
Sukces 
„Olszanianek”
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Olszanianki” z Olszan wy-
grało konkurs organizowany 
przez Dolnośląski oddział 
ARIMR na najpiękniejszą 
bombkę choinkową. Nasi 
reprezentanci w pokonanym 
polu zostawili aż 41 kół go-
spodyń wiejskich. 
 str. 5

Dochody budżetu gminy 
w 2023 r. będą wynosić 152 586 
525,71 zł, zaś wydatki 158 826 
484,06 zł. Deficyt będzie wyno-
sił: 6 239 958,35 zł. Na inwesty-
cje zaplanowano blisko 30 mln 
zł – dokładnie 29 923 071,04 zł.

Wśród najważniejszych in-
westycji należy wymienić: kon-
tynuację budowy kanalizacji 
sanitarnej we wsiach Skarżyce 
i Grochotów; wykonanie doku-
mentacji projektowej w związku 
z  budową „Granitowej ob-
wodnicy”; skomunikowanie 
z DK nr 5 terenów aktywności 
gospodarczej w  Strzegomiu 
i  wsi Granica; budowę sali 
gimnastycznej w  Olszanach; 
kontynuację termomoderni-
zacji i  remontu Publicznego 
Przedszkola nr 3 w  Strzego-
miu; budowę świetlic wiejskich 
w  Granicznej i  Bartoszówku 
i  budowę wielofunkcyjnego 
boiska w Rusku.

– Dziękuję przede wszyst-
kim Lucynie Jurek – skarbnik 
gminy Strzegom i jej służbom, 

pracownikom Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu, spółek 
gminnych i zakładów budżeto-
wych za ogromne zaangażowa-
nie w tworzeniu przyszłorocz-
nego budżetu, dzięki któremu 
zrealizujemy wiele ważnych 
inwestycji dla naszych miesz-
kańców – podkreśla burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 

Dodajmy, że pozytywną opi-
nię nt. budżetu naszej gmi-
ny przedstawiła Regionalna 
Izba Obrachunkowa we Wro-
cławiu oraz radna Dorota 
Kwaśnicka, przewodnicząca 
Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki Ko-
munalnej i  Mieszkaniowej.

red

Pozytywną opinię nt. budżetu gminy przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa

Na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 20 grudnia radni jednogłośnie przegło-
sowali uchwałę ws. budżetu gminy Strzegom na 2023 r. (19 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymu-
jących” i 0 głosów „przeciw”).

w numeRze:

StRzegOm
gminne wiadomości

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 256; 23.12.2022 r. Następne wydanie: 20.01.2023 r. rok Xi iSSN 2299 – 579X. 

Budżet na 2023 r. przyjęty

tRudne tematy

Tak jak informo-
waliśmy w  po-
przednim nume-
rze naszej gazety, 
strzegomski ma-
gistrat ogranicza 
zużywanie ener-
gii elektrycznej 
poprzez wyłą-
czanie „co 2 ża-
rówki” w oświe-
tleniu sodowym. 
W   t y m  m o -
mencie zasada 

ta obowiązuje 
tylko w  Strze-
gomiu. Warto 
podkreślić, że 
działanie to nie 
dotyczy miejsc 
n i e b e z p i e c z -
nych tj. okolic 
szkół , przed-
szkoli, skrzyżo-
wań, przejść dla 
pieszych, przy-
stanków i  zatok 
autobusowych.

wyłączanie oświetlenia

Oddali hołd 
represjonowanym
Strzegomskie uroczystości 
zw. z  41. rocznicą wpro-
wadzenia stanu wojennego 
w Polsce tradycyjnie odbyły 
się 13 grudnia. W tym dniu 
w  1981 r. władze komuni-
styczne rozpoczęły aresztowa-
nia i  internowanie działaczy 
„Solidarności”, wprowadzono 
godzinę policyjną, zakazano 
organizowanie jakichkolwiek 
strajków i zablokowano połą-
czenia telefoniczne.
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Do końca roku kalendarzowego pozostało już naprawdę niewiele 
czasu. W dzisiejszym numerze (ostatnim w tym roku) tradycyjnie 
przedstawiamy przegląd najważniejszych inwestycji, które zostały 
zrealizowane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Przypomina-
my też najciekawsze wydarzenia jubileuszowego dla Strzegomia 
roku. Zapraszamy do lektury.

Niedzielny koncert (18.12) kolęd i pastorałek w Bazylice Mniej-
szej w Strzegomiu w wykonaniu zespołu ENEJ był znakomitym 
zwieńczeniem obchodów 780-lecia nadania praw miejskich dla 
miasta Strzegomia. Na samym początku piękne kolędy zaśpiewał 
ZF „Kostrzanie”. Zaproszeni goście i sami mieszkańcy w samych 
superlatywach oceniali to świąteczne wydarzenie. 

Podsumowujemy 2022 r. str. 6–9

Piękny koncert w bazylice  str. 12

BUDŻET GMINY STRZEGOM na 2023 r.

DOCHODY 152 586 525,71 zł

WYDATKI 158 826 484,06 zł

DEFICYT 6 239 958,35 zł

WYDATKI nA 
InWESTYCJE 29 923 071,04 zł

Fot. Z
djęcie poglądow

e

Na str. 11 znajduje się tabela
z wykazem inwestycji, które będą zrealizowane w 2023 r.
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Na terenie Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu w dniach 3–4 grudnia 
działał lokalny magazyn „Szlachetnej Paczki”, gdzie wolontariusze zbierali paczki dla po-
trzebujących osób. Paczki zostały już przekazane do konkretnych rodzin. W imieniu orga-
nizatorów tego wspaniałego przedsięwzięcia dziękujemy za wszelką pomoc i zaangażowanie.

„Szlachetna Paczka”

Jak już wcześniej wspo-
minaliśmy, strzegomska 
winnica, którą odtwo-
rzono przy okazji rewita-
lizacji Fortu Gaj, wyda-
ła w  tym roku pierwszy 
plon. Został on następ-
nie przekazany do Win-
nicy Markowa z  Mielę-
cina, która wyprodukowa-
ła premierowe butelki wi-
na „Cuvee białe 2021” (na 
zdjęciu). Będą go mogły 
skosztować osoby pełno-
letnie podczas przyszło-
rocznych gminnych do-
żynek – na stoisku sołec-
twa Strzegom.

jest już strzegomskie wino
Już za kilka miesięcy będzie można spróbować lokalnego wina

Kiermasz bożonarodzeniowy 
przyciągnął strzegomian, którzy 
nie tylko oddali się przyjemno-
ści kupowania, ale i celebrowa-
nia świątecznego nastroju.

Warto dodać, że w  CAS 
„Karmel” władze Strzegomia 

wręczyły również nagrody 
uczestnikom konkursu pn. 
„Młody Patriota” – „Z miłości 
do Biało-Czerwonej”. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy.

red

na stoiskach można było znaleźć prawdziwe cuda własnoręcznie wykonane przez dorosłych i najmłodszych mieszkańców gminy

Druga edycja „Kiermaszu Bożonarodzeniowego” w Strzegomiu 
za nami. Na terenie Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” 
od 10 do 11 grudnia oraz przed Urzędem Miejskim 14 grud-
nia, mieszkańcy naszego miasta mogli kupić przepiękne ozdo-
by świąteczne, wypieki i inne akcesoria. Organizatorem wyda-
rzenia było Strzegomskie Centrum Kultury.

w świątecznym nastroju
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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 

GRUDZIEŃ 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 24.12 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

25.12–31.12 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

•	 Strojenie	choinki	w Przed-
szkolu nr 1 z burmistrzem

•	 Pieczenie	świątecznych	pier-
ników w Przedszkolu nr 2

•	 Świąteczny	klimat	w Przed-
szkolu nr 3

•	 Koncert	zespołu	Enej	w Ba-
zylice Mniejszej

•	 Życzenia	świąteczne
 burmistrza Strzegomia
•	 Życzenia	bożonarodzenio-

we przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu

nowości
w tV Strzegom

Na wniosek naszych mieszkań-
ców i  radnego Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Pawła Durlika 
budynek dworca autobusowego 
(poczekalnia) na ul. Dworcowej 
w  Strzegomiu będzie otwarty 
dla pasażerów w  dni powsze-
dnie od godz. 7:30. W  week-
endy nieczynne.

Godziny funkcjonowania 
(w zakresie informacji 
pasażerskiej):
• poniedziałek, wtorek
 i czwartek: 11:30–19:15;
• środa i piątek: 12:30–19:30;
• sobota i niedziela – nieczynne.

Od 1 stycznia 2023 r. będzie 
obowiązywał zmieniony roz-
kład jazdy komunikacji gmin-
nej. Prosimy naszych miesz-
kańców o  zapoznanie się ze 
zmianami – w zakładce: „Strze-
gomska Komunikacja Publicz-
na”na stronie www.strzegom.pl

Firma POLBUS-PKS Sp. 
z  o.o. informuje, że w  okre-
sie świątecznym kursy relacji 
Wrocław – Karpacz i  w  od-
wrotnym k ie r unku  będą 

wykonywane wg następującego 
harmonogramu:
•	 24 i  25 grudnia 2022 – nie 

pojadą żadne kursy
•	 26 grudnia 2022 – pojadą 

dodatkowo kursy z Wrocła-
wia do Karpacza z godz. 6:45 
i 12:35 oraz Karpacz – Wro-
cław z 10:50 i 18:30

•	 31 grudnia 2022 – pojedzie 
tylko kurs z  Wrocławia do 
Karpacza z  godz. 6:45 oraz 
Karpacz – Wrocław z 10:50

•	 1 stycznia 2023 – pojadą 
wszystkie kursy – z Wrocła-
wia do Karpacza z godz. 6:45 
i 12:35 oraz Karpacz – Wro-
cław z 10:50 i 18:30

•	 6 stycznia 2023 – pojadą 
wszystkie kursy – z Wrocła-
wia do Karpacza z godz. 6:45 
i 12:35 oraz Karpacz – Wro-
cław z 10:50 i 18:30

•	 7 stycznia 2023 – pojedzie 
tylko kurs z  Wrocławia do 
Karpacza z  godz. 6:45 oraz 
Karpacz – Wrocław z 10:50

•	 8 stycznia 2023 – pojadą 
wszystkie kursy – z Wrocła-
wia do Karpacza z godz. 6:45 
i 12:35 oraz Karpacz – Wro-
cław z 10:50 i 18:30

ważne informacje dla pasażerów

Zakończono roboty budowla-
ne związane z  odnowieniem 
wiatraka prochowego (gar-
barskiego). Baszta prezentuje 
się okazale.

