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Jeden z najstarszych rol-
ników w gminie Strzegom 
został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski 
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StrzeGom
Budują  
quick park

W Strzegomiu powstanie 
już niebawem park handlowy 
Quick Park, zlokalizowany 
przy Alei Wojska Polskiego 
w pobliżu drogi krajowej nr 
5. Kiedy otwarcie? 
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StrzeGom
Konkurs!!!

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

Przepust po 
poprawce  

Wyremontowano prze-
pust na trasie Wieśnica 
– Żółkiewka. Przypomnij-
my, że przepusty stanowią 
przejścia między drogami 
dla małych zwierząt. 

Podwórko  
jak nowe

Przy Alei Wojska Polskie-
go 13 w Strzegomiu doko-
nano remontu nawierzchni 
podwórka. Wyłożono je 
kostką.  

Wiaty 
pomalowane 

Odnowiono dwie wiaty 
przystankowe w Jaroszowie. 
Wiaty zostały pomalowane 
i teraz prezentują się znacz-
nie bardziej estetycznie. 
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Swojego zaskoczenia ze zwy-
cięstwa nie krył burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta, 
który przyznał, że do same-
go końca nie wiedział o  osta-
tecznych wynikach plebiscytu.  
- W  ostatnim okresie wielo-
krotnie byliśmy nominowani 
w  różnych konkursach, ale nie 
udało nam się wygrać. W końcu 
udało się zająć pierwsze miejsce. 

Jestem bardzo szczęśliwy z tego 
osiągnięcia. Ogromnie się cieszę, 
że kapituła plebiscytu na czele 
z  prezydentem Wałbrzycha – 
Romanem Szełemejem, doceni-
ła nasze starania i pracę włożoną 
w kompleksowy rozwój naszej 
gminy – podkreślał burmistrz. 
Drugie miejsce w  tej kategorii 
zajęła gmina Jedlina – Zdrój, 
a trzecie – gmina Nowa Ruda.

W  kategorii Firma Odpo-
wiedzialnego Biznesu wygrała 
firma Pentair z Dzierżoniowa. 
Najlepszym Wydarzeniem/
Inicjatywą 2015 roku wybra-
no Galę Parowozów w  Mu-
zeum Przemysłu i Kolejnictwa 
w  Jaworzynie Śl. W  kategorii 
Najlepsza Mikro i  Mała Fir-
ma bezkonkurencyjna okazała 
się TWS Grupa Budowlana, 

która wybudowała m. in. Starą 
Kopalnię. Statuetkę Muflo-
na w  kategorii Gmina/Firma 
Eko-Przyjazna otrzymała fir-
ma POLST Poland Smelting 
Technologies. Natomiast Spe-
cjalnego Muflona przyznano 
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego z okazji 25-lecia 
swojego istnienia.
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Ogromną metamorfozę prze-
szły dwie płyty boisk (górna ze 
sztuczną nawierzchnią i  dolna 
z  naturalną trawą) oraz bież-
nia lekkoatletyczna pokryta na-
wierzchnią poliuretanową. Do-
datkowo powstały dwie zadaszone 
trybuny i rzutnie lekkoatletyczne. 
Dzięki temu Strzegom będzie 
mógł się pochwalić jedną z najno-
wocześniejszych baz sportowych 
na Dolnym Śląsku.

- Z tak szczególnej okazji szy-
kujemy aż 3-dniowe uroczystości, 
od piątku do niedzieli. Każdy, kto 
pojawi się na otwarciu obiektu, na 

pewno znajdzie coś dla siebie. Za-
pewniamy, że będzie moc atrakcji! 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców – podkreśla 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. - Swoją obecność na 
otwarciu stadionów zapowiedział 
słynny polski sportowiec, dwu-
krotny mistrz świata w  rzucie 
młotem – Paweł Fajdek! – dodał 
burmistrz.

W piątek odbędzie się m. in. 
ceremonia otwarcia, Mityng Lek-
koatletyczny i  Turniej Przed-
szkolaka. W  sobotę – Turniej 
Rodzinny z AKS-em, mecz IV ligi 

dolnośląskiej: AKS – Orzeł Ząb-
kowice Śl., Turniej Piłki Siatkowej 
i Turniej Piłki Nożnej z udziałem 
drużyn z  miast partnerskich, 
a w niedzielę – Gminne Zawody 
Sportowo–Pożarnicze OSP, finał 
Turnieju Piłki Nożnej i 19. Festyn 

Dziecięcy pn. „Wspólnie przeciw 
uzależnieniom”. Niejako na deser 
zagra słynny zespół „Czerwone 
Gitary”.

Szczegóły na plakacie zamiesz-
czonym na 12. stronie. 
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najlepsza gmina

Wielkie otwarcie stadionów!

Muflony to najstarszy plebiscyt gospodarczy, jaki odbywa się co roku w Wałbrzychu

Zapowiada się moc atrakcji. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Strzegom

Muflony to najstarszy plebiscyt gospodarczy, jaki odbywa się co roku 
w Wałbrzychu. Nagradzane są w nim firmy i instytucje, które wyróżniają 
się na tle innych dobrymi wynikami gospodarczymi, działalnością na rzecz 
lokalnej społeczności, czy promują ekologię.

Tegoroczna edycja Plebiscytu Gospodarczego Muflony 
okazała się sukcesem dla gminy Strzegom, która - pokonu-
jąc 7 rywali - wygrała w kategorii Najlepsza Gmina Aglo-
meracji Wałbrzyskiej! Uroczysta gala odbyła się w piątek, 
20 maja br. na Zamku Książ w Wałbrzychu.

Przyszły weekend (3-5 czerwca br.) zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie i ekscytująco. Po blisko dwóch latach zostanie 
oficjalnie oddany do użytku zmodernizowany Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. To wielkie wydarzenie w najnowszej 
historii naszej gminy. 
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Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda nadał 
ordery i  odznaczenia zasłużo-
nym działaczom związku. Pod-
czas spotkania w  Belwederze, 
w imieniu prezydenta RP, aktu 
dekoracji dokonała minister 

Małgorzata Sadurska – szefowa 
Kancelarii Prezydenta RP. Do-
dajmy, że piątkowe uroczystości 
rozpoczęły się uroczystą mszą 
św. odprawioną w Warszawskiej 
Archikatedrze pw. Męczeństwa 
Św. Jana Chrzciciela, po której 

nastąpił przemarsz i  złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Księ-
dza Kardynała Wyszyńskiego 

oraz przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza.

red

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski jest jednym z najstarszych rolników

Dni Otwarte Funduszy Europejskich, 
organizowane na terenie gminy Strze-
gom, były doskonałą okazją do zapre-
zentowania  mieszkańcom wybranych 
projektów, które zrealizowane zostały 
dzięki współfinansowaniu z  funduszy 
europejskich. - Dzięki udziałowi gminy 
Strzegom w Dniach Otwartych Fundu-
szy Europejskich, o wysokości pozyska-
nych przez nas środków i realizowanych 
projektach mogli się również dowiedzieć 
mieszkańcy Polski i  Unii Europejskiej. 
S trzegomianie  miel i  okazję  zwiedzić 
CAS „Karmel ” , Izbę  Tradyc j i  Z iemi 
Strzegomskiej oraz obiekty Strzegomia 
– mówi W ioletta Urban-Smagłowska, 
nacze ln ik  Wydzia łu  Kul tur y, Spor tu 
i Promocji Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 
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Po Dniach Funduszy europejskich
-Strzegomianie mieli okazję zwiedzić CAS „Karmel”, Izbę Tradycji Ziemi Strzegomskiej oraz obiekty Strzegomia – mówi Wioletta Urban-Smagłowska

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z infor-
macjami o: zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, 
powodzie katastrofy; awariach: prądu, gazu, wody; imprezach 
kulturalnych i  sportowych; bezpłatnych badaniach lekarskich 
i  programach zdrowotnych; edukacji szkolnej i  przedszkolnej; 
sesjach Rady Miejskiej w Strzegomiu

wyślij SMS* o treści
Tak.dsw06

na numer:
661 000 112

Oddali krew
Młodzieżowa Rada Miejska 

w  Strzegomiu oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 
już po raz jedenasty zorganizowali 
Strzegomską Zbiórkę Krwi. 

Zbiórka odbyła się 17 marca 
br. – w godz. 9.00-13.00 – na 
terenie Strzegomskiego OSiR-u. 
W sumie zgłosiły się 23 osoby, 
z których 18 oddało krew. Udało 
się pobrać ok. 8 litrów życiodaj-
nego płynu. 

red

Swoje głosy można odda-
wać do 30 czerwca 2016 r.  
za pośrednictwem strony 
www.nivea.pl/podworko2016, 
bądź przez mobilną aplika-
cję.

red

Powiedz o tej akcji członkom swojej rodziny, znajomym, sąsiadom! Powalcz!

Gmina Strzegom, podobnie jak w ubie-
głym roku, włączyła się w organizowane 
przez Ministerstwo Infrastr uktur y 
i  Rozwoju we współpracy z  Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dolno-
śląskiego i Telewizją Polską Dni Otwar-
te Funduszy Europejskich w  dniach 
12,13 i 14 maja br.

inFOrmAcJA i BezPieczeŃsTWO

zagłosuj na nasz plac zabaw 
Gmina Strzegom po raz kolejny włączyła się do udziału w konkursie „Podwórko Nivea”. 
Dzięki temu jest szansa, aby plac zabaw przy ulicy Paderewskiego w Strzegomiu całkowicie 
zmienił swoje oblicze. Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania. 

Możemy sprawić, aby nasze 
pociechy korzystały z odno-
wionego placu zabaw oraz 
z kolorowych i bezpiecznych 
urządzeń. Powiedz o tej akcji 
członkom swojej  rodziny, 
znajomym, sąsiadom! 

Następna – 12. edycja 
– odbędzie się lipcu br. 
O dokładnym terminie po-
informujemy w „Gminnych 
Wiadomościach Strzegom”. 
Serdecznie zapraszamy.

