
Zakończyła się tak długo 
oczekiwana przez miesz-
kańców przebudowa skrzy-
żowania drogi wojewódz-
kiej nr 374 z  ul. Olszową 
w Strzegomiu. Dzięki niej 
tiry nie będą już jeździły 
mieszkańcom pod oknami. 
Zadanie było realizowane 
w  ramach porozumienia 
z  województwem dolno-
śląskim. 

Zakres inwestycji obejmo-
wał przebudowę drogi woje-
wódzkiej w  jej pasie drogo-
wym na dł. 228,50 m oraz 
przebudowę drogi gminnej na 
dł. 32 m i zjazdu. Dodatkowo 
wycięto 8 drzew, przebudowa-
no rowy i przepusty. Powstały 
bezpieczne wjazdy i  wyjazdy 
dla tirów. Koszt realizacji 
zadania zamknął się w kwocie 
ok. 465 tys. zł.

Zakończenie remontu tego 
odcinka drogi wojewódzkiej to 
ważna wiadomość dla miesz-
kańców ul. Olszowej, którzy 
do niedawna żyli w  bardzo 
trudnych warunkach ze wzglę-
du na przejazd dosłownie pod 
samymi oknami kilkudziesięciu 
tirów dziennie do pobliskich 
zakładów kamieniarskich i za-
kładów przetwórstwa mięsne-
go. Strzegomianie z  tamtego 
rejonu miasta wielokrotnie 
skarżyli się na trzęsące domy 
i szyby, jednak najważniejszym 
problemem był brak należy-
tego bezpieczeństwa dzieci 
i  dorosłych. Na szczęście ta 
niekorzystna sytuacja uległa 
zdecydowanej poprawie. 

– Problem leżał mi na sercu 
od dawna. Na szczęście do 
przeszłości przejdą już hałas 
i szum przejeżdżających tirów 
przez ul. Olszową. Jestem 
bardzo zadowolony z realizacji 
zadania. W imieniu mieszkań-
ców dziękuję władzom samo-
rządowym za przekazanie 

środków finansowych na ten 
cel - podkreśla Paweł Rud-
nicki, radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

Już niedługo pojawi się 
nowa organizacja ruchu w tym 
miejscu. W tym roku władze 
naszego miasta planują jesz-

cze wyrównanie nawierzchni 
drogi gminnej mieszanką 
granitową.

TW

Gminne Wiadomości
STrzeGom

W numerze:

STrzeGom
nowa pływalnia 

Gmina Strzegom ogłosiła 
przetarg nieograniczony na 
budowę małej przyszkolnej 
pływalni „Dolnośląski Del-
finek” w Strzegomiu 

 str.3

STrzeGom
Bez azbestu 

Z  końcem lipca br. ode-
brano azbest z  ostatnich 
posesji. W  sumie usunięto 
około 73 ton tego niebez-
piecznego materiału. Kto za 
to zapłaci? 

 str.4

STrzeGom
Konkurs!!!

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

 str. 8

W skrócie:

Jest bezpieczniej 

Wyrównano drogę oraz 
dokonano ścięcia poboczy 
w  Olszanach na osiedlu 
Rzędziny. 

Platany 

Na skwerze przy ulicy 
Świdnickiej w Strzegomiu 
nasadzono nowe platany. 

równają drogi

Trwa równanie kopar-
ką dróg szutrowych m.in. 
w  Tomkowicach, Jaroszo-
wie oraz w Strzegomiu. 

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 96; 05.08.2016 r. Następne wydanie: 19.08.2016 r. Rok V ISSN 2299 – 579X. 

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

- Zachęcamy rolników i  lo-
kalnych działkowców do korzy-
stania z niego. Za sprzedaż ar-
tykułów spożywczych i płodów 
rolnych będzie pobierana opłata 

w wysokości 1,30 zł za 1m kw. 
zajętej powierzchni. Szczegó-
łowych informacji udziela Wy-
dział Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i  Wsi 
(pok. 26). Zapraszamy – dodają 
urzędnicy.

red

Odpoczną od tirów

Targowisko wreszcie ożyło

Koszt prac to ok. 465 tys. zł. Niebawem pojawi się nowa organizacja ruchu w tym miejscu

Za sprzedaż artykułów spożywczych i płodów rolnych będzie pobierana opłata. Jaka? 

Nareszcie pojawili się handlarze, którzy sprzedają swoje 
płody rolne na targowisku usytuowanym przy ul. Paderew-
skiego w  Strzegomiu. Nie jest ich jeszcze zbyt wielu, ale 
najważniejsze, że został zrobiony pierwszy krok. Miejmy 
nadzieję, że już niedługo będzie ich zdecydowanie więcej.
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Gminne Wiadomości
STrzeGom

Gminne Wiadomości
STrzeGom

Strzegomianie dbają o swoje domostwa i ukwiecają balkony, które stanowią prawdziwą ozdobę nie tylko ich posesji, ale i całego miasta. Zachęcamy mieszkańców do przesyłania 
zdjęć swoich balkonów na adres biuletyn@strzegom.pl. Opublikujemy je w „Gminnych Wiadomościach Strzegom”. 

W tym numerze prezentujemy zdjęcia balkonów, które należą do pani Barbary, zamieszkałej przy ulicy Szarych Szeregów 19 i pani Jolanty z ul. Kochanowskiego 59.

Polsko-niemiecki album, 
autorstwa dr. Marka Żu-
bryda i Grzegorza Sulimy, 
zawiera 257 pocztówek 
ukazujących najważniejsze 
miejsca w naszym mieście 
sprzed kilkudziesięciu lat. 

Wielką zaletą albumu są 
niezwykle bogate podpisy 
pod widokówkami, z któ-
rych można dowiedzieć się 
wiele interesujących rzeczy 
o Strzegomiu. 
 red

książka warta zobaczenia
Album jest dostępny w strzegomskiej księgarni oraz Granitowej Galerii (naprzeciwko kościoła pw. Zbawiciela Świata). Koszt – 60 zł. Warto go mieć

Wydany w czerwcu br. album „Strzegom na dawnych 
widokówkach” (niem. „Striegau in alten Ansicht-
skarten”) cieszy się wśród mieszkańców Strzegomia, 
i nie tylko, dużą popularnością.

Radio już nadaje swój sygnał 
w  internecie pod adresami 
www.radiosudety24.pl oraz 
www.radiostrzegom.pl. Stacja 
będzie promowała wydarzenia 
z   gminy Strzegom. Lokalny 
charakter ma być alternatywą 
dla dużych, sieciowych rozgło-
śni, w których go brakuje. 

- Pragniemy wzorować się 
trochę na lokalnych, amerykań-

skich stacjach radiowych, które 
istnieją praktycznie w każdym 
większym lub mniejszym mie-
ście i  są nośnikiem informacji 
z  konkretnego obszaru, na 
którym funkcjonują – mówią 
założyciele Radia Sudety 24, 
Adrian Pietraszek i  Leonard 
Jakuszczonek. Misją radia 
oprócz profilu muzyki tanecznej 
będzie wiarygodna informacje 

lokalna, ale także możliwość 
zaistnienia na antenie miesz-
kańców gminy Strzegom od 
pozdrowień, po prezentację 
zainteresowań, ciekawych oso-
bowości, po problemy nur-
tujące mieszkańców. Oprócz 
programów tematycznych od 

15 sierpnia pojawi się także 
poranny program „na żywo”. 
Dziś prawie każdy z  nas ma 
przy sobie telefon, tablet, kom-
puter z dostępem do Internetu 
i  w  każdej chwili może być 
odbiorcą sygnału Radia Sudety 
24, bez zakłóceń, szumów.

mamy rozgłośnię radiową w strzegomiu 
Lokalny charakter ma być alternatywą dla dużych, sieciowych rozgłośni, w których go brakuje

Prosimy o  nadsyła-
nie zdjęć, ukazujących 
piękno gminy Strze-
gom. Najciekawsze ze 
zdjęć opublikujemy na 
ł a m a c h  „ G m i n n y c h 
Wiadomości Strzegom”, 
a ich autorów nagrodzi-
my albumami „Strze-
gomskie Impresje” oraz 
wejściówkami do kina 

Strzegomskiego Cen-
trum Kultury. Zdjęcia 
należy wysyłać na adres 
biuletyn@strzegom.pl. 
W  treści maila należy 
koniecznie podać swoje 
dane, czyli imię i nazwi-
sko oraz numer telefo-
nu, pod którym będzie 
można skontaktować się 
z autorem zdjęć. 

Pokaż piękno strzegomia!

zaprezentuj swój balkon!

Fot. internet

Wiadomości lokalne, programy tematyczne i rozrywko-
we z gminy Strzegom to tylko niektóre z niespodzianek 
przygotowanych dla słuchaczy przez lokalną rozgłośnię 
Radio Sudety 24, która swój start zaplanowała na 15 
sierpnia 2016.