Mury wiatraka oczyszczono 
z istniejących tynków oraz graf-
fiti. Zamontowano m.in. 
zewnętrzną stolarkę 
okienną i  drzwiową 
oraz okiennice. Wy-
równano teren, wy-
budowano ścieżki 
z kostki kamien-
nej wraz z kra-
w ę ż n i k a m i 

oraz obsiano trawniki. Wykona-
no również zasilanie elektrycz-
ne oraz oświetlenie zewnętrzne 
(2 lampy parkowe) wraz z ilu-
minacją wieży (6 lamp mon-
towanych w  poziomie gruntu 
w płycie granitowej). Zamonto-

wano monitoring wizyjny 
i instalację odgromową 
wiatraka. Obraz z za-
montowanych ka-
mer przesyłany jest 
do centrum mo-
nitoringu w  CAS 

Karmel. 
red

Popularna baszta odnowiona

Strzegomski magistrat nie-
ustannie się rozwija i  każde-
go dnia stara się dążyć do te-
go, by ułatwić kontakt naszych 
mieszkańców z urzędem. 

Obowiązujące nie tak daw-
no obostrzenia uświadomiły 
nam, jak bardzo cyfr yza-
cja jest potrzebna, wygodna 
i  bezpieczna. Dawniej, prze-
chodząc po ulicach naszego 
miasta, można było usłyszeć 
rozmowy o tym, jak to w przy-
szłości zapewne nie trzeba 
będzie wstawać z  kanapy, by 
załatwić w urzędzie sprawy – 
dzisiaj jest to możliwe. 

Od dłuższego czasu funk-
cjonuje portal internetowy 
eurzad.strzegom.pl, na którym 
za pomocą komputera można 
wypełnić wniosek, wysłać pismo 
do urzędu, czy też sprawdzić 
i opłacić swój podatek, a nawet 
przy wyrażeniu odpowiedniej 
zgody otrzymywać pisma drogą 
elektroniczną i  w  ten sposób 
załatwić swoje sprawy. 

Coraz prężniej rozwija się też 
aplikacja mInstytucja, której 
reklamę można zobaczyć na 
tylnej części naszego miej-
skiego autobusu. Aplikacja 
w  telefonie jest całkowicie 
darmowa i z łatwością można ją 
pobrać zarówno z Google Play, 
jak i z App Store. Dzięki niej 
można być w stałym kontakcie 
z Urzędem Miejskim w Strze-
gomiu, w  dowolnym miejscu 
i czasie, oraz mieć zawsze pod 
ręką historię wysłanych pism 
czy dokonanych płatności. Daje 
ona możliwość nie tylko wy-
pełniania wniosków, uiszczania 
opłat podatkowych czy wysy-
łania do urzędu pism, tak jak 
strona internetowa, ale pozwala 
też na otrzymywanie wielu 
istotnych powiadomień z życia 
naszej gminy. Dzięki aplikacji 
i jej powiadomieniom nie prze-
gapi się ważnych komunikatów 
– m.in. konsultacji społecznych, 
gdzie każdy mieszkaniec ma 
realny wpływ na rozwój naszej 
„Małej Ojczyzny”. 

Co  w ięce j , 
o d  m i e s i ą c a 
uruchomiono 
funkcję „Czas 
na  odpady ” , 
w której można 
znaleźć infor-
mację na temat 
dnia wywozu 
danej  frakcj i 
ś m i e c i  s p o d 
domu. Po usta-
wieniu w  apli-
kacji informacji 
o ulicy swojego 
zamieszkania, 
można ustawić 
przypomnienie 
na dzień przed 
wywozem np. 
odpadów wiel-
k o g a b a r y t o -
wych, dzięki 
c z e mu  d u ż e 
śmieci już nigdy nie będą za-
legały pod śmietnikiem. 

– Serdecznie zachęcamy 
państwa do korzystania za-
równo z aplikacji mInstytucja, 

jak i  ze strony 
internetowej 
eurzad.strze-
gom.pl. Oba 
te rozwiązania 
są ze sobą po-
wiązane, dzię-
ki czemu to co 
zostanie zro-
bione na kom-
puterze, bę-
dzie widoczne 
również w  te-
lefonie. Apli-
kacja i  strona 
in te rne towa 
prężnie i  sta-
le się rozwi-
jają. Zapewne 
w  niedługim 
czasie pojawią 
s i ę  ko l e jne , 
nowe funkcje, 
a  wszystko to 

dla państwa wygody – tak 
aby każdy z  nas miał równy 
i  całodobowy dostęp do UM 
w  Strzegomiu – podkreślają 
strzegomscy urzędnicy. red

urząd w twoim telefonie
Urzędnicy zachęcają do korzystania z aplikacji mInstytucja i ze strony internetowej eurzad.strzegom.pl

Zakres robót obejmuje m.in.: 
budowę boiska wielofunk-
cyjnego (piłka ręczna, siat-
kówka, koszykówka) wraz 
z wyposażeniem o nawierzchni 
systemowej poliuretanowej 
na podkładzie elastycznym, 
budowę ogrodzenia osłonowe-
go z piłko-chwytami, budowę 
drewnianej wiaty boiskowej, 
montaż 4 ławek drewnia-
nych z oparciem, przebudowę 

istniejącego wjazdu i wejścia na 
boisko, a także budowę kana-
lizacji deszczowej i oświetlenia 
solarnego LED. 

– Wierzymy, że nowe miejsce 
będzie służyło mieszkańcom 
Ruska, szczególnie tym młod-
szym, do uprawiania sportu 
i  rekreacji na świeżym po-
wietrzu – podkreślają władze 
Strzegomia. 

red

Oprócz boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki powstanie drewniana wiata boiskowa

Będzie nowoczesne boisko w Rusku
Na początku grudnia podpisano umowę na budowę wielofunk-
cyjnego boiska w Rusku (działka nr 162). Wykonawcą zadania 
będzie firma Dabro-Bau z Opoczki (gmina świdnica). Wartość 
umowy wynosi blisko 520 tys. zł. termin zakończenia budowy 
boiska wyznaczono na dzień 13 lipca 2023 r.

Strzegomski samorząd pozyskał dofinansowanie na remont 
wiatraka prochowego w  wys. 173 tys. zł ze środków Mini-
stra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w  ramach programu 
„Ochrona zabytków”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
OCHRONA ZABYTKÓW

Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.):
prace konserwatorskie i restauratorskie przy murze wiatraka

oraz odtworzenie okien i drzwi

DOFINANSOWANIE    173 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    497 112,59 zł 

W wyniku oszczędności, które 
powstały po przeprowadzonym 
przetargu z  września, został 
ogłoszony dodatko-
wy nabór do realizacji 
projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”.

Przeprowadzono 
ponowną rekru-
tację i  weryfikację 

złożonych oświadczeń, w wyni-
ku czego do otrzymania lapto-
pów zostało zakwalifikowanych 

61 dzieci. Nowoczesny sprzęt 
komputerowy zakupiono na 
kwotę blisko 130 tys. zł. 

Władze naszego miasta 
dziękują pracownikom Wy-
działu Oświaty i  informa-
tykom z  Urzędu Miejskiego 

w  Strzegomiu za 
sprawną realizację 
tego zadania.

Laptopy będą 
d o s k o n a ł y m 
prezentem pod 
choinkę dla na-
s z y c h  m a ł y c h 
mieszkańców.

red

Laptopy pod choinkę
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W Bazylice Mniejszej w Strze-
gomiu zostało odprawione na-
bożeństwo w intencji ofiar stanu 
wojennego, osób pokrzywdzonych 
i represjonowanych. Na zakończe-
nie mszy św. – na wniosek kapi-
tuły Związku Solidarności Pol-
skich Kombatantów Wałbrzych 
– Krzyże Semper Fidelis z  rąk 
burmistrza Strzegomia otrzymali: 
ks. prałat Marek Babuśka, Ma-
rian Wojciów, Ryszard Rossa, 
Andrzej Sawko, Józef Cholewa 
i Stanisław Olszański. 

Przy pomniku św. Jana Paw-
ła II odbyło się patriotyczne 

spotkanie z udziałem m.in.: ks. 
prałata Marka Babuśki, Kata-
rzyny Fabickiej – asystentki 
posła na Sejm RP ireneusza 
Zyski, władz naszego mia-
sta, radnych Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, działaczy Soli-
darności i  przedstawicieli or-
ganizacji politycznych, którzy 
złożyli kwiaty i zapalili znicze. 
Odśpiewano także hymn pań-
stwowy i odmówiono modlitwę 
w intencji Ojczyzny.

TW

w bazylice zostało odprawione nabożeństwo w intencji ofiar stanu wojennego

Hołd ofiarom
Strzegomskie uroczystości 
zw. z 41. rocznicą wprowadze-
nia stanu wojennego w  Pol-
sce tradycyjnie odbyły się 13 
grudnia. W tym dniu w 1981 
r. władze komunistyczne roz-
poczęły aresztowania i  inter-
nowanie działaczy „Solidar-
ności”, wprowadzono godzinę 
policyjną, zakazano organizo-
wanie jakichkolwiek strajków 
i zablokowano połączenia te-
lefoniczne. Stan wojenny znie-
siono 22 lipca 1983 r.

„Akcja Zima” 
to jedno z naj-
trudniejszych 
działań, które 
należą do Za-
kładu Usług 
K o m u n a l -
nych Sp. z  o.o. 
w  Strzegomiu. 
– Do tej akcji 
przygotowuje-
my się już w lip-
cu –podkreśla 
Marta Zięba, 
prezes strzegomskiej spółki. 

Wtedy są robione zapasy ma-
teriałów uszorstniających, czyli 
piasku i soli, które w tym okresie 
są relatywnie tańsze. Naprawiane 
i znakowane są skrzynki. Po ich 
oznakowaniu można poznać, do 
kogo należy utrzymanie danego 
chodnika. Pod numerem telefo-
nu 693 222 130 przyjmowane 
są zgłoszenia i  uwagi 24h/7 
(telefon, sms, zdjęcia).

