
Nowa  
szefowa OPS-u
Nową szefową Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Strzego-
miu została Anna Dolecka, 
która niedawno wygrała 
konkurs na stanowisko dy-
rektora tej jednostki bu-
dżetowej. Ze strzegomskim 
OPS-em jest związana od 
2006 r. 
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B u r m i s t r z 
S t r z e g o m i a 
–  Z b i g n i e w 
S u c h y t a  w r a z 
z  wicewojewodą 
i  swoim zastęp-
cą – Tomaszem 
Marczakiem od-
wiedzili klasztor 
sióstr Elżbietanek 
na ul. Ks. Prała-
ta S. Siwca oraz 
nowo utworzoną 
noclegownię na 
ul. Armii Krajo-
wej. Przedstawi-
ciel administra-
cji rządowej był 
pod wrażeniem 
warunków socjal-
nych i sanitarnych, jakie udało 
się stworzyć z pomocą miesz-
kańców gminy Strzegom. 

– Dolnośląskie samorzą-
dy, w  tym oczywiście gmina 
Strzegom, stanęły na wysokości 
zadania w kontekście pomocy 
gościom z  Ukrainy. Ta orga-
nizacja jest albo dobra, albo 
bardzo dobra. Zaangażowanie 
władz i mieszkańców, zarówno 
organizacyjne, jak i emocjonal-
ne, jest bardzo duże. Oceniamy, 
że to wszystko działa dobrze, 

zresztą z  naszych rozmów 
z  naszymi gośćmi z  Ukrainy 
wynika, że czują się u nas za-
opiekowani i mogą odreagować 
po tych strasznych momentach, 
które mają miejsce w Ukrainie 
– mówił w trakcie wizyty Jaro-
sław Kresa. 

Podkreślmy, że gmina Strze-
gom w porozumieniu z wojewo-
dą dolnośląskim zorganizowała 
pomoc i  udzieliła schronienia 
blisko 150 osobom. Kwoty 
refundujące koszty schronienia 
i wyżywienia decyzją wojewody 

były zróżnicowane. Od 40,00 zł 
w świetlicach wiejskich do 
95,00 zł w  klasztorze sióstr 
Elżbietanek. Uchodźcy są roz-
lokowani w  kilku miejscach 
m.in. w klasztorze sióstr Elżbie-
tanek, noclegowni na ul. Armii 
Krajowej, plebanii przy Bazylice 
Mniejszej, na terenie Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji, a  także 
świetlicy wiejskiej w Jaroszowie. 
Pozostałe osoby przebywają 
u rodzin prywatnych. W sumie 
schronienie w  naszej gminie 
znalazło ponad 600 osób.

Strzegomski samorząd udzielił schronienia blisko 150 osobom

Gmina spisała się na medal
Wicewojewoda dolnośląski – Jarosław Kresa (na zdj. drugi z prawej) 8 kwietnia złożył wizy-
tę w naszym mieście, oglądając obiekty, w których przebywają ukraińscy uchodźcy. Nasz gość 
z dużym uznaniem i aprobatą wypowiadał się o działaniach strzegomskiego samorządu i całego 
społeczeństwa Ziemi Strzegomskiej, które otworzyło swoje serca dla naszych sąsiadów z Ukra-
iny. W sumie schronienie w naszej gminie znalazło ponad 600 osób.

w numerze:

Katastrofa 
smoleńska
Tradycyjnie – 10 kwietnia br. 
– władze Strzegomia odda-
ły hołd ofiarom katastrofy 
smoleńskiej, do której doszło 
w 2010 r. W gronie uczest-
ników byli również radni 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu i  przedstawiciele Nie-
zależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”.
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Jubileusz 
małżeński
W Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Strzegomiu 2 kwietnia 
odbył się jubileusz małżeński 
państwa Anny i Jana Tom-
czyków ze Strzegomiu. Ile 
lat są już razem? Jakimi 
wartościami kierowali się 
w swoim życiu? Jaka jest ich 
recepta na wspólne, szczęś-
liwe małżeństwo?
 str. 2

Na tydzień przed świętami zarówno w Strzegomiu (10.04), jak 
i w Jaroszowie (09.04) odbyły się piękne i kolorowe jarmarki 
wielkanocne. Wydarzenia te miały w tym roku szczególny cha-
rakter ze względu na uczestnictwo w nich naszych gości z Ukra-
iny, którzy również przygotowali swoje świąteczne stoiska. 

Bożena Brańka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu, po blisko 32 latach pracy na tym stanowisku 
i  ponad 40 latach pracy zawodowej, przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Spotkanie pożegnalne z władzami miasta i z pra-
cownikami OPS-u miało miejsce 8 kwietnia. Jaki tytuł wręczył 
Bożenie Brańce burmistrz Strzegomia?

Za nami kolejne obrady dorosłej Rady Miejskiej, które odbyły 
się w sali konferencyjnej strzegomskiego magistratu. Jakie ważne 
decyzje zapadły? Które uchwały podjęli nasi radni? Kiedy od-
będzie się następna sesja? 

Świąteczny klimat  str. 6–7

Pomagała potrzebującym ponad 40 lat  str. 4

Obradowali radni  str. 3

Polsko-ukraińskie śniadania wielkanocne
Z okazji Świąt Wielkanocnych nasze władze, z myślą o naszych gościach z Ukrainy, zaplano-
wały dwa ważne wydarzenia. W sobotę 16 kwietnia oraz w poniedziałek 25 kwietnia w SCK II 
przy ul. Paderewskiego 2 odbędą się uroczyste śniadania wielkanocne. W ich trakcie przybli-
żone zostaną polskie i ukraińskie zwyczaje oraz tradycje świąteczne. Wspólnie spędzony czas 
uświetnią występy artystyczne oraz degustacja potraw charakterystycznych dla każdego 
z krajów. – Mamy nadzieję, że dzięki tym wydarzeniom, naszym gościom z Ukrainy uda się 
choć na chwilę zapomnieć o traumatycznych przeżyciach – mówią władze Strzegomia. Warto 
podkreślić, że w planach jest również uruchomienie miejsca, w którym uchodźcy mogliby się 
spotykać i integrować. 

StrzeGOm
Gminne wiadomości
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Po wielu latach znajomości, 
wielu utworach przetańczo-
nych wspólnie w  MDK-u, 
pracy zawodowej w Zakładach 
Mechanicznych ZREMB, za-
kiełkowało uczucie jubilatów. 

1 kwietnia 1972 r. w Strze-
gomiu, zarówno w  Urzędzie 
Stanu Cywilnego, jak i w ko-
ściele pw. śś. Apostołów Piotra 
i Pawła, połączyli swoje serca 
i rozpoczęli piękną podróż ku 
przyszłości.

W 1973 r. urodziła się pierw-
sza córka Monika, a w 1976 r. 
na świat przyszła Katarzyna. 
W swoim rodzicielstwie jubi-
laci kierowali się fundamental-
nymi wartościami tj. miłością, 
prawdą, cierpliwością, bez-
interesownością, sprawiedli-
wością, zaufaniem i  szacun-
kiem. W ich życiu zawsze było 

miejsce dla drugiego człowie-
ka. Empatia i  wrażliwość na 
potrzeby innych sprawiają, że 
cieszą się szacunkiem nie tylko 
najbliższych, ale i  przyjaciół, 
sąsiadów oraz znajomych. 
Nawet w  najtrudniejszych 
momentach życia, których nie 
brakowało, wspierali i  trosz-
czyli się wzajemnie o siebie.