Balkon na ul. Szarych Szeregów 19 Balkon na ul. Kochanowskiego 59

Pocztówki pochodzą z kolek-
cji strzegomianina – Jacka 
Kałuży. Część swojej kolek-
cji przekazał również prof. 
Stanisław Nicieja, Honorowy 
Obywatel Strzegomia.
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Nowy chodnik przy Alei 
Wojska Polskiego 

Dobiegł końca I etap prze-
budowy chodnika przy Alei 
Wojska Polskiego w Strzego-
miu. Modernizacji poddane 

zostało 178 metrów traktu. 
Wyremontowano ponadto 
także cztery zjazdy, które 
zostały wykonane z  kostki 
granitowej i betonu asfaltowe-
go, a  nawierzchnia chodnika 

z kostki betonowej. Koszt ro-
bót to prawie 90.000 zł. 

Zmiany na wsiach
W  Międzyrzeczu wybudo-

wano 218 m chodnika. Koszt 

tego zdania to ok. 125.000 zł. 
Mimo, że o potrzebie budowy 
chodnika w Międzyrzeczu, mó-
wiło się od wielu lat, to niestety, 
nie wszyscy mieszkańcy tej wsi 
są zadowoleni z wykonanej in-
westycji. Jeden z mieszkańców 
uważa, że trakt będzie sprzyjał 
zalewaniu jego posesji przez 

wody, które gromadzą się po 
opadach deszczu. To jednak nie 
koniec inwestycji przy drogach 
powiatowych. Do użytku zosta-
ło także oddane 109 m chodni-
ka w Goczałkowie. Zadanie to 
kosztowało ok. 30.000 zł.  

– Niebawem rozpoczną się 
również prace związane z  bu-

dową chodników w Skarżycach 
i  Kostrzy oraz budową zatoki 
autobusowej w  Olszanach – 
mówi Ewelina Kowalska, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. Zadanie to 
kosztowało ok. 30.000 zł.

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  *

Sierpień 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

do 06.08 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

07.08 – 13.08 Vademecum ul. Rynek 44 74/ 855-52-06 

14.08 – 20.08 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

kiedy dyżury naszych aptek? urząd czynny inaczej nowa organizacja ruchu
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

Jeszcze tylko do końca sierp-
nia br. Urząd Miejski w Strze-
gomiu będzie pracował w po-
niższych godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek 
7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.30
piątek 7.00 - 13.30
Kasa urzędu czynna w godzi-
nach:
poniedziałek, środa, czwartek 
8.30 – 14.00
wtorek 8.30 – 14.45
piątek 8.30 – 12.30 

red

Od 6.08.2016 r. 
na ul. Mickiewi-
cza w Strzego-
miu zostanie 
wprowadzo-
n a  n o w a 
organizacja 
ruchu, doty-
cząca wpro-
wadzenia za-
kazów zatrzy-
mywania za wy-
jątkiem mieszkań-
ców ul. Mickiewicza na 
czas wjazdu na posesje. Zakaz 

zostanie umiesz-
czony przy ul. 

Niecałej oraz 
ul. Wyspiań-
s k i e g o .  - 
P r o s i m y 
kierowców 
o  stosowa-
n ie  s i ę  do 

obowiązują-
cych przepi-

sów – apelują 
p r z eds t awic i e l e 

Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Jak już wcześniej informowa-
liśmy, pływalnia „Delfinek” bę-
dzie posiadać 4-torową nieckę 
basenową (w technologii ze stali 
nierdzewnej) o wymiarach 8,5 x 
16,67 m i głębokości od 0,9 do 
1,35 m. Natomiast brodzik dla 
dzieci niepływających będzie 
miał wymiary 3,3 x 5,3 m i głęb. 
30 cm. Obiekt będzie posze-
rzony o zespół odnowy biolo-
gicznej (sauna sucha, parowa 
i  infrared oraz jacuzzi), o któ-
rą mocno zabiegał burmistrz 
Strzegomia po rozmowach 
z radnymi i mieszkańcami. 

- Wybudowany obiekt zo-
stanie połączony łącznikiem 
z kompleksem szkół: Publiczną 
Szkołą Podstawową nr 2 oraz 
Gimnazjum nr 2 w  Strze-
gomiu. W  ramach zadania, 
oprócz zabudowy kubaturowej, 
planuje się budowę infrastruk-
tury podziemnej - instalacje 

i przyłącza, przebudowę przy-
łącza cieplnego do budynku 
szkoły, rozbiórkę budynku 
gospodarczego, budowę chod-
ników, zjazdu i wejścia od ul. 
Kochanowskiego wraz z drogą 
wewnętrzną oraz miejscami 
parkingowymi dla samocho-
dów i rowerów. Uzupełnieniem 
inwestycji będzie zagospo-
darowanie terenu w  zieleń 
niską oraz wykonanie nowych 
ogrodzeń wewnątrz działki – 
informuje Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i  Zamówień Publicznych 
w UM w Strzegomiu. 

Realizacja zadania zamknie 
się w kwocie 7,5 mln zł, przy 
dotacji w  wysokości 2,9 mln 
zł ze środków zewnętrznych. 
Pierwsze prace ruszą we wrze-
śniu br. Zakończenie inwestycji 
planowane jest do końca 2017 r.

red

mała pływalnia coraz bliżej

nowe chodniki w naszej gminie

Wybudowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z kompleksem szkół: PSP nr 2 oraz Gimnazjum nr 2. Koszt zadania to 7,5 mln zł

Na terenie gminy Strzegom powstają nowe chodniki, które są nie tylko wygodniejsze dla pieszych, ale przede wszystkim bezpieczniejsze

Gmina Strzegom ogłosiła przetarg nieograniczony na bu-
dowę małej przyszkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek” 
w Strzegomiu. Do 12 sierpnia br. potencjalni wykonawcy 
mogą składać swoje oferty.

Aleja Wojska Polskiego Goczałków Międzyrzecze

Zakończyły się prace związane z budową chodników w Strzegomiu przy Alei Wojska Pol-
skiego oraz we wsiach Międzyrzecze i Goczałków. To jednak nie koniec takich inwestycji.

„Dolnośląski Delf inek” wpisuje 
się w dotychczasowe działania 
gminy w zakresie rozbudowy bazy 

sportowej,  promocj i  zdrowego 
stylu życia i aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców, w tym osób 

niepełnosprawnych. Inwestycja 
stanowić będzie podstawę do 
kontynuacj i  działań w ramach 

realizowanych już w gminie pro-
gramów „Multisport” czy „Umiem 
pływać”.
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W obecnej chwili trwa pro-
cedura rozliczenia wykonanej 
usługi, następnie gmina będzie 
rozliczać się z  WFOŚiGW. 
Jak już pisaliśmy, azbest na 
zlecenie miasta odebrała firma 
Eko-Mix z  Wrocławia, która 
prace rozpoczęła 21 czerwca 
br. W  ramach zadania firma 
odebrała elementy pokrycia 

dachu, oczyściła teren z  pyłu 
azbestowego oraz zapakowała, 
załadowała i  przekazała do 
unieszkodliwienia wytworzone 
odpady azbestowe. Za te czyn-
ności mieszkańcy gminy nie 
zapłacili ani złotówki. Jedynym 
kosztem po stronie właścicieli 
budynków było wykonanie 
nowego pokrycia dachu. 

Opłaty za postój są pobierane 
od kierowców na ulicach: Świd-
nickiej od Rynku do budynku 
nr 33 przy Świdnickiej, Boha-
terów Getta, Krótkiej od Rynku 
od Kamiennej, Paderewskiego 
od Rynku do Bankowej, a także 
przy ulicach Paderewskiego 
i Bohaterów Getta. 

- Strefa została poszerzona 
ze względu na znaczny deficyt 
miejsc parkingowych oraz 
potrzeby organizacji ruchu 

w  celu zwiększe-
nia rotacji parku-
jących pojazdów 
– wyjaśnia Eweli-
na Kowalska, na-
czelnik Wydziału 
Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony 
Środowiska i  Wsi 
Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

I zdaniem urzęd-
ników ten cel został 

osiągnięty. - Został za-
uważony duży spadek 
pojazdów, które par-
kowały prawie przez 
cały czas. W ich miejsce 
obecnie parkują kie-
rowcy, którzy wykupili 
abonament lub bilet 
parkingowy – mówi 
Andrzej Jakubowski 
z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzę-
du Miejskiego w Strze-
gomiu. – Rotacja aut na 
parkingach jest znaczna, 
bo kierowcy parkują 
swoje pojazdy na krótki 
okres czasu, co powo-
duje szybszy dostęp do 
miejsc parkingowych 
aut w  danej strefie – 
dodaje. 

Pozbyli się azbestu

sobota bez opłat za parking

Trwa procedura rozliczenia wykonanej usługi, następnie gmina będzie rozliczać się z WFOŚiGW

W dni wolne od pracy nie są pobierane opłaty od kierowców korzystających ze strefy płatnego parkowania

Burmistrz Strzegomia dzię-
kuje za systematyczne wy-
stawianie w  każdą sobotę 
prawidłowo przygotowanej 
makulatury przed swoją firmę. 
- Cieszymy się, że właściciele 
tych lokali chętnie współpracują 
– zaznacza Zbigniew Suchyta. 

