transportem 
kolejowym pojechaliśmy poprzez 
Nowosybirsk aż do Tomska. 
Podróż trwała 1,5 miesiąca – opo-
wiada Jerzy Orabczuk. Mały Jurek 
w trakcie pobytu na terenie ZSRR 
poważnie zachorował i wylądował 
w szpitalu. W międzyczasie został 
oddzielony od swoich rodziców. 
Po wyzdrowieniu trafił do Domu 

Dziecka w Jenisejsku, a rodzice 
zostali w Krasnym Jarze. – W tym 
Domu Dziecka było prawdziwe 
piekło. Głód, chłód i brak odzieży. 
Fatalne warunki do życia – za-
znacza prezes Sybiraków. – Na 
szczęście po dwóch latach od-
nalazła mnie siostra i odwiozła 
do rodziców, do Krasnego Jaru. 
Tam chodziłem do szkoły i pra-
cowałem przy wyrębie lasu. 
W sumie na Syberii byłem 
do 1958 r. Warto podkreślić, 
że będąc już w Strzegomiu, 
spotkałem jedną z osób, z którą 
byłem w Domu Dziecka – koń-
czy Jerzy Orabczuk. To tylko 
jedna z wielu historii osób, które 
spędziły swoje dzieciństwo, 
młodość i dorosłe życie w tych 
niegodnych warunkach. Miej-
my nadzieję, że tamte czasy już 
nigdy nie powrócą. 
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Ofiarom Golgoty Wschodu

Przed nami kolejna sesja 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu kadencji 2014-2018, 
która odbędzie się w dniu 
12 lutego 2015 r. o  g o d z .  
15.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu.

Porządek obrad przedstawia 
się następująco: 
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie komisji wniosko-

wej.
5. Przyjęcie protokołu z III Sesji 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
odbytej w dniu 29 grudnia 
2014 r.

6. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach prze-
wodniczącego Rady.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na za-

warcie porozumienia po-
między gminą Strzegom 
a gminami tworzącymi 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Aglomeracji 
Wałbrzyskiej,

b) udzielenia pomocy rzeczo-
wej przez gminę Strzegom 
województwu dolnoślą-
skiemu w ramach realizacji 
zadania pod nazwą: „Prze-
budowa chodników przy 
drodze 374 na odcinku 
od ul. L e g n i c -
kiej do ul. Kasztelańskiej 

w Strzegomiu – etap III”,
c) zmieniająca uchwałę Nr 

22/14 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 31 
marca 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Świdnic-
kiemu na realizację zadania 
pn. „Budowa siedziby Po-
wiatowego Pogotowia Ra-
tunkowego w Świdnicy,

d) udzielenia pomocy rzeczo-
wej Komendzie Powiato-
wej Policji w Świdnicy,

e) przekazania środków fi-
nansowych dla policji,

f ) zmian wieloletniej progno-
zy finansowej gminy Strze-
gom na lata 2015-2024,

g) zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2015 rok,

h) zmien ia j ąc a  uchwałę 
Nr 6/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 
stycznia 2013 r. w sprawie 
podziału gminy Strzegom 
na stałe obwody głosowa-
nia, ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych,

i) planu pracy stałych komisji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu na 2015 rok,

j) wskazania wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej 
w Strzegomiu do dokony-
wania czynności związa-
nych z podróżą służbową 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej,

k) o powołaniu kapituły do 
opiniowania wniosków 
o nadanie prawa używania 

herbu miasta i flagi miasta 
Strzegomia,

l) powołania kapituły do 
opiniowania wniosków 
o nadanie „Honorowego 
Obywatela Strzegomia”,

ł) zmieniająca uchwałę Nr 
29/07 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 25 
stycznia 2007 r. w sprawie 
statutu sołectwa Tomkowi-
ce,

m) opinii dotyczącej pro-
pozycji planu aglomeracji 
Strzegom (część graficzna, 
z uwagi na obszerność, 
znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady),

n) wyrażenia zgody na za-
pewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie 
przewozu dla dzieci oraz 
uczniów w roku szkolnym 
2015/2016,

o) okreś l en ia  k r y te r iów 
i przyznanych im punktów, 
w postępowaniu rekru-
tacyjnym do publicznych 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych pro-
wadzonych przez gminę 
Strzegom,

p) uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzenne-
go obszarów położonych 
w obrębie wsi Graniczna 
oraz w obrębie 2 miasta 
Strzegom.

9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

O czym będzie sesja?
Głównym tematem obrad będzie zawarcie porozumienia w sprawie ZIT

Mimo okresu zimowego, fir-
ma Dabro – Bau ze Świdnicy, 
która jest wykonawcą robót 
na górnej i dolnej płycie boisk 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, realizuje prace 
bez większych przerw. 

25 stycznia br. strzegomskie Koło Sybiraków zorganizowało spotkanie nowo-
roczne dla Sybiraków i ich rodzin. Wśród gości byli m. in.: Zbigniew Suchyta 
– burmistrz Strzegomia, Tomasz Marczak – przewodniczący Rady Miejskiej, 
ks. kanonik Marek Żmuda, dyrektor SCK – Bożena Bojanowska-Czuk, 
zastępca SCK – Krzysztof Kalinowski i Franciszek Kurgan. Uroczystość 
odbyła się w CAS Karmel.
Grafika pochodzi z książki: „Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie”, wydanej 
w Białymstoku w 2013.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

teresa: nie wiem, czy pan wi-
dział skwer na ul. kościelnej/ 
Plac jana Pawła, tzw. skwer 
pr zechodni koło cukier ni, 
jakie tam są połamane schody? 
skwer ten wygląda strasznie , 
a poza tym można sobie nogi 
połamać pr z echodz ąc. jest 
to tylko wychodek dla psów, 
a to jest wizytówka dla ludzi, 
którzy przyjeżdżają z daleka 
zwiedz a ć  nasz ą bazylikę. 
robicie remonty, które nie 

wymagają szybkiej realiza-
cji, a ten skwer jest po prostu 
straszny . 

Zgadzam się z panią, pani 
Tereso, że ten skwer musi 
być wyremontowany. Tak też 
się stanie. W tym roku mamy 
zaplanowane pieniądze na 
remont tych schodów oraz 
przejścia z ulicy Kościelnej 
do ulicy Świdnickiej. 

jan: Panie burmistrzu, w ja-
kim okresie są przewidzia-
ne remonty dróg na osiedlu 
Graby? 

Już za parę dni rozstrzy-
gamy przetarg i zaczynamy. 
Remont potrwa do listopada. 
Będzie dużo utrudnień, dlate-
go proszę o wyrozumiałość. 

Patr yk: czy jest możliwość 
stworzenia siłowni do „ka-
listeniki” w okolicach osi-
r-u np. z tyłu za halą. taką 
siłownię mają we Wrocławiu, 
kłodzku i świdnica też będzie 
taką miała. chciałbym stwo-
rzyć grupę u nas w mieście.

Jest to jak najbardziej moż-
liwe, dlatego bardzo proszę 
o kontakt. 

Aneta: Witam panie burmi-
strzu. chciałam poruszyć te-

mat, na który były wysyłane do 
pana juz pytania, aczkolwiek 
nie udzielił pan odpowiedzi. 
mianowicie inne miasta i gmi-
ny liczą się ze zdaniem miesz-
kańców odnośnie gwiazd wy-
stępujących podczas gminnych 
uroczystości, organizują w tym 
celu ankiety udostępniane na 
stronach miasta, w któr ych 
mieszkańcy mogą zagłosować 
na dany zespół bądź woka-
listę. moje zapytanie brzmi: 
czy w naszym mieście można 
również zorganizować taką 
sondę? Było by to dobre roz-
wiązanie. Proszę o odpowiedź 
i rozważenie takowego pomy-
słu. Pozdrawiam, mieszkanka 
strzegomia 

Były prowadzone już takie 
sondy. Niestety, zawsze ktoś 
jest niezadowolony. Strze-
gomskie Centrum Kultury, 
dobierając wykonawców na 
Święto Granitu Strzegom-
skiego, stara się, by byli to 
artyści dla ludzi młodych, 
ale także dla mieszkańców 
w średnim wieku i tak jak ja 
50+. W tym roku wystąpią 
Mesajah, Zbigniew Wodecki 
i Dżem. 

m i e s z k a n k a : W i ta m , z a -
dam po raz dr ugi to  samo 

pytanie. dlaczego przyjmując 
do pracy w um nowe osoby 
przede wszystkim nieznajo-
me - z konkursów oczekuje 
się wyższego wykształcenia, 
a w um pracują osoby bez 
w/w wykształcenia, bo ukoń-
czyć studia nie oznacza obronić 
pracy. Wydaje mi się że po 4 la-
tach powinien pan burmistrz 
takie rzeczy zauważyć.

W tej sprawie są też nowe 
przepisy, które określają, jakie 
wykształcenia dziś powinien 
mieć pracownik samorządo-
wy. Przepisy te nie dotyczą 
pracowników, którzy pracują 
w Urzędzie Miejskim od 
wielu już lat. 

ola: moje pytanie dot. Budże-
tu obywatelskiego. uważam 
to za dobrą inicjatywę i sama 
chętnie zgłosiłabym pomysł, 
jednakże problem pojawia się 
w momencie określenia sza-
cowanego kosztu inwestycji. 
skąd mam wiedzieć, jakie 
koszty byłyby poniesione? nie 
jestem specjalistą w danej 
dziedzinie czy ekonomistą 
i takie rzeczy są mi całkowicie 
obce. stąd moje pytanie, czy nie 
można tego punktu pominąć, 
a zespół wykwalif ikowanych 
osób z ratusza dokonywałby 

szacowania kosztów przy roz-
patrywaniu propozycji. myślę, 
że wielu ludzi z naszego mia-
sta chętniej wzięłoby udział 
w takiej inicjatywie, gdyby nie 
ten punkt, bo on ich zniechęca. 
Pozdrawiam. 