Praca w  ich życiu miała 
i ma ogromną wartość, nawet 
po przejściu na zasłużoną 
emeryturę. Pan Jan jest „złotą 
rączką”, pani Anna nieustannie 
dba o  męża, córki i  zięciów, 
czwórkę wnucząt: Asię i  jej 
męża Artura, Wiktora, Zuzię 
i Igora oraz dwoje prawnucząt 
– Antosia i Tolę, rozpieszcza-
jąc ich nie tylko kulinarnie. 

red
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majówka  
w niezwykłym miejscu 

Strzegomski Fort Gaj – wraz z nastaniem wiosny i budzeniem się przyrody do życia – codzien-
nie zmienia swój wygląd. Władze naszego miasta 3 maja zapraszają wszystkich mieszkańców 
i gości z zewnątrz na uroczyste otwarcie tego pięknego miejsca po kilkunastomiesięcznej mo-
dernizacji. Trzeba przyznać, że efekt prac remontowych przeszedł najśmielsze oczekiwania 
wszystkich osób. Już nie możemy się doczekać wiosennego grilla na terenie fortu. Szczegóło-
wy program Majówki w kolejnym numerze naszej gazety. 

urząd wystąpił do prezydenta rP o wyróżnienie czcigodnych jubilatów poprzez odznaczenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 2 kwietnia odbył 
się jubileusz małżeński państwa Anny i  Jana Tomczyków ze 
Strzegomia. W uroczystości – oprócz rodziny i zaproszonych 
gości – wzięli udział: burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta 
i przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu – Piotr Szmidt.

złote gody państwa tomczyków

Anna Dolecka ukończyła Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona 
w  Legnicy na specjalizacji „Administracja 
Unii Europejskiej” oraz Wałbrzyską Szkołę 
Zarządzania i Przedsiębiorczości o specjali-
zacji „Zarządzanie w jednostkach samorządu 
terytorialnego”. Z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu jest związana od 2006 r.

Swoją drogę zawodową rozpoczęła od 
stanowiska pracownik administracyjno
-biurowy. W  latach 2008–2014 pełniła 
funkcję koordynatora projektu „Nowe 
możliwości”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Od 2015 r.  objęła stanowisko kierownika 
Działu Usług Opiekuńczych. W  2018 r. 
została kierownikiem Działu Świadczeń 
Rodzinnych i Alimentacyjnych, gdzie pra-
cowała do objęcia funkcji dyrektora.

red

Anna dolecka pokieruje OPS-em
Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzegomiu jest związana od 2006 r.

Nową szefową Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu została Anna Dolecka (na 
zdj.), która niedawno wygrała konkurs na 
stanowisko dyrektora tej jednostki budże-
towej. Zastąpi ona na stanowisku kierow-
niczym Bożenę Brańkę, która blisko 32 la-
ta była kierownikiem tego ośrodka. 

Fot. Julia Szew
czenko (U

kraina)/ w
olontariusz

Wzięli w nim udział ucznio-
wie z PSP nr 3, PSP nr 4 i Ze-
społu Szkół Specjalnych, a także 
uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Nie zabrakło władz 
miasta oraz ks. prałata Marka 
Babuśki. W trakcie spotkania 
miały miejsce prezentacje ar-
tystyczne i konkursy. Dzieci 

otrzymały słodycze i napoje. 
Dominującym kolorem był nie-
bieski – symbol autyzmu. 

Wydarzenie zorganizował 
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Strzegomskie Centrum Kultury 
i placówki oświatowe gminy 
Strzegom. 

red

W trakcie spotkania miały miejsce prezentacje artystyczne i konkursy. Dominującym kolorem był niebieski – symbol autyzmu

2 kwietnia w całej Polsce obchodzony był „Dzień Świadomo-
ści Autyzmu”. Na znak solidarności z osobami – głównie dzieć-
mi – z autyzmem w piątek 1 kwietnia w Strzegomskim Cen-
trum Kultury II odbył się happening poświęcony tej tematyce. 

Strzegomianie solidarni z autyzmem
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
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 

KWIECIEŃ 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 16.04 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

17.04–23.04 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857-19 64

24.04–30.04 Avena Rynek 32-36 tel. 74 851 60 73

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  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

•	 Historia	Strzegomia	okiem	
Krzysztofa Kaszuba (odc. 1)

•	 Pierwsza	sesja	Młodzieżowej	
Rady Miejskiej w Strzegomiu

•	 Wicewojewoda	w Strzegomiu
•	 Jarmark	wielkanocny	

w Jaroszowie
•	 Jarmark	w CAS	Karmel	

w Strzegomiu
•	 Życzenia	świąteczne	burmistrza	

i przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Strzegomiu

nowości w tV Strzegom

Rada Miejska upoważni-
ła burmistrza Strzegomia do 
dokonywania zmian w  tego-
rocznym budżecie w  zakresie 
realizacji zadań na rzecz oby-
wateli Ukrainy. Część zadań 
zgodnie z  ustawą należy do 
zadań z  zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie. 
Zadania te będą finansowane 
lub dofinansowane z  utwo-
rzonego Funduszu Pomocy. 
Burmistrz Strzegomia, zgodnie 
z upoważnieniem, będzie mógł 

wprowadzić środki do budżetu 
i je wydatkować.

W  związku ze złożeniem 
rezygnacji przez Zofię Rułkę 
z  pełnienia funkcji inkasenta 
w  sołectwie Jaroszów, zaist-
niała konieczność wyzna-
czenia nowej osoby, która 
będzie sprawować tę funkcję. 
Inkasentem został  nowy soł-
tys Jaroszowa – Zbigniew 
Kołodziej. W każdym sołec-
twie, w okresach ustawowych 
terminów płatności, poboru 

podatków na rzecz gminy 
Strzegom dokonują sołtysi 
lub wyznaczeni uchwałą Rady 
Miejskiej inkasenci.

Podjęto również uchwały 
dot. przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany części tekstowej 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów położonych w  hi-
storycznym Centrum Strze-
gomia; uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru po-
łożonego w  obrębie 2 miasta 
Strzegom oraz wprowadzono 
nowe zadania i  uaktualniono 
terminy wraz z wysokością na-
kładów inwestycyjnych w tzw. 
„Wieloletnim Planie Rozwo-
ju i  Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i  Urządzeń 
Kanalizacyjnych”.

Strzegomscy radni uchwalili 
ponadto „Gminny Program 
Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2022–2025”. Upoważnili 
też dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Strzegomiu do 
prowadzenia postępowania 
i wydawania decyzji administra-
cyjnych w sprawach świadczeń 

pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym.