Przypominamy, że w każdą 
sobotę Zakład Usług Ko-
munalnych w  Strzegomiu 
odbiera od przedsiębiorstw 
makulaturę opakowaniową 
(czystą bez folii). Przygo-

towaną do odbioru złożoną 
makulaturę należy wystawić 
przed swoją firmą (sklepem, 
przedsiębiorstwem) w  każdą 
sobotę do godz. 10.30. 

Makulaturę można także od-
dawać bezpośrednio do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-

dów Komunalnych (PSZOK), 
który znajduje się   na terenie 
Zakładu Usług Komunalnych 
w  Strzegomiu Sp. z  o.o. przy 
ul. Al. Wojska Polskiego 75.   
PSZOK jest czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 20.00 oraz w soboty 
w godzinach 7.00 do 14.00.

Urzędnicy zwracają  s ię 
z  prośbą do przedsiębiorców, 
którzy jeszcze nie realizują 
tego obowiązku o  stosowanie 
powyższego. - W  przypadku 

niewystawienia makulatury 
w  sobotę, należy oddać ją sa-
memu do PSZOK lub posiadać 
odpowiednią ilość pojemników 
na jej składowanie – podkreśla 
Jolanta Dryja, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi.

W tym roku z budżetu gminy 
Strzegom udzielono dotacji 
celowej w wysokości 35.000,00 
zł parafii rzymsko-katolickiej 
p.w. Św. Barbary w Gniewko-
wie na przeprowadzenie prac 
remontowych przy kościele 
p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w  Kostrzy. Z  tych 

środków przeprowadzono re-
mont elewacji kościoła. Prace 
trwały równy miesiąc. Rozpo-
częły się 1 lipca, a zakończyły 
30 lipca tego roku. O kolejnych 
remontach gminnych zabyt-
ków będziemy informować 
w „Gminnych Wiadomościach 
Strzegom”.

Podziękowania 
dla przedsiębiorców

Gmina wspiera zabytki

Na bieżąco informujemy o tym, jakie 
zmiany zachodzą na strzegomskich 
podwórkach. Obecnie, po wykonaniu 
kompleksowego odwodnienie podwórza 
przy nieruchomościach Rynek 22 – 27a, 
przebudowywana jest jego nawierzchnia. 

- Podwórze zyska na swoim wyglądzie 
i funkcjonalności. Po przeprowadzeniu 
prac przestaną się tworzyć ogromne 

kałuże po opadach deszczu – mówi 
Jarosław Smordowski, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Dodatkowo 
zostaną ustawione nowe boksy na śmieci. 
Termin realizacji tego zadania przewi-
dziany jest na koniec sierpnia tego roku. 

mK

Ładniej na podwórkach
- Po przeprowadzeniu prac przestaną się tworzyć kałuże – mówi Jarosław Smordowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej

Na bieżąco informujemy o tym, jakie zmiany zachodzą na strze-
gomskich podwórkach. Obecnie, po wykonaniu kompleksowego 
odwodnienie podwórza przy nieruchomościach Rynek 22 – 27a, 
przebudowywana jest jego nawierzchnia.

W sobotę nie są pobierane opłaty od kierowców 
korzystających ze strefy płatnego parkowania 
w Strzegomiu. Miejsca parkingowe są odpłatne 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10.00 do 18. 00. W lipcu br. weszła 
w  życie uchwała regulująca tę kwestię. Radni 
podjęli ją na jednej z  czerwcowych sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. 

Z  końcem lipca br. odebrano azbest z  ostatnich posesji, 
których właściciele zadeklarowali chęć pozbycia się go. 
W sumie odebrano ok. 73 ton wyrobów zawierających azbest 
na łączną kwotę 35 135,21 zł, z czego ok. 29 600,00 zł ma 
być dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Resztę 
kwoty dołoży gmina Strzegom. 

W pozostałych dniach zabrania się składowania makulatury opakowa-
niowej obok pojemników!
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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 sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

Pol: witam. strzegom z roku na rok 
staję się coraz bardziej ciekawym 
miasteczkiem. to zasługa pana. 
Panie burmistrzu w  związku 
z tym oczekujemy więcej. tegorocz-
ne święto granitu pod względem 
organizacyjnym wypadło całkiem 
nieźle, lecz niewykorzystane zostały 
warunki. mówię tu o młodzieży, 
do której sam należę, a mianowicie 
po co mamy się „szlajać” nocą po 
zakamarkach strzegomia w poszu-
kiwaniu rozrywki, jeśli jest scena, 
nagłośnienie i można zorganizo-
wać dyskotekę na powietrzu. co do 
tegorocznego Festiwalu Folkloru, 
wybranie zespołu enej na gwiazdę 
jest genialnym posunięciem,

Co do Rynku to raczej nie, 
ale czemu nie w  Parku Miej-
skim, gdzie mamy monitoring 
i  fajne miejsce. Proszę o kontakt 
z SCK, ale też utworzenie grupy 
młodzieży, która by tę dyskotekę 
zorganizowała. 

nina: witam chciałabym sie dowie-
dzieć czy jeśli wynajmuję mieszka-
nie, ale nie mam tutaj meldunku, 
czy mogę starać sie o mieszkanie 
z gminy, ponieważ nie stać mnie 
na kupno, bo mamy czwórkę dzieci. 

Tak, może pani się starać 
o mieszkanie, gdyż meldunek nie 
jest tu istotny, a fakt zamieszkania 
na terenie gminy Strzegom.

Fred: chciałbym panu pogratulo-
wać wspaniałego pomysłu! otóż 
chodzi mi o wyłączenie sygnali-
zacji świetlnej na ul. świdnickiej, 
w piątki i soboty zawsze tworzyły 
się tam korki, auta stały nawet na 
wysokości netto, teraz ruch jest 
płynny, po prostu jest super!

Niestety, gratulacje nie są tu 
trafione, bo DSDiK znowu włą-
czyła światła i w sobotę był korek, 
a ja w nim stałem trzy razy i by-
łem wściekły. Interweniowałem 
w DSDiK, ale nie wiem czy sku-
tecznie. Ma pan rację, bo przynaj-
mniej na czas remontu Al. Wojska 
Polskiego światła są zbędne. 

elżbieta: chciałbym zgłosić, iż 
na terenie parku „strzegomskie 
Planty” jest kilka drzew, które 
uschły i zagrażają bezpieczeństwu 
przebywających tam ludzi. może 
dojść do nieszczęśliwego wypadku. 
liczę na pańską interwencję.

Tak, znamy sytuację i  podej-
mujemy działania celem wycięcia 
suchych drzew i tych pochylonych. 

Adam: Panie burmistrzu, czy jest 
taka możliwość, aby zagospoda-
rować drogę polną wzdłuż rzeki 
strzegomki przy ul. 3 maja (koło 
międzyrzecza)? jest to wspaniałe 
miejsce odpoczynku, jakieś ławeczki 
i wybrukowanie tej polnej drogi, 
która biegnie aż do drogi powiato-
wej na świdnicę i byłoby wspaniale, 
może ścieżka rowerowa. to miejsce 
ma ogromny potencjał. wrocław na 
swoją odrę, a my mamy strzegom-
kę, czemu tego nie wykorzystać? 
kiedy jadę tamtędy na rowerze, 
widzę wielu ludzi z dziećmi, którzy 
z chęcią by tam usiedli i podziwiali 
panoramę strzegomia. Pozdra-
wiam.

Niestety, nie widzę takiej moż-
liwości ze względów finanso-

wych i wielkich potrzeb dróg oraz 
chodników w samym mieście i na 
terenie sołectw. W chwili obecnej 
tworzymy Lokalny Program Re-
witalizacji Gminy Strzegom i jed-
nym z wyznaczonych obszarów jest 
teren wzdłuż rzeki Strzegomki, od 
ul. Świdnickiej do końca ul. Dolnej. 
Planujemy wzdłuż rzeki wykonać 
utwardzone alejki, wyniesione 
przejścia dla pieszych, elementy 
małej architektury w tym m. in.: 
fontanny, urządzenia zabawowe, 
urządzenia linowe, ławki, kosze 
na śmieci i psie odchody, ogrodze-
nia, nasadzenia drzew i krzewów, 
oświetlenie parkowe, monitoring, 
instalacje wodociągowe i kanali-
zacyjne w zakresie doprowadzenia 
i odprowadzenia wody do elemen-
tów małej architektury, a  także 
wymianę nawierzchni parkingów 
i chodników.

Łukasz: witam panie burmistrzu! 
w związku z artykułem z uprzed-
niego numeru gazety nt. remontu 
muru cmentarza pw. św. mikołaja 
nasuwa mi się jedno pytanie. czy 
tynkowanie tego muru będzie do-
kończone przez firmę, czy zostanie 
tak jak jest, w połowie kamienny? 
Pochwalić należy odrestaurowanie 
bramy i kolumn znajdujących się 
przy niej, jednak mur nie wygląda 
ani schludnie, ani profesjonalnie, 
szczególnie te skośne „ścięcie” tynku, 
jakby komuś materiałów zabrakło 
na kontynuację zadania. na ten cel 
firma wzięła niemałe pieniądze, 
a zrobiła tylko połowę swojej pracy. 