15 maja br. w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 35. 
rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych. Za wybitne 
zasługi w działalności dla rozwoju polskiego rolnictwa, za 
działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, 
za osiągnięcia w  pracy społecznej i  związkowej Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został 
mieszkaniec Strzegomia - Marian Wojciów. 

Marian Wojciów jest jednym z najstarszych rolników w gminie Strzegom i najstarszym członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Strzegom, która z jego bogatego doświad-
czenia czerpie wiele inspiracji. Jest rolnikiem z powołania, z zamiłowania działaczem społecznym i związkowym, pasjonatem śpiewu chóralnego. Pan Marian prowadzi 
gospodarstwo rolne, które stanowi jego utrzymanie. Gospodaruje na 55 ha ziemi, specjalizując się w uprawie zbóż, rzepaku i buraków cukrowych. Jego gospodarstwo 
często stawiane jest za wzór. Jest jednym z dwóch hodowców krów mlecznych w sołectwie Strzegom. 

System komunikacji zbiorowej oraz powiadamiania kryzysowego SISMS został 
zakupiony przez gminę Strzegom oraz PZU.
*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z twoim planem taryfowym. 
Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regula-
minu dostępnego na stronie www.sisms.pl.

marian Wojciów z odznaczeniem
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Gmina Strzegom dysponuje terenami przeznaczonymi w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego pod eksploatację kopalin położonymi w Strzegomiu w rejonie:
- ul. Wydobywczej (działka nr 70, 82, 83, 85, 129, 130) o łącznej powierzchni - 19,7614 
ha,
- ul. Kopalnianej (działka nr 113) o powierzchni - 0,9555 ha oraz we wsi Rusko o po-
wierzchni - 1,70 ha.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego (pokój 
nr 34 – II piętro) lub telefonicznie - tel. 74/8560–541 lub 74/ 8560-572.
Wnioski, pytania należy wysyłać pisemnie na adres – Urząd Miejski w Strzegomiu 58-150 
Strzegom, Rynek 38 lub na skrzynkę elektroniczną - strzegom@strzegom.pl

red

AktuAlności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Maj – czerwiec 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

22.05 – 28.05 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 74/ 649-12-20

29.05 – 04.06 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00 

05.06 – 11.06 Vademecum ul. Rynek 44 74/ 855-52-06

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z  terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w  dni powszednie, z  wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w   s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i  inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

sprzedawco alkoholu!
Przypominamy przedsiębiorcom 
prowadzącym sprzedaż napojów 
alkoholowych, że 31 maja br. 
upływa termin wniesienia II raty 
opłaty za korzystanie z zezwolenia 
w 2016 r. Opłatę za korzystanie 
z zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych należy wnieść na 
rachunek gminy Strzegom BZ 
WBK S.A. O/Strzegom 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229 lub do-
konać w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter – pokój nr 
11) z zaznaczeniem jakiego okresu 
dotyczy opłata i tytuł opłaty.

Ważna informacja dla przedsiębiorców! 

10 maja br. na zaproszenie 
władz samorządowych Strze-
gomia i radnych z Komisji Bez-
pieczeństwa, Ładu i Porządku 
Publicznego oraz Ochrony Śro-
dowiska w Urzędzie Miejskim 
odbyło się spotkanie z  miesz-
kańcami, którzy w zdecydowanej 
większości skarżyli się na smród 
wydobywający się ze Słodowni, 
zakładu usytuowanego przy ul. 
Al. Wojska Polskiego. – Tego 
nie da się wytrzymać. Nieprzy-

jemny zapach wydobywa się 
z  nasileniem w  cieplejsze dni, 
szczególnie w weekend. Musimy 
wręcz zamykać okna! – padały 
głosy z sali. 

Reprezentująca Słodownię 
Bożena Rysiukiewicz, odpie-
rając krytyczne opinie, stwier-
dziła, że zakład robi wszystko, 
co w  jego mocy, by ta uciąż-
liwość była jak najmniejsza.  
– Podjęliśmy szereg różnorakich 
działań, m. in. wykonaliśmy wiele 

specjalistycznych badań, których 
wyniki pokazały, że zapach po-
chodzący ze Słodowni nie jest 
szkodliwy, czy też uczulający. 
Firma zainwestowała w ostatnim 
okresie wiele środków finanso-
wych na instalację nowoczesnych 
urządzeń, by zminimalizować 
intensywny zapach – podkreślała 
Bożena Rysiukiewicz. Tłuma-
czenia przedstawicielki Słodowni 
nie przekonały jednak uczestni-
ków wtorkowego spotkania. 

W  opinii radnej Sabiny 
Wiktorowicz, przewodniczą-
cej Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i  Porządku Publicznego 
oraz Ochrony Środowiska, spo-
tkanie było bardzo potrzebne.  
- Wykonane inwestycje w Sło-

downi nie przyniosły żadnej 
poprawy. Konieczne jest spotka-
nie z osobami decyzyjnymi oraz 
dostęp do wyników badań i tzw. 
protokołów spalania. Tak na-
prawdę jedynym rozwiązaniem 
problemu byłoby zapowiedziane 
przez obecne Ministerstwo Śro-
dowiska wprowadzenie ustawy 
odorowej oraz Kodeksu Do-
brych Praktyk dla przedsiębior-
ców (kodeks przeciwdziałania 
uciążliwości zapachowej) – in-
formuje strzegomska radna.

Uzgodniono, że kontakty 
władz Strzegomia, radnych 
i  zarządu Słodowni Strzegom 
w tej sprawie będą utrzymywane 
na bieżąco.
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W 2014 r. przywrócono jej 
utracone, na rzecz wandali 
dłonie oraz przedramię, a tak-
że przetrąconą aureolę. Pod-
czas remontu opiewającego 
na kwotę 24 tysięcy złotych 
dodano pomnikowi także 
nowy atrybut, czyli krzyż. Na 
tym jednak nie zakończyła 

się zła passa strzegomskiego 
Nepomucena. 15 maja 2016 r.,  
na skutek kolizji drogowej, 
zostało uszkodzone ogro-
dzenie zabytkowej rzeźby. To 
oznacza, że przed Janem Ne-
pomucenem kolejny remont. 
Oby już ostatni. 
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zapachowy pat w słodowni 

Pechowy … Jan nepomucen

Mieszkańcy Strzegomia w zdecydowanej większości skarżyli się na smród wydobywający się ze Słodowni. Czy jest nadzieja, że coś się w tej sprawie zmieni?

W  Strzegomiu powstanie już 
niebawem park handlowy Quick 
Park, zlokalizowany przy Alei 
Wojska Polskiego w  pobliżu 
drogi krajowej nr 5 . 

- Jego powierzchnia wyniesie 
około 2 tys. m². Planowane otwarcie 
obiektu to druga połowa 2016 roku. 
Obiekt zaoferuje 7 sklepów w  tym 
m.in. sklep sportowy, elektroniczny 
i obuwniczy. Dla zmotoryzowanych 
klientów dostępny będzie bezpłatny 
parking na 70 samochodów położony 
przed obiektem. Bezpośrednio przy 
Quick Parku znajdować się będzie 
restauracja McDonald’s, market 
Biedronka, Bricomarche oraz stacja 
benzynowa Shell – informuje Dawid 
Mrozowski z  firmy Real2B Deve-
lopment, inwestora Quick Parku. 

red

strzegom z Quick Parkiem już niebawem
Planowane otwarcie obiektu to druga połowa 2016 roku. Jakie sklepy będą w nim zlokalizowane?

W gminie Strzegom, po-
dobnie jak w całej Polsce, 
trwa realizacja rządowego 
programu „500 +”. Do 
tej pory złożono 1510 
wniosków.

Przypomnijmy, że roz-
patrywaniem wniosków 
i wypłatą świadczenia zaj-
muje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu. 
- Od momentu złożenia 
wniosku Ośrodek ma trzy 
miesiące na wydanie decy-
zji i wypłatę świadczenia. 
Czas oczekiwania na decyzję 
może się przedłużyć, jednak 
nigdy powyżej 3 miesięcy, ze 
względu na fakt pozyskiwania 
danych o dochodach i składkach 
z Urzędu Skarbowego i Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
– wyjaśnia Bożena Brańka, kie-
rownik strzegomskiego OPS-u. 
Wypłaty świadczeń wychowaw-

czych dokonywane są na konta 
osobiste klientów oraz w kasie 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
zgodnie z  harmonogramem 
dołączonym do każdej decyzji. 
Dodajmy jeszcze, że największa 
wypłacona kwota dla rodziny 
z  terenu gminy Strzegom wy-
nosi 3500,00 zł.

red

500 + w strzegomiu

Temat intensywnego zapachu wydobywającego się ze 
strzegomskiej Słodowni powraca jak bumerang każdego 
roku. W  zasadzie problem w  tym momencie jest nie do 
rozwiązania, bo brakuje konkretnych przepisów regulują-
cych kwestie związane z uciążliwością zapachową, w tym 
jej mierzenie.

Barokową figurę Jana Nepomucena na strzegomskich 
Rynku, znają chyba wszyscy mieszkańcy. Nad tą, po-
chodząca z 1735 roku, rzeźbą krąży prawdziwe fatum. 
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Nie wszyscy strzegomianie 
segregują śmieci tak jak po-
winni. Czy w związku z tym 
czekają ich jakieś konsekwen-
cje? 