– Przypominamy, że naszą rolą 
jest utrzymanie przejezdności 

dróg. Nie jest możliwe zupełne 
usunięcie pokrywy śniegu, lodu 
czy błota pośniegowego. Zarzą-
dzenie Burmistrza Strzegomia 
określa standardy odśnieżania 
dróg gminnych – wyjaśnia Mar-
ta Zięba. – Prosimy o wyrozu-
miałość. Zwróćmy uwagę na stan 
opon w pojazdach i  zadbajmy 
o  jazdę samochodem dostoso-
waną do warunków pogodowych 
– zwraca się z apelem do miesz-
kańców prezes strzegomskiego 
ZUK-u. red

Gmina Strzegom otrzymała 
dotację w  wys. 36 tys. zł ze 
środków Ministra Cyfryza-
cji na doposażenie w  sprzęt 
komputerowy w postaci lapto-
pów placówek Senior-Wigor 
w Strzegomiu oraz Klubu Se-
nior+ w  Jaroszowie w  ramach 
realizacji projektu „SENIOR + 

LAPTOP – podniesienie kom-
petencji cyfrowych uczestników 
DDP „SENIOR-WIGOR” 
w  Strzegomiu” i  „SENIOR 
+ LAPTOP – podniesie-
nie kompetencji cyfrowych 
uczestników Klubu SENIOR+ 
w Jaroszowie”.

red

„akcja zima” 
w gminie Strzegom

Laptopy dla naszych seniorów

Zebranie otworzył prezes koła 
tadeusz Chmieliński, który 
przywitał wszystkich członków 
i  zaproszonych gości: przed-
stawiciela zarządu okręgu – 
Romana Kołodko, burmistrza 
Strzegomia – Zbigniewa Su-
chytę oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
– Piotra Szmidta. 
C h w i l ę  p ó ź -
niej Tadeusz 
Chmieliński 
przedstawił 
sprawoz-
danie z te-
gorocznej 
działalno-
ści koła. 

Burmistrz 
Strzegomia po-
dziękował zarzą-
dowi oraz prezesowi za 
długotrwałą pracę i  zaanga-
żowanie na rzecz związku 
wędkarskiego i  gminy Strze-
gom, wręczając okoliczno-
ściowe medale z  okazji 780. 

rocznicy nadania praw miej-
skich miastu. Ponadto wszyst-
kim zebranym złożył życzenia 
świąteczno-noworoczne. 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu podzięko-
wał za zaproszenie na zebranie 
i  za pracę wykonaną przez 
zarząd związku wędkarskiego. 

Pogratulował także 
odznaczeń wrę-

czonych przez 
burmistrza 
i   z ł o ż y ł 
ż y c z e n i a 
świąteczne. 

P r z e d -
s t a w i c i e l 

z a r z ą d u 
okręgu – Ro-

man Kołodko 
poinformował m.in. 

o  wysokości składek, jakie 
będą obowiązywać w  2023 r., 
oraz udzielił odpowiedzi na 
pytania nurtujące zebranych.

red

wędkarze podsumowali rok
W ciągu roku odbyło się pięć spławikowych zawodów wędkarskich. Kto był najlepszy?

Przypominamy: przez teren gminy Strzegom przebiegają drogi 
czterech kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 

Zgodnie z tą klasyfikacją za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają 
ich zarządcy. Podajemy numery telefonów, pod które należy 

zadzwonić, aby zgłosić konieczność odśnieżania drogi. 

ODCINKI DRÓG KRAJOWYCH:
tel. 22 375 86 95, 22 375 86 96, 71 334 73 00 ,74 841 03 65

Informacja drogowa tel. 19 111

ODCINKI DRÓG WOJEWÓDZKICH: 
tel. 71 391 71 96, dyżur 609 990 969

ODCINKI DRÓG POWIATOWYCH: 
tel. 74 662 29 20 wew. 25

ODCINKI DRÓG GMINNYCH: 
dyżur 693 222 130

WAżNA DOTACJA DlA GMINY 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu udzielił 
gminie Strzegom dotacji na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” 
w wysokości do 3,575 mln zł. Dotacja dot. wymiany nieefektywnych 
źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawy efektywności energe-
tycznej w  lokalach mieszkalnych znajdujących się w  budynkach 
wielorodzinnych. Umowę z  ramienia gminy Strzegom podpisali: 
zastępca burmistrza – Tomasz Marczak oraz zastępca skarbnika – 
Barbara Duda-Siwek w dniu 20 grudnia.

Zakupiony z dotacji sprzęt zostanie wykorzystany w celu upo-
wszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

W ciągu roku odbyło się pięć spławikowych zawodów 
wędkarskich, z czego cztery zaliczano do Grand Prix Ziemi 

Strzegomskiej; Mistrzostwa Koła, Dzień Wędkarza, o Puchar 
Burmistrza, o Puchar Przewodniczącego RM w Strzegomiu 

oraz o Puchar Prezesa.

Końcowa punktacja Grand Prix Ziemi Strzegomskiej:
 I miejsce – Adam Czarnecki  7 pkt 
 II miejsce – Natalia Jankowska  10 pkt 
 III miejsce – Krystian Dąbrowski  20 pkt 
 IV miejsce  – Zbigniew Dorodny  21 pkt 
 V miejsce  – Piotr Mazur  22 pkt 
 VI miejsce – Jarosław Gzyl  23 pkt

W  niedzielę 11 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawcze 
członków Polskiego Związku Wędkarskiego – Koła w Strze-
gomiu. Ze względu na zbyt małą frekwencję zebranie rozpo-
częto w drugim terminie.
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Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i  ich 
problemów. Ceni dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strze-
gom.pl jest możliwość zada-
nia przez mieszkańców pytań, 
na które szef gminy na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikuje-
my kolejne z nich:

Ania: Dzień dobry. Czy nasze 
miasto jest na tyle bogate, że 
w  Strzegomiu ciągle są jakieś 

festyny, imprezy, oświetlenie 
całą noc? Czy mamy się spo-
dziewać bardzo dużego wzrostu 
podatków od przyszłego roku?

Ciągle to nie, ale gmina orga-
nizuje	3	duże	imprezy:	Święto	
Granitu Strzegomskiego, Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru 
i Dożynki Gminne. Zmieniamy 
zakres festiwalu „Strzegom 
A Cappella” w 2023 r. Organi-
zatorami pozostałych festynów 
są instytucje i organizacje poza-
rządowe. Podwyżka podatku od 

nieruchomości została ustalona 
w wys. 8%. W skali gminy jest 
to kwota ok. 1,54 mln zł, którą 
trzeba podzielić na wszystkich 
właścicieli nieruchomości w za-
leżności od ich wielkości. Podat-
ki od środków transportu pozo-
stają na najniższym poziomie, 
zgodnie z  tabelą Ministerstwa 
Finansów. Podatek rolny jest 
zgodny z komunikatem prezesa 
GUS ws. średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów, 
będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podat-
kowy 2023. Podatek leśny jest 
zgodny z komunikatem prezesa 
GUS ws. średniej ceny sprzeda-
ży ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2022 r. 

Adam: Proszę o  naprawę 
oświetlenia lampy ulicznej Ry-
nek 48.

Awarie oświetlenia proszę 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu pod numerem 
telefonu 74 8560 532.

Kierowca: Ma pan może in-
formację, czy w  jakiejś dają-
cej się przewidzieć przyszłości 

powstanie w Strzegomiu stacja 
ładowania samochodów elek-
trycznych? Może gmina ma ja-
kieś plany w tej kwestii? A może 
np. na którejś stacji paliw albo 
przy markecie taki punkt łado-
wania powstanie? Motoryzacja 
zmienia się dynamicznie, auta 
spalinowe drożeją i  pewnie 
wkrótce te elektryczne nie będą 
już wydawać się drogie. Myślę, 
że warto podjąć jakieś dzia-
łania, by zlokalizować stacje 
ładowania pojazdów elektrycz-
nych w naszej gminie. Nie cho-
dzi o  darmowe ładowanie, ale 
o  możliwość szybkiego dołado-
wania auta elektrycznego, czy 
to dla mieszkańców, czy też np. 
turystów i osób jadących tranzy-
tem przez naszą gminę.

Tak, rozeznajemy temat. Jest 
szansa, że taka stacja będzie na 
jednej ze stacji paliw. 

Anna: Panie Burmistrzu. 
Ul. Dąbrowskiego przed remon-
tem: drzewka, klomby, żywopłoty 
bukszpanowe. Ul. Dąbrowskiego 
po remoncie: zero drzewek, zero 
klombów, zero żywopłotów. 
Granitoza! Co to ma być?

Drzewek to ja na tej ulicy 
nie widziałem. Proszę pocze-
kać do wiosny. Będzie zieleń. 
Nie chcieliśmy robić nic na 
zimę, bo szkoda pieniędzy. 

Beata: Czy planowane jest 
zrobienie oświetlenia chod-
nika pomiędzy Strzegomiem 
a Wieśnicą?

Nie, nie planujemy. Jest to 
teren Dolnośląskiej Służby 
Dróg i  Kolei, i  gmina nie 
może tam inwestować. 

Fred: Od tygodnia są in-
formacje że będzie śnieżyca 
a  strzegomscy drogowcy za-
skoczeni! Drogi i  chodniki są 
nieodśnieżone, nieposypane! 

Za odśnieżanie dróg odpo-
wiada Zakład Usług Komu-
nalnych Sp. z  o.o. w  Strze-
gomiu. Koszty odśnieżania 
pokrywane są z budżetu gmi-
ny Strzegom. W  tym nume-
rze naszej gazety podajemy 
zarządców dróg i  numery 
telefonów, pod które należy 
zadzwonić, aby zgłosić ko-
nieczność odśnieżania drogi. 
Przypominam jeszcze, że 

to właściciele nieruchomo-
ści zapewniają utrzymanie 
czystości i  porządku przez 
uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń 
z  chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości.

Romek: Dzień dobr y, czy 
planowana jest w najbliższym 
czasie naprawa nawierzchni 
ul. Starzyńskiego? Jej stan, 
zwłaszcza na odcinku od skrzy-
żowania z ulicą Brzozową do 
nowo powstającego osiedla, to 
tragedia. Zwracam się z prośbą 
o  interwencję w  tym temacie. 
Z góry dziękuję.

N a  u l . S t a r z y ń s k i e g o 
i  ul. Brzozowej występują 
ubytki, które zostaną uzupeł-
nione w  okresie wiosennym. 
Jednocześnie informuję, że 
po zakończeniu prac budow-
lanych zw. z  nowym osie-
dlem zostaną podjęte decyzje 
o  możliwości przebudowy 
ulicy i  wykonania nowej na-
wierzchni. W chwili obecnej 
jest to nieuzasadnione ze 
względu na poruszające się 
pojazdy obsługujące prace. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Olszanianki” z Olszan wygrało 
konkurs organizowany przez 
Dolnośląski oddział ARIMR 
na najpiękniejszą bombkę cho-
inkową. Nasi reprezentanci 
w  pokonanym polu zostawili 
aż 41 kół gospodyń wiejskich. 

Konkurs skierowany był do 
Kół Gospodyń Wiejskich z wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
zarejestrowanych w Krajowym 
Rejestrze prowadzonym przez 
ARiMR. Zadaniem konkurso-
wym było wykonanie bombki 
choinkowej, stosując wszystkie 
dostępne materiały.

Poziom prac konkursowych 
był bardzo wysoki. Jak pod-
kreślano, wszystkie nadesłane 
prace były zjawiskowe. Jury 
miało bardzo ciężki orzech do 

zgryzienia przy ocenie przesła-
nych bombek. 