Cała rekonstrukcja muru była 
wykonywana pod dyktando kon-
serwatora zabytków i tak już zo-
stanie. Ja się cieszę, że wizerunek 
miasta się zmienił. 

włodzimierz: witam. często by-
wam u  rodziny we wrocławiu 
i dowiedziałem się, że zostały tam 
zniesione opłaty za parkowanie 
w  soboty, gdyż okazały się one 
niezgodne z prawem, w sprawę 
wszedł nawet prokurator. kie-

dy zostaną zniesione w naszym 
mieście? 

Już zostały zniesione uchwałą 
Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 
2016 r.

Piotr: Panie burmistrzu, oto ar-
tykuł z onet.Pl. jak widać, nie 
trzeba czekać z decyzją sądu w tej 
sprawie, a można wziąć przykład 
z większych miast.

Rada Miejska w  Strzegomiu 
podjęła uchwałę o niepobieraniu 
opłaty w soboty w dniu 22 czerwca 
2016 r. W tej chwili zatwierdzony 
został w Starostwie Powiatowym 
w Świdnicy nowy projekt oznako-
wania Strefy Płatnego Parkowania, 
gdzie będą informacje o obowiązku 
płatności od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00-18.00.

edek: Proszę interweniować 
w sprawie wywozu śmieci - segre-
gowane są odbierane bardzo rzadko 
i niezgodnie z harmonogramem. 
kontenery na plastiki są przepeł-
nione, worki walają się po okolicy.

Każda wspólnota, właściciel bu-
dynku powinien posiadać dwa po-
jemniki lub kontenery na odpady 
suche (gdzie rzuca się też plastiki) 
i zmieszane. W przypadku dalsze-
go zaśmiecania pojemników na 
plastiki odpadami komunalnymi, 
będą one sukcesywnie likwido-
wane, natomiast zostaną tylko 
pojemniki na szkło. Właściciele 
nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych oraz wspólnoty, 
które nie będą posiadać dwóch 
pojemników dostosowanych do 
własnych potrzeb, będą obciążane 
ceną 21 zł od osoby, jak za odpady 
niesegregowane. Powtórzę, za 
ilość pojemników odpowiada-
jących zapotrzebowaniu odpo-
wiada wspólnota mieszkaniowa 
lub właściciele nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych.

wioleta: kiedyś już o  tym pisa-
łam, widocznie nie zostało nic 
zrobione w  tej sprawie z  pana 

strony. jakim prawem na ul. 
kochanowskiego zuk wywozi 
śmieci o godzinie 4:30 rano i budzi 
przy tym mieszkańców? z tego, 
co wiem mają prawo wywozić je 
dopiero od godz. 6:00 i proszę mi 
nie pisać o upałach, bo upałów nie 
ma! Pragnę poinformować, że je-
śli takie sytuacje będą się zdarzały 
częściej, zgłoszone to zostanie do 
innej instytucji, również to, że 
pan poinformowany o  tym nie 
reaguje.

Po uzyskaniu danych od Zakła-
du Usług Komunalnych w Strze-
gomiu Sp. z  o.o. informuję, że 
wcześniejsza godzina odbioru 
odpadów zmieszanych z boksów 
zdarzała się sporadycznie i była 
związana z awarią samochodów-
-śmieciarek. Informuję, że od 
dnia dzisiejszego odbiór odpa-
dów z w/w ulicy będzie odbywać 
się od godziny 6:00 rano. Za 
dotychczasowe nieudogodnienia 
serdecznie przepraszamy.

zygmunt: Panie burmistrzu mam 
pytanie, dlaczego podczas budowy 
chodnika i ścieżki rowerowej przy 
ul. Promenada koło ogrodów zli-
kwidowano dwie ławki. Prosimy 
o  przywrócenie poprzedniego 
stanu ławek, zwłaszcza my ludzie 
starsi, dla których te ławki były 
bardzo potrzebne. Pozdrawiam 
i liczę na pozytywne załatwienie 
naszej prośby.

Szanowny panie! Będzie tyl-
ko o 1 ławkę mniej i myślę, że 
będziecie państwo mieli gdzie 
wypoczywać. W  projekcie zo-
stały ustawione symetrycznie 
i  dlatego tak wyszło. Jeśli rze-
czywiście tych ławek będzie 
brakowało, to dostawimy. Mam 
nadzieję, że przebudowa się po-
doba. Ul. Promenada to będzie 
jedno z najpiękniejszych miejsc 
w Strzegomiu. Bardzo się cieszę 
z  tej inwestycji. Mam nadzie-
ję, że działkowicze zadbają po 
remoncie o  odpowiednią ilość 
kontenerów na śmieci i nie będą 

ich wrzucać do koszy przy ław-
kach, tak jak to było do tej pory. 

kryspin: witam jestem na wa-
kacjach w  strzegomiu i  widzę 
ogromne zmiany w mieście, lecz 
jedno co mnie nurtuje, to hałdy 
śmieci przy i w okolicy śmietni-
ków. Proszę zwrócić uwagę firmie 
zajmującej się ich wywozem, aby 
regularnie je wywoziła /może na-
leży ją kontrolować jak wykonuje 
usługę/, bo chociaż z pojemników 
jakoś wywożą, to pozostawione 
stare wersalki, sprzęt Agd i rtV 
nie przysparzają estetyki. Pomimo 
pańskich starań z ogólnym wy-
glądem miasta widok śmietników 
wszystko to niweczy. Pozdrawiam.

Dziękuję za to pytanie. Dziękuję 
też za zauważenie zmian w mie-
ście. Najczęściej o  nich mówią 
przyjezdni. Ja swoje uwagi kieruję 
nie w stronę firmy, która wywozi 
śmieci, ale w kierunku mieszkań-
ców i wspólnot mieszkaniowych. 
Ustawa śmieciowa obowiązuje już 
ponad 3 lata, a dużo mieszkańców 
dalej nie wie, że obowiązkiem 
wspólnoty jest zabezpieczenie 
odpowiedniej ilości pojemników 
i  segregacja śmieci. W okolicach 
Rynku mieszkańcy prawie w ogóle 
nie segregują śmieci. Podjęliśmy 
mocne działania co do koniecz-
ności budowy zamykanych boksów 
dla każdej wspólnoty, co ostatecz-
nie załatwi sprawę. Przekazujemy 
nieodpłatnie grunt pod boksy. 
Wśród mieszkańców obowiązuje 
jednak zasada, że śmieci nie są moje 
i niech sobie leżą gdzie chcą i oby 
jak najdalej ode mnie. Jest ustalo-
ny grafik wywozu tzw. odpadów 
wielkogabarytowych, czyli mebli 
i  innych dużych elementów, ale 
kto tego przestrzega?! Wystawia 
się kiedy chce i tyle. A powinno się 
odwieźć do ZUK-u, gdzie zbierane 
są właśnie te odpady. Niestety tak 
jest, ale widać już dobre przykłady, 
jak choćby Osiedle Goczałkowskie. 
Niedługo zobaczymy tez dobre 
przykłady w centrum miasta. 

W sołectwie Rusko, 30 lipca 
br., odbył się „Festyn rodzin-
ny”. Konkursy i  zabawy dla 
mieszkańców tej miejscowo-
ści zorganizowali i prowadzili 
pracownicy Strzegomskiego 
Centrum Kultury. 

- Odwiedzili nas strażacy 
z  OSP Jaroszów. Był pokaz 
umie jętnośc i  oraz  kąpie l 
w  pianie. Wszyscy bawili 
się wesoło przy muzyce DJ 
Damiana, podjadając bigos 

i  kiełbaski z  grilla. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas 
władze samorządowe Strze-
gomia oraz ks. proboszcz 
Marek Kr ysiak . W  imie-
niu organizatorów dzięku-
ję wszystkim za przybycie. 
W  sposób szczególny dzię-
kuję sponsorom, dzięki któ-
rym nasza impreza mogła się 
odbyć – podkreśla Urszula 
Łata, sołtys Ruska. 

red

radosna zabawa w rusku!
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Strzegomscy radni w  dro-
dze uchwały zwiększyli plan 
wydatków zadania inwesty-
cyjnego pn. „Morawa – droga 
dojazdowa do gruntów rol-
nych” o  kwotę w  wysokości 
65 tys. zł z  powodu wyższej 
kwoty oferty w postępowaniu 
przetargowym od kwoty za-

planowanej. Całościowy koszt 
robót budowlanych wyniesie 
ok. 440 tys. zł. – Wspólnie 
podjęliśmy decyzję, by dro-
ga dojazdowa do gruntów 
rolnych w  Morawie została 
wybudowana jeszcze w  tym 
roku ze względu na orga-
nizację mistrzostw Europy 

w WKKW, które odbędą się 
w  2017 r. – poinformował 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. Dodajmy, 
że drogi dojazdowe do pól 
ułatwiają również dotarcie do 
wielu posesji, które znajdują 
się w ich sąsiedztwie.

