
Przypomnijmy, że projekt 
zadania, w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Strze-
gom za rok 2020, polegający 
na wykonaniu pomnika Har-
cerskiej Lilijki, złożyła Anna 
Rudnicka-Kubiak. Wykonaw-
cą monumentu jest natomiast 
strzegomski rzeźbiarz Jerzy 
Zysk. Na zadanie oddano 825 
głosów. – Lilijka jest symbolem 
czystości – kompasem wyzna-
czającym tym młodym ludziom 
drogę, drogę wszystkich harce-
rzy. W dzisiejszych czasach, kie-
dy tak nisko cenione są wartości 
wśród młodzieży, pomnik ten 
być może natchnie niejednego 
młodego człowieka, aby zostać 
harcerzem, harcerką. Kiedy kilka 
miesięcy temu przechodziłam 
tędy, pomyślałam, że byłoby 

wspaniale, gdyby w naszym mie-
ście harcerze mieli swoje miejsce. 
Miejsce, w którym będą mogli 
się spotykać, robić zbiórki, apele. 
Nie sądziłam wówczas, że ten 
pomysł może kiedykolwiek się 
ziścić – mówiła Anna Rudnicka
-Kubiak. W trakcie uroczystości 
nie zabrakło łez wzruszenia oraz 
słów podziękowań w kierunku 
tych wszystkich, dzięki którym 
pomnik Lilijki znalazł swoje 
miejsce w Strzegomiu. – Cieszę 
się, że wreszcie w Strzegomiu 
jest monument, który podkreśla 
potrzebę zjednoczenia i współ-
pracy wszystkich środowisk har-
cerskich – zaznacza Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
Uroczystość była także okazją do 
wręczenia tytułu „Młody Ak-
tywny Strzegomianin” Janowi 

Kubiakowi, klerykowi III roku 
świdnickiego Wyższego Semi-
narium Duchownego, znanemu 
z propagowania wartości harcer-
skich, działalności charytatywnej 
oraz wypraw w góry. Serdecznie 
gratulujemy! 
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Na tę chwilę harcerze czekali od dawna – pomnik Harcerskiej Lilijki odsłonięty 

Harcerski pomnik w Strzegomiu 

w SKRÓCIE: w SKRÓCIE: w SKRÓCIE:

Nie będzie rowerów!

Zebrali życiodajny płyn

Spisz się! To ostatni moment 

31 sierpnia br. na terenie OSiR-u w Strzegomiu odbyła się zbiórka 
krwi organizowana przez RCKiK w Wałbrzychu przy współpracy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. W sumie krew oddały 23 osoby – udało 
się zebrać 10,35 l krwi. 

W Strzegomiu odsłonięto pomnik Harcerskiej Lilijki. Uroczystość miała miejsce 4 września br., 
w  trakcie Święta Granitu Strzegomskiego, i  była dużym wydarzeniem dla całej harcerskiej 
społeczności. Tego dnia do Strzegomia przybyli harcerze z całego regionu m.in. z Chojnowa, 
Świebodzic, Wrocławia, Legnicy, Strzegomia, Sobótki i Świdnicy, integrując w ten sposób or-
ganizację ZHP i ZHR.

Gminne wiadomości

Fot. naszstrzegom
.pl

Ze względu na małe zainteresowanie ze strony mieszkańców 
i turystów podjęto decyzję o nieprzedłużaniu umowy związanej 
z  funkcjonowaniem systemu rowerów miejskich w  Strzego-
miu. Tak więc od przyszłego roku nie będzie już jednośladów 
w  naszym mieście. W  tym roku można z  nich korzystać do 
15 listopada.  

Tylko do końca września można wziąć udział w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i  Mieszkań 2021. Spisać się 
można przez Internet, u rachmistrza lub poprzez infolinię spi-
sową. Udział w spisie jest obowiązkowy. Mieszkańcu, nie czekaj 
na ostatnią chwilę!

w NumERZE:

Pytamy 
radnych...
Publ ikujemy rozmowy 
z  radnymi na temat bieżą-
cych spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miej-
ska w  Strzegomiu. W  tym 
numerze na nasze pytania 
odpowiada radna Magdale-
na Stodolak. 
 str. 2

Nowy chodnik  
w Olszanach
Jedno z  największych so-
łectw gminy Strzegom – Ol-
szany mają kolejny odcinek 
chodnika, który zwiększy 
bezpieczeństwo pieszych 
i samych mieszkańców. Star-
si Olszaniacy czekali na ten 
trakt 50 lat.
 str. 10

Strzelnica 
prawie gotowa
Dobiegają końca prace 
związane z  przygotowa-
niem sali, w której zostanie 
zainstalowany system szkol-
no–treningowy tzw. „wir-
tualna strzelnica”. Będzie 
ona wykorzystywana przede 
wszystkim w  doskonaleniu 
umiejętności strzeleckich 
klas mundurowych.
 str. 9

Największa impreza masowa w  gminie Strzegom – Święto 
Granitu Strzegomskiego – już za nami. Tym razem odbyła się 
we wrześniu, a nie – jak co roku – w czerwcu. Dla uczestników 
naszego święta przygotowano mnóstwo spotkań, wystaw, stoisk, 
występów artystycznych i  koncertów gwiazd polskiej sceny 
muzycznej. Przeżyjmy to jeszcze raz!

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września (tym razem 05.09) 
na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się uroczystość 
związana z upamiętnieniem ofiar II wojny światowej, w tym KL 
Gross-Rosen. Jaki był przebieg tegorocznych obchodów?

Data 4 września 2021 r. przejdzie do annałów sołectwa Tom-
kowice! W  tym dniu oddano do użytku nowo wybudowaną 
strażnicę OSP Tomkowice i wręczono sztandar miejscowym 
strażakom. – To bardzo ważny moment w najnowszej historii 
tego sołectwa – podkreślają wszyscy mieszkańcy.

Święto Granitu Strzegomskiego  str. 6–7

Bolesna historia  str. 12

Nowa remiza w Tomkowicach  str. 10

ONC to skrótowiec słów „Ojczyzna, Nauka, Cnota” – hasła Zgromadzenia Filaretów 
działającego w Wilnie w latach 1820–1823. Te litery zostały umieszczone na strze-
gomskim pomniku Harcerskiej Lilijki. 
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W   „Gminnych Wiadomo-
ściach Strzegom” publikujemy 
rozmowy z   radnymi na temat 
bieżących spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miejska 
w  Strzegomiu. W tym numerze 
na nasze pytania odpowiada 
radna Magdalena Stodolak, prze-
wodnicząca Komisji Bezpieczeń-
stwa, Ładu i Porządku Publicz-
nego oraz Ochrony Środowiska.

– Które z  osiągnięć strzegom-
skiego samorządu w  ostatnich 
latach ocenia pani najwyżej?

– Zrealizowano wiele bardzo 
ważnych inwestycji: m.in. wybu-
dowano nowoczesne Przedszkole 
nr 1 i Żłobek nr 1 przy ul. Ko-
ściuszki w  Strzegomiu, a  także 
nowe świetlice na terenach wiej-
skich. Wybudowano i  przebu-
dowano drogi, chodniki i ścieżki 
rowerowe – przebudowano np. ul. 
Kościuszki, ul. Ofiar Katynia oraz 
ul. Promenady. Warto wymienić 

także rewitalizację Grabów i Sta-
rego Miasta oraz powstanie Alei 
Rzeźb przy Al. Wojska Polskiego.

