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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
Siłownie  
już służą

Nowe siłownie zewnętrz-
ne udostępniono już miesz-
kańcom przy ulicy Dolnej 
w Strzegomiu, w Modlęci-
nie oraz w Morawie 

 str. 2

StrzeGom
Obchody  
w Rusku 

Sympozjum popularno 
- naukowe, msza św. po-
lowa, złożenie kwiatów 
pod pomnikiem więźniów 
politycznych oraz okolicz-
nościowe przemówienia 
wypełniły program XII 
Spotkania Religijno-Pa-
triotycznego 

 str.3

StrzeGom
Inwestycje  
w gminie 

Wojewoda dolnośląski 
Tomasz Smolarz podczas 
wizyty w Strzegomiu przy-
glądał się aktualnym inwe-
stycjom drogowym 

 str. 5-8

w SkróCIe:

Chodnik  
po naprawie 

Na ulicy Paderewskiego 
w Strzegomiu doszło do 
uszkodzenia chodnika. Bra-
kująca kostka jednak szybko 
została uzupełniona przez 
pracowników firmy Dabro-
Bau z Modlęcina. 

Promocja  
w Czechach 

Gmina Strzegom pro-
mowała się podczas Święta 
Horickiego Wafla, które od-
było się 19 września 2015 r. 
w czeskich Horicach. Strze-
gomskie stoisko wzbudziło 
duże zainteresowanie od-
wiedzających. 

Po remoncie  
w Tomkowicach 

Ukończone zostały prace 
związane z budową chod-
nika w Tomkowicach. To 
ważna inwestycja, na którą 
mieszkańcy wsi czekali od 
dawna. 
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IV Polonijny Zjazd Strzego-
mian to kontynuacja wspaniałej 
idei, który powstała w 2012 r. 
na  kontynencie północnoame-
rykańskim - w Kanadzie. Miesz-
kająca tam Polonia postanowiła 
w sposób szczególny uczcić 770. 
rocznicę nadania praw miejskich 
Strzegomiowi i zorganizowała  
I  Kanadyjsko-Amerykański 
Zjazd Strzegomian. W latach 
2013-2014 odbyły się dwie kolejne  
edycje zjazdu, o których również 
pisaliśmy na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”. 

W tym roku burmistrz Zbi-
gniew Suchyta wraz z Emilią 
Budzik z Kanady postanowili, 
że zjazd odbędzie się w Strze-
gomiu (pomysł podsunęła Anna 
Bieniek z USA). Jego formuła 
została rozszerzona i mogli w nim 
uczestniczyć byli strzegomianie 

mieszkający na innych konty-
nentach - m. in. w Europie. Na 
IV Polonijny Zjazd Strzegomian 
zjechały osoby mieszkające na co 
dzień w Kanadzie, Stanach Zjed-
noczonych, Austrii i Niemczech. 

Przyjazd do Strzegomia – nie-
rzadko z miejsc oddalonych o kil-
ka tysięcy kilometrów – był wspa-
niałym świadectwem pamięci, 
patriotyzmu i troski o swoją Małą 
Ojczyznę. Szczególnie widoczne 
to było w trakcie różnych spo-
tkań, które odbyły się w ramach 
trzydniowego zjazdu. Wszystko 
rozpoczęło się od piątkowego 
spotkania w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, w trakcie które-
go wspaniałych gości przywitał 
burmistrz wraz ze swoimi naj-
bliższymi współpracownikami. 
Szczególnie wzruszający i pełen 
nostalgii był wernisaż wystawy 

i piątkowy wieczór poezji Jadwi-
gi Rudnickiej z Niemiec. Tego 
samego dnia Polonusi obejrzeli 
wystawę zdjęć pt. „Strzegomianie 
w świecie”. Program imprezy 
obejmował również zwiedzanie 
Strzegomia i okolic. Goście oglą-
dali miasto z Wieży Targowej, 
zwiedzili ponadto Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel”, 
kamieniołom należący do firmy 
Piramida w Kostrzy, granitowe 
rzeźby w firmie Litos w Strzego-
miu oraz kibicowali najlepszym 
młodym jeźdźcom na zawodach 
w Morawie. Punktem kulmina-
cyjnym całego zjazdu był sobotni 
bal, który rozpoczął się od Polo-
neza w wykonaniu ZF Kostrzanie. 
Także przedstawiciele strzegom-
skiej Polonii i zaproszeni goście 
mieli możliwość odtańczenia tego 
pięknego tańca. W  niedzielę ks. 

prałat Marek Babuśka odprawił 
w Bazylice Mniejszej mszę św. 
w intencji Polonii. Dopełnieniem 
imprezy były niedzielne spotkania 
z Polonią.

IV Polonijny Zjazd Strze-
gomian przeszedł już do hi-
storii. W opinii wszystkich 
uczestników było to wspaniałe 
i niepowtarzalne przeżycie oraz 
okazja do tego, by zobaczyć jak 
zmieniło się nasze miasto na 
przestrzeni ostatnich lat. Polo-
nusi zabrali ze sobą wspaniałe 
wspomnienia i zapowiadają, 
że będą odwiedzać Strzegom. 
Atmosferę zjazdu pięknie pod-
sumował Tymoteusz Rudnicki 
z Niemiec. - Wspaniały czas 
spędzony w ekskluzywnym gro-
nie strzegomian, pozostanie na 
zawsze w mym sercu.

TW

Tomasz Siemoniak ponownie 
odwiedził Strzegom 23 wrze-
śnia br. Tym razem przybył na 
zaproszenie dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego Tomasza 
Marczaka.  Głównym celem jego 
wizyty było spotkanie z młodzieżą 
klas mundurowych Liceum Ogól-
nokształcącego. - Wizyta pana 
premiera była związana z prężnie 
funkcjonującymi w naszej szkole 
klasami mundurowymi w strze-
gomskim LO, które nawiązały 
współpracę z 34. Brygadą Kawa-
lerii Pancernej w Żaganiu oraz 
10. Opolską Brygadą Logistyczną 
- informuje Tomasz Marczak, dy-
rektor LO w Strzegomiu. Tomasz 

Siemoniak w przemówieniu do 
młodzieży uzasadniał potrzebę 
organizowania klas munduro-
wych. - Potrzebujemy najlep-
szych kandydatów do wojska 
i właśnie klasa mundurowa taką 
możliwość daje… Strzegom jest 
doskonałym przykładem na to, 
jak taką klasę mundurową zorga-
nizować - stwierdził wicepremier. 
Uczniowie klas mundurowych 
mieli możliwość skierowania do 
ministra pytań, dotyczących m.in.: 
wprowadzenia do armii helikop-
tera karakal, oceny służby kobiet 
w armii, planów wejścia Czarno-
góry do NATO oraz zdolności 
bojowej armii polskiej w kon-

tekście członkowstwa w NATO. 
Na wszystkie pytania otrzymali 
wyczerpujące odpowiedzi. Wy-
miana upominków, wspólne fo-
tografie oraz rozmowy w cztery 
oczy z wicepremierem pozosta-
wiły niezapomniane wrażenia 

u uczniów szkoły. Na zakończenie 
spotkania wicepremier powiedział 
do młodzieży: - Do zobaczenia 
przy następnych okazjach. - Do 
zobaczenia, panie premierze - 
odpowiedziała młodzież.

GK

IV Polonijny Zjazd

T. Siemoniak w LO w Strzegomiu 

Przyjazd do Strzegomia był wspaniałym świadectwem pamięci, patriotyzmu i troski o swoją Małą Ojczyznę

Rozmowy w cztery oczy z wicepremierem pozostawiły niezapomniane wrażenia u uczniów LO

Prezentacja osiągnięć klas mundurowych, piosenek żoł-
nierskich, wystąpienie ministra, pytania młodzieży oraz 
pamiątkowe, wspólne fotografie wpisały się w program 
pobytu wicepremiera, ministra obrony narodowej - Tomasza 
Siemoniaka w LO w Strzegomiu.

W atmosferze niezwykłej życzliwości, ciepła i przyjaźni przebiegał w dniach 25-27 września br. w naszym mieście  
IV Polonijny Zjazd Strzegomian. Zakończone w ostatnią niedzielę uroczystości  były wydarzeniem bez precedensu 
w najnowszej historii naszej gminy.
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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

Tym razem polecamy materiał 
filmowy dotyczący trwającego 
właśnie III etapu przebudowy 
chodników przy drodze 374 
w Strzegomiu, na odcinku od ul. 
Legnickiej do ul. Kasztelańskiej. 
Ponadto zapraszamy do obejrzenia 

relacji z kolejnego pobytu (23.09) 
wicepremiera RP i ministra obrony 
narodowej - Tomasza Siemoniaka 
w gminie Strzegom oraz wizyty 
wojewody dolnośląskiego – Toma-
sza Smolarza w Strzegomiu w dniu 
17 września br.

Nowości na antenie TV Strzegom!
Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Studnia przy ul. Św. Anny 
w Strzegomiu została ponow-
nie oczyszczona z zanieczysz-
czeń i roślinności znajdujących 
się na jej dnie i całej głęboko-
ści cembrowania. Wynikiem 
czyszczenia studni, które mia-
ło miejsce 10 września br., było 
9 worków śmieci różnego typu 
oraz drobnej roślinności. 

