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Do Urzędu Miejskiego wpływają apele o podtrzymanie współpracy partnerskiej

w numerze:

„Tak” dla dalszej współpracy!

Dobra
współpraca

Podsumowanie roku

str. 6-9

Do końca roku pozostało już niewiele czasu. W dzisiejszym
numerze przedstawiamy tradycyjny przegląd najważniejszych
inwestycji, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Przypominamy też wydarzenia, dzięki którym
nasi mieszkańcy mogli przeżyć wiele wspaniałych chwil i
emocji w 2019 r.
Jeden z tematów omawianych podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 17 grudnia br. dotyczył
współpracy między Strzegomiem a niemieckim Torgau.
Tego dnia miasto odwiedzili
goście z Torgau: Ulf Podbielski – radny miejski lewicy oraz
Martin Kurmann - reprezentujący ochotniczą straż pożarną, którzy przekazali poparcie dla dalszej współpracy z
mieszkańcami
Strzegomia.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że wieloletnie partnerstwo
między miastami powinno być
kontynuowane. Incydent, który
sprawił, że w ostatnich dniach
o Strzegomiu mówiono dużo
w mediach i to niekoniecznie dobrze, nie powinien i nie
może rzutować na dobre imię
naszej gminy, która przeżywa
prawdziwy rozkwit. – Strzego-

mianie nie kryją oburzenia, iż
naganny incydent w pokojach
hotelowych, który ja osobiście
uważam, że nie powinien nigdy się wydarzyć, stał się nośnym tematem dla mediów w
Niemczech i Polsce - mówi
Wiesław Witkowski, zastępca
burmistrza Strzegomia. Radni,
którzy byli uczestnikami delegacji, wyrazili ubolewanie nad
zaistniałą sytuacją oraz uiścili
rachunek wystawiony przez
hotel.
- Porażająca jest jednak skala
hejtu zainspirowana informacjami z zagranicy, która wylała
się na strzegomskie ulice. Ileż
w tym nienawiści, prymity-

wizmu i chęci politycznej demolki – dodaje z kolei przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Marczak. – W całej
tej sytuacji zastanawia postawa pani nadburmistrz Torgau,
która podkreśliła, że nie chce
wysyłać młodych mieszkańców
Torgau do Strzegomia, aby
ich chronić, a przecież nigdy
w naszym mieście nie doznali
krzywdy. Zawsze staraliśmy się
być jak najlepszymi gospodarzami. Traktowaliśmy swoich
gości z szacunkiem oraz otaczaliśmy opieką. Jest to stygmatyzacja miasta i wszystkich
jego mieszkańców – podkreśla
przewodniczący.

Oficjalna informacja w sprawie decyzji radnych Rady Miejskiej w Torgau dotarła
do władz Strzegomia dopiero 13 grudnia. Warto dodać, że do Urzędu Miejskiego
wpłynęło także pismo, pod którym podpisali się mieszkańcy Torgau, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, ponad 180 osób, zawierające apel o utrzymanie
współpracy partnerskiej, która w ich odczuciu jest bardzo ważna i potrzebna.
– Przy dużym poparciu działaczy społecznych, radnych i mieszkańców Torgau
oraz samych strzegomian podejmiemy próby naprawienia wzajemnych relacji,
licząc na zachowanie i kontynuację współpracy pomiędzy naszymi miastami
– dodaje Wiesław Witkowski.

Dzieci z placówek opiekuńczych w Jaworze pomagały seniorom z Dziennego
Domu Pobytu „Senior-Wigor” w przygotowaniach do
Świąt Bożego Narodzenia.
To było pierwsze spotkanie
integracyjne seniorów i dzieci - wolontariuszy. Efekty
wzruszały do łez.
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Potrzebna
integracja

– Nasza wieś już jest fajnym miejscem do życia, jednak widoczne jest małe zaangażowanie mieszkańców
– mówi Agata Burdzińska,
nowa sołtys Bartoszówka.
Szefowa wsi opowiada o
potrzebach swojego sołectwa
oraz o tym, co trzeba zrobić,
by zintegrować mieszkańców.
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Rocznica stanu wojennego

str. 3

13 grudnia br. minęło 38 lat od wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce. W naszym mieście tradycyjnie upamiętniono ofiary
stanu wojennego, osoby pokrzywdzone i represjonowane w tym
niechlubnym i wstydliwym okresie historii Polski. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe, radni Rady Miejskiej,
organizacje polityczne oraz strzegomska społeczność.

Przekaż
odzież

Fotografia koncertowa 

str. 2

Do końca grudnia br. w Centrum Aktywności Społecznej
KARMEL można oglądać wystawę zdjęć strzegomskiego pasjonata fotografii – Sebastiana Tynieckiego (pseudonim Seba
Tyniec). Wystawę „Fotografia koncertowa” można zwiedzać w
godzinach otwarcia Izby Tradycji Ziemi Strzegomskiej.

Do specjalnego lokalu
znajdującym się przy Al.
Wojska Polskiego 25 w
Strzegomiu można dostarczyć zbędną odzież zimową
(np. swetry, kurtki, spodnie),
która zostanie wyselekcjonowana, wyprana i udostępniona osobom potrzebującym.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

20 grudnia 2019

6 grudnia Święty Mikołaj pojawił się na lodowisku „Biały Orlik”, w przedszkolach i żłobkach oraz przed Urzędem Miejskim w Strzegomiu

Święty Mikołaj odwiedził dzieci

zdjęcie numeru

Ekologiczna
choinka

6 grudnia na strzegomskim Rynku rozbłysła pięknym blaskiem
choinka. To znak, że Święta Bożego Narodzenia tuż - tuż. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w głównym miejscu naszego
miasta stanęło sztuczne, ekologiczne drzewko.
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Wystawę „Fotografia koncertowa” można oglądać do końca grudnia br. w godzinach otwarcia Izby Tradycji

„Fotografia koncertowa”

Centrum Aktywności Społeczne j
KARMEL zorganizowało w listopadzie br. wernisaż
wystawy strzegomskiego pasjonata fotografii – Sebastiana
Tynieckiego (pseudonim Seba Tyniec). Na
zakończenie cieszącej
się dużym zainteresowaniem imprezy gościnnie wystąpił zespół Ślad.

Tematem wystawy jest „fotografia
koncertowa”, obrazująca najciekawsze
wydarzenia kulturalne odbywające
się na terenie gminy
Strzegom, a także w
ościennych miastach.
Wystawa prezentuje
143 ujęcia przedstawiające znane gwiazdy, ale także
lokalnych artystów. Fotografie
są pełne emocji i tworzą unika-

Wydawca: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
Redaguje zespół: Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki. Projekt makiety: Dominik Pędziwol.
Druk: Polska Press Sp. z o. o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec

towy klimat. Autor celowo nie
podpisywał zdjęć, aby każdy
mógł rozpoznać ulubionych
bohaterów fotografii.
Wystawę „Fotografia koncertowa” można oglądać do
końca grudnia br. w godzinach
otwarcia Izby Tradycji Ziemi
Strzegomskiej tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
10.30-18.00 oraz w weekendy
od godz. 9.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy.
red
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Aktualności

Termin zakończenia robót to 30 kwietnia 2020 r. Koszt inwestycji to ok. 595 tys. zł

Metamorfoza podwórka
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Remont i
modernizacja podwórka położonego w centrum miasta
między ulicami Boh. Getta,
Świdnicką, Krótką, Ogrodową
a Rynkiem - III etap”.
W ostatnim okresie ułożono
kabel pod oświetlenie, wykorytowano drogi dojazdowe i
wykonano podbudowę pod te
drogi. Wkrótce będą układane
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Pomoc potrzebującym

krawężniki i nawierzchnia z
kostki granitowej. Montowane
będą lampy oświetleniowe.
W planach jest również wykonanie placu zabaw wraz z
ogrodzeniem i montaż małej
architektury (linarium wspinaczkowe, huśtawka wahadłowa
podwójna, huśtawka bocianie
gniazdo, trampolina terenowa,
ławki parkowe, kosze, stolik
szachowy z siedzeniami).
red

