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StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
Budują Delfinka 

Mimo niekorzystnej aury, 
prace związane z  budową 
przyszkolnej pływalni „Dol-
nośląski Delfinek” w Strze-
gomiu posuwają się do przo-
du. Kiedy otwarcie? 
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StrzeGom
Po Barbórce

Strzegomskie obchody 
barbórkowe były okazją do 
złożenia okolicznościowych 
życzeń i  wręczenia odzna-
czeń branżowych. 
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StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 
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W sKrócie:

Pięć lat 

Punkt Przedszkolny „Sło-
neczna Kraina” z Żółkiew-
ki świętował w  listopadzie 
swoje 5. urodziny. Wszyst-
kiego najlepszego! 

Przyjazna Gmina 

Gmina Strzegom otrzy-
mała tytuł „Gminy Przyja-
znej Inwestorowi” przyznany 
przez Dolnośląską Agencję 
Współpracy Gospodarczej 
we Wrocławiu wraz z Polską 
Agencją Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych. 

Świątecznie 

Cały Strzegom stroi się na 
Święta Bożego Narodzenia. 
Piękne dekoracje można 
dostrzec nie tylko na tere-
nie miasta, ale i w Urzędzie 
Miejskim. 
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Choć zorganizowanego Sylwestra nie będzie, to jednak będzie można 
zobaczyć efektowny pokaz sztucznych ogni.

Jest to już szósta inwestycja 
dofinansowana w ramach rzą-
dowego programu „Schetynów-
ka” w  gminie Strzegom– tym 
razem o wartości ok. 8 mln zł. 
Dofinansowanie w  wysokości 
ok. 3 mln zł gmina Strzegom 
otrzymała z  „Programu roz-
woju gminnej i  powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”. Ulice Kościuszki, 
Ofiar Katynia oraz Promenada 

zyskały nowe nawierzchnie, 
zjazdy, krawężniki, chodniki 
oraz miejsca postojowe z praw-
dziwego zdarzenia. Strzego-
mian z  pewnością ucieszył 
fakt, że powstały - tak bardzo 
oczekiwane - ścieżki rowero-
we. Całości dopełniło nowe 
oświetlenie, ławki parkowe, 
jak również kosze na śmieci 
oraz monitoring. Uroku dodały 
nowe nasadzenia krzewów.

Z przebudowy dróg niezwykle 
zadowoleni są nasi mieszkańcy. – 
W końcu nasze ulice wyglądają jak 
należy. Całość prezentuje się nie-
zwykle okazale. Jestem pewny, że 
poprawi się również bezpieczeń-

stwo pieszych i przejeżdżających 
tędy aut. Ja szczególnie się cieszę 
z nowo powstałych parkingów dla 
samochodów – podkreśla Piotr 
Kania, mieszkaniec ul. Kościuszki. 

tW

Przypomnijmy, pierwszy Syl-
wester został zorganizowany 
w 2011 r. W sumie odbyło się 
pięć edycji. Początkowo zabawa 
sylwestrowa cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem, jednak 
od jakiegoś czasu mieszkańcy 
naszego miasta coraz rzadziej 
chcieli witać Nowy Rok na 
strzegomskim Rynku.

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
wraz z radnymi Komisji Kultury, 
widząc słabnące zainteresowanie 
Sylwestrem, uzgodnili, że lepiej 
będzie, gdy impreza się nie od-

będzie, a środki, które były prze-
znaczane na jej organizację, zo-
staną spożytkowane na inny cel.  
– Rok 2016 witała garstka osób. 
Dla tak małej liczby mieszkań-
ców organizacja Sylwestra mija 
się z celem. Dlatego decyzja mo-
gła być tylko jedna – podkreśla 
burmistrz.

Strzegomianom pozostanie 
więc świętowanie Nowego 
Roku na prywatkach lub sko-
rzystanie z  oferty prywatnych 
przedsiębiorców. 

tW

Wielka metamorfoza

nie będzie sylwestra na strzegomskim rynku

Ulice zyskały nowy wygląd. Poprawi się również bezpieczeństwo w tym miejscu

Mieszkańcy będą jednak mogli zobaczyć efektowny pokaz sztucznych ogni

Zakończona właśnie gruntowna przebudowa trzech strzegomskich ulic była nie-
zwykle potrzebna. Cieszy fakt systematycznej poprawy infrastruktury drogowej 
naszego miasta. Jeszcze w tym roku dowiemy się, czy gmina Strzegom otrzyma 
dofinansowanie na przebudowę ul. Paderewskiego i ul. Matejki w 2017 r.

Władze naszego miasta – po konsultacjach z  Komisją 
Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Strzego-
miu - podjęły decyzję o  nieorganizowaniu w  tym roku 
Sylwestra na strzegomskim Rynku. Głównym powodem 
jest słaba frekwencja i duże koszty organizacji imprezy. 

Zakończyła się największa tegoroczna inwestycja drogowa związana z przebudową trzech strzegomskich ulic: Kościuszki, 
Ofiar Katynia oraz Promenada, łączących się z drogą wojewódzką nr 374. Dzięki tej inwestycji północna część Strzegomia 
całkowicie zmieniła swoje oblicze. 
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Św. Mikołaj pojawił się 
na inauguracji sezonu 
łyżwiarskiego na „Bia-
łym Orliku” w Strzego-
miu, wręczając małym 

sportowcom słodycze. 
Wstęp w tym dniu 

dla wszystkich 
był darmowy. 

W uroczystości otwarcia sezo-
nu na lodowisku uczestniczyli 
m. in.: burmistrz Strzegomia 

- Zbigniew Suchyta, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 

- Tomasz 

Marczak i  dyrektor OSiR-
-u  - Grzegorz Luszawski. 
Burmistrz Strzegomia życzył 
dzieciom bezpiecznej jazdy na 
łyżwach i  zaprosił do częstego 
korzystania z „Białego Orlika”. 
Dodajmy, że ceny biletów - 
w porównaniu do roku ubiegłe-

go - nie uległy zmianie.

W niezwykle pięknej scenerii – przy padającym śniegu – odbyły się Mikołajki pod Urzędem Miejskim w Strzegomiu. Św. Mikołaj i jego pomocnicy przybyli do naj-
młodszych strzegomian …wozem militarnym. Dla dzieci przygotowano różne atrakcje, wśród których znalazły się liczne konkursy, prezenty, tańce oraz piosenki. 
Trzeba przyznać, że frekwencja była naprawdę spora! Głównym punktem było jednak zapalenie światełek na największej strzegomskiej choince. Na zakończenie 
tego radosnego dnia mali strzegomianie obejrzeli bajkę „Wilk w owczej skórze” w kinie SCK.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

mikołajkowo w strzegomiu
Tym razem św. Mikołaj przyjechał wozem militarnym, a na zakończenie spotkania z nim dzieci obejrzały bajkę „Wilk w owczej skórze” w kinie SCK

6 stycznia 2017 r. ulicami 
Strzegomia przejdzie 2. Orszak 
Trzech Króli. Pierwszy orszak 
tak zachwycił mieszkańców, że 
władze Strzegomia wspólnie 
z  parafią pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki Bo-
skiej Szkaplerznej z Góry Kar-
mel i Strzegomskim Centrum 
Kultury postanowiły kontynu-
ować tę wspaniałą ideę. 

Pierwsza edycja tego histo-
ryczno-religijnego wydarze-
nia przebiegła w  przepięknej 
i głęboko religijnej atmosferze. 
Strzegomski orszak, dzięki 

pracy i  zaangażowaniu setek 
ludzi, zyskał niepowtarzalną 
oprawę. Przebrane dzieci wraz 
ze swoimi ojcami - rycerzami 
trzykrotnie okrążyły Rynek, 
przyprowadzając kolejnych 
Królów - Kacpra z  Europy, 
Melchiora z  Azji i  Baltazara 
z Afryki. W międzyczasie zo-
stały odegrane scenki teatralne, 
w  których uczestniczyła mło-
dzież i dzieci ze strzegomskich 
placówek oświatowych. Uroku 
orszakowi dodały piękne stroje, 
w  które przebrane były dzieci 
i ich ojcowie. 

Będzie ii strzegomski Orszak

Podczas gali będzie można 
usłyszeć obdarzonych wspa-
niałymi głosami, fantastycznych 
solistów operowych. Towarzy-
szyć im będą wybitni, polscy 
kameraliści młodego pokolenia, 
występujący na co dzień z naj-
lepszymi orkiestrami i dyrygen-
tami w Polsce i Europie. 

Tej gali nie można przegapić, 
na scenie pojawią się laureaci 
międzynarodowych konkursów 
muzycznych, wirtuozi skrzypiec, 
fortepianu, wspaniali soliści 
polskiej estrady. Zabrzmią naj-
większe przeboje króla wal-
ca - Johanna 

Straussa, nie zabraknie także 
popisowych arii z  najsłynniej-
szych operetek „Zemsta nietope-
rza”, „Baron cygański”, „Wesoła 
Wdówka”, „Księżniczka Czar-
dasza” oraz „Kraina Uśmiechu”. 
Publiczność usłyszy m.in.: 

Walc „Nad Pięknym Modrym 
Dunajem”, Arię Barinkaya 
„Wielka sława to żart”, 

Duet wszech czasów „Usta 
milczą dusza śpiewa” czy polkę 
„Tritsch- Tratsch”. 

Zapraszamy serdecznie!

zaproszenie na noworoczny Koncert Wiedeński
Koncert nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów w Wiedniu

Dzień Objawienia Pańskiego, potocznie zwany Świętem Trzech Króli, stanowi 
bardzo ważny punkt w kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego. Od wielu 
już lat w wielu polskich miastach i miejscowościach odbywają się Orszaki Trzech 
Króli, czyli uliczne jasełka połączone z kolędowaniem. Z roku na rok ta cenna 
inicjatywa zyskuje coraz większą liczbę zwolenników, stając się niewątpliwą 
atrakcją dla społeczności lokalnej.