Przypomnijmy, że podczas 
wcześniejszej sesji ślubowanie 
na nowego radnego złożył Ja-
nusz Flaman. Teraz podjęto 

2  uchwały, w  wyniku których 
radny został przyjęty do Komisji 
Rewizyjnej, a także do Komisji 
Budżetu, Finansów, Planowa-
nia i  Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.  red

rada miejska upoważniła burmistrza do dokonywania zmian w tegorocznym budżecie w zakresie realizacji zadań na rzecz obywateli ukrainy

Za nami kolejne obrady dorosłej Rady Miejskiej, które odbyły 
się 31 marca w sali konferencyjnej strzegomskiego magistratu. 
Jakie ważne decyzje zapadły? Które uchwały podjęli nasi rad-
ni? Kiedy odbędzie się następna sesja?

O czym obradowali radni?

Na wystawie będzie można zobaczyć 
ponad 35 żywych okazów. Wśród nich 
m.in. jeden z najbardziej jadowitych 
pająków – czarna wdowa i  jeden 
z największych ptaszników na świecie.
W  cenie biletu, bez dodatkowych 
opłat:
– o  każdej pełnej godzinie będzie 

możliwość potrzymania łagodnego 
ptasznika na dłoni;

– prelekcje edukacyjne i zwiedzanie 
z przewodnikami;

– bezpieczne szklane terraria, któ-
re pozwalają na fotografowanie 
i  filmowanie zwierząt z  bliskiej 
odległości;

– zmieniające kolor skorpiony w świe-
tle UV.

Ceny biletów (do kupienia bezpo-
średnio na wystawie):

18 zł – bilet normalny
12 zł – bilet ulgowy
50 zł – bilet rodzinny (2+2)
10 zł – wycieczka szkolna
dzieci do lat 4 – wstęp za darmo
Informacje i  kontakt dla grup 
zorganizowanych:
tel. 883 733 534
e-mail:
maciej.kuta@wystawapajakow.pl

wystawa pająków i skorpionów
Strzegomskie Centrum Kultury i Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” zapraszają na naj-
bardziej egzotyczną wystawę żywych wystawę pająków i skorpionów, która odbędzie się w dniach 
21–25 kwietnia w godz. 10:00–18:00. 

Nowym sołtysem Bartoszówka została Janina Gołębiak, 
która już wcześniej pełniła to stanowisko. Wybory odbyły 
się 4 kwietnia w miejscowej świetlicy wiejskiej.

Z dokładną treścią wszystkich uchwał podjętych przez rad-
nych można zapoznać się w programie eSesja, który znaj-
duje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Kolejne obrady 
odbędą się 28 kwietnia. 
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Bożena Brańka swoją pierw-
szą pracę zawodową rozpoczęła 
w 1981 r. w Odzieżowej Spół-
dzielni Pracy im. M. Kopernika 
w Strzegomiu. Od 16 kwietnia 
1982 r. podjęła pracę na sta-
nowisku pracownika socjalne-
go w  Przychodni Rejonowej 
w  Strzegomiu. W  kolejnych 
latach zajmowała stanowiska 
starszego pracownika socjal-
nego, a z dniem 1 lipca 1990 r. 
objęła stanowisko kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu, którą pełniła aż 
do 2022 r. 

Posiadane doświadczenie za-
wodowe, ciągłe doskonalenie 
zawodowe, podnoszenie swoich 

kwalifikacji, a  tym samym po-
siadana wiedza skutkowały 
wyjątkowo sumiennym wy-
konywaniem powierzonych 
obowiązków. W  tak trudnej 
pracy, jaką jest praca socjalna, 
zawsze wykazywała wrażliwość 
i ogromną empatię. Za dyspozy-
cyjność i wzorowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków była 
wielokrotnie nagradzana. 

Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje nagroda z  1997 r. 
za ogromne zaangażowanie 
i  ofiarność, które częściowo 
przyczyniły się do złagodzenia 
skutków tragedii spowodowanej 
lipcową powodzią, wyróżnienie 
z  2004 r. za przygotowanie 

informacji i  wyrażenie opinii 
środowiska na temat realizacji 
ustawy o zasiłkach rodzinnych 
dla posła na Sejm, nagrody za 
realizację w  latach 2008–2013 
projektu „Nowe możliwości” 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach POKL 
2007–2013, w  którym wzięło 
udział 100 osób. W  2014 r. 
otrzymała „Złoty Medal” za 
długoletnią służbę nadany przez 
prezydenta RP. 

Bożena Brańka zawsze była 
pracownikiem bardzo zaanga-
żowanym w działania związane 
z rozwojem gminy i  jej miesz-
kańców. Przez strzegomian 
i  współpracowników postrze-
gana była jako osoba serdeczna 
i  przyjacielska. Prywatnie jest 
mamą Aleksandry oraz babcią 
Hani.	

red

w dowód wielkich i niezaprzeczalnych zasług burmistrz Strzegomia wręczył Bożenie Brańce honorowy tytuł „zasłużony dla ziemi Strzegomskiej”

Bożena Brańka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu, po blisko 32 latach pracy na tym stanowisku i po-
nad 40 latach pracy zawodowej, przeszła na zasłużoną emery-
turę. Spotkanie pożegnalne z władzami miasta i z pracownika-
mi OPS-u miało miejsce 8 kwietnia.

Szefowa OPS-u już na emeryturze

W  tej wielkiej narodowej 
tragedii zginęło 96 osób, w tym 
m.in. para prezydencka Maria 
i  Lech Kaczyńscy oraz 
ostatni prezydent 
na uchodźstwie 
– Ryszard Ka-
czorowski , 
duchowni, 
s z e fowie 
instytucji 
państwo-
w y c h , 
p r z e d -
stawiciele 
w s z y s t -
k i c h  p a r -
t i i  p o l i t y c z -
nych, organizacji 

kombatanckich i  społecz-
nych, a  także 

innych grup 
społecznych. 

S w o i m 
gestem wła-

d z e  c h c i a ł y 
wyrazić szacu-

nek i  współczucie 
wszystkim rodzinom, 

ale też podziękować za pięk-
ną służbę Polsce. – Niech 
wszystkie ofiary pozostaną 
w naszej pamięci i niech spo-
czywają w pokoju – podkreśla 
burmistrz Zbigniew Suchyta. 

red

Katastrofa smoleńska
Swoim gestem władze miasta chciały wyrazić szacunek i podziękowanie za służbę Polsce

Strzegomski samorząd otrzy-
mał nowe dofinansowania na 
realizację kolejnych ważnych 
zadań. Jakich? 

Wniosek złożony przez 
gminę Strzegom – w  ramach 
programu Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego – 
Ochrona zabytków na zadanie 
„Strzegom, wiatrak prochowy 
(garbarski), XIX w. – zabezpie-
czenie, zachowanie i utrwalenie 
substancji zabytku” – uzyskał 
dofinansowanie w  wysokości 
173 tys. zł, z prze-
znaczeniem 

na realizację prac konserwa-
torskich i restauratorskich przy 
zabytku (na zdjęciu). 

Wnioski złożone przez gminę 
Strzegom w  ramach progra-
mu wieloletniego „Senior+” 
na lata 2021–2025 uzyskały 
dofinansowanie w  kontekście 
zapewnienia funkcjonowania 
Dziennego Domu SENIOR
-WIGOR w  Strzegomiu – 
116,64 tys. zł oraz zapewnie-
nia funkcjonowania Klubu 
SENIOR+ w  Jaroszowie –  

46,11 tys. zł. 
red

Kolejne pieniądze dla Strzegomia

Nowym dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej została Anna Dolecka. Więcej o tym na str. 2. 