Na piątkowej sesji wpro-
wadzono również dodatkowe 
– wcześniej nieplanowane 
- zadanie inwestycyjne pn. 
„Modernizacja pomieszczenia 
kuchennego w  Publicznym 
Przedszkolu nr 3 w  Strze-
gomiu” w  wys. 45 tys. zł. 
– W  trakcie wykonywania 
podłogi w pomieszczeniu ku-
chennym w PP nr 3 w Strze-
gomiu okazało się, że zacho-
dzi pilna potrzeba wymiany 
rur kanalizacyjnych, płytek 
ściennych oraz instalacji elek-
trycznej. Do prawidłowego 
wykonania podłogi potrzebne 
jest wcześniejsze wykonanie 
w/w  robót budowlanych – 
wyjaśniał zastępca burmi-
strza, Wiesław Witkowski. 

TW

O czym była lipcowa sesja? 
Dzięki uchwale wyremontowane zostaną drogi dojazdowe do pól, które ułatwiają również mieszkańcom dotarcie do swoich wielu posesji znajdujących się w sąsiedztwie

Kto bliżej interesuje się histo-
rią Strzegomia, wie zapewne, 
że nasze miasto słynęło kiedyś 
ze smacznego piwa, które 
znane było na całym Śląsku 
i w Europie pod nazwą „białe 
pszeniczne”. 

Jak podaje Krzysztof Ka-
szub, radny Rady Miej-
skiej w  Strzegomiu, 
n i e s t r u d z o n y 
badacz dziejów 
i   eksplorator, 
„b ia łe  psze-
niczne” z y-
skało dużą 
popularność 
już w  XIII 
w. i  do po-
łowy XVII 
królowało na 
stołach jako 
„zacny tru-
nek”. Przy-
czyną spadku 
popularności 
naszego piwa 
była wojna „trzydziestoletnia”, 
która zrujnowała dorobek ludz-
kości, w tym też Strzegom. 

Krzysztof Kaszub wielo-
krotnie podejmował próbę 
odnalezienia przepisu na „białe 
pszeniczne”, jednak – jak sam 
podkreśla – nie było to łatwe 
zadanie. – Przewertowałem 
sporo kart średniowiecznych 
dokumentów i  nigdzie nie 
mogłem trafić na słynną re-
cepturę. Wiele lat poszukiwań 
nie dawało żadnych rezultatów 
– mówi. – Przełom nastąpił 
w ubiegłym roku, gdy podczas 
mojej wizyty w  czeskim ar-
chiwum przekazano mi doku-
ment po łacinie z oryginalnym 
przepisem na złocisty trunek 
ze Strzegomia. Mojej radości 
nie było końca – wspomina 
Krzysztof Kaszub. 

Następnie przyszła kolej na 
poszukiwanie browaru lub 
osoby, która zechciałaby od-
tworzyć właściwości „białe-
go pszenicznego”. – Niestety, 
wszelkie próby jego warzenia 

były nieskuteczne. 
Mówiąc wprost, 
nie udawało się 
odtworzyć ani 
smaku, ani jego 
aromatu. Zosta-
wiłem to na kilka 

miesię-
cy - z nadzieją, że prędzej czy 
później uda mi się to jednak 
zrealizować. Przecież byłem już 
tak blisko wymarzonego celu – 
mówi strzegomski badacz. 

Na początku tego roku do 
Krzysztofa Kaszuba zadzwonił 
kolega z pytaniem, czy nie zna 
przepisu na białe strzegom-
skie piwo, bo chętnie by je 
nawarzył. Jak się okazało, był 
on domowym browarnikiem. 
- Zdradziłem mu przepis 
na jego wyłączność, z  proś-
bą o  nierozpowszechnianie 
receptury. A  już na początku 
lipca przekazał mi wspaniałą 
wiadomość, że w końcu dopiął 
swego i odtworzył oryginalne 
strzegomskie piwo. Gdy go 
skosztowałem, a  na co dzień 
praktycznie w  ogóle nie piję 
piwa, bardzo mi posmakowało. 
Wierzę, że już niedługo stanie 
się ono ponownie ogólno-
dostępnym napojem Ziemi 
Strzegomskiej – podsumowuje 
radny. 

TW

reaktywacja „pszenicznego”

Rolnik z zamiłowania, wielki 
społecznik. O wsi i  jej proble-
mach, ale także o wspaniałych 
mieszkańcach, mógłby rozma-
wiać godzinami. – Od początku 
bycia radnym zależało mi na tym, 
by podnieść rangę wsi. Staram 
się angażować radnych z pozo-
stałych komisji, by wspólnymi 
siłami rozwiązywać problemy 
naszych sołectw. Przynosi to już 
pewne efekty. Wsie są równie 
ważne jak miasto – podkreśla 
Andrzej Szczepanik. – Warto 
podkreślić, że w radzie jest aż 4 
sołtysów (także Stanisława Gór-
ska z Olszan, Tomasz Jeziorski 
z Kostrzy i Zdzisław Kudyba ze 
Strzegomia – dop. red.). To jest 

dobry czas dla naszych sołectw 
– dodaje. 

Andrzej Szczepanik pełni także 
funkcję zastępcy przewodniczą-
cego Gminnej Spółki Wodnej 
Strzegom i jest jednym z najwięk-
szych specjalistów w dziedzinie 
utrzymania i konserwacji urządzeń 
melioracji wodnych. Ponadto stara 
się pozyskiwać środki finansowe 
z zewnątrz na regulację potoków 
zlokalizowanych w gminie Strze-
gom. Mocno angażuje się w spra-
wy związane z  remontem dróg 
powiatowych, które w większości 
znajdują się na terenach wiejskich. 
Uważa, że są to problemy wyma-
gające natychmiastowego działania 
i ścisłej współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Świdnicy. Stale 
monitoruje kwestie kanalizowania 
kolejnych wsi – m. in. ostatnio 
w Modlęcinie. Liczy na kolejne 
środki z Unii Europejskiej, dzięki 
którym nasze wsie będą się dalej 
rozwijać.

Dużym sukcesem, jak pod-
kreśla Andrzej Szczepanik, była 
organizacja w styczniu br. Kon-
gresu Odnowy Wsi. Wzięły 
w nim udział Grupy Odnowy 
Wsi wraz ze swoimi liderami 
z  terenu naszej gminy oraz 
zaproszeni goście. Gospoda-
rzem spotkania był burmistrz 

Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
– To było bardzo dobre mery-
torycznie spotkanie, na którym 
mogliśmy dowiedzieć się o wielu 
nowych rozwiązaniach dla wsi – 
m. in. o tematycznych wioskach. 
Wierzę, że przynajmniej jedna 
w  naszych wsi stanie się taką 
wioską tematyczną, co podniesie 
jej rangę i wpłynie na większą 
niż do tej pory promocję. 

Radny Andrzej Szczepanik 
uważa, że choć sporo jest jeszcze 
do zrobienia, to wiele spraw idzie 
we właściwym kierunku.

TW

Wie jak podnieść rangę wsi
Prezentujemy sylwetki radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu. Tym razem jest Andrzej Szczepanik

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu spotkali się na krótkiej, 
wakacyjnej sesji (29.07), by przegłosować zmiany w budżecie 
gminy Strzegom.

Andrzej Szczepanik jest radnym Rady 
Miejskiej w Strzegomiu oraz sołtysem 
Tomkowic. Pracuje na co dzień w dwóch 
komisjach: przewodniczy Komisji ds. Wsi 
i jest członkiem Komisji Rewizyjnej. 
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Program kolonii był nie-
zwykle atrakcyjny. Dzięki 
wspaniałej pogodzie koloniści 
niemal codziennie kąpali się 
w  morzu, opalali się i  bawili 
na plaży, uczestniczyli też 
w  ciekawych zajęciach: ar-
tystycznych, plastycznych, 
sportowych i  muzycznych. 
Wspólne spędzanie czasu było 
okazją do nauki współpracy 
w grupie, rozwiązywania kon-
fliktów, tolerancji, odpowie-
dzialności i  samodzielności. 
Były też manewry wojskowe, 

zabawy na plaży, zajęcia na 
ściance wspinaczkowej, zjazdy 
na tyrolce, dyskoteki i ognisko.

- W czasie kolonii nie mogło 
zabraknąć wycieczek. W Trzę-
saczu obejrzeliśmy ruiny ko-
ścioła, którego zabrało morze, 
a  jego legendarną historię 
poznaliśmy w multimedialnym 
Muzeum na Klifie. Weszliśmy 
też na pobliską latarnię morską 
w Niechorzu. W Międzyzdro-
jach odwiedziliśmy Muzeum 
Figur Woskowych, Planeta-
rium, Aleję Gwiazd i  molo. 

W Bałtyckim Parku Miniatur 
odbyliśmy pieszą podróż wokół 
basenu Morza Bałtyckiego 
i  odwiedziliśmy kilkanaście 
nadbałtyckich miejscowości 
– oczywiście w  miniaturze. 
W  Kołobrzegu zdobyliśmy 
kolejną Latarnię Morską, wi-
dzieliśmy Pomnik Zaślubin 
z Morzem i niezwykłe Miasto 
Myszy, w  którym żyje ponad 
500 malutkich gryzoni. Nieza-
pomniane wrażenia przyniósł 
rejs statkiem po Bałtyku. Wy-
cieczki do Parku Dinozaurów 
i do Western City dostarczyły 
także niemałych emocji. Była 
jazda konno, rodeo na byku, 
strzelanie z  łuku, beczkowóz 
i  wiele innych atrakcji, prze-
żyliśmy tam również napad na 
bank. Na pamiątkę z  kolonii 
wszyscy przywieźliśmy zdjęcia 
we własnoręcznie zdobionych 
ramkach, płytę DVD ze zdję-
ciami i nagrody za zdobywane 
sprawności – mówią uczestnicy 
kolonii. 