Bilety 60 zł: Kasa Strzegomskiego Centrum Kultury (ul. Paderewskiego 36)
rezerwacje: 74 649 44 00/01, grupy: 504 091 909
bilety online: www.ebilet.pl, www.eventim.pl
 oraz w sieciach: Empik, Media Markt, Media Expert, Saturn

Soliści operowi, którym towarzyszyć będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia wystąpią w  Strze-
gomiu podczas Noworocznego Koncertu Wiedeńskiego. Koncert odbędzie się 5 stycznia 2017 r. o godz. 19.00 
w Strzegomskim Centrum Kultury.

6 grudnia to bardzo ważna data dla wszystkich dzieci, które w tym dniu otrzymują wiele 
prezentów. Św. Mikołaj oczywiście nie zapomniał o małych strzegomianach, odwiedzając 
ich na lodowisku i pod Urzędem Miejskim w Strzegomiu. 
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

grudzień 2016 r. 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

04.12 – 10.12 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

11.12 – 17.12 Vademecum ul. Rynek 44 74/ 855-52-06

18.12 – 24.12 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

Kiedy dyżury naszych aptek? stypendia za osiągnięcia Warto tego posłuchać
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 15 grudnia 2016 r. uczniowie 
i studenci, którzy osiągnęli wybitne 
osiągnięcia w nauce i sporcie, mogą 
składać wnioski o przyznanie im 
stypendium. 

Stypendia przyznawane są 
szczególnie uzdolnionym uczniom 
i  studentom do 25. roku życia, 
którzy posiadają udokumento-
wane osiągnięcia w konkursach 
i  olimpiadach ogólnopolskich, 
wojewódzkich oraz powiatowych 
dotyczące laureatów, jak i finali-
stów, a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przeciętne 

osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
kultury, sportu, muzyki, plastyki, 
literatury itp.

Celem stypendiów jest wspie-
ranie rozwoju młodych talen-
tów i promocja najzdolniejszych 
uczniów i studentów. 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w  Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział Obsługi Interesantów, par-
ter- pokój nr 15 tel.74/8560-573
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 
74/8560-587

Już od kilku miesięcy można 
słuchać w  Internecie rozgło-
śnię Radio Sudety 24, 
która m. in. promuje 
wydarzenia z gminy 
Strzegom.

Od poniedziałku 
do piątku między 
8:00 a 11:00 na antenie 
pojawia się audycja na żywo 
– „Radio Budzi Ludzi”, a w niej 
o godzinie:
- 8:15 - Echa Regionu
- 8:30 - Prognoza Pogody
- 8:45 - Przegląd Prasy

- 9:00 - Informacje Lokalne
- 9:15 - Na Ważny Temat

- 10:15 - To Warto Wie-
dzieć

Pro g r a m  „ Na 
Ważny Temat” jest 
powtarzany o  go-
dzinie: 13:15, 16:15 

i  19:15, a  program 
„To Warto Wiedzieć” 

o godzinie: 14:15, 17:15 i 20:15. 
Radio nadaje swój sygnał w In-
ternecie pod adresami www.
radiosudety24.pl oraz www.
radiostrzegom.pl. 

Już po raz trzeci spotkali 
się na zabawie integracyjnej 
zorganizowanej przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Strzego-
miu uczestnicy WTZ Świdni-
ca, WTZ Wałbrzych, delegacje 
zaprzyjaźnionych uczniów 
z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum 
nr 2 ze Strzegomia oraz – po 
rocznej przerwie - uczniowie 
z Gimnazjum z Jaroszowa.

Całej zabawie przygrywał 
niesamowity zespół FENIX, 
który porwał do tańca wszyst-
kich uczestników zabawy. Ka-
dra zorganizowała zabawy 
i  konkursy, w  których brali 
udział zaproszeni goście. Każ-
dy uczestnik konkursu został 
słodko nagrodzony.

- Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również: zastępca bur-
mistrza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski ze słodkościami 

od burmistrza Zbigniewa 
Suchyty, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich w UM 
w  S tr z egomiu -  L uc y na 
Krzak, zaprzy jaźniona ze 
strzegomskimi warsztatami 
- Maria Michalec, wicedyrek-
tor Zespołu Szkół Specjalnych 
ze Świdnicy - Katarzyna 
Gołąbek oraz kierownicy 
zaprzyjaźnionych warsztatów 
– informuje Sabina Kubacka, 
kierownik WTZ w  Strze-
gomiu. - Impreza odbyła 
się w  Restauracji „Stragona” 
w Strzegomiu, dzięki uprzej-
mości państwa Pylaków, któ-
rzy od trzech lat umożliwiają 
nam zorganizowanie zabawy 
integracyjnej, która z  roku 
na rok liczy coraz to więcej 
uczestników – podsumowuje 
Sabina Kubacka.

red

zabawa integracyjna WTz

Wykonano już wszystkie 
fundamenty i część ścian fun-
damentowych oraz częściowo 
przyłącza do mediów dla bu-
dowanego obiektu. Planowany 
koszt wykonania całej inwesty-
cji wynosi ok. 8 mln zł. Gmina 
pozyskała na ten cel dotację 
z  budżetu województwa dol-
nośląskiego w  wysokości 1,25 

mln zł w  ramach pilotażowe-
go programu budowy małych 
przyszkolnych krytych pływalni 
pn. „Dolnośląski Delfinek” oraz 
dotację z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 1,3 mln 
zł w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego. 

tW

rośnie nam Delfinek
Kryta pływalnia stanie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu

W 1946 r. ówcześni mieszkańcy 
ufundowali tam tablicę w języku 
polskim z inskrypcją: „Chryste, 

błogosław naszej piastowskiej 
ziemi, którą raczyłeś nam wrócić! 
Wdzięczni parafianie. Strzegom, 

4 grudnia 1946 r.”. W ten sposób 
wyrazili swoje podziękowanie 
Bogu, jednocześnie zawierzając 

mu swoje dalsze losy w tym 
miejscu. Pomnik zwieńczony 
krzyżem pierwotnie poświęcono 
mieszkańcom Grabów, którzy po-
legli w czasie I wojny światowej w 
latach 1914 - 1918. O tym głosiła 
inskrypcja w języku niemieckim.

W niedzielnej uroczystości 

wzięli udział burmistrzowie 
Strzegomia: Zbigniew Suchyta i 
Wiesław Witkowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej – Tomasz 
Marczak, radni Rady Miejskiej 
– Janusz Flaman, i Krzysztof 
Kaszub, ks. prałat Marek Ba-
buśka, społeczność PSP nr 3 w 
Strzegomiu na czele Agnieszką 
Łukaszonek, dyrektorem szkoły, 
oraz mieszkańcy.

W ostatnim okresie to kolejna 
uroczystość, która odbyła się na 
terenie Grabów. Przypomnijmy, 
że 8 czerwca 2014 r. odprawiono 
tam polową mszę św. i odsłonięto 
tablicę pamiątkową ku czci Jana 
Pawła II. Natomiast 29 listopada 
2015 r. odsłonięto obelisk z tabli-
cą upamiętniającą 760. rocznicę 
istnienia tej dzielnicy Strzegomia.

tW

Graby: uczczono okrągłą rocznicę
Na uroczystości nie mogło zabraknąć władz miasta, mieszkańców i społeczności PSP nr 3 w Strzegomiu na czele Agnieszką Łukaszonek, dyrektorem szkoły

Mała kryta pływalnia „Delfinek” będzie posiadać 4-torową nieckę basenową o 
wymiarach 8,5 x 16,67 m i głębokości od 0,9 do 1,35 m, a także brodzik do 
zabaw dla dzieci ze ślizgawką wewnętrzną oraz niewielki kompleks odnowy 
biologicznej, w skład którego wejdą: sauna sucha i mokra oraz sauna infrared 
na podczerwień oraz jacuzzi.

Mimo niekorzystnej aury, prace związane z budową przy-
szkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Strzegomiu 
posuwają się do przodu. Wykonawcą inwestycji jest Przedsię-
biorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z o.o. z 
Wrocławia. Obiekt powinien być gotowy do końca 2017 r.

Mieszkańcy strzegomskiej dzielnicy Graby nie zapomnieli o 70. rocznicy umieszczenia 
pamiątkowej tablicy na pomniku przy ul. Dolnej związanej z osiedleniem się na tych zie-
miach. Uroczystość złożenia wieńców i kwiatów odbyła się 4 grudnia br., w dniu w którym 
przypada liturgiczne wspomnienie św. Barbary.

Inicjatorem tej i innych uroczystości na Grabach jest Piotr Maciejewski.
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Strzegomskie obchody bar-
bórkowe to doskonała okazja, 
by wspólnie mogli spotkać się 
przedstawiciele środowiska 
kamieniarzy i górników-skal-
ników. „Barbórka” rozpoczęła 
s ię od przemarszu wokół 
strzegomskiego Rynku, przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Dętej z Wałbrzycha. Po jego 
zakończeniu wszyscy udali 
się do sali Strzegomskie-
go Centrum Kultury II, by 
świętować podczas tra-
dycyjnej karczmy piwnej. 
W trakcie piątkowej uro-

czystości nie 

mogło oczywiście zabraknąć 
okolicznościowych życzeń 
i odznaczeń branżowych.