Pracownicy Urzędu Miej-
skiego są do dyspozycji, jeśli 
chodzi o wstępne kosztory-
sowanie państwa projektów. 
Bardzo się cieszę, że w tym 
roku Budżet Obywatelski 
cieszy się takim zaintereso-
waniem mieszkańców miasta. 
Super. W roku 2016 prze-
znaczmy na ten cel więcej 
pieniędzy. 

kaja: uprzejmie proszę o po-
danie informacji na temat wy-
ciętych drzew na skwerze przy 
ul. kasztelańskiej i świdnic-
kiej. Proszę podać gatunek, 
wysokość drzewa oraz jego 
pierśnicę. z góry dziękuję. 

Proszę o kontakt w tej spra-
wie z Wydziałem Komu-
nalnym Urzędu Miejskiego, 
gdzie udzielona zostanie pani 
szczegółowa odpowiedź. 

strzegomianka: Witam panie 
burmistrzu. Bardzo często ko-
rzystam z przejazdów busami 
i moje pytanie dotyczy przystan-

ków komunikacyjnych i palenia 
papierosów w tych miejscach. 
o ile mi wiadomo, jest zakaz 
palenia papierosów w miejscach 
publicznych, a przecież takim 
miejscem jest przystanek komu-
nikacyjny. czy nie można tego 
egzekwować, dlaczego mam 
być biernym palaczem i być 
podtruwana przez palaczy? 
stojąc na przystanku, jestem 
zmuszona wdychać dym papie-
rosowy, a potem już w busie czy 
też autobusie wąchać ubrania 
przesiąknięte wręcz nikotyną, 
po prostu niedobrze się robi. 
dużo się mówiło o tym, kiedy 
ten przepis wszedł w życie, ale 
obecnie to tragedia, nie da się 
wyjść na spacer z dzieckiem, 
żeby ktoś nie dmuchał nam 
w twarz dymem z papierosów. 
czy da się coś z tym zrobić? 
dziękuję i czekam na odpo-
wiedź. 

Zwróciła pani uwagę na 
bardzo ważny temat. W Strze-
gomiu oba przystanki są mo-
nitorowane i to nie problem 
egzekwować zakaz palenia na 
ulicach Leśnej i Dworcowej. 
Postaram się, by osoba nadzo-
rująca monitoring przyjrzała 
się tej sprawie i łamanie prze-
pisów w tym temacie przeka-
zała odpowiednim służbom. 

Radosław Fitas

Przedstawiamy dzielni-
cowych Komisariatu Policji 
w Strzegomiu. W tym nume-
rze aspirant Radosław Fitas.

Rejon patrolowania dziel-
nicowego: 

Strzegom (ulice): 3 Maja, 
Agrestowa, Al. Wojska Pol-
skiego, Anielewicza, Armii 
Krajowej, Bankowa, Bracka, 
Brzoskwiniowa, Ceglana, Dą-
browskiego, Dworcowa, Gro-
nowska, Jagodowa, Kamienna, 
Kasztelańska, Kolejowa, Ko-
szarowa, Ks. Prałata Stani-
sława Siwca, Leśna, Morska, 
Porzeczkowa, Reja, Rybna, 
Rzeźnicza, Skwer Sybiraków, 
Strzelnicza, Szarych Szeregów, 
Św. Anny, Św. Jadwigi, Wało-
wa, Wesoła, Winogronowa, 
Wolska, Wspólna, Zielona. 

Telefon służbowy: 74 8-551-
991 tel. kom. 797 306 426 

nasi
dzielnicowi
* *

Tworzymy zgraną grupę
Ewa Zapolna kilka lat temu 

zaczęła uczęszczać na zajęcia 
zumby, które w Strzegomiu 
prowadziła Dagmara Rój z Ja-
wora. Od początku ta forma 
ruchu mocno ją zafascynowała 
i nasza bohaterka stwierdziła, że 
zajmie się tym profesjonalnie. 
Tym bardziej, że do tej pory 
miała siedzący tryb pracy, a 12 
godzin siedzenia w jednym 
miejscu było wbrew jej naturze. 
– Trzeba było gdzieś tę moją 
energię spożytkować i w ten 
sposób powstał pomysł na pro-
wadzenie zajęć. Na początku 
brakowało mi odwagi, ale bli-
skie dla mnie osoby pomogły mi 
podjąć decyzję. Była to dla mnie 
diametralna zmiana stylu życia 
oraz ogromna rewolucja. Po-
stanowiłam, że będzie to moja 
praca, ale w tym wszystkim nie 
chciałam zagubić pasji, która 
jest w tym wszystkim najważ-
niejsza – podkreśla Ewa Zapol-
na. Swoje zajęcia prowadzi trzy 
razy w tygodniu w Strzegomiu 
– o godz. 20.00 w hali sportowej 
Liceum Ogólnokształcące-
go, ale także w Mściwojowie, 
Udaninie, Goczałkowie i Bar-
toszówku. Trwają równo 60 
minut. Przychodzi naprawdę 
liczna grupa osób – głównie 
kobiet, choć też jest kilku męż-
czyzn. Wszyscy tworzą świetną, 
pozytywną i zgraną grupę. Jak 
twierdzi Ewa Zapolna, kobiety 
mają przychodzić wyłącznie dla 
siebie. - Założyliśmy, że to ma 

być godzina tylko i wyłącznie 
dla nich, wyjątkowa, mile spę-
dzona. Rozpiętość wiekowa jest 
spora - od 3. do 70. roku życia 
– zaznacza. - Warto podkreślić, 
że zapraszam mamy z dzieć-
mi. Ten pomysł sprawdził się 
u mnie w 100 %. Jest to taki 
swoisty fenomen, w jaki sposób 
dzieci potrafią zmotywować 
swoje mamy do przyjścia na 
zumbę – śmieje się 
pani Ewa. Trzeba 
wspomnieć, że Ewa 
Zapolna przez 1 
miesiąc w roku, 
głównie latem pro-
wadzi także darmo-
we zajęcia na „wol-
nym powietrzu”. 
Wszystko po to, by 
zachęcić do takiej 
formy ruchu.

Muzyka i taniec 
poruszają tłumy

Na pytanie - ja-
kie są główne zalety 
ćwiczenia zumby, 
na sz a  boha te r -
k a  o d p o w i a d a :  
- Największe zmia-
ny u osób ćwiczą-
cych zachodzą pod 
względem tanecz-
nym. Na początku 
panie przychodzą 
trochę jakby wycofa-
ne, niepewne swoich 
umiejętności, jednak 
po kilku treningach 
zupełnie rozkwitają. 

Powtórzę mądre zdanie mojej 
koleżanki Diany Szwed – „Ko-
biety w tańcu są piękne”. Można 
odnieść niesamowite wrażenie 
patrząc wtedy na wyraz twarzy 
kobiet. Panie odzyskują swoją 
kobiecość i seksapil, następuje 
w nich ogromna przemiana we-
wnętrzna. Wspomniana Diana 
Szwed jest również organiza-
torką II Maratonu Zumba Love 

w Strzego-
miu. W 2014 
r. odbyła się 
pierwsza edy-
cja tej impre-
zy i zgroma-

dziła 

setki osób (głównie kobiet), 
które w jednym miejscu przez 
kilka godzin tańczyły w rytm 
muzyki latynoamerykańskiej. 
Druga edycja odbyła się w nie-
dzielę, 8 lutego br. Relację z tego 
wydarzenia zamieścimy w kolej-
nym wydaniu GWS. Głównym 
celem była pomoc dla chorego 
Kacpra Potońca. Do wzięcia 
udziału w II maratonie zumby 
zaproszono m. in. biegaczy 
ze „Strzegomskiej Dwunast-
ki” i strzegomskich seniorów. 

– Chcemy łączyć wszyst-
kich w jednym waż-
nym, konkretnym celu, 
a przy okazji promować 

mój ukochany Strzegom 
– mocno akcentuje nasza 
instruktorka.

Tytuł dla całego środo-
wiska

31 stycznia br. na Balu Spor-
towca we Wrocławiu ogłoszono 
wyniki plebiscytu na najlepsze-
go sportowca gminy Strzegom 
w 2014 r., zorganizowanego 
przez redakcję gazety „Strze-
gom Nasze Miasto”. Głosami 

czytelników wygrała Ewa Za-
polna, a zaszczytne wyróżnienie 
wręczył jej zastępca burmistrza 
Strzegomia – Wiesław Wit-
kowski. - Wyróżnienie mojej 
osoby traktuję jako nagrodę 
dla wszystkich osób z naszego 
środowiska, czyli Ewa:) Zum-
ba:) Team:). Wiem, że ktoś 
może powiedzieć, że zumba nie 
jest sportem, bo nie ma w nim 
współzawodnictwa, wygranych 
i przegranych. Ja mogę tylko 
stwierdzić, że żaden inny sport 
nie wyciągnął z domów tylu 
osób co zumba, a na uznanie 
zasługują wszystkie zumbo-
wiczki, którym w tym miejscu 
z całego serca dziękuję – mówi 
laureatka plebiscytu. - Cała 
uroczystość bardzo mi się podo-
bała. Spotkałam wielu znanych 
sportowców z Dolnego Śląska, 
co samo w sobie było dla mnie 
ogromnym wyróżnieniem. Ba-
wiliśmy się wszyscy przednio 
do białego rana, a ja - jak na 
instruktorkę zumby przystało, 
z parkietu zeszłam ostatnia – 
kończy Ewa Zapolna. 