– A co jest największym proble-
mem i bolączką w naszej gminie?

– Uważam, że problemem 
i bolączką jest długo wyczekiwana 
obwodnica Strzegomia. Jej budo-
wa jest niezbędna, żeby obciążyć 
Strzegom oraz sąsiadujące miej-
scowości z  intensywnego ruchu 
samochodowego, w szczególności 
związanego z transportem granitu 
z  okolicznych kopalń. W  całej 
gminie czynnych jest 21 kopalń, 
z  których wyjeżdża 4 mln ton 
kruszywa rocznie. To oznacza 
hałas i pył, ale także uciążliwości 
związane z transportem kruszywa. 

– Jakie zadania są jeszcze przed 
gminą do realizacji w tej kadencji?

– Do realizacji zadań w tej ka-
dencji jest budowa „Granitowej 

obwodnicy”. Nasza gmina oraz 
województwo dolnośląskie będą 
wspólnie realizować obwodnicę 
Strzegomia. Samorząd gminny 
przekazał 1,5 mln zł dofinan-
sowania na opracowanie doku-
mentacji projektowej oraz decyzji 
środowiskowej dla tej inwestycji. 
Granitowa obwodnica wyprowa-
dzi transport górniczy nie tylko 
z  terenu gminy Strzegom, ale 
także z gmin Dobromierz i Mści-
wojów. Będzie to jedna z najważ-
niejszych inwestycji realizowa-
nych na terenie gminy. Powstanie 
również obwodnica miejscowości 
Graniczna, która zostanie zre-
alizowana z  przedsiębiorcami 
eksploatującymi kamieniołom. 
Obwodnica będzie miała swój po-
czątek przy Al. Wojska Polskiego 
w okolicach ZUK w Strzegomiu 
i będzie kończyła się w Granicznej 
obok kamieniołomu. Droga ma 
całkowicie ominąć wieś i  ulżyć 
mieszkańcom w  zakresie ruchu 
samochodów ciężarowych.

Z d j ę C I E  N u m E R u

Gminne wiadomości
Strzegom

Gminne wiadomości
Strzegom

wspaniała muzyka w bazylice

Jeszcze nie opadły emocje po festiwalu muzyki klasycznej „Strzegom A Cappella”, a w ubie-
głym tygodniu w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu można było wysłuchać jednego z kon-
certów w ramach festiwalu Wratislavia Cantans. Zgromadzona publiczność mogła wysłu-
chać występu Huelgas Ensemble pod batutą belgijskiego dyrygenta Paula van Nevela.

– Zależy mi na bezpieczeństwie mieszkańców, budowie dróg, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, likwidacji „dzikich wysypisk” i budowie świetlic w Granicznej i Bartoszówku – mówi radna

Pytamy radnych…

Nie żyje Władysław Halczuk
Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem zawiada-
miamy, że 29 sierpnia 2021 r. zmarł w wieku 79 lat 
Władysław Halczuk, radny Rady Miejskiej w Strze-
gomiu kadencji 2014–2018, wieloletni działacz Spół-
dzielni Mieszkaniowej w  Świebodzicach i  zapalo-
ny działkowiec. Msza św. pogrzebowa odbyła się 
2 września br. o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej 
przy ul. Olszowej w Strzegomiu. Władze samorzą-
dowe naszego miasta składają wyrazy współczucia 
rodzinie i bliskim.

Od 1994 roku, w trzeci week-
end września, wraz z setkami 
tysięcy wolontariuszy: mło-
dzieżą, dorosłymi – wszystki-
mi, którym zależy na ochronie 
środowiska, prowadzone są 
działania propagujące ograni-
czanie powstawania odpadów, 
selektywną zbiórkę i recykling, 
a także związane z wyszuki-
waniem i w miarę możliwości 
usuwaniem dzikich wysypisk.

Działaniom tym towarzy-
szy cała gama innych działań: 

zakładanie zieleńców, sadze-
nie drzew, krzewów i kwiatów, 
organizowane są konkursy 

(plastyczne, piosenki), wystawy, 
festyny, koncerty, zabawy, ogni-
ska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. 

Posprzątajmy Polskę
„Sprzątanie świata – Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne

W dniach 17–19 września br. odbędzie się finał 28. edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska”. 
Jej celem jest podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych 
odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konse-
kwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani – w takim stopniu jak dotąd – zużywać i nisz-
czyć środowiska.

„Sprzątanie świata – Polska” angażuje i integruje spo-
łeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, 
jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w  pro-
wadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpa-
dami, dla placówek oświatowych interesującą metodą 
pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na 
realizację wolontariatu.

– Którymi sprawami interesuje 
się pani w sposób szczególny? Na 
czym pani najbardziej zależy? 

– Jako przewodnicząca Ko-
misji Bezpieczeństwa, Ładu 
i  Porządku Publicznego oraz 
Ochrony Środowiska zależy mi 
przede wszystkim na: bezpie-
czeństwie mieszkańców, budo-
wie dróg, chodników i  ścieżek 
pieszo-rowerowych, likwidacji 
„dzikich wysypisk” i  budowie 
świetlic we wsiach Graniczna 
i  Bartoszówek. W  ostatnim 
czasie gmina złożyła trzy wnio-
ski na dofinansowanie zadań 
w  ramach „Polskiego Ładu”. 
To ważne inwestycje podno-
szące komfort życia naszych 
mieszkańców. Pierwsze z  za-
dań dotyczy kanalizacji sołectw 
Skarżyce i  Grochotów. Druga 
inwestycja to termomodernizacja 
Publicznego Przedszkola nr 3 
w  Strzegomiu. Największym 
i  najdroższym planowanym 

projektem zgłoszonym do 
programu będzie remont 
Al. Wojska Polskiego od 
skrzyżowania z ul. Legnicką 
do torów kolejowych.

– Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej? 

– Jest to moja pierw-
sza kadencja w  Radzie 
Miejskiej. Uważam, że 
współpraca układa 
się bardzo dobrze. 
Stanowimy zespół, 
który pomimo róż-
nych poglądów dba 
o  rozwój miasta 
i sołectw. Pozdra-
wiam wsz y s t-
kich serdecznie. 
Życz ę  duż o 
zdrowia.

– Dziękuję 
za rozmowę.

Mieszkańcu, przyjdź na spotkanie ws. programu „Czyste Powietrze”
We wtorek 28 września br. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (I piętro) odbędzie się
spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Strzegom dotyczące zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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Chodzi o  przebudowę dro-
gi nr 110810D ul. Al. Woj-
ska Polskiego w  Strzegomiu 
(etap I) na dz. nr 245/2 obręb 
Osiedle Wschód Nr 2, o dłu-
gości ok. 610 m, a  dokładniej 

o  modernizację jezdni i  lewej 
części ulicy (naprzeciwko ścież-
ki rowerowej i ciągu pieszego do 
centrum handlowego). Dokład-
na kwota dotacji wynosi 1 289 
670,50 zł. 