Wśród zaproszonych gości 
byli m. in.: Miranda Ptak 
- zastępca dyrektora Okrę-
gowego Urzędu Górniczego 
we Wrocławiu, Leszek Loch 
–  dyrektor  Dolnośląskie j 
Służby Dróg i Kolei, ks. kano-
nik Marek Żmuda - kapelan 
górników-skalników i kamie-
niarzy diecezji świdnickiej 

oraz władze samorządo-
we Strzegomia.

tW 

Strzegomianie w złotoryjskiej 
fabryce zwiedzili wszystkie etapy 
produkcji bombek. Zakupili rów-
nież piękne okazy do swoich do-
mów. Następnie udali się w dalszą 
trasę, gdzie na bazaltowym, po-
wulkanicznym stromym zboczu 
(389 m n. p. m.) w malowniczej 
scenerii wznosi się bajeczna 
budowla – Zamek Grodziec. – 
Wraz z przewodnikiem przeszli-
śmy się po korytarzach i gankach 
zamku aż do wież widokowych. 
Warto było wspiąć się i zobaczyć 
piękną okoliczną panoramę. 
W drodze powrotnej do autobusu 
zbieraliśmy opieńki. Z pieśnią na 
ustach zadowoleni wróciliśmy do 
domów – podkreślają emeryci 
i renciści ze Strzegomia. 

red

Już po Barbórce

Wycieczka z cyklu „spotkania środowe”

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia branżowe i złożono okolicznościowe życzenia

Do złotoryjskiej fabryki wybrali się strzegomscy emeryci, którzy zobaczyli wszystkie etapy produkcji bombek

Zakończyły się prace związa-
ne z remontem i dociepleniem 
Remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzegomiu. Dodat-
kowo wyremontowano schody 
prowadzące do remizy od strony 
podwórka. Koszt modernizacji 

obiektu wyniósł ok. 133 tys. zł, 
a wykonawcą zadania była firma 
THERM-BUD z Wałbrzycha. 
Remiza zyskała nowy wizeru-
nek, od teraz będzie bardziej 
energooszczędna. 

red

Miłą niespodziankę sprawił 
Św. Mikołaj społeczności 
Publicznego Przedszkola nr 
2 w  Strzegomiu im. Misia 
Uszatka. Placówka otrzymała 
pralkę oraz suszarkę bębnową 

od firmy Electro-

lux Poland Sp.z o.o w Warsza-
wie. – Bardzo dziękujemy. To 
prawdziwy prezent, z którego 
bardzo się cieszymy – mówi 
dyrektor przedszkola, Wie-
sława Górka. Mamy nadzieję, 

że ofiarowany sprzęt bę-
dzie dobrze i  jak 

n a j d ł u ż e j 
s ł u ż y ł 
p r z e d -
szkolu. 

red

23 listopada 2016 r. w Biblio-
tece Publicznej w  Strzegomiu 
odbyło się spotkanie strzegom-
skich seniorów z kronikami ziemi 
strzegomskiej prowadzonymi od 
lat 60-tych.

 - Na dobry początek obej-
rzeliśmy film dokumentalny 
nakręcony w  naszej bibliotece 
w  2013 r. pt.: „Strzegom na 
kartach kroniki”, który pokazuje 
dzieje kronikarstwa i osób , które 
się nim zajmowały na przestrzeni 
lat na ziemi strzegomskiej. Na-
stępnie zaprezentowano wydania 
książkowe poświęcone historii 
Strzegomia, po czym przeszli-

śmy do rozmowy o  sposobie 
doboru materiałów do kronik 
i  technikach ich prowadzenia – 
relacjonuje Katarzyna Wójcik, 
dyrektor Biblioteki. Seniorzy 
obejrzeli Kroniki Ziemi Strze-
gomskiej, które początkowo 
prowadził Walenty Wyrwa, 
a obecnie Krzysztof Kalinowski. 
Strzegomianie z wielkim zacie-
kawieniem i sentymentem werto-
wali kroniki, odnajdywali w nich 
dawne fotografie, swoje, swoich 
znajomych, przypominali sobie 
słynne czyny społeczne i  inne 
zdarzenia, imprezy upamiętnione 
na kartach kronik.

remiza jest już jak nowa

Prezenty od Św. mikołaja

seniorzy i kroniki strzegomia 

4 grudnia br. o godz. 13.00 w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu od-
była się msza św. w intencji górników–skalników i kamieniarzy.

Na przełomie listopada i  grudnia w  Polsce odbywają 
się uroczystości barbórkowe związane z przypadającym 
4 grudnia liturgicznym wspomnieniem św. Barbary. 
Strzegomska Barbórka miała miejsce w piątek, 25 listo-
pada br. Jej organizatorem kolejny już raz było Stowa-
rzyszenie Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych 
w Strzegomiu.

Członkowie strzegomskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 16 listopada br. udali się na wycieczkę do 
Fabryki Bombek w Złotoryi i Zamku Grodziec.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

zygmunt: na ul. kościuszki zro-
biono półmetrowej wysokości próg 
zwalniający, pomimo że jest bez-
pośrednio przy skrzyżowaniu. jak 
rozumiem, jest to zgodne z przepi-
sami. jeśli tak,  to dlaczego nie chce 
pan zrobić spowalniaczy na ul. 3 
maja? tu nawet chodników nie 
ma, a kierowcy poruszają się ze 
znacznymi prędkościami. Proszę 
zrobić kilka garbów, zwłaszcza 
w pobliżu sklepu jagiełły. 

Przecież jest spowalniacz na 
ul. 3 Maja. Nie można stawiać 
spowalniaczy co 100 m. W całym 
mieście obowiązują ograniczenia 
prędkości do 50 km/h. Jeśli jest 
jakiś kierowca, który łamie no-
torycznie ten przepis na ulicy 3 
Maja, to proszę o informację, bo 
chyba w tym problem. Ja jeżdżę 
do mechanika i nie rozumiem, jak 
tam można rozwinąć jakąś więk-

szą prędkość. Myślę, że to chodzi 
o pirata, którego pan zna. Co do 
półmetrowego progu, to znaczna 
przesada. Nie mierzyłem, ale na 
pewno nie ma pół metra.

jacek: Panie burmistrzu. jak co 
roku ul. wodna jest naprawiana, 
czyli nawożony żwir i rozciągany, 
za co z góry dziękuję. Ale czy nie 
można tej drogi podebrać, tak aby 
zrównać ją z  przydrożnym ro-
wem, aby woda ściekała do niego. 
Przecież po remoncie drogi mija 
kilka tygodni i jest to samo. A na 
naprawę trzeba czekać kolejny rok. 
osiedle się rozbudowuje. jak pan 
przyjedzie na tę ulicę, to zrozumie 
dlaczego dręczę pana pytaniami. 
teraz będzie zima i jak mamy po 
niej jeździć. tym bardziej, że tą 
drogą również jeżdżą mieszkańcy 
ulicy rybnej i 3 maja. 

Ulice: Rybna i  3 Maja mają 
dojazd z  innej strony. Jeśli pan 
przeczyta dzisiejsze pytania i od-
powiedzi, to zauważy pan, że gros 
pytań to drogi. Są 22 wsie i duże 
miasto. Nasza polityka remontowa 
jest taka, że w pierwszej kolejno-
ści remontowane są drogi, które 
otrzymują dotacje zewnętrzne. 
Przykład to drogi w  centrum 
Strzegomia: Jeleniogórska, Gór-
nicza, Wałbrzyska, Szarych Sze-
regów, Ofiar Katynia, Kościuszki, 
Promenady. W 2017 roku – ul. Pa-
derewskiego. Tak też jest na wsiach 
- drogi, które otrzymują dotację. 
Kwestia urządzenia ul. Wodnej to 
odległy temat, gdyż wcześniej na 
pewno będzie remont ul. 3 Maja 
i Rybnej. Uwagi co do zrównania 
z  rowem zostały przekazane do 

Wydziału Komunalnego celem 
przemyślenia i jeśli jest to zasadne, 
to będzie wykonane. 

jachu1965: moje pytanie doty-
czy sławetnej drogi w  kierun-
ku nowego osiedla domków. Po 
ostatniej naprawie z  początku 
czerwca nie ma śladu. obecnie 
jest dużo gorzej niż pół roku 
temu. dziury są takie, że nie 
można już praktycznie poruszać 
się z  prędkością wyższą niż 10 
km/h. moi znajomi nie chcą mnie 
odwiedzać, bo boją się uszkodzeń 
swoich pojazdów. Proszę o inter-
wencję w tej sprawie. wstyd mi, 
że muszę poruszać się po czymś 
takim. Pozdrawiam i  liczę na 
jakieś działania.  

Droga  w najbliższych dniach 
zostanie doraźnie wyremonto-
wana. Sytuacja ta trwa już 71 
lat.  Wielokrotnie pisałem, że 
nie mogę zrealizować wszystkich 
trudnych spraw, szczególnie dro-
gowych, chodnikowych i oświe-
tleniowych od ręki. Olszany to 
wieś, w której w ostatnich trzech 
latach zrealizowano największe 
i najwięcej inwestycji drogowych 
- dwie drogi dojazdowe za rzeką, 
przebudowa mostu w  dolnej 
części Olszan oraz wspólnie z po-
wiatem wyremontowano drogę 
od początku Olszan w  stronę 
Stanowic. W gminie są 22 wsie 
i bardzo duże miasto, dlatego nie 
mogę inwestycji prowadzić tylko 
w  jednej wiosce. Lista potrzeb 
jest bardzo długa, ale jak myślę - 
zauważa pani, że jest realizowana 
w dużym tempie. Przyjdzie czas 
także na tę ulicę. 

strzegomianka: witam, chciałam 
się zapytać, dlaczego na końcu ul. 
kościuszki przed zjazdem do ul. 
legnickiej jest tak wąski chodnik. 
idąc od rynku, bezpieczniej jedzie 
się wózkiem prawą stroną, gdyż nie 
ma ścieżki rowerowej. zachowano 
szerokość pasa zieleni kosztem wy-
godnego chodnika. Proszę spraw-
dzić, póki można jeszcze na tym 
etapie to zmienić. Pozdrawiam.