Pr z y pominamy, ż e pr z y
Al. Wojska Polskiego 25
w Strzegomiu funkcjonuje
specjalny lokal do utrzymywania higieny osobistej w
ramach działań readaptacyjnych dla osób po terapiach
uzależnieniowych oraz osób
bezdomnych.
Lokal wyposażony jest w
dwie kabiny natryskowe, dwie
toalety oraz poczekalnię, w
której można wyprać odzież
(automat pralniczy, suszarka).
W okresie niesprzyjających
warunków atmosferycznych

Co w kinie SCK?
20.12.2019
16:00 – #Jestem M.
Misfit
18:00 – Proceder
21.11.2019 16:00 – #Jestem M. Misfit
18:00 – Proceder
27.12.2019 16.00 – O
Yeti!
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18.00 – Ukryta gra
28.12.2019 16.00 – O
Yeti!
18.00 – Ukryta gra
29.12.2019 16.00 – O
Yeti!
18.00 – Ukryta gra
Bilety: normalny 18 zł/
ulgowy 15 zł
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Ostatnim akcentem było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy u stóp papieża Polaka

Rocznica stanu wojennego
13 grudnia br. minęło 38 lat od wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce. W naszym mieście
tradycyjnie upamiętniono ofiary stanu wojennego, osoby pokrzywdzone i represjonowane
w tym niezbyt chlubnym i wstydliwym okresie
historii Polski.

W Bazylice Mniejszej odbyła się msza św.,
którą odprawił ks. prałat Marek Babuśka.
Uczestniczyły w niej władze samorządowe, radni Rady Miejskiej, organizacje polityczne oraz
strzegomska społeczność. Tradycyjnie, po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się pod
pomnik Św. Jana Pawła II, gdzie m. in. wspólnie
odśpiewano hymn państwowy i odmówiono
modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Ostatnim
akcentem było
złożenie wiązanek kwiatów i
zapalenie zniczy
u stóp papieża
Polaka.
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i temperaturowych jest możliwość zagrzania się i wypicia
gorącego napoju. Chętni do
skorzystania z lokalu zobowiązani są do zapoznania się
z regulaminem jego działania
i jego przestrzegania. Miejsce jest monitorowane.
Warto podkreślić, że można dostarczyć do tego lokalu
zbędną odzież zimową (np.
swetry, kurtki, spodnie), która zostanie wyselekcjonowana, wyprana i udostępniona
osobom potrzebującym.

red

W uroczystościach wzięli udział m. in.: Tytus Czartoryski – radny wojewódzki, przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, Marian Wojciów – internowany działacz Solidarności Rolników Indywidualnych,
a także Ryszard Rossa i Ryszard Ogonowski – działacze Solidarności,
aresztowani za organizację strajku 14 grudnia 1981 r.

tel efo nic zn ie.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Telefon na dyżurkę policji!
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom
• Odsłonięcie Pomnika Ofiar

Niemieckiego Reżimu NaziOd poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
stowskiego w Grabinie
W soboty
14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 • „Don Kichot z La Manchy” na

GRUDZIEŃ 2019 – STYCZEŃ 2020
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

15.12 – 21.12

Vademecum

ul. Rynek 44

tel. 74/ 855-52-06

22.12 – 28.12

Centrum

ul. Witosa 5

tel. 74/857-19-64

29.12 – 04.01

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74/632-38-28

Adres

Nr telefonu

deskach LO
• Św. Mikołaj z wizytą u najmłod-

szych
• Sportowy turniej Przedszkoli
2019-12-12
• Wieczerza wigilijna i koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu
Golec uOrkiestra

Te l e w i z j ę I n t e r n e t o w ą S t r z e g o m
można oglądać za pośrednictwem ser wisu

D wa tygodnie temu pisaliśmy o remoncie budynku Komisariatu Policji
w Strzegomiu i przeniesieniu siedziby strzegom(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem projekty unijne) s k i e j p o l i c j i d o Z U K - u

www.strzegom.pl

( A l . Wo j s k a Po l s k i e g o
75).
Informujemy, że ze strzegomską policją należy się
kontaktować pod numerem
telefonu: 660-774-167.
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Wydarzenia

20 grudnia 2019

– Bartoszówek już jest fajnym miejscem do życia, jednak widoczne jest małe zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi – mówi nowa sołtys Bartoszówka

Musimy zintegrować wieś
W dzisie jsz y m numer z e
„Gminnych W iadomości
Strzegom” przedstawiamy
wywiad z Agatą Burdzińską
(na zdjęciu trzecia od lewej) –
nową sołtys Bartoszówka.

pałacową, ale w tym kierunku
podjęte zostały działania, które
mam nadzieję przyniosą oczekiwany efekt już niebawem. Na
pewno bardzo ważną potrzebą
naszej wsi jest większa integracja mieszkańców oraz umożli- Pani sołtys. Minęło już kilka wienie mieszkańcom korzystamiesięcy od wyborów sołeckich. nia ze świetlicy wiejskiej w taki
Jakie są pani pierwsze spostrze- sposób, w jaki powinna być ona
żenia i wnioski?
użytkowana.
- Moje pierwsze spostrzeżenia po tych kilku miesiącach
- Jakie ma pani pomysły, by
są takie, że jest dużo spraw i Bartoszówek był fajnym miejproblemów, które przez lata nie scem do życia?
- Bartoszówek już jest fajnym
były rozwiązywane i teraz nadszedł czas, aby podjąć próbę ich miejscem do życia, jednak
załatwienia z jak najlepszym widoczne jest małe zaangażowanie mieszkańców w sprawy
efektem dla mieszkańców.
wsi. Moim nowym pomysłem
- Jakie są największe potrzeby jest wprowadzenie cykliczwsi, którą pani kieruje?
nych spotkań z mieszkańcami
- Jest dużo problemów, z przy kawie i herbacie, które
którymi zmaga się nasza miej- będą miały na celu możliscowość. Jednak najważniejszy wość przedstawienia przez
z nich to potrzeba budowy każdego mieszkańca swoich
chodników i remontu drogi pomysłów na to, aby w Barwojewódzkiej nr 345, które toszówku wszystkim żyło się
obiecywane są nam od kilku- lepiej. Chciałabym bardzo, aby
nastu lat i w dalszym ciągu są mieszkańcy, którzy do tej pory
problemy z realizacją tej obiet- nie angażowali się w sprawy
nicy. Innymi ważnymi prob- wsi, wykazali trochę swojej inilemami są m. in.: zalewanie cjatywy w poprawę warunków
posesji mieszkańców podczas życia w swojej miejscowości.
obfitych opadów deszczu czy
- Kto wchodzi w skład Rady
problem z dojazdem młodzieży
do szkół średnich. Kolejnym Sołeckiej? Jak wygląda współproblemem jest zaniedbany praca z jej członkami?
W skład Rady Sołeckiej
park wraz ze stawem i wieżą

wchodzą: Lucyna Woch, Agata
Sztander a, Agnieszka Hordyńska, Agnieszka
Skiera oraz Karolina Senczyna.
Współpraca z Radą
Sołecką układa się
b a rd z o d o b r z e.
Zawsze mogę liczyć na pomoc z
ich strony podczas
rozwiązywania
problemów cz y
organizacji imprez
edukacyjno-sportowo-kulturalnych
dla mieszkańców
wsi. Moim zdaniem bardzo dobra współpraca z
Radą Sołecką jest
niezbędna, abym
mogła dobrze wypełniać obowiązki
sołtysa.

27 listopada
br. kobieta kierująca mercedesem - jadąc
ul. Świdnicką na wysokości
posesji nr 38 - z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na
chodnik, a następnie uderzyła
w skrzynkę elektryczną oraz w
ścianę budynku mieszkalnego.
Na miejsce wypadku wezwano

mał się bus, w którego uderzył
cofający się kierowca pojazdu
dostawczego. Na miejscu interweniował patrol policji.
***
4 grudnia br. w CAS Karmel
przy ul. Kościuszki 2 mężczyzna
spożywał alkohol. Po zwróceniu uwagi mężczyzna ten
dobrowolnie opuścił centrum
aktywności.