Zakres robót obejmuje m.in.: 
rozbiórkę istniejących na-
wierzchni, a  także krawężni-
ków, chodników oraz zjazdów, 
wykonanie koryta z profilowa-
niem i zagęszczeniem podłoża, 
wykonanie nawierzchni jezdni 
z  mieszanki mineralno-bitu-
micznej, przebudowę istnie-
jących skrzyżowań i  zjazdów, 
przebudowę chodnika z kostki 
betonowej, przebudowę kanali-
zacji deszczowej, budowę zatoki 
autobusowej wraz z doświetle-
niem i wprowadzenie docelowej 
organizacji ruchu zgodnie z za-
twierdzonym projektem przez 
starostę świdnickiego.

red

AKTUALNOŚCi

*  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  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty  14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

12.09 –18.09 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857 19 64

19.09 –25.09 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74/632 38 28

26.09 –02.10 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647 98 70

Nowości w TV Strzegom

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 
pod banerem prOjEkTY UnijnE)

Aktualnie trwa procedura przetargowa związa-
na z wyłonieniem wykonawcy. Czas wykonania 
– 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jej pod-
pisanie planowane jest jeszcze w tym roku.

w ramach inwestycji zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa, powstanie też zatoka autobusowa wraz z doświetleniem

W związku z otrzymaniem przez strzegomski samorząd dotacji 
w wysokości blisko 1,3 mln zł na przebudowę odcinka Al. Woj-
ska Polskiego (za torami kolejowymi w kierunku drogi krajowej 
nr 5) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021, radni spot-
kali się na krótkiej sesji (9 września br.), by wprowadzić to za-
danie inwestycyjne do budżetu gminy Strzegom.

Będzie przebudowa Al. wojska Polskiego

•	 II	edycja	Festiwalu	„Strzegom	
A Cappella”

•	 Zaszczep	się	w urzędzie!
•	 Otwarcie	 nowej	 strażnicy	

w Tomkowicach
•	 Uroczystości	 odsłonięcia	 po-

mnika Harcerskiej Lilijki
•	 35.	 S trzegomska	 Giełda	

Minerałów
•	 Dożynki	Gminne

T e 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
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 

s e r w i s u
www.strzegom.pl

Nowa droga będzie miała na-
wierzchnię z kostki kamiennej. 
W  ramach zadania zostanie 
wykonane również uzbrojenie 
w sieci wod-kan zasilające i obsłu-
gujące nowo budowane budynki 
oraz oświetlenie drogi. – Droga 

zostanie wyposażona w elementy 
uspokojenia ruchu, czyli wy-
niesione przejścia dla pieszych 
zaopatrzone w znaki aktywne tzw. 
„kroczący ludzik” z własnym sys-
temem solarnym oraz miejscowe 
zawężenie drogi tzw. „mijankę”, 

której zaprojektowanie było ko-
nieczne ze względu na znaczne 
miejscowe ograniczenia szero-
kości pasa drogowego. Od strony 
osiedla wzdłuż drogi powstaną 
liczne parkingi sytuowane pro-
stopadle do osi drogi – informuje 

Urszula Gorzel, zastępca naczel-
nika Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Droga po przebudowie zo-
stanie oddana do użytkowania 
jesienią 2022 r.

Przebudują drogę w Strzegomiu
Od strony osiedla wzdłuż drogi powstaną liczne parkingi sytuowane prostopadle do osi drogi. Droga zostanie też wyposażona w wyniesione przejścia dla pieszych

Podpisana została umowa na „Przebudowę drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Miodową do skrzyżowania z ul. Parkową”. Przebudowa drogi na tym obszarze stała się niezbędna z uwagi na konieczność sko-
munikowania nowo zagospodarowywanego terenu w związku z budową osiedla domów jednorodzinnych, w których powstaną 
mieszkania komunalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Koszt samych robót budowlanych na chwilę obecną 
to ok. 2,36 mln zł. Na realizację zadania gmina otrzy-
mała dotację z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 1,5 mln zł. 

I n f o r m u j e m y, ż e 
Urząd Miejski w Strze-
gomiu będzie czynny 
w dniach:
– 24.09.2021 r. (piątek) 

do godz. 13.00 (kasa 
do godz. 12.00)

– 08.10.2021 r. (piątek) 
do godz. 14.30 (kasa 
do godz. 13.30) 

Za utrudnienia 
przepraszamy.

red

Informacja dla mieszkańców
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Obiekt, oddany do użytku 
w  1981 r., wymaga obecnie 
bardzo kosztownych prac mię-
dzysezonowych, by w  jak naj-
większym stopniu zabezpieczyć 
ciągłość dostawy ciepła. Władze 
samorządowe, zarząd strze-
gomskiej spółki ZUK, której 
własnością jest obiekt, oraz 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w  Świebodzicach, będąca naj-
większym odbiorcą ciepła, od 
kilku lat starają się o gruntowną 
modernizację. 

Dzięki staraniom burmistrza 
Strzegomia wniosek (złożony 
w 2019 r.) w sprawie zapewnie-
nia gazu ziemnego i tym samym 
perspektywy budowy nowo-
czesnej, ekologicznej ciepłowni 
został rozpatrzony pozytywnie. 
W kwietniu br. podpisana zo-
stała umowa na przyłączenie 
do sieci gazowej.

Obecnie inwestycja jest na 
etapie projektowania budowy 

kompleksowego systemu cie-
płowniczego, który zakłada: 
budowę kotłowni gazowej, 
wymianę wszystkich odcinków 
sieci cieplnej, a  także budowę 
nowych węzłów cieplnych.

Porozumienie, zawarte ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
w  Świebodzicach, w  sprawie 
perspektywy na odbiór ciepłej 
wody dla celów użytkowych 
sprawiło, że inwestycja ma 
charakter kompleksowy, pozwa-
lający na ograniczenie emisji 
spalin, co z  kolei daje szansę 
uzyskania środków zewnętrz-
nych	z Narodowego	Funduszu	
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Perspektywa budowy nowego 
systemu jest niezwykle istotna 
w  obliczu rosnącego ryzyka 
awarii ciepłowni. Największym 
problemem i  wyzwaniem jest 
utrzymanie obecnej infrastruk-
tury. Prace posezonowe w 2021 
r. oszacowane zostały na 350 
tys. zł, ponadto cena miału 
uzyskana w  drodze przetargu 
na sezon 2021–2022 jest wyższa 
od uzyskanej w roku ubiegłym.

Kalkulacja przygotowana dla 
nadchodzącego sezonu wska-
zuje jednoznacznie na koniecz-
ność rewizji cen o kolejne 40%. 
Dziś ponownie stajemy przed 
dylematem, czy i  jak chronić 
mieszkańców przed znaczący-
mi podwyżkami, zachowując 
jednocześnie bezpieczeństwo  
ciągłości dostaw ciepła.

Ostatecznie w  drodze ne-
gocjacji, tak jak w  roku ubie-
głym, ustalono, że podwyżka 
ceny ciepła zostanie rozłożona 
proporcjonalnie, by nie ob-
ciążać drastycznie domowych 
budżetów. – Natomiast spółka 
weźmie na swoje barki koszty 
remontów, które dadzą szansę 

na zapewnienie ciągłości do-
staw ciepła dla odbiorców – 
informuje Marta Zięba, prezes 
spółki ZUK Strzegom.