Niezbyt rozumiem pytanie. 
Uważam, że chodnik, który skręca 
od ul. Legnickiej do przystan-
ku PKS był dawno oczekiwany 
przez mieszkańców i  są zacho-
wane parametry, które obowiązują 
w budownictwie. Myślę także, 
że pani spostrzeżenia dotyczące 
chodnika od Rynku już minęły, 
kiedy budowa została ukończona. 
Zawsze w czasie budowy jest dużo 
trudnych momentów, lecz w tej 
chwili zbieramy bardzo dużo gra-
tulacji i podziękowań za remont 
ulicy Kościuszki, Ofiar Katynia 
i Promenada. W roku 2017 prze-
prowadzony zostanie remont ul. 
Paderewskiego i ul. Kasztelańskiej. 
Z dużych i  strategicznych ulic 
zostanie do przebudowy ul. Dolna. 

karolina: witam panie burmi-
strzu. z  trójką dzieci i  mężem 
staram sie o  mieszkanie komu-
nalne, ale niestety - jak sam pan 
wie - o mieszkanie jest ciężko. są-
siadka wraz z mężem mieszka na 
mieszkaniu komunalnym - ponad 
50 m kw., dwa pokoje, kuchnia 
łazienka, gdzie jeden pokój w ogóle 
nie używają. Pani często wyjeżdża 
za granicę i nie ma jej po kilka 
miesięcy, więc wtedy mieszka na 

tym mieszkaniu tylko jedna osoba. 
jak to jest możliwe, że nie ma dla 
ludzi mieszkań komunalnych, 
gdzie są małe dzieci i  rodziny 
wielodzietne i mogą tylko marzyć 
o  tym mieszkaniu. jest listopad, 
pani już wyjechała za granicę. Pan, 
znając sytuację, również wyjedzie 
za panią i mieszkanie zostaje puste. 
czy to jest sprawiedliwe?

Sąsiadka pewnie ma umowę 
najmu z gminą i opłaca czynsz. 
Gmina nie ma prawa i nie jest 
od tego, by ingerować w  takich 
sytuacjach. Jako gmina zgłosiliśmy 
chęć przekazania dwóch działek 
budowlanych na ulicy Szarych 
Szeregów i Kasztelańskiej do pro-
gramu „Mieszkanie Plus”. Mam 
nadzieję, że poprawi to zdecydowa-
nie sytuację rodzin. W pani przy-
padku program „500 plus” i praca 
obojga pozwali na wynajem takiego 
mieszkania i wysoki komfort życia. 
Niestety, mieszkań komunalnych 
jest bardzo mało i będzie jeszcze 
mniej. Przygotowujemy się do 
remontu budynku na Hotelach 
w Jaroszowie, co pozwoli skrócić 
trochę listę oczekujących. 

jan: witam panie burmistrzu. 
mam pytanie dot. budowy ob-
wodnicy strzegomia w ciągu dróg 
w374 i dk5. czy ta inwestycja 
będzie realizowana? jeśli tak, to 
kiedy? Pozdrawiam.

Obecnie jesteśmy na liście re-
zerwowej inwestycji, które mają 
być realizowane przez Urząd 
Marszałkowski. Jest szansa, je-
śli będą duże oszczędności na 
kontraktach, które w  tej chwili 
zaczęły być realizowane. Moje 

obserwacje są też takie, że nasza 
obwodnica stanie się ważnym 
łącznikiem Kłodzka, Dzierżo-
niowa i Świdnicy z S-3, kiedy 
zostanie wybudowana, a to jeszcze 
dwa lata. Aktualnie, jak pan pewno 
zauważył, koncentrujemy się na 
remoncie drogi wojewódzkiej. 
W roku 2017 będzie remontowa-
ny jej ostatni odcinek, czyli ulica 
Kasztelańska. Pragnę zapewnić, że 
czynimy wiele starań, by o naszej 
inwestycji pamiętano w Urzędzie 
Marszałkowskim. 

osiedle wschód: Panie burmistrzu, 
czy wysypisko śmieci obok stacji 
shell, po drugiej stronie drogi nr 5, 
nie zagraża środowisku? nie wy-
gląda to na niwelację, czy utwar-
dzenie, ponieważ wyrzucane są 
różnego rodzaju odpady? drugie 
pytanie dotyczy komisu samocho-
dowego przy ul. gronowskiej. czy 
to nie jest teren, na którym powinno 
być tylko mieszkalnictwo, a  nie 
działalność gospodarcza?

Co do pierwszego pytania, 
sprawa dość dawno skierowana 
została do Powiatowego Nadzoru 
Budowlanego. Po decyzjach tego 
organu gmina rozpoczęła swoje 
czynności. Problem jest w  tym, 
że właściciel nie wie, kto wywozi 
te odpady na jego teren. Muszę 
państwa poprosić o pomoc, by go 
przyłapać. Co to jest, że na teren 
właściciela ktoś podrzuca te odpa-
dy, a on nic nie wie. Monitorujemy 
tę sprawę i  myślę, że skończy 
się ona w sądzie. Co do drugiej 
sprawy, to informowałem strony 
o  sposobach i  możliwościach 
działań w tym temacie. 

Czas realizacji projektu od 
1 października 2016 r. do 31 
lipca 2018 r. Całkowita wartość 
projektu - 818 199,38 zł, w tym 
środki pochodzące z Unii Euro-
pejskiej - 695 469,47 zł.

Wsparcie skierowane zostało 
do szkół o  najsłabszych wy-
nikach edukacyjnych poprzez 
rea l i z ac ję  z a jęć 
matematycznych 
i  przyrodniczych 
m e t o d ą 
eksper y-
m e n t u . 

- W ramach zadania przepro-
wadzone zostanie szkolenie dla 
nauczycieli „metodą projektu 
i eksperymentu z wykorzysta-
niem narzędzi TIK”. Szkolenia 
będą miały charakter warszta-
tów prowadzonych metodami 
a k t y w n y m i 
(ćwiczenia 

indywidualne i  grupowe, gry 
szkoleniowe itp.). W szkołach 
od października rozpoczęto 
dodatkowe zajęcia dydaktyczno 
- wyrównawcze i  rozwijające 
kompetencje z  matematyki 
i przedmiotów przyrodniczych 
dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów – informu-
je Anna Góralska, zastępca 
naczelnika Wydziału Oświaty 
w UM w Strzegomiu i kierow-
nik projektu. 

W  ramach projektu 8 pra-
cowni zostanie doposażonych 
w  sprzęt umożliwiający pracę 
z  uczniami nowoczesnymi 
metodami. Pracownie utwo-
rzone zostaną w następujących 
placówkach: matematyczne 
w  PSP Olszany, PSP nr 3 
i Gimnazjum nr 1 oraz przy-
rodnicze w  Gimnazjum nr 
1. Ponadto powstaną dwie 
międzyszkolne pracownie ma-
tematyczne i  przyrodnicze 
w  ZSP w  Jaroszowie i  ZS 
w Goczałkowie.

Wsparcie dla szkół o najsłabszych wynikach
29 listopada br. gmina Strzegom podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania 
„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przy-
rodniczych w szkołach gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez 
stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.”

W ramach projektu 8 pracowni zostanie doposażonych w sprzęt umożliwiający pracę z uczniami nowoczesnymi metodami

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie 
przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach gminy Strzegom o najsłabszych wynikach 
edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.”
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14 grudnia br. o godz. 15.00 
w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu odbędzie się XXVIII 
sesja Rady Miejskiej  w 
S tr z egomiu w kadencji 
2014 - 2018.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku 

obrad.
4. P r z y j ę c i e  p r o t o k o ł u 

z  XXVII/16 sesj i  Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu 
odbytej w dniu 8 listopada 
2016 r.

5. Powołanie Komisji Wnio-
skowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian wieloletniej pro-

gnozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2016-
2025,

b) zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2016 rok,

c) zmieniająca uchwałę Nr 
66/16 Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu z  dnia 22 
czerwca 2016 r. w sprawie 
nadania nazwy dla ronda 
położonego w  Strzego-
miu,

d) ustalenia trybu udziela-
nia i  rozliczania dotacji 
niepublicznym oraz pu-
blicznym szkołom, przed-
szkolom i innym formom 
wychowania przedszkol-

nego prowadzonym przez 
osoby fizyczne i  prawne 
oraz trybu i zakresu kon-
troli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywa-
nia,

e) zarządzenia wyborów 
u z u p e ł n i a j ą c y c h  n a 
członków Rady Sołec-
kiej na terenie Sołectwa 
Jaroszów.

7. Sprawozdanie burmistrza 
Strzegomia z  działalności 
między sesjami.

8. Informacja o pracach prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej między sesjami.

9. Zapytania, oświadczenia, 
interpelacje, wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji. 

Jest również inicjatorką or-
ganizowania zbiórek krwi 
w Strzegomiu. - Po raz pierw-
szy w 2007 roku z inicjatywy 
młodzieży Zespołu Szkół 
w  Strzegomiu nawiązałam 
współpracę z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wał-
brzychu, czego efektem 
jest wpisanie Strzego-
mia na mapę punktów, 
gdzie odbywają 
się cyklicznie 
zbiórki krwi 
oraz szerzo-
na jest idea 
honorowe-
go krwio-
dawstwa – 
informuje 
radna.