- Na co przeznaczycie środki z funduszu sołeckiego?
Ś rodki z funduszu sołeckiego
na 2020 rok w przeważającej
części chcemy przeznaczyć na
zakup i montaż klimatyzacji
w świetlicy wiejskiej w Bartoszówku. Mamy dość dobrze
wyposażoną świetlicę, w której

w ubiegłym roku zostały przeprowadzone prace związane z
wymianą instalacji elektrycznej oraz wygłuszeniem tak,
aby korzystanie ze świetlicy
nie przeszkadzało współloka-

torom budynku. Jednak żeby
można było w pełni użytkować
świetlicę, niezbędne jest wykonanie klimatyzacji. Pozostałe
środki funduszu sołeckiego
będą przeznaczone na utrzy-

manie terenów zielonych w
Bartoszówku, doposażenie
świetlicy wiejskiej oraz na
organizację spotkań, które
będą miały na celu integrację
mieszkańców.

*** Okiem miejskiego monitoringu *** Okiem miejskiego monitoringu *** Okiem miejskiego monitoringu ***
policję, straż pożarną i karetkę
pogotowia.
***
2 grudnia br. na ul. Dworcowej doszło do kolizji między
busem przewożącym osoby a
pojazdem dostawczym. Kierujący pojazdem dostawczym
zatrzymał się, aby inny pojazd
mógł zawrócić. W tym czasie za
pojazdem dostawczym zatrzy-

***
6 grudnia br. młody mężczyzna przebywający w poczekalni
przystanku autobusowego przy
ul. Leśnej w Strzegomiu namalował sprayem lub markerem
duży napis na szybie. Zapis
monitoringu wraz ze zdjęciami
sprawcy został przesłany na
policję.

Wielogodzinny warsztat okazał się pomysłem trafionym w dziesiątkę i zaczynem dobrej współpracy

Dzieci seniorom, seniorzy dzieciom
Grudzień to czas pełen magii, świątecznych zapachów i wymiany
życzliwości. 7 grudnia br. naszych seniorów z Dziennego Domu
Pobytu „Senior-Wigor” odwiedziły dzieci z dwóch placówek
opiekuńczych w Jaworze (DOM Dzieciom i Jaworowy Start),
pomagając w przygotowaniach do świąt. To było pierwsze spotkanie integracyjne seniorów i dzieci - wolontariuszy.
- Spotkanie wzorowaliśmy na starości i domu dziecka - tłumaczy
działalności hybrydowych domów, Anna Jarosińska, kierownik DDP
które funkcjonują w Kanadzie, „Senior-Wigor” w Strzegomiu. Wielkiej Brytanii i Australii. Łączą Wielogodzinny warsztat okazał się
ze sobą funkcje domu spokojnej pomysłem trafionym w dziesiątkę

i jednocześnie zaczynem
dobrej współpracy. Razem mogliśmy poczuć te
święta, wypiekając wspólnie pierniczki, później je
zdobiąc, przygotowując
ozdoby świąteczne, a przy
tym mogliśmy kolędować,
dzięki życzliwości Rafała

Oryńczaka z zespołu
Ślad – dodaje Anna Jarosińska.
Dzieci odbyły wcześniej
przygotowanie teoretyczne, dotyczące idei wolontariatu, a teraz miały
okazję doświadczyć tego
w praktyce.

Musimy pamiętać, że wokół nas są ludzie samotni. Nie pozwólmy w
tych dniach świątecznych, aby ktoś czuł się samotny.
Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor” „Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020”
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Budynki lśnią czystością i zachwycają funkcjonalnością. Życzymy mieszkańcom miłych chwil spędzonych w tych pięknych i nowoczesnych miejscach

Nowe świetlice już otwarte
Niedawno pisaliśmy o wybudowaniu nowych i remoncie
starych świetlic na terenie
sołectw gminy Strzegom. W

sobotę, 14 grudnia br. doszło
do oficjalnego otwarcia obiektów w Goczałkowie Górnym,
Grochotowie, Żelazowie i

Morawie. Wszędzie tam ma- ze Skarżyc, które spotkał w
łych mieszkańców odwiedził nowoczesnej altanie.
red
Św. Mikołaj, który nie zapomniał również o dzieciach

Premierowe posiedzenie poprzedziły wewnętrzne wybory w 11 okręgach szkolnych

Młodzieżowi radni zaprzysiężeni!
W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia (18.12) odbyła się
premierowa sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu
kadencji 2019-2021. Po ślubowaniu odbyły się wybory do prezydium MRM. W wyniku głosowania okazało się, że nowym przewodniczącym został Amelia Misek (PSP nr 2 w Strzegomiu).
Na stanowisko wiceprzewodniczących wybrano: Kornelię
Łabędzką (PSP Jaroszów) i
Oliwię Bodziany (Zespół Szkół
Skład Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Strzegomiu (kadencja 2017-2019):
PSP nr 2 w Strzegomiu
Julia Grochowska
Amelia Misek
Jan Pidanty
Mateusz Zawiła
PSP nr 3 w Strzegomiu
Krzysztof Bauch
Marcel Kleczyński

w Strzegomiu). Na sekretarza
powołano Alicję Kobę (PSP
nr 4 w Strzegomiu). Następna
sesja odbędzie się już w 2020 r.
Adrian Kopeć
PSP nr 4 w Strzegomiu
Natalia Barczyk
Emilia Gucwa
Alicja Koba
Julia Krawczyk
PSP w Jaroszowie
Kornelia Łabędzka
Julia Soroka
Julia Wiraszka

Szanowni mieszkańcy
gminy Strzegom!
Pragnę złożyć Wam
najserdeczniejsze życzenia
radosnych świąt Bożego
Narodzenia,
dużo zdrowia i szczęścia
w Nowym 2020 roku!
Ales Svoboda,
starosta miasta Horice

PSP w Goczałkowie
Zuzanna Klasa
Alicja Mazurkiewicz
PSP w Kostrzy
Sebastian August
PSP w Olszanach
Kinga Kowalczyk
PSP w Stanowicach
Antonina Wiśniowska

PSP w Rogoźnicy
Marek Białczak
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
Jakub Gzyl
Aleksandra Żądło
Zespół Szkół w Strzegomiu
Oliwia Bodziany
Julia Starczała

Szanowni mieszkańcy
gminy Strzegom!
Przed nami
najpiękniejsze święta
w roku.
Życzymy Wam
pełnych miłości dni
spędzonych w gronie
rodzinnym,
spokoju oraz bogatych
upominków pod choinkę.
Drodzy przyjaciele,
wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku!
JAN GROIS
STAROSTA MIASTA ZNOJMO

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie, bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu…”

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pani Tatjany Lewkowicz, mera miasta Podhajce na
Ukrainie, z którym Strzegom wiąże umowa partnerska. To
ogromna strata dla nas wszystkich.
Składamy wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom,
współpracownikom oraz mieszkańcom Podhajec.
Przewodniczący Rady Miejskiej				
Burmistrz Strzegomia
                     Tomasz Marczak					                       Zbigniew Suchyta
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co się działo w 2019 roku?
razem: Andrzej
Matyszkiewicz,
W iesław Kramek i Roland
John Emeka)
pokłonu i wręczenie darów
Świętej Rodzinie.