Po spotkaniach z mieszkań-
cami i po zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło już po-
nad 70 wniosków o bezpłatne 
użyczenie terenu pod budowę 
zamykanych boksów śmiet-
nikowych. – To bardzo cieszy. 
Jednak jest jeszcze wiele do 
zrobienia, żeby nasza gmina była 
czyściejsza  – mówi burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
Do chwili obecnej wiele wspólnot 
i właścicieli posesji nie wykonało 
podstawowego obowiązku, jakim 
jest ustawienie odpowiedniej ilo-
ści pojemników na odpady zmie-
szane i suche. Gmina otrzymała 
materiał zdjęciowy i opisowy od 
firmy zajmującej się odbieraniem 
odpadów komunalnych, z infor-
macją, że wspólnoty i właściciele 
posesji nie posiadają dwóch 
rodzajów pojemników, a jeśli 
posiadają, to i tak nie segregują 
śmieci. Są też wspólnoty, które 
mają ilość pojemników, nie odpo-
wiadającą ilości śmieci. – Zgodnie 
z obowiązującą ustawą, w takich 
przypadkach gmina będzie na-
liczać opłaty całej wspólnocie w 
kwocie 21 zł od osoby. Dotyczy 
to również właścicieli domków 

jednorodzinnych oraz nierucho-
mości niezamieszkałych. – wy-
jaśnia Jolanta Dryja, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Odpa-

dami Komunalnymi. Pierwsze 
upomnienia o dostosowanie się 
do obowiązków ustawy zostały 
już wysłane. Jeśli wskazane przez 

firmę wspólnoty nie dostosują 
się do odpowiednich przepisów, 
zostaną wydane decyzje o wyższej 
opłacie. 

Będą kary za śmieci
Ze niesegregowanie śmieci jest wyższa opłata za wywóz odpadów, który zapłaci cała wspólnota

Gmina Strzegom urucho-
miła targowisko dla lokalnych 
działkowców i  rolników przy 
ulicy Paderewskiego. Na placu 
zostały ustawione drewniane 
stragany, które tylko czekają 
na handlujących. Niestety, do 
tej pory zainteresowanie taką 
formą sprzedaży jest niewielkie, 
a wręcz można by powiedzieć, 
że żadne. 

– Targowisko otwarte jest już 
przed godziną 7.00 od ponie-
działku do soboty. Zachęcamy 

do korzystania z niego – mówi 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowi-
ska i  Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Również miesz-
kańcy Strzegomia z  niecier-
pliwością czekają na pojawie-
nie pierwszych sprzedających.  
– Wspaniale byłoby móc kupić 
coś od rolnika. Jakieś owoce, 
warzywa lub swojskie wędliny 
– mówi Tomasz ze Strzegomia. 

mK

stragany czekają

Aż 70 koszy na śmieci odmalo-
wano na Strzegomskich Plantach, 
które są wizytówką Strzegomia. 
Teraz jest tam z pewnością ład-
niej. A park to miejsce, w którym 

z  chęcią czas spędzają rodziny 
z dziećmi. Dlatego tak ważne jest, 
żeby było przyjazne, bezpieczne 
i estetyczne. 

red

Na prośbę 
mieszkańców 
py tamy, j ak 
sprawdza się 
s t r z egomska 
strefa płatnego 
parkowania po 
miesiącu od jej 
rozszerzania. 

Zosta ł  z a-
uważony duży 
spadek pojazdów, 
które parkowały 
prawie przez cały 
czas. Wszystko 
wskazuje na to, 
że doszło tym 

samym również do poprawy 
bezpieczeństwa pieszych.  
- Rotacja aut na parkingach 
jest znaczna, bo kierowcy 
parkują swoje pojazdy na 
krótki okres czasu, co po-
woduje szybszy dostęp do 
miejsc parkingowych aut 
w danej strefie. Wcześniej na 
parkingach były pozostawia-
ne pojazdy, które wręcz blo-
kowały innym użytkownikom 
oraz mieszkańcom dostęp do 
nich – wyjaśnia Andrzej Jaku-
bowski z Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

red

Kosze są jak nowe

strefa po miesiącu

Już po raz szósty w Strze-
gomiu odbyła się ogól-
nopolska akcja „Polska 
Biega”. 

20  ma ja  b r. na  t e ren ie 
Strzegomskich Plantów aż 
600 uczniów szkół gimna-
zja lnych i   podstawowych 
oraz przedszkolaków (re-
kord!) z  placówek oświato-
wych gminy Strzegom wzięło 
udział w  imprezie happe-
ningowej, mającej na celu 
promocję biegania. Impreza 
została zorganizowana przez 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Strzegomiu. Na koniec 
każdy z  uczestników otrzy-
mał certyfikat potwierdza-
jący ukończenie biegu.

tW

Gmina Strzegom od dawna wspiera policję. W ostat-
nich latach dzięki dofinansowaniu ze strony samo-
rządu zakupiono m.in. nowe radiowozy oraz zorga-
nizowano dodatkowe patrole, co ma bez wątpienia 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa strzegomian. 

To jednak nie wszystko. W maju władze Strzegomia 
przekazały sprzęt komputerowy dla funkcjonariuszy Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu w Strzegomiu (2 laptopy 
i 2 drukarki) i dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy 
(drukarka) o wartości 5 tys. zł z budżetu gminy Strzegom.

red

rekordowo na „Polska Biega” w strzegomiu

Policja z nowym sprzętem

Udział w imprezie wzięło 600 uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz przedszkolaków

W maju br. władze Strzegomia przekazały sprzęt komputerowy dla funkcjonariuszy policji 

Fot. Internet 

Za sprzedaż artykułów spożywczych i płodów rolnych będzie pobierana opłata 
w wysokości 1,30 zł za 1m2 zajętej powierzchni. Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi (pok. 
26). Zapraszamy. 

- Przypominam o obowiązku segregacji śmieci – mówi Jolanta Dryja, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi
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W  zeszłym roku z  tą 
samą wystawą gościł we 
wrocławskim Ratuszu, 
a  teraz zaprasza do War-
szawy na wystawę swoich 
rzeźb. Jak sam mówi, to 
coś więcej niż rzeźby. Na 
wystawie dominują tzw. 
hełmy portretowe, czyli 
hełmy i  rzeźby jednocze-
śnie. Stanowią autorską 
próbę wykorzystania formy 
hełmu jako medium dla 
ukazania portretu.

W przeważającej mierze 
są to miedziane wizerunki 
kobiet. W  tym portrety 
żony artysty – Domini-
ki. - Trzy spośród ośmiu 
prezentowanych na wy-
stawie hełmów-portretów 
powstały za zgodą i  przy 
współpracy z  trzema di-

vami polskiej estrady : 
Anną Marią Jopek, Kay-
ah i  Justyną Steczkow-
ską. Każdy utrzymany jest 
w  indywidualnej, fanta-
zyjnej stylizacji. Wszyst-
kie prezentowane hełmy 
należałoby zaliczyć do 
„wearable art.”. Wszystkie 
są przystosowane do za-
łożenia na głowę, o ile jej 
rozmiar jest odpowiedni. 
Interesująca jest też sama 
technika wykonania - taka 
sama jaką została wyko-
nana choćby słynna maska 
Tutanchamona – wyjaśnia 
Nieczar.

Pa t r y k  Ni e cz a row-
ski (ur. 1979) studiował 
rzeźbę na Wrocławskiej 
ASP (dyplom w 2003 r.). 
Po skończeniu studiów 

rozpoczął pracę płatnerza-
-rekonstruktora, wykonując 
repliki elementów uzbrojenia 
ochronnego (głównie heł-
mów) dla kolekcjonerów i 
grup rekonstrukcji historycz-
nej z Polski, Europy, Ameryki 
Północnej i Australii. W 2011 
roku zrealizował pierwsze 
projekty rzeźbiarskie z za-
stosowaniem technik wspól-
nych płatnerstwu i złotnictwu 
korpusowemu. Specjalista w 
zakresie formowania blach, 
w szczególności starożytnej 
technice przestrzennego re-
pusu, tzw. raising. Raising to 
proces kształtowania płaskich 
blach w puste, przestrzenne 
formy za pomocą rozmaitych 
młotków i klepadeł bez rozci-
nania i łączenia powierzchni.

red

PytAniA do burmistrzA/ w ydArzeniA

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, 
na które na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

zbyszek: w nawiązaniu do 
pytania sprzed około dwóch 
miesięcy dotyczącego rozgry-

wek drużyn młodzieżowych 
na terenie stadionu osir w 
strzegomiu, proszę o zajęcia 
stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z zaleceniami wy-
konawcy stadionu, boisko na-
turalne na dolnej płycie może 
być eksploatowane maksymal-
nie 8 godzin tygodniowo, co 
powoduje, że praktycznie będą 
na nim grały i trenowały tylko 
dwie drużyny. Po ustaleniach 
z  trenerami, mecze drużyn 
młodzieżowych będą rozgry-
wane na górnej płycie. 

edek: Proszę o  informację, 
gdzie wywieziono poniemiecką 
kostkę z  ul. kościuszki. ile jej 
było ? 

Kostka z ul. Kościuszki wy-
wożona jest na plac składowy 
będący w  zarządzie gminy 
Strzegom. Rozliczenie ilości 
wywiezionej kostki nastąpi na 

podstawie protokołu potwier-
dzonego przez inspektora 
nadzoru. W  chwili obecnej 
trwa sprawdzanie kwitów 
wagowych. 

robert: Panie burmistrzu, 
czy w  rejonie domków jedno-
rodzinnych góra krzyżowa 
są jakieś przepisy dotyczące 
wielkości drzew i  odległości 
od granicy, gdyż są problemy 
z  zacienianiem i  zaśmieca-
niem sąsiadów? czy zostały 
uregulowane przepisy z  od-
prowadzeniem wody opadowej 
z  posesji, aby nie podlewały 
sąsiednich działek? 

W ustawie o ochronie przy-
rody nie została uregulowana 
sprawa odległości sadzenia 
drzew od granicy działek są-
siada. Natomiast ustawa prawo 
wodne zabrania odprowadza-
nia wód na tereny sąsiednie. 