tw

O swojej miłości do zumby
Tym sportem strzegomianka zaraziła się kilka lat temu. Postanowiła, że będzie to jej praca. I tak zumba zmieniła całe jej życie

Niezwykle aktywna, zarażająca swoją osobowością, energetyczna, dzięki niej kobiety od-
zyskują wiarę w siebie, wręcz rozkwitają. O kim mowa? O strzegomiance Ewie Zapolnej, 
dyplomowanej instruktorce zumby, która niedawno wygrała plebiscyt tygodnika „Strzegom 
Nasze Miasto” na najlepszego sportowca gminy Strzegom w 2014 r.
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Dzieci brały udział w za-
jęciach szachowych, języka 
angielskiego i plastycznych, 
na których przygotowywały 
prezenty dla babć i dziadków 
z okazji ich święta, sporzą-
dzały mapę Młodego Turysty 
oraz malowały i ozdabiały 
wyroby z jaroszowskiej glinki. 
Chętnie także uczyły się, pod 
kierunkiem wykwali fiko-
wanych instruktorów, pod-
stawowych kroków tańców 
narodowych oraz uczestni-

czyły w prezentacjach strojów 
ludowych i popisach gry na 
skrzypcach. Natomiast zaję-
cia z karaoke i zumby były 
doskonałą zabawą i moż-
liwością zaprezentowania 
swoich wokalnych i tanecz-
nych umiejętności. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły 
się również filmowe projek-
cje animowanych hitów dla 
dzieci. Nie zabrakło też chwil 
wyciszenia na zajęciach jogi. 
Piesza wycieczka szlakiem 

zabytków strzegomskich do-
starczyła także dużo radości 
i przede wszystkim ciekawych 
wiadomości. Na wspólne gril-
lowanie na dziedzińcu CAS 
„Karmel” zaproszone zostały 
również dzieci z zimowi-
ska organizowanego przez 
Stowarzyszenie Pedagogów 
i Psychologów Gminy Strze-
gom. Pyszne kiełbaski smako-
wały wszystkim bez wyjątku. 
Łącznie w grillowaniu wzięło 
udział około 180 dzieci. 

Ostatniego dnia zajęć ak-
torzy Teatru Edukacji i Pro-
filaktyki „Maska” z Krakowa 
zaprezentowali się w spekta-
klu dla dzieci pt. „Grymasy 

królewny Kasi”, traktującym 
o grzeczności, dobrym wy-
chowaniu i dobrych manie-
rach. Oprócz dzieci biorących 
udział w zimowych zajęciach 
w SCK spektakl obejrzały 
również dzieci ze strzegom-
skich przedszkoli. Podróżni-
cze Ferie w SCK zakończyły 
się balem. Była wspólna za-
bawa, konkursy z nagrodami 
i popisy talentów. SCK składa 
serdeczne podziękowania 
Ewie Z apolne j , Jolancie 
G r a d o w s k i e j ,  I g n a c e mu 
Kosińskiemu  i  Markowi 
Rydwańskiemu  za pomoc 
przy organizacji zajęć podczas 
Podróżniczych Ferii.

To były podróżnicze ferie w SCK
Dzieci bawiły się doskonale i pomimo braku śniegu nie nudziły się ani przez chwilę. Zajęcia były codziennie od pn.- pt., w godz. od 9.00 do 14.00

Bogatą ofertę zajęć przy-
gotowały dla najmłodszych 
mieszkańców szkoły i przed-
szkola gminy Strzegom. Było 
to możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu gminy Strze-
gom, która na ich organizację 
ze swojego budżetu przezna-
czyła kwotę blisko 45 tys. 
złotych. Dzieci spędzały ra-
dosne chwile m.in. na lodo-
wisku, na kręgielni, w kinie, 
we wrocławskim Afrykarium, 
w Myśliborzu, w Teatrze Lal-
ki i Aktora w Wałbrzychu, 
na basenie oraz przy różno-
rodnych grach i zabawach 
organizowanych przez na-
uczycieli szkół. Nie zabrakło 

sportowej rywalizacji oraz 
skocznych rytmów zumby. 
Ważnym elementem przy-
gotowanych zajęć było przy-
bliżenie młodzieży wiedzy 
z zakresu bezpieczeństwa. 
Zaproszeni przedstawiciele 
policji, straży pożarnej oraz 
sanepidu instruowali , jak 
zachować się w sytuacjach 
zagrożenia. 

Każda z przygotowanych 
atrakcji przyniosła dużo rado-
ści i wprawiła dzieci w dosko-
nałe humory. Jak podkreślają 
uczestnicy zimowego wypo-
czynku, spędzone wspólnie 
chwile na długo pozostaną 
w pamięci. 

Jak minęły ferie zimowe w strzegomskich szkołach?
Blisko 45 tys. złotych na organizację ferii w placówkach oświatowych przeznaczyła gmina Strzegom

W tym roku Zespół Szkolno 
Przedszkolny w Jaroszowie 
rozpoczął realizację programu 
Centrum Edukacji Obywatel-
skiej „Solidarna Szkoła”. Celem 
programu jest zaangażowanie 
całej społeczności szkolnej 
w edukację solidarnościową 
oraz debatę na temat współ-
odpowiedzialności za umac-
nianie demokracji. Uczniowie 
wyznaczyli sobie m.in. nastę-
pujące zadania: uświadomienie 
młodzieży znaczenia pojęcia 
solidarności w aspekcie społecz-
nym i historycznym; wskazanie 
solidarności międzyludzkiej 
jako czynnika wspomagającego 
realizację zamierzonych celów; 
uświadomienie uczniom, że 
wspólne działanie w obronie 
i propagowaniu idei wolności 
oraz dla respektowania praw 
człowieka na świecie jest wspól-
nym dobrem dla społeczeństw 
współczesnych i dla przyszłych 
pokoleń; upamiętnienie jed-
nego z największych ruchów 
społecznych w Polsce - ruchu 
Solidarności, przeniesienie jego 

demokratycznego dziedzictwa 
wskazując na jego uniwersal-
ność i aktualność; podejmowa-
nie działań mających na celu 
przeciwdziałanie pogłębiającym 
się podziałom społecznym, 
nietolerancji i wykluczeniom 
w środowisku lokalnym; wska-
zanie działań podejmowanych 
w kierunku upamiętniania dzia-
łalności „Solidarności” w środo-
wisku lokalnym i ogólnopol-
skim; chęć niesienia pomocy 
ludziom potrzebującym, udział 
w akcjach charytatywnych. 

Liderami w realizacji pro-
gramu będą uczniowie zaan-
gażowani w prace Koła Histo-
rycznego i Koła Wolontariatu. 
Uczniowie pod kierunkiem 
koordynatora nauczycielki hi-
storii Agnieszki Nowackiej 
przygotowali prezentację mul-
timedialną, plakaty i charakte-
rystyki działaczy solidarnościo-
wych zaangażowanych w walkę 
o budowanie demokratycznej 
Polski, przy okazji kolejnej - 33. 
rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego.

Tworzą Solidarną Szkołę!

Oto nasi stypendyści 
Znamy nazwiska uczniów i studentów, którym przyznano stypendia za wybitne 
osiągnięcia na okres od stycznia do czerwca 2015 r. Znaleźli się wśród nich: 
Antoni Wojtasik, Bartosz Duszak, Karol Kostuch, Katarzyna Kucharzyszyn, 
Rafał Mielczarek, Jakub Zapolny, Jakub Rajtar, Martyna Lewandowska, 
Kacper Rutka, Radosław Cielemęcki, Sandra Baranowska oraz Katarzyna 
Kurek. Gratulujemy! 

Jeszcze kilka dni temu dzieci i młodzież z terenu gminy 
Strzegom beztrosko spędzały czas w trakcie, trwających 
dwa tygodnie, ferii zimowych. Dzisiaj pozostały już tylko 
wspomnienia i oczekiwanie na kolejne ferie, które za rok. 

Strzegomskie Centrum Kultury, tak jak w latach ubiegłych, 
zorganizowało zajęcia dla dzieci pozostających w mieście 
w okresie ferii zimowych. Wzięło w nich udział około 50 
dzieci. Oferta była bardzo bogata… 
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Mieszkańców gminy Strze-
gom z pewnością najbardziej 
interesuje, kto wystąpi w trak-
cie dwóch największych im-
prez, a więc Święta Granitu 
Strzegomskiego (19-21 czerw-
ca) oraz Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru (04-09 
sierpnia). Trzeba przyznać, 
że w tym roku organizatorzy 

zapewnią naszej widowni nie 
lada atrakcje i emocje mu-
zyczne. Drugiego dnia ŚGS 
(w sobotę) dla fanów reggae, 
dancehall i raggamuffin zagra 
Mesajah, muzyk pochodzący 
z Wrocławia. Niedziela będzie 
stała pod znakiem legendar-
nych i bardzo dobrze znanych 
wszystkim wykonawców – 

najpierw wystąpi Zbigniew 
Wodecki, a tuż po nim, niejako 
na deser, zespół Dżem. - Nie 
mamy żadnych wątpliwości, 
że tegoroczna edycja Święta 
Granitu Strzegomskiego bę-
dzie niezapomnianym świę-
tem muzycznym – podkreśla 
Bożena Bojanowska-Czuk, 
dyrektor SCK.

Miło nam donieść, że ostat-
nim – wspaniałym - akordem 
MFF’15 będzie koncert słyn-
nego zespołu Bajm z chary-
zmatyczną Beatą Kozidrak na 
czele. Będzie to z pewnością 

wielkie wydarzenie kulturalne 
nie tylko w gminie Strzegom, 
ale też w całym powiecie świd-
nickim. Wszystko na to wska-
zuje, że festiwal w tym roku 
odbędzie się na strzegomskim 
Rynku.