Styczeń

Orszak Trzech Króli
Strzegomianie tłumnie
(największa frekwencja w
dotychczasowych edycjach)
uczestniczyli w kolejnym Or-

szaku Trzech Króli, który tradycyjnie odbył się 6 stycznia.
Punktem kulminacyjnym było
złożenie przez Trzech Króli
(w ich role wcielili się tym

20-lecie PSP w
Olszanach
Publiczna
Szkoła Podstawowa w Olszanach obchodziła
20-lecie nadania
imienia Adama
Mickiewicza.
Te n w y b i t n y
Po l a k , w i e l k i
poeta i patriota
napawa dumą
kolejne pokolenia Polaków.
Zgodnie z tradycją Dzień
Patrona obchodzony był przez
społeczność szkolną bardzo
uroczyście.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Strzegomiu był
bardzo udany.
Łącznie zebrano 43.720,84
zł, czyli o ponad 14 tys. zł
więcej niż przed
rokiem. Celem
tegorocznej
edycji WOŚP
było z ebranie
środków na zakup sprzętu dla
specjalist yczn yc h s z p i t a l i
dziecięcych.

czyste przekazanie kluczyków
odbyło się 4 stycznia br. w Komisariacie policji w Strzegomiu.
Zakup Opla Mokki z napędem

4x4 i mocy 140 KM w połowie
sfinansowała gmina Strzegom,
drugie 50% wydatków pokryto
z budżetu państwa.

Nowy samochód d la policji
Strzegomska
policja wzbogaciła się o nowy
radiowóz. Uro-

Luty
odbywają się 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie.

nia, 16 w I kategorii
zgłoszeniowej – budynki wielorodzinne, 7
zgłoszeń w II kategorii
zgłoszeniowej – budynki jednorodzinne.

Klaster Odnawialnych
Źródeł Energii
Cztery gminy powiatu
świdnickiego: Żarów, StrzeFerie zimowe
gom, Jaworzyna Śląska i DoW mijającym roku
bromierz zawiązały Klaster
lokalny samorząd –
Odnawialnych Źródeł Enerw formie konkursów
gii Wzgórz Strzegomskich.
dla stowarzyszeń – na
13 lutego br. burmistrzowie
organizację ferii zimoi wójtowie gmin podpisali w
wych dla dzieci i młoUrzędzie Miejski w Strzegodzieży z gminy Strzemiu porozumienie o współgom przekazał kwotę
pracy ze spółkami Perpetum
ok. 60 tys. Dzięki temu
Energia, MAF Energy i
młodzi strzegomiaPhotovoltaic Solar Polska.
nie mieli okazję wziąć
udział w zajęciach muOdnów i wygraj
zycznych, sportowych,
swoją działalność środowiskowa
Rozstrzygnięto ósmą
Otwarcie „A-cademii”
artystycznych oraz w
11 lutego br. na Al. Wojska Pol- świetlica opiekuńczo-wychowaw- edycję konkursu „Odnów i wylicznych warsztatach i
nie
upowszechniania
i
ochroStrzegom.
Do
konkursu
(za
cza.
Do
placówki
uczęszczają
dzieci
graj!” za osiągnięcia w dziedziskiego w Strzegomiu rozpoczęła
ny kultury materialnej gminy 2018 r.) wpłynęły 23 zgłosze- wycieczkach.
i młodzież w wieku 6-18 lat.Zajęcia

Marzec
The Voice of Strzegom

Urszula Strażyc, Alicja Mazurkiewicz i Justyna Sitarek to
zwyciężczynie koncertu galowego I Gminnego Konkursu Piosenki „The Voice of Strzegom.

Tropem Wilczym
Goście z Unii Europejskiej
3 marca po raz siódNajwiększa inwestycja w
my w Polsce, a czwarty naszej gminie - przedszkole
w Strzegomiu odbył się z oddziałem żłobkowym przy
Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych pn. „Tropem
Wilczym”. W tym roku
wystartowało ponad 100
uczestników, którzy oddali hołd żołnierzom
polskiego podziemia
antykomunistycznego i
antysowieckiego działającego w latach 19441963.

Do muzycznej rywalizacji, w
Strzegomskim Centrum Kultury 16 marca br., przystąpiło
15 uczestników. Zostali oni
wybrani podczas przesłuchań
eliminacyjnych.

Klub Seniora
20 marca br. została
podpisana umowa o dofinansowanie złożonego
projektu „Utworzenie
Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum
Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi Jaroszów”, złożonego przez gminę Strzegom
do Instytucji Pośredniczącej
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

ul. Kościuszki w Strzegomiu
było prez entowane pr z ed
członkami Komisji Unii Europejskiej, którzy odwiedzili

Strzegom13 marca. Goście
byli pod ogromnym wrażeniem nowo wybudowanego
obiektu i jego gabarytów.
Powitanie
wiosny
21 marca
b r. d z i e c i z e
strzegomskich
przedszkoli
i oddziałów
przedszkolnych powitały
wiosnę w urocz yst ym, barwnym przemarszu przez
miasto. Maluchy ze swoich
przedszkoli
przeszły pod
Urząd Miejski,
gdzie powitały ich władze
gminy. Było to
bardzo radosne
wydarzenie.

Podsumowanie roku 2019

Jarmark Wielkanocny
14 kwietnia odbyła się kolejna edycja „Jarmarku Wielkanocnego”, który zachwycił nie
tylko samych mieszkańców, ale

wielkanocnych przed kościo- strzegomskich rękodzielniłem pw. św. Barbary i msza ków.
św. w Bazylice Mniejszej w
Strzegomiu. Na terenie hali Szlak Kamienia
sportowej Ośrodka Sportu
W Horicach odbyła się konferencja podsumowująca polsko-czeski projekt „Szlak Kamienia”.
W spotkaniu (w dniach
25 -26 kwietnia br.)
udział wzięli przedstawiciele gmin, które
wspólnie realizowały to
przedsięwzięcie. Każdy
miał okazję zaprezentować, czego dokonano
w ramach projektu w
ich miejscowościach.
Partnerami projektu
z Czech i Polski były
miasto Horice, Stowarzyszenie Podzvicinsko, gminy Strzegom i
Dobromierz oraz miasto Świdnica.

Solidarni z autyzmem
też gości spoza naszej gminy. i Rekreacji – na stoiskach
2 kwietnia br. w całej Polsce
Przed jarmarkiem tradycyjnie – wyeksponowano ozdoby obchodzony był Dzień Świadoodbyło się poświęcenie palm świąteczne oraz inne wytwory mości Autyzmu. Na znak soli-
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darności z osobami z autyzmem
wiele budowli w Polsce i na
świecie podświetlono na niebiesko. Także strzegomska Wieża
Targowa, Centrum Aktywności

Społecznej „Karmel” i budynek
PSP nr 4 w Strzegomiu zostały
wyróżnione tym kolorem. Po
raz pierwszy w naszym mieście
odbył się happening poświęcony temu tematowi.

Nowi sołtysi
Pierwsza
narada sołtysów po
wyborach
sołeckich
odbyła się 16
kwietnia br.
w Urzędzie
Miejskim w
Strzegomiu.
W spotkaniu udział
w z i ę l i
przedstawiciele władz
gminy oraz nowo
wybrani sołtysi wszystkich
wsi. Narada była okazją do
tego, aby opowiedzieć o planowanych i realizowanych
przedsięwzięciach na terenach
wiejskich.

MAJ
Bieg Pamięci
W Rogoźnicy – 11 maja
– odbyła się 33. edycja Ogólnopolskiego Biegu Pamięci
– Rogo źnic a 2019. Biegi

tradycyjnie już poprzedziła -Rosen do Parku w Rogoźsztafeta olimpijska Szkoły nicy.
Podstawowej w Rogoźnicy,
która przyniosła Ogień Pa- Gmina z wyróżnieniem
mięci z Muzeum Gross
Laureatów XXI Plebiscytu Gospodarczego Muflony 2018
poznaliśmy podczas
uroczystej gali w Zamku Książ 10 maja br.
Gmina Strzegom zajęła 2. miejsce w kategorii „Hit Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
do której zgłoszono
nowo wybudowane
nowoczesne przedszkole pasywne i żłobek.
U ro c z y s t o ś c i m a jowe
Obchody 228.
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
rozpoczęły się mszą

70 lat biblioteki
Gala 70-lecia Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Strzegom im.
Elizy Orzeszkowej odbyła się 17 maja br. w
Strzegomskim Centrum
Kultury. W jej trakcie
przedstawiono m.in.:
historię tej bardzo cenionej i lubianej placówki oraz zaprezentowano
spektakl teatralny.