Wody z własnej nieruchomo-
ści należy zagospodarować we 
własnym zakresie.

marek: Panie burmistrzu, 
dziękuję za odpowiedź odno-
śnie nielegalnego pobierania 
opłat za parkowanie w  so-
boty… 

Panie Marku, pragnę pana 
uspokoić. Mimo tej odpo-
wiedzi, zasięgnęliśmy wiedzy 
w  tym temacie u  wojewo-
dy. Jest tak, jak pan napisał. 
Gminy, które mają podobne 
uchwały, a  jest ich bardzo 
dużo, muszą zmienić uchwałę 
w  sprawie strefy płatnego 
parkowania w  soboty. Taka 
uchwała zostanie przedsta-
wiona strzegomskiej Radzie 
Miejskiej w czerwcu. Przepra-
szam i dziękuję za czujność. 

mieszkaniec miasta: wi-
tam, panie burmistrzu, czy 

w  związku ze zniszczeniem 
ogrodzenia pomnika św. jana 
w rynku, zostanie pociągnięty 
do odpowiedzialności sprawca 
tych uszkodzeń? jak to będzie? 

Oczywiście, że po zakończe-
niu postępowania w tej spra-
wie przez policję i  oficjalne 
uznanie winnego, wystąpimy 
o  odszkodowanie za szkody, 
które powstały na majątku 
gminy. 

strzegomianin: drogi pa-
n i e  b u r m i s t r z u ,  s p ra w a , 
którą poruszę jest dla mnie 
bardzo bulwersująca. Pyta-
nie, czy nasze strzegomskie 
pogotowie  rat unkow e jest 
potrzebne w naszym mieście? 

Nasze strzegomskie po-
gotowie jest  nam bardzo 
potrzebne, a wspólnie z rad-
nymi czynimy starania o to, 
by w karetce był lekarz. Pana 

uwagi przekażę dyrektorowi 
Powia towego  Pogotowia 
Ratunkowego. Moim zda-
niem są bardzo ogólne, a my 
czasami jesteśmy za bardzo 
czepialscy. Wszyscy powin-
niśmy być dla siebie bardziej 
serdeczni

barbara: czy można zrobić 
coś z  parkingiem całodobo-
wym w parku przy ul. krót-
kiej? Auta parkują na tra-
wie, ścieżkach Pozdrawiam! 

Będzie tam zmiana ozna-
kowania i zagrodzimy przej-
ście z  tego terenu do nowo 
powstał ych poses j i , gdyż 
mieszkańcy zrobili tam sobie 
łatwiej dostępny parking, 
a przecież na swojej posesji 
mają parkingi. Przykro, że 
jak są możliwości, to miesz-
kańcy niszczą piękny teren 
parku. 

Warszawska wystawa strzegomianina
Po skończeniu studiów Nieczar rozpoczął pracę płatnerza-rekonstruktora, wykonując repliki

8 czerwca br. nastąpi otwarcie 
tegorocznego sezonu kąpielo-
wego na strzegomskich base-
nach. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych!

- Aktualnie trwają ostatnie 
prace związane z  uruchomie-
niem strzegomskiego kom-
pleksu basenów kąpielowych. 
Woda jest już nalana do dwóch 
niecek, czekamy jeszcze tylko 

na wyniki badań wody wzglę-
dem fizykochemicznym i mi-
krobiologicznym, dopuszczają-
cych ją do kąpieli – informuje 
Grzegorz Luszawski, dyrektor 
strzegomskiego OSiR-u.

Bilety za korzystanie z  ba-
senów – w  porównaniu z  ro-
kiem ubiegłym – nie uległy 
zmianie.

tW

Otwarcie basenów już wkrótce

Hełm portretowy 
przedstawiający Justynę 
Steczkowską

W warszawskiej „Galerii Stara Prochownia” w dniach 6 maja – 20 czerwca br. można zobaczyć wystawę prac strzego-
mianina - Patryka Nieczarowskiego, alias Nieczara, pt. „GALEATORIUM - rzeźba i płatnerstwo artystyczne”. Artysta 
wykorzystuje starożytne techniki kształtowania metalu i tworzy repliki hełmów oraz unikatowe formy z blachy. 

Strzegomski basen będzie czynny:
od 8 czerwca do 30 czerwca w godz. od 10.00 do 18.00
od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. od 9.00 do 20.00
od 1 września do końca sezonu w godz. od 10.00 do 18.00

Kompleks basenów odkrytych w Strzegomiu - cennik biletów:
normalny 10,00 zł – dla osób dorosłych
ulgowy – 5,00 zł
od poniedziałku do piątku od godz. 16.00:
normalny – 6,00 zł
ulgowy – 3,00 zł

Bilet całodzienny ulgowy dla dzieci, młodzieży i studentów - miesz-
kańców gminy Strzegom:
poniedziałek – czwartek - 1,00 zł
Dzieci do lat 6 bezpłatnie.

Karnety:
Karnety 10-dniowe:
Karnet ulgowy - 25,00 zł
Karnet dla dorosłych - 50,00 zł
Karnet rodzinny (max 5 osób) - 150,00 zł

Nocne pływanie (lipiec i sierpień):
Cena dla wszystkich 10,00 zł - w każdą środę od 21.00 do 23.00

Grupy zorganizowane (kolonie, obozy, szkoły): 
Dzieci i młodzież - 3,00 zł
Dorośli - 4,00 zł

Bilety ulgowe przysługują:
Dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25. roku życia po oka-
zaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Osobom po 60. roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości.
Rencistom, po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia 
o niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne bezpłatnie wraz z opiekunem.
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Po zapoznaniu się z ra-
portem podsumowującym 
przebieg zbierania uwag 
i opinii dotyczących wy-
znaczenia obszaru zde-
gradowanego i obszaru 
rewitalizacji, zespół wy-
dał pozytywną opinię w 
sprawie obszarów zde-
gradowanych i obszarów 
przeznaczonych do rewi-
talizacji. 

- Obszarami, które zo-

staną poddane rewitali-
zacji są: w Strzegomiu 
– Stare Miasto wraz z 
Grabiną oraz wieś Jaro-
szów. I właśnie na tych 

obszarach już niebawem 
będzie możliwe prowa-
dzenie działań rewita-
lizacyjnych – informuje 
Marek Flakowski, koor-
dynator projektu.

MKs

- W  ostatnim czasie uda-
ło się zmienić nawierzchnie 
dróg zlokalizowanych m. in. 
w Olszanach, Żółkiewce i na 
Grabach (ul. Milenijna). To 
bardzo ważne ze względu na 
rozwój przemysłu rolniczego 
oraz z  uwagi na fakt rozwi-
jającego się budownictwa 
mieszkaniowego na terenach 
wiejskich. W tym roku chcie-
libyśmy zrealizować kolejne 
remonty dróg dojazdowych 
do pól – zaznacza Zdzisław 
Kudyba. Radny dodaje także, 
że na kapitalny remont czekają 

ponadto ulice w  Strzegomiu 
– ul. 3 Maja, Rybna i Wodna, 
będące w opłakanym stanie.

- Dzielnicę Graby obejmie 
już niedługo Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Gminy 
Strzegom na lata 2015-2025. 
To bardzo ważne dla tej części 
Strzegomia, która sukcesywnie 
zmienia swój ponury wygląd. 
Jestem również zadowolony 
z tego, że udało się wyczyścić 
Strzegomkę w granicach mia-
sta. Chciałbym, by wizerunek 
naszej rzeki zmienił się także 
na terenach wiejskich – mówi 
Zdzisław Kudyba.

Radny chętnie słucha proble-
mów swoich wyborców, którzy 
zwracają się do niego z ważny-
mi problemami. Dobrze ukła-
da się także jego współpraca 
z  Urzędem Miejskim oraz ze 
szkołami podstawowymi: PSP 
nr 3 i PSP nr 4 w Strzegomiu.

tW

r Adni / w ydArzeniA 

O tym co udało się 
zrobić i co jest jeszcze 
do zrobienia opowia-
da Zdzisław Kudyba, 
który jest rolnikiem 
z powołania, sołtysem 
Strzegomia i  rad -
nym Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. Pracuje 
na co dzień w dwóch 
komisjach: Komisji ds. 
Wsi i Komisji Bezpie-
czeństwa, Ładu i Po-
rządku Publicznego 
oraz Ochrony Środo-
wiska. W sferze jego 
szczególnych zaintere-

sowań są kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku gminy 
Strzegom, sprawy związane z melioracją oraz zmiana wizerunku dróg 
dojazdowych do pól.

Zapraszamy chętnych przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz 
właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości do udziału w pracach 
Zespołu ds. Rewitalizacji. Termin przyjmowania deklaracji upływa 2 czerwca br. 
Ponadto do 3 czerwca br. do godz. 10.00 można zgłaszać propozycje projektów 
do realizacji w ramach programu rewitalizacji.
Formularze deklaracji uczestnictwa, propozycji projektowych oraz więcej 
informacji znajdziecie Państwo na stronie www.rewitalizacja.strzegom.pl oraz 
w Wydziale Funduszy Europejskich UM w Strzegomiu.

Lokalny Program Rewitalizacji Gmi-
ny Strzegom na lata 2015-2025 
powstaje przy współfinansowaniu 
ze środków Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.

Obszar rewitalizacji I - Strzegom - Stare Miasto wraz z Grabiną – ulice: Bohate-
rów Getta, Brzegową, Czarną, Dolną, Górniczą, Dąbrowskiego, Jeleniogórską, 
Kamienną, Kasztelańską, Kopalniana, Kościelną, Krótką, ks. Siwca, Konop-
nickiej, Malinową, Milenijną, Miodową, Ogrodową, Parkową, Plac Jana Pawła 
II, Rynek, Szkolną, św. Anny, św. Tomasza, Świdnicką, Wałbrzyską, Wolską, 
Wydobywczą wraz z terenem, na którym zlokalizowany jest obiekt Komisariatu 
Policji w Strzegomiu 
Obszar rewitalizacji II - wieś Jaroszów.

W trosce o najmłodszych
Gmina Strzegom planuje złożyć wniosek 
o dofinansowanie termomodernizacji 6 budyn-
ków placówek oświatowych na terenie gminy 
Strzegom tj. PSP nr 2 w Strzegomiu, Gimnazjum 
nr 1 i 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole 
nr 2, Przedszkole w Jaroszowie i Stanowi-
cach. W ramach zadania zostaną wykonane: 
docieplenie ścian, nowe elewacje, częściowa 
wymiana okien i systemu centralnego ogrze-
wania. Wartość całkowita zadania to kwota ok. 
4,9 mln zł, przy dofinansowaniu w wys. 85% tj. 
ok. 3,3 mln zł.