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania burmistrzo-
wi Strzegomia - Zbigniewowi 
Suchycie za dofinansowanie 
kolonijnego pobytu w Pogorzelicy.

red

kolonia z „copernicusem”
Wspólne spędzanie czasu było okazją do nauki współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, tolerancji, odpowiedzialności i samodzielności

W ostatnim okresie uczestnicy 
Dziennego Domu Pobytu „Se-
nior-Wigor” w Strzegomiu wzięli 
udział w  dwóch wycieczkach. 
Pierwsza odbyła się do Afryka-
rium we Wrocławiu, druga - nad 
zalew w Mściwojowie. 

Środowisko wodne czarnego 
lądu na terenie Afrykarium zro-
biło na naszych seniorach duże 
wrażenie, zaś Głębiny Kanału 

Mozambickiego, gdzie występują 
rekiny, płaszczki i inne duże ryby 
pelagiczne, pozwoliły przenieść 
się w wyobraźni do innego świata. 

- Strzegomianie spędzili 
również miły czas w otoczeniu 
Zalewu w Mściwojowie, gdzie 
grillowali, wędkowali i  spacero-
wali po lesie. Pozwoliło to im na 
odpoczynek, a czas umilały rów-
nież gromkie śpiewy biesiadnych 
utworów. Wyjazd sprawił wiele 

radości i na pewno wiemy, 
że jeszcze raz wrócimy tam 
w tym sezonie – informuje 
Anna Jarosińska, kierownik 
Dziennego Domu Pobytu 
„Senior-Wigor” w  Strze-
gomiu.

red

Wycieczki naszych seniorów
W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” podajemy najważniejsze daty w kalendarzu szkolnym 2016/17.

- Planując taką trasę chciałoby 
się zadać pytanie retoryczne, czy 
to aby trafny wybór miejscowości, 
czy zwiedzane obiekty wzbudzą 

nasze zainteresowanie. Jednak nie 
zawiedliśmy się - mówi Eugenia 
Zasińska, przewodnicząca oddzia-
łu Związku w Strzegomiu. Grupa 

zwiedziała zamek Piastów Śląskich 
w Brzegu, zbudowany przez Bolka 
I Świdnickiego, zwany „śląskim 
Wawelem”, Henryków – będący 

kolebką języka polskiego oraz 
zamek w Oławie. Przed strzego-
mianami kolejne wyprawy. 

red

kolejna wyprawa strzegomskich emerytów
Grupa zwiedziała m.in. zamek Piastów Śląskich w Brzegu, zbudowany przez Bolka I Świdnickiego

Członkowie strzegomskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spędzili wspaniałe chwile 
na wycieczce szlakiem śląskich zamków piastowskich. 

Znad morza wróciła grupa 43 uśmiechniętych i opalonych kolonistów, którzy spędzili 12 
dni na kolonii zorganizowanej w Pogorzelicy przez Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus”. 

Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy PSP 2 w Strzegomiu po raz 
kolejny zorganizowało także półkolonię, w której wzięło udział aż 180 
uczniów ze strzegomskich szkół i przedszkoli. Program czterotygodnio-
wej półkolonii był niezwykle atrakcyjny, obfitował w mnóstwo wycieczek 
autokarowych i pieszych.

kalendarz szkolny 2016/17

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2016 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.

3. Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2017 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 30 czerwca 2017 r.

6. Ferie letnie 1 lipca – 31 sierpnia 2017 r.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto był autorem muzyki do filmu „Ziemia obiecana”?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną 
wejściówkę na dowolnie wybrany film wyświetlany w najbliższy weekend tj. 06-07 
sierpnia br.
Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury 
- sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwi-
sko i numer telefonu. W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

„Bardzo fajny gigant”
6 sierpnia, godz. 17.00
7 sierpnia, godz. 17.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 12 zł + 
okulary 3D wielokrotnego użytku – 4,50 zł

„Iluzja 2”
6 sierpnia, godz. 20.00 
7 sierpnia, godz. 20.00 
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 12 zł

„Epoka lodowcowa – mocne uderzenie”
27 sierpnia, godz. 17.00
28 sierpnia, godz. 17.00 

bilety: normalny 10 zł/ ulgowy 10 zł + 
okulary 3D wielokrotnego użytku – 4,50 zł

„Geniusz”
27 sierpnia, godz. 20.00 
28 sierpnia, godz. 20.00 
bilety: normalny 10 zł/ ulgowy 10 zł

co w kinie sck

W  tym roku Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru 
w  Strzegomiu ma swoje 
25-lecie. W dniach 11 - 14 
sierpnia 2016 r. Strzegom 
odwiedzą grupy ze Słowa-
cji, Tajwanu, Chor wacji, 
Serbii, Włoch, Rumunii 
i Polski. Gospodarzem fe-
stiwalu będzie tradycyjnie 
zespół „Kostrzanie” z  Ko-
strzy. Oto krótka historia 
tego święta. 

I koncert “Przyjaciele 
Kostrzan” - czerwiec 1992 r. – 
Rynek Strzegom

Koncert został zainicjowa-
ny przez Zespół Folklorystycz-
ny „Kostrzanie” działający przy 
Strzegomskim Centrum Kultury 
z okazji 750-lecia nadania praw 
miejskich miastu Strzegom. 

II strzegomskie spotkania 
z folklorem - 10-12 września 
1993 r. 

Pojawił się pierwszy znak gra-
ficzny imprezy – pawie piórko 
w  tle panorama Strzegomia. Po 
raz pierwszy Strzegomskie Cen-
trum Kultury nawiązało współ-
pracę z  Polską Sekcją CIOFF 
(Międzynarodowa Rada Sto-
warzyszeń Folklorystycznych, 
Festiwali i  Sztuki Ludowej). 
„Strzegomskiemu Świętu z Folk-
lorem” towarzyszyły warsztaty 
artystyczne dotyczące polskich 
tańców narodowych prowadzone 
przez ekspertów Polskiej sekcji 
CIOFF. 

III Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 12-15 sierpnia 1994 r. 

Nazwa Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru wzięła się 
z faktu coraz większego udzia-

łu zespołów zagranicznych. 
Natomiast cyfra w nazwie wy-
nikała z  tego, że impreza była 
kontynuacją imprez z  lat po-
przednich. 

IV Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 11-15 sierpnia 1995 r.

Po raz pierwszy Strzegomski 
Festiwal pojawia się w Między-
narodowym Kalendarzu Festiwali 
Folklorystycznych i Sztuki Lu-
dowej. Pierwszy raz na festiwalu 
pojawiły się gadżety: koszulki 
z napisem „Kocham Strzegom”, 
foldery i widokówki o Strzego-
miu. 

V Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 8-11 sierpnia 1996 r. 

Po raz pierwszy zespoły otrzy-
mały dyplomy uczestnictwa 
w  festiwalu i  okolicznościowe 
upominki. 

VI Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 14-17 sierpnia 1997 r.

Na wniosek Rady Artystycznej 
przeniesiono koncerty festiwalo-
we na Stadion OSiR, gdzie umiej-
scowiono dwie sceny festiwalowe. 
Rada Artystyczna zatwierdziła 
wzór nowego logo festiwalu – 
„kogutka”. 

VII Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 11-16 sierpnia 1998 r. 

Po raz pierwszy przygoto-
wano trzy estrady: główna na 
górnej płycie boiska stadionu 
OSiR, mniejsza na polu namio-
towym OSiR oraz w  Rynku, 
gdzie odbywały się krótkie 
koncerty w formie zwiastunów 
programu poszczególnych ze-
społów. Organizatorzy festiwa-
lu po raz pierwszy wydali folder 
i  pierwszy numer „Kuriera 
Festiwalowego”. 

VIII Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 12-15 sierpnia 1999 r. 

Po raz pierwszy - defilada ze-
społów, odegranie hymnu Europy 
i sygnału festiwalowego. Burmistrz 
Miasta i Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu podej-
mują zespoły w sali obrad Urzędu 
Miejskiego. Koncerty festiwalowe 
zostały symbolicznie biletowane. 
Wśród osób nabywających bilety 
rozlosowano atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. 

IX Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 10-13 sierpnia 2000 r.

Po raz pierwszy - Rynek Świata, 
gdzie mieszkańcy Strzegomia 
mieli możliwość degustacji potraw 
narodowych uczestniczących w fe-
stiwalu zespołów. 

X Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru 9-12 sierpnia 2001 r. 