Studnia, która dla wielu strzego-
mian stała się kolejnym obiektem 
podnoszącym walory kulturowe 
i turystyczne naszego miasta, dla 
innych jest zwykłym „pojemni-
kiem na śmieci”.

Przybliżając historię studni przy 
ul. Św. Anny, wróćmy do roku 
1999. Wtedy to podczas prac 
układania nowej nawierzchni na 
ul. Kościelnej pracownicy odsłonili 
starą studnię. Duża płyta żelbeto-
wa zasłania-
jąca otwór 
studzienny, 
położona 
nie wiadomo 
kiedy, została odsu-
nięta i zdumionym 
oczom robotni-
ków ukazała 
się głęboka 
i  szeroka 
studnia. Ba-
dania kon-
serwatorskie 
i archeologiczne 
wstępnie osza-
cowały datowanie 

studni na XIV lub XV wiek.   
Tak ważne odkrycie spowodowa-
ło, że w tym samym roku podjęto 
decyzję o zachowaniu i odrestau-
rowaniu studni „Księżnej Anny”. 
Studnię po raz pierwszy 
po wojnie wyczysz-

czono, odrestaurowano cembro-
winę i dobudowano kamienny 
otok. Tym samym miasto odzy-
skało jeszcze jeden zachowany 
w bardzo dobrym stanie zabytek 
kultury materialnej.

Zainteresowanie korzystaniem 
z siłowni jest spore. – Cieszę się, 
że są takie miejsca, w których mo-
żemy poprawić swoją formę – mó-
wią mieszkańcy gminy. Siłownie 
przyciągają zarówno starszych, jak 
i młodszych strzegomian. Każdy 
bez względu na wiek może wybrać 
ćwiczenia na urządzeniu, które 

sprawią mu najwięcej przyjemno-
ści. – Zapraszamy do aktywnego 
spędzania czasu – mówią radni: 
Cezary Włodarczyk, Monika 
Kozłowska i Zdzisław Kudyba, 
którzy mieli okazję przekonać się, 
ile radości sprawiają ćwiczenia na 
siłowni pod chmurką. 

Zabytek oczyszczony

Gimnastyka pod chmurką

Badania konserwatorskie i archeologiczne wstępnie oszacowały datowanie studni na XIV lub XV wiek

Siłownie służą mieszkańcom przy ulicy Dolnej w Strzegomiu, w Modlęcinie oraz w Morawie

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu www.strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem WAŻNE).

Dokładne oględziny i pomiary przeprowadzone na całej głębokości studni wykazały, że cembrowina ma nieregularny kształt koła. Na poziomie ulicy, mierząc po 
krzyżu, średnica wynosi 2 m i 1,8 m, natomiast przy lustrze wody 1,7 m. Odległość od poziomu ulicy do wody - 12 m, a głębokość wody - 2,5 m (dane dotyczą-
ce poziomu lustra wody pochodzą z roku 1999, niestety w roku 2015 poziom wody w studni wynosi ok. 15 cm). Całość jest zbudowana z łamanego kamienia 
bazaltowego i granitowego. 
Dane dotyczące studni przy ul. Św. Anny w Strzegomiu pochodzą z artykułu autorstwa Edmunda Szczepańskiego, który ukazał się w dniu 15.07.1999 r. w „Lo-
kalnym Kurierze Informacyjnym”.

Nowe siłownie zewnętrzne zostały udostępnione mieszkańcom 
przy ulicy Dolnej w Strzegomiu, w Modlęcinie oraz w Morawie. 
Środki na to przedsięwzięcie pochodziły z funduszu sołeckiego.
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Wrzesień - październik 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

27.09 - 03.10 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-
98-70

04.10 - 10.10 Strzegomska ul. Rynek 38 tel. 74/855-
14-79

11.10 - 17.10 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-
17-75

Kiedy dyżury naszych aptek? Zapowiedź wrześniowej sesji 
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

Podatek
Przypominamy przedsiębior-

com prowadzącym sprzedaż 
napojów alkoholowych, że 30 
września 2015 r. upływa termin 
wniesienia III raty opłaty za ko-
rzystanie z zezwolenia w 2015 r.

Opłatę należy wnieść na rachu-
nek gminy Strzegom BZ WBK 
S.A. O/Strzegom 81 1090 2343 
0000 0005 9800 0229 lub doko-
nać w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter – pokój 
nr 11) z zaznaczeniem, jakiego 
okresu dotyczy opłata i tytuł 
opłaty.

30 września 2015 r. o godz.15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego odbędzie się Sesja Rady Miej-
skiej w Strzegomiu. Poniżej przed-
stawiamy porządek obrad.
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Przyjecie protokołu Nr XI z Sesji 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
odbytej w dniu 20 sierpnia 2015 r. 

6. Sprawozdanie z działalności bur-
mistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach przewodni-
czącego Rady Miejskiej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

a/ zmian wieloletniej prognozy fi-
nansowej gminy Strzegom na lata 
2015- 2024,

b/ zmian budżetu gminy Strzegom na 
2015 rok,

c/ utworzenia Dziennego Domu 
Pobytu „Senior-Wigor” w Strze-
gomiu,

d/ podjęcia współpracy partnerskiej 
ze społecznością lokalną miasta 
Horice w Republice Czeskiej, 

e/ przystąpienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położone-
go w obrębie 3 miasta Strzegom,

f/ podtrzymania stanowiska zawar-
tego w uchwale Nr 81/12 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 

października 2012 r. z późn. zm.
g/ Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Strze-
gom,

h/ określenia szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych 
odpadów,

i/ odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkań-
cy.

9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad.

Piątkowe sympozjum mode-
rowała Wiktoria Łobodziec 
- uczennica jaroszowskiego 
gimnazjum oraz przewod-
nicząca szkoły. Składało się 
ono z trzech części: referatu 
wygłoszonego przez dr. Nor-
berta Wójtowicza z Wro-
cławskiego Oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej nt. 
„Obozów i miejsc odosobnie-
nia funkcjonujących w powo-
jennej Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem Obozu Pracy 
Więźniów w Jaroszowie – 
Rusku”; przedstawienia pro-
jektu edukacyjnego nt. OPW 
w Rusku zrealizowanego przez 
uczniów Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Jaroszowie 
w roku szkolnym 2014/2015 
oraz wystąpienia Tadeusza 
Kazimierza Mroza - byłego 

więźnia OPW w Rusku, po 
którym nastąpiła dyskusja. 
Sympozjum zakończono tra-
dycyjnie wspólnymi pamiąt-
kowymi zdjęciami. 

W niedzielnej części obcho-
dów – w Rusku - uczestni-
czyli przedstawiciele różnych 
szczebli władz samorządo-
wych na czele z posłami na 
Sejm RP - Izabelą Katarzyną 
Mrzygłocką i Anną Zalew-
ską. Uroczystość nie mogłaby 
się odbyć bez udziału byłych 
więźniów obozu, kombatantów, 
żołnierzy, harcerzy, uczniów 
szkół oraz mieszkańców gminy 
Strzegom.

- W naszej gminie pamiętamy 
o tych wydarzeniach i upamięt-
niamy je współczesnymi zna-
kami pamięci. We wszystkich 
działaniach towarzyszy nam 

hasło, które wybrzmiało w tym 
roku w Rogoźnicy – „Złem za 
zło nie oddawajcie”. Współcze-
sna rzeczywistość wymaga od 
nas nie tylko stawiania czytel-
nych znaków, ale także pojedna-
nia i zrozumienia. Na tej drodze 
potrzeba partnerstwa, dialo-
gu, trzeba myślenia o wspól-
nych wartościach: o wolności, 
a przede wszystkim o dobru 
człowieka. Dziś z Ruska na 

cały świat płynie przesłanie: - 
Nigdy więcej zniewolenia, ani 
niszczenia ludzkich przekonań 
i poglądów. Choć słowo może 
być aresztowane, ciało pracą 
zniewolone, to myśli i poglądy 
są wolne, a prawda zwycięży 
- powiedział w przemówieniu 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia.

Tadeusz Kazimierz Mróz 
podkreślił wielką wagę, jaką 

przykłada do edukacji mło-
dzieży w temacie funkcjonowa-
nia komunistycznych obozów 
pracy na ziemiach polskich, 
do kultywowania pamięci o lu-

dziach, którzy byli „wtedy 
Polską” i do uroczystości po-
święconych pamięci poległych 
więźniów.
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Prawda zwycięży i was wyzwoli
Honorowy patronat nad uroczystością objęli: ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec - biskup świdnicki oraz Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia

Firma Piramida z Kostrzy 
podjęła się realizacji projektu 
budowy pomnika w Edynbur-
gu, uwieczniającego pamięć 
i heroizm polskich żołnierzy 
oraz Wojtka, którzy wspól-
nie walczyli o wolność. Po-
mnik wykonała wraz z firmą 
Sir Roberta McAlpine Ltd 
z Glasgow. 

Miłym gestem ze strony władz 
Edynburga było postawienie wa-
runku, że pomnik należy posta-
wić na kamieniu sprowadzonym 
z Polski. Rząd Polski zaoferował 
dotację finansową na zakup 
i obróbkę granitu w polskiej 
kopalni. Zamówienie złożyła 
firma Wojtek Memorial Trust 
z Edynburga, promująca od 
2009 roku historię niedźwiedzia 
Wojtka jako symbolu braterstwa, 
odwagi, poświęcenia, a przede 
wszystkim - symbolu przyjaźni 
polsko - szkockiej. Architektem 
instalacji przestrzennej jest Ray-
mond Muszyński z Edynburga.