Nowe nazwy
W wyniku konsultacji społecznych i de-
cyzją strzegomskich radnych rondo na 
skrzyżowaniu ulic: Wesołej - Armii Krajowej 
w Strzegomiu otrzymało nazwę „Rondo 14. 
Strzegomskiego Pułku Radioliniowo-Kablo-
wego”. Pojawiły się także 3 nowe nazwy 
ulic: Familijna, Pogodna i Spokojna, które 
zlokalizowane są na Domkach w Strzegomiu.

Wsparcie finansowe i rzeczowe
Gmina Strzegom udzieliła pomocy finansowej 
w kwocie 3,5 tys. zł powiatowi świdnickiemu z prze-
znaczeniem na wsparcie akcji bezpłatnych badań 
i konsultacji specjalistycznych pn. „Nasze Zdrowie”, 
która odbędzie się 18 czerwca br. w Strzegomiu. 
W ramach tej akcji wykonywane będą bezpłatne 
badania densytometryczne w kierunku osteoporozy, 
badanie wzroku, słuchu, poziomu cukru we krwi, 
cholesterolu, wad postawy, analizy składu masy 
ciała. Ze środków budżetu gminy Strzegom, w formie 
pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu, przeznaczono kwotę w wysokości 22 
tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowo–kosz-
torysowej termomodernizacji budynku Komisariatu 
Policji w Strzegomiu.

sesja: rozwojowo i społecznie
Gmina Strzegom planuje złożyć wniosek o dofinansowanie termomodernizacji sześciu budynków placówek oświatowych. Gdzie i kiedy będzie cieplej? 

Oczami zdzisława Kudyby
Prezentujemy sylwetki radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu

W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 20 maja br. odbyło się kolejne 
posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji. Celem spotkania było za-
opiniowanie obszarów przewidzianych do rewitalizacji, zapropo-
nowanych na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Środki finansowe na termomodernizację placówek oświatowych, nowe nazwy ulic w Strzegomiu, nadanie nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu, pomoc finansowa dla powiatu 
świdnickiego i pomoc rzeczowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji, przyjęcie bardzo ważnych programów społecznych – to tylko niektóre z uchwał podjętych przez radnych na sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się w poniedziałek, 23 maja br.

strzegom i Jaroszów do rewitalizacji

Ratujemy zabytki
Podjęto również uchwałę o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom. Kwotę 
50 tys. zł przeznaczono na kontynuację zadania: „Remont dachu nawy głównej kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 
w Jaroszowie”; 18 tys. zł - na kontynuację zadania: „Remont dachu kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Rusku”; 35 tys. zł - na realizację zadania: „Remont elewacji kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Kostrzy”; 35 tys. zł - na realizację zadania: „Odnowienie i izolacja ścian budynku kościoła pw. Chrystusa Króla 
w Goczałkowie”; 50 tys. zł na realizację zadania: „Kontynuacja remontu dachu XIV-wiecznego kościoła św. Jadwigi 
i renowacja tynków wewnętrznych”; 12 tys. zł na realizację zadania: „Konserwacja konfesjonału w kościele pw. 
Trójcy Świętej w Olszanach”.

Ważne programy społeczne
Radni ponadto przyjęli: „Program profilaktyki próchnicy 
i chorób jamy ustnej u dzieci ze szkół podstawowych 
w gminie Strzegom”, który będzie realizowany od 
września do grudnia 2016 r., „Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018”, „Stra-
tegię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 
Strzegom na lata 2016-2020” i „Program Wspierania 
Rodziny w gminie strzegom na lata 2016-2020”. 
Przyjęto również sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań 
publicznych w 2015 r., sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu za 2015 
r. oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 r.
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- W tym dniu nie zabraknie 
atrakcji i  niespodzianek dla 
młodszych i starszych z udzia-
łem animatorów. Odbędzie 
się także program artystyczny 
w  wykonaniu dzieci i  ab-
solwentów Przedszkola św. 
Jadwigi w  Morawie. Projekt 
powstał dzięki finansowemu 
wsparciu Fundacji Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej. Patro-
nat honorowy objęła konsul 
generalna Elisabeth Wolbers 
– informuje dyrektor placówki, 
Arletta Drozdowicz.

Przypomnijmy, przedszko-
le zostało ufundowane i za-

łożone w  1993 roku przez 
rodzinę von Wietersheim-
-Kramsta, dzieci  i   wnuki 
przedwojennych właścicieli 
pałacu. Przedszkole mie-
ści się na I  piętrze pałacu 
w Morawie, w dawnych sa-
lach reprezentacyjnych.

Przedszkole św. Jadwigi 
w  Morawie jest placówką 
niepubliczną, charytatyw-
ną. Organem prowadzącym 
jest Fundacja św. Jadwigi. 
Placówka podlega nadzoro-
wi dolnośląskiego kuratora 
oświaty.

red

Przedszkole w Morawie zostało ufundowane i założone w 1993 roku przez rodzinę von Wietersheim-Kramsta. Obecnie jest placówką niepubliczną, charytatywną

Zapraszamy uczniów i  stu-
dentów do składania wnio-
sków za wybitne osiągnięcia 
do 15 czerwca 2016 r.

- Stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i  studentom do 25 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w  konkursach i  olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódz-
kich oraz powiatowych do-
tyczące laureatów, jak i  fina-
listów, a  także inne wybitne 
sukcesy wykraczające ponad 

przeciętne osiągnięcia w dzie-
dzinie nauki, kultury, sportu, 
muzyki, plastyki, literatury 
itp. – mówi Anna Góralska, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Oświaty. Celem stypendiów 
jest wspieranie rozwoju mło-
dych talentów i  promocja 
najzdolniejszych uczniów 
i  studentów. Wnioski można 
pobrać w  Wydziale Obsługi 
Interesantów (pok. nr 15) lub 
na stronie internetowej www.
bip.strzegom.pl. 

red

Gimnazjalistka z  Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolnego 
w  Jaroszowie – Zosia Mali-
nowska zdobyła wyróżnienie 
w eliminacjach wojewódzkich 
XXI Dolnoślą-
skiego Kon-
kursu Recy-
t a t o r s k i e go 
„ P e g a z i k ” , 
które odbyły 
się w Kłodz-
kim Centrum 
K u l t u r y , 
Sportu i Re-
kreacji.

- Swoimi 
umiejętno-
ściami i  ta-
lentem recyta-
torskim Zosia 
zachwyciła jury 
już na etapie 
szkolnym, gdzie 
zdobyła I miej-
sce. Od tego 

momentu zaczęło się pasmo 
sukcesów. Zwyciężyła w etapie 
gminnym w  Jaroszowie i  po-
wiatowym w Świdnicy – mówi 
dyrektor Beata Jankiewicz. 

W Kłodzku reprezentowała 
powiat świdnicki i zosta-
ła wyróżniona przez ko-

misję konkursową 
wśród 35 recy-
tatorów z  woje-
wództwa dolno-

śląskiego. 
W y r ó ż -

nienie w  tak 
prestiżowym 
k o n k u r s i e 
jest nie tylko 
uwieńczeniem 
dot ychcz a so-

wego dorobku 
Zosi, ale także jej 
wieloletniej pracy 
nad dykcją, kultu-
rą języka i  aktor-
stwem. 

złóż wniosek o stypendium!

sukces recytatorki z Jaroszowa

Grupa projektowa składająca się 
z uczniów klas II wcieliła się w rolę 
nauczycieli, którzy po krótkim 
przypomnieniu wiadomości na te-
mat symetrii osiowej i środkowej, 
poprowadzili warsztaty w formie 
gier, zabaw, doświadczeń i łami-
główek. Uczniowie uzupełniali 
rysunki i napisy symetryczne na 
układach współrzędnych, wyci-
nali serwetki osiowo i środkowo 
symetryczne, kolorowali syme-
tryczne mandale, tworzyli plakaty 

przedstawiające symetryczny 
świat oraz wymyślone przez siebie 
postaci, wykorzystując farby oraz 
różnorodne figury geometryczne. 
Mogli rozwijać swoją wyobraź-
nie, a zarazem ilustrować pojęcie 
symetrii, korzystając z zestawów 
manipulacyjnych „Lustrzanej sy-
metrii”. W czasie zajęć uczniowie 
wykonywali zadania rozwijające 
kreatywność, dzięki czemu mieli 
okazję do nauki poprzez zabawę. 

red

Kolory tęczy odświętnego 
wystroju przedszkola oraz 
kolorowe stroje dzieci zdo-
minowały ten szczególny 
dzień. Biletem wstępu do 
wspólnej zabawy było przej-
ście przez tęczową bramę 
i  uśmiech każdego przed-
szkolaka. - W optymistycz-
nym przedszkolu uczymy się 
przyjaźni, empatii, dobroci, 
radości, dlatego głównymi 
bohaterami święta były na-
sze „tęczowe dzieci” w szar-
fach z nazwami tych uczuć. 
Do wspólnej zabawy zapro-
siła dzieci Optymistyczna 
Wróżka. Nasze świętowanie 
rozpoczęliśmy od ,,Hymnu 

Optymistów’’ i  prezentacji 
optymistycznych wierszy-
ków – opowiada dyrektor 
placówki, Wiesława Górka. 
Dopełnieniem tego rado-
snego święta była kolorowa 
tęcza, jaką utworzyły przed-
szkolaki w  swoich tęczo-
wych strojach. W  tym roku 
wszystkie Optymistyczne 
Przedszkola w Polsce połą-
czyły się w  łańcuchu opty-
mizmu, jedności, radosnej 
zabawy i   dz iec ięce j  kre-
atywności przedstawionym 
na jednym kawałku puzzla 
przygotowanym przez każde 
optymistyczne przedszkole. 

red

matma, matma… raz, dwa, trzy

Bardzo optymistyczne święto

Maraton matematyczny był prawdziwą gratką dla gimnazjalistów. Była to nauka poprzez zabawę

Dopełnieniem była kolorowa tęcza, jaką utworzyły przedszkolaki w swoich tęczowych strojach

Do przedszkola 
uczęszcza co 
roku 30 dzieci 
z rodzin o niskim 
statusie mate-
rialnym z terenu 
gminy  S t r ze -
gom. Rodzice 
n i e  p o n o s z ą 
mies ięcznych 
kosztów utrzy-
mania dziecka 
w przedszkolu.

srebrny jubileusz przedszkola
Z okazji 25-lecia działalności Przedszkola św. Jadwigi w Mo-
rawie 4 czerwca br. odbędzie się „Festiwal Dnia Dziecka”.