Plan realizacji rozpoczętej 
inwestycji, w  oparciu o  gaz 
ziemny, przewidziany jest na 
lata 2021–2023.

red

W yDARZENiA

Perspektywa budowy nowego systemu jest niezwykle istotna w obliczu rosnącego ryzyka awarii ciepłowni. Obiekt obecnie wymaga bardzo kosztownych prac

instalacja, która produkuje ciepło dla 700 mieszkań indywidu-
alnych, budynku szkoły, przedszkola oraz, w sezonie zimowym, 
dla przyszkolnej pływalni Dolnośląski Delfinek kończy w tym 
roku 40 lat.

Strzegomska ciepłownia ma 40 lat

Te obiekty stały się miejscami 
bardzo licznie odwiedzanymi 
w  porach wieczornych i  noc-
nych przez młodzież w  ce-
lach innych niż „sportowe”. Te 
„wieczorne spotkania” skutkują 

zaśmiecaniem i  aktami wan-
dalizmu. Pracownicy strze-
gomskiego OSiR-u  sprzątają 
ten teren co najmniej dwa razy 
w  tygodniu i  bardzo często 
dokonują napraw. 

– W okresie wakacyjnym za-
śmiecanie i  akty wandalizmu 
nasiliły się, i nie zawsze jeste-
śmy w stanie błyskawicznie je 
usunąć. Przykładem jest tabli-
ca z regulaminem, która w tym 
roku została zniszczona już 
trzy razy. OSiR Sp. z o. o. za-
mówiła trzy energooszczędne 
żarniki do latarni oświetlenio-
wych i czeka na ich dostawę. 

Zepsute punkty oświetleniowe 
zostaną zastąpione nowymi. 
Niestety od kilku miesięcy na 
rynku artykułów elektrycz-
nych i budowlanych są bardzo 
liczne opóźnienia i czas dosta-
wy jest wydłużony. Pozostałe 
szkody zostały naprawione 
– podkreśla Paweł Mosór, 
prezes ośrodka sportu. 

W  ostatnim okresie w  par-
ku miejskim w  Strzegomiu 
oraz w sąsiedztwie Publiczne-
go Przedszkola nr 3 stanęło 10 
tablic przyrodniczych informu-
jących o pomnikach przyrody 
i zabytkowych drzewach. Koszt 
zadania wyniósł 8 tys. zł.

– To bardzo ważne, by naj-
młodsi nasi mieszkańcy za-
poznali się, jakie okazy drzew 
rosną w naszym mieście. Stąd 
pomysł, by powstały takie tabli-
ce edukacyjne. Mam nadzieję, 
że będą one źródłem wiedzy 
o  lokalnej przyrodzie – pod-
kreśla Ewelina Kowalska, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi.

Nie niszczmy własnych obiektów

Poznają swoją przyrodę

W okresie wakacyjnym zaśmiecanie i akty wandalizmu nasiliły się. Tablica z regulaminem w tym roku została już zniszczona trzy razy

To bardzo ważne, by najmłodsi mieszkańcy wiedzieli, jakie okazy drzew rosną w ich mieście. A Strzegom naprawdę ma się czym pochwalić

Skate-park i dirt-park są zarządzane przez spółkę OSiR 
i  wszystkie uwagi dotyczące tych obiektów prosimy 
kierować do zarządu spółki. Ułatwi to sprawne i szyb-
sze reagowanie na zaistniałe problemy.

W gminie Strzegom przez ostatnie lata powstało mnóstwo no-
wych obiektów, z  których mogą skorzystać nasi mieszkańcy. 
Niestety część z nich jest dewastowana i zaśmiecana. Ostatnim 
przykładem są: skate-park i dirt-park na ul. Parkowej.

Prezes spółki ZUK Marta Zięba: – W  związku z  jubileuszem kotłowni, kierujemy 
słowa pozdrowienia i  podziękowania do jej pracowników, zarówno byłych, jak 
i  obecnych, podkreślając ich ważną rolę w  procesie zabezpieczenia dostaw ciepła 
dla naszych mieszkańców. Zwracamy szczególną uwagę na to, że jest to praca wy-
magająca niezwykle dużego doświadczenia z uwagi na specjalistyczne wyposaże-
nie, a także odporności na stres, gdyż ryzyko awarii często spoczywa na ich barkach. 
Doceniamy ich pracę, którą wykonują każdego dnia i nocy, w dni wolne i święta, po 
to by ciepło płynęło do wszystkich odbiorców.
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Burmistrz Zbigniew Suchyta słu-
cha mieszkańców i ich problemów. 
Ceni sobie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył możli-
wość zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

Ciekawy: Dzień dobry panie 
burmistrzu. Kiedy mieszkańcy 
osiedla Wschód doczekają się po-
łożenia asfaltu na ul. Agrestowej, 
ul. Jagodowej i innych? Pozdrawiam.

Uprzejmie informuję, że 
ul. Agrestowa w Strzegomiu nie 
jest własnością gminy Strzegom. 

Odnośnie ul. Jagodowej 
i  innych dróg gmin-
nych – w  pierwszej 
kolejności przebudo-
wywane są ulice, na 
które gmina otrzymała 
dofinansowanie.

Michu: Witam, ponownie 
w okolicy dworca PKS i stacji po-
gotowia ratunkowego nie pali się 
kilka lamp ulicznych.

Proszę takie sprawy zgłaszać, dzwo-
niąc pod nr telefonu 74 8560 532 
(Wydział Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi 
w UM w Strzegomiu) – będzie 

szybciej. Informację 
tę przekazałem pra-
cownikowi, który 
zgłosił sprawę do 
firmy, która pro-
wadzi konserwację 

i  obsługę naszego 
oświetlenia.

Cyklista: Panie burmistrzu, czy 
droga rowerowa w kierunku Wie-
śnicy będzie przedłużona o odcinek 
Wieśnica – Rogoźnica?

Jest to inwestycja realizowana 
wspólnie z Dolnośląską Służbą 
Dróg i  Kolei. Nie ma planów 
przedłużenia tej ścieżki. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Dzięki sprzyjającej pogodzie 
giełdę odwiedziło wiele osób, 
które chętnie oglądały stoiska 
z  wystawami i  kupowały pa-
miątkowe kamienie. Najlep-
szych kolekcjonerów wyróżniło 
specjalnie powołane jury.

Warto podkreślić, że bur-
mistrz Zbigniew Suchyta za-
powiedział, że przyszłoroczna 
edycja „Giełdy minerałów” 
odbędzie się na strzegomskim 
Rynku. 

WyNiKi:
W kategorii „Minerały 
Polski”:
1. miejsce – Andrzej 

Korzekwa
2. miejsce – Ireneusz 

Niemczyk
3. miejsce – Bożena Niemczyk

W kategorii „Minerały 
świata”:
1. miejsce – Barbara 

Bezkorowajna 
2. miejsce – Alfred Korzydło
3. miejsce – Jan Tołusz

Nagrody specjalne:
1. Nagroda burmistrza Strze-

gomia Zbigniewa Suchyty 
– Mirosław Eberman

2. Nagroda przewodniczącego 
Rady Miejskiej Tomasza 
Marczaka – Krzysztof i We-
ronika Nowak

3. Nagroda posła na Sejm RP 
Marka Dyducha – Bogdan 
Eberman

4.	Nagroda	zarządu	Firmy	
Drobiarskiej Strzegom – 
Józef Kawałko

5. Nagroda Stowarzysze-
nia Kamieniarzy Ziemi 
Strzegomskiej – Andrzej 
Jaworski

6. Nagroda prezesa Banku 
Spółdzielczego w Jaworze o. 
Strzegom – Leszek Szwaja

7. Nagroda dla najmłodszego 
wystawcy – Maciej Solima

dzięki sprzyjającej pogodzie giełdę odwiedziło wiele osób. Przyszłoroczna edycja imprezy odbędzie się na strzegomskim Rynku

35. Strzegomska Giełda minerałów
Jednym z ważniejszych punktów Święta Granitu Strzegom-
skiego była 35. Strzegomska Giełda Minerałów. Wydarze-
nie zostało zorganizowane 5 września br. na dziedzińcu Cen-
trum Aktywności Społecznej „Karmel” przez Stowarzysze-
nie Miłośników Ziemi Strzegomskiej.