Tradycyjnie – 10 kwietnia br. – władze Strzegomia oddały hołd 
ofiarom katastrofy smoleńskiej, do której doszło w 2010 r. W gro-
nie uczestników byli również radni Rady Miejskiej w Strzegomiu 
i przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
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Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i  ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

Ewa: Witam. Ja odnośnie dotacji 
na wymianę ogrzewania. Ile jesz-
cze będziemy czekać? Czekamy 
już rok na te 4.000,00 zł. Mniejsze 
gminy dostają po dwóch miesią-
cach, a my nadal czekamy. 
Pani Ewo. Nie wszystkie gminy 
realizują ten projekt. Jest to 
projekt realizowany wspólnie 
z  Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. Ostatni raz go realizujemy, 
bo WFOŚiGW zrezygnował 
z  tego programu. Dostaliśmy 
z  funduszu informację, że nasz 

wniosek otrzymał pozytywną 
opinię, dlatego u  państwa był 
lub w najbliższych dniach będzie 
inspektor, który potwierdzi, że 
instalacja została wykonana. 
Jak tylko podpiszemy umowę, 
dostaniemy pieniądze i będzie-
my je szybko wypłacać. Ten 
program taki jest. Trzeba zrobić 
i  dopiero możemy się starać 
o  pieniądze. A  procedury są 
niestety czasochłonne. Można 
by było też tak. Podpisujemy 
umowę z  państwem, dajemy 
zaliczkę i zaczyna się rozliczenie, 
które jest bardzo ciężkie. Proszę 
o  wyrozumiałość. Dodam, że 
w  ramach tego projektu wpły-
nęło ok. 80 wniosków. 

Włodzimierz: Dzień dobry 
panie burmistrzu, proszę o odpo-
wiedź, jak mieszkańcy Między-
rzecza mają przedostać się w spo-
sób bezpieczny do Strzegomia? 
Główna droga w  ogóle nie jest 
oświetlona, co nie jest bezpieczne 
dla osób starszych. Przy moście, 
idąc w kierunku ul. 3 Maja, brak 
jest utwardzonego przejścia. Po 
deszczach wielkie błoto i bardzo 
ślisko. Ja rozumiem, że są busy do 
Strzegomia, ale do lekarza, kościo-
ła czy na zakupy trzeba się dostać 
i nie zawsze starsza osoba może 
czekać godzinę na busa, a w do-
datku kończąc remont drogi na ul. 
3 Maja, został postawiony znak 
zakazu przejścia w  kierunku 
Międzyrzecza, co jest absurdem!

W ramach Funduszu Sprawie-
dliwej Transformacji złożyliśmy 
fiszkę zakładającą budowę ścieżki 
rowerowej Strzegom – Między-
rzecze – Morawa – Jaworzyna 
Śl. z odgałęzieniem w Morawie 

do Jaroszowa. Co z tego wyjdzie, 
nie wiem. 

Strzegomianin: Witam pa-
nie burmistrzu, czy jest wiado-
mo, kiedy ruszy budowa TBS 
i jak będzie wyglądał przydział? 
Pozdrawiam.

Kończy się projektowanie. 
W związku ze zwyżką cen gazu 
następuje przeprojektowanie na 
ogrzewanie pompami ciepła. 

Marek: Panie burmistrzu, dla-
czego podczas remontu podwórka 
między ulicami Dąbrowskiego – 
Szkolną – Świętej Anny – Kościel-
ną tak bezmyślnie i po barbarzyń-
sku po kolei wycina się wszystkie 
drzewa? Wycięto już wszystkie 
rosnące tam od lat piękne brzozy, 
wycięto rosnącego z  boku koło 
śmietnika dużego orzecha (notabe-
ne najpierw go przycięto – ok, a po 
kilku dniach bezmyślnie całkiem 
wycięto). Rozumiem remont, 
rozumiem, że czasami wycięcie 
czegoś jest konieczne, ale nie tak, że 
się tnie po kolei wszystkie drzewa 
z całkowitym brakiem poszano-
wania dla przyrody. Mentalnie 
to jest podejście z minionej epoki. 
Przecież, aby ewentualnie nowo 
posadzone drzewa odrosły do ta-
kiej postaci, jak tam były, potrzeba 
kilkudziesięciu lat. Obecnie (stan 
na 12.03.2022r.) ostały się już 
tylko dwa drzewa, które pewnie 
też lada moment zostaną wycięte. 
My mieszkający przy tym po-
dwórku ludzie chcemy oddychać 
tlenem, a nie wyłącznie spalinami 
z  mieszczącego się tam dużego 
miejskiego parkingu. I  jeszcze 
pytanie dodatkowe. Co się dzieje 
z drewnem z wyciętych drzew? 

Gmina je komuś sprzedaje, czy 
ktoś sobie je bierze za darmo?

Wycięto brzozy, które miały 
odsłonięty system korzeniowy. 
Rosły na skarpie i w każdej chwili 
mogły przewrócić się na budynek 
mieszkańców. Będą wykonane 
nowe nasadzenia. Nie zgadzam 
się ze słowami: „bezmyślnie”, 
„barbarzyńsko”, bo kiedy przy-
gotowywano projekt, sprawy 
były szczegółowo analizowane. 
Drewno jest przekazywane na 
opał osobom, które korzystają 
z opieki Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu. 

Asunta: Panie burmistrzu. Nie-
dawno została oddana do użytku 
wyremontowana ul. Olszowa, 
przystosowana do ruchu ciężkich 
pojazdów. Niestety nie wszyscy 
z niej korzystają. Na przedłużeniu 
ul. Starzyńskiego powstaje nowe 
osiedle domów jednorodzinnych 
i obecnie tą ulicą oraz ul. Lipową 
codziennie przejeżdża kilka lub 
kilkanaście ciężkich pojazdów 
przewożących materiały. Najgor-
sze są „gruszki” z betonem, ważące 
kilkadziesiąt ton. Ul. Lipowa przy 
cmentarzu już teraz nie nadaje 
się praktycznie do przejechania 
samochodem osobowym, dziura 
na dziurze, a czekamy aż na ulicy 
Starzyńskiego zaczną pękać domy 
i  ulegnie zniszczeniu wiekowa 
sieć kanalizacyjna i wodociągowa. 
Poza tym jest to ulica wąska, bez 
chodników i pobocza, a samochody 
ciężarowe jadą bez zwracania 
uwagi na idących nią mieszkań-
ców, często dzieci, i na zaparko-
wane przy posesjach auta osobowe. 
Czy nie należy rozpatrzyć posta-
wienia znaków ograniczających 

tonaż wjeżdżających już z drogi 
krajowej 5 na ul. Lipową i ul. Sta-
rzyńskiego pojazdów? I czy można 
chociaż trochę połatać ul. Lipo-
wą? Jeżeli ktoś z  mieszkańców 
uszkodzi przez stan drogi auto, 
będziemy żądać od miasta odszko-
dowań. Prosimy o szybką reakcję, 
bo będziemy musieli sami zacząć 
blokować przejazd dla ciężkich 
pojazdów.