13 maja 2016 r., w piątek, w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 
odbył się maraton matematyczny dla klas I w ramach realizacji 
projektu „Matma, matma, raz, dwa, trzy - ja ją lubię - no a Ty”, 
współfinansowanego przez Bank Zachodni BZ WBK.

10 maja 2016 r. w strzegomskim Przedszkolu „Miś Uszatek” był dniem szczególnym, przepełnionym rado-
ścią, optymizmem i  odświętną atmosferą. Już po raz piąty uroczyście obchodzono Ogólnopolskie Święto 
Optymizmu. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto zagrał tytułową rolę w serialu Janosik?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w najbliższy weekend tj. 
28-29 maja br.
Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W ty-
tule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina scK !

kultur A 

„RATCHET & CLANK”
28.05, godz. 15.00
29.05, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgo-
wy 15 zł 

„DZIEŃ MATKI”
28.05, godz. 18.00
29.05, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgo-
wy 15 zł 

„KOCHAJ”
04.06, godz. 18.00
05.06, godz. 18.00
11.06, godz. 18.00
12.06, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

„KAPITAN AMERYKA 
WOJNA BOHATERÓW”
11.06, godz. 15.00
12.06, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

co w kinie scK (28.05. – 12.06)

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl
repertuar od 28.05 do 12.06

Osoby, uczestniczące w zwie-
dzan iu  Muz eum Gross-

Rosen, mogły skorzystać z nie-
odpłatnej oferty muzealnej – 

projekcji filmowej 
oraz przejścia 
po terenie 
byłego obo-

zu koncentracyjnego z przewod-
nikiem. Muzeum przygotowało 
również na tę wyjątkową noc 
niezwykle ciekawą prezenta-
cję kolekcji dokumentów dot. 
więźnia KL Gross-Rosen Ma-
riana Fischera. Odwiedzający 
Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel” mieli nato-
miast możliwość zobaczyć 
m.in. wystawę poświęconą 
Emilowi Krebsowi, zbiór 
strzegomskiej porcelany, 

minerały pegmatytu strze-
gomskiego, czy wystawę foto-
grafii dotyczącej miasta. 

red

Po strzegomskiej nocy muzeów 
W tym roku atrakcji nie brakowało. Można było zobaczyć m.in. wystawę poświęconą Emilowi Krebsowi, zbiór strzegomskiej porcelany, czy minerały

W życiu nie można być ni-
czego pewnym – pokazuje 
przypadek bohatera „Drogi 
do Tarvisio”. To ironiczna, 
a zarazem gorzka opowieść 
o Polaku, który w kwietniu 
2011 roku odbywa podróż 
do Pragi, Wiednia i Włoch 
( t y t u ł o we go  Ta r v i s i o ) . 
W  czasie samotnej wypra-
wy zmaga się z  własnymi 
kompleksami, fobiami, 
przesądami – politycznymi, 
narodowościowymi, religij-
nymi. Poza tym, na przekór 
wszystkiemu, liczy, że od-
zyska ukochaną kobietę, 
która została w kraju.

„Droga do Tarvisio” to bar-
dzo przewrotna opowieść. 
Mamy przed sobą doskonale 
zlepioną z  polskich lęków, 
fobii, kompleksów i smutków 
prawdziwą, bolesną i uczciwie 
napisaną książkę o tym, że nie 
można kochać tylko siebie, nie 
można żyć jedynie z  samym 
sobą i nie jest możliwe, by być 
szczęśliwym, skoro nie rozu-
mie się pełni tego szczęścia 
i natrętnie przywołuje w my-
ślach kobietę swego życia, 
która nadaje szczęściu sens. 
Podróż, którą bohater odbywa 
jest poznawaniem samego sie-
bie, swoich mrocznych myśli, 

z  którymi nie powinien się 
z nikim dzielić, bo są niepo-
prawne politycznie i w każdy 
inny sposób także. Kim jest 
tak naprawdę? Co sam sobie 
chce udowodnić? I  jaki sens 
ma jego podróż w  pojedyn-
kę, z  duchem ukochanej na 
tylnym siedzeniu? Opowieść 
zaskakująca do ostatniej stro-

ny i mało pokorna – zarówno 
wobec swego autora, jak i jego 
czytelników. 

Zachęcam do przeczytania 
i wyrobienia własnego zdania 
o  tej polskiej odmianie „po-
wieści drogi”. 

renata Dworak – 
Biblioteka Publiczna Filia 

w Goczałkowie

samotna wyprawa z duchem ukochanej
Nasi bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Droga do Tarvisio” Grzegorza Kozery

Poprzez materiały praso-
we oraz zdjęcia z  Agencji 
Ilustrowanego Kuriera Co-
dziennego wystawa opo-
wiada o  dwóch ostatnich 
miesiącach poprzedzających 
wybuch II Wojny Światowej. 
Tytułowa „cisza przed burzą” 
w  pełni oddaje charakter 
politycznego napięcia nara-
stającego z każdym kolejnym 
dniem wakacji 1939 r., stan 
oczekiwania wśród naszych 

rodaków na wojenną nawał-
nicę. Jakie emocje i  uczucia 
towarzyszyły w  tym czasie 
Po lakom prz ebywa jąc ym 
na „letniskach”? Jakie były 
reakcje rolników przygo-
towujących s ię  do żniw? 
Odpowiedzi na te pytania 
daje właśnie prezentowana 
ekspozycja.

Wystawę można oglądać od 
13 maja do końca lipca.

red

nowa wystawa czasowa
Opowieść o dwóch miesiącach poprzedzających wybuch II Wojny światowej

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zaprasza do zwiedzania 
nowej wystawy czasowej pt. „Cisza przed burzą… ostatnie 
lato II RP”. Ekspozycję przygotowało i udostępniło Biuro 
Edukacji Publicznej IPN Oddział w Rzeszowie.

14 maja 2016 r. gmina Strzegom przyłączyła się do Europejskiej Nocy Muzeów. Zwiedza-
jący mieli okazję zobaczyć po zmroku Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu”. 
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– Mam wspaniałą radę sołec-
ką. Wszyscy są bardzo zaangażo-
wani w sprawy wsi – podkreśla. 
Międzyrzecze, jak każda wieś 

gminy Strzegom, dysponuje 
funduszem sołeckim. W  tym 
roku z tych środków zakupiono 
ławki biwakowe, namiot wy-

korzystywany przy imprezach 
plenerowych oraz doposażono 
świetlicę wiejską w garnki. – Za-
mierzamy jeszcze kupić sprzęt 
nagłaśniający, narzędzia po-
trzebne przy pracach remonto-
wych i tablicę korkową – wylicza 
Teresa Stopa. Przypomnijmy, że 
w zeszłym roku przed świetlicą 
odnowiono ławki oraz usta-
wiono nowe kosze na śmieci. 
Warto również dodać, że z wła-
snych środków międzyrzeczanie 
co roku przyozdabiają wieś 
kwiatami. Mieszkańcy z  nie-
cierpliwością czekają, na długo 
oczekiwany, remont świetlicy 
wiejskiej oraz drogi powiatowej 

wraz z  budową chodnika. To 
będą najważniejsze z inwestycji 
w Międzyrzeczu od lat. W pla-
nach jest również utwardzenie 
placu przed świetlicą. Między-
rzeczanie są bardzo aktywni. 
Wspólnie organizują takie wy-
darzenia, jak Noc Świętojańska, 
Piknik Hawajski, czy wyjazd 
najmłodszych do wrocław-
skiego zoo. Biorą także udział 
w  imprezach organizowanych 
na terenie gminy Strzegom. 
Swoją obecność zaznaczają na 
Jarmarku Wielkanocnym, czy 
dożynkach, gdzie prezentują 
wspaniałe, kolorowe stoiska. 

mK 

wsie

Tak zmieniają się nasze wsie – międzyrzecze 

Mieszkańcy Goczałkowa 
Górnego. po raz kolejny po-
kazali, jak bardzo są zgrani. 
Razem uporządkowali rabaty 
i  klomby, które są prawdziwą 
ozdobą wsi. 