Z okazji Dnia Kobiet, a więc 
już 8 marca br. w Strzegom-
skim Centrum Kultury wystą-
pi Hanna Banaszak, polska 
wokalistka uprawiająca jazz, 
piosenkę poetycką, kabare-
tową i klasykę. Natomiast 11 
listopada zawita do naszego 
miasta Halina Kunicka, nie-

zwykle ceniona piosenkarka, 
szczególnie popularna w la-
tach 60-tych i 70-tych XX w. 
Do jej największych przebo-
jów należą „Orkiestry dęte”, 

„Niech no tylko zakwitną 
jabłonie”, „Lato, lato czeka”, 
„Od nocy do nocy”, „To były 
piękne dni”.

tw

Zaroi się od muzycznych gwiazd
Trzeba przyznać, że w tym roku organizatorzy strzegomskich imprez zapewnią naszej widowni nie lada atrakcje i emocje. Kogo zobaczymy i posłuchamy?

Niezwykle klimatyczny kon-
cert kolęd i pastorałek, pełen 
nastrojowej refleksji nad tajem-
nicą Bożego Narodzenia odbył 
się 1 lutego 2015 r. w Bazylice 
strzegomskiej, której przepięk-
ne, świątecznie udekorowane 
wnętrze, zapewniło doskonałą 
oprawę scenograficzną. Całości 
dopełniła wspaniała akustyka 
świątyni. 

I właśnie w takiej oprawie 
zabrzmiały subtelne, przeurocze 
góralskie kolędy i pastorałki, 
z wielką wirtuozerią wokalną 
wykonane przez zespół „Ka-
tarzynki” ze Ścinawki Górnej, 
który przybył do Strzegomia na 
zaproszenie ks. prałata Marka 
Babuśki.

Jak zaznaczył ks. prałat, ze-
spół pochodzi z jego rodzin-

nej miejscowości - Ścinawki 
Górnej i powstał w 2004 r. z 
inicjatywy Katarzyny Jarosz, 
prężnej działaczki społecznej. 
To właśnie na jej cześć zespół 
przyjął nazwę "Katarzynki”. Z 
biegiem czasu zespół rozkochał 
się w repertuarze folklorystycz-
nym, m.in. w folklorze górali 
sądeckich.

Zespół „ Katarzynki” w 
tak krótkim okresie swoje-
go istnienia zdobył uznanie 
nie tylko publiczności, ale i 
znawców kultury ludowej. 
Dla przypomnienia dodajmy, 
że Zespół „Katarzynki” gościł 
w Strzegomiu podczas XXII 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru i cieszył się wielką 
popularnością.
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Kolędowali w Bazylice

Program Rubinowego Jubile-
uszu wypełniły - uroczysta msza 
św. w kościele pw. Chrystusa Kró-
la, przemarsz do świetlicy wiej-
skiej, spotkanie zaprzyjaźnionych 
zespołów i przyjaciół, wspólne 
koncertowanie i biesiadowanie. 
Na spotkanie z Jubilatami przy-
były władze samorządowe gminy 
Strzegom, zespoły folklorystycz-
ne „Kostrzanie”, „Olszaniacy”, 
„Cicha Woda”, a do tańca przy-
grywał zespół instrumentalno 
– wokalny „Fenix”. Spotkaniu 
dodała splendoru obecność - 
Małgorzaty Majeran – Kokott, 
redaktor Radia Wrocław, prowa-
dzącej uroczystość.

Podczas Jubileuszu zespół „Go-
czałkowianie” wystąpił w nowych 
strojach rzeszowskich, misternie 
odszytych i niepowtarzalnych 
w swojej kolorystyce, a zaku-
pionych przez gminę Strze-
gom. – Kultywowanie folkloru 

i wspieranie zespołów ludowych 
ma wielkie znaczenie dla naszej 
tożsamości, dla zakorzeniania się 
w kulturze narodowej i zacho-
wania jej dla kolejnych pokoleń. 
Mając to na względzie, zakupi-
liśmy dla zespołu nowe stroje 
i pomyśleliśmy o wsparciu finan-
sowym, bowiem przed zespołem 
stoi kolejne wyzwanie – nagranie 
pierwszej płyty – komentuje 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia i wielki orędownik 
kultury ludowej.

Zespół „Goczałkowianie” roz-
począł działalność artystyczną 
w 1974 r. i jest najstarszym ze-
społem folklorystycznym w gmi-
nie Strzegom. W jego historię 
wpisało się wiele nazwisk ludzi, 
dzięki którym zespół powstał, 
rozwijał się i krzewił kulturę 
ludową w gminie Strzegom. 
To właśnie Anna Sawicka, Jan 
Rymar, Michalina Madej, Ce-

cylia Dudyk - obecna kierownik 
zespołu oraz Jan Telka - kierow-
nik muzyczny - kreowali jego 
dorobek artystyczny i wizerunek. 
Zespół prezentuje zróżnicowany 
repertuar, w którym znajdują 
się piosenki biesiadne, ludowe 
i religijne, z różnych regionów 
Polski. W swej czterdziestoletniej 
historii zespół „ Goczałkowianie” 
może poszczycić się licznymi 
koncertami, zarówno w gminie 
Strzegom, regionie, jak również 
na terenie kraju.

Wielokrotnie gościł na antenie 
Polskiego Radia Wrocław. Obec-

ny stan zespołu wynosi 14 osób. 
Rodzinne śpiewanie i muzyko-
wanie to domena zespołu, który 
coraz bardziej przyciąga młode 
pokolenie. - Szczególną uwagę 
przywiązuję do zachowania cią-
głości zespołu i poszerzania jego 
składu o młodych ludzi, celem 
kontynuowania tej, wypracowanej 
przez lata, tradycji folklorystycz-
nej. W składzie zespołu mamy 
szóstkę dzieci i żywię nadzieję, 
że dojdą następne - mówi Cecylia 
Dudyk. – I już dochodzą – dodaje 
Jan Telka.
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Rubinowi Jubilaci
Goczałkowianie rozpoczęli działalność w 1974 r. i są najstarszym zespołem w gminie Strzegom

Kwiaty, prezenty, czek na 10 tys. zł, wręczony przez Zbigniewa 
Suchytę, burmistrza Strzegomia oraz życzenia pomyślności na 
kolejne lata pracy artystycznej złożono członkom zespołu folk-
lorystycznego „Goczałkowianie”, podczas Jubileuszu 40 – lecia, 
który odbył się 24 stycznia 2015 r. w Goczałkowie.

W 2015 r. w naszym mieście wystąpi wielu znakomitych 
artystów, którzy swoimi koncertami wzbogacą sztanda-
rowe imprezy kulturalne, zarówno te plenerowe, jak i te, 
które odbędą się na deskach Strzegomskiego Centrum 
Kultury. 

Fot. w
w

w
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.pl
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Mieszkańcy gminy Strze-
gom są już od kilku lat do-
brze zaznajomieni z zasadami 
funduszu sołeckiego. Wyty-
powane przez nich zadania 
zostaną zrealizowane także 
w roku bieżącym. Wymień-
my niektóre z nich. Zgodnie 
z wolą mieszkańców, wyko-
nany zostanie projekt placu 
zabaw w Godzieszówku oraz 
projekt zagospodarowania 
działki w Międzyrzeczu na 
teren rekreacyjno-sportowo-
wypoczynkowy wraz z jej do-
posażeniem. W Goczałkowie 
Górnym zostanie dofinan-

sowana budowa przystanku 
autobusowego. Goczałków 
dołoży do odbudowy i remon-
tów chodników gminnych, 
a Jaroszów zakupi materiały 
budowlane oraz sprzęt do 
przedszkola. Skarżyce zyskają 
rośliny ozdobne oraz elementy 
małej architektury. Stanowi-
czanie zadecydowali natomiast 
o zakupie wyposażenia świetli-
cy oraz urządzeń na plac zabaw 
przy ZSP. Przy świetlicy wiej-
skiej w Modlęcinie powstanie 
siłownia plenerowa. Sołectwa 
Morawa i Strzegom również 
będą posiadać takie obiekty. 

Plac zabaw w Rogoźnicy 
zyska nowe urządzenia za-
bawowe, a boisko sportowe 
w Tomkowicach ogrodzenie. 
Ponadto wykonany zostanie 
projekt boiska wielofunkcyj-
nego w Rusku oraz projekt 
szatni i boiska wielofunkcyj-
nego w Kostrzy. Mieszkańcy 

Granicznej zgłosili natomiast 
chęć zakupu nowej kosiarki. 
W Żółkiewce wyremontowany 
zostanie przystanek autobu-
sowy. 

Mamy nadzieję, że dzięki 
tym inwestycjom nasze wsie 
będą jeszcze piękniejsze! 

mk 

Fundusz sołecki
Jakie zadania i gdzie, zostaną w tym roku wykonane z pieniędzy przeznaczonych na strzegomskie wsie? 

Trwają spotkania wiejskie, podczas których mieszkańcy wy-
bierają swoich sołtysów. Zobacz, kiedy będzie wybierany sołtys 
Twojej wsi. 

Msza św. w intencji senio-
rów, występ zespołu Kostrzanie, 
wspólna zabawa w takt muzyki 
zagranej przez kapelę „Kostrzan”, 
poczęstunek przy stole, a przede 
wszystkim rozmowy, będące 
sentymentalną podróżą w czasie 
wypełniły program pierwszego, 
noworocznego, integracyjnego 
spotkania z seniorami, które 
odbyło się 8 lutego br. w świetlicy 
wiejskiej w Granicy. 