- Granitowa kompozycja po-
mnika, pięknie wkomponowana 
w przestrzeń zieleni parku, przed-

stawia spacerującego żołnierza 
z niedźwiedziem Wojtkiem. Do 
rzeźby prowadzą amfiteatralne 
schody, na pierwszym stopniu 
znajdują się nazwiska żołnierzy 
z Armii gen. Andersa. Tło rzeźby 
zamyka granitowy mur oporowy, 
na którym został wykonany relief 
przedstawiający sceny z życia 
Wojtka - wyjaśnia dr inż. Bo-
gusław Solima, prezes firmy 
Piramida.

Firma Piramida wykonała 
całość elementów kamiennych 
z szarego granitu strzegomskiego 
oraz wykonała w firmie wszystkie 
napisy.

Warto podkreślić, że władze 
stolicy Szkocji już w 2013 roku 
zatwierdziły plany i udzieliły zgo-
dę na budowę pomnika w Prin-
cess Street Garden. Lokalizacja 
pomnika w parku, który został 
okrzyknięty jednym z najpięk-
niejszych miejskich ogrodów na 
świecie sprawi, że pomnik zo-
baczą miliony turystów z całego 
świata. Nadmieńmy, że park jest 
usytuowany bezpośrednio u pod-
nóży góry, na której stoi zamek, 
będący jedną z najpopularniej-
szych atrakcji turystycznych 
Edynburga. 
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Pomnik w Edynburgu
Firma Piramida wykonała całość elementów kamiennych ze strzegomskiego granitu Oddali krew 

kolejny raz
Za nami już 7. Strzegomska 

zbiórka krwi. Organizatorem tej 
szczytnej akcji, która odbyła się 
15 września br. w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
była Młodzieżowa Rada Miej-
ska w Strzegomiu oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

W tym dniu zarejestrowały 
się 42 osoby, z czego 34 oddały 
krew. W sumie zebrano 15,3 
l krwi. Następna zbiórka od-
będzie się 17 listopada br. na 
terenie strzegomskiego OSi-
R-u w godzinach 9:00-13:00. 
Serdecznie zapraszamy!

red

We wtorek, 15 września br. 
uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu od-
wiedziła ekipa reporterów TVP 
Wrocław, by nagrać materiał do 
programu „Pełnosprawni”.

Praktyki zawodowe, które 
uczestnicy warsztatu odbywali 
w Fundacji Św. Jadwigi w Mora-
wie i efekty ciężkiej pracy, wzbu-
dziły podziw pani redaktor i ope-
ratora kamery. Nagrywane były 
spontaniczne rozmowy w czasie 
pracy, umiejętności posługiwania 
się narzędziami, a także codzienne 
czynności.

- Pokazaliśmy, jak wygląda zwy-
kły dzień w warsztacie, co robimy, 
jak się komunikujemy, a także 
przedstawiliśmy relacje między 
nami i mieszkańcami Strzegomia 

– informuje Sabina Kubacka, 
kierownik WTZ w Strzegomiu. - 
Pokazaliśmy także, w jaki sposób 
wydatkujemy środki przeznaczo-
ne do treningu ekonomicznego. 
Jedna z naszych koleżanek wydała 
pieniądze u kosmetyczki. Inni 
uczestnicy odwiedzili zaprzyjaź-
niony sklep z artykułami biuro-
wymi, a jeszcze inni kupili coś dla 
podniebienia. Spotkaliśmy także 
burmistrza Strzegomia - Zbi-
gniewa Suchytę, który przywitał 
nas z uśmiechem w okolicach 
strzegomskiego Rynku. Później 
przeprowadzono wywiady z kadrą 
i uczestnikami warsztatu, a także 
nagrano wytwory naszych rąk 
– prace uczestników w każdej 
pracowni – dodaje kierownik.

red

Telewizja odwiedziła WTZ

W ceremonii złożenia wieńców i wiązanek okolicznościowych uczestniczyli: byli 
więźniowie obozu, kombatanci, posłowie na Sejm RP, władze samorządowe 
gminy Strzegom, harcerze, żołnierze, przedstawiciele związków, organizacji, 
szkół i placówek oświatowych. Wszyscy ponieśli do domu wezwanie - Prawda 
was wyzwoli.

Sympozjum popularno - naukowe nt. „Obozu Pracy Więź-
niów w Jaroszowie-Rusku”, msza św. polowa, złożenie kwia-
tów pod pomnikiem więźniów politycznych oraz okolicz-
nościowe przemówienia wypełniły program XII Spotkania 
Religijno-Patriotycznego. Dwudniowe uroczystości odbyły 
się w Jaroszowie (18 września) i Rusku (20 września).
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Energetyzujący śpiew, skocz-
na muzyka, radosne tańce 
- a do tego smaczne „swoj-
skie jadło” - wypełniły czas 
zabawy plenerowej podczas 
„Babiego lata na ludowo”, 
czyli I Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych, który 
odbył się 19 września br. 
w Goczałkowie.

I Przegląd Zespołów Folklo-
rystycznych w Goczałkowie za-
prezentował potencjał twórczy 
7 zespołów dolnośląskich. Na 
scenie przed świetlicą wiejską 
w Goczałkowie prezentowały 
się zespoły: Kostrzanie, Olsza-
niacy, Dobromierzanie, Cicha 
woda, Żarowianie, Akord ze 
Świebodzic i oczywiście gospo-
darze spotkania – zespół Go-
czałkowianie. Imprezę plenero-
wą mistrzowsko poprowadziła 
Elżbieta Pienio z SCK.

- Idea zorganizowania prze-
glądu zrodziła się wśród człon-
ków zespołu – mówi Cecylia 
Dudyk, kierownik zespołu. 
- Uczestniczymy w różnych 

przeglądach i festiwalach, jeź-
dzimy do innych miejscowości 
i krzewimy nasz rodzimy folk-
lor, więc dlaczego nie możemy 
tego robić u nas… Postano-
wiliśmy taki przegląd zrobić 
w Goczałkowie – dodaje.

Jest jeszcze inny aspekt pod-
jętych działań. – Ważna jest 
dla nas edukacja młodzieży 
i umocnienie w niej prze-
konania o pięknie kultury 

ludowej, ukazanie potencjału 
twórczego młodego pokolenia 
oraz utwierdzenie młodych 
w przekonaniu, że własnych 
korzeni nie należy się wstydzić. 
Zachęcamy młodzież do udzia-
łu w pracach artystycznych 
naszego zespołu. W zamian 
oferujemy edukację muzyczną 
i wokalną, właściwą prezentację 
osobowości na scenie, radość 
z pracy w zespole oraz szerze-

nie piękna i dobra – komentuje 
Cecylia Dudyk.

Zespół posiada bogaty doro-
bek artystyczny, a w ostatnim 
czasie pojawiła się nowa płyta 
zespołu, zakupiono nowe stro-
je, rodzą się nowe inspiracje 
twórcze, o czym świadczy po 
raz pierwszy perfekcyjnie zor-
ganizowany Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych.
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Babie lato na ludowo
Idea zorganizowania przeglądu zrodziła się wśród członków zespołu – mówi Cecylia Dudyk, kierownik zespołu

Z a r z ąd  K o ł a  Po l s k i e -
go Związku Niewidomych 
w Strzegomiu zorganizował 10 
września br. Walne Zebranie 
Wyborcze.

W sprawozdaniu ustępują-
cego zarządu, wygłoszonym 
przez Andrzeja Zontka, pre-
zesa Strzegomskiego Koła Pol-
skiego Związku Niewidomych, 
ujęto wielopłaszczyznowe for-
my działalności koła obejmu-
jące: działalność szkoleniową, 
rehabilitacyjną - w zakresie 
rehabilitacji osób dotkniętych 
dysfunkcją wzroku, wypo-
czynkową i krajoznawczo - 
turystyczną. Cykliczne już 
spotkania integrujące człon-
ków koła, w tym: spotkania 
opłatkowe, noworoczne, dzień 
kobiet, grill na pożegnanie lata, 
Dzień Białej Laski, spotkania 
informacyjne z dyrektorem 
PCPR - u w Świdnicy wpisały 
się już na stałe w plan pracy 

koła i cieszą się dużą frekwen-
cją i zainteresowaniem.

Andrzej Zontek podziękował 
władzom miasta za dotych-
czasowe wsparcie finansowe 
i zrozumienie potrzeb osób 
niewidomych i niedowidzą-
cych. Szczególne słowa podzię-
kowania popłynęły w stronę 
Zbigniewa Suchyty, burmi-
strza Strzegomia i Wiesława 
Witkowskiego, zastępcy bur-
mistrza. Członkom koła prezes 
podziękował za współpracę 
przy realizacji zadań i życzliwą 
pomoc.