Darmowa komunikacja 
gminna w Strzegomiu? Tak, 
to prawda, ale tylko 22 wrześ-
nia br., kiedy obchodzimy 
tzw. „Dzień bez samochodu”. 
Taką decyzję podję-
ły władze samorzą-
dowe Strzegomia. 
Ten dzień kończy 
Europejski Tydzień 
Zrównoważonego 
Transportu (ETZT), 
który rozpoczął się 
16 września i po-
trwa właśnie do 22 
września. 

ETZT to kampa-
nia zainicjowana 
przez Komisję Eu-
ropejską w 2002 r. 
J e j  c e l e m  j e s t 

zachęcenie mieszkańców 
miast do zmiany niekorzyst-
nych dla zdrowia przyzwy-
czajeń i wybrania alternatyw-
nych, ekologicznych środków 

podróżowania: chodzenia 
pieszo, jazdy na rowerze, 
korzystania z komunikacji 
miejskiej czy car-poolingu 
(źródło: WIKIPEDIA).

Autobusy za darmo!
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dzięki sprzyjającej pogodzie Święto Granitu Strzegomskiego cieszyło się dużą popularnością                 i frekwencją. już teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w czerwcu 2022 r.

Święto Granitu Strzegomskiego    już za nami!
Oddanie do użytku nowej remizy strażackiej w Tomkowicach, odsłonięcie pomnika Harcerskiej Lilijki, Strzegomska Giełda minerałów, dożynki Gminne, występy artystyczne 
na scenie i koncerty znanych zespołów muzycznych, wystawa zdjęć strzegomianina dominika mielcarka, uroczystość w Rogoźnicy z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, turniej szachowy w Rynku i wiele innych wydarzeń – to wszystko można było zobaczyć podczas tegorocznej edycji Święta Granitu Strzegomskiego, którą wyjąt-
kowo – ze względu na pandemię koronawirusa – zorganizowano w pierwszy weekend września br. (3–5.09), a nie tradycyjnie w czerwcu. Pogoda dopisała, a imprezę można 
udać ze wszech miar za udaną. 

W piątek w Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel” odbyła 
się wystawa fotografii domini-
ka mielcarka pn. „Strzegom 
z innej perspektywy”, w której 
ukazane zostały nietypowe 
ujęcia Strzegomia z lotu ptaka. 
Nieco później burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta 
oficjalnie otworzył imprezę 
i powitał wszystkich obecnych. 
Następnie sceną muzyczną 
zawładnęły kapele: Pepe, Oya, 
Ślad i gwiazda wieczoru – ze-
spół Sebastian Riedel & CREE. 
W  sobotnie popołudnie ofi-
cjalnie otwarto nową strażnicę 
OSP w  Tomkowicach, która 
powstała dzięki wsparciu fi-
nansowemu ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Warto wspomnieć, 
że koszt inwestycji wyniósł 826 
131,33 zł, a dofinansowanie ze 
środków funduszu to kwota 
rzędu 287 714,98 zł. Dodat-
kowo jednostka z  Tomkowic 
otrzymała nowy sztandar, który 
ufundowali sponsorzy. Bur-
mistrz Strzegomia podziękował 
strażakom za ich ciężką pracę 
i życzył dalszych sukcesów. Na 
uroczystości obecny był m.in. 
asystent polityczny szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
michała dworczyka – Artur 
Fiołek oraz strażacy z  Horic 
(Czechy) i Torgau (Niemcy). 
Przy ul. Kościuszki w Strzego-
miu miało miejsce długo ocze-
kiwane odsłonięcie pomnika 
Harcerskiej Lilijki, który został 
zrealizowany w ramach budżetu 

obywatelskiego. Była to również 
świetna okazja do wręczenia 
honorowego tytułu „Młody 
Aktywny Strzegomianin” Janowi 
Kubiakowi. Podczas przemó-
wień nie brakowało wzruszeń, 
podziękowań i  łez. Warto też 
wspomnieć, że autorką projektu 
pomnika jest Anna Rudnicka-
Kubiak (mama Janka), a wyko-
nawcą strzegomski rzeźbiarz 
– jerzy Zysk. 
O godz. 18:00 rozpoczęły się 
występy zespołów. Na sce-
nie zagrali m.in.: Kapela ze 
Wsi Warszawa, Goosebumps 
i  gwiazda wieczoru, czyli Łu-
kasz Zagrobelny.
Swoich odbiorców i wiernych 
fanów miał tradycyjny „Tur-
niej Szachowy o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Strzegomiu”. Kilkugodzinna 
rywalizacja, odbywająca się 
w  pobliżu strzegomskiej fon-
tanny, zakończyła się ceremonią 
wręczenia pucharów i pamiąt-
kowych dyplomów. Najlepszych 
szachistów nagradzał przewod-
niczący Tomasz marczak. 
Głównym punktem niedziel-
nego programu były Dożynki 
Gminne. O  godzinie 10.00 
w strzegomskiej Bazylice Mniej-
szej została odprawiona uroczy-
sta msza św. dożynkowa, której 
przewodniczył ks. bp Adam 
Bałabuch, a  po nabożeństwie 
odbył się oficjalny ceremoniał 
przekazania chleba. W  Rynku 
rozstawiono efektowne stoiska 
sołectw z całej gminy Strzegom, 
w  których można było kupić 

lokalne specjały, a  na scenie 
– obejrzeć występy lokalnych 
zespołów ludowych.
Dużą atrakcją, zwłaszcza dla 
pasjonatów pięknych minera-
łów i kamieni, była 35. Strze-
gomska Giełda Minerałów, 
którą w CAS „Karmel” zorgani-
zowało Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej. Jak 
zapowiedziały władze naszego 
miasta, przyszłoroczna edycja 
giełdy odbędzie się na strze-
gomskim Rynku. 
Punktualnie w  samo połu-
dnie została odprawiona msza 
św. w związku z 82. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej 
w  intencji ofiar niemieckiego 
nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego Gross-Rosen. 
Mszy św. przewodniczył ks. 
bp Adam Bałabuch. Uczestnicy 
corocznej uroczystości złożyli 
także wieńce, wiązanki kwia-
tów i  znicze pod Mauzoleum 
w Muzeum Gross-Rosen. 
Swoje stoisko – chętnie od-
wiedzane przez mieszkańców 
Strzegomia i  gości z  zewnątrz 
– posiadali lokalni producenci 
z  regionu Granitowego Szla-
ku w  ramach Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Granitu”. 