św. w kościele pw. Zbawiciela Świata i Matki Boskiej
Szkaplerznej z Góry Karmel,
a następnie uroczystościami pod pomnikiem 1050.

Najlepszy w Europie
Na Mistr z ostwach
Europy w hiszpańskiej
m i e j s c o wo ś c i S a n t a
Susanna – odbytych 3
maja br. – kulturysta
rocznicy Chrztu Polski, w Patryk Walczuk zdobył tytuł
których przypomniano zna- mistrza Europy w kategorii
czenie konstytucji dla narodu Men’s Physique do 173 cm. W
polskiego.
jego kategorii wystartowało w
sumie 12 zawodników.

CZERWIEC

Festyn Dziecięcy
2 czerwca br. na parkingu
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Strzegomiu odbył się 22. Festyn
Dziecięcy. Atrakcji jak zwykle

nie brakowało. Były występy artystyczne, pokazy sportowe oraz
loteria fantowa. Każdy znalazł coś
dla siebie. Gwiazdą imprezy był
zespół The Cuban Latin Jazz.

Bur mist r z z
absolutorium
6 czer wca
podczas sesji
Rady Miejskiej
radni udzielili
burmistrzowi
absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za
2018 rok (18
głosów „za”, 1
głos „wstrzymujący”) oraz podjęli uchwałę ws.
udzielenia włodarzowi gminy
wotum zaufania
za realizację zadań określonych
w „Raporcie o
stanie gminy za
2018 rok” (19
głosów „za”).

Edwarda Brzegowego, który
odbył się 8 czerwca w hali OSiR
w Strzegomiu. W turnieju wzięły
udział zaprzyjaźnione kluby z
Niemiec, Czech, Austrii i Polski.
Dzieci walczyły w trzech grupach
wiekowych: 2006-2007, 20082009 i 2010-2011.

Święto Granitu
Strzegomskiego
Niezwykle bogatą ofertę przygotowali organizatorzy
tegorocznej edycji
Święta Granitu
Strzegomskiego,
które odbywało się
w dniach 14 – 16
czerwca. Każdy,
niezależnie od
wieku i zainteresowań, mógł znaleźć
coś dla siebie. Były
koncerty, wystawy, polsko-czeskie
warsztaty kamieMemoriał Judo
Ponad 200 zawodników z kraju niarskie, turnieje
i z zagranicy wystartowało w oraz Regionalna
21. edycji Memoriału Judo im. Giełda Minerałów.

Aktywne sołectwa
Konkurs „Aktywne sołectwa
gminy Strzegom” został rozstrzygnięty 15 czerwca br. W
świetlicy wiejskiej w Kostrzy
odbyła się oficjalna uroczy-

stość z tej okazji. Na spotkanie
licznie przybyli sołtysi wraz z
przedstawicielami rad sołeckich. Sołectwa oceniane były
w trzech grupach, w zależności od liczby mieszkańców.
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co się działo w 2019 roku?
Lipiec
Administrowanie nieruchomościami
Od 1 lipca 2019 r. gmina
Strzegom przejęła od Zakładu Usług Komunalnych
w S tr z egomiu S p. z o.o.
administrowanie nieruchomościami gminnymi
(lokalami i innymi nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy).

z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patoloŚrodki na wakacje
giom społecznym. Wysokość
Gmina Strzegom kolejny wsparcia w tym roku wynioraz wsparła finansowo orga- sła ok. 80 tys. zł.
nizację wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży, prze- Wyjątkowe miasto
kazując środki finansowe na
W Strzegomiu po raz drugi
realizację zadań publicznych realizowany był projekt eduka-

Sierpień

28. MFF w Strzegomiu
Gmina Strzegom kolejny raz
zachwyciła organizacją swojego dorocznego święta folkloru.
W dniach od 6 do 11 sierpnia

cyjno-wychowawczy „Transgraniczne
Miasto
Dzieci”.
Od 15 do
18 lipc a
2 0 1 9 r.
udział
w nim
wzięło
ponad
200 dzieci z gminy Strzegom oraz z czeskich miast:
Nova Paka, Horice i Jicin.
Dzieci poznały różne zawody,
a za wykonaną pracę otrzymały
wynagrodzenie w postaci tzw.
„tauronków”. Dzięki zarobionym pieniądzom mogły zakupić
wiele atrakcyjnych artykułów w
„sklepie marzeń”.

Komunikacja wakacyjna
15 lipca 2019 r. ruszyła w
naszej gminie komunikacja
wakacyjna. Przewozy, które
odbywały się w dni robocze,
trwały do 30 sierpnia. Cena
biletu za przejechanie 1 przystanku wyniosła 1 zł, zaś za
przejechanie 2 lub więcej
przystanków – 2 zł. Rozkłady jazdy były dostępne na
przystankach autobusowych,
tablicach ogłoszeń oraz u
sołtysów. Zadanie realizowała
firma Usługi Transportowe
Osobowe, Bagażowe Kazimierz Chmieliczek.

Nasza gmina na kilka dni było w centrum
wydarzeń w regionie,
nic więc dziwnego, że
do Strzegomia przybyło wielu wielbicieli
światowego i polskiego
folkloru.

wygrał klasę CCI 4*-S, najwyższy rangą konkurs rozgrywany
podczas zawodów „Strzegom
Summer Tour” (1-4 sierpnia
br.). Zawodnik pozycję lidera
objął już podczas próby ujeżdżenia i utrzymał ją do końca
konkursu. Dodajmy, że na
hipodromie w Morawie – w
dniac h 16-18
sier pnia 2019
r. - toczyła się
również rywalizacja o medale jeździeckich
mistrzostw Europy w kategorii
pony.

„Delfinek” znów otwarty
Od 1 sierpnia 2019
r. swoje funkcjonowanie po przerwie technicznej wznowiła kryta
pływalnia „Delfinek” w
Strzegomiu. Dolnośląski Delfinek był niedostępny przez lipiec
z powodu dokonania
przeglądu i konserwacji
urządzeń. Wykonano
br. nasze
również nowe atrakcje
miasto i sołectwa odwiedziły dla użytkowników obiektu.
zespoły z Chile, Czech, Gruzji,
Irlandii, Kolumbii, Słowacji i Michael Jung najlepszy!
Ukrainy. Gospodarzem jak co
Niemiec Michael Jung na
roku był zespół „Kostrzanie”. 8-letnim koniu Highlighter

od sponsorów, ułożyli miesz- Międzynarodowego Festiwalu
kańcy Kostrzy i miejscowi stra- Folkloru prezentował się bardzo
żacy, którym pomagali lokalni okazale.
przedsiębiorcy. Zmodernizowany plac przed rozpoczęciem

Wyłożyli plac kostką
Sołtys Kostrzy – Helena
Szerszeń i członkowie Rady
Sołeckiej podjęli decyzję o
wyłożeniu placu przy miejscowej świetlicy wiejskiej kostką
granitową. Kostkę, pozyskaną

Gminnych, które odbyły się
25 sierpnia 2019 r. na strzegomskim Rynku. Starostami byli: Agata Burdzińska
z Bartoszówka i Bogumił
Wieszewski ze Stawisk. Było
to wspaniałe wydarzenie, w
którym udział wzięło wiele
osób. Na barwnych stoiskach

zaprezentowały się poszczególne sołectwa.

przedszkola i żłobka przy ul.
Kościuszki w Strzegomiu budynku demonstracyjnego
o znacznie podwyższonych
parametrach charakterystyki
energetycznej. Władze samorządowe Strzegomia podziękowały
wszystkim osobom i instytucjom

za wsparcie i zaangażowanie
przy realizacji budowy tak pięknego i nowoczesnego obiektu,
które stało się wizytówką naszej
gminy oraz miejscem, gdzie
najmłodsi strzegomianie spędzą
wiele radosnych i wyjątkowych
chwil.