W wyniku demokratycznych, 
jawnych wyborów zdecydowa-
ną wolą członków koła preze-
sem ponownie został wybrany 
Andrzej Zontek. W skład 
zarządu weszli: Celina Zontek 
- zastępca prezesa, Mirosława 
Malec - sekretarz, Józef Fran-
czak – członek zarządu.
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Warto im pomagać

Wzruszające spotkanie po 
latach z profesorami i kole-
gami z roku, wspólne foto-
grafie, uroczysty obiad i msza 
św. to główne punkty uroczy-
stości, w której uczestniczyli 
absolwenci rocznika 1974 
klasy „TA” Zespołu Szkół 
w Strzegomiu. 

W spotkaniu odbytym 5 
września br. wzięło udział 14 
absolwentów – dwóch z nich 
specjalnie na tę okazję przyje-
chało z Niemiec. Sobotni zjazd 
rozpoczął się od wizyty w Ze-
spole Szkół. Obecny dyrektor 
tej placówki Robert Wójtowicz 
serdecznie powitał gości, wśród 
których byli także ówcześni pro-
fesorowie: Jan Wojtaniec, Hen-
ryk Hryniewicz i Stanisław 
Wasiak. Na absolwentów czeka-
ła miła niespodzianka – wystawa 
fotografii, wycinków prasowych 
i fragmentów szkolnych kronik, 
na których można było odnaleźć 
informacje z lat 1971-1974. 
Dyrektor Wójtowicz podarował 
także każdej osobie pamiątkowe 
zdjęcie przedstawiające aktualny 
wygląd szkoły. 

Absolwenci w tym dniu od-
wiedzili również cmentarze, na 
których pochowani są nauczy-
ciele i koledzy ze szkolnych ław. 
Oddanie im należnego szacun-
ku było pięknym świadectwem 
pamięci o bliskich ich sercu 
osobach.

Kolejnym punktem uroczy-
stości była msza św., którą 
w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 

Karmel odprawił ks. kanonik 
Marek Żmuda. Po okoliczno-
ściowym nabożeństwie wszyscy 
udali się na wspólną kolację. 
Wspomnień o starych dobrych 
czasach nie było końca.

Ten dzień absolwenci Zespołu 
Szkół zapamiętają zapewne na 
długo i już dzisiaj zapowiadają, 
że chcą się ponownie spotkać 
z okazji jubileuszu 70-lecia 
szkoły.

TW

Historyczny przekaz i alego-
ria zesłania zostały wpisane 
w kompozycję Pomnika Ze-
słańcom Sybiru w Legnicy 
- kolejnej realizacji firmy „Pi-
ramida”.Kamienna instalacja, 
zaprojektowana przez legnic-
kiego rzeźbiarza Grzegorza 
Niemyjskiego, została wyko-
nana z czerwonego granitu 
ukraińskiego. 

Dzieło artysty rzeźbiarza, zna-
nego strzegomianom z dwu-
krotnego udziału w Biennale 
Rzeźby w Granicie, składa się 
z trzech kamiennych bloków 
oraz torowiska, będącego symbo-
lem wywózki Polaków na Sybir. 
Na torowych podkładach zostały 
wykute nazwy miast, które Polacy 
mijali w drodze na Sybir: Irkuck, 
Tobolsk, Tomsk, Kołyma, Włady-
wostok, Workuta i Ałmata.

Na pomniku umieszczono 
inskrypcję: „Pamięci Polskich 
Zesłańców Sybiru w latach 1940 
- 1956 w hołdzie dla ich mę-
czeństwa oraz wierności ideałom 
wolności i niepodległości – Le-
gniczanie”.- Realizacja koncepcji 
artysty przysporzyła nam wiele 

pozytywnych emocji. Robiliśmy 
z pasją poszczególne elementy 
kompozycji, bo pod każdym obro-
bionym przez nas kamieniem krył 
się jakiś etap polskiej historii, jakaś 
tragiczna karta losów ludzkich. Do 
realizacji pomnika wybrany został 
czerwony granit, by dodatkowo 
podkreślić wymowę martyrologii 
narodu polskiego - wyjaśnia To-
masz Solima z firmy Piramida. 
Najwyższy element kompozycji 
ma 4,2 m wysokości i waży około 
8 ton. Całość instalacji waży ok. 20 
ton. Ze względu na wklęsłe i wy-
pukłe kształty, większość prac wy-
konano w sposób tradycyjny przy 

użyciu młotków pneumatycznych 
i małych elektronarzędzi. - Praca 
wykonywana była równolegle 
przez trzech kamieniarzy i trwała 
- z przerwami - prawie dwa mie-
siące. Najbardziej pracochłonną 
czynnością przy wykonywaniu 
tego pomnika było jego oszlifo-
wanie i wykonanie w półpolerze. 
Granit Tołkowski jest twardym 
granitem i wyszlifowanie go do 
półpoleru wymagało wiele czasu 
i wysiłku - tłumaczy Tomasz 
Solima.

Uroczyste odsłonięcie Pomnika 
Zesłańcom Sybiru w Legnicy 
odbyło się 17 września br. 

Wspominali dawne czasy Pomnik Zesłańcom Sybiru
Absolwenci Zespołu Szkół już planują kolejne spotkanie na 70-lecie szkoły Dzieło składa się z trzech symbolicznych kamiennych bloków oraz torowiska

„Święto Chleba” rozpoczęło się 
od uroczystej mszy świętej, którą 
odprawił ks. proboszcz Sławomir 
Marek. Ozdobą stanowickiej 
świątyni był niewątpliwie okazały 
i piękny wieniec dożynkowy oraz 
bochenek chleba, którym obdaro-
wany został kapłan. Po nabożeń-
stwie wszyscy udali się do parku 

przy świetlicy wiejskiej, gdzie rad-
ny Rady Miejskiej w Strzegomiu 
- Piotr Szmidt w imieniu kapituły 
wręczył statuetki „Zasłużony dla 
Wsi Stanowice”. W tym roku 
tym zaszczytnym tytułem zostali 
uhonorowani: Marek Wiśniow-
ski (wieloletni dyrektor naszego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go), Jakub Powroźnik (młody 
przedsiębiorca), Stowarzyszenie 
na Recz Rozwoju Wsi Stanowice 
oraz klub sportowy LKS Herba-
pol Stanowice.

Członkowie stowarzyszenia 
otrzymali listy gratulacyjne od 
starosty świdnickiego – Piotra 
Fedorowicza z okazji 10-lecia 
działalności. Wręczył je zastępca 
burmistrza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski. Swoją obecnością 
zaszczycił także przewodniczący 

Rady Miejskiej - Tomasz Mar-
czak.

Ważnym punktem dożynek były 
także konkursy, które wzbudzają 
zawsze wiele emocji. Zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. I tak pierwsze miejsca 
zajęli: w kategorii „Chleb” - Maria 
Rogowska i Sławomir Jerutowski, 
w kategorii „Nalewka” Wiesława 
Kołosowska, w kategorii „Ko-
łacz/ ciasto” - Krzystof Żybura, 
Dorota Pasis i Aneta Świerad, 

w kategorii „Potrawa” Da-
nuta Szwed i Stanisła-
wa Stępień, w kategorii 
„Poezja - utwór literacki” 
- Zdzisława Dmytrarz 
i w kategorii „Kompozycja” 
- Anna Zysk.

Licznie przybyli goście 
oprócz wrażeń artystycz-
nych mogli również posi-
lić się bardzo smacznymi 
potrawami przygotowa-
nymi przez panie z Rady 
Sołeckiej i Stowarzysze-
nia. Przewidziano także wiele 
konkursów dla dzieci i dorosłych. 
Bardzo udaną imprezę zakończyła 

zabawa taneczna, która trwała do 
późnych godzin nocnych.

red

„Święto Chleba” w Stanowicach
Ważnym punktem dożynek były msza święta i wręczenie statuetek „Zasłużony dla Wsi Stanowice”. Były także konkursy, które wzbudzają zawsze wiele emocji

W niedzielę, 30 sierpnia br. już po raz ósmy odbyło się 
„Święto Chleba” w Stanowicach. Z wielu opinii uczestników 
dożynek wynika, że uroczystości były bardzo udane.

Posypały się gratulacje, życzenia i kwiaty. - „Staro - nowemu” preze-
sowi życzymy wielu kreatywnych inicjatyw podejmowanych na rzecz 
osób niewidomych i niedowidzących, bo każde działanie, wskutek 
którego świat niewidomych wypełnia się barwami i światłem ludzkiej 
życzliwości, jest godne wsparcia – powiedział Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzegomia.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5schetynówki w gminie strzegom

Wojewoda z wizytą w Strzegomiu
Tomasz Smolarz pogratulował burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie zaangażowania i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy na przebudowę dróg w gminie

W ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych gmina Strzegom 
zrealizowała w ostatnim czasie 
trzy zadania tj.: „Przebudo-
wa drogi gminnej nr 110799 
D - ul. Szarych Szeregów 
w Strzegomiu”, „Przebudowa 
dróg gminnych w centrum 
Strzegomia - część południowo 
- zachodnia - ulica: Świdnicka, 
Krótka, Bohaterów Getta, 
Św. Tomasza oraz Ogro-
dowa w Strzegomiu” oraz 
„Przebudowa ciągu dróg 
gminnych nr: 110769D, 
110750D, 110804D - 
od ul. Jeleniogórskiej 
i Górniczej wraz z ul. 
Wałbrzyską do drogi 
krajowej nr 5”. Z tego 
samego programu po-
wiat świdnicki otrzy-
mał dotację na prze-
budowę drogi powia-
towej 2922D Granica 
– Tomkowice, przy 
znacznym wsparciu 
gminy Strzegom.