W tegorocznej edycji konkur-
su wzięły udział 42 dolnośląskie 
koła gospodyń wiejskich. 

Oficjalne wyniki konkursu 
na „Najpiękniejszą bombkę 
choinkową KGW”:
i miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich „Ol-
szanianki” z  Olszan (nagroda 
rzeczowa o wartości 500 zł). 
ii miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mokrzeszowie (nagroda rze-
czowa o wartości 300 zł).
ii miejsce 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mąkolnie (nagroda rzeczowa 
o wartości 200 zł).

Serdecznie gratulujemy!

Sukces Kgw „Olszanianki”

W  ramach projektu zorga-
nizowano m.in. wycieczkę 
do Karpacza, gdzie młodzież 
zwiedziła	 Świątynię	Wang,	
poznała miasto oraz pospa-
cerowała górskimi ścieżkami. 
W  ekologicznym gospodar-
stwie „Kozia Łąka” w  Łom-
nicy uczniowie posmakowali 
kozich serów oraz dowiedzieli 
się, jak wygląda ich produk-
cja. W  pobliskich Olszanach 

zaskoczył ich swoją otwarto-
ścią i  przytulnością „Dyniowy 
Zakątek”. Uczestnicy wymiany 
dowiedzieli się, jak wspaniałym 
warzywem jest dynia i jak wiele 
produktów można z niej zrobić. 
„Dzieciaki” upiekły dyniowe 
bułeczki oraz przepyszną dy-
niową pizzę.

Na basenie „Delfinek” ucznio-
wie uczestniczyli w aqualidze – 
wszyscy otrzymali medale za 
pływackie sukcesy. W „Izbie 
Tradycji Zespołów Ludowych 

z terenu gminy Strzegom” mieli 
okazję zobaczyć wspaniałe 
ludowe stroje. Wyświetlono 
tam film ukazujący historię po-
wstania zespołu „Kostrzanie”, 
ich podróże po świecie oraz 
występy artystyczne.

Na terenie PSP nr 2 w Strze-
gomiu uczniowie skorzystali 
z nowoczesnej technologii „La-
boratoriów Przyszłości”, wyko-
rzystano okulary 3D, roboty oraz 
technologiczne klocki LEGO. 

Nasi goście mieszkali w Pała-
cu w Morawie. Zachwyceni byli 
szczególnie spotkaniem i  roz-
mową z  94-letnią właścicielką 
tego obiektu – Melittą Sallai. 
Tam nasza młodzież wspólnie 

piekła, dekorowała i  degusto-
wała własnoręcznie upieczone 
pierniczki. Tam też odwiedziła 
znaną w Europie stadninę koni.

Kulminacyjnym punktem 
spotkania był wyjazd do Wroc-
ławia. Młodzież odwiedziła 
wrocławskie ZOO i fantastycz-
ne Muzeum Uniwersytetu Przy-
rodniczego oraz spacerowała 
śladami wrocławskich Krasnali. 
Jarmark Bożonarodzeniowy 
okazał się pięknym podsumo-
waniem tego wyjazdu.

Na sam koniec wszyscy się 
pożegnali, oglądając film upa-
miętniający wspólne chwile oraz 
wręczając sobie pamiątkowe 
prezenty. red

W projekcie wzięli udział uczniowie PSP nr 2 w Strzegomiu oraz partnerska szkoła z Torgau

W  ramach wymiany polsko–
niemieckiej pod hasłem „eko-
logia i sport” od 27 listopada 
do 2 grudnia odbyło się spot-
kanie młodzieży polskiej i nie-
mieckiej. W  projekcie wzię-
li udział uczniowie PSP nr 2 
w Strzegomiu oraz uczniowie 
partnerskiej szkoły Katharina
-von-Bora z torgau. Podczas 
6-dniowego pobytu w  Polsce 
młodzież porozumiewała się 
w  języku angielskim, pozna-
wała historię i tradycje naszego 
regionu, integrowała się pod-
czas wspólnych zajęć oraz wol-
nego czasu.

Projekt sfinansowany został ze środków organizacji pn. „Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” PNWM oraz z budże-
tu gminy Strzegom.

ciekawa wymiana polsko-niemiecka
Polsko-niemiecka młodzież w „Izbie Tradycji Zespołów Ludowych

z terenu gminy Strzegom”
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Pobiegli 
„Tropem 
Wilczym”
St rzegomian ie 
6 marca wzięl i 
udział w  kolejnej 
edycji Biegu Pa-
mięci Żołnierzy 
Wyklętych „Tro-
pem wi lczym”. 
Wydarzenie – jak 
co roku – zgro-
madziło zarów-
no młodszych, 
jak i  starszych 
m ieszkańców. 
Bieg poprzedziło 
złożenie kwiatów 
przez władze sa-
morządowe oraz 
przez poszcze-
gólne delegacje 
pod pomnikiem 
Żołn ierzy Wy-
klętych w  parku miejskim. 
Następnie biegacze poko-
nali trzy pętle górnej części 
plantów. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal. 

Piotr Szmidt nowym 
przewodniczącym Rady 
Miejskiej
Na sesji, która odbyła się 
7 marca, wybrano nowego 

przewodniczące-
go Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu. Zo-
stał nim dotych-
czasowy wiceprze-
wodniczący Piotr 
Szmidt, który otrzy-
mał 100-procento-
we poparcie. Zwol-
nione miejsce wice-
przewodniczącego 
zajął z  kolei Paweł 
Rudnicki. W miejsce 
Tomasza Marczaka 
do rady wszedł Ja-
nusz Flaman, który 
już wcześniej przez 
wiele lat zasiadał 
w  tym gremium. 
W trakcie sesji złożył 
ślubowanie.

Za zdrowie 
wszystkich pań
Z okazji „Dnia kobiet” 

władze Strzegomia odwiedzi-
ły wiele instytucji i  placówek 
oświatowych, życząc pracują-
cym tam paniom dużo zdrowia, 

miłości, szczęścia, spełnienia 
marzeń i  tak potrzebnego – 
zwłaszcza w  tym trudnym 
okresie – pokoju. Gościem 
u emerytów i  ren-
cistów był ukraiński 
tenor Aleksander 
Jewsiejew, który 
wykonał piękne bal-
lady w  ojczystym 
języku.

Umowa 
na remont 
przedszkola 
podpisana
Gmina Strzegom 
18 marca podpi-
sała umowę na 
remont Publiczne-
go Przedszkola nr 
3 w  Strzegomiu. 
Jego wykonaw-
cą jest Przedsię-
biorstwo Budow-
lane  SAWREM 
sp. z  o.o. sp.k. 
z Wrocławia, które 
zostało wyłonione 

w  przetargu. Koszt inwe-
stycji to blisko 5,67 mln zł. 
Strzegomski samorząd po-
zyskał w  2021 r. dotację 

w  wysokości ok. 3 mln zł 
z „Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych” na ten cel.

Wiosna
– ach to ty!
21 marca rozpoczę-
ła się najpiękniejsza 
i  najbardziej optymi-
styczna pora roku, 
czyli wiosna. Strze-
gomskie przedszkolaki 
wraz ze swoimi opie-
kunami przybyły pod 
ratusz, by świętować 
z  władzami miasta 
ten radosny moment. 
W nagrodę otrzymały 
słodycze i w barwnym 
korowodzie ruszyły 
do parku miejskiego, 
gdzie czekały na nich 
gry i  zabawy. W gro-
nie przedszkolaków 
były dzieci z  Ukrainy, 
które rozpoczęły naukę 
w naszych placówkach 
oświatowych.

Remont świetlicy 
w Rogoźnicy
Ruszyły roboty związane 
z  remontem, przebudową 
i termomodernizacją świetlicy 

wiejskiej w Rogoźnicy. Budy-
nek świetlicy wiejskiej w Ro-
goźnicy wymagał gruntow-
nego remontu. Świetlica była 
w  złym stanie technicznym. 

Obiekt uległ 
zniszczeniu 
głównie z po-
wodu braku 
właściwych 
izolacji prze-
ciwwilgocio-
wych i  ciep-
lnych, ale tak-
że z powodu 
niewydolne-
go systemu 
ogrzewania 
obiektu, któ-
ry bazował 
głównie na 
k o m i n k u 
z płaszczem 
w o d n y m 
jako źródle 
ciepła.

Odnowili… i wygrali
Uroczysta gala, na której 
ogłoszono tegoroczne wyniki 
konkursu „Odnów i  wygraj”, 
odbyła się 14 lutego w  sali 
widowiskowej Strzegomskie-
go Centrum Kultury. Uczest-
niczyli w niej przedstawiciele 
Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Strze-
gomiu oraz poszczególnych 
wspólnot mieszkaniowych, 
a  także właściciele domów 
jednorodzinnych na terenie 
naszej gminy. W  11. edycji 
tego lubianego konkursu – 
za rok 2021 – wzięło udział 
16 wspólnot (domów wielo-
rodzinnych), 9 budynków jed-
norodzinnych oraz 1 budynek 
inny niż mieszkalny.

Zmiany 
w zarządzie AKS-u
15 lutego w  SCK odbyło 
się Nadzwyczajne Walne 

Zebranie członków klubu AKS 
Strzegom. Nowym prezesem 
strzegomskiego klubu został 
Przemysław Stempniewicz, 
który zastąpił na tym 
stanowisku Wiesła-
wa Witkowskiego. 
Wiceprezesem został 
Edward Fedyczkow-
ski, a  sekretarzem 
Krzysztof Poterała. 
Członkami zarządu 
wybrano: Janusza 
Martyszewskiego , 
Rafała Pasiekę, Ada-
ma Rybkę i Tomasza 
Chojnackiego.

Strzegomianie 
pomagają 
Ukrainie
24 lutego Rosja wy-
powiedziała wojnę 
Ukrainie. Od samego 
początku trwania tego 
konfliktu zbrojnego 

gmina Strzegom, która od 
2017 r. współpracuje z ukra-
ińskim miastem Podhajce, 
włączyła się w szeroko zakro-

joną pomoc naszym 

wschodnim sąsiadom. Gmina 
zakupiła m.in. dwa agregaty 
prądotwórcze ze swojego 
budżetu. Za wschodnią gra-
nicę trafiły także najpotrzeb-

niejsze dary. W  sumie 
schronienie w  naszej 
gminie – w szczytowej 
fazie – znalazło ponad 
600 osób.

Zmarła 
pani Amanda
Niezwykle szanowana 
i zasłużona dla szeroko 
pojętej strzegomskiej 
kultury Amanda Rożań-
ska-Baranowicz zmarła 
25 lutego w  wieku 95 
lat. Na rzecz Strzegomia 
pracowała do ostatnich 
dni swojego życia. Była 
„Honorowym Obywa-
telem Strzegomia”. Jej 
odejście to niepoweto-
wana strata. 