Święto Plonów
Przepiękne
wieńce, pac hnące bochny
chleba, smaczne potrawy – to
wszystko czekało na uczestników Dożynek

Godzieszówek nagrodzony
Sołectwo Godzieszówek zostało wyróżnione w kategorii
„Najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi” za zrealizowanie „Budowy otwartej strefy
aktywności ”. Takie
wyróżnienie nadał
mu z ar z ąd
województwa dolnośląskiego.
Wyniki
konkursu
„Piękna
wieś dolnośląska”
zostały
o g ł o s z on e
w pierwszej
dekadzie
sierpnia br.

Wrzesień

Hołd, szacunek i pamięć
Na terenie Muzeum GrossRosen w Rogoźnicy 1 września
br. odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę agresji
Niemiec na Polskę. Organizatorami tego patriotycznego
wydarzenia byli: Urząd Miejski

w Strzegomiu, Muzeum GrossRosen oraz Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Patronat objęli: biskup świdnicki – ks. Ignacy
Dec oraz marszałek województwa dolnośląskiego – Cezary
Przybylski.

Barcelonie.

Kamienne rzeźby
8 września 2019
r. w hali sportowej
OSiR w Strzegomiu odbyła się 9.
edycja niezwykle
efektownych zawodów „Kamienna
Rzeźba 2019”. W
sumie rywalizowało ponad 150 najlepszych zawodników i zawodniczek
z naszego kraju w
12 oficjalnych kategoriach. Strzegomskie zawody
stanowiły eliminacje do reprezentacji
Polski na Arnold
Classic Europe w

pracy w Rusku z okazji XVI
Spotkań Religijno-Patriotycznych. Honorowy patronat nad
uroczystością objęli: ks. Ignacy
Dec - biskup świdnicki oraz
Zbigniew Suchyta - burmistrz
Strzegomia.
Są pieniądze na ul. Olszową!
Gmina Strzegom
otrzymała niemal 1,5
mln zł dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych na II etap
przebudowy ul. Olszowej
w Strzegomiu. Całkowita wartość zadania to
2,4 mln zł. To bardzo
dobra wiadomość dla
mieszkańców, którzy z
niecierpliwością czekają na zakończenie tego
przedsięwzięcia.

Spotkanie w Rusku
W dniach 13. i 15. września
br. odbyły się uroczystości po- Przedszkole i żłobek
święcone pamięci wszystkich oddane do użytku
poległych, a także żyjących
26 września 2019 r. najeszcze więźniów byłego obozu stąpiło oficjalne otwarcie

Podsumowanie roku 2019

Dworzec PKP do remontu
Strzegomski dworzec PKP
będzie wyremontowany. Taką
deklarację, podczas pobytu w naszym mieście 9 października br.,
złożyli minister Michał Dworczyk oraz członek zarządu PKP
S.A. Krzysztof Golubiewski. W
spotkaniu uczestniczyli także
Ireneusz Zyska, poseł na Sejm
RP oraz Kamil Zieliński, były
wicewojewoda dolnośląski.
Pieniądze na Żłobek nr 2
Gmina Strzegom otrzymała
ogromne pieniądze! To milion
złotych na organizację żłobka
przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu. Żłobek przez dwa lata
będzie bezpłatny, aby ułatwić
rodzicom powrót na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym,
a także osobom bezrobotnym i
pracującym, których dzieci mają
mniej niż 3 lata.
2. Aryzta Półmaraton Strzegom
Sergii Rybak i Maryna Niemczenko wygrali drugą edycję

Aryzta Półmaraton Strzegom
(12.10) – biegu, który pojawił
się w kalendarzu biegowym w
2018 roku. Cieszył się on sporym zainteresowaniem biegaczy
z regionu, Polski, ale również

w Strzegomiu, Ośrodek Sportu i
Rekreacji Sp. z o. o., Społeczność
Biegowa „Strzegomska Dwunastka” oraz Fundacja Ronalda
McDonalda.

boru spośród projektów dużych
(pula pieniężna 300 tys. zł) i
małych (pula pieniężna 100 tys.
zł). W głosowaniu wzięła udział
rekordowa liczba – 1103 osoby.

biegaczy zagranicznych. Organizatorami i współorganizatorami
wydarzenia byli: Urząd Miejski
w Strzegomiu, Aryzta Polska Sp.
z o. o., Amatorski Klub Sportowy

Mieszkańcy zadecydowali
Strzegomianie wybrali swoje
projekty w ramach tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy – dokonywali wy-

Doczekali się
nowych dróg
W październiku 2019 r.
zakończyła się
realizacja bardzo ważnego i
długo oczekiwanego przez
mieszkańców
zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa
dróg wewnętrznych
wraz z budową kanalizacji
deszczowej
na osiedlu w
Goczałkowie” – ETAP
I. W ramach
zrealizowanej
inwestycji wykonana została

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

m. in.: kanalizacja deszczowa,
ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni
z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chodniki z kostki
betonowej.
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Październik

Listopad
Nowy wóz dla OSP Jaroszów

Ochotnicza Straż Pożarna
w Jaroszowie otrzymała nowy
średni samochód ratowniczo
-gaśniczy z napędem 4x4. To

kolejna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców całej
gminy. Koszt samochodu wyniósł blisko 987 tys. zł. W ciągu
ostatnich lat to już czwarty

samochód pozyskany w tym roku obchodziprzez władze samo- ła jubileusz 780-lecia
rządowe Strzegomia. swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się
Walczuk mistrzem jeszcze podczas Dożynek
świata!
Wiejskich, a zakończyły
Patr yk Walczuk 9 listopada br. Głównym
zdobył tytuł mistrza punktem jubileuszu było
świata w Zjedno- posadowienie i poświęczonych Emiratach cenie tablicy pamiątkowej
Arabskich. Mistrzo- ufundowanej, wykonanej
stwa globu w Kul- i zamontowanej przez
turystyce i Fitness mieszkańców Olszan.
Mężczyzn odbyły
się w dniach 5-10 Mieszkańcy świętowali
listopada 2019 r. W niepodległość
jego kategorii Men’s
11 listopada br. w StrzePhisique (Fitness gomiu odbyły się uroP laż owe) wzięło czystości 101. rocznicy
udział ponad 80 odzyskania przez Polskę
zawodników w 6 niepodległości, w któr ych
kategoriach wzro- udział wzięli mieszkańcy oraz
stowych. Serdeczne zaproszeni goście. Na zakońgratulacje!
czenie całodziennych obchodów wystąpił znany i niezwy780-lecie Olszan!
kle lubiany artysta Ryszard
Jedna z największych wsi Rynkowski.
gminy Strzegom – Olszany

Uroczystości na Grabach
Wyjątkowy charakter miały
uroczystości dot. odsłonięcia
Pomnika Ofiar Niemieckiego
Reżimu Nazistowskiego w
Grabinie, które odbyły się 25
listopada br. w Strzegomiu.
Uczestniczyły w nich żyjące
jeszcze więźniarki obozu pracy,

który funkcjonował na terenie
dzisiejszej dzielnicy Graby w latach 1943-1945: Lea Gleitman
i Sonia Abiri. Ślady i pozostałości dziewczęcego obozu pracy
na obecnej ul. Milenijnej 6 w
Strzegomiu odkrył Krzysztof
Kaszub, pasjonat i badacz historii Ziemi Strzegomskiej.

Grudzień
Ślizgi i piruety
6 grudnia 2019 r. zainaugurowano 9. sezon łyżwiarski na strzegomskim lodowisku. Z obiektu
korzystają głównie dzieci i młodzież, którzy w ten sposób podnoszą swoje umiejętności łyżwiarskie. Serdecznie zapraszamy do
korzystania z „Białego Orlika”.

na zbliżającą się zimę. Nowy sezon
ruszy 15 kwietnia 2020 r. W ostatnim
numerze GWS podaliśmy statystyki
dot. zainteresowania rowerami w naszym mieście.
Otwarcie nowoczesnych świetlic
14 grudnia br. dokonano otwarcia
czterech świetlic wiejskich (Goczałków Górny, Grochotów, Morawa i
Żelazów) i jednej nowoczesnej altany
(S kar ż yce). O biekt y pr z y padł y do
gustu mieszkańcom, którzy czekali na
nie kilkadziesiąt lat. To wspaniały prezent z okazji zbliżających się świąt.