Droga zostanie naprawiona 
w ramach wiosennego remontu 
dróg. Ja się bardzo cieszę, że mia-
sto się rozwija i powstają nowe 
budynki. Jest kłopot w czasie bu-
dowy, ale nie ma innego wyjścia, 
żeby wybudować dom. Funda-
ment musi wylać tzw. „gruszka”. 
Materiał też trzeba dowieźć. 

Goczałków: Panie burmistrzu, 
jestem od paru lat mieszkanką 
gminy Strzegom. Jestem pod wra-
żeniem rozwoju miasta Strzegom, 
jednak załamuje mnie stan oko-
licznych wsi. Jestem mieszkanką 
Goczałkowa, który od paru lat (od-
kąd tu przybyłam) stoi w miejscu. 
Piękny park stoi ugorem. Zanie-
dbany, brudny. Rowy wzdłuż ul. 
Strzegomskiej koszone w sezonie 
wiosenno letnim parę razy (czekać 
tylko aż z powodu złej widoczności 
dojdzie do wypadku). Place zabaw 
– zarówno na wsi, jak i na nowym 
osiedlu – koszone sporadycznie (nie 
wspomnę o  opróżnianiu koszy 
i bieżących naprawach sprzętów 
na placach). Z tego, co się orientuję 
(po uzyskaniu informacji w urzę-
dzie) jest w zakresie obowiązków 
gminy. Uważam, że nie sztuką jest 
postawienie placu zabaw i niedba-
nie o bezpieczeństwo postawionych 
tam sprzętów. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż otaczają nas piękne tereny, 
warto by zadbać nie tylko o miasto 
gminne, ale również o okolicę, która 

nas otacza. Jestem częstym gościem 
wsi Żółkiewka. Za każdym razem 
zastanawiam się, czy przypadkiem 
nie uszkodzę auta na tamtejszej 
drodze. W okolicach pięknego placu 
zabaw jest dziura w asfalcie, dość 
głęboka. Rozumiem, że szkody, 
które są na tej drodze wyrzą-
dzone, to głównie wina dużego 
gospodarstwa rolnego, które tam 
się znajduje. Czy nie ma możli-
wości zobowiązania tamtejszych 
gospodarzy do napraw szkód, 
które ich traktory wyrządziły? 
W sezonie wiosenno-letnim nie da 
się tą drogą przejechać (błoto, różne 
pozostałości po żniwach). Sądzę, że 
jest możliwość zobowiązania go-
spodarzy do sprzątania i napraw 
po sobie. Pozdrawiam.

Wiele tematów i spostrzeżeń. 
Chciałoby się, żeby było idealnie. 
Jeśli chodzi o park, to z gmin-
nego funduszu sołeckiego jest 
projekt na częściową rewitaliza-
cję parku, który ma być skreślony 
z  rejestru zabytków i  wtedy 
łatwiej będzie coś zrobić. Czy 
Goczałków stoi w miejscu? Nie 
zgodzę się z  tym określeniem. 
Już za mojej kadencji – kanali-
zacja, drogi (ostatnia w ubiegłym 
roku), jedyna sala gimnastyczna 
na terenie sołectw z  prawdzi-
wego zdarzenia, 2 place zabaw, 
remont świetlicy, chodników. 
Moim zdaniem w Goczałkowie 
wykonano najwięcej inwestycji 
w ostatnim 10-leciu ze wszyst-
kich 22 wsi. Co do koszenia, to 
też mam wątpliwości, bo w tej 
chwili nie kosi się tak często jak 
kiedyś ze względów ekologicz-
nych. Kwietne łąki, tak się je 
określa, produkują wielokrotnie 
więcej tlenu niż drzewa. Kwestia 
porządku na placach zabaw zo-
stanie skierowana do odpowied-
niego wydziału i spółki ZUK. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

W  spotkaniu uczestniczyły 
władze miasta, które pogratulo-
wały młodym radnym zdobycia 
mandatu i  zachęciły do współ-
pracy oraz podjęcia wszelkich 

działań na rzecz rozwoju gminy 
Strzegom. 

W wyniku tajnego głosowania 
okazało się, że przewodniczącym 
MRM w  Strzegomiu została 

Amelia Misek z LO w Strzego-
miu, która po dogrywce pokonała 
Karimę Matyszkiewicz z  Ze-
społu Szkół (stosunek głosów 
12:10). Dodajmy, że Amelia Mi-
sek piastowała już to stanowisko 
w  poprzedniej kadencji, jednak 
ze względu na pandemię korona-
wirusa działalność młodzieżowej 
rady została mocno ograniczona. 

W trakcie kolejnego głosowania 
wybrano 2 wiceprzewodniczących 
i sekretarza rady. Wiceprzewod-
niczącymi zostali: Karima Ma-
tyszkiewicz oraz Jakub Skolak 
z  LO. Sekretarzem wybrano 
Franciszka Horbacza z PSP nr 2 
w Strzegomiu, który po dogrywce 
pokonał Przemysława Janusia 
z PSP Jaroszów. TW

Każdy uczeń w trakcie pierwszej sesji złożył ślubowanie. w ten sposób stał się pełnoprawnym członkiem młodzieżowej rady miejskiej w Strzegomiu

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 6 kwietnia odbyła się 
inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzego-
miu kadencji 2021–23. W trakcie pierwszych obrad wybrano 
prezydium tego młodzieżowego gremium.

młodzi radni zaprzysiężeni 

PSP nr 2 – Antonina Horbacz, Franciszek Horbacz, 
 Nina Kłosińska i Wiktoria Waszak

PSP nr 3 – Krzysztof Bauch, Adrian Kopeć i Jakub Wilk

PSP nr 4 – Alicja Iwen, Dawid Kudliński, 
 Wiktoria Matyszkiewicz i Natalia Wyszyńska

PSP w Jaroszowie – Przemysław Januś, Łucja Kołodziej, 
 Anna Kowalczyk

PSP w Goczałkowie – Brian Riss i Joanna Zawiła

PSP w Kostrzy – Urszula Sobańska

PSP w Olszanach – Maja Balcerowska

PSP w Stanowicach – Blanka Kabaczko

PSP w Rogoźnicy – Bartosz Czeretowicz

LO Strzegom – Amelia Misek i Jakub Skolak

Zespół Szkół – Ewa Lipińska i Karima Matyszkiewicz

Fot. Julia Szew
czenko (U

kraina), w
olontariusz

Skład MRM w Strzegomiu (kadencja 2021–23) 
wg podziały na szkoły:
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na tydzień przed świętami zarówno w Strzegomiu (10.04), jak i w Jaroszowie (9.04) odbyły się piękne i kolorowe jarmarki wielkanocne. wydarzenia te miały w tym roku 
szczególny charakter ze względu na uczestnictwo w nich naszych gości z ukrainy, którzy również przygotowali swoje świąteczne stoiska. 