- Takie akcje są w naszej miej-
scowości już tradycją. Cieszę się, 
że razem udaje nam się robić coś 

fajnego – mówi sołtys, Andrzej 
Kowszyn. Mieszkańcy wspólnie 
posadzili kwiaty i deklarują, że 
będą o nie dbać i robić wszystko, 
żeby stanowiły wizytówkę wsi. 
Dobre nastroje dopisywały, a po 
skończonej pracy na wszystkich 
czekał poczęstunek. 

mK 

razem można więcej

 - Prace rozpoczęły się od 
zamontowania i  uruchomienia 
filtra zastępczego wraz z dozow-
nikami środków chemicznych 
na zewnątrz budynku stacji. 
Wykonanie tymczasowej insta-
lacji technologicznej pozwoli 
na rozpoczęcie robót wewnątrz 
budynku, a  także zapewni cią-
głość dostawy wody odbiorcom 
w  Żelazowie, Żółkiewce, Ko-
strzy, Godzieszówku, Goczałko-
wie, Rogoźnicy i Goczałkowie 
Górnym – informuje Dorota 

Borkowska, prezes spółki Wodo-
ciągi i Kanalizacja w Strzegomiu. 
Dokumentacja projektowa zakła-
da m.in. napowietrzanie wody 
pobranej ze studni głębinowych 
oraz zmianę technologii uzdat-
niania wody z  jednostopniowej 
na dwustopniową, dzięki czemu 
znacznej poprawie ulegną właści-
wości dostarczanej wody. Roboty 
budowlane i technologiczne pro-
wadzone na czynnej stacji będą 
powodować czasowe przerwy 
w dostawie wody np. z powodu 

włączania nowych urządzeń do 
ruchu. - Dlatego też z góry prze-
praszamy za utrudnienia, które 
się będą pojawiać oraz zwracamy 
się z  prośbą o  wyrozumiałość 

i  cierpliwość na czas realizacji 
przedsięwzięcia, tj. do końca 
bieżącego roku – dodaje Dorota 
Borkowska. 

red

Będą przerwy w dostawie wody np. z powodu włączania nowych urządzeń do ruchu

Drużyny obu miejscowo-
ści spotkały się na boisku, 
gdzie rozegrały mecz siat-
kówki. Wynik był sprawie-
d l iwy -  1 :1 . Najmłodsze 
mieszkanki Wieśnicy po-

kazały natomiast, jak należy 
grać  w  ten i sa  z iemnego. 
Kib icowa l i  wsz y sc y. Nie 
zabrakło ciekawych kon-
kursów - na najsmaczniejsze 
ciasto, drużynowe przecią-

ganie  l iny, cz y  wyścigów 
w spodniach… 

Muzycznymi niespodzian-
kami były występy zespołu 
folklorystycznego ”Kostrza-
nie” oraz zabawa taneczna 

z grupą „4 kilometry”. – Było 
też smacznie. Bigos, pierogi 
i  chleb ze smalcem smako-
wały wszystkim – opowiada-
ją uczestnicy turnieju. 

mK 

rywalizacja i integracja na wesoło
Nie zabrakło ciekawych konkursów - na najsmaczniejsze ciasto, drużynowe przeciąganie liny, czy wyścigów w spodniach. Było też muzycznie i smacznie

Tydzień Bibliotek to pro-
gram promocji czytelnictwa 
i  bibliotek. Ma on na celu 
podkreślanie roli czytania 
i  bibliotek w  poprawie ja-
kości życia, edukacji oraz 
zwiększanie prestiżu zawodu 
bibliotekarza i  zainteresowa-
nia książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Do tej inicja-
tywy przyłączyła się również 
gmina Strzegom. – W czasie 
Tygodnia Bibliotek w Goczał-
kowie przeprowadzono kilka 
inspirujących zajęć dla dzieci 
i  młodzieży Zespołu Szkół 
do aktywności, wyrażania 

i  rozwijania swoich zainte-
resowań w  różnych formach, 
czasem w  nietypowy sposób 
oraz zachęcający do integra-
cji – mówi Renata Dworak 
z Biblioteki Publicznej w Go-
czałkowie. Dzięki takiej inicja-
tywie bibliotekę odwiedziło 
wiele osób. - Pamiętajmy, że 
współczesna biblioteka to nie 
tylko wypożyczalnia książek, 
ale miejsce, w którym można 
ciekawie i atrakcyjnie spędzić 
czas, odrobić lekcje, czy po 
prostu porozmawiać – dodaje 
Renata Dworak. 

red

Tydzień Bibliotek w Goczałkowie

W trakcie modernizacji jest stacja uzdatniania wody w Żelazo-
wie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zawarła umowę 
z konsorcjum firm: Funam Sp. z o.o. z Wrocławia i Krevox 
Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy na 
realizację tej inwestycji. 

14 maja 2016 r. na boisku w Granicznej odbyła się zacięta 
rywalizacja między dwoma wsiami. Wszyscy bawili się znako-
micie na Turnieju Wsi Graniczna –Wieśnica. Gospodarzami 
wydarzenia byli sami mieszkańcy. Nad całością natomiast 
czuwali sołtysi Andrzej Gliński i Marek Czyczerski. 

stacja jak nowa

W każdym z numerów „Gminnych Wia-
domości Strzegom” prezentujemy zmia-
ny, jakie zachodzą na strzegomskich 
wsiach. W tym wydaniu o tym, co się 
dzieje w Międzyrzeczu, opowiada sołtys 
Teresa Stopa. Teresa Stopa jest sołtysem 
Międzyrzecza od roku. Jak podkreśla, 
jest to trudna funkcja, ale przy wsparciu 
rady sołeckiej, wiele można zdziałać. 
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Ostatnie mecze: 
Chrobry II Głogów - AKS 1:0, AKS – Piast Nowa Ruda 2:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Olimpia Kowary  27  73

2. Sokół Wielka Lipa  26  67

3. Orkan Szczedrzykowice  27  55

4. GKS Kobierzyce  27  44

5. Orzeł Ząbkowice Śl.  26  44

6. Pogoń Oleśnica  27  43

7. Chrobry II Głogów  27  40

8. Granica Bogatynia  27  38

9. Bielawianka Bielawa  27  36

10. AKS Granit Strzegom S. A.  27  35

11. Piast Nowa Ruda  27  33

12. Lotnik Jeżów Sudecki  27  29

13. Polonia Trzebnica  27  25

14. Włókniarz Mirsk  27  24

15. Zjednoczeni Żarów  27  22

16. BKS Bobrzanie Bolesławiec  27  1

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

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

Ostatnie mecze: 
Unia – Włókniarz Głuszyca 0:1, MKS Szczawno – Unia 3:2
Herbapol – Górnik Boguszów 2:3, Granit Roztoka – Herbapol 9:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. MKS Szczawno Zdrój  26  73

2. Górnik Boguszów-Gorce  26  53

3. Iskra Witków Śląski  26  49

4. Granit Roztoka  26  49

5. Biały Orzeł Mieroszów  26  48

6. Włókniarz Głuszyca  25  47

7. Wenus Nowice  26  39

8. Czarni Wałbrzych  26  38

9. LKS Wiśniowa  26  36

10. Cukrownik Pszenno  26  33

11. Unia Jaroszów  26  28

12. KS Walim  26  27

13. Zieloni Mrowiny  26  26

14. Kalenica Jugów  26  19

15. Joker Jaczków  25  17

16. Herbapol Stanowice  26  10

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

Ostatnie mecze: 
Huragan – Orzeł Witoszów 2:6, Zjednoczeni Gościsław – Huragan 
5:3
Sokół Kostrza – Gryf Burkatów 7:1, Wierzbianka – Sokół 2:3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Darbor Bolesławice  26  57

2. Zryw Łażany  26  56

3. Błękitni Słotwina  26  55

4. Wierzbianka  25  48

5. LKS Piotrowice  26  47

6. Sokół Kostrza  26  46

7. Tęcza Bolesławice  26  43

8. Nysa Kłaczyna  25  40

9. Zjednoczeni Gościsław  26  40

10. Gryf Burkatów  26  32

11. Grom Panków  26  32

12. LKS Piotrowice  26  30

13. Orzeł Witoszów  26  28

14. Błyskawica Kalno  26  22

15. Płomień Dobromierz  26  19

16. Huragan Olszany  26  3

Zwyc ięz cą  w  ka tegor i i 
dziewcząt została drużyna 
z  Gimnazjum w  Jaroszowie, 
drugie miejsce przypadło 
uczennicom z Gimnazjum nr 
1, a trzecie zajęły zawodniczki 
z Gimnazjum nr 2 w Strze-
gomiu.

Tytuł mistrza gminnej ko-
szykówki wśród chłopców 

wywalczyli uczniowie Gim-
nazjum nr 1 w  Strzegomiu. 
Na drugim miejscu uplasowa-
li się uczniowie z Gimnazjum 
nr 2 w Strzegomiu, na trzecim 
- drużyna z Goczałkowa, a na 
czwartym – drużyna „gospo-
darzy”, czyli gimnazjaliści 
z Jaroszowa.

red

Patryk rywalizował w katego-
rii „Męska sylwetka juniorów do 
178 cm”, a więc w nieco innej 

kategorii wzrostowej niż w Pol-
sce. Nasz reprezentant wszedł 
do finału i zajął 6. miejsce w 

gronie 16 najlepszych juniorów 
z całej Europy. 

Serdecznie gratulujemy i cze-

kamy na kolejne dobre wyniki 
strzegomskiego kulturysty.

tW 

Koszykówka górą!

Patryk Walczuk w czołówce

MVP wśród chłopców został Andrzej Buczyk (G1), a wśród dziewcząt - Dominika Sydor z Jaroszowa

W  hali sportowej OSIR  
6 maja br. odbył się III Integra-
cyjny Turniej Piłki Nożnej dla 
uczniów szkół podstawowych 
z  terenu naszej gminy, współ-
organizowany przez Zespół 
Szkół Specjalnych w Strzego-
miu i Publiczną Szkołę Podsta-
wową nr 2 w Strzegomiu. 

Obie szkoły były fundato-
rami nagród w  postaci piłek, 
słodyczy, wody mineralnej i dy-
plomów dla każdej z  drużyn. 
Wyrazy wdzięczności należą 
się sponsorowi poczęstunku 
w  postaci słodkich bułek – 
Piekarni państwa Traczyków 
w Strzegomiu.

W rozgrywkach wzięły udział 
drużyny ze Szkół Podstawo-

wych nr 2, 3, 4 i 7 w Strzego-
miu oraz Szkół Podstawowych 
w  Jaroszowie, Goczałkowie 
i  Olszanach. Uczniowie mieli 
okazję pokazać swoje zdolności 
piłkarskie. Liczyła się oczywi-
ście ilość strzelonych goli do 
bramek, ale przede wszyst-
kim chodziło o  dobrą zabawę 
i  przestrzeganie zasady fair 
play, co podkreślały w  swoich 
wypowiedziach panie dyrektor: 
Elżbieta Smyk i  Małgorzata 
Zaremba. Koordynatorami 
turnieju byli nauczyciele wycho-
wania fizycznego: Marlena Pu-
dło – Świdurska oraz Dariusz 
Trzeciak. Serdeczne gratulacje 
dla wszystkich uczestników!

red 

integracja przy piłce nożnej

W rywalizacji o Puchar Mi-
ziołka uczestniczyło 26 osób. 
Ryby bardzo słabo żerowały ze 
względu na wysokie temperatury 
i wyniki nie były rewelacyjne. Po 
ważeniu ryb wyłoniono najlep-
szych wędkarzy: 1. miejsce zajął 
Bronisław Szczerba - 2555 

pkt., na 2. miejscu uplasował się 
Andrzej Bobowski - 1915 pkt., 
a na trzecim - Tomasz Często-
chowski - 1840 pkt. Największą 
rybę - leszcza o dł. 41 cm - zło-
wił Bronisław Szczerba.