W  czasie koncertu galowego 
Sekretarz Polskiej Sekcji CIOFF 
- Edward Błażek wręczył orga-
nizatorom CERTYFIKAT. Tym 
samym festiwal został uznany jako 
jeden z najlepszych festiwali folklo-
rystycznych w Europie. Doceniono 
poziom organizacyjny i artystyczny 
imprezy. 

XI Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 8-11 sierpnia 2002 r. 

Po raz pierwszy gospodarzem 
wszystkich koncertów festi-
walowych była znana i  lubiana 
prezenterka polskiego Radia 
Wrocław – Małgorzata Majeran-
-Kokot. 

XII Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 5-10 sierpnia 2003 r. 

Największy podziw w czasie fe-
stiwalu wzbudzał zespół młodych 
Kozaków z Kubania oraz młodzie-
żowy zespół z Węgier. 

XIII Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru - 10-15 
sierpnia 2004 r.

Po raz pierwszy zespoły uczest-
niczące w  festiwalu odśpiewa-
ły wspólnie „Szła dzieweczka 
do laseczka”. Rada Artystyczna 
doceniła wysiłki i  zaangażowa-
nie organizatorów festiwalu oraz 
wsparcie finansowe i organizacyjne 
samorządu. 

XIV Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 9-14 sierpnia 2005 r. 

Podczas niedzielnego koncertu 
galowego eksperci polskiej sekcji 
CIOFF podsumowali występy ze-
społów festiwalowych pod kątem 
przekazywanych w nich wartości 
kulturowych i  folklorystycznych 
ich krajów. 

XV Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 8-13 sierpnia 2006 r. 

Na sześć dni Strzegom stał się 
wielonarodowym miastem. Na fe-
stiwalowej scenie zaprezentowało 
się 7 zespołów zagranicznych i 7 
polskich. 

XVI Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 7-12 sierpnia 2007 r.

Przez kilka dni Strzegomiem 
rządziły dźwięki muzyki folklo-
rystycznej w wykonaniu zespo-
łów z  Kanady, Chinese Taipei, 
Ukrainy, Niemiec, Serbii, Wę-
gier, Rumunii, Rosji i  Włoch. 
Nie zabrakło również naszych 
rodzimych grup – „Kostrzan”, 
„Goczałkowian”, „Lachów” czy 
„Olszaniaków”. 

XVII Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 12-17 sierpnia 2008 r. 

Większość koncertów festiwa-
lowych odbyła się w hali sportowej 
OSiR ze względu na ulewne 
deszcze. 

XVIII Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru - 11-16 
sierpnia 2009 r. 

Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru na dobre już wpisał się 
w krajobraz Strzegomia, zyskując 
sobie wierną publiczność. 

XIX Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 10-15 sierpnia 2010 
r. 

Na festiwalowej scenie, przed 
strzegomską publicznością, 
zaprezentowały się zespoły 
z  Meksyku, Ukrainy, Słowenii, 
Węgier, Włoch, Kaszub i Korei. 
Nie zabrakło również naszych 
„Kostrzan”. Artyści zachwycili 
pięknymi, barwnymi stroja-
mi i  zaprosili strzegomian do 
wspólnej zabawy. Ostatnim 
akcentem tego dnia był pokaz 
sztucznych ogni. 

XX Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 9-14 sierpnia 2011 r. 

XX Jubileuszowy Festiwal 
Folkloru. W ciągu 19 lat Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Folkloru nasze miasto od-
wiedziło 337 zespołów folk-
lorystycznych z  49 krajów 
sześciu kontynentów. Pre-
zentowały one różnorodne 
formy folkloru: od obyczajów 
Dalekiego Wschodu, krajów 
Afryki, Ameryki Północnej 
i  Południowej, aż po Anty-
pody oraz prawie wszystkich 
krajów Europy. To również 
13 300 wykonawców, 550 
godzin koncertów i 4 miesiące 
festiwalowe, 270 000 widzów 
bezpośrednich. 

XXI Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru - 7-12 sierpnia 2012 r. 

Tradycje festiwalowe są nadal 
kontynuowane. Po raz pierwszy 

imprezy towarzyszące festiwa-
lowi odbywają się także w CAS 
Karmel w Strzegomiu.

XXII Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru - 7-11 
sierpnia 2013 r.

Jak co roku, festiwal przycią-
gnął tłumy ludzi, którzy z  za-
ciekawieniem przyglądali się 
występom zespołów: z Brazylii, 
Paragwaju, Serbii, Tajwanu, Tur-
cji, Ukrainy, Węgier oraz z Polski 
– z Dolnego Śląska. 

XXIII Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru – 6-10 
sierpnia 2014 r.

- Ten festiwal w ciągu tych 23 
lat pokazał, że idzie dobrą drogą, 
a nie idzie w kanał – powiedział 
w trakcie trwania MFF Edward 
Błażek z Polskiej Sekcji CIOFF. 
Jego opinia nie była odosobniona.

XXIV Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru – 5–9 
sierpnia 2015 r.

Festiwal po wielu latach powró-
cił na strzegomski Rynek, gdzie 
rodziła się impreza. Dla więk-
szości publiczności, a zwłaszcza 
dla dzieci, sporą atrakcją był 
niezwykle widowiskowy występ 
4-osobowego zespołu z Nowej 
Zelandii.

Maria Czubaszek zwierza 
się ze swojego życia, bez wsty-
du, zażenowania i  poczucia 
winy. Pokazuje niespotykany 
dystans do własnej osoby. 
To właśnie czyni tą książkę 
wy jątkową. Czubaszkowa 
miała inny system wartości 
niż przeciętny Polak. Pisze, 
że najlepiej czuje się sama ze 
sobą, do kina nie chodzi, bo 
nie można tam palić, a oglą-

danie f i lmu bez 
papierosa jest bez 
sensu. Uważa, że 
miłość i   seks są 
przereklamowa-
ne. Nie lubi dzie-
ci, nie obchodzi 
świąt, nie umawia 
się na spotkania 
z koleżankami - bo 
ich nie ma – nie 
lubi kobiet, uważa 
je za nieszczere. 
Nie lubi podróżo-
wać, urlop spędza 
przed telewizorem. 
Uwielbia palić pa-
pierosy, pisze, że 
„młodość musi się 
wyszumieć, a  sta-
rość musi się wy-
palić”. Imponujące 
jest to, że autorka głośno 
mówi to, co myśli, nie bojąc 
się konsekwencji. Przedsta-
wia swój stosunek do religii, 
rodziny, polityki i polityków. 
Czy mówi to, co większość 
ludzi myśli, ale boi się w tak 
otwarty sposób o  tym roz-

mawiać? Maria Czubaszek – 
kobieta, która pozwoliła sobie 
na bycie sobą. 

Każdemu życzę dużo dy-
stansu do siebie, a ta książka 
Wam w tym pomoże. 

katarzyna Wójcik 
Biblioteka Publiczna miasta 

i Gminy strzegom

   mFF – krótka historia

kobieta z dystansem do siebie

Pierwsza edycja była koncertem Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie” z okazji 750-lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom

Nasi bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Nienachalna z urody”

Polecam Państwu książkę wyjątkową, ciekawą 
i  niezwykle szczerą – jak to się mówi „szczerą 
aż do bólu”. 

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl
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Na półmetku znajduje się 
remont czynnej stacji wraz 
z  modernizacją technologii 
uzdatniania wody w Żelazowie.

W wyniku przeprowadzonych 
dotychczas robót zlikwidowano 
pomieszczenie socjalne, a także 
przebudowano pomieszczenie 
sanitariatu. Wewnątrz budyn-
ku postawiono nowe ścianki 
działowe, tak aby pomiesz-
czenia dozowania reagentów 
spełniały obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ponadto wykonano fundamen-
ty pod nowo zaprojektowane 
dwa ciągi technologiczne (4 

filtry), które wkrótce zostaną 
dostarczone na plac budowy. 
Równolegle trwają prace to-
warzyszące polegające na wy-
mianie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej i elektrycznej.

- Pomimo trwającego re-
montu, mieszkańcy Żółkiewki, 
Żelazowa, Kostrzy, Goczał-
kowa, Goczałkowa Górnego 
i  Godzieszówka zaopatrywani 
są w wodę dzięki wyniesionej na 
zewnątrz budynku technologii 
zastępczej – podkreśla Dorota 
Borkowska, prezes spółki WIK 
w Strzegomiu.

red

W lipcu br. Spółka Wodociągi 
i  Kanalizacja w  Strzegomiu 
dokonała, z  materiału otrzy-
manego od gminy Strzegom, 
częściowego remontu drogi 
gruntowej w Olszanach.

Konieczność przeprowadze-
nia tych prac wynikła z  faktu 
poruszania się po tej drodze 
ciężkiego transportu zwią-
zanego z  odwiertem nowej 
studni awaryjnej 11B, będącej 

dodatkowym źródłem wody na 
ujęciu w Olszanach, z którego 
zaopatrywanych jest łącznie 13 
miejscowości, w tym Strzegom.

- Kolejne prace naprawcze 
polegające m. in. na zniwelo-
waniu kolein oraz uzupełnieniu 
drogi kruszywem będą w nie-
długim czasie kontynuowane 
– wyjaśnia Dorota Borkowska, 
prezes strzegomskiej spółki 
WiK. 