W efekcie zreali-
zowania powyższych 
zadań 10 dróg w gminie 
otrzymało nowy wizeru-
nek, poprawiła się estety-
ka miasta oraz zwiększyło 
bezpieczeństwo w ruchu 
kołowym i pieszym.

- Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych jest 
formą pomocy samorządom 
w rozwiązywaniu problemów 
z infrastrukturą drogową. 
Celem programu jest roz-
wój  bezpiecznej , spójnej , 
funkcjonalnej i efektywnej 
infrastruktury drogowej - 
powiatowej i gminnej. W ra-
mach Programu samorządy 
otrzymują pomoc finansową 
z budżetu państwa na przebu-
dowę, budowę oraz remonty 
dróg. W sumie do końca 2015 
r. samorządy mają w ten spo-
sób zmodernizować 15 tys. 

kilometrów dróg lokalnych 
- powiatowych i gminnych. 
Dzięki przeprowadzonym 
inwestycjom poprawiło się 
bezpieczeństwo na drogach, 
a gminy i powiaty są ze sobą 
lepiej skomunikowane, co 
ma wpływ na ich rozwój 

gospodarczy 

– wyjaśnił Tomasz Smolarz, 
wojewoda dolnośląski.

Z wizyty wojewody jest bar-
dzo zadowolony Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia. 
- Cieszę się, że pan wojewoda 
nas odwiedził, że zobaczył 
jakie różnice są w poprawie 
wizerunku miasta, w komfor-
cie życia mieszkańców, a także 
w poprawie wywozu kruszywa 
transportem ciężkim z kopal-
ni granitu. Pokazaliśmy, że nie 
marnujemy pieniędzy, że służą 

one ludziom – skomentował 
burmistrz. - Efektem Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych w gminie 
Strzegom jest także oszczęd-
ność wynikająca z bieżącego 
utrzymania dróg. Radością 
napawa fakt, że już „zarabia-
my” na tych ulicach dlatego, że 
nie kosztują nas ich remonty 
– dodał Zbigniew Suchyta.

Burmistrz podkreślił zna-
czący wkład lokalnych firm, 

które wsparły realizację wy-
konanych zadań pomocą rze-
czową w postaci materiału 

granitowego. - Dzięki tym 
porozumieniom otrzymy-
waliśmy dodatkowe punkty 
w konkursie – zaznaczył.

Tomasz Smolarz był bar-
dzo zadowolony z wizytacji 
i pogratulował burmistrzowi 
zaangażowania i skutecz-
ności w pozyskiwaniu fun-
duszy na przebudowę dróg 
w gminie. 

– Bardzo mi się podoba, 
że drogi dojazdowe do cen-
trum miasta są wykonane 
w granicie, jak przystało na 

„Granitowe serce Polski” - 
stwierdził.

Wojewoda przywiózł rów-
nież dobrą wiadomość - w ra-
mach obecnie realizowanej 
przebudowy dróg na Grabach 
gmina otrzyma dodatkowe 
środki finansowe na realiza-
cję szerszego zakresu robót. 
Dodatkowa dotacja w kwocie 
149 103 zł sfinansuje połowę 
kosztów renowacji istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ul. 
Jeleniogórskiej.

GK

Realizację aktualnej inwestycji na Grabach pn. „Przebudo-
wa ciągu dróg gminnych nr: 110769D, 110750D, 110804D 
- od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do 
drogi krajowej nr 5” oraz efekty już wykonanych zadań w ra-
mach tego programu na terenie gminy Strzegom wizytował 
17 września br. wojewoda dolnośląski - Tomasz Smolarz.

Burmistrz podziękował wojewodzie za wsparcie na szczeblu wo-
jewództwa potrzeb gminy w zakresie przebudowy dróg lokalnych 
i nakreślił nowe zadanie, jakie zamierza w przyszłości realizować 
gmina. – W ramach nowego programu, jakim jest „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 
zamierzamy wystąpić o dofinansowanie na realizację zadania pn. 
Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia 
oraz Promenada, łączących się z drogą wojewódzką nr 374. Projekt 
już uzyskał pozwolenie na budowę, a gmina oczekuje na ogłoszenie 
naboru wniosków o dofinansowanie.

Łącznie na wykonane w ramach 
dwóch etapów NPPDL inwesty-
cje gmina Strzegom otrzymała 
z województwa dolnośląskiego 
dotacje w wysokości ponad 
8 mln zł. Dzięki tym dotacjom 
możliwe było wykonanie ponad 
6,67 km dróg gminnych i 1,5 
km dróg powiatowych. 

Informujemy naszych czytelników, że po krótkiej przerwie od następnego numeru zostanie wznowiona rubryka „Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…”
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Gmina Strzegom w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo– Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015 otrzymała 
dotacje w wysokości 8 mln zł. Dzięki tym projektom przebudowano 6,67 dróg gminnych oraz 1,5 km dróg powiatowych, w tym:1,86 km jest w budowie.

W trakcie prowadzenia robót 
Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. Zakład w Wałbrzychu 
będzie wykonywać sieć gazową 
niskiego ciśnienia de 160 wraz 
z przyłączami. 

Planowana dotacja z woje-
wództwa dolnośląskiego wynosi 
2 701 158 zł, zaś łączna kwota 
planowanych wydatków to 6 841 
849 zł. Zalet wykonanej inwesty-
cji jest wiele. 

Dzięki realizacji projektu nowe 
nawierzchnie będą bezpieczne 
dla użytkowników i ograniczą 
gwałtowne manewry kierowców. 
Na przebudowywanych odcin-
kach całkowicie odseparowany 
od ruchu samochodów zostanie 
ruch pieszy, a na ul. Jeleniogór-

skiej również ruch rowerowy. 
Zaprojektowana organizacja 
ruchu uwzględni bezpieczne 
dojście użytkowników dróg do 
zlokalizowanych w tym rejonie 
instytucji publicznych i innych 
miejsc istotnych dla społeczności 
lokalnej. Całkowita wymiana 
wysłużonego, energochłonnego, 
nieefektywnego i awaryjnego 
oświetlenia wpłynie na wzrost 
bezpieczeństwa wszystkich użyt-
kowników drogi, a także społecz-
ności lokalnej. Poprawa stanu 
technicznego obiektu mostowego 
na rzece Strzegomce zwiększy 
bezpieczeństwo mieszkańców 
osiedla Graby w sytuacjach kry-
zysowych związanych z wezbra-
niami wód rzeki. 

Rewolucja na Grabach

Granitowe Serce Polski
Remont pięciu dróg w centrum miasta to efekt 
kolejnego zadania wykonanego w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Drogi dojazdowe do Rynku są w granicie, jak 
przystało na Granitowe Serce Polski.

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych w cen-
trum Strzegomia - część południowo-zachodnia - ulice: 
Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza 
oraz Ogrodowa w Strzegomiu” może nie obejmowała 
długiego odcinka, bo tylko 889,07 mb, ale znacząco 
przyczyniła się do zmiany wyglądu starówki. Zadanie 
zostało realizowane w 2014 r. 

W ramach zadania zawarto porozumienie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej gminie Strzegom przez 
powiat świdnicki na realizacje w/w zadania w wysokości 
10 000,00 zł brutto oraz umowę partnerską z Przed-
siębiorstwem Wydobywania, Przerobu i Sprzedaży 
Kamienia Budowlanego „Kwarc” Sp. z o. o. w sprawie 
nawiązania partnerstwa i udzielenia pomocy rzeczowej. 
W efekcie tych działań nowe nawierzchnie otrzymały 
drogi i chodniki ulic: Św. Tomasza, ul. Ogrodowej, ul. 
Bohaterów Getta, ul. Krótkiej i ul. Świdnickiej. Całości 
dopełniło nowe oświetlenie.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 697 304 zł, dotacja 
z województwa dolnośląskiego - 1 653 770 zł.

Obecnie – nowe wyzwania:
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej 2016-2019 
Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przed-
sięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych 
w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Prome-
nada łączących się z droga wojewódzką nr 374” .

Jeżeli już coś robimy, to rzetelnie i do końca
Dodatkowe roboty uzupełniające inwestycję na 
Grabach

W ramach robót uzupełniających wykonane zostanie m. in:
- Renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Jeleniogórskiej 
metodą bezwykopową (zadanie dodatkowo dofinansowane w ramach 
uzupełnienia).

- Przyłącze wodociągowe w ul. Górniczej .
Budynek nr 7 przy ul. Górniczej jako jedyny nie został podłączony do 
sieci wodociągowej, aby w przyszłości uniknąć konieczności narusza-
nia nowej nawierzchni drogi przed przetargiem, zlecono doprojektowa-
nie przyłącza od kolektora głównego do granicy prywatnej działki. 

- Przebudowa ul. Górniczej w obrębie terenu kolejowego
W ciągu ul. Górniczej objętej dofinansowaniem znajduje się przejazd 
kolejowy. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania map, 
uzgadniania dokumentacji oraz uzyskania zgody PKP na dysponowanie 
działkami na cele budowlane, teren kolejowy został wyłączony 
z wniosku o dofinansowanie i przewidziany do realizacji ze środków 
własnych. 