W swojej 
pracy za-
wo d owe j , 
jak również 
społecznej 
kieruje się 
z a w s z e 
d o b r e m 
d r u g i e g o 
człowieka. 
Po d e j m o -
wane przez 
nią działania 
jako radnej od-
powiadają na po-
trzeby i  oczekiwa-
nia mieszkańców. 
- W  ostatnim czasie 
złożony przez mnie 
oraz radnego Cezarego 
Włodarczyka projekt 
obywatelski „Remont 
i   modernizacja po-
dwórka” dzięki aktyw-
ności  mieszkańców 
ulic Boh. Getta, Ry-
nek, Świdnicka wygrał 
w  głosowaniu. Jestem 
bardzo szczęśliwa, że 
tak ważna inicjatywa, 
dzięki poparciu miesz-
kańców będzie  mogła 

być zrealizowana. Powstanie 
w centrum miasta estetyczne, 

bezpieczne i funkcjo-

nalne podwórko na miarę XXI 
wieku – podkreśla Monika 
Kozłowska.

Wraz z innymi radnymi 
uczestniczyła w  akcji 
„Modnie, Zdrowo, Ko-
lorowo”, mającej po-
prawić estetykę sto-
łówek szkolnych oraz 
pozyskiwała lokal-
nych przedsiębiorców 
jako partnerów Karty 

D użej  Rodziny. 
Współorgani-

zuje i wspiera 
festyny dla 
dzieci i  do-
r o s ł y c h 
mieszkań-
ców miasta 
oraz zaba-
wy miko-
łajkowe dla 
najmłod-
s z y c h . 
S t a r a 
s i ę  n a 
b i e ż ą c o 
interwe-
n i o w a ć 
n a w e t 
w   t y c h 
najdrob-
niejszych 

sprawach tj.: 
korekta drzew na 
cmentarzu ko-
munalnym, pasy 
i  spowalniacz na 
u l i c y  Dąbrow-
skiego, ławeczka 
na s i łowni pod 
chmurką. 

W  ramach prac 
Komisji Oświaty 

Monika Kozłowska wraz z in-
nymi radnymi stara się na bie-
żąco poznawać i  odpowiadać 
na ważne potrzeby placówek 
oświatowych. - W  pracach 
Komisji Zdrowia i Spraw So-
cjalnych najistotniejszym pro-
blemem, z jakim się zmagamy 
jest poprawa dostępności do 
lekarzy specjalistów i  opieka 
zdrowotna oraz zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańcom miasta, poprzez 
przywrócenie naszej gminie 
karetki pogotowia typu „S” 
z lekarzem – zaznacza radna.

- W  zakresie współpracy 
z pedagogami i psychologami 
szkolnymi będę współtworzyła 
wniosek dotyczący realizacji 
programów profilaktycznych 
rekomendowanych przez Mi-
nisterstwo Edukacji Naro-
dowej. Programem zostaną 
objęte wszystkie placówki 
edukacyjne, a  dotyczyć one 
będą szerokiego spektrum 
uzależnień wśród młodych 
ludzi – dodaje Monika Ko-
złowska.

zapowiedź grudniowej sesji

Okiem radnej moniki Kozłowskiej
W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W tym wydaniu Monika Kozłowska

Monika Kozłowska na co dzień pracuje w  dwóch komisjach: w  Komisji Oświaty oraz 
Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, pełniąc funkcję przewodniczącej. Pracuje również 
społecznie w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz jest przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Koła Przyjaciół Dzieci przy Środowiskowym Klubie Młodzieżowym. 

– Wszystkie podejmowane inicjatywy realizowane są dzięki 
ogromnemu zrozumieniu i zaangażowaniu burmistrza Strzegomia, 
wszystkich radnych Rady Miejskiej oraz kierowników i pracowni-
ków instytucji, z którymi współpracuję, za co serdecznie dziękuję. 
Wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę, by żyło nam się 
dobrze i bezpiecznie w naszej Małej Ojczyźnie – mówi Monika 
Kozłowska.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który polska aktorka zagrał główną rolę w filmie „Ma-
ria Skłodowska-Curie”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w  dniach 10-11 grudnia 
2016 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W ty-
tule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Po-
wodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina scK !

„TROLLE”
10 grudnia, godz. 15.00
11 grudnia, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł
+ okulary 3D wielokrotnego 
użytku: 4,50 zł

„PRZEŁęCZ OCALO-
NYCh”
10 grudnia, godz. 18.00
11 grudnia, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

„VAIANA. SKARB OCE-
ANU”
16 grudnia, godz. 17.00
17 grudnia, godz. 15.00
18 grudnia, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł
+ okulary 3D wielokrotnego 
użytku: 4,50 zł

„ZŁY MIKOŁAJ 2”
16 grudnia, godz. 20.00
17 grudnia, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

co grają w kinie scK? 

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl,

fb.me/sck.strzegom
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Kolejne, bardzo udane, spo-
tkanie autorskie za nami. Tym 
razem o swojej książce „Ży-
dzi z prowincji” opowiadała 
dr Anna Grużlewska. War-
to nadmienić, że to właśnie 
strzegomianie jako pierwsi 
mogli zapoznać się z treścią 
tej arcyciekawej pozycji. Za-
praszamy do lektury.

Książka „Żydzi z  prowincji. 
Świdnicki i Wałbrzyski Okręg 
Synagogalny 1812-1945” jest 
opracowaniem dziejów Żydów 
niemieckich mieszkających na 
terenie Przedgórza Sudeckiego 
i Sudetów Środkowych w latach 
1812-1945. Autorka skupiła się 
na głównych ośrodkach dwóch 
okręgów synagogalnych: Świd-
nicy, Wałbrzychu, Dzierżoniowie, 
Strzegomiu i  Świebodzicach, 
w których funkcjonowały żydow-
skie gminy wyznaniowe. 

Szczególną wartością publikacji 
jest fakt, że społeczności Żydów 
niemieckich na tym terenie nie 
zostały dotychczas poddane 
szczegółowemu opracowaniu. 
Wynikało to z faktu podwójnego 
wykluczenia tej grupy ludności, 
poprzez fakt pochodzenia i po-

czucia przynależności do kultury 
niemieckiej. Nie bez znaczenia 
był też fakt zniszczenia znacznej 
części materiałów archiwalnych 
i  rozproszenia tych, które oca-
lały. 

W  książce znalazła się ana-
liza zmian demograficznych, 
omówienie funkcjonowania ży-
dowskich gmin wyznaniowych, 
modernizacja wspólnot, udział 
Żydów w  rozwoju miejscowej 
gospodarki oraz kwestie związane 
z wykluczeniem i zagładą. 

red

Opowiadała o swojej książce „Żydzi z prowincji”
Lektura jest bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, wykresami i mapami, co podnosi walory tej pozycji

24 reportaże o ludziach, któ-
rym ziemia obsunęła się pod 
nogami. Jak żyć z utratą hono-
ru? Z perspektywą przedwcze-
snej śmierci? Z  utratą wiary 
w drugiego człowieka, w spra-
wiedliwość, we własną wartość? 
Niektórzy godzą się z  losem. 
Inni próbują go oszukać. Jeszcze 
inni walczą albo próbują się na 
życiu zemścić. Pra-
wie wszyscy szukają 
sensu. 

Są tu teksty inter-
wencyjne (o  eksmi-
sjach czy firmach po-
życzkowych) i repor-
taże intymne: o wal-
ce z  rakiem, o  życiu 
z dzieckiem, które nie 
daje się wychować, 
o staruszkach, którzy 
zawsze byli dziećmi, o morder-
cach osadzonych w więzieniach, 
w tym mordercach - dzieciach, 
będących coraz większym pro-
blemem nie tylko naszego kraju. 
Dlaczego zabijają? 

Autorka porusza tematy, 
o których zazwyczaj nie chce-
my słuchać, tematy niewygodne, 
bo obnażające naszą bezdusz-
ność, bezwzględność, a niekiedy 
i głupotę. Udowadnia, że trage-
die mają miejsce codziennie, że 
rozgrywają się nie na szklanym 
ekranie, ale blisko nas, za ścianą, 
na tej samej ulicy, w tym samym 

mieście. „Obojętność” – to sło-
wo coraz częściej pojawia się 
w naszym słowniku, w naszym 
życiu. Wkrada się w nasze serca 
i myśli. Czy istnieje usprawie-
dliwienie dla obojętności wobec 
ludzkiej krzywdy?

Okazuje się, że empatyczne 
zachowania przerastają ludzi 
XXI wieku, że obecnie poma-

ganie kojarzone jest 
z  byciem słabszym, 
naiwnym. Nic dziw-
nego, że pokrzyw-
dzeni, nieszczęśliwi, 
wypchnięc i  poza 
nawias społeczeń-
stwa ludzie nie mają 
już nadziei na lepsze 
jutro, nie wierzą, że 
może być lepiej.

Są jednak ludzie, 
którzy nie wyrażają zgody na 
obojętność, którzy nie mogą 
przejść obojętnie obok przytło-
czonego przez życie człowieka. 
Jedną z  nich jest Iza Micha-
lewicz, dziennikarka, i  repor-
tażystka, laureatka nagrody 
Grand Press 2011 za Reportaż 
Roku. Mariusz Szczygieł mówi, 
że to reporterka z krwi i kości, 
a  o  prawdziwości tych słów 
przekonujemy się podczas lek-
tury książki.

renata Dworak 
Biblioteka Publiczna 

w Goczałkowie 

czy „życie to za mało”? 