Inicjatorami spotkania, które 
miało ciepły, serdeczny i bar-
dzo rodzinny charakter, byli 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia i Mirosława Chmie-
liczek, sołtys wsi. Zaproszenie 
przyjęło 25 seniorów, którzy 
przybyli pod opieką członków ro-
dziny bądź osób towarzyszących. 
Nie przybyli tylko ci, których 
choroba przykuła do łóżka. Wiele 
ciepłych słów skierował do senio-
rów Zbigniew Suchyta, burmistrz 
rodem z Granicy, który ciepło 
wspominał swoje dziecięce lata i 
ludzi, dzięki którym wzrastał. Do 
nich należała obecna na spotka-
niu Anna Szmidt, nauczycielka ze 

szkoły podstawowej w Granicy, 
której z serca podziękował i oka-
zał należny szacunek. Radością 
napawał fakt, że we wspólnej 
zabawie uczestniczyły osoby po 
dziewięćdziesiątce. Najstarsza 
uczestniczka spotkania Maria 
Bucka była w wieku 96 lat i z 
godną pozazdroszczenia pamię-
cią opowiadała o powojennych 
losach ludzi w Granicy. Spotkanie 
uświetnił koncert ZF Kostrzanie, 
który jest „dzieckiem burmistrza”. 
Członkowie zespołu świetnie 
prezentowali się w barwnych 
strojach łowickich. Oprawę ca-
łości uroczystości przygotowało 
Strzegomskie centrum Kultury 
na czele z dyrektorem Bożeną 
Bojanowską – Czuk. – Wszyscy 
mają spotkania integracyjne, więc 
pomyśleliśmy także o seniorach, 
by choć na chwilę wyciągnąć ich z 
domu. Starsi też potrzebują kon-
taktu z innymi ludźmi, nie tylko 
z rodziną. To było pierwsze takie 
spotkanie, ale zapewniam, że nie 
ostatnie – komentuje Mirosława 
Chmieliczek, sołtys wsi. 
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Wybiorą nowych szefów wsi

Integracyjnie w Granicy Remont świetlicy
Świetlice wiejskie gminy 

Strzegom są sukcesywnie re-
montowane. Już niebawem 
swoje oblicze zmieni także 
obiekt we wsi Żółkiewka. 
Gmina Strzegom niebawem, 
w drodze przetargu, wyłoni 
wykonawcę tego zadania. 

Pomieszczenia świetlicy zo-
staną gruntownie odnowione 
i wyposażone w nowy sprzęt. 
Budynek zyska nową instalację. 
Na ścianach zostaną położone 
gładzie, a na podłogach eki-
pa budowlana ułożony nowe 
posadzki. Budynek zostanie 
odgrzybiony. Wymianie pod-
dane zostaną wszystkie drzwi 
w świetlicy. Całość po remoncie 
będzie z pewnością prezen-
towała się bardzo efektownie. 
Przeprowadzone prace będą 
miały znaczący wpływ na kom-
fort przebywających w obiekcie 
osób. 
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Potem nadszedł czas radości 
i zabawy. W spotkaniu uczestni-
czyły władze miasta na czele ze 
Zbigniewem Suchytą, Toma-
szem Marczakiem i Wiesławem 
Witkowskim. Gościem honoro-
wym była Monika Wielichow-
ska, poseł na Sejm RP, która na 
ręce Andrzeja Szczepanika, 
sołtysa wsi, wręczyła w darze iko-
nę anioła z intencją, by chronił 
mieszkańców wsi od wszelkiego 
zła, wspierał w działaniu i zawsze 
pomagał.

- Doskonała organizacja, pysz-
ne jedzenie i fantastyczny zespół, 
przygrywający do tańca, a przede 
wszystkim przyjaźnie nastawieni 
mieszkańcy Tomkowic były 
gwarancją niezapomnianych 
chwil – powiedziała Iwona 
Zabawa – Budziszyn, sekretarz 
gminy. Frekwencja dopisała, 

a wszyscy bawili się wspólnie 
razem. Godne podziwu jest 
zaangażowanie Andrzeja Szcze-
panika, sołtysa wsi oraz Rady 
Sołeckiej i Rady Parafialnej 
w przygotowanie balu, z którego 
dochód przeznaczono na cele 

inwestycyjne w wiejskiej kaplicy. 
Karnawał w Tomkowicach to 
dobry czas na radość, zabawę, 
przyjacielski uśmiech i życzli-
wość, które odczuwało się aż do 
wczesnych godzin porannych. 
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Pierwszy taki bal
To była cudowna impreza karnawałowa - mówili uczestnicy spotkania

Lp. SOŁEC-
TWO

TERMIN ZEBRANIA 
DATA GODZINA

MIEJSCE PRZE-
PROWADZENIA 
ZEBRANIA WIEJ-
SKIEGO

1.
Kostrza 10-02-2015 17.00 Świetlica wiejska
Godzieszó-
wek

10-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

2.
Granica 16-02-2015 17.00 Świetlica wiejska

Graniczna 16-02-2015 18.00 Sołtysówka

3.
Olszany 17-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

Skarżyce 17-02-2015 17.00
Świetlica wiejska w 
Międzyrzeczu

4.

Bartoszó-
wek

23-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

Strzegom 23-02-2015 17.00
Sala SCK II ul. Pa-
derewskiego 1b

5.
Wieśnica 24-02-2015 18.00 Świetlica wiejska
Grochotów 24-02-2015 17.00 Dawna świetlica

6. Tomkowice 25-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

7.
Modlęcin 02-03-2015 17.00 Świetlica wiejska
Goczałków 
Górny

02-03-2015 18.00
Pałac w Goczałko-
wie Górnym

8.
Żółkiewka 16-03-2015 17.00 Świetlica wiejska
Goczałków 16-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

9.
Jaroszów 17-03-2015 17.00

Szkolna sala gim-
nastyczna Gimna-
zjum w Jaroszowie

Żelazów 17-03-2015 18.00 Remiza OSP

10.
Morawa 18-03-2015 17.00 Pałac w Morawie
Stanowice 18-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

11.
Rusko 23-03-2015 17.00 Świetlica wiejska
Międzyrze-
cze

23-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

Podział funduszu sołeckiego 
na 2015 r. na poszczególne 
sołectwa: 
Bartoszówek – 10 761 zł 
Goczałków – 25 993 zł 
Goczałków Górny – 11 671 zł 
Godzieszówek – 9 175 zł 
Granica – 11 099 zł 
Graniczna – 8 967 zł 
Grochotów – 7 694 zł 
Jaroszów – 25 993 zł 
Kostrza – 23 653 zł 
Międzyrzecze – 11 879 zł 

Modlęcin – 13 334 zł 
Morawa – 9 799 zł 
Olszany – 25 993 zł 
Rogoźnica – 23 835 zł 
Rusko – 15 310 zł 
Skarżyce – 6 862 zł 
Stanowice – 25 993 zł 
Stawiska – 7 200 zł 
Strzegom – 25 993 zł 
Tomkowice - 14 062 zł 
Wieśnica – 7 850 zł 
Żelazów – 10 033 zł 
Żółkiewka – 13 620 zł 

W budżecie gminy Strzegom na 2015 rok w ramach fundu-
szu sołeckiego zaplanowano kwotę 346 769 zł. Mieszkańcy 
na spotkaniach wiejskich wspólnie ustalają, na co przezna-
czyć pieniądze. Inicjatywę w sprawie zgłoszenia propozycji 
wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub 
co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Pierwszy karnawał w Tomkowicach był zorganizowany z rozmachem. Zabawa karnawa-
łowo – opłatkowa została rozpoczęta wspólną modlitwą pod przewodnictwem ks. prałata 
Marka Babuśki i przełamaniem się opłatkiem na znak miłości, pojednania i pokoju. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9sPort

Liderująca praktycznie od samego początku tegorocz-
nych rozgrywek w ramach Strzegomskiej Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej Halowej ekipa Tabalugi w końcu 
znalazła pogromcę. Pierwsza porażka – z Kasztelanami 
3:6 - oznaczała spadek na 2. miejsce w tabeli. Nowym 
liderem została depcząca cały czas po piętach Tabalugi 
ekipa Kumpli. Do zakończenia ligi zostało jeszcze 10 
serii spotkań.

Zaskakująca przegrana Tabalugi
Nowym liderem Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej została depcząca cały czas po piętach Tabalugi, ekipa Kumpli. Co będzie dalej…?

Blisko 6 tys. osób odwiedziło 
strzegomskie lodowisko tej 
zimy. A to przecież nie ko-
niec sezonu. Obiekt będzie 
czynny do końca lutego. 

Tegoroczny sezon zimowy na 
„Białym Orliku” został zain-
augurowany 5 grudnia 2014 r. 
i do końca stycznia br. z obiektu 
skorzystało 5 889 użytkowników 
(4910 dzieci i 979 dorosłych).  
– Biorąc pod uwagę pogodę, 
która była daleka od zimowej, 
to frekwencja jest naprawdę 
wyśmienita. Mieliśmy również 
ponad 3 tys. wypożyczeń łyżew 
– mówi Grzegorz Luszawski, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu. – Warto 
podkreślić, że z roku na rok 
nasi łyżwiarze jeżdżą coraz 
lepiej i pewniej. Dzięki naszym 
instruktorom ich technika jazdy 
zdecydowanie się poprawiła – 
uzupełnia Grzegorz Luszawski.

Oferta strzegomskiego OSi-
R-u dla użytkowników lodo-
wiska jest bogata. Codziennie 
prowadzone są bezpłatne za-
jęcia dla początkujących. Dla 
dzieci stawiających pierwsze 
kroku dostępne są dwa pin-
gwinki. Ośrodek Sportu zaku-
pił także 15 kasków, by popra-
wić względu bezpieczeństwa 
na obiekcie. – Bezpieczeństwo 
jest dla nas najważniejsze 
i w tym miejscu zwracam się 
z gorącym apelem o zacho-
wanie ostrożności podczas 
jazdy na łyżwach – zaznacza 
dyrektor OSiR-u.