- Wymiana odcinka kanału deszczowego w ul. Wałbrzyskiej.
W trakcie prowadzonych robót po odkopaniu stwierdzono, że kanał 
znajduje się w złym stanie technicznym – jest to kanał murowany 
z licznymi ubytkami i nie nadaje się do naprawy w związku z czym 
należy go wymienić na nowy z PVC.

- Wycinka drzew na ul. Jeleniogórskiej
- Odtworzenie studni kanalizacji deszczowej w ul. Jeleniogórskiej 
W trakcie prowadzenia robót okazało się że na kanalizacji deszczowej 
znajdują się trzy dodatkowe studnie (niezaewidencjonowane na ma-
pach), które były wcześniej przykryte kamienną płytą i zasypane. 

G
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Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 
110750D, 110804D – od ul. Jeleniogórskiej 
i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi 
krajowej nr 5 w Strzegomiu, tj. 1 868,40 mb 
jest w trakcie realizacji. To swoista rewolucja na 
Grabach. 

W inwestycję włączyły się firmy zlokalizowane na 
tym terenie. W ramach zadania zawarto umowy part-
nerskie z firmami: Granit Strzegom Spółka Akcyjna, 
Morstone Processing Sp. z o.o., Grabinex Sp. z o.o. 
Pomoc miała formę rzeczową – kostka granitowa, 
krawężniki.

Dzięki tej inwestycji wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu na trzech uli-
cach, nowe chodniki i zjazdy oraz ścieżka rowerowa 
o nawierzchni z asfaltobetonu. Przebudowie ulegnie 
oświetlenie uliczne oraz zbudowana zostanie nowa 
kanalizacja deszczowa w ul. Jeleniogórskiej. W ul. 
Górniczej zostanie wykonane przyłącze wodociągowe. 
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Kostrzanie 
Zespół Kostrzanie przejął na siebie funkcję gospodarza festiwa-

lu. Nie tylko występuje na scenie, ale i dba o to, żeby gości czuli 
się w Strzegomiu jak najlepiej

Ratusz 
Spotkania w ratuszu należą już do tradycji. Nie brakuje wspól-

nych zdjęć oraz wymiany upominków 

Rynek świata 
Podczas Rynku Świata można spróbować potraw przygotowa-

nych przez gości festiwalowych. Każdy znajdzie coś dla siebie 

Zespoły w kościele 

Gmina Strzegom w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo– Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015 otrzymała 
dotacje w wysokości 8 mln zł. Dzięki tym projektom przebudowano 6,67 dróg gminnych oraz 1,5 km dróg powiatowych, w tym:1,86 km jest w budowie.

Długość remontowanego 
odcinka wyniosła 1520 m. 
Całkowita wartość zadania 
zamknęła się w kwocie 1,7 mln 
zł, przy dotacji z dolnośląskie-
go urzędu wojewódzkiego we 
Wrocławiu w wysokości 859 tys. 

zł. Z budżetu gminy Strzegom 
przeznaczono kwotę 841 tys. zł, 
będącą 48 % udziałem gminy 
w poniesionych wydatkach. 
Udział powiatu wyniósł 18 tys. 
zł, czyli 2%. 

Gmina Strzegom uzyskała wsparcie 
finansowe w wysokości 50% wartości 
inwestycji. Wnioskowana kwota dofinan-
sowania to 1 119 176 mln zł. Poniesione 
nakłady wyniosły 2 401 547 zł. Jedna 
z najbardziej zniszczonych i wyeksploato-
wanych ulic w gminie w chwili obecnej jest 
według mieszkańców najpiękniejszą ulicą 
w Strzegomiu. Realizacja tej inwestycji 
poprawiła wizerunek nie tej okolicy, ale 
i całego miasta. 

A jak obecnie wygląda? Droga ma nową 
nawierzchnię asfaltową, piękne chodniki, 
ścieżkę rowerową, zatoki parkingowe. 
Ale to nie wszystko. Powstały nowe, do-
stosowane dla osób niepełnosprawnych 
przejścia dla pieszych i jedno przejście 
pieszo-rowerowe. Całości dopełniły nowe 
nasadzenia zieleni. 

Nowe możliwości dla transportu ciężkiego

Pierwsza „schetynówka” w mieście

G
ranica - Tom

kow
ice

Przebudowa drogi powiatowej 2922D Granica - Tomkowice 
została wykonana w 2013 r. Wniosek o dofinansowanie 
z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 
złożył powiat świdnicki. 

W ramach Narodowego Prog ramu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
2012-2015 „Przebudowa drogi gminnej 
nr 110799D – ulicy Szar ych Szere-
gów w Strzegomiu” - zrealizowanego  
w 2013 r. - wykonano 911 m drogi 
gminnej. 

W ramach zadania zawarto porozumienie 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Strzegom przez powiat świdnicki na 
realizacje w/w zadania oraz umowę partnerską 
z firmą „Berger Surowce Sp. z o. o”.

ul. Szarych Szeregów
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Szanowni państwo! Wykonaliśmy w naszej gminie w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych liczne inwestycje, które diametralnie 
zmieniły wizerunek miasta. Nie byłoby to jednak 
możliwe, gdyby nie pomoc przedsiębiorców 
branży kamieniarskiej, którym dziś serdecznie 
dziękuję. Wszyscy razem uczestniczymy w wiel-
kim przedsięwzięciu, jakim jest poprawa infra-
struktury drogowej w naszej gminie, która wa-

runkuje jednocześnie poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu pieszym i kołowym oraz wyższy standard 

życia mieszkańców. Podziękowania kieruję do poniżej 
wymienionych firm: 

 Berger Surowce Sp. z o. o. za partnerstwo i udzielenie pomocy 
rzeczowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110799D – ulicy Sza-
rych Szeregów w Strzegomiu”,
Przedsiębiorstwo wydobywania, Przerobu i Sprzedaży Kamienia Budowlanego „Kwarc” 
Sp. z o. o. za partnerstwo i udzielenie pomocy rzeczowej na realizację zadania „Prze-
budowa dróg gminnych w centrum Strzegomia- część południowo-zachod-
nia- ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza oraz Ogrodowa 
w Strzegomiu,

Granit Strzegom Spółka akcyjna za partnerstwo i pomoc rzeczową przy realizacji za-
dania „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D – od ul. Je-
leniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu”,

morstone Processing Sp. z o.o. za partnerstwo i pomoc rzeczową przy realizacji zada-
nia „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D – od ul. Jele-
niogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu,

Grabinex Sp. z o.o. za partnerstwo i pomoc rzeczową przy realizacji zadania „Prze-
budowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D – od ul. Jeleniogórskiej 
i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu.

Dziękuję także powiatowi świdnickiemu za udzieloną pomoc finansową gminie na 
każde z realizowanych zadań. 

z poważaniem i podziękowaniem.
zbigniew Suchyta

Burmistrz Strzegomia

Burmistrz Strzegomia dziękuje…
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Wspólnymi siłami można 
wiele. Świadczy o tym remont 
kościoła pw. św. App. Piotra i 
Pawła w Rusku. Dzięki przed-
siębiorczości ks. proboszcza 
Marka Kr ysiaka, wsparciu 
władz gminy, funduszom ze-
wnętrznym i ofiarności lu-
dzi dobrej woli wykonanie 
tak wielkiego zadania było 
możliwe. Efekty remontu 

kościoła pw. św. App. Piotra i 
Pawła obejrzeli po niedzielnej 
uroczystości uczestnicy XII 
Spotkania Religijno-Patrio-
tycznego w Rusku. Radością 
napawa fakt, że najstarszy 
kościół w gminie Strzegom 
wreszcie doczekał się remon-
tu. Obecnie wymieniana jest 
więźba dachowa i umacniane 
są stropy. 

Od 4 września br. na terenie 
byłego obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen w Rogoźnicy można 
zobaczyć nową wystawę czasową 
pt. „Gross-Rosen: historie, která 
se nás týká” („KL Gross-Rosen: 
historia, która nas dotyczy”). 

Jest ona pokłosiem realizowa-
nego początkiem 2015 r. projektu 
edukacyjnego Muzeum Gros-
s-Rosen i czeskiej poligraficznej 
szkoły średniej – Střední škola 
propagační tvorby a polygrafie w 
Velké Poříčí. 

Wystawa ma charakter szcze-
gólny. Na przykładzie hitlerow-
skiego obozu koncentracyjne-
go Gross-Rosen dokumentuje 
tragiczne wydarzenia II wojny 

światowej, istnienie takich miejsc 
jak obozy koncentracyjne i zagła-
dy oraz dramatyczne losy tysięcy 
ludzi. Pokazuje ona również, do 
czego może posunąć się jeden, 
opętany żądzą władzy i panowania 
człowiek, by spełnić swój cel.

Wystawa jest emocjonalną i 
artystyczną próbą oceny tamtych 
wydarzeń. Scenariusz i projekt 
graficzny wykonali uczniowie po-
ligraficznej szkoły średniej z Velké 
Poříčí. Eksponowane materiały 
pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Gross-Rosen.