Mikołajki w Strzegomiu
6 grudnia to jedna z najważniejszych dat w roku kalendarzowym,
szczególnie dla najmłodszych. W
tym dniu dzieci z terenu gminy
Strzegom odwiedził Święty Mikołaj, który pojawił się na lodowisku Golec uOrkiestra w Strzegomiu
„Biały Orlik”, w przedszkolach
Znany i popularny z espół Golec
i żłobkach oraz przed Urzędem uOrkiestra wystąpił 15 grudnia 2019
Miejskim w Strzegomiu.
r. w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu
z pięknym koncertem kolęd i pastoKoniec sezonu rowerowego
rałek. Przed imprezą miała miejsce
W 2019 r. w Strzegomiu ruszył Wieczerza Wigilijna dla mieszkańpierwszy w historii gminy system ców naszego miasta, podczas której
roweru publicznego. Do dyspo- zło ż ono sobie nawz ajem ż ycz enia
zycji było 48 rowerów zlokalizo- świąteczne, podzielono się opłatkiem
wanych w 7 punktach na terenie i skosztowano potraw wigilijnych.
miasta. Aktualnie jednośladów już
nie można wypożyczać ze względu
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Oświata / sport

20 grudnia 2019

W Andrzejki jaroszowska grupa zwiedziła stolicę Włoch – Rzym. Dopisała im piękna pogoda, a wrażenia na długo pozostaną w ich pamięci

Jaroszowianie w Alba Adriatica
Od 24 listopada do 1 grudnia br. grupa uczniów i nauczycieli z
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie przebywała na
trzecim wyjeździe w ramach europejskiego projektu Erasmus –
tym razem w nadmorskim mieście Alba Adriatica we Włoszech,
w prowincji Teramo.
Szkoła włoska jest główny m koordynatorem proj e k t u „ Y ES + ” , w k t ó r y m
biorą udział szkoły z Paryża,
Mebrilli, Tallina oraz z Jaroszowa.

Pro g r a m p r z y g o t o w a n y
przez gościnnych Włochów
był bardzo bogaty. Uczniowie
wzięli udział w warsztatach
rękodzielniczych w szkole
oraz w warsztatach ceramicz-

Sukces Rafała Przybylskiego
Zawodnicy strzegomskiej
sekcji szachowej działającej
przy SCK wystąpili ostatnio w
dwóch turniejach szachowych
organizowanych przez Jaworski
Ośrodek Kultury. Duży sukces
odniósł Rafał Przybylski, który
wygrał kategorię seniorów w
Turnieju Mikołajkowym.

2,5
23. miejsce – Martyna Bodakowska – 2

Turniej Mikołajkowy (07.12):
Kategoria seniorzy
1. miejsce – Rafał Przybylski
– 6 pkt
14. miejsce – Irena Piórek – 4
15. miejsce - Ignacy Kosiński
Powiatowy Turniej Szachowy – 3,5
z okazji Święta Niepodległości 17. miejsce – Mariola Pawłow(09.11):
ska – 3
7. miejsce – Ignacy Kosiński 25. miejsce – Maria Kwarciak
– 4 pkt
–2
16. miejsce – Mariola Pawłowska – 3,5
Szachiści SCK trenują teraz
17. miejsce – Ewa Konc - 3
przed Turniejem Noworocz19. miejsce – Przemysław Bo- nym, który odbędzie się w
dakowski – 2,5
styczniu 2020 r. w Strzego20. miejsce – Irena Piórek – miu.

Zajęcia sekcji odbywają się w piątki w godz. 16.00-18.00 w
Sali herbowej CAS Karmel w Strzegomiu.

nych w górskim miasteczku
Castelli. Zwiedzili fabrykę
tekstylną „Gran Sasso”, rodzinną firmę tekstylną „Brunardi”, a także manufakturę
torebek „Ripani”, po której
oprowadzała grupę jej właścicielka Gabriela Ripani.
Czwórka uczniów z Jaroszowa: Julia Hamernik,
Hanna Peszek, Gracjan Wołowiec i Robert Włodkowski
mieszkali u rodzin włoskich,
z któr ymi bardzo się zżyli. Rodzice włoskich dzieci
przygotowali dla nich wiele
atrakcji i zrobili wszystko,
by polscy uczniowie czuli się
u nich bardzo dobrze i bezpiecznie. Zawiązane zostały
przyjaźnie, a pobyt we Włoszech zapadnie w pamięci
uczniów na całe życie.
W Andrzejki, do późnego
wieczora, jaroszowska grupa
zwiedziła Rzym. Piękna pogoda pozwoliła na odwiedzenie wielu znanych miejsc.
Ty g o d n i o w y p o b y t w e
Włoszech zakończył się
w niedzielę – 1 grudnia –

szczęśliwym powrotem do nika Bytnar – Gołembiowrodziców. Opiekunkami
ska, a także nauczycielki: Eluczniów podczas pobytu
żbieta Szczepanik i Justyna
były: koordynatorki proFedyczkowska.
jektu: Joanna Pietras i
Mo-

Był to kolejny z czterech wyjazdów zagranicznych w ramach programu „Youth Entrepreneurial Skills Plus”, które zaplanowano w dwuletnim projekcie. Zamknięcie projektu odbędzie
się w czerwcu 2020 r. w Estonii.

– Gdy stałam na podium i słuchałam Mazurka Dąbrowskiego, łzy cisnęły się do oczu - mówi mistrzyni

Małgorzata Ostrowska mistrzynią świata!
158 medali Polaków w amatorskich mistrzostwach świata i 3
medale w turnieju zawodowym
„Złoty Tur World Cup” – tak
można podsumować zakończone w Rumi koło Gdyni
czterodniowe zawody w siłowaniu na rękę. Do Polski przyjechało ponad 800 zawodników
i zawodniczek z 34 krajów, a
jedną z bohaterek zawodów
była Małgorzata Ostrowska,
armwrestlerka ze Strzegomia.

Foto: Jaworski Ośrodek Kultury

Pierwsze dwa dni zawodów w
Rumi należały do amatorów. W
mistrzostwach świata wystartowało ponad 600 zawodników i
zawodniczek – seniorzy, juniorzy, mastersi i grand mastersi
oraz zawodnicy niepełnosprawni. W każdej kategorii wiekowej
zawodnicy byli podzieleni na
wiele kategorii wagowych, walczono na obie ręce, stąd też tak
wiele kompletów medali. Polska
wystawiła zawodników niemal
we wszystkich kategoriach, łącznie nasza reprezentacja liczyła
116 osób.
Z pewnością największą niespodziankę sprawiła Małgorzata
Ostrowska (Spartan Armwres-

tling Club Strzegom), która
w kategorii 57 kg zdobyła mistrzostwo świata na prawą rękę
i srebro na rękę lewą. Następnie
zawodniczka ze Strzegomia
spróbowała swych sił wśród
zawodowców w turnieju „Złoty Tur World Cup”. Niesiona
dopingiem publiczności piękna

i silna Polka wzniosła się na
wyżyny swoich możliwości i
wywalczyła srebrny medal na
prawą rękę.
- To piękne zwieńczenie mojej prawie 16-letniej przygody
z armwrestlingiem. Po tylu
latach treningów zdobyłam
swój pierwszy tytuł mistrzyni

W potyczkach wzięło udział 11 drużyn. Rozgrywki były świetną zabawą oraz sposobem propagowania zdrowego stylu życia