Nowy zastępca 
burmistrza Strzegomia 
Tomasz Marczak, dotychcza-
sowy przewodniczący Rady 
M i e j s k i e j 
w  Strzego-
miu i  dyrek-
tor Zespołu 
Szkół Ogól-
n o k s z t a ł -
c ą c y c h 
w  Strzego-
miu, 1 stycz-
nia 2022 r. 
został  po-
wołany na 
stanowisko 
z a s t ę p c y 
burmistrza 
Strzegomia. 
W   l a t a c h 
2010–2021 
z a s i a d a ł 
w   R a d z i e 
Miejskiej, od 
2014 r. peł-
n i ł  funkcję 
przewodni-

czącego. Przez 18 lat związa-
ny był z Liceum Ogólnokształ-
cącym w Strzegomiu. 

Święto Trzech Króli
Ulicami Strzegomia oraz 
Jaroszowa przeszły barwne 
i  radosne Orszaki Trzech 
Króli. Organizatorem strze-
gomskiego orszaku była 
Parafia pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i  Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel, zaś w Jaroszowie – 
Stowarzyszenie „Razem dla 
Jaroszowa”, przy wsparciu 
Koła Gospodyń Wiejskich 
„Morwa Biała”, Klubu Se-
nior+, Związku Strzelec-
kiego Oddział Strzegom 
im. Orląt Lwowskich oraz 
lokalnych sponsorów.

Magistrat 
ogranicza przyjęcia 
W związku z bardzo dużym 
wzrostem zakażeń koro-
nawirusem, strzegomski 
Urząd Miejski kolejny raz 
wprowadził obostrzenia 
mające na celu ograniczenie 
kontaktów interesantów 

z urzędnikami. Sprawy urzę-
dowe można było załatwiać 
wyłącznie poprzez wcze-
śniejsze umówienie wizyty 
telefonicznej lub ko-
rzystając z platformy 
www.eurzad.strzegom.pl 
Wejście do magistra-
tu było możliwe tylko 
po wcześniejszym 
zmierzeniu tempera-
tury ciała za pomocą 
specjalnego urzą-
dzenia skanującego 
twarz osoby.

Strzegomianie 
zagrali z serca
Jubileuszowy, 30. Fi-
nał Wielkiej Orkiestry 
świątecznej Pomocy 
w Strzegomiu odbył 
się 30 stycznia 2022 
r. W  tym roku orkie-
stra zagrała pod ha-
słem – „Przejrzyj na 
oczy”. W sumie udało 
się zebrać 32 300,93 

zł. Wiele zaplanowanych wy-
darzeń nie udało się zorga-
nizować z powodu pandemii 
koronawirusa i  porywistego 

wiatru – m.in. morsowania na 
parkingu SCK, czy też pokazu 
tańca ognia. Wszystko zostało 
przeniesione do wirtualnej 

przestrzeni.

Kanalizacje 
sanitarne 
W styczniu podpisano 
bardzo ważną umowę 
na budowę kanalizacji 
sanitarnej w  dwóch 
m i e j s c o w o ś c i a c h : 
Grochotowie i  Skar-
życach. Strzegomski 
samorząd pozyskał 
środki finansowe na 
ten cel z  „Rządowego 
Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji 
Strategicznych”. Pro-
mesa o wartości blisko 
7 mln zł stanowi aż 
95% ostatecznej war-
tości zadania. Wkład 
w łasny  z   budżetu 
gminy wynosi jedynie 
ok. 370 tys. zł.

P O D S U M O W A N I E
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Fort Gaj dla 
strzegomian
Strzegomski Fort Gaj został 
oficjalnie oddany do użytku 
3 maja, po modernizacji 

trwającej kilkanaście miesięcy. 
Dawno już żadna inwestycja 
nie wzbudziła tak wielkiego za-
interesowania i zaciekawienia 
ze strony naszych mieszkań-

ców, którzy 
w samych su-
perlatywach 
ocenili efek-
ty remontu. 
Przebudowa 
na tak dużą 
s k a l ę  n i e 
mogłaby się 
odbyć bez 
p o m o c y 
f i n a n s o -
wej z  Rzą-
d o w e g o 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 
w   w y s . 
ok. 2 mln 
złotych.

Polscy i czescy seniorzy 
razem
Po blisko 2 latach oczeki-
wania udało się rozpocząć 
działania w  ramach projektu 
„Strzegom–Horice: łączy nas 
pogranicze”. Ten polsko-cze-
ski projekt realizowany wraz 
z miastem partnerskim Strze-
gomia opierał się na kilku 
spotkaniach różnych grup 
społecznych i wspólnym po-
znawaniu pogranicza. Ogra-
niczenia i  obawy związane 
z epidemią koronawirusa spo-
wodowały kilkukrotne zmiany 
harmonogramu spotkań.

Ulica Wodna 
jak malowana 
Zakończyły się prace zwią-
zane z  budową drogi gmin-
nej – ul. Wodnej w  Strze-
gomiu. Zadanie o  wartości 
ok. 2,1 mln zł zrealizowała fir-
ma P.P.U.H. „DROG-ZIEM” ze 

Stanowic. Strzegomski samo-
rząd otrzymał na to zadanie 
dofinansowanie z  Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
(edycja 2021). Wartość 
przyznanej dotacji wy-
niosła 970 593,00 zł. 
Głównym celem przed-
sięwzięcia było polep-
szenie warunków życia 
mieszkańców i poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Zmiany na 
strzegomskiej 
nekropolii
Zrealizowano zadanie 
związane z  oczysz-
czeniem i  odrestau-
rowaniem pomników 
z  tablicami pamiątko-
wymi oraz epitafiów, 
a  także z  montażem 
tab l i c  i n fo rmacy j -
nych na cmentarzu 

komunalnym na ul. Olszowej 
w  Strzegomiu. Prace odby-
wały się w  ramach projektu 
unijnego pn.„Udostępnienie 

k a m i e n n y c h  z a b y t k ó w 
i miejsc pamięci miasta Horice 
i gminy Strzegom”.

Nasi w czeskim 
Znojmo
Strzegomska delega-
cja w  dniach 13–15 
maja przebywała 
w  czeskim mieście 
partnerskim – Znoj-
mo, gdzie odbyło 
się wspaniałe święto 
przyjaźni i braterstwa 
pn. „Dni miast part-
nerskich”. Oprócz Po-
laków byli też Włosi, 
Słowacy, Austriacy 
i oczywiście Czesi. Na 
specjalnym stoisku 
promowano walory tu-
rystyczne Ziemi Strze-
gomskiej, jej dobro 
naturalne, czyli granit, 
a także lokalne specjały 
kulinarne i dekoracje.

Atrakcji było  
co niemiara
Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Strzegomiu 5 czerwca 
ponownie zatętnił 
życiem. W tym dniu 
nasi mieszkańcy 
uczestniczyli w „Fe-
stynie Rodzinnym”, 
który ma piękną 
i  długą tradycję. 
Nowością były efek-
towne pokazy stra-
żackie z  udziałem 
dzieci i  młodzieżo-
wych drużyn pożar-
niczych. Tegorocz-
na edycja festynu 
odbywała się pod 
hasłem „Zdrowi dla 
przyszłości”.

Absolutorium 
i wotum 
zaufania
Podczas czerwco-
wej sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu 
(14.06) radni udzielili 

burmistrzowi Strzegomia ab-
solutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok (18 gło-
sów „za”, 3 osoby nieobecne) 

oraz podjęli uchwałę ws. 
udzielenia włodarzowi gminy 
wotum zaufania za realizację 
zadań określonych w „Rapor-

cie o  stanie gminy 
za 2021 rok” (18 
głosów „za”, 3 oso-
by nieobecne).

Święto Granitu 
Strzegomskiego 
„Święto Granitu 
Strzegomskiego” 
(17–19.06) miało 
w  tym roku wyjąt-
kowy charakter i za-
pewne przejdzie do 
historii jako jedno 
z  najlepszych. Po 
pierwsze, odbyło 
się w  roku 780-le-
cia nadania praw 
miejskich dla Strze-
gomia, po drugie 
zaś, dzięki współ-
pracy z  Urzędem 
Marszałkowskim 
województwa Dol-
nośląskiego, oferta 

dla uczestników imprezy zo-
stała rozszerzona m.in. o Fe-
stiwal Produktów Regional-
nych „Made in Dolny 
Śląsk’’, który zgro-
madził wielu wy-
stawców z naszego 
województwa.

Chluba
naszej gminy 
Już po raz 18. od-
było się spotkanie 
władz samorządo-
wych z  najlepszy-
mi absolwentami 
s z k ó ł  p o d s t a -
wowych gminy 
Strzegom. W  tym 
roku nagrodzono 
17 uczniów z  na-
szych placówek 
o ś w i a t o w y c h , 
których docenio-
no za zaangażo-
wanie w  naukę 
oraz ponadprze-
ciętne osiągnię-
cia. Uroczystość 

rozpoczęła się od pięknego 
występu muzycznego, któ-
ry wprowadził uczestników 

spotkania w miły i sympatycz-
ny klimat.

Polacy 
triumfują 
w Morawie
Bia ło-czerwoni 
po raz pierwszy 
w  historii zwycię-
żyli w  rozegranej 
w Strzegomiu run-
dzie Pucharu Na-
rodów w  WKKW 
zarówno w  klasy-
fikacji drużynowej, 
jak i  indywidualnej 
(Mateusz Kiem-
pa). Drugie miejsce 
zajęli Holendrzy, 
a trzecie Austriacy. 
Podczas czterech 
dni zawodów Lotto 
Strzegom Horse 
Trials (23–26.06) 
rozegrano łącz-
nie 10 konkursów 
m i ę d z y n a r o d o -
wych. Startowało 
350 koni.

Młodzi radni 
zaprzysiężeni 
W sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu 
6 kwietnia odbyła się inau-
guracyjna sesja Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej kadencji 
2021–23. W trakcie pierw-
szych obrad wybrano prezy-
dium tego młodzieżowego 
gremium. Przewodniczącą 
rady została Amelia Misek, 
zaś wiceprzewodniczącymi 
– Karima Matyszkiewicz 
oraz Jakub Skolak.

Gmina spisała 
się na medal
Wicewojewoda dolnośląski 
– Jarosław Kresa 8 kwiet-
nia złożył wizytę w naszym 
mieście, oglądając obiek-
ty, w  których przebywali 
ukraińscy uchodźcy. Nasz 
gość z  dużym uznaniem 
i aprobatą wypowiadał się 
o  działaniach strzegom-
skiego samorządu i całego 

społeczeństwa Ziemi Strze-
gomskiej, które otworzyło 
swoje serca dla naszych są-
siadów z Ukrainy. 