Sołectwo Jaroszów po raz pierwszy przygotowało Jarmark 
Wielkanocny. W jego organizację zaangażowali się m.in. rad-
na Krystyna Lewicka, sołtys Jaroszowa – zbigniew Koło-
dziej, a także miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Se-
niora, panie z Ukrainy i sami mieszkańcy. Impreza była bar-
dzo udana i z pewnością będzie kontynuowana w przyszło-
ści. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć na kanale gmi-
ny Strzegom w popularnym serwisie YOUTUBE.

Strzegomski Jarmark Wielkanocny tradycyjnie cieszył się du-
żym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego mia-
sta. Wielobarwne i bogate stoiska zlokalizowane na wiryda-
rzu i parkingu Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” ro-
biły spore wrażenie na odwiedzających. Warto wspomnieć, 
że przed częścią kulturalną poświęcono przepiękne palmy 
wielkanocne pod kościołem św. Barbary i odprawiono mszę 
św. w Bazylice Mniejszej. 

Władze naszego miasta dziękują Parafii pw. śś. Apostołów 
Piotra i Pawła w Strzegomiu na czele z ks. prałatem mar-
kiem Babuśką, Strzegomskiemu Centrum Kultury oraz na-
szym sołectwom za duże zaangażowanie i wykonaną pracę. 
Polecamy obejrzeć relację w serwisie YOUTUBE.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obu jarmarków.

 red

m a g i a  ś w i ąt   wielkanocnych
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KUlTURA / OŚWIATA

KUlTURA

Nasi goście mogli zapoznać 
się m.in. z prezentacją prezesa 
Fundacji „Bazalt” – Krzysz-
tofa Skolaka pt. „Kamień 
i kamieniarstwo w wizerunku 
Strzegomia jako Granito-
wego Serca Polski”. Uczest-
nicy wzięli udział również 
w premierowym pokazie filmu 
„VIII Strzegomskie Biennale 
Rzeźby w  Granicie – Strze-
gom 2021”, a także odwiedzili 
kamieniołom „Bazalt”, „Gra-
nitową Galerię” Aleksandry 
Skolak, wyrobisko „Piramida” 
w Kostrzy i Firmę „Litos” Bo-
gusława i Tomasza Solimów. 

red

dopełnieniem wizyty w Strzegomiu był spacer „Aleją rzeźb”. co jeszcze zobaczyli goście i w jakim celu przyjechali do naszej gminy?

Na zaproszenie burmistrza Zbigniewa Suchyty w Strzegom-
skim Centrum Kultury odbyła się studyjna wizyta w ramach 
tzw. „Koalicji Geoturystycznej”. Oprócz gminy Strzegom 
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Szczawna-Zdroju, 
Szklarskiej Poręby, Złotoryi, Karkonoskiego Parku Narodo-
wego i lubania.

„Koalicja Geoturystyczna”

Organizator wystawy:
Muzeum Gross-Rosen
Rogoźnica, ul. O�ar Gross-Rosen 26,
p-ta 58-152 Goczałków
tel. 74 85 590 07, 669 188 779
e-mail: muzeum@gross-rosen.eu
www.gross-rosen.eu

Na wystawie wykorzystano materiały źródłowe ze zbiorów Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Materiały ikonogra�czne: gra�ki Imre Holló, Jana Komskiego, Bolesława Białka, Valentina Hradowa,
rzeźby Romana Konarzewskiego.

INSTYTUCJA KULTURY
WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

INSTYTUCJA KULTURY
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

Gross-Rosen
w Rogoźnicy

MUZEUM

Zapraszamy wszystkie chętne 
dzieci i  młodzież na czwartą 
edycję gminnego konkursu pio-
senki pn. „The Voice of Strzegom”. 
Eliminacje odbędą się 24 kwietnia 
w sali widowiskowej Strzegom-
skiego Centrum Kultury (ul. Pa-
derewskiego 36). 

15 maja natomiast zapraszamy 
na wyjątkowy finał, gdzie gościem 
specjalnym oraz członkiem jury 
będzie Adam Kalinovski, który 

dał się poznać jako uczestnik V 
edycji Idola oraz XI edycji The 
Voice of Poland, w której zajął 
2. miejsce.

PROGRAM elIMINACJI:
szkoły podstawowe, klasy I–IV 
– 14:00–15:00
szkoły podstawowe, klasy V–VIII 
– 15:00–16:00
szkoły ponadpodstawowe 
– 16:00–17:00.

„the Voice of Strzegom” wkrótce
Muzeum Gross-Rosen w Ro-

goźnicy zaprasza chętnych do 
obejrzenia wystawy czasowej 
zatytułowanej „Przeżyłem wła-
sną śmierć. Myśli Wielkopost-
ne”, adresowanej szczególnie do 
środowisk katolickich.

Motywem przewodnim wy-
stawy jest przedstawiona w 14 
odsłonach droga człowieka 
osadzonego w  niemieckim 
nazistowskim obozie kon-
centracyjnym. Za pomocą 
prezentowanych grafik, wier-
szy i fragmentów wspomnień, 

autorzy – byli więźniowie 
KL Gross-Rosen opowiadają 
o pełnym bólu i cierpienia losie 
za drutami.

Wystawa może być elementem 
Rekolekcji Wielkopostnych.

Zainteresowanych, a szcze-
gólnie młodzież wraz z opie-
kunami, zapraszamy do jej 
obejrzenia w Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy w dniach 
6–30 kwietnia br. 

Wstęp wolny! Zapraszamy!

red

wystawa w Gross-rosen

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM

20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA

10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA

22.05.2022 – godz. 18:00 
Opera Wrocławska 

„Wesele Figara” – W.A. Mozart 
(bilety + transport + ubezpieczenie – 135 zł).

26.06.2022 r. – godz. 18:00 
Opera Wrocławska 

„Manon” – J. Massenet 
(bilety + transport + ubezpieczenie – 140 zł).

Szczegółowe informacje i zapisy: 
Strzegomskie Centrum Kultury 

Tomasz Smagłowski, tel. 74 649 44 05 
t.smaglowski@sck.strzegom.pl
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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)
kolejne mecze w sezonie:  
Moto Jelcz Oława – aks 1:3,  
aks – Mkp wołów 1:1

kolejne mecze w sezonie:  
aks II – unia bogaczowice (stare bogaczowice) 0:0,  
czarni wałbrzych – aks II mecz przełożony 
herbapol – zieloni Mrowiny 10:1,  
ks walim – herbapol mecz przełożony