Wystawę można zobaczyć do 
końca października 2015 r. Ser-
decznie zapraszamy!

red

Kościół w Rusku w remoncie

Historia, która nas dotyczy

Uroczystość zaszczyciła swoją 
obecnością wierna - jak zwykle 
- strzegomska publiczność. 
Wśród licznych zaproszonych 
gości byli: Robert Jagła, poseł 
na Sejm RP, Wiesław Wit-
kowski, zastępca burmistrza 
Strzegomia, Tomasz Marczak, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, ks. prałat Marek 
Babuśka, kustosz bazyliki oraz 
dyrektorzy biur poselskich.

Uroczystość 40 - lecia TMZS 
miała szczególnie podniosły 
charakter, nie zabrakło także 
dobrego humoru, wspomnień i 
refleksji. Po raz kolejny człon-
kowie towarzystwa zaskoczyli 
strzegomian, przygotowu-
jąc przedstawienie teatralne 
„Na dworze księżnej Anny”, 
wykonane z wielkim profe-
sjonalizmem przez członków 
towarzystwa. Autorem sztuki 
była nestorka towarzystwa - 
Amanda Różańska, całość 
wyreżyserowali - Elżbieta 
Sopr ych i  Ireneusz Mie-
pariszwili. Główną rolę ks. 
Anny zagrała Danuta Olen-
der, a w pozostałych rolach 
wystąpili członkowie towa-
rzystwa, otrzymując na za-
kończenie brawa „na stojąco”. 
Ale to nie jedynie podziękowa-
nie, jakie skierowano w stronę 
członków towarzystwa.

Władze samorządowe Strze-
gomia postanowiły nadać 
wszystkim członkom towarzy-
stwa honorowy tytuł „Zasłużo-
ny dla Ziemi Strzegomskiej”. 
Wręczenia aktu dokonał za-
stępca burmistrza Strzegomia 
wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

Honorowy Tytuł „Zasłużo-
ny dla Ziemi Strzegomskiej” 
odebrał w asyście najaktyw-
niejszych członków - Ed-
mund Sz cz epański , p re-
zes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej. 
Tytuł ten jest wielkim wyróż-
nieniem dla członków Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, którzy swoją 
działalnością od samego po-
czątku uczyli społeczeństwo 
miłości i szacunku do naszej 
Małej Ojczyzny, pielęgnowali 
jej przeszłość, a także kreowali 
teraźniejszość, przyczyniając 
się do gospodarczego, kultural-
nego i społecznego rozwoju, ale 
przede wszystkim - do promo-
cji gminy Strzegom.

Kwiaty, życzenia, grawertony 
okolicznościowe zdominowały 
podniosłą uroczystość. Z ży-
czeniami pospieszyły obecne 
i byłe władze samorządowe, 
dyrektorzy zakładów i pla-
cówek oświatowych podle-
głych gminie oraz przyjacie-
le i sympatycy towarzystwa. 
W sentymentalną podróż wo-
kalną zaprosił publiczność na 
zakończenie znany strzegomia-
nom wokalista - Jacek Króli-
kowski. Wspaniała atmosfera, 
dobry humor i wspólny śpiew 
były dodatkową wartością kon-
certu.

Z okazjo Jubileuszu 40 - lecia 
działalności towarzystwa zosta-
ła wydana monografia autor-
stwa Edmunda Szczepańskiego 
pt. „40 lat minęło…”, którą 
otrzymał w prezencie każdy 
uczestnik uroczystości.

GK

40 lat im minęło…
Uroczystość 40 - lecia TMZS miała szczególnie podniosły charakter. Nie zabrakło wspomnień i refleksji

Plan imprez przygotowanych przez Strzegomskie Centrum 
Kultury w październiku2015 r.:

03.10.2015 r. godz.17.00 – sala widowiskowa SCK – V Festiwal 
Subkultur.

17.10.2015 r. godz.20.00 – sala widowiskowa SCK - Kabaret 
SMILE w programie „Czy jest w domu kakao?”.
23.10.2015 r. godz.9.30 – sala widowiskowa SCK – „Nowe 
przygody Koziołka Matołka” – spektakl muzyczny w wykonaniu 
aktorów Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Działalność rozpoczynają sekcje i koła zainteresowań:
- plastyczna
- haftu
- rękodzieła artystycznego
- wokalna
- szachowa
- klub melomana
- klub miłośników gór
- nauka gry na pianinie
- nauka gry na skrzypcach
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta

„Nowością” jest sekcja teatralna prowadzona przez dwóch in-
struktorów. 

Do udziału w zajęciach zapraszamy: dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych oraz młodzież i dorosłych.

Co w naszej kulturze?

Przedstawienie historyczne w trzech aktach, nadanie 
członkom towarzystwa tytułu „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej”, wydanie monografii towarzystwa pt. „40 
lat minęło” oraz koncert Jacka Królikowskiego to główne 
punkty programowe Jubileuszu – 40-lecia Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Strzegomskiej, zorganizowanego 18 
września br. w Strzegomskim Centrum Kultury.
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W  „ G r a n i t o w y m  s e rc u 
Polski” już po raz kolejny 
odbyły się kulturystyczne 
zawody z cyklu „Kamienna 
Rzeźba”. 12 września br. do 
Strzegomia zjechali siłacze 
rywalizujący w 4 męskich 
kategoriach. Finaliści uzy-
skiwali prawo do startu na 
zawodach „Arnold Classic 
Europe”, które pod koniec 
września rozegrano w Ma-
drycie.

W kulturystyce klasycznej 
zaprezentowało się 6 zawod-
ników. Od początku na pierw-
szy plan wybijała się piękna 
sylwetka Jacka Ratusznika. 
Zawodnik klubu Black & 
White Ostrowiec Św. nie miał 
sobie równych i wygrał beza-
pelacyjnie. Na drugiej pozycji 
uplasował się Przemysław 
Żokowski – zawodnik uty-
tułowany, startujący od 2010 
roku. Trzecie miejsce zajął 
proporcjonalny, odstający od 
swych rywali w zakresie szlifu 
przedstartowego, Bartosz 
Leoniewski.

W kulturystyce juniorów, 
w której weryfikacje prze-
szło 11 zawodników, rządził 
Krzysztof Masztalerz. Dru-
gie miejsce zajął Sebastian 
Milecki, który zaprezentował 
duże, pękate mięśnie. Na naj-
niższym stopniu podium upla-
sował się Kamil Tanwic. 

W kulturystyce mężczyzn 
startowało 10 zawodników. 
Ostatecznie, małymi różni-
cami punktowymi, pierwsze 
miejsce zajął Tomasz Korna-
lewski, drugi był Sebastian 
Szmyt. Mocną, trzecią lokatę 
wywalczył Krzysztof Masz-
talerz. 

W konkurencji weteranów 
zobaczyliśmy trzech, tylko 
z nazwy, starszych panów. 
Oczywiście równych sobie nie 
miał Sebastian Szmyt. Dru-
gie miejsce zajął Jan Olejko. 
Trzecie miejsce zajął miej-
scowy zawodnik – Tomasz 
Kądziołka, który zaprezen-
tował dobrą formę jak na 
debiutanta.

red

Aż 16 mieszkańców gminy 
Strzegom pobiegło w nie-
dzielę (13.09) w Maratonie 
Wrocław. W tym gronie 
znalazło się aż 12 biega-
czy Społeczności Biegowej 
„Strzegomska Dwunastka”.

Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, ale tak dużej liczby strze-
gomskich maratończyków 
jeszcze nigdy nie notowaliśmy. 
Przypomnijmy - maraton to 
42 kilometry i 195 metrów. 
Tegoroczny Maraton Wrocław 
ukończyło 4757 biegaczy.

- Kiedy startowaliśmy o go-
dzinie 9:00 temperatura wy-
nosiła około 16 stopni i aleja 
startowa była zacieniona, ale 
już w południe było 26 stopni 
w cieniu, bezchmurne niebo 
i palące słońce, więc z każdym 
przebiegniętym kilometrem 
warunki pogodowe stawały sie 
coraz trudniejsze dla biegaczy 
– informuje Edward Fedycz-
kowski, propagator biegania 
w gminie Strzegom.

Biegacze „Strzegomskiej 
Dwunastki” zaprezentowali 
się rewelacyjnie - odnoto-
wano 3 debiuty i 5 nowych 
„życiówek” na królewskim 
dystansie.

Poniżej  wyniki czasowe 
biegaczy S12 w/g kolejności 
pojawiania się na mecie:
Edward Fedyczkowski 3:40:30 
(życiówka)
Brygida Szymańska 3:57:08 
(życiówka)
Krzysztof Krupnik 3:57:23 
(debiut)

Krzysztof Bobela 3:58:37 (de-
biut)
Krzysztof Skolak 3:59:05 (ży-
ciówka)
Justyna Fedyczkowska 4:04:40 
(życiówka)
Mariusz Parchanowicz 4:21:00 
(życiówka)
Michał Szymański 4:26:39 
(debiut)
Piotr Kłosowski 4:37:35
Daria Fonferko 4:52:28
B o ż e n a  P a r c h a n o w i c z 
4:52:29
Dawid Bania 5:11:02

Dodajmy, że biegaczy na trasie 
wspierały ich rodziny i przyjaciele 
pełniąc jednocześnie rolę kibi-
ców, logistyków i fotoreporterów. 
W klasyfikacji drużynowej „Strze-
gomska Dwunastka” zajęła 94. 
miejsce w stawce 209 drużyn.