Szefowa OPS-u 
już na emeryturze

Bożena Brańka, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu, po blisko 32 la-
tach pracy na tym stanowisku 
i ponad 40 latach pracy zawo-
dowej, przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Spotkanie pożegnal-

ne z władza-
mi miasta 
i  z  pracow-
nikami OPS
- u   m i a ł o 
m i e j s c e 
8 kwietnia. 
W  dowód 
w i e l k i c h 
i  niezaprze-
c z a l n y c h 
zasług bur-
mistrz Strze-
gomia wrę-
czył Bożenie 
Brańce ho-
norowy tytuł 
„Zasłużony 
dla Ziemi 
Strzegom-
skiej”

Katastrofa smoleńska
Tradycyjnie 10 kwietnia 
władze Strzegomia 
oddały hołd ofiarom 
katastrofy smoleń-
skiej, do której do-
szło w 2010 r. W gro-
nie uczestników byli 
również radni Rady 
Miejskiej w  Strzego-
miu i  przedstawiciele 
Niezależnego Samo-
rządnego Związku 
Zawodowego Rolni-
ków Indywidualnych 
„Solidarność”. Swoim 
gestem władze chcia-
ły wyrazić szacunek 
i współczucie wszyst-
kim rodzinom, ale też 
podziękować za pięk-
ną służbę Polsce.

Strzegom pełen 
pomocnych serc
W   d n i a c h  2 2 – 2 4 
kwietnia odbył się 
wspaniały 3-dniowy 

„St r zegomsk i  Fes t iwa l 
Dobroczynnośc i ” ,  który 

udowodnił, że mieszkańcy 
całej gminy Strzegom mają 

wielkie ser-
ca i ogrom-
ne pokłady 
e m p a t i i . 
D o c h ó d 
z  wydarze-
nia w wys. 
35,6 tys. zł,
z e b r a n y 
z   p u s z e k 
i  wpłat na 
konto, zo-
sta ł  prze-
z n a c z o n y 
na  l e cze -
nie czwor-
ga  s t r ze -
g o m i a n . 
Wszystkim 
z a a n g a -
ż o w a n y m 
w tę impre-
zę przeka-
zano wiel-
kie podzię-
kowania.

R O K U  2 0 2 2
KwIecIeŃ
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Oddali hołd 
w Gross-Rosen
Na terenie Muzeum Gross-Ro-
sen w Rogoźnicy 4 września 
odbyła się doroczna uroczy-
stość upamiętniająca 
ofiary KL Gross-Ro-
sen i  II wojny świato-
wej. Po dwóch latach 
pandemii wydarzenie 
miało ponownie cha-
rakter otwarty i wzięło 
w  nim udział kilkaset 
osób. W  intencji ofiar 
hitlerowskiego tota-
litaryzmu została od-
prawiona uroczysta 
polowa msza św., któ-
rą celebrował biskup 
świdnicki ks. Marek 
Mendyk. 

Podwórko 
zmodernizowane
Po wielu miesiącach 
prac remontowych 
zakończyła się dłu-
go oczekiwana re-
witalizacja dużego 

podwórka w samym centrum 
Strzegomiu. Chodzi oczywi-
ście o teren pomiędzy ul. Ko-
ścielną, ul. Dąbrowskiego 
i  ul. Szkolną. Efekt – trzeba 

przyznać – jest zadowalają-
cy. Zadaniem projektu była 
poprawa funkcjonowania 
układu komunikacyjnego oraz 
podniesienie estetyki i  bez-

pieczeństwa te-
renu w  centrum 
miasta. Inwesty-
cja w  sumie po-
chłonęła ponad 
1 mln zł.

Pokazali 
wyrzeźbione 
sylwetki
Już po raz 11. na-
sze miasto było 
areną zmagań naj-
lepszych kultury-
stów, którzy wzięli 
udział w  Ogólno-
polskich Zawodach 
w Kulturystyce i Fit-
ness pn. „Kamienna 
Rzeźba”, będących 
eliminacjami do Ar-
nold Classic Euro-
pe. Wydarzenie od-
było się 4 września 

w  hali widowiskowo-spor-
towej OSiR w  Strzegomiu. 
Imprezę – pod patronatem 
honorowym burmistrza Strze-
gomia – tradycyj-
nie zorganizował 
Klub Sportowy 
START.

Ulica 
Dąbrowskiego 
przebudowana
Zakończyła się 
m o d e r n i z a c j a 
jednej z  najważ-
n ie jszych dróg 
w samym centrum 
Strzegomia – ul. 
Dąbrowsk iego. 
Mimo wielu pro-
blemów w  trakcie 
realizacji remontu, 
ulica w końcu zmie-
niła swoje oblicze. 
Wróci tam oczywi-
ście ruch kołowy 
samochodów. Wio-
sną przyszłego roku 
na tej ulicy pojawi 

się roślinność, by nadać temu 
miejscu estetyczny wygląd. 
Na pewno nie będzie ławek, 
bo mieszkańcy ich nie chcą.

20-lecie „Retro”
Zespół wokalno-muzyczny 
„Ret ro”  ze  St rzegomia 
17   wrześn ia  obchodz i ł 

20-lecie swo-
jego powsta-
n i a .  P i ę k n a 
u r o c z y s t o ś ć 
upamiętniają-
ca tę ważną 
rocznicę od-
była się w sali 
w i d o w i s k o -
w e j  S t r z e -
g o m s k i e g o 
Centrum Kul-
tury. Po czę-
ści oficjalnej 
m i a ł a  m i e j -
s c e  c z ę ś ć 
b i e s i a d n a . 
Ż y c z y m y 
w s z y s t k i m 
członkom ze-
społu dużo 
z d r o w i a 
i   ko le jnych 
wspaniałych 
jubileuszy.

Irlandczycy i Niemcy 
najlepsi w Morawie
Na hipodromie w  Morawie 
7 sierpnia zakończył się eu-
ropejski czempionat w ka-
tegorii kuców, w  którym 
uczestniczyli zawodnicy 
w wieku od 12 do 16 lat. 
Największe sukcesy osią-
gnęli młodzi jeźdźcy z Irlan-
dii i Niemiec. Mistrzostwa 
Europy Kuców odbyły się 
już po raz trzeci w  gmi-
nie Strzegom. Zawodnicy 
rywalizowali na koniach 
o wzroście do 149 cm.

Perłowy jubileusz 
festiwalu folkloru
Międzynarodowy Festi-
wal Folkloru w Strzegomiu 
skończył 30 lat. Kilkudnio-
wa impreza (9-14.08) do-
starczyła mnóstwo wzru-
szeń, ekscytacji, emocji 
i  wrażeń artystycznych. 

Nasza gmina znajdowała 
się niezaprzeczalnie w  sa-
mym centrum kulturalnych 

wydarzeń na Dolnym Śląsku. 
Sam festiwal odwiedziło wie-
lu entuzjastów folkloru z róż-

nych części na-
szego regionu, 
i nie tylko, któ-
rzy w  samych 
s u p e r l a t y -
wach oceniali 
poziom orga-
nizacyjny i  lo-
gistyczny festi-
walu, a  także 
zaangażowa-
nie ze strony 
władz samo-
rządowych.

Wielkie 
święto 
plonów
M s z a  ś w . 
w   B a z y l i c e 
M n i e j s z e j , 
c e r e m o n i a ł 
p r zekazan i a 

chleba, prezentacje wień-
ców,  ch lebów i   s to i sk 
z  przepysznymi potrawami, 
występy zespołów folklo-
rystycznych i  koncert Sha-
zzy – tak w  dużym skró-
cie wyglądały tegoroczne 
„Dożynki Gminne” w Strze-
gomiu, które odbyły się 
15 sierpnia. Mimo momen-
tami kapryśnej pogody 
imprezę można uznać za 
udaną. Starostami dożynek 
byli: sołtys Grochotowa 
– Renata Podkówka i  soł-
tys Tomkowic – Andrzej 
Szczepanik.

Zabrzmiała muzyka 
klasyczna
W sierpniu tradycyjnie w na-
szym mieście odbył się 
festiwal muzyki klasycznej 
„Strzegom A Cappella”. To 
było wielkie muzyczne wy-
darzenie, które zachwyciło 

publiczność. W  ramach festi-
walu, który miał miejsce od 25 
do 28 sierpnia, odbyło się aż 
12 koncertów. Cykl koncertów 

dofinansowano ze 

środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z  „Funduszu 
Promocji Kultury” w  ramach 
programu „Muzyka”, realizo-

wanego przez Na-
rodowy Instytut 
Muzyki i Tańca.

Ulewy 
w naszej gminie 
Pod koniec sierp-
n ia  nad gminą 
Strzegom przeszły 
intensywne opady 
deszczu. Najwięk-
sze podtopienia 
wystąpiły w Olsza-
nach, gdzie została 
zalana droga. Pod-
topienia pojawiły 
się także na ulicach: 
Parkowej i  Konop-
nickiej w  Strzego-
miu, gdzie trwała 
budowa drogi.

Kaplica już gotowa
Zakończyły się prace związa-
ne z remontem budynku kapli-
cy na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Olszowej w Strzego-
miu. Od 5 lipca wznowiono 
tam ceremonie pogrzebowe 
naszych mieszkańców. Prace 
modernizacyjne udało się 
skończyć nieco wcześniej, 
bowiem pierwotny termin 
ustalono na koniec sierpnia. 
Przypomnijmy, że w trakcie re-
montu pogrzeby odbywały się 
w kościele pw. św. Jadwigi.

Polska smakuje. 
I to jak...
W pięknej scenerii parku miej-
skiego w Strzegomiu 9 lipca 
odbyła się „Bitwa Regionów 
Kół Gospodyń Wiejskich”. Im-
preza została zorganizowana 
w ramach Pikniku z Produktem 
Polskim. W  rywalizacji wzięło 
udział aż 16 KGW z powiatu 
świdnickiego, w tym 9 z naszej 
gminy. Ostatecznie zwyciężyło 

KGW „Melafirki” z Rybnicy Leś-
nej, drugą lokatę zajęło KGW 
z Miłochowa, a trzecią – KGW 
„Wieśniczanie” 
z Wieśnicy.

Przebudowa 
hali sportowej 
zakończona
Dobiegła końca 
kilkumiesięczna 
przebudowa hali 
w idow iskowo
-sportowej oraz 
siłowni i  sali fit-
ness na terenie 
Ośrodka Spor-
tu i   Rekreac j i 
w  Strzegomiu. 
15 lipca obiekt 
oddano do użyt-
ku .  Ca łkowita 
wartość przebu-
dowy i  remon-
tu hali sporto-
we j  wyn ios ł a 
2,138 mln zł, zaś 
dofinansowanie 

z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej – 686,4 tys. zł. 
Władze naszego miasta 

dziękują administracji rządo-
wej za wsparcie finansowe tej 
inwestycji.