W dniach 16-17 lutego br. 
na naszym lodowisku zosta-
ną rozegrane gminne zawody 
„Mistrz Białego Orlika” dla 
szkół podstawowych (klasy 4-6). 
Najlepsza reprezentacja w na-
grodę wyjedzie do Warszawy na 
ogólnopolski turniej, który odbę-
dzie się 24 lutego na „Stadionie 
Narodowym”. Jedną z atrakcji 
będzie możliwość spotkania 
z najlepszym polskim hokeistą 
w historii – Mariuszem Czer-
kawskim. Natomiast w dniach 
26-27 lutego w gminnych za-
wodach w Strzegomiu będą 
rywalizowały gimnazja.

tw 

Strzegomskie lodowisko od początku jest oblegane
W lutym na „Białym Orliku” odbędą się gminne zawody dla szkół podstawowych i gimnazjów gminy Strzegom

Piłkarze Jarosława Krzyża-
nowskiego mają już za sobą 
pierwszą grę kontrolną. W so-
botę (31 stycznia br.) zagrali na 
wyjeździe z III-ligową Polo-
nią-Stalą Świdnica. Spotkanie 
odbyło się na sztucznym boisku 
świdnickiego OSiR-u.

Dla świdniczan był to już 
drugi sparing w trakcie te-
gorocznych przygotowań do 
wznowienia rozgrywek ligo-
wych. Podopieczni Marcina 
Morawskiego kilka dni temu 
wygrali z Sokołem Wielka 
Lipa 3:1.

Strzegomski szkoleniowiec 
w sobotnim meczu skorzy-
stał z 20 piłkarzy i co warto 
podkreślić - aż 12 z nich nie 
ukończyło jeszcze 20. roku ży-
cia. W tym gronie jest czterech 
16-latków, co pokazuje, jak 
młodym i perspektywicznym 
składem dysponuje aktualnie 
Jarosław Krzyżanowski.

Wynik nie był w tym dniu 
najważniejszy, tym bardziej, 
że obie drużyny są na trochę 
innym etapie przygotowań. 
W chwili obecnej strzegomianie 
pracują głównie nad siłą i wy-
trzymałością, a mecz z rywalem 
zza miedzy potraktowany został 
jako dobry przerywnik.

Pierwsze pół godziny należało 
do gospodarzy. W tym okresie 
miejscowi dwukrotnie wpisali 
się na listę strzelców – w 5 i 27. 
minucie. Przyjezdnym udało 
się strzelić gola kontaktowego, 
a jego strzelcem został Dawid 
Domaradzki, który w 40. mi-
nucie skutecznie egzekwował 
rzut karny. Po zmianie stron 
bramki już nie padły, chociaż 

AKS mógł doprowadzić do 
remisu, jednak Rogowicz nie 
potrafił pokonać świdnickiego 
golkipera z karnego. Świdni-
czanie mogli także podwyższyć 
wynik, jednak strzał jednego 
z zawodników trafił w po-
przeczkę.

Jarosław Krzyżanowski (tre-
ner AKS-u): Bardzo pożyteczny 
sparing. Polonia – Stal piłkar-
sko nas przewyższała, jednak 
jestem zadowolony z postawy 
mojej bardzo młodej drużyny. 
Aż tak bardzo nie odstawali-
śmy od przeciwnika. Dla nas 
był to tak naprawdę pierwszy 
poważniejszy kontakt tej zimy 
ze sztuczną murawą. Do tej 
pory pracowaliśmy głównie nad 
motoryką. W chwili obecnej nie 
jesteśmy jeszcze gotowi, by grać 
w piłkę, ale mam nadzieję, że już 
niedługo się to zmieni.

tw

Porażka z trzecioligowcem

Harmonogram bezpłatnych zajęć na lodowisku w lutym:

poniedziałek: 8.00-14.00 – 16.00-19.00

wtorek: 8.00-14.00 – 16.00-19.00

środa: 8.00-14.00

czwartek: 8.00-14.00 – 16.00-19.00

piątek: 16.00-19.00

sobota: 16.00-20.00

niedziela: 16.00-20.00

Do godziny 15.00 w dni powszednie z lodowiska korzystają szkoły 

z terenu gminy Strzegom.

Ostatnie wejście na lodowisko na godz. 20.00

31.01.2015 r. – Świdnica
Polonia – Stal Świdnica – AKS Granit 
Strzegom S. A. 2:1 (2:1)
bramka dla AKS-u: Domaradzki 
40’
skład AKS-u: Nowak – Chmura, 
Gawlak, Serweciński, Bober, za-
wodnik testowany, Domaradzki, 
D. Krzyżanowski, zawodnik te-
stowany, Rogaczewski, zawodnik 
testowany
weszli w trakcie meczu: Słowik, 
Kretkowski, Sabat, Krupnik, Sob-
czak, Rogowicz, Nitarski, Jaszow-
ski, Dobrowolski

kumple

tabalugagrom Bartoszówekkasztelany

WYNIKI: 
11. kolejka - 31.01.2015 r. (sobota)
Cacuszko Team – Unia Jaroszów 6:2
Bukmacherzy – FC Avant 2:2
Młodzieżowa Rada Miasta – Tabaluga 
2:5
Grom Bartoszówek – Kam-Trans 3:3
Kasztelany – Eklektyka 5:4
Kumple – Drink Team 5:0

12. kolejka - 01.02.2015 r. (niedziela)
FC Avant - Młodzieżowa Rada Miasta 
6:2
Unia Jaroszów – Drink Team 2:4
Bukmacherzy – Kumple 0:7
Cacuszko Team – Grom Bartoszówek 
2:5
Kasztelany – Tabaluga 6:3
Eklektyka – Kam-Trans 0:5

L.P. NAZWA MECZE BRAMKI PUNKTY
1 Kumple 12 56-16 32

2 Tabaluga 12 58-19 31

3 Grom Bartoszówek 12 47:23 26

4 Kasztelany 12 53:40 24

5 Drink Team 12 49:30 22

6 Kam-Trans 12 44:19 20

7 Cacuszko Team 12 40:30 17

8 FC Avant 12 31:38 13

9 Unia Jaroszów 12 29:45 12

10 Eklektyka 12 15:60 7

11 Bukmacherzy 12 23:45 5

12 Młodzieżowa  
Rada Miasta

12 14:88 0



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 10 lutego 201510 oGłoszeniA 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ  
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA STRZEGOM

HARMONOGRAM ODBIORU 
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD 
I RTV ORAZ ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU WSI GMINY STRZEGOM

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 
ZMIESZANYCH - ROK 2015 (CYKL TYGODNIOWY)

Harmonogram 
odbioru odpadów 
selektywnie 
zbieranych

Odpady zielone (trawa zbie-
rana w brązowych kontenerach 
ustawionych na terenie miasta 
Strzegom) - nie rzadziej niż 
dwa razy w okresie letnim (od 
czerwca do września), oraz nie 
rzadziej niż jeden raz w okresie 
jesienno-zimowym (paździer-
nik - maj). 
W 2015 r. planowany termin 
odbioru:
a. 15 maj

Lp. Nazwy ulic Termin

1

ul. Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia), Bazaltowa, Kwarcowa, Skalna, Ametystowa, Granitowa, Jaśmi-
nowa, Fiołkowa, Różana, Niecała, Chopina, Osiedle Goczałków, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa, Sosnowa, 
Cicha, Promenady, Kościuszki (od ul. Legnickiej do ul. Niepodległości), Puławskiego, ul. Ofiar Katynia, Witosa, Matejki, 
Paderewskiego (od ul. Legnickiej do ul. Bankowej), lewa strona ul. Legnickiej ( od ul. Niecałej do Al. Woj. Polskiego), ul. 
Niepodległości, ul. Św. Jana.

16.02, 18.05.2015

2
ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska Polskiego), 
ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do nr 76), ul. Rzeźnicka, Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, Kolejowa, 
Ceglana, Mostowa

17.02, 19.05.2015

3

ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanowskiego, Słoneczna, Bema, Piłsudskiego, 
Andersa, Dembińskiego, Dolna, Brzegowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, Konopnickiej, Jeleniogórska, Milenijna, 
Kopalniana, Górnicza, Wydobywcza, Lipowa, Kamienna (od ul. Kościuszki do ul. Krótkiej), Rynek (część równoległa do 
ul. Kamiennej), Krótka, Parkowa, Bohaterów Getta, Św. Tomasza, Ogrodowa (od ul. Bohaterów Getta do ul. Świdnickiej), 
lewa strona ul. Świdnickiej (od Rynku do ul. Św. Tomasza), Rynek (od ul. Świdnickiej do ul. Krótkiej) 

18.02, 20.05.2015

4

ul. Bankowa , Paderewskiego (od ul. Bankowej do Rynku), Kościuszki (od ul. Niepodległości do Rynku), Kamienna (od 
ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego w tym Czerwonego Krzyża ), Św. Anny, Kościelna, Rynek (część równoległa do ul. 
Kościelnej), Rynek (od ul. Dąbrowskiego do ul. Świdnickiej), ul. Dąbrowskiego do ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Szkolna, 
Świdnicka (prawa strona od Rynku do ul. Kościelnej), Ogrodowa(od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej), Prałata Stanisława 
Siwca

19.02, 21.05.2015

5

ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Bankowej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, ul. Leśna, Wesoła, Bracka, Świdnicka 
(od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę), Czarna, Brzegowa (Szkoła Nr 6), Malinowa, ul. Armii Krajowej, Zielona, Al. 
Wojska Polskiego (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, Strzelnicza, Agrestowa, Jagodowa, Brzoskwinio-
wa, Winogronowa, Św. Jadwigi, Wspólna, Koszarowa, Rybna, 3-go Maja, Morska, Szarych Szeregów, Wolska

20.02, 22.05.2015

Odpady należy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. 