W uroczystości uczestniczyła 
dr Anna Grużlewska, autorka 
książki „Żydzi z prowincji”, która 
przybliżyła młodzieży krótką 
historię cmentarzy żydowskich 
na terenie powiatu świdnickiego 
i dzierżoniowskiego oraz wyraziła 
słowa uznania za cenną inicjaty-

wę szkoły w opiece nad cmenta-
rzem strzegomskim. Natomiast 
zastępca burmistrza Strzegomia 
Wiesław Witkowski w ciekawy 
sposób opowiedział o  zaanga-
żowaniu mieszkańców w prace 
porządkowe na cmentarzach 
poniemieckich w  gminie oraz 

pozostawionych mogił na Ukra-
inie. Ponadto nakreślił front prac, 
jaki został przeprowadzony na 
cmentarzu żydowskim do 2013 
roku. Na terenie cmentarza pra-
cowały trzy grupy młodych bez-
robotnych z Niemiec w ramach 
dwóch projektów pod nazwą 
„W  dobrej formie dla MOL” 
z powiatu Märkisch - Oderland 
i „Droga do przyszłości” z powia-

tu Barnim. Partnerem projektu ze 
strony polskiej był Zespół Szkół 
w Strzegomiu. Projekty wspierał 
Urząd Miejski w  Strzegomiu, 
Gmina Wyznaniowa Żydowska 
i Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego. 

Tablica pamiątkowa, która 
została oficjalnie odsłonięta, zo-
stała ufundowana przez Ludwikę 
i Wiesława Trybuszków.

Tablica pamięci
Oficjalnie odsłonięta tablica pamiątkowa została ufundowana przez Ludwikę i Wiesława Trybuszków

Cmentarz żydowski to niewielka nekropolia, świadectwo historyczne Strzegomia, 
potwierdza przeszłość małej ojczyzny, dlatego tak cenną nauką dla młodych 
ludzi jest pielęgnowanie miejsc pamięci.

25 listopada 2016 r. na cmentarzu żydowskim w Strzegomiu 
odbyło się oficjalne odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
przyznanie Zespołowi Szkół w Strzegomiu nagrody „Laur 
Pamięci” przez Ambasadę Izraela w Polsce, Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego RP oraz Fundację 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
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25 listopada 2016 r. był w Li-
ceum Ogólnokształcącym 
w Strzegomiu dniem dzien-
nikarskim za sprawą dwóch 
niezwykłych gości: opiekuna 
merytorycznego klasy dzien-
nikarskiej, specjalisty PR 
i  marketingu politycznego 
- Mirosława Oczkosia oraz 
dziennikarza telewizyjnego 
i radiowego - Michała Olszań-
skiego („Magazyn Ekspres 
Reporterów”, „Pytanie na 
śniadanie”), którzy poprowa-
dzili zajęcia w klasach huma-
nistycznych LO. 

Klasa 3 „a” uczyła się redagować 
wiadomości sportowe, w których 
Michał Olszański się specjalizuje. 
Licealiści mieli również oka-
zję, kolejny raz, sprawdzić swoje 
umiejętności dziennikarskie przed 
mikrofonem radiowym. Nagranie 
oraz wspólne odsłuchanie zapisu 
było okazją omówienia najczę-
ściej popełnianych błędów przez 
dziennikarzy radiowych. Michał 
Olszański spotkał się również 
z klasą pierwszą i drugą. Opo-
wiadał o  swojej karierze, pracy 
w  radiu i  telewizji oraz o  swo-
ich doświadczeniach zdobytych 
w  pracy rzecznika prasowego 
piłkarskiej Kadry Polski. Mirosław 
Oczkoś przywołał natomiast złotą 
zasadę, nie tylko w dziennikar-
stwie, ale i w życiu: „Nie mierzcie 
nisko, bo łatwo zdobędziecie cel, 

mierzcie wysoko i osiągajcie jak 
najwięcej. Bo nic w życiu łatwo 
wam nie przyjdzie”. Spotkanie 
wszystkich klas zakończyło się 
wspólnym zdjęciem i  indywi-
dualnymi rozmowami. Były to 
kolejne zajęcia, podczas których 
realizowany jest plan edukacji 
dziennikarskiej w  LO. Warto 
również wspomnieć, że spotkanie 
z gośćmi szczęśliwie zbiegło się 
w czasie z doposażeniem szkol-
nego radia internetowego „Głos 
Liceum”, które w kwocie 5 tys. 
zł sfinansował Bank BGŻ BNP 
Paribas. Dzięki nowemu wyposa-
żeniu zajęcia dziennikarskie mają 
wymiar praktyczny. 

Konkurs był dwuetapowy 
i miał charakter turnieju drużyn. 
Do pierwszego etapu przystąpiło 
10 zespołów reprezentujących 
szkoły ponadgimnazjalne po-
wiatu świdnickiego. Po etapie 
pisemnym, do ścisłego finału, 
zakwalifikowały się trzy drużyny: 
ZS Strzegom, I LO Świdnica, II 
LO Świdnica. 

Rywalizacja finałowa była emo-
cjonująca, a uczestnicy finału mu-
sieli wykazać się nie tylko dogłęb-
ną znajomością funkcjonowania 
instytucji unijnych, ale również 
założeń programu Natura 2000. 
Ostatecznie drużyna Zespołu 
Szkół ze Strzegomia, przygoto-
wana przez Marzennę Łaciuk, 
w  składzie: Aleksandra Fedak, 
Tomasz Posacki, Wojciech Sa-
poń zajęła drugie miejsce. 

Konkurs zorganizowało koło 
Ligi Kobiet Polskich przy współ-
udziale Nadleśnictwa w Świd-

nicy, przedstawicieli Komisji 
Europejskiej z Wrocławia i War-
szawy oraz sponsorów nagród 
rzeczowych. Patronat nad kon-
kursem objął poseł do Parla-
mentu Europejskiego Bogdan 
Zdrojewski, który ufundował 
główną nagrodę: wyjazd studyjny 
do Parlamentu Europejskiego.

eksperci w LO

uczniowie zespołu szkół sporo wiedzą o europie

Spotkanie z gośćmi zbiegło się w czasie z doposażeniem szkolnego radia internetowego „Głos Liceum”

Po etapie pisemnym, do ścisłego finału, zakwalifikowały się trzy drużyny, w tym ZS Strzegom

IV Gminna  O l impiada 
Języka Angielskiego Szkół 
Podstawowych odbyła się 
18 listopada 2016 r. w   Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w  Sta-
nowicach. Wzię l i  w  nie j 
udział reprezentanci ośmiu 
szkół podstawowych z gminy 
Strzegom.

Uczniowie mieli za zadanie 
rozwiązać test gramatyczny, 
rozwiązać zadanie ze słuchu, 
wykazać się wiedzą na temat 
historii i  kultury krajów an-
glojęzycznych oraz popisać 
się znajomością zwrotów, 
które służą do prawidło-
wej komunikacji. Wszyscy 
uczestnicy zaprezentowali 
wysoki poziom kompetencji, 
a  różnice między nimi były 
niewielkie.

Ostatecznie najlepszą an-
glistką okazała się Nina Gra-
dowska z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w  Stanowicach, której 
opiekunem jest Piotr Szmidt. 
Drugie miejsce zajął Seba-

stian Suchostawski z  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kostrzy, 
którego opiekunem jest Mał-
gorzata Głuszczak. Trzecią 
lokatę osiągnęła Wiktoria 
Pawlik z  Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w  Olszanach, 
której opiekunem jest Wio-
leta Jamróz.

Warto dodać, że zwycięż-
czyni tegorocznej olimpiady 
wcześniej zakwalifikowała 
się do Etapu Powiatowego 
Konkursu zDolny Ślązaczek 
z  języka angielskiego, który 
odbędzie się na początku 
grudnia.

- Dziękujemy burmistrzowi 
Strzegomia - Zbigniewowi 
Suchycie za ufundowanie 
nagród. Dziękujemy tak-
że Radzie Rodziców, która 
przygotowała poczęstunek 
dla uczestników i ich opieku-
nów. Wszystkim uczestnikom 
i  opiekunom dziękujemy za 
udział i zapraszamy za rok!- 
mówią organizatorzy. 

25 listopada jest Dniem 
Pluszowego Misia. Z tej okazji 
na dzieci z przedszkoli i szkół 
z terenu gminy Strzegom cze-
kało mnóstwo atrakcji. Tego 
dnia najmłodsi spędzali czas 
na zajęciach poświęconych 
postaci swojego ulubione-
go pluszowego misia. Była 
wspólna zabawa, konkur-
sy, pieczenie ciasteczek oraz 

prezentacja najciekawszych 
misiowych kostiumów. Warto 
także wspomnieć, że dzieci 
odwiedził najprawdziwszy 
pluszowy miś. Jego wizyta była 
zwieńczeniem tego wyjątko-
wego dnia. Radości i śmiechu 
było co nie miara. Wszyscy 
bawili się znakomicie. Kolejne 
Święto Pluszowego Misia już 
za rok! 

nina Gradowska najlepsza!

Świętowali Dzień misia

Młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu pod opieką nauczycieli: Renaty Dziurli, Agnieszki Oleszko i Jacka Sozańskiego uczestniczyła też w Międzynarodowych Targach 
Branży Kamieniarskiej STONE w Poznaniu. Wyjazd odbył się 17 listopada br.
Powyższe wydarzenie było odpowiedzią na propozycję i zaproszenie ze strony „Klastra Kamieniarskiego”, skierowane głównie do uczniów TGO. Wycieczkę zorga-
nizowano dla wszystkich oddziałów klasowych technikum górnictwa odkrywkowego. Uczniowie mieli okazję do przybliżenia sobie tematyki związanej z kamieniem 
naturalnym, jego obróbką i konserwacją. W tym roku w wyjeździe udział wzięli również uczniowie z klas: technikum handlowego i informatycznego, co także okazało 
się dla nich cennym doświadczeniem. 
Międzynarodowy charakter targów STONE potwierdziło przez swój udział ponad 170 firm z 20 krajów z całego świata, w tym m. in. z Australii, Kanady, Republiki 
Południowej Afryki, Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Włoch, Węgier czy Ukrainy.
- Wrażeń z wyjazdu było mnóstwo, a to zapewne przybliżyło uczniom specyfikę branży szeroko pojętego górnictwa odkrywkowego. Nowe technologie, metody 
„dziś” stosowane, które były prezentowane na targach, są na pewno podnoszeniem wiedzy w zakresie nie tylko kierunku górniczego, ale i informatycznego oraz 
handlowego – podkreślają nauczyciele ZS w Strzegomiu. 