Duże pieniądze 
na inwestycje 
W  Boguszowie-Gor-
cach 15 lipca burmistrz 
Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta ode-
brał trzy promesy dot. 
dofinansowania bar-
dzo ważnych inwesty-
cji w gminie Strzegom 
w ramach Rządowego 
Funduszu POLSKI ŁAD 
Programu Inwestycji 
Strategicznych. Cho-
dzi o  skomunikowa-
nie z  drogą krajową 
nr 5 terenów aktyw-
ności gospodarczej 
w  Strzegomiu oraz 
wsi Granica, budowę 
sal i  gimnastycznej 
w Olszanach oraz bu-
dowę świetlic w  Gra-
nicznej i Bartoszówku. 

To już 50 mln  zł pozyska-
nych z  funduszy rządowych 
i ministerialnych.

Zatańczyli 
dla Edyty 
i Igora
W  hal i  wi -
dowiskowo
-sportowej 
w  Strzego-
miu 30 lipca 
o d b y ł  s i ę 
I I   N o c n y 
M a r a t o n 
Zumby. Tym 
razem środ-
ki zbierano 
dla naszych 
c h o r y c h 
mieszkań-
ców – Edy-
ty i  małego 
Igora. Tema-
tem prze-
wodnim tej 
s z a l o n e j 
i m p r e z y , 

w  której wzięło udział kilku-
dziesięciu instruktorów i  ok. 
400 uczestników z całej Pol-
ski, były polskie hity z lat 80. 
i 90. XX w.

P O D S U M O W A N I E
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Drogi dojazdowe do pól 
już po odbiorze
Zakończyły się prace przy 
budowie dróg dojazdowych 
do pól. Inwestycja dotyczy 
scalania gruntów na te-
renie gminy Strzegom we 
wsiach: Granica, Tomkowi-
ce i Godzieszówek. Drogi 
zapewnią dogodny dojazd 
do pól dla lokalnych rolni-
ków. W  ramach zadania 
przebudowanych zostało 
prawie 4 km dróg oraz 
zrekultywowano 70 arów 
gruntów.

Święto 
Niepodległości 
w Strzegomiu
Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości 
w Strzegomiu (11.11) tra-
dycyjnie były przepełnione 
troską i miłością do naszej 
ojczyzny. W obecności wielu 

zaproszonych gości, żołnierzy 
10. Brygady Logistycznej 
z Opola i orkiestry dętej z gmi-
ny Miłkowice, mieszkańcy 

Ziemi Strzegomskiej kolejny 
raz dali wspaniałe świade-
ctwo patriotyzmu. W  SCK 
wręczono m.in. odznaczenia 

nadawane przez 
Urząd ds. Komba-
tantów i Osób Re-
presjonowanych.

Nagroda dla 
gminy
Gminie Strzegom 
– podczas specjal-
nej gali w Katowi-
cach – przyznano 
22 listopada tytuł 
Laureata oraz Zło-
te Godło Najwyż-
szej Jakości Qua-
lity International 
2022 w kategorii 
QI SERVICES – 
usługi najwyższej 
jakości za reali-
zację inwestycji 
i  działań Urzędu 

Miejskiego w  Strzegomiu 
wpływających na poprawę 
infrastruktury i atrak-
cyjności gminy dla 
mieszkańców, inwe-
storów i turystów.

Ul. Rzeźnicza 
przebudowana
Zakończenie przebu-
dowy ul. Rzeźniczej 
w Strzegomiu stało 
się faktem. We wto-
rek 29 listopada miał 
miejsce odbiór tech-
niczny tej ważnej 
drogi. Oprócz budo-
wy kanalizacji desz-
czowej i  remontu 
nawierzchni, firma 
TAURON Nowe 
Technologie S.A. 
posadowiła tam 
13 szt. lamp, co 
zwiększy nie tylko 
bezpieczeństwo, 

ale również wpłynie na wize-
runek tej ulicy.

OSP Jaroszów 
w elitarnym gronie

K o m e n d a n t 
P a ń s t w o w e j 
Straży Pożar-
n e j  A n d r z e j 
B a r t k o w i a k 
włączył w struk-
tury elitarnego 
Krajowego Sy-
stemu Ratowni-
czo-Gaśniczego 
Ochotniczą Straż 
Pożarną w  Ja-
roszowie. Jest 
to bardzo ważne 
wydarzenie dla 
tej jednostki i tym 
samym doce -
nienie jaroszow-
skich strażaków 
za ich ogromne 
zaangażowanie 
i dbanie o bezpie-
czeństwo naszych 
mieszkańców.

Pracownie 
komputerowe 
w prezencie na Mikołaja 
Z  okazji Mikołajek, strze-
gomski samorząd, dzięki 
środkom finansowym pocho-
dzącym z  dodatkowej sub-
wencji oświatowej związanej 
z nauką ukraińskich uczniów 
w naszych placówkach oświa-
towych, wyposażył uczniów 
szkół podstawowych w Strze-
gomiu w  nowoczesne pra-
cownie komputerowe. Z no-
wego sprzętu mogą korzystać 
uczniowie: PSP nr 2, PSP nr 3 
i PSP nr 4.

„Trzej Muszkieterowie” 
w LO
Już po raz 16. na deskach 
Liceum Ogólnokształcącego 
w  Strzegomiu zorganizo-
wano święto teatru, które 
miało miejsce 3 grudnia. Tym 
razem uczniowie, nauczyciele 
i  zaproszeni goście zagrali 
w  przedstawieniu na pod-
stawie powieści A. Dumasa 

pt. „Trzej Muszkieterowie”. 
Jak zwykle można było po-
czuć fantastyczną atmosferę, 
wspaniałe emocje i  chwile 

wzruszenia. Ideą teatralnych 
spotkań jest nagrodzenie 
najlepszych absolwentów 
LO. W  tym roku stypendia 

otrzymali: Aleksandra Szczur 
i Wiktor Jędrasiak.

Gmina Strzegom 
sprzedaje węgiel
Strzegomski samorząd jako 
jeden z pierwszych na Dolnym 
Śląsku rozpoczął sprzedaż 
węgla po preferen- cyjnych 
cenach dla swo-
ich mieszkańców. 
Węgiel z  naszych 
składów odbierają 
już systematycz-
nie osoby, które 
j ako  p ie rwsze 
złożyły stosowny 
wniosek. Do pozo-
stałych mieszkań-
ców pracownicy 
Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu 
dzwonią z  proś-
bą  o   s taw ie -
nie się w  magi-
stracie (parter, 
pokó j  n r  14) , 
b y  d o p e ł -
n i ć  wsze lk i ch 

formalności. Dodajmy, że 
wniosek z łoży ło ponad 
1 100 osób.

Pierwsze ślizgi  
już za nami
Sezon łyżwiarski na strze-
gomskim „Białym Orliku” 
zosta ł  za inaugurowany 

tradycyjnie w  „Mikołajki”, 
czyli 6 grudnia. W ten dzień 
wejście na obiekt było dar-
mowe. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci i młodzież na na-
sze piękne lodowisko przez 
całą zimę.

Enej zamknął 
jubileuszowy rok
Przepiękny koncert 
kolęd i  pastorałek ze-
społu Enej w  ostatnią 
niedzielę (18.12) był 
ostatnim akcentem ju-
bileuszowych obcho-
dów związanych z 780. 
rocznicą nadania praw 
miejskich dla Strzego-
mia. W ciągu ostatnich 
12 miesięcy zorganizo-
wano mnóstwo cieka-
wych imprez kultural-
nych, patriotycznych 
i   sportowych. Każdy 
z  mieszkańców mógł 
znaleźć coś dla siebie. 
Nikt nie mógł narzekać 
na nudę.

ARYZTA zwiększa  
moce produkcyjne
7 października odbyła się uro-
czystość otwarcia 
nowej linii produk-
cyjnej w  zakładzie 
ARYZTA w  Strze-
gomiu, na terenie 
Podstrefy Strzegom 
Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekono-
micznej. To bardzo 
ważne wydarzenie 
nie tylko dla samej 
firmy, ale również 
dla strzegomskiego 
samorządu i przede 
wszystkim dla na-
szych mieszkańców. 
Nowa hala powstała 
bardzo szybko, bo-
wiem od momentu 
wmurowania kamie-
nia węgielnego pod 
rozbudowę fabryki 
firmy ARYZTA Polska 
sp. z  o.o. minął za-
ledwie rok z  małym 

okładem. Wartość inwestycji 
wyniosła ok. 100 mln zł.

Półmaraton 
w Strzegomiu
Biegacze z  Ukrainy – Sier-

giej Szewczen-
ko z  czasem 
1:08:48 i Alina 
Boszczuk z cza-
sem 1:22:57 
zwyciężyli w ju-
bileuszowym V 
ARYZTA Półma-
ratonie Strze-
gom (08.10). 
W  ramach pół-
maratonu roze-
grano również 
d o d a t k o w e 
biegi dla dzie-
ci i  dorosłych. 
Pula wszyst-
kich nagród fi-
nansowych wy-
niosła w  tym 
roku 15 950 zł, 
co jest znaczą-
cą kwotą dla 
tak młodego 
stażem biegu.

Miliony na obwodnicę 
dla Granicznej
Gmina Strzegom otrzymała 
25 mln zł na zadanie pn. 
„Poprawa warunków obsługi 
i  rozwoju terenów inwesty-
cyjnych wydobycia i przerób-
ki granitu w Gra-
nicznej poprzez 
skomunikowanie 
z DK 5”. 14 paź-
dziernika premier 
Mateusz Mora-
wiecki ogłosi ł 
w   Warszaw ie 
w y n i k i  p i ą t e j 
edycji Programu 
inwestycji Stra-
tegicznych z Rzą-
dowego Fundu-
szu „Polski Ład”– 
R o z w ó j  s t r e f 
przemysłowych. 
17 października 
w Strzegomiu od-
był się terenowy 
briefing w  tym 
temacie. 

Wymarzona sala 
sportowa dla Olszan
17 października podpisano 
umowę na budowę sali spor-
towej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w  Olszanach. 
To bardzo ważny obiekt dla 

uczniów miejscowej szkoły 
oraz mieszkańców Olszan. 
Zadanie jest dofinansowa-
ne ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Pro-
gramu Inwestycji Strate-
gicznych Edycja 2 w  kwocie  
4,3 mln zł.

Pomnik Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej 
odsłonięty
Strzegom został kolejnym 
miastem w Polsce, na terenie 
którego postawiono Pomnik 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 
Uroczystość odsłonięcia mo-
numentu oraz nadania imienia 
Skweru Marii i Lecha Kaczyń-
skich odbyła się 30 paździer-
nika. Rangę uroczystości 
podniosła obecność Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądo-
wych we Wrocławiu, Kompanii 
Honorowej 10. Wrocławskie-
go Pułku Dowodzenia z  po-
cztem sztandarowym i wielu 
służb mundurowych.