Lp. Nazwa wsi Terminy odbioru zużytego 
sprzętu

1
Bartoszówek 
Jaroszów 
Rusko

23.02, 25.05.2015

2

Goczałków  
Goczałków 
Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

24.02, 26.05.2015

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszó-
wek  
Żółkiewka  
Tomkowice

25.02, 27.05.2015

4
Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

26.02, 28.05.2015

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

27.02, 29.05.2015

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemni-
kach do selektywnej zbiórki odpadów. 

Ponie-
działek

Jaroszów + Osie-
dle, Skarżyce

Miasto punktowo: Al. Wojska Polskiego 9 i 48-48a + punktowo, Kościuszki 
punktowo, Mostowa, Sikorskiego, Parkowa 1-5, Paderewskiego, Wolska, 
Legnicka 3 i 4 + punktowo, Czerwonego Krzyża, Ogrodowa 1, Cicha, 
Osiedle Piast, Kalcytowa, Skalna, Kwarcowa, Ametystowa, Bazaltowa, 
Granitowa, Agatowa, Jaśminowa, Chopina, Niecała, Mickiewicza, Różana, 
Fiołkowa, Szarych Szeregów do nr 20 – obie strony, Morska, Św. Jadwigi, 
Koszarowa, Armii Krajowej 7, 10, 16, 25, Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, 
Dolna 28, Wyspiańskiego, Staffa, Kamienna, Bracka, Krótka 9a-9b

Wtorek

Goczałków , Go-
czałków Górny, 
Godzieszówek, 
Stawiska, Granicz-
na , Grochotów, 
Międzyrzecze , 
Rogoźnica, Stano-
wice, Wieśnica 

Miasto: Kamienna, Bankowa punktowo, Armii Krajowej od nr 2 do 12, Armii 
Krajowej za przejazdem do ul. Ceglanej, Bracka, Wspólna, Paderewskiego 
29 za restauracją DALI, Parkowa 8 (za Przedszkolem nr 3), Niepodległości 
(BARCZ pojemniki)

Środa

Granica, Jaroszów 
+ Osiedle, Modlęcin 
Duży, Modlęcin 
Mały,, Olszany, 
Tomkowice 

Miasto: Parkowa, Al. Woj. Polskiego 1,2-6 9,44, 61-63 Kamienna, Legnicka 
40, Legnicka - od Żabki do nr 62, Kościuszki 33 + punktowo, J. Matejki, 
Ofiar Katynia, Chopina 2-4-6, Św. Anny - punktowo, Paderewskiego, Nie-
podległości, Świdnicka od nr 1 do 45, Cicha, Osiedle Piast, Kolejowa, Kasz-
telańska od Rybnej do Al. Woj. Polskiego, Kasztelańska 6-8-10, Ceglana

Czwar-
tek 

Żelazów, Kostrza , 
Żółkiewka + Wiatrak 
(62-62a, 64, 65, 66) 

Miasto: Rybna, 3-go Maja, Szarych Szeregów (od PPHU AGAT s.c. do ul. 
Morskiej), Zielona, Czarna, Świdnicka od 39 do 54, Polna, Wrzosowa, Lipo-
wa, Piłsudskiego, Dembińskiego, Olszowa, Bema, Słoneczna, Brzozowa, 
Limanowskiego, Starzyńskiego, Andersa, Malinowa, Brzegowa do nr 9, Al. 
Wojska Polskiego od ZUK do 2, Wałowa, Wesoła, Leśna, Rzeźnicza, Reja, 
Legnicka punktowo od świateł do 14, Kamienna, Kasztanowa, Bukowa, 
Dębowa, Klonowa + Sosnowa (2 pojemniki), Św. Jadwigi, Wałowa, Cicha, 
Bukowa 1-5, Dębowa 1-5, M. Konopnickiej, Miodowa, Kasztelańska od 
świateł do Rybnej, Rybna 2-4, Puławskiego, Wolska

Piątek 

Bartoszówek, Jaro-
szów 103 + punk-
towo + Osiedle, 
Morawa , Rusko

Miasto: Dolna, Górnicza, Kopalniana, Wydobywcza, Jeleniogórska, Wał-
brzyska, Szarych Szeregów: budynki wojskowe, Kamienna, Kasztelańska 
20, Koszarowa, Armii Krajowej: 22, 25 oraz 2 budynki wojskowe z pojem-
nikami V-110, Bohaterów Getta od nr 12, Chopina punktowo, Legnicka 3 
i 4, Wesoła, Świdnicka 31-33 i 38, Kościuszki 20-20a + punktowo, Ofiar 
Katynia, Witosa, Paderewskiego punktowo, Bankowa, Al. Wojska Polskiego 
za obwodnicą oraz 1, 9, 52 i 78, Parkowa – 1-5, Gronowska, Winogronowa, 
Strzelnicza, Anielewicza, Agrestowa, Jagodowa, Kamienna, Mostowa, Św. 
Tomasza 1, Ogrodowa 1, Cicha, Osiedle Piast.

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie przesunięty o dzień. 
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PAPIER

TEREN CAŁEJ GMINY

Miesiąc Dzień miesiąca

STYCZEŃ 5,19

LUTY 2,16

MARZEC 2,16

KWIECIEŃ 7,20

MAJ 4,18

CZERWIEC 1,15

SZKŁO

Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc 
Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV

STYCZEŃ 12,26 14,28 16,30

LUTY 9,23 11,25 13,27

MARZEC 9,23 11,25 13,27

KWIECIEŃ 13,27 15,29 17,30

MAJ 11,25 13,27 15,29

CZERWIEC 8,22 10,24 12,26

PLASTIK

Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc 
Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV

STYCZEŃ 5,19 8,21 10,23

LUTY 2,16 4,18 6,20

MARZEC 2,16 4,18 6,20

KWIECIEŃ 7,20 9,22 11,24

MAJ 4,18 6,20 8,22

CZERWIEC 1,15 3,17 6,19

Miasto Wioski
REJON I REJON II REJON III REJON IV
Agatowa 3-go Maja Bartoszówek Goczałków 

Al. Wojska Pol-
skiego

Agrestowa Grochotów Goczałków Górny

Ametystowa Andersa Jaroszów Godzieszówek

Bankowa Anielewicza Międzyrzecze Granica

Bazaltowa Armii Krajowej Modlęcin Graniczna

Bukowa Bema Morawa Kostrza

Ceglana Bohaterów Getta Olszany Rogoźnica

Chopina Bracka Rusko Tomkowice

Cicha Brzegowa Skarżyce Wieśnica 

Czerwonego 
Krzyża

Brzozowa Stanowice Żelazów

Dębowa Czarna Stawiska Żółkiewka

Dworcowa Dąbrowskiego

Fiołkowa Dembińskiego

Granitowa Dolna

Jaśminowa Górnicza

Kalcytowa Gronowska

Kasztanowa Jagodowa

Klonowa Jeleniogórska

Kochanowskiego Kamienna

Kolejowa Kasztelańska

Kościuszki Konopnickiej

Kwarcowa Kopalniana

Legnicka Koszarowa

Matejki Kościelna

Mickiewicza Krótka

Mostowa
Ks. Prałata St. 

Siwca

Niecała Kwiatowa

Niepodległości Leśna

Ofiar Katynia Limanowskiego

Paderewskiego Lipowa

Promenady Malinowa

Puławskiego Milenijna

Reja Miodowa

Różana Morska

Rzeźnicza Ogrodowa

Sikorskiego Olszowa

Skalna Parkowa

Sosnowa Piłsudskiego

Staffa Plac Jana Pawła II

Św. Anny Polna

Św. Jana Rybna

Wałowa Rynek

Witosa Słoneczna

Wyspiańskiego Starzyńskiego

 Strzelnicza

 Szarych Szeregów

 Szkolna

 Św. Jadwigi

 Św. Tomasza

 Świdnicka

 Wałbrzyska

 Wesoła

 Winogronowa

 Wolska

 Wrzosowa

 Wspólna

 Wydobywcza

 Zielona

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. Kościelna  
(NOVA DENT) 
2. Szkolna  
3. Kamienna PAGACZ 
4. Św. Tomasza 
5. ZIAJKA 
6. BAR 
7. STRAGONA GÓRA 
8. Św. Jana 
9. Matejki 
10. URZĄD MIEJSKI 
11. Granitowa 
12. Ogrodowa 9 
13. Krótka 
14. STRAGONA DÓŁ

1. STRAGONA GÓRA 
2. STRAGONA DÓŁ 
3. Szkolna 
4. Kościelna (NOVA DENT) 
5. Dolna 3 
6. Kwiatowa 
7. Wrzosowa 
8. Bankowa 
9. Niepodległości DÓŁ 
10. Al. Woj. Pol. 31 
11. URZĄD MIEJSKI 
12. KAMIENNA SPÓŁDZIELNIA 
13. Kalcytowa (garaże) 
14. Witosa 
15. KOŚCIELNA GARAŻE

1. Szkolna 
2. Kościelna  
(NOVA DENT) 
3. Dolna 2 
4. Dolna 44 
5. STRAGONA GÓRA 
6. BAR 
7. Kościelna Jutrzenka 
8. Al. Wojska Polskiego 43abc 
9. URZĄD MIEJSKI 
10. Ogrodowa 9 
11. Kamienna Pagacz

1. Szkolna 
2. Kościelna  
(NOVA DENT) 
3. Witosa 
4. Św. Tomasza 
5. Św. Jana 
6. STRAGONA GÓRA 
7. STRAGONA DÓŁ 
8. Bankowa 
9. URZĄD MIEJSKI 
10. Matejki 
11. Ogrodowa 9 
12. BAR 
13. KRÓTKA