Granitowe posągi

Strzegomianie pobiegli we wrocławskim maratonie

Tegoroczne zawody „Kamienna Rzeźba” w Strzegomiu otworzyły sezon jesienny w sportach sylwetkowych 

Biegacze „Strzegomskiej 12” zaprezentowali się rewelacyjnie - odnotowano 3 debiuty i 5 nowych „życiówek”

III Gminny Turniej Piłki 
Nożnej Szkół Podstawowych 
w Stanowicach odbył się 21 
września br. Patronat hono-
rowy objęli i uświetnili turniej 
swoją obecnością - Monika 
Wielichowska, poseł na Sejm 
RP i Wiesław Kilian, senator 
RP. 

Otwarcia turnieju dokonał 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia, życząc 
wszystkim zawodnikom sukce-
su, dobrej zabawy i gry fair play, 
a sędziom - jak najmniej pracy.

W turnieju uczestniczyły druży-
ny z 9 szkół podstawowych gminy 
Strzegom. Na murawie boiska po-
jawiło się 90 zawodników. Rezul-
taty turnieju nie były zaskakujące.  
Organizatorzy składają podzię-
kowania dla komentatora turnieju 
- Krzysztofa Kalinowskiego za 
dynamiczną relację, pełną profe-
sjonalnych treści. 

Organizatorami turnieju był 
OSiR Strzegom oraz Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Sta-
nowicach

GK

W sierpniu 2017 roku w Strze-
gomiu zostaną rozegrane Mi-
strzostwa Europy Seniorów we 
wszechstronnym konkursie ko-
nia wierzchowego. Uroczystość 
przekazania flagi FEI - Między-
narodowej Federacji Jeździeckiej 
odbyła się 13 września br. pod-
czas tegorocznych mistrzostw 
rozgrywanych w szkockim Blair. 
Strzegom reprezentowali - bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta oraz dyrektor zawodów 
Marcin Konarski.

Mistrzostwa Europy Senio-
rów są rozgrywane co dwa lata 
- w latach nieparzystych. Prawo 
organizacji tej imprezy FEI 
przyznało Strzegomiowi w lip-
cu 2014 roku. W Blair mało 
miejsce tradycyjne przekazanie 
flagi przez tegorocznego orga-
nizatora kolejnemu. Podczas 
uroczystości na trybunach była 
obecna królowa brytyjska Elż-
bieta II.

red 

Radość i walka fair play

Będzie wielkie wydarzenie

Organizatorem „Kamiennej Rzeźby” był Klub Sportowy Start Strzegom. Współ-
organizatorem – Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Powiat Świdnicki, Strzegomskie Centrum Kultury oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Wygrali najlepsi:
I miejsce zdobyła drużyna z PSP nr 4 ze Strzegomia;
II miejsce wywalczyła drużyna PSP nr 2 ze Strzegomia;
III miejsce zdobyła drużyna PSP z Goczałkowa.
Najlepszym strzelcem turnieju został Jakub Zator z PSP nr 4 w Strzegomiu, 
najlepszym bramkarzem - Dominik Czyczerski z PSP w Rogoźnicy, a najlep-
szym zawodnikiem - Mikołaj Baziuk z PSP nr 2. 

Mistrzostwa w Strzegomiu będą historycznym i bezprecedensowym wyda-
rzeniem. Po raz ostatni impreza tej rangi obyła się w naszej części Europy 
w Kijowie w 1973 roku. 

Gratulacje dla całej ekipy S12 za osiągnięte wyniki i ciężką pracę wykonaną 
w długich tygodniach przygotowań do jesiennych startów. Przed biegaczami 
jeszcze udział w Maratonie Poznań - 11.10.2015 r. i kilka innych startów 
w zawodach. Życzymy wszystkim zdrowia i powodzenia w pokonywaniu 
kolejnych kilometrów.
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Tereny rzemiosła produkcyjnego

Lokal mieszkalny Rusko 63/4

Loka mieszkalny Stanowice, ul. Świebodzka 12/4

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gminy 
Strzegom:
Działka niezabudowana nr 237, 
AM – 9, Obr. 2, położona w Strze-
gomiu przy ulicy Aleja Wojska 
Polskiego o powierzchni 1,4836 
ha, dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00051372/6. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 732.424,00 zł
Wadium - 74.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
24.11.2015 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom zatwierdzonym 

Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 listopada 
2004 r. przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem UR 1– te-
reny rzemiosła produkcyjnego.
Zgodnie z opinią Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu 
na nieruchomości działce Nr 237, 
AM-9, Obr. 2 przebiega nieczynna, 
wyłączona z eksploatacji sieć kana-
lizacji sanitarnej. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 05.03.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
14.05.2015 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
Gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 

97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19.11.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, 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 sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 

przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 

o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 4 o po-
wierzchni użytkowej 27,40 m² 
położony w budynku Rusko 63 

wraz z udziałem 1527/10000 
w częściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 156, 
AM - 1, Obr. Rusko  o powierzchni 
300 m2
Lokal mieszkalny nr 4 składa 
się z:
- pokoju o pow. 16,40 m2

- kuchni o pow. 11,00 m2

oraz pomieszczeń przynależnych: 
– dwóch piwnic o pow. 4,90 m2, 
3,70 m2 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści          14.400,00 zł Wadium  - 
1.500,00 zł Postąpienie – nie mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
05 .11 .2015 r.  o  godz.  10 00 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00047354/3, Nie-
ruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18 października 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrze-
cze przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MN 
- zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w strefie „ow” obserwacji 
archeologicznej.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 28.10.2015 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  02.11.2015 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-

lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu. Umowa 

notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 4 o po-
wierzchni użytkowej 24,86 m² 
położony w budynku w Stano-
wicach przy ul. Świebodzkiej 
12 wraz z udziałem 1151/10000 
w częściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 226/1, 
AM - 1, Obr. Stanowice  o po-
wierzchni 354 m2

Lokal mieszkalny nr 4 składa 
się z:
- pokoju o pow. 11,15 m2

- kuchni o pow. 8,80 m2

- pomieszczenia gospodarczego 
o pow. 4,91 m2 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 4.900,00 zł Wadium  - 500,00 
zł Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
05 .11 .2015 r.  o  godz.  10 30 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00026543/2, Nie-

ruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18 października 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części połu-
dniowo – zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Stanowice, 
Grochotów, Olszany, Modlęcin, 
Granica, Stawiska, Tomkowice, Go-
dzieszówek, przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest symbolem 
8 MU 17 zabudowa mieszkaniowo-
usługowa, strefa „ow” obserwacji 
archeologicznej.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 28.10.2015 r. 
w godzinach od 1040 do 1055.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  02.11.2015 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 

się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg 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 odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 

inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 

Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 

przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w for-
mie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz.U. z 2015 r. ,  poz. 782 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-

skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 

317/B/2015 i 318/B/2015, 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 
23 września 2015 roku oraz 
nr: 320/B/2015, 321/B/2015, 
3 2 2 / B / 2 0 1 5 ,  3 2 3 / B / 2 0 1 5 , 
3 2 4 / B / 2 0 1 5 ,  3 2 5 / B / 2 0 1 5 , 
3 2 6 / B / 2 0 1 5 ,  3 2 7 / B / 2 0 1 5 , 

3 2 8 / B / 2 0 1 5 ,  3 2 9 / B / 2 0 1 5 , 
3 3 0 / B / 2 0 1 5  3 3 1 / B / 2 0 1 5 , 
3 3 2 / B / 2 0 1 5 ,  3 3 3 / B / 2 0 1 5 , 
344/B/2015, 335/B/2015, 336/
B/2015, 337/B/2015 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 24 września 
2015 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały wywieszone 

na okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 308/B/2015, Nr 309, Nr 
310 Burmistrza Strzegomia z dnia 
15 września 2015 r.

Burmistrz Strzegomia InformujeBurmistrz Strzegomia Informuje
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w spotkaniu w um wystąpiły przedszkolaki z PP nr 3 w Strzegomiu

wystawa „Strzegomianie w świecie” cieszyła się dużym zainteresowaniem

wizyta w Kostrzy. w tle kamieniołom firmy Piramida

Gościem balu był m. in. wicemarszałek woj. dolnośląskiego tadeusz 
samborski

wzruszający wieczór poezji Jadwigi rudnickiej z Niemiec

Polonia w trakcie zwiedzania CaS Karmel w Strzegomiu

Sobotni Bal Polonijny będący punktem kulminacyjnym zjazdu

Pamiątkowe zdjęcie w Bazylice mniejszej w Strzegomiu

Uczestnicy IV Polonijnego Zjazdu Strzegomian przybyli z wielu stron świata do swojego – nie wahali się użyć tego stwierdzenia - ukochanego miasta. Uczucie, którego doświadczyli 
trudno opisać słowami. Na każdym kroku podkreślali, jak Strzegom wypiękniał. Zachwyciła ich kolorystyka elewacji w Rynku, ilość wyremontowanych dróg i wiele inwestycji, które 
realizowane były w ostatnim okresie. Zaznaczali, że Strzegom zmienił się zdecydowanie na lepsze w stosunku do czasów, kiedy emigrowali, a ludzie są bardziej pogodni i zadowoleni. 
Poniżej przedstawiamy fotorelację z pobytu strzegomskiej Polonii w mieście swojego pochodzenia. 

Było pięknie i nostalgicznie