Drużyna Zespołu Szkół ze Strzegomia, przygotowana przez 
Marzennę Łaciuk zajęła drugie miejsce w 7. edycji konkursu 
Twoja Europa. Zmagania odbyły się 14 listopada 2016 r. 
w Świdnickim Centrum Organizacji Pozarządowych. 
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W  listopadzie zakończył 
się remont świetlicy wiejskiej 
w Wieśnicy. Koszt tego zadania 
to 13 977,92 zł. 

Prace trwały od 10 paździer-
nika. Ich zakres objął m.in. 
remont kotłowni, kuchni, zaple-
cza kuchni, zmywalni, korytarza, 
sanitariatów oraz odgrzybianie 
ścian na dużej sali świetlicy 
wiejskiej. Wykonano także 
naprawę spękanych tynków 

w  pomieszczeniach. Położono 
gładzie i pomalowano pomiesz-
czenia. Świetlica doczekała się 
również nowej posadzki z pły-
tek ceramicznych, którą poło-
żono w  kotłowni. Wykonane 
prace mają bez wątpienia wpływ 
na estetykę i  funkcjonalność 
obiektu, a  spędzanie w  nim 
czasu będzie jeszcze przyjem-
niejsze niż dotychczas. 

red

Magiczna zabawa odbyła 
się podczas Wieczoru An-
drzejkowego (30 listopada 
br.) w  remizie strażackiej 
w  Stanowicach. Andrzej-
ki rozpoczęto od szalonych 
zabaw tanecznych i  integra-
cyjnych. Były także zawody 
w zbieraniu jabłek i zaplata-
niu pajęczyny, a wróżby mia-
ły dać odpowiedź na długo 
oczekiwane pytania. Dlatego 
prześcigano się w pomysłach, 
by z najróżniejszych znaków 
wyczytać swoją przyszłość. 

- W  tym dniu gościliśmy 
oczywiście wróżki: Krystynę, 
Agatę, Gosię oraz magika 
Łukasza. Dowiedzieliśmy się 
od nich, co nas czeka w nie-

dalekiej przyszłości (kto musi 
uważać na zdrowie, ile prezen-
tów dostanie od Mikołaja…) 
i  tej bardziej odległej (np. 
dotyczącej tego, jaki zawód 
wybiorą przedszkolaki, gdy 
już dorosną). Czy wróżby się 
spełnią? Przyszłość pokaże. 
Każdy z uczestników spotka-
nia mógł zrobić sobie także 
„straszny” tatuaż. Chętnych 
nie brakowało. Rekordziści 
ustawiali się w długiej kolejce 
do wróżek – tatuażystek po 
kilka razy! Pyszny poczę-
stunek i dowolne harce przy 
hitach 2016 r. zakończyły ten 
fantastyczny wieczór – infor-
mują organizatorzy.

red

Świetlica po remoncie

Andrzejki w stanowicach

Poprzedni chodnik był stary 
i bardzo zniszczony. Musiały 
po nim chodzić dzieci korzy-
stające ze świetlicy i stołów-
ki szkolnej, co było bardzo 
niebezpieczne zwłaszcza po 
deszczu.

 - Dzięki pomocy wielu lu-
dzi dobrej woli wykonaliśmy 
piękny chodnik, po którym 

można bezpiecznie przejść. 
Kolejny raz okazało się, że 
w Stanowicach są osoby, dla 
których szkoła i przedszkole 
to ważne i potrzebne instytu-
cje, dlatego warto im pomagać 
– mówi Marek Wiśniowski, 
dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w  Stanowi-
cach. 

W  tym roku mieszkańcy 
Strzegomia, Wieśnicy, Go-
czałkowa, a zwłaszcza Ro-
goźnicy mają okazję uczcić 
niezwykł y jubileusz. 200 
lat temu oddano do użytku 
bardzo ważny trakt – bitą 
drogę między Strzegomiem 
a Jaworem. 

Główny ciężar jej budowy 
spoczywał na mieszkańcach 
prężnie rozwijającej się wsi 
Rogoźnica. Kiedy po Wojnie 
Śląskiej Dolny Śląsk prze-
szedł pod władanie państwa 
pruskiego stan dróg wyglądał 
bardzo źle. Biegnący tędy pra-
stary szlak handlowy między 
Niemcami a  Rusią wymagał 
modernizacji. Rodzący się ka-
pitalizm potrzebował szybkie-
go transportu, by wytwarzane 
tu liczne produkty można 
było swobodnie przewozić. 
Dobrze uprawiana ziemia 
pszenno-buraczana dostar-
czała surowca na przetwory. 
W  Goczałkowie powstała 
jedna z  największych i  naj-
nowocześniejszych cukrowni, 
w  okolicy liczne młyny, bro-
wary, gorzelnie.

Rogoźnica leżąca na strate-
gicznym szlaku miała szanse 
szybkiego rozwoju. Rodzina 
Richthofenów, posiadająca 
aż trzy majątki, ufundowa-
ła we wsi wiele obiektów. 
Wojny napoleońskie w  1813 
r. zniszczyły nie tylko wieś, 
ale zdziesiątkowały ludność. 

Trzeba było umieć pozbierać 
się na nowo i  odbudowywać, 
co zostało zniszczone. 

Rozwój przemysłu wydo-
bywczego w okolicy sprzyjał 
powstawaniu nowych miejsc 
pracy, a tym samym był ma-
chiną napędową do rozbu-
dowy wsi i miasta Strzegom. 
Wokół Rogoźnicy otwierano 
nowe wyrobiska kamienioło-

mów, wytwarzano materiały 
budowlane, zatem i  na bu-
dowę drogi również przy-
gotowano materiał. Nowo 
wybudowana droga przy-
nosiła zamierzone korzyści. 
Ale na tym nie poprzestano. 
Postęp techniczny w  Euro-
pie dotarł także i  na Dolny 
Śląsk. Rozwój przemysłu we 
Wrocławiu przyczynił się do 

budowy licznych szlaków ko-
munikacyjnych, w tym kolei 
żelaznej. W  czterdzieści lat 
po wybudowaniu drogi bitej 
w  Rogoźnicy otwarto stację 
kolejową na szlaku Legnica 
– Jaworzyna Śląska. Zatem 
kolejny jubileusz drogi – 160. 
rocznica kolejnictwa na tych 
ziemiach. 

 Krystyna Lis rynkiewicz

zrobili chodnik

Drogi też mają swoje jubileusze

Dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli przedszkolaki ze Stanowic mają piękny i bezpieczny chodnik

Czterdzieści lat po wybudowaniu drogi otwarto stację kolejową na szlaku Legnica – Jaworzyna Śląska

Wojciech i Arkadiusz Dudek, Zbigniew Wysoczański, Piotr Szmidt, Grzegorz Cichoń, Piotr Walczyk, henryk Rogowski 
oraz Tomasz Kuczma – to ludzie, dzięki którym w ostatnim czasie powstał bezpieczny chodnik przy Przedszkolu w Sta-
nowicach uzupełniający inwestycję wykonaną ze środków gminy Strzegom - budowę schodów z dużym tarasem. 

- Składam serdeczne podziękowanie panom Wojciechowi 
i Arkadiuszowi Dudkom za wykonanie wykopu, Zbigniewowi 
Wysoczańskiemu za przekazanie kostki brukowej, obrzeży oraz 
tłucznia i piasku na podbudowę, Piotrowi Szmidtowi za zaku-
pienie cementu niezbędnego do ułożenia obrzeży, Grzegorzowi 
Cichoniowi i Piotrowi Walczykowi za udostępnienie narzędzi do 
cięcia oraz Henrykowi Rogowskiemu i Tomaszowi Kuczmie za 
profesjonalne wykonanie prac – podkreśla dyrektor.

Andrzejki to stary ludowy zwyczaj. Obecnie są wspaniałą 
zabawą, dostarczającą, szczególnie dzieciom, wielu przeżyć 
i emocji. Takich właśnie niezwykłych przeżyć nie zabrakło 
przedszkolakom ze Stanowic i ich rodzicom. 
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Ostatnie mecze w tym roku: 
Apis Jędrzychowice - AKS 0:0, AKS – Zagłębie II 1:5, Włókniarz 
Mirsk – AKS 0:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zagłębie II Lubin  15 38

2. Orkan Szczedrzykowice  15 33

3. Apis Jędrzychowice  15 30

4. Stal Chocianów  15 29

5. AKS Granit Strzegom S. A.  15 28

6. Chrobry II Głogów  15 22

7. Orla Wąsosz  15 21

8. Karkonosze Jelenia Góra  15 21

9. Włókniarz Mirsk  15 21

10. GKS Warta Bolesławiecka  15 19

11. Sparta Grębocice 15 18

12. Nysa Zgorzelec 15 16

13. Piast Wykroty  15 14

14. Lotnik Jeżów Sudecki  15 11

15. Zamet Przemków  15 10

16. Granica Bogatynia  15 6

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Stano-
wice):

Ostatnie mecze w tym roku:
Zryw Łażany – Unia 1:4
Herbapol – Błękitni Słotwina 5:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Granit Roztoka 13 37