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

poz. klub Mecze punkty

1. lechia Dzierżoniów 19 57

2. polonia-Stal Świdnica 20 46

3. Słowianin wolibórz 20 41

4. barycz Sułów 20 33

5. polonia trzebnica 19 31

6 bielawianka bielawa 20 27

7. mKp wołów 20 27

8. orzeł ząbkowice Śląskie 19 26

9. Sokół marcinkowice 20 25

10. piast nowa ruda 20 24

11. aks granit strzegom s.a. 20 23

12. wKS wierzbice 20 19

13. pogoń oleśnica 19 17

14. GKS mirków/Długołęka 20 17

15. piast Żerniki (wrocław) 20 16

16. moto Jelcz oława 20 15

poz. klub Mecze punkty

1. Górnik nowe miasto wałbrzych 20 56

2. zdrój Jedlina-zdrój 20 53

3. zieloni mokrzeszów 20 39

4. KS walim 19 39

5. włókniarz Głuszyca 19 36

6. herbapol stanowice 19 32

7. iskra witków Śląski 19 31

8. Górnik boguszów-Gorce 19 31

9. czarni wałbrzych 19 25

10. mKS ii Szczawno-zdrój 19 20

11. zieloni mrowiny 20 18

12. aks II strzegom 19 16

13. zagłębie wałbrzych 20 15

14. Sudety Dziećmorowice 20 14

15. błękitni owiesno 19 13

16. unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 19 10

poz. klub Mecze punkty

1. Kp mcK mieroszów 13 39

2. podgórze wałbrzych 12 26

3. orzeł witoszów 13 25

4. nysa Kłaczyna 12 22

5. Szczyt boguszów-Gorce 13 21

6. Granit ii roztoka 13 19

7. unia Jaroszów 13 19

8. sokół kostrza 12 17

9. huragan Olszany 13 12

10. płomień Dobromierz 13 9

11. zieloni ii mokrzeszów 12 5

12. Victoria ii Świebodzice 13 4

akTualNa TabEla:akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

SPORT 

Na tatami w  Oleśnicy 26 
marca rozpoczęła się kolejna 
edycja Super Ligi Judo. Do 
turnieju przystąpiło prawie 700 
adeptów tej dyscypliny sportu.

Sekcję judo AKS-u Strzegom 
reprezentowało 13 zawodników. 
Po dobrych i  emocjonujących 
pojedynkach nasi sportowcy 
wywalczyli wiele miejsc na 
podium.

Wyniki:
1. miejsca: 
J u l i a  J a w o r s k a  i   J a c e k 
Ratkowski
2. miejsca: 
Bartosz Górski, Maja Grusze-
cka i Norbert Tarka
3. miejsca: 
Maximilian Gnitecki, Karol 

Górski, Wojciech Karpeta, 
Olivier Kubanek, Adam le-
mański, Dorian Matusiewicz 
i Artur Ratkowski

Tuż za podium uplasował się 
leopold Bartosik.

W  klasyfikacji drużynowej, 
za ubiegły sezon, sekcja judo 
AKS-u  Strzegom zajęła 6. 
miejsce w  gronie 29 klubów. 
Gratulacje dla zawodników 
i  trenerów. A  dla rodziców 
podziękowania za wspieranie 
swoich pociech w  tej pięknej 
przygodzie. 

Wyjazd i  udział w  turnieju 
odbył się dzięki wsparciu fi-
nansowemu z  budżetu gminy 
Strzegom. 

red

Strzegomska spółka OSiR otrzymała 
dofinansowanie na przebudowę i remont 
hali ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w wysokości 686,4 tys. zł. Wartość 
prac modernizacyjnych to 2,139 mln zł. 

red

nowy sezon Super Ligi Judo 2022

nowe wyposażenie siłowni

Starszy z  braci – Natan 
jest uczniem Zespołu Szkół 
w  Strzegomiu (Technikum 
Informatyczne – klasa II). 
Młodszy – Daniel jest uczniem 
klasy VIII Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4. Obaj roz-
poczynali siatkarską przygodę 
w  szkole podstawowej pod 
okiem trenerów Roberta Ko-
towicza i  Aleksandry Kruk. 
Z  powodzeniem uczestniczyli 
w  zajęciach SKS i  w  gmin-
nych turniejach piłki siatkowej. 
W  tym samym czasie Natan 
uczestniczył w  rozgrywkach 
młodzieżowych pod auspicjami 
Dolnośląskiego Związku Piłki 
Siatkowej w sekcji piłki siatko-
wej AKS-u. 

Ze Strzegomia młodzi siat-
karze trafili do klubu Spartakus 
Jawor, gdzie przez dwa sezony 
doskonalili siatkarskie umiejęt-
ności. Kolejna zmiana barw była 
dla naszych zawodników kro-
kiem milowym w  siatkarskiej 
karierze. Klubem, z  którym 

Natan i Daniel osiągają obecnie 
największe sportowe sukcesy, 
jest KPS Chełmiec Wałbrzych. 
Juniorzy Chełmca nie mieli so-
bie równych na Dolnym Śląsku 
i  zdobyli złoty medal. Dzięki 
skutecznej grze i ciężkiej pracy 
całej drużyny i  sztabu trener-
skiego, zawodnicy z Wałbrzy-
cha awansowali do najlepszej 
ósemki w Polsce. 

Tegoroczny finał MP w Kra-
kowie to ogromny sukces siat-
karzy Chełmca, który trafił do 
bardzo mocnej grupy Jastrzęb-
skim Węglem, Wolą Warszawa 
oraz Lechią Tomaszów Mazo-
wiecki. Walka o medale będzie 
niezwykle ciężka. Siatkarzom 
ze Strzegomia i drużynie wał-
brzyskiego Chełmca życzymy 
dobrej gry i  zdobycia medalu 
w  MP. Wyniki turnieju fina-
łowego będzie można śledzić 
w  transmisjach na żywo i  na 
stronie klubu KPS Chełmiec 
Wałbrzych oraz na FB. 

robert Kotowicz

dzięki zaangażowaniu i wsparciu najbliższych bracia mogą codziennie dojeżdżać na treningi

Strzegomianie powalczą o mistrzostwo Polski
W dniach 11–15 maja w Krakowie odbędą się Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów Młodszych w piłce siatkowej. W finale – wśród 
najlepszych zespołów w Polsce – zagra zespół KPS Chełmiec 
Wałbrzych, którego reprezentantami są bracia Natan i Daniel 
Wojtasikowie ze Strzegomia.

Na zdjęciu 
Natan Wojtasik

Życie młodego sportowca to nie tylko treningi, zawody i  mecze. 
Trzeba umiejętnie pogodzić obowiązki szkolne z  pasją sportową. 
A  nie jest to łatwe zadanie. Dla rodziców naszych siatkarzy to 
ogromne wyzwanie organizacyjne. Dzięki zaangażowaniu i wspar-
ciu najbliższych Natan, Daniel i najmłodszy z braci – Łukasz mogą 
codziennie dojeżdżać do Wałbrzycha i  uczestniczyć w  treningach 
i w rozgrywkach siatkarskich. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

PRZEBUDOWA I REMONT HALI SPORTOWEJ
PRZY UL. MICKIEWICZA W STRZEGOMIU

DOFINANSOWANIE   686 400 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI   2 138 882,85 zł  

– W ramach trwającej modernizacji obiektu, 
w ostatnich dniach do hali widowiskowo

-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Strzegomiu trafił zupełnie nowy sprzęt 
do sportów siłowych i fitness – infor-
muje Paweł Mosór, prezes strzegom-
skiej spółki OSiR. Już niedługo będzie 
można z niego korzystać.
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Strzegomska

Biegajmy Razem
Dwunastka

Amelka Gmyrek Igor Turoń Edyta Woźniak Marcelina Andreasik

Partnerzy:

czyli
siła granit   wego serca

24-godzinny bieg prof. J. Chmury
wraz z olimpijczykami

Spektakl „O sile granitowego serca”
na podstawie bajeczki „Amelka i 9 wyzwań”