R O K U  2 0 2 2
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W  klasyfikacji drużynowej 
obie strzegomskie szkoły zajęły 
wysokie miejsca, a  „Dwójce” 
zabrakło zaledwie 0,5 punktu 
do drugiego miejsca.

Klasyfikacja drużynowa 
(sklasyfikowanych zostało 27 
szkół):
1. ZSP Wysoka 26,5 pkt
2. SP 24 Wrocław 23,5 pkt
3. PSP 2 Strzegom 23 pkt
4. PSP 4 Strzegom 21 pkt

WyNiKi iNDyWiDUALNe:

KLASy i–ii 
DZieWCZętA:

1. miejsce – Natalia Buczek 
(PSP nr 2 Strzegom)

ChłOPCy:
4. miejsce – Kacper Kostrzewa 

(PSP nr 4 Strzegom), 
17. miejsce – Antoni Sypko 

(PSP nr 2 Strzegom),
19. miejsce – Fabian taranek 

(PSP nr 2 Strzegom)

KLASy iii–iV 
DZieWCZętA: 

5. miejsce – Marta Drżał,
7. miejsce – Lena Biełous,
10. miejsce – Lena Kożuszkie-

wicz (wszystkie PSP nr 4 
Strzegom)

ChłOPCy: 
1. miejsce – Oskar Kiszkiel 

(PSP nr 2 Strzegom), 
4. miejsce – Szymon Kostrze-

wa (PSP nr 4 Strzegom), 
6. miejsce – Miłosz Stempnie-

wicz (PSP nr 2 Strzegom),
7. miejsce – Wiktor Kiszkiel 

(PSP nr 2 Strzegom)

KLASy V–Viii 
DZieWCZętA: 

3. miejsce – Gabriella Gołęb-
czyk (PSP nr 2 Strzegom)

ChłOPCy: 
8. miejsce – Wojciech Zontek 

(PSP nr 2 Strzegom),
9. miejsce – Szymon Cygan 

(PSP nr 4 Strzegom),
12. miejsce – Aleksander 

Stempniewicz (PSP nr 2 
Strzegom).

red

młodzi szachiści zaprezentowali się w „dolnośląskim Szach-macie” w Lubinie z bardzo dobrej strony. Odnieśli wiele sukcesów

Uczniowie szkół PSP nr 2 i PSP nr 4 w Strzegomiu 14 grudnia 
uczestniczyli w turnieju szachowym „Dolnośląski Szach-Mat”, 
który odbył się w Lubinie. Zawody przeznaczone były dla ucz-
niów szkół podstawowych z terenu Dolnego śląska.

nasi szachiści na podium 

W  turnieju wzięły udział 
wszystkie grupy wiekowe. 
Zwycięzcy odebrali okolicz-
nościowe medale i  dyplomy. 
Najważniejsze w  tym dniu 

były paczki od św. Mikołaja, 
który zjawił się w  ogródku 
grillowym. 

red

Walki naszych judoków były bardzo widowiskowe i pełne emocji. Bliscy i kibice mocno dopingowali zawodników, zagrzewając ich do walki na tatami

Rozgrywki toczyły się na 9 
stołach. W roli sędziego wcie-
lił się Robert Ostasiewicz 
z  Bolkowa, który bezbłędnie 
poprowadził zawody. Ich or-
ganizatorem był Janusz Mar-
tyszewski z sekcji tenisa stoło-
wego AKS-u Strzegom.

Do Strzegomia przyjechali 
goście z zaprzyjaźnionych klu-
bów	m.in.:	z Jaworzyny	Śląskiej,	
Dobromierza, z  miejscowo-
ści Wiry i  Wałbrzycha. Nie 
zabrakło oczywiście naszych 
lokalnych zawodników.

W kategorii do lat 17 najlep-
szy okazał się Alan Drelichow-
ski z Wrocławia, w kategorii do 
54 lat bezkonkurencyjny był 
strzegomianin Albert Abram-
czuk, a  w  kategorii oldbojów 
– Stanisław Zagajewski ze 
Świebodzic.	

Gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszych sukcesów.

WyNiKi
Klasyfikacja końcowa 
w kategorii dzieci do lat 17:
1. Alan Drelichowski 

(Wrocław)
2. Filip Mikulec (Strzegom)
3. Bartek Szmulik (Strzegom)

Klasyfikacja końcowa 
w kategorii seniorzy do lat 54:
1. Albert Abramczuk 

(Strzegom)
2. Marcin Makowski ( Jawo-
rzyna	Śląska)

3. Wiktor Andruszko 
(Gniewków)

Klasyfikacja końcowa 
w kategorii oldboje powyżej 
55 lat:

1. Stanisław Zagajewski 
(Świebodzice)

2. Bogdan Charczuk

3. Stanisław Petryków  
(Wiry)

red

mistrzowie celuloidowej piłeczki
Turniej był świetnie zorganizowany, a świetna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom

42 zawodników w  trzech ka-
tegoriach wiekowych rywali-
zowało w turnieju tenisa sto-
łowego, który rozegrano w li-
stopadzie w  hali widowisko-
wo-sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 

Dzieci z sekcji judo AKS-u tradycyjnie w grudniu (09.12) wy-
startowały w „Mikołajkowym turnieju” rozegranym na matach 
strzegomskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wynik sportowy 
w tych zawodach tym razem zszedł na dalszy plan. Co było za-
tem najważniejsze?

Św. mikołaj u judoków
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InweStycje w 2023 R.

TREść WARTOść
Rolnictwo i łowiectwo 106 800,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi 106 800,00
Zakończenie kanalizacji sanitarnej w gminie Strzegom Etap I – 
budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów 106 800,00

Transport i łączność 7 597 031,80
Drogi publiczne wojewódzkie 1 900 266,80
FS. Olszany – Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach 
do cmentarza – ETAP I 56 511,80

Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego 
z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów 
w obrębie gminy Strzegom 

1 777 950,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu 
pieszego w Rogoźnicy 65 805,00

Drogi publiczne gminne 5 626 765,00
FS. Żelazów – Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie 17 000,00
Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych 
wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (gmina Strzegom) poprzez 
skomunikowanie z DK 5 – budowa obwodnicy

200 000,00

Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie 240 000,00
Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu – dokumentacja projektowa 142 065,00
Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu 40 000,00
Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności 
gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica 4 148 000,00

Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia 
gruntów 839 700,00

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 70 000,00
Zakup wiaty przystankowej dla autobusów wraz z zagospodarowaniem 
terenu przyległego na dz. 2356 obręb 003 Śródmieście ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu dz. 2356 przy drodze DW 382

70 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 6 080 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 620 000,00
Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu 50 000,00
Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz 
z utwardzeniem istniejącego placu 450 000,00

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii 
Krajowej 23 w Strzegomiu – dokumentacja projektowa 100 000,00

Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi 
publiczne 20 000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 460 000,00
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu

3 160 000,00

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 
25 w Strzegomiu – dokumentacja projektowa 100 000,00

Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy 100 000,00
Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie gminy 
Strzegom 100 000,00

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 2 000 000,00
BS – TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów 2 000 000,00
Działalność usługowa 40 459,86
Cmentarze 40 459,86
FS. Tomkowice – Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym 
w Tomkowicach wraz z oświetleniem – ETAP III 30 459,86

Oświetlenie cmentarza w Morawie – dokumentacja projektowa 10 000,00
Administracja publiczna 300 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 000,00
Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 250 000,00
Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 50 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 193 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 175 000,00
Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP 
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy 175 000,00

Pozostała działalność 18 000,00

FS. Kostrza – Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku 
sportowym we wsi Kostrza 18 000,00

TREść WARTOść
Oświata i wychowanie 9 742 500,00
Szkoły podstawowe 6 172 000,00
Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Olszanach w gminie Strzegom 6 082 000,00

Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania 
do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem 
nowych oddziałów przedszkolnych

20 000,00

Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania 
do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem 
nowych oddziałów przedszkolnych

20 000,00

Wymiana systemu ogrzewania w PSP nr 2 w Strzegomiu – 
dokumentacja projektowa 50 000,00

Przedszkola 3 570 500,00
Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej 
Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu 2 870 000,00

Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 
w Strzegomiu 650 000,00

Wymiana systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu –
dokumentacja projektowa 50 000,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie 
Strzegom – placówki oświatowe 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 097 279,38
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do 
zbiorowego systemu kanalizacyjnego 15 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31 000,00
FS. Goczałków – Zagospodarowanie parku w Goczałkowie 5 000,00
FS. Rogoźnica – Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów 
komunikacyjnych w parku 26 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 559 175,86
Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE 1 400 000,00
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej

159 175,86

Pozostała działalność 492 103,52
FS. Granica – Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek na 
plac zabaw 16 000,00

FS. Modlęcin – Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4 20 000,00
FS. Rusko – Budowa placu zabaw w Rusku 23 000,00
FS. Stanowice – Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach 27 011,80
FS. Żółkiewka – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 
w Żółkiewce 29 781,72

Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw 
w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy 5 995,00

Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej 60 000,00
Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we 
wsi Jaroszów w gminie Strzegom 79 000,00

Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw 
w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy 95 445,00

Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw 
w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy 75 870,00

Zakup donic miejskich na ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu 60 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 213 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 158 000,00
Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we 
wsiach Graniczna i Bartoszówek w gminie Strzegom 3 098 000,00

Dotacja celowa dla SCK na zakup sprzętu na organizacje imprez 
plenerowych (hale namiotowe) 60 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000,00
WKP – Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach 40 000,00
Pozostała działalność 15 000,00
FS. Wieśnica – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego 
w Wieśnicy, montaż wiaty 15 000,00

Kultura fizyczna 553 000,00
Obiekty sportowe 553 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku 553 000,00

RAZEM 29 923 071,04
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M a g i a  k o l ę d  i  p a s t o r a ł e k
Niedzielny koncert (18.12) kolęd i pastorałek w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu w wykonaniu zespołu ENEJ był znakomitym zwieńczeniem obchodów 
780-lecia nadania praw miejskich dla miasta Strzegomia.  Na samym początku piękne kolędy zaśpiewał ZF „Kostrzanie”. Wśród osób, które gościły w tym dniu 
w naszym mieście byli m.in.: biskup świdnicki ks. bp Marek Mendyk oraz wiceminister klimatu i środowiska – Ireneusz Zyska. Całość prowadziła red. Małgorza-
ta Majeran-Kokott z Polskiego Radia Wrocław.  – Dziękuję wszystkim gościom i mieszkańcom za przybycie, a także za organizację tego wspaniałego wydarze-
nia, które z pewnością przejdzie do historii naszego miasta – podkreślał burmistrz Zbigniew Suchyta.
 red

śWiąteCZNie W GMiNie StRZeGOM