XI Sportowy Turniej Przedszkoli
W prawdziwie sportowej atmosferze - wśród zagrzewających do
walki okrzyków - 10 grudnia br.
w hali widowiskowo-sportowej
OSiR w Strzegomiu odbył się XI
Sportowy Turniej Przedszkoli.
W turnieju wzięło udział 11
drużyn z przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach
podstawowych. W siedmiu konkurencjach sportowych rozegranych podczas turnieju dzieci
walczyły w duchu sportowej walki.
„Czworakowanie”między pachołkami, „sadzenie i zbieranie ziem-

niaków”, przechodzenie przez
tunel - to tylko niektóre konkurencje, z którymi mali zawodnicy
radzili sobie doskonale. Nie było
przegranych, wszyscy spisali się na
medal. Każda drużyna otrzymała
pamiątkowy puchar, a wszyscy
uczestnicy zostali udekorowani
pamiątkowymi medalami. Rozgrywki były świetną zabawą oraz
sposobem propagowania zdrowego stylu życia.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy.
red

świata. Gdy stałam na podium
i słuchałam Mazurka Dąbrowskiego, łzy cisnęły się do oczu,
a serce mi buzowało. Dziękuję
rodzicom, przyjaciołom i kibicom za wsparcie, które czułam
na każdym kroku – podkreśla
Małgorzata Ostrowska.
red
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Lokal mieszkalny – ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne gminy Strzegom. Przedmiotem przetargu
jest lokal mieszkalny nr 7 o
powierzchni użytkowej 33,20
m² położony w budynku w
Strzegomiu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 12 wraz z
udziałem 652/10000 w częściach wspólnych budynku oraz
prawie własności gruntu działki
nr 1475/1, AM - 14, Obr. 3 o
powierzchni 0,0263 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00023799/0. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i
praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
Nr 18/19 Rady Miejskiej w
Strzegomiu z dnia 13 marca
2019 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w historycznym centrum miasta Strzegomia przedmiotowa
nieruchomość oznaczona jest
symbolem 10 MU zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna,
usługi.
Działka zlokalizowana jest w
obszarze położonym w granicach historycznego układu
urbanistycznego wpisanego
do rejestru zabytków decyzją z
dnia 12.02.1957 r. pod numerem A/2575/417, dla którego
obowiązują przepisy odrębne,
ponadto wyznacza się strefę
obserwacji archeologicznej,
dla średniowiecznego miasta,
w tym ochrony archeologicznej
średniowiecznych budowli i
szlaków, w granicach której
wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami
ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

Pierwszy przetarg na powyższe
nieruchomości ogłoszony na
dzień 24.10.2019 r. zakończył
się wynikiem negatywnym.
Lokal mieszkalny nr 7 składa
się z jednego pokoju i kuchni
o pow. 33,20 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości 40.560,00 zł Wadium
4.100,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu
16.01.2020 r. o godz. 1000 w
siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych,
lokal udostępniony będzie do
oglądania w dniu 08.01.2020 r.
w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium,
w kasie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu lub na konto
gminy Strzegom – Santander
Bank Polska S.A O/Strzegom nr

rachunku: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13.01.2020 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 odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie najpóźniej do
dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarial-

nego, wpłacone wadium ulega
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa
własności nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny
wypis z właściwego dla siedziby
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający
status prawny oferenta, sposób
reprezentacji, a także imiona i
nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika
przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty 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
Rozporządzenia 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
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 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.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o
takiej decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o
przetargu.

nie będą dopuszczone do wzięcia
udziału w ogłoszonym przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w
przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka
podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany
jest do podpisania umowy najmu w
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy
w przypadku wygrania przetargu
powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz
osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla

wszystkich zainteresowanych do
oglądania w dniu 3 stycznia 2020
roku, w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje związanych
z przetargiem można uzyskać w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego, Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr
34, II p. lub telefonicznie pod nr 74
8560542.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny,
przy czym informacja o takiej decyzji
podana zostanie w sposób i w formie
jaką zastosowano do ogłoszenia o
przetargu.

Najem garażu w Jaroszowie
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na oddanie
w najem garażu, o pow. 24,80 m2,
położonego w granicach działki nr
362/58 w Jaroszowie, na zapleczu
budynku Jaroszów 131.
Oddanie w najem nastąpi na czas
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 9
stycznia 2020 roku, o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 4,05 zł/
m2 miesięcznie.
Do ustalonej w przetargu stawki czyn-

szu doliczony zostanie obowiązujący
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi
0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
300 zł na konto:
Santander Bank Polska S.A. O/
Strzegom nr 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 lub
w kasie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3
stycznia 2020 roku.
W tytule wpłaty wadium powinien
widnieć zapis: „najem garażu, działka
nr 362/58 Jaroszów”.
Za dzień wpłaty wadium uważa się

Uwaga! Nowe stawki za parkowanie
Przypominamy o wysokości nowych stawek za parkowanie
pojazdów samochodowych obowiązujących w Strefie Płatnego
Parkowania w Strzegomiu.

OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW
w STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA KWOTA
w STRZEGOMIU
za czas parkowania do 30 min

1 zł

za czas parkowania do 1 godziny

2 zł

za drugą godzinę parkowania

2,50 zł

za trzecią godzinę parkowania

3 zł

za czwartą i następną godzinę parkowania

2 zł

abonament miesięczny

100 zł

abonament półroczny

300 zł

abonament roczny

500 zł

abonament roczny dla taksówek

40 zł

abonament roczny dla mieszkańca strefy pp

40 zł

dzień wpływu środków na konto gminy
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg
zalicza się na poczet czynszu za
najem garażu, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się po
zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni licząc
od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu
powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Burmistrz
Strzegomia
informuje
Na podstawie art. 35,
ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2204 z
póżn. zm.) informuję,
że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego 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: 409/B/2019, 410/
B/2019, 411/B/2019,
412/B/2019, 413/
B/2019, 414/B/2019,
415/B/2019, 416/
B/2019, 417/B/2019,
418/B/2019 Burmistrza
Strzegomia, z dnia 16
grudnia 2019 roku.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru lub inny
dokument urzędowy określający
status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska
osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną,
wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed
rozpoczęciem przetargu.
Osoby posiadające zadłużenie z tytułu
najmu (dzierżawy) nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom

UWAGA MIESZKAŃCY I
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI
GMINY STRZEGOM!
Przypominamy, że
odpady wielkogabarytowe – tzn. problemowe, które ze
względu na swoje
rozmiary lub właściwości nie mogą być
umieszczone w pojemnikach, meble,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,
odpady zielone, –
zbierane są na terenie naszej gminy
– zgodnie z obowiązującym harmonogramem – jeden raz
w miesiącu.
Odpady te należy
wystawić – dzień
przed ustalonym ich
odbiorem, w miejscu
ustawienia pojemników.
W celu usprawnienia
odbioru odpadów
wielkogabarytowych
– zwracamy się z

prośbą o informację
o ich wystawieniu.
Informację prosimy
zgłaszać pod numer
telefonu odbiorcy
- 884 201 910 lub
884 201 912.
Podczas odbioru
tych odpadów nie
należy wystawiać
odpadów budowlanych pochodzących
z remontu nieruchomości. Do zbiórki
tych odpadów należy odpłatnie wynająć specjalny kontener lub we własnym
zakresie dostarczyć
je do PSZOK mieszczącego się w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 75.
Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie
wyrzucania odpadów komunalnych
do koszy ulicznych.

Burmistrz
Strzegomia
informuje
Na podstawie art.35,
ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 z
późn. zm.) informuję,
że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu – Rynek
38, został wywieszony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości
stanowiącej własność
gminy Strzegom przeznaczonej do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem
Nr 405/B/2019, Nr
406/B/2019, Nr 407/
B/2019, Nr 408/B/2019
Burmistrza Strzegomia z dnia 11 grudnia
2019 r.
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Boże Narodzenie w Strzegomiu

20 grudnia 2019

To był niezwykły wieczór…
W niedzielę, 5 grudnia br. strzegomianie spotkali się na wieczerzy wigilijnej przy Bazylice Mniejszej, a następnie wzięli udział w koncercie zespołu GolecuOrkiestra. To było
wspaniałe spotkanie, które na pewno zapadnie na długo w pamięci uczestników. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego pięknego wydarzenia.