W  ich asortymencie można 
było dostrzec własnoręcznie 
robione produkty z naturalnych, 
lokalnych składników oraz ręko-
dzieła z naturalnych surowców.
Na zakończenie trzydniowego 
święta zagrali: znakomity Janusz 
Cedro, słowacka grupa The 

Backwards śpiewająca covery 
Beatlesów oraz niezwykle po-
pularny zespół Łobuzy. 
Warto wspomnieć, że przez 
wszystkie trzy dni chętne 
osoby mogły wziąć udział 
w Narodowym Spisie Ludno-
ści i Mieszkań 2021, którego 

mobilne punkty znajdowały 
się przy Urzędzie Miejskim. 
W niedzielę, w sali konferen-
cyjnej strzegomskiego magi-
stratu, była również możli-
wość zaszczepienia się bez re-
jestracji jednodawkową szcze-
pionką Johnson&Johnson. 

Projekt „Świat Kamienia” („Svet Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020
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dzięki sprzyjającej pogodzie Święto Granitu Strzegomskiego cieszyło się dużą popularnością                 i frekwencją. już teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w czerwcu 2022 r.

Święto Granitu Strzegomskiego    już za nami!
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ZADANiE 1: 
Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z i wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu

Zadanie	zostało	dofinansowane	ze	środków	Ministra	Kultury,	Dziedzictwa	Narodowego	i Sportu	pochodzących	z Funduszu	Pro-
mocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w kwocie 135 tys. zł. 

W ramach zadania zostanie wykonany: remont nawierzchni ścieżek i odtworzenie ich pierwotnego układu, renowacja elementów 
metalowych i granitowych ogrodzenia ozdobnego i ławek, a także kształtowanie zieleni w obrębie kwatery.

Ze względu na dofinansowanie projektu z dwóch źródeł inwestycja została podzielona na dwa zadania

Przedmiotem zadania jest remont ścieżek oraz renowacja elementów kamiennych i metalowych kwater żołnierzy z i wojny światowej położonych cmentarzu komunalnym przy ul. Olszo-
wej w Strzegomiu wraz z kształtowaniem zieleni oraz umieszczeniem tablic informacyjnych. Ze względu na dofinansowanie projektu z dwóch źródeł inwestycja została podzielona na dwa 
zadania.

Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej 
na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu

ZADANiE 2: Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom

Zakres robót obejmuje renowację elementów granitowych kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Olszowej w Strzegomiu na terenie działki 
o numerze ewidencyjnym 2587 obręb Śródmieście 0003. W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane: pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe, a także zamontowane 
tablice informacyjne.

Zakres obejmuje m.in.: oczyszczanie, usunięcie mchów, porostów, glonów, mikroorganizmów, wzmocnienie i hydrofobizację, odnowienie napisów, uzupełnienie brakujących elementów (pomnik, 
epitafia, tabliczki porządkowe), a także dostawę i montaż tablicy informacyjnej z QR – kodem.

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom”  
współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
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Nie zabrakło władz Strzegomia, mieszkańców i członków różnych organizacji i stowarzyszeń 

uczcili ofiary wojny
1 września br. przy pomniku 
Niemieckiego Reżimu Nazi-
stowskiego na terenie Gra-
biny odbyła się strzegomska 
uroczystość upamiętniająca 
82. rocznicę wybuchu ii woj-
ny światowej.

Oprócz władz Strzegomia 
wzięli w niej udział członkowie 
Związku Strzeleckiego – Od-
dział Strzegom, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Kawaleryjskie-
go im. 14. Pułku Ułanów Jazło-
wieckich, Drużyna Harcerska 
Arsenał oraz mieszkańcy.

red

Dobiegają końca prace zwią-
zane z  przygotowaniem sali, 
w której zostanie zainstalowa-
ny system szkolno–treningowy 
tzw. „wirtualna strzelnica”. 

Obecnie zamontowane są 
już rolety zaciemniające, siatki 
maskujące, stanowiska strze-
leckie i  trawiasta wykładzina. 
Oprócz tego przygotowany 

został również ekran o wymia-
rach 7x3. Do zainstalowania 
pozostał już tylko system mul-
timedialny, składający się m.in. 
z modułu projekcji, klawiatury 
bezprzewodowej z gładzikiem, 
tabletu z  ładowarką, drukarki, 
specjalistycznego oprogramo-
wania mikrokomputera i broni 
treningowej działającej w syste-
mie blow-back.

Wirtualna strzelnica bę-
dzie wykorzystywana przede 
wszystkim w  doskonaleniu 
umiejętności strzeleckich klas 
mundurowych. Natomiast li-
cealiści z pozostałych klas będą 
mogli zapisać się do koła strze-
leckiego, które poprowadzi płk 
Mariusz Krzak. 

Wartość inwestycji wynosi 
150 tys. zł, w tym dotacje: 118 

tys. zł z  Ministerstwa Obro-
ny Narodowej oraz 32 tys. zł 
z powiatu świdnickiego. Będzie 
to jedyna tego typu strzelnica 
w powiecie świdnickim!
Firma	Autocomp	Manage-

ment zobowiązała się w umo-
wie, że sprzęt multimedial-
ny zostanie zainstalowany do 
1 października br.

red

Strzelnica  na  ukończeniu
Wirtualna strzelnica będzie wykorzystywana przede wszystkim w doskonaleniu umiejętności strzeleckich klas mundurowych

Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców Strzegomia i okolic na „Magic 
show” w wykonaniu jednego z najlep-
szych iluzjonistów młodego pokolenia 
w Polsce – Bartosza Lewandowskie-
go, finalisty programu „Mam Talent”! 

Podczas widowiska widzowie prze-
niosą się w magiczną podróż, a nie-
możliwe na oczach całej publiczności 
stanie się możliwe! Głównym punktem 
programu będą triki z ptakami, którymi 
Bartosz Lewandowski podbił 11.edycję 
programu „Mam Talent”! Gołębie, pa-
pugi oraz niespotykane triki z akwarium 
i złotymi rybkami! To jedne z głównych 
atrakcji występów Bartosza, które 
zachwyciły tysiące widzów przed tele-
wizorami w całym kraju! Jednak to nie 
koniec atrakcji jakie jeszcze czekają na 
widownię! Nie zabraknie sporej dawki 
śmiechu, którą dostarczy kabaretowo
-magiczna część widowiska. Przepo-
wiednie, etiuda z  latającym stolikiem, 
pojawiające i  znikające przedmioty, 
manipulacje, pojawienie człowieka 
w  płonącej klatce, przepołowienie 
i  przebicie ostrzami asystentki oraz 
wiele innych magicznych urozmaiceń! 
To będzie pokaz czystej iluzji, podczas 
którego każdy widz znajdzie coś dla 
siebie, zarówno młodszy, jak i starszy! 
Koniecznie zasiądź na widowni i zobacz 
prawdziwą magię.

Zaproszenie na „magic show” Nagrody starosty dla LO!
Głównym punktem programu będą triki z ptakami. Będzie się działo! Oto siedmiu wspaniałych uczniów strzegomskiego liceum ogólnokształcącego

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu 7 września br. pojawi-
li się goście: starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, wicestarosta Zygmunt Worsa i dyrektor Wy-
działu Oświaty i Wychowania Grzegorz Stawarz. Okazja była wyjątkowa – wręczenie nagród 
starosty za wspaniałe osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. 

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

C o  w  k i n i e  S C K ?