2. Unia Jaroszów 13 28

3. LKS Wiśniowa 13 23

4. Cukrownik/ Polonia Pszenno 13 21

5. Darbor Bolesławice 13 19

6. Płomień Makowice 13 19

7. Czarni Sieniawka 13 19

8. Herbapol Stanowice 13 16

9. Ślężanka Tąpadła 13 15

10. Błękitni Słotwina 13 15

11. Delta Słupice 13 15

12. Wenus Nowice 13 12

13. Zieloni Mrowiny 13 11

14. Zryw Łażany 13 7

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olszany):

Ostatnie mecze w tym roku:
Sokół – Błyskawica Kalno 5:3, Orzeł Witoszów – Sokół 1:11
Tęcza Bolesławice - Huragan 3:0, Huragan – Płomień Dobromierz 
2:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto W-ch 13 34

2. Wierzbianka Wierzbna 13 33

3. Podgórze Wałbrzych 13 28

4. MKS II Szczawno Zdrój 13 23

5. Nysa Kłaczyna 13 22

6. Sokół Kostrza 13 22

7. Orzeł Witoszów 13 21

8. Tęcza Bolesławice 13 19

9. Zagłębie Wałbrzych 13 17

10. LKS Piotrowice Świdnickie 13 16

11. Grom Panków 13 14

12. Błyskawica Kalno 13 8

13. Huragan Olszany 13 3

14. Płomień Dobromierz 13 3

Drużyna chłopców z  Dol-
nego Śląska, w barwach której 
wystąpił  m. in. zawodnik 
Strzegomskiego Star tu – 
Krystian Perchun wywalczyła 
brązowe medale. Dolnośląscy 
judocy pokonali reprezentan-

tów województwa łódzkiego 
oraz pomorskiego i przegrali 
ze zwycięzcami – judokami 
z  województwa mazowiec-
kiego. 

Krystian Perchun to zawod-
nik, który pokonując wszyst-

kich swoich przeciwników 
przed czasem udowodnił 
swoją doskonałą formę. Zdo-
bywając trzecie miejsce z dru-
żyną Dolnego Śląska, zakoń-
czył obecny sezon pięknym 
medalem Mistrzostw Polski. 

Wielkie gratulacje dla Kry-
stiana za godne reprezen-
towanie Strzegomia i  jego 
trenera A. Rozwałki za tak 
doskonałe przygotowanie 
zawodnika.

red

Sekcja judo AKS-u Strzegom 
również wystawiła swojego 
zawodnika w kategorii junior 
młodszy do 46 kg – Dawida 
hyptę. Nasz judoka podjął wy-
zwanie i postanowił powtórzyć 
swój sukces z Bytomia, gdzie – 
przypomnijmy – zajął 1. miejsce. 
Po odebraniu rad trenerskich od 
trenera Józefa Smotera, przystą-

pił do pojedynków. Walki Dawi-
da były pełne zaangażowania i 
poświecenia. Ostatecznie Dawid 
zwyciężył w Gdyni i tym samym 
jest na pierwszym miejscu w 
rankingu PZJ w swojej kate-
gorii wagowej. Gratulacje dla 
zawodnika i trenera i czekamy 
na dalsze sukcesy.

red

Krystian na podium

niesiony falą sukcesów

Strzegomski judoka, pokonując swoich przeciwników przed czasem, udowodnił swoją klasę

Ostatnie tygodnie są rewelacyjne w wykonaniu Dawida Hypty. Młody strzegomianin zadziwia swoją formą

Za nami bardzo udana je-
sień w wykonaniu seniorów 
AKS-u Granit strzegom S. A. 
Podopieczni Jarosława Krzy-
żanowskiego po rozegraniu 15 
meczów zajmują dobrą piątą 
lokatę w tabeli IV ligi dolno-
śląskiej (zachód).
Ilość zwycięstw: 8
Ilość remisów: 4
Ilość przegranych: 3
Liczba strzelonych bramek: 
48
Liczba straconych bramek: 24
Liczba zdobytych punktów: 

28 (na 45)
Najwyższe zwycięstwo u siebie: 
10:1 z Granica Bogatynia
Najwyższe zwycięstwo na wy-
jeździe: 9:4 z Piastem Wy-
kroty
Najwyższa porażka u siebie: 
1:7 z Orkanem Szczedrzyko-
wice
Najwyższa porażka na wyjeź-
dzie: 1:2 ze Spartą Grębocice
Najlepsi strzelcy: 18 – Adam 
Wasilewski, 13 – Marcin Wa-
silewski, 4 – Sudoł

tW

23 listopada br. odbyły się mi-
strzostwa naszej gminy w piłce 
siatkowej szkół gimnazjalnych 
w kategorii dziewcząt i chłopców. 
W rozgrywkach wzięło udział 6 
drużyn z G1, G2 i Zespołu Szkół 
w  Jaroszowie. Organizatorem 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu.

Mecze turniejowe rozegra-
no systemem kołowym („każdy 
z  każdym”), do dwóch wygra-
nych setów. Najlepszą drużyną 
w  kategorii dziewcząt zostały 
uczennice z Gimnazjum nr 1. 
Na drugim miejscu uplasowały 

się reprezentantki Gimnazjum 2, 
a na najniższym stopniu podium 
stanęły siatkarki z Jaroszowa.

W rywalizacji chłopców bez-
konkurencyjni okazali się młodzi 
siatkarze z Gimnazjum nr 2. Sre-
bro przypadło Gimnazjum nr 1, 
a brąz Gimnazjum z Jaroszowa.

Wszystkie drużyny otrzymały 
puchary i  okolicznościowe dy-
plomy, ufundowane przez OSiR 
Strzegom.

Organizatorzy zapraszają na 
treningi sekcji siatkarskiej AK-
S-u  Strzegom, w  poniedziałki 
i środy o godz. 17:00.

seniorzy AKs-u w statystykach

siatkarskie emocje

Zawodnik strzegomskiego Klubu Judo Start Krystian Perchun został  główną podporą drużyny Dolnego Śląska, która 
26.11.2016r. wywalczyła w Bytomiu brązowe medale Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików.

Pomocnik Damian Sobczak (po prawej) był 
wyróżniającym się piłkarzem AKS-u w rundzie 
jesiennej.

W dniach 18-20 listopada br. w Gdyni odbył się XV Internatio-
nal Baltic Judo Cup. W zawodach wystartowała czołowa grupa 
zawodników z Polski i Europy.
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

Obiekty produkcyjne, składy i magazynyObiekty produkcyjne, składy i magazyny

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
269/6, AM–1, Obr. Kostrza, 
położona w Kostrzy przy ul. 
Stefana Żeromskiego.
Wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,2454 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości - 80.000,00 zł
Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-

czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 15.12.2016 r. o godz. 
1200 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
27.10.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiew-
ka, Kostrza, Żelazów zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem 5MN/RM4 – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa. Granica terenu 
górniczego.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
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 ter-
minie do dnia 12.12.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 

ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomo-
ści.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-

samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 

przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2004 
roku, Nr 207, poz. 2108 
z późn. zm.).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
32/4, AM–2, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy.
Wg danych z rejestru ewiden-
cji gruntów powierzchnia wy-
nosi 0,4250 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023972/7.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 120.000,00 zł
Wadium - 12.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 27.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 

oznaczona jest symbolem 11 P 
1 – obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
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 12.12.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-

mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, 
poz. 2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 33, 
AM–2, Obr. Rogoźnica, poło-
żona w Rogoźnicy.
Wg danych z rejestru ewiden-
cji gruntów powierzchnia wy-
nosi 1,1495 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023972/7.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 362.000,00 zł
Wadium - 36.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 27.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 11 P 1 – obiekty pro-

dukcyjne, składy i magazyny, 
granica udokumentowanego 
złoża.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
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 12.12.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nierucho-
mości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-

mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 
z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zosta-
ły wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 299/B/2016 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 30 listopada 
2016 r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 
r., poz. 1774 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, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem Nr: 302/B/2016, 
303/B/2016, 304/B/2016, 305/B/2016, 
306/B/2016 Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 2 grudnia 2016 roku.

W związku z licznymi uwa-
gami zgłaszanymi przez od-
biorcę odpadów, prosimy 
o zwracanie uwagi na rodzaj 
kupowanych pojemników.

Pojemniki powinny być odpo-
wiedniej pojemności i koloru, 
wyposażone w kółka i uchwyty, 
umożliwiające ich zaczepienie 
i odebranie przez samocho-
dy śmieciarki. Do zbierania 
odpadów komunalnych nie 
należy stosować pojemników 
z przeznaczeniem na odpady 
ogrodowe.

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Właścicielu nieruchomości! 

Przypominamy o obowiązku wy-
stawiania pojemników na odpady 
komunalne przed posesję wyłącznie 
w dniu ich odbioru. Pojemniki po 
ich opróżnieniu należy bezwzględ-
nie odstawić na teren posesji. Nie 
należy pozostawiać pojemników na 
chodnikach. Dopuszczalne są boksy 
na pojemniki usytuowane w obrębie 
ogrodzenia nieruchomości. W przy-
padku zadeklarowania selektywnej 
zbiórki odpadów, istnieje obowiązek 
posiadania pojemnika na odpady 
suche i odpady zmieszane.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 tAki jest świ ąteczn Y strzegom

Do Świąt Bożego Narodzenia – tak lubianych przede wszystkim przez dzieci – pozostały dwa tygodnie. Nasze miasto jest już pięknie udekorowane. Na wielu lampach – nie tylko 
w Rynku - zawisły wspaniałe dekoracje, przy Urzędzie Miejskim posadowiono najwyższą w gminie choinkę, również fontanna zmieniła się nie do poznania. Drugi rok z rzędu mali 
strzegomianie ze swoimi rodzicami oraz turyści mogą fotografować się przy śnieżnej karecie z reniferem. Całość prezentuje się naprawdę efektownie. Poniżej przedstawiamy zdjęcia 
ukazujące świąteczny klimat w Strzegomiu.

strzegom gotowy na święta
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