Tydzień później wędkarze 
rywalizowali w  Zawodach 

Spławikowych o Mistrzostwo 
Koła Strzegom. Wzięły w nich 
udział 33 osoby, w  tym 26 
seniorów, 2 kobiety i 5 junio-
rów. Współzawodnictwo było 
trudne z powodu silnego zim-
nego wiatru, który dokuczał 
zawodnikom. Wśród kobiet 

bezkonkurencyjna była Natalia 
Jankowska - 1405 pkt., wśród 
seniorów najlepszy okazał 
się Jacek Siwek - 4475 pkt., 
a  w  gronie juniorów - Adam 
Krukowski - 705 pkt.

Serdecznie gratulujemy.
tW

Puchar miziołka został zdobyty
Tradycyjnie na zawodach w Rusku spotkali się najlepsi wędkarze gminy Strzegom. Jakie osiągnęli wyniki? Kto okazał się zwycięzcą i czy dopisała pogoda?

W maju na zbiorniku „Rekreacyjny” w Rusku odbyły się Jubileuszowe XXX Zawody Spławikowe o Puchar Miziołka 
zaliczane są do Grand Prix Ziemi Strzegomskiej (08.05) oraz Zawody Spławikowe o  Mistrzostwo Koła w  kategorii 
senior, junior i kobiety (15.05).

Na boisku Orlik w Jaroszowie 9 maja br. rozegrany zo-
stał IV Turniej Piłki Koszykowej Szkół Gimnazjalnych 
Dziewcząt i Chłopców STREETBALL, który objęty był 
patronatem honorowym przez poseł na Sejm RP - Moni-
kę Wielichowską oraz senatora RP - Wiesława Kiliana.

Po sukcesach na polskich arenach, Patryk Walczuk, o którym pisaliśmy dwa tygodnie temu, wystartował w Mistrzostwach Europy 
w Fitness, które odbyły się w dniach 5-9 maja br. w hiszpańskim mieście Santa Susanna (ok. 60 km od Barcelony).
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Tereny obsługi komunikacji strzegom, ul. WałbrzyskaBurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Na podstawie art. 35, ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1774 z późn. 

zm.) informuję, że na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu – Rynek 38, 

zostały wywieszone na okres 

21 dni wykazy nieruchomości 

stanowiących własność gminy 

Strzegom, przeznaczonych 

do:

- oddania w najem (dzierża-

wę) zgodnie z Zarządzeniem 

nr: 141/B/2016, 142/B/2016, 

143/B/2016, 144/B/2016, 145/

B/2016, 146/B/2016, Burmi-

strza Strzegomia, z dnia 20 

maja 2016 roku. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
szósty przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gminy 
Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Wał-
brzyskiej o powierzchni 0,5545 
ha, dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nieruchomość 
obciążona jest umową najmu 
nr WNZ/20/2014 z dnia 24 marca 
2014 r. (reklama dwustronna, po-
wierzchnia 32 m2) zgodnie z art. 
678 § 1 Kodeksu cywilnego na-
bywca nieruchomości wstępuje 
w stosunek najmu na miejsce 
zbywcy nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 210.710,00 zł
Wadium - 21.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
16.06.2016 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.03.2015 r. zakończył 

się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 18.06.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 03.09.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 19.11.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 25.02.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w ob-
rębie 5 miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 
września 2014 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 2 KS 
– tereny obsługi komunikacji na 
części działki znajduje się granica 
strefy ochronnej sanitarnej od 
cmentarza.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-

gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
13.06.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 

inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Harmonogram odbioru na 2016 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE samochód specjalistyczny (dwukomorowy)
Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

CZERWIEC 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30 3, 10, 17, 24

Harmonogram odbioru na 2016 r. ODPADY SUCHE samochód specjalistyczny (dwukomorowy)
Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

CZERWIEC 13, 27 14, 28 1, 15, 29 2, 16, 30 3, 17

ZBIÓRKA Z GNIAZD, Harmonogram odbioru na 2016 r., 

PLASTIK, Ulica / miejscowość wg wykazu SZKŁO, Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc 
Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV REJON I i II REJON III REJON IV
CZERWIEC 6, 20 8, 22 10, 24 13, 27 15, 29 17, (30 czw)

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH  

GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa, Al. Woj-
s k a  P o l s k i e g o , 
Ametystowa, Ban-
kowa, Bazaltowa, 
Bukowa, Ceglana, 
C h o p i n a ,  C i c h a , 
Czerwonego Krzy-
ża, Dębowa, Dwor-
c o w a ,  F i o ł k o w a , 
Granitowa, Jaśmi-
nowa, Kalcytowa, 
Kasztanowa, Klo-
nowa, Kochanow-
skiego, Kolejowa, 
Kościuszki, Kwar-
cowa ,  Legn i cka , 
Matejki, Mickiewi-
cza, Mostowa, Nie-
cała, Niepodległo-
ści, Ofiar Katynia, 
P a d e r e w s k i e g o , 
P r o m e n a d y,  P u -
ł awsk iego ,  Re ja , 
Różana,  Rzeźn i -
cza, Sikorskiego, 
Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Św. Anny, 
Św. Jana, Wałowa, 
Witosa, Wyspiań-
skiego, 

3-go Maja, Ander-
sa, Armii Krajowej, 
Bema, Bohaterów 
Getta, Bracka, Brze-
gowa, Brzozowa, 
Czarna,  Dąbrow -
skiego, Dembińskie-
go, Dolna, Górni-
cza, Jeleniogórska, 
Kamienna,  Kasz -
te lańska,  Konop -
nickiej, Kopalniana, 
K o s z a r o w a ,  K o -
ścielna, Krótka, Ks. 
Prałata St. Siwca, 
Kwiatowa, Leśna, 
L i m a n o w s k i e g o , 
Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, 
Morska, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, 
Piłsudskiego, Plac 
Jana Pawła II, Po-
lna, Rybna, Rynek, 
S ł o n e c z n a ,  S t a -
rzyńskiego, Szarych 
Szeregów, Szkolna, 
Św. Jadwigi ,  Św. 
Tomasza, Świdnic-
k a ,  Wa ł b r z y s k a , 
Wesoła, Widokowa, 
Wodna ,  Wo l ska , 
Wrzosowa, Wspól-
na, Wydobywcza, 
Zielona, 

Agrestowa

Al. Woj. Polskiego od 

nr 78 do końca

Anielewicza

Bartoszówek

Brzoskwiniowa

Graniczna

Gronowska

Jagodowa

Jaroszów 

Międzyrzecze

Morawa

Porzeczkowa

Rusko

Skarżyce

Strzelnicza

Winogronowa

Godzieszówek

Granica

Grochotów

Modlęcin

Olszany

Stanowice

Stawiska

Tomkowice

Goczałków 

Goczałków Górny

Kostrza

Żelazów

Żółkiewka

Wieśnica

Rogoźnica

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód

REJON I REJON II REJON III REJON IV

Agatowa, Al. Wojska 

Polskiego, Ametystowa, 

Bankowa, Bazaltowa, 

Bukowa, Ceglana, Cho-

pina, Cicha, Czerwo-

nego Krzyża, Dębowa, 

Dworcowa, Fiołkowa, 

Granitowa, Jaśminowa, 

Kalcytowa, Kasztano-

wa, Klonowa, Kocha-

nowskiego, Kolejowa, 

Kościuszki, Kwarcowa, 

Legnicka, Matejki, 

Mickiewicza, Mostowa, 

Niecała, Niepodległości, 

Ofiar Katynia, Pade-

rewskiego, Promenady, 

Puławskiego, Reja, 

Różana, Rzeźnicza, 

Sikorskiego, Skalna, 

Sosnowa, Staffa, Św. 

Anny, Św. Jana, Wało-

wa, Witosa, Wyspiań-

skiego,

3-go Maja, Agrestowa, 
Andersa, Anielewicza, 
Armii Krajowej, Bema, 
Bohaterów Getta, Brac-
ka, Brzegowa, Brzo-
skwiniowa, Brzozowa, 
Czarna, Dąbrowskiego, 
Dembińskiego, Dolna, 
Górnicza, Gronowska, 
Jagodowa, Jeleniogór-
ska, Kamienna, Kasz-
telańska, Konopnickiej, 
Kopalniana, Koszarowa, 
Kościelna, Krótka, Ks. 
Prałata St. Siwca, Kwia-
towa, Leśna, Limanow-
skiego, Lipowa, Malino-
wa, Milenijna, Miodowa, 
Morska, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, 
Piłsudskiego, Plac Jana 
Pawła II, Polna, Porzecz-
kowa, Rybna, Rynek, 
Słoneczna, Starzyńskie-
go, Strzelnicza, Szarych 
Szeregów, Szkolna, Św. 
Jadwigi, Św. Tomasza, 
Świdnicka, Wałbrzyska, 
Wesoła, Widokowa, 
Winogronowa, Wodna, 
Wolska, Wrzosowa, 
Wspólna, Wydobywcza, 
Zielona,

Bartoszówek

Grochotów

Jaroszów 

Międzyrzecze

Modlęcin

Morawa

Olszany

Rusko

Skarżyce

Stanowice

Stawiska

Goczałków 

Goczałków Górny

Godzieszówek

Granica

Graniczna

Kostrza

Rogoźnica

Tomkowice

Wieśnica 

Żelazów 

Żółkiewka
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