17.09.2021 – piątek 
18:00 – Kraj

18.09.2021 – sobota  
16:00 – Mustang z dzikiej doliny 

18:00 –  Kraj
19.09.2021 – niedziela 

16:00 –  Mustang z dzikiej doliny 
18:00 – Kraj

23.09.2021 – czwartek  
18:00 – Zabij to i wyjedź z tego miasta

25.09.2021 – sobota  
16:00 – Kosmiczny mecz 

18:30 – Legion Samobójców
26.09.2021 – niedziela 

16:00 – Kosmiczny mecz 
18:30 – Legion Samobójców

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

Propozycje kinowe na wrzesień

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Maksymilian Zym, Zofia Malinowska, Marta Ki-
sielewicz, Emilia Rój, Filip Zaborowski, Joanna Szczepanowska i Justyna Sitarek. 
Gratulujemy!
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Wszelkie prace rozpoczęły się 
we wrześniu ubiegłego roku od 
robót rozbiórkowych budynku 
magazynowego. Na jego miej-
scu powstał dwukondygnacyjny 
budynek garażowy wraz z czę-
ścią socjalną. Wykonano przy-
łącza: energetyczne, kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej oraz 
deszczowej, a także konstrukcję 
dachu z pokryciem. Ponadto za-
montowano stolarkę okien-
ną i drzwiową zewnętrzną 
i  bramy wjazdowe do 
remizy. W  ramach 
inwestycji usunię-
to kolizję linii 
napowietrz-
n e j  n i -
sk iego 

napięcia. Ponadto wykonano 
zagospodarowanie terenu.

Warto wspomnieć, że koszt 
inwestycji wyniósł 826 131,33 zł, 
zaś dofinansowanie ze środków 
Rządowego	Funduszu	Inwesty-
cji Lokalnych to kwota rzędu 
287 714,98 zł. Władze samo-

rządowe Strzegomia bardzo 
dziękują za wszelką pomoc 

szefowi Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów – Micha-
łowi Dworczykowi oraz 
obecnemu w Tomkowi-

cach jego asystento-
wi politycznemu 

– Arturowi 
Fiołkowi.

red

Koszt inwestycji wyniósł 826,13 tys. zł, zaś dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota rzędu 287,71 tys. zł

Data 4 września 2021 r. przejdzie do annałów sołectwa Tom-
kowice! W dniu oddano do użytku nowo wybudowaną straż-
nicę OSP Tomkowice i wręczono sztandar miejscowym stra-
żakom. – To bardzo ważny moment w najnowszej historii tego 
sołectwa – podkreślają wszyscy mieszkańcy. 

Tomkowice mają strażnicę

Wymiana bramy to ostatni 
etap projektu termomoderni-
zacji remizy miejscowej OSP. 
Termomodernizacja pomo-
że utrzymać odpowiednią 
temperaturę wewnątrz bu-
dynku i  sprawi, że korzysta-
nie z  remizy będzie bardziej 
komfortowe i  ekonomiczne. 
Znacząco poprawi się jakość 
i   komfor t  prowadzonych 
w  remizie szkoleń czy spo-
tkań lokalnej społeczności. 
Ponadto nowa, automatycz-
na brama umożliwi szybsze 
reagowanie na wezwania do 
akcji ratowniczych.

Pr o g r a m  „ W z M O C n i j 
Swoje Otoczenie” to ogól-
nopolski program grantowy, 
realizowany przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. 
Jest skierowany do samo-
rządów i  ich jednostek – np. 
przedszkoli, szkół, biblio-
tek czy ośrodków pomocy 

społecznej oraz do organizacji 
pozarządowych. Dzięki dofi-
nansowaniu od PSE możliwe 
jest wprowadzanie ważnych 
i długotrwałych zmian w oto-
czeniu. Grant mogą otrzymać 
projekty z  siedmiu obsza-
rów: aktywność fizyczna, 
bezpieczeństwo, edukacja, 
rozwój wspólnej przestrzeni 
publicznej, środowisko natu-
ralne, zdrowie i  inne inicja-
tywy mieszczące się w celach 
programu.

Na terenie gminy Strzegom 
i powiatu świdnickiego PSE 
budują linię 400 kV relacji 
Mikułowa – Świebodzice. 
Inwestycja jest niezbędna dla 
zapewnienia wystarczających, 
stabilnych dostaw energii 
elektrycznej do wszystkich 
odbiorców w  południowo-
zachodniej Polsce. 

red

OSP w Granicy z ładną bramą
Termomodernizacja pomoże utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku

Jedno z  największych so-
łectw gminy Strzegom – Ol-
szany mają kolejny odcinek 
chodnika, który zwiększy 
bezpieczeństwo pieszych i sa-
mych mieszkańców. Starsi 
Olszaniacy czekali na ten 
trakt 50 lat. 

W  piątek 3 września br. – 
w towarzystwie m.in. burmi-
strzów Strzegomia, starosty 
świdnickiego – Piotra Fedo-
rowicza, wicestarosty – Zyg-
munta Worsy, sołtys Olszan – 
Stanisławy Górskiej, a także 

przedstawicieli Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego 
i  wykonawcy – oddano do 
użytku kolejny odcinek chod-
nika przy drodze powiatowej 
w Olszanach o dł. 430 m. 

W sumie udało się wybudo-
wać już 650 m tego ważnego 
traktu. Zadanie było realizo-
wane wspólnie z  powiatem 
świdnickim. Jego wartość 
wyniosła w sumie 220 tys. zł 
– gmina Strzegom przekazała 
na ten cel 80 tys. zł, natomiast 
powiat – 140 tys. zł.

Nowy chodnik w Olszanach 

Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy została laureatem pro-
gramu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, or-
ganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki 
otrzymanemu grantowi stara, zniszczona brama garażowa zo-
stała wymieniona na nową, w pełni zautomatyzowaną. 
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w Y N I K I  P I Ł K A R S K I E
IV lIga pIłkarska – wschód 

(AKS GrAnit StrzeGom S.A.))
klasa a – grupa wałbrzych I 

(AKS ii StrzeGom, HerbApol StAnowice)
klasa b – grupa wałbrzych I 

(HurAGAn olSzAny, SoKół KoStrzA, uniA JAroSzów)
kolejny mecz w sezonie:  
aks – gks Mirków/ długołęka 2:2,  
aks – Moto Jelcz Oława 0:4

kolejne mecze w sezonie:  
aks II – Mks II szczawno zdrój 1:5,  
unia bogaczowice (stare bogaczowice) – aks II 1:4 
herbapol – górnik Nowe Miasto wałbrzych 0:2,  
zieloni Mrowiny – herbapol 3:5

pierwsze mecze w sezonie:  
huragan – sokół kostrza 2:2, granit II roztoka – huragan 
6:2, huragan Olszany – sokół 2:2, sokół – Nysa kłaczyna 3:5, 
unia – zieloni II Mokrzeszów 4:0, Orzeł witoszów – unia 2:1

poz. klub Mecze punkty

1. lechia Dzierżoniów 4 12
2. barycz Sułów 4 10
3. polonia-Stal Świdnica  4 10
4. piast nowa ruda  4 10
5. polonia trzebnica  4 9
6 Sokół marcinkowice  4 7
7. mKp wołów  4 7
8 Słowianin wolibórz  4 6
9. wKS wierzbice  4 4