1. Szkolna 
2. Kościelna  
 (NOVA DENT) 
3. Dolna 3 
4. Kamienna PAGACZ 
5. BAR 
6. STRAGONA GÓRA 
7. KALCYTOWA 
8. GRANITOWA 
9. ZIAJKA 
10. KOŚCIELNA GARAŻE 
11. AL. WOJ. POLSKIEGO 31 
12. URZĄD MIEJSKI 
13. OGRODOWA 9 
14. KAMIENNA SPÓŁDZIELNIA

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie przesunięty o dzień.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH 
SAMOCHODAMI KONTENEROWYMI - ROK 2015 (CYKL TYGODNIOWY)

Nie wiesz co zrobić z odpa-
dami budowlanymi, akumu-
latorami, oponami, meblami, 
zużytymi telewizorami, starymi 
farbami, lakierami czy kwasa-
mi? Oddaj je do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, który w Strze-
gomiu mieści się przy al. Wojska 
Polskiego 75. Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych ma zapewniać 
odbieranie od mieszkańców 
odpadów problematycznych.
Odpadami komunalnymi, 
które mogą być przekazywane 
do punktu są:
•	 odpady	 poremontowe	 i	 bu-

dowlane,
•	 odpady	wielkogabarytowe	tj.	

meble, wyposażenie wnętrz,
•	 zużyty	 sprzęt	 elektryczny	

i elektroniczny (pralki, lo-
dówki, telewizory, radiood-
biorniki, komputery, kalku-
latory itp.),

•	 zużyte	baterie	i	akumulatory,	
przeterminowane lekarstwa,

•	 opony,
•	 odpady	niebezpieczne	z	go-

spodarstw domowych (po-
zostałości farb, lakierów, 
rozpuszczalników, kwasów, 
olejów, płynów do chłodnic 
itp.

Do PSZOK-u nie są przyj-
mowane:
•	 odpady	zawierające	azbest,
•	 szyby	samochodowe,
•	 szkło	zbrojone	i	hartowane,
•	 materiały	 izolacyjne:	 styro-

pian,wełna mineralna, papa,
•	 zmieszane	odpady	komunal-

ne,
•	 części	samochodowe,
•	 zmieszane	odpady	budowlane.

Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przyjmuje odpady 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 20.00, 
a w soboty od 7.00 do 14.00.

 REJONY ODBIORU ODPADÓW
 SEGREGOWANYCH Z GNIAZD

Śmieci „trudne” do PSZOK-u

ZBIÓRKA Z GNIAZD - HARMONOGRAM ODBIORU NA ROK 2015
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Rowerem przez gminę Strzegom 
Ta niemal 50-kilometrowa 

trasa prowadzi głównie dro-
gami asfaltowymi o małym 
natężeniu ruchu. W związku 
z tym polecana jest szczególnie 
dla początkujących cyklistów 
lub osób, które po dłuższej 
przerwie wracają do turystyki 
rowerowej. Początek szlaku 
znajduje się w Świdnicy przy 
Zalewie Witoszówka. Na-
stępnie przez Witoszów, Ko-
morów, Milikowice i Witków 
prowadzi do Starego Jaworowa. 
W tym miejscu wjeżdżamy na 
tzw. „Drogę Węglową”, która 
częściowo biegnie równolegle 
z trasą rowerową K-3 łączą-
cą Wałbrzych z Mietkowem. 
W dalszą trasę udajemy się 
w stronę Jaworzyny Śląskiej 
i Pasiecznej, aby po chwili 
wjechać na teren gminy Strze-
gom, gdzie witają nas pachnące 
ziołami Stanowice. Warto 
wspomnieć, że jeszcze w XIX 
wieku Stanowice słynęły z wy-
robów strzegomskiej porcelany. 
W 1873 r. Conrad Walter 
otworzył w dawnym folkuszu 
- cechu sukienników - fabrykę 
porcelany – Striegauer Po-
rzellanfabrik C. Walter & Co. 
W chwili obecnej, produko-
wane niegdyś w Stanowicach 
pięknie zdobione naczynia 
podbijające rynki w Europie 
i Ameryce, możemy obej-
rzeć w Izbie Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej, znajdującej się 
na trasie opisywanego szlaku 
w Strzegomiu. Innym wartym 
uwagi obiektem w Stanowi-
cach jest pochodzący z 1305 r. 
krzyż pokutny usytuowany na 
placu przy kościele. Jest to naj-
starszy, największy i najmasyw-
niejszy udokumentowany tego 
typu zabytek w Europie. Po 
rekonstrukcji krzyż miałby 4 
m wysokości i 1,2 m szerokości. 
Następnie przez Międzyrzecze 
udajemy się do Strzegomia, 
który wita nas zabytkowymi 
obiektami porównywanymi 
przez geografa i przewodnika 
sudeckiego Bartłomieja Rano-
wicza do „sznura pereł”.

Kolejno podziwiamy znaj-
dujący poza obwodem daw-
nych murów miejskich, przy 
dzisiejszej ulicy Szarych Sze-
regów, kościół pw. Św. Jadwi-
gi. Za datę jego powstania 
przyjmuje się rok 1460, choć 
istnieją wzmianki z 1327 r. 
sugerujące, że w tym miejscu 
znajdowała się kaplica szpi-
talna. Opisywana świątynia 
w czasie wojny trzydziesto-
letniej pełniła funkcję kościoła 
przyszpitalnego. Kościół był 
dwukrotnie odbudowywany, 
po zniszczeniach wojny oraz 
po pożarze w 1719 r. Po wyko-
naniu pamiątkowej fotografii 
skręcamy w lewo i drogą o na-
wierzchni mieszanej, szutrowo 
– asfaltowej docieramy do 
ul. Kasztelańskiej, a następ-
nie przez park do strzegom-
skiej Bazyliki. Kościół pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
to jeden z najpiękniejszych 
gotyckich zabytków nie tylko 
w Strzegomiu, ale i na całym 
Śląsku. Został zbudowany 

prawdopodobnie w latach 
1252-1399 na planie krzyża 
łacińskiego z kamienia łama-
nego (granitu i bazaltu) oraz 
cegły. Jako jedna z nielicznych 
świątyń na Śląsku posiada trzy 
ozdobne portale nad każdym 
wejściem. Ewenementem tej 
pięknej budowli sakralnej jest 
najstarszy działający dzwon 
w Polsce pochodzący z 1318 r. 
Rozporządzeniem prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej z 22 
października 2012 r. kościół 
pod wezwaniem św. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła został 
uznany za pomnik historii. 
Następnie szlak prowadzi 
wzdłuż estakady kolejowej 
i pozostałości po wybudo-
wanych z polecenia Bolka 
I w latach 1291 – 1299 mu-
rów obronnych, przez ulicę 
Bohaterów Getta do zrewi-
talizowanej w 2011 r. części 
parku zwanej Strzegomskimi 
Plantami. Po przeprowadzonej 
modernizacji park wzbogacił 
się o nowe aranżacje zieleni, 
stając się idealnym miejscem 
do wypoczynku i rekreacji. 
Na terenie Plant znajdują 
się dwa obiekty warte uwagi: 
odrestaurowana baszta dzio-
bowa oraz pomnik księżnej 
wrocławskiej Anny – wdowy 
po Henryku Pobożnym, która 
w 1242 r. nadała Strzegomiowi 
prawa miejskie. Zgodnie ze 
szlakiem objeżdżamy park 
ulicami Kamienną, Kościusz-
ki, Parkową i Krótką, z której 
ponownie skręcamy w ulicę 
Kamienną a później w ul. 
Kościuszki. Przy tej ostatniej 
pod nr 2, w budynku dawnego 
klasztoru karmelitów (obecnie 
CAS Karmel) znajduje się 
Izba Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej. Unikatem Izby jest 
największa i najpiękniejsza 
kolekcja wyrobów z byłego 
zakładu strzegomskiej porce-
lany z siedzibą w Stanowicach. 
Ułatwieniem dla cyklistów 
odwiedzających to miejsce 
jest znajdujący się przy tylnym 
wejściu do budynku stojak 
na rowery. W dalszą trasę 
udajemy się ulicą Kościuszki 
w kierunku Góry Krzyżowej 
(355 m n.p.m.), dalej ulicą 
Promenady, z której skręcamy 
w prawo - w ulicę Sosnową, 
a następnie - w lewo ulicą 
Legnicką, u szczytu której 
wykonujemy skręt w prawo - 
w drogę szutrową, a po ok. 250 
metrach zjeżdżamy w lewo na 
jezdnię asfaltową prowadzącą 
do Granicznej. Po prawej 
stronie widoczna będzie Góra 
Zwycięstwa na szczycie, której 
istniała osada kultury łużyc-
kiej z okresu halsztackiego, 
na której powstał wczesnośre-
dniowieczny gród datowany 
na IX-XI w. Gród z uwagi na 
obszar, który zajmował (ok. 5 
ha) jest uważany za największy 
na Śląsku. Do zniszczenia tego 
miejsca doszło prawdopodob-
nie w 1040 r. podczas buntu 
przeciwko chrześcijaństwu. 
Dalsza część tekstu na www.
strzegom.pl 

 łukasz grzelik

Na terenie malowniczo położonej gminy Strzegom, oprócz bogatych w walory widokowe i kulturowe szlaków pieszych, znajdują się równie ciekawe trasy rowerowe. Szlak czerwony 
(K2) zwany także szlakiem piastowskim lub szlakiem granitowym biegnie ze Świdnicy do Jawora przez Strzegom i Jaworzynę Śląską. 
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