VII Strzegomski Maraton ZUMBA LOVE

2 2 . 0 4 – 2 4 . 0 4 . 2 0 2 2
G d z i e :  O S i R  S T R Z E G O M

W programie:
22.04
15:30 – uroczyste powitanie oraz rozgrzewka
16:00 – rozpoczęcie 24-godzinnego biegu prof. J. Chmury
 wraz z reprezentacjami szkół, przedszkoli,
 młodzieży, grup sportowych, wolontariuszy, mieszkańców,
 mistrzów świata sportu

23.04
12:00 – wspólne kibicowanie biegaczom, wywiady z zaproszonymi gośćmi
15:00 – przywitanie oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży
16:00 – finał biegu i podsumowanie prof. J. Chmury
16:30 – dobroczynny Strzegom – czyli wielkie dzieła Strzegomian
16:45 – prezentacja beneficjentów imprezy (Amelka Gmyrek, Igor Turoń,
 Marcelinka Andreasik i Edyta Woźniak)
17:00 – przemówienie burmistrza Z. Suchyty
17:15 – prezentacja bajeczki „Amelka i 9 wyzwań”
17:30 – rozpoczęcie spektaklu – scena OSiR Strzegom
19:30 – potańcówka/dyskoteka dla wszystkich przy muzyce z DJ-em

24.04
15:00–19:00   VII Strzegomski Maraton Zumba Love

Miejsca
siedzące na spektakl

– darowizna do puszki 20 zł
wcześniejsza rezerwacja –

sekretariat SCK

POMAGAMY UKRAINIE!
Podczas sobotnich wydarzeń
odbywać będzie się zbiórka

żywności, środków czystości oraz
medycznych w ramach pomocy

Ukrainie

POKAZY AUT KLASYCZNYCH, ANIMACJE DLA DZIECI, POKAZY
STRAŻACKIE I POLICYJNE, GRILL, CIEPŁE I ZIMNE NAPOJE, POTAŃCÓWKA,

FOOD TRUCKI
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Gdzie można się budować w Strzegomiu?

zainwestuj w gminie Strzegom
W tym numerze prezentujemy obsza-
ry do zainwestowania pod zabudowę 
w Strzegomiu – obręb Krzyżowa Góra 
nr 1 i Osiedle Wschód Nr 2. W następ-
nych wydaniach opublikowane zostaną 
kolejne obszary pod zainwestowanie.

Komórka gospodarcza – rynek w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny, 
nieograniczony na od-
danie w najem komór-
ki gospodarczej, o pow. 
9,60 m2, położonej w gra-
nicach działki nr 1317, AM-
14, Obr.-3 w Strzegomiu, 
na zapleczu budynku Ry-
nek 26. W komórce znaj-
dują się małowartościo-
we, różne rzeczy (karto-
ny, drewno, stary sprzęt 
ogrodniczy) po poprzed-
nim użytkowniku. Przy-
szły najemca zobowiąza-
ny będzie do opróżnienia 
w/w komórki we własnym 
zakresie i na własny koszt. 
Oddanie w najem nastą-
pi na czas nieoznaczo-
ny. Przetarg odbędzie się 
w dniu 12 maja 2022 ro-
ku, o godz. 9.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 
29. Ustala się stawkę wy-
woławczą czynszu za na-
jem 1 m2 komórki na kwo-
tę 1,90 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu doliczo-
ny zostanie obowiązujący 
podatek VAT. Minimalna 
stawka przebicia wyno-
si 0,05 zł/m2. Warunkiem 
przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium 
w wysokości 200 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub 
na konto: Santander Bank 
Polska S.A. O/Strzegom 
nr 97 1090 2343 0000 

0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie 
do dnia 9 maja 2022 ro-
ku. W tytule wpłaty wa-
dium powinien widnieć 
zapis: „najem komórki, 
działka nr 1317, AM-14 
obr.-3”. Za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień 
wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom. Do-
wód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu prze-
targu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika prze-
targu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet 
czynszu za najem garażu, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetar-
gu. Osoba przystępują-
ca do przetargu powinna 
posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. 
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferen-
ta rejestru lub inny doku-
ment urzędowy określają-
cy status prawny oferen-
ta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełno-
mocnictwa przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 

notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Po-
wyższe dokumenty win-
ny być okazane Komi-
sji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczę-
ciem przetargu. Stawka 
czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać bę-
dzie w przyszłości o kwo-
tę o jaką wzrośnie staw-
ka podstawowa ustalona 
dla garaży. Wygrywają-
cy przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzyg-
nięcia przetargu. Uchyle-
nie się od zawarcia umo-
wy w przypadku wygra-
nia przetargu powoduje 
przepadek wadium. Ko-
mórka będąca przedmio-
tem przetargu jest wol-
na od obciążeń na rzecz 
osób trzecich. Komórka 
udostępniona będzie dla 
wszystkich zainteresowa-
nych do oglądania w dniu 
29 kwietnia 2022 roku, 
w godzinach od 10.00 do 
10.15. Szczegółowych 
informacji związanych 
z przetargiem można uzy-
skać telefonicznie dzwo-
niąc pod nr 74 8560542. 
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu. 

We wszystkich obrębach gminy 
Strzegom są obszary jeszcze niezabu-
dowane, a wyznaczone w studium do 
zainwestowania w zabudowę miesz-
kaniową. Miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego dostępne 
są pod adresem strzegom.intergis.pl. 
Tu można zapoznać się z ustaleniami 
i  przeznaczeniem dla poszczegól-
nych terenów. Istnieje też możliwość 
wyszukania przeznaczenia poprzez 
wskazanie numeru działki. Pomocą 
służą też pracownicy urzędu dostępni 
pod numerem telefonu 74 8560 572.

legenda
obręby
tereny pod zainwestowanie

Gmina Strzegom
Tereny do zainwestowania pod zabudowę mieszkaniową
w obrębach Krzyżowa Góra Nr 1 oraz Osiedle Wschód Nr 2
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Jubileusz oficjalnie rozpoczęty
w niedzielę 3 kwietnia br. w bazylice Mniejszej w strzegomiu odprawiono uroczystą mszę św., która oficjalnie rozpoczęła obchody jubileuszu 780-lecia na-
dania praw miejskich miastu strzegom. w tym roku strzegom obchodzi również 10. rocznicę ogłoszenia patronami miasta św. apostołów piotra i pawła oraz 
20. rocznicę nadania tytułu bazyliki Mniejszej kościołowi św. apostołów piotra i pawła. Mszę św. w intencji wszystkich mieszkańców – transmitowaną na cały 
świat za pośrednictwem TVp polonia – celebrował biskup świdnicki Marek Mendyk. wśród gości był m.in. wiceminister klimatu i  środowiska oraz poseł na 
sejm rp – Ireneusz zyska.  władze miasta serdecznie dziękują wszystkim grupom społecznym za uczestnictwo w tym pięknym i niepowtarzalnym wydarzeniu. 
przy okazji zapraszają na kolejne imprezy, które odbędą się do końca roku kalendarzowego.
 red

ŚWIATOWA PROMOCJA GMINy STRZeGOM