10. pogoń oleśnica  4 4
11. orzeł ząbkowice Śląskie  4 3
12. piast Żerniki (wrocław)  4 3
13. moto Jelcz oława 4 3
14. GKS mirków/ Długołęka  4 1
15. aks granit strzegom s. a.  4 1
16. bielawianka bielawa 4 1

poz. klub Mecze punkty

1. zdrój Jedlina zdrój 4 12
2. Górnik nowe miasto wałbrzych 4 12
3. mKS ii Szczawno zdrój 4 12
4. herbapol stanowice 4 9
5. iskra witków Śląski 4 9
6. włókniarz Głuszyca 4 7
7. Górnik boguszów-Gorce 4 6
8. czarni wałbrzych 4 6
9. KS walim 4 6

10. zieloni mrowiny 4 4
11. aks II strzegom 4 3
12. błękitni owiesno 4 3
13. Sudety Dziećmorowice 4 3
14. zieloni mokrzeszów 4 1
15. zagłębie wałbrzych 4 1
16. unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 4 0

poz. klub Mecze punkty

1. podgórze wałbrzych 2 6

2. Kp mcK mieroszów 2 6

3. orzeł witoszów 2 6

4. Granit ii roztoka 1 3

5. unia Jaroszów 2 3

6. Victoria ii Świebodzice 1 3

7. nysa Kłaczyna 2 3

8. sokół kostrza 2 1

9. huragan Olszany 2 1

10. płomień Dobromierz 2 0

11. Szczyt boguszów-Gorce 2 0

12. zieloni ii mokrzeszów 2 0

akTualNa TabEla:akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

Na zbiorniku „Rekreacyj-
ny” w Rusku 5 września 
br. odbyły się zawody 
spławikowe o  Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu. 
Zwycięzcą rywalizacji został 
ireneusz Dzieniszewski. 

Zawody otworzył prezes 
koła Tadeusz Chmieliński, 
który powitał wszystkich i za-
poznał z  regulaminem zawo-
dów. Uczestniczyło w  nich 
23 zawodników. Po odprawie 
i  losowaniu stanowisk wędka-
rze udali się na wylosowane 
stanowiska.

Po ważeniu ryb wyłoniono 
zwycięzców:
•	 I miejsce	–	Ireneusz	Dzieni-

szewski – 2520 pkt
•	 II	miejsce	 –	 Piotr	Mazur	

– 2480 
•	 III	miejsce	 –	Adam	Dryja	

– 2445
Najwięk-

szą r ybę 
– okonia, 
mierzącego 

28cm, zło-
wił Krzysztof 

Cabała. Zwycięzcom 
zostały wręczone puchary, dyplo-
my	oraz	nagrody.	Fundatorem	
nagród był przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu Tomasz 
Marczak, natomiast pucharów – 
Koło PZW Strzegom.

Tydzień wcześniej w  tym sa-
mym miejscu rywalizowano w za-
wodach spławikowych z okazji 
50-lecia koła PZW w Strzego-
miu. W imprezie wzięło udział 11 
zespołów z zaprzyjaźnionych kół. 
W kategorii drużynowej najlepszy 
okazał się zespół Świdnica Pafal, 
zaś indywidualnie – Krzysztof 
Graca. 

red

wędkowali aż miło w sumie w zawodach wystartowało 35 osób, m.in. ze Świdnicy, jawora i Strzegomia

Królewskie zmagania
Zachodnia pierzeja strzegomskiego Rynku – obok granitowej fontanny – była areną zmagań najlepszych szachistów pod-
czas rozgrywanego w trakcie Święta Granitu Strzegomskiego (04.09) Turnieju Szachowego o Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej. 

WyNiKi:
seniorzy:
1. miejsce – Kamil Gałuszka 

(Świdnica)
2. miejsce – Janusz Kilański 

(Świdnica)
3. miejsce – Henryk Jarosz 

( Jawor)
juniorzy:
1. miejsce – Remigiusz Olejar-

czyk ( Jawor)
2. miejsce – Bartosz Białek 

(Strzegom)
3. miejsce – Wojciech Zontek 

( Jawor)
kobiety:
1. miejsce – Ewa Konc 

(Strzegom)

2. miejsce – Irena Piórek 
(Strzegom)

3. miejsce – Mariola Pawłow-
ska (Strzegom)

juniorki:
1. miejsce – Gabriela Gołęb-

czyk (Strzegom) 
2. miejsce – Karolina Gałuszka 

(Świdnica) 
3. miejsce – Ksenia Duszeńko 

( Jawor)

Pamiątkowe puchary i  dy-
plomy wręczał przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Strzegomiu 
– Tomasz Marczak. 

red
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Mszy św. odprawionej w ro-
goźnickim kościele przewod-
niczył biskup pomocniczy die-
cezji świdnickiej ks. bp Adam 
Bałabuch. Gminę Strzegom 
reprezentowali: zastępca bur-
mistrza Strzegomia – Wiesław 
Witkowski oraz radny Rady 
Miejskiej w Strzegomiu i zara-
zem sołtys Rogoźnicy – Paweł 
Gołąb. 

Po zakończeniu okolicznego 
nabożeństwa wszyscy goście 
udali się do Muzeum Gross-

Rosen, gdzie pod Mauzole-
um złożono wieńce, wiązanki 
kwiatów i  znicze. W  gronie 
zaproszonych byli m.in.: sena-
tor RP – Dorota Czudowska, 
wicewojewoda dolnośląski – 
Jarosław Kresa i p.o. naczelnika 
edukacji IPN we Wrocławiu 
Katarzyna Pawlak-Weiss. Nie 
brakowało również przedsta-
wicieli organizacji politycznych 
i harcerzy. 

Senator Dorota Czudowska 
zwróciła uwagę na przejmującą 

ciszę panującą w  tym tragicz-
nym miejscu i kontrast pięknej 
przyrody z  okrucieństwami, 
które wydarzyły się w  czasie 
funkcjonowania obozu w latach 
1940–1945. Wicewojewoda 
natomiast podkreślił, jak ważne 
jest, by młode pokolenia pa-
miętały bolesną historię wojny 
i  wyciągały wnioski, by taki 
konflikt zbrojny już się nie 
powtórzył. 

źródło: 
https://www.gross-rosen.eu/

Po zakończeniu okolicznego nabożeństwa wszyscy zaproszeni goście udali się do muzeum Gross-Rosen, gdzie pod mauzoleum złożono wieńce

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września (tym razem 05.09) na terenie byłego niemieckie-
go nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się uroczystość 
związana z upamiętnieniem ofiar ii wojny światowej, w tym KL Gross-Rosen. Ze względu na 
epidemię koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo osób uczestniczących w tym roku obcho-
dy przeprowadzono w skromniejszej formie.

Pamiętać tę bolesną historię

Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako 
filia KL Sachsenhausen, której więźniowie przezna-
czeni byli do pracy w  miejscowym kamieniołomie 
granitu. Pierwszy transport przybył tam 2 sierpnia 
1940 roku. Przez KL Gross-Rosen – obóz macierzysty 
i jego filie – przeszło około 125 tys. więźniów. Do naj-
liczniejszych grup narodowościowych w  kompleksie 
Gross-Rosen (obóz główny i  jego filie) należeli Żydzi 
(obywatele różnych państw europejskich), Polacy oraz 
obywatele byłego Związku Radzieckiego. Szacunkowa 
liczba ofiar obozu Gross-Rosen wynosi około 40 tys.