Prace zgodnie z planem

remont drogi do studni

- W  naszej wsi w  ostatnim 
czasie nastąpiły wielkie zmia-
ny. Mamy nowe dwie drogi, 
nowe chodniki, nową instala-
cję elektryczną całej wsi wraz 
z  głównym transformatorem, 
kanalizację, przepompownię 
wody oraz obecnie nowo budo-
waną stację uzdatniania wody 
pitnej. To dużo jak na małą 
wieś – mówi Andrzej Kow-
szyn. - Z  funduszu sołeckie-
go na inwestycje w  ostatnich 
trzech latach przeznaczyliśmy 
kwotę 13.500 złotych. Za tę 
sumę zbudowano przyłącze 
energetyczne na placu zabaw 
i nowy przystanek autobusowy. 
W  realizacji na ten rok jest 
remont placu zabaw Do cy-
klicznych zadań finansowanych 
z funduszu należą także czyny 
społeczne, Dzień Dziecka 
i Mikołajki - wylicza sołtys. 

Jednak potrzeb do realiza-
cji jest wiele. Mieszkańcom 
bardzo brakuje nam domu 
wiejskiego, w którym mogliby 
się spotykać i realizować swoje 
pomysły oraz dobrej drogi do-
jazdowej ze Strzegomia do wsi. 

- Jestem bardzo zadowolony 
z  dbałości burmistrza i  Rady 
Miejskiej o stały rozwój gminy 
w każdej dziedzinie. Wystarczy 
powiedzieć, że ktoś kto kilka lat 
wstecz wyjechał ze Strzegomia, 
dzisiaj już tamtego miasta 
nie znajdzie ...bo to inne, 
nowe, czyste i ciągle na lepsze 

zmienione miasto. Dotyczy to 
również wsi czego przykładem 
jest Goczałków Górny – pod-
sumowuje Andrzej Kowszyn. 

Skrzynki z  kwiatami rada 
sołecka wraz z  panią sołtys 
ustawiła również w całej wsi – 

przy wjazdach, wlotach uliczek, 
na skwerach i  przystankach 
autobusowych. Do dekora-

cji wykorzystano skrzynki po 
jabłkach. – Kwiaty radują oczy, 
wywołują uśmiech na twarzy 

i  świadczą o  naszej dbałości 
o  naszą wieś – podsumowuje 
Stanisława Górska.

złoty pociąg pełen kwiatów w Olszanach

W Goczałkowie Górnym wiele się ostatnio dzieje, ale dużo rzeczy jest także do zrobienia

Piękne dekoracje z pojawiły się przy wjazdach, wlotach uliczek, na skwerach i przystankach autobusowych

Tak zmieniają się nasze wsie – Goczałków Górny

W każdym z numerów „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” prezen-
tujemy zmiany, jakie zachodzą 
na strzegomskich wsiach. W tym 
wydaniu o tym, co się dzieje 
w Goczałkowie Górnym, opowia-
da sołtys Andrzej Kowszyn.

Wsie gminy Strzegom pięknieją i spora w tym zasługa samych mieszkańców. Widać to doskonale na przykładzie Olszan. 
– Na skwerku przy skrzyżowaniu dróg, obok państwa Bożeny i Ryszarda Dobrzańskich, ustawiono skrzynki kwiatowe, 
które przypominają wagony ciągnięte przez lokomotywę – mówi Stanisława Górska, sołtys Olszan. 

   mFF – krótka historia
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Rozgrywki piłkarskie były bar-
dzo emocjonujące, ale fair. Sędzia - 
Krzysztof  Żybura nie musiał zbyt 
często interweniować. W  tym 
roku puchar zdobyli piłkarze 
z Żarowa. Ich zawodnicy zdo-
byli także statuetki „Najlepszego 
strzelca” oraz „Najlepszego bram-
karza”. Piłkarze ze Stanowic zajęli 
drugie i trzecie miejsce. Wszyscy 
zawodnicy i  trenerzy otrzymali 
przygotowane prezenty. 

Po zakończeniu turnieju atrak-
cją, którą sprawili najmłodsi stra-
żacy był pokaz działania ich unika-
towego samochodu strażackiego. 
Samochód ten był prezentowany 
także na strażackich zawodach 
gminnych i powiatowych. Dużo 
emocji dostarczył kibicom mecz 
„kawalerowie” – „żonaci”. „Żo-
naci” bardzo się starali, ale ulegli 
„kawalerom”. Co znaczy młodość!

W trakcie imprezy można było 
zdobyć wartościowe fanty w przy-
gotowanej loterii. Rozeszły się 

błyskawicznie. Przygotowane 
zostały także przedmioty, które 
podlegały licytacji. Emocji było 
dużo, a licytujący okazali się bar-
dzo hojni.

Dla dzieci przygotowano „dmu-
chańce”, watę cukrową, popcorn, 
strzelnicę, a nawet kącik dla naj-
młodszych. Przygotowano także 
poczęstunek - specjały z  grila, 
ciasta z kawą i inne napoje.

Ostatnia piłkarską atrakcją tego 
dnia - oczywiście z nagrodami 
- było strzelanie do otworów 
w specjalnym materiale.

Imprezę zakończyła dyskoteka, 
która trwała do północy.

red

W sobotę, 23 lipca br. na bo-
isku w  Stanowicach odbyła 
się 4. edycja Turnieju o Pu-
char Radnego Piotra Szmidta 
(rocznik 2006-2009), połą-
czonego z  letnim festynem. 
- Imprezę można zaliczyć 
do bardzo udanych. Przede 
wszystkim dopisała pogoda, 
dopisali też mieszkańcy i go-
ście z  innych miejscowości, 
którzy licznie przybyli, by 
przyjemnie spędzić czas – pod-
kreślają organizatorzy. 

10 sPort

Przypomnijmy, że  AKS 
bez  ż adnych  p rob l emów 
utrzymał się na poziomie IV 
ligi, zajmując w  ubiegłym 
sezonie 10. miejsce w tabe-
li. Mistrzem została ekipa 
Olimpii Kowary, która już 

rozpoczęła zmagania w  3. 
grupie III ligi (obejmującej 
województwa: dolnośląskie, 
opolskie, lubuskie i śląskie). 
Ostatecznie – po barażach 
– do klasy okręgowej spa-
dły 3 zespoły: Zjednoczeni 

Żarów, Polonia Trzebnica 
i   B KS  B o b r z a n i e  B o l e -
s ławiec . W  dodatkowym 
spotkaniu – przed degra-
dacją - uratował się tylko 
Włókniarz Mirsk.

Nowością przed zbliżają-
cym się sezonem – wynika-
jącą z  reformy III ligi - jest 
podział IV ligi dolnośląskiej 
na 2 grupy: wschodnią i  za-
chodnią. Strzegomski AKS 
trafił do części zachodniej. 
W gronie 16 zespołów jest aż 
8 beniaminków, 2 spadkowi-
czów z  III ligi dolnośląsko-
-lubuskiej i  6 drużyn, które 
utrzymały się na poziomie 
IV ligi. 
Skład IV ligi dolnośląskiej 
(ZACHÓD) – sezon 
2016/2017 (AKS GRANIT 
STRZEGOM S. A.):
Spadkowicze z III ligi dolno-
śląsko-lubuskiej: Karkonosze 
Jelenia Góra i Zagłębie II Lubin

W  dalszym ciągu będą grać 
w IV lidze: AKS Granit Strze-
gom S. A., Włókniarz Mirsk, 
Orkan Szczedrzykowice, Lotnik 
Jeżów Sudecki, Granica Bogaty-
nia i Chrobry II Głogów
Beniaminkowie: 
klasa okręgowa – grupa Jelenia 
Góra: GKS Warta Bolesła-
wiecka, Piast Wykroty, Olimpia 
Jędrzychowice i Nysa Zgorzelec
klasa okręgowa – grupa 
Legnica: 
Sparta Grębocice, Stal Cho-
cianów, Orla Wąsosz i  Zamet 
Przemków

AKS zagra swój pierwszy 
mecz w  sezonie 2016/2017 
na wyjeździe w  Przemkowie. 
Konfrontacja z  miejscowym 
Zametem odbędzie się w sobotę, 
13 sierpnia br. o  godz. 17.00. 
Tydzień później strzegomianie 
podejmą w siebie starego, dobre-
go znajomego – ekipę Orkana 
Szczedrzykowice. 

TW

rusza nowy sezon

Piłkarskie atrakcje w stanowicach

Pierwszy mecz AKS zagra na wyjeździe. Rywalem będzie Zamet Przemków z okręgu legnickiego

Dużo emocji dostarczył kibicom mecz „kawalerowie” – „żonaci”. Wygrali ci pierwsi…

W  lipcu br. odbyły się 38. 
Zawody Muchowe o  Puchar 
Kotliny Kłodzkiej. Wędka-
rze uprawiający wędkarstwo 
muchowe wyznaczyli sobie 
spotkanie nad malowniczo 
położonymi stawami w rejonie 
Kłodzka.

Do zawodów zgłosili się 
„muszkarze” z  okręgu wał-
brzyskiego oraz goście z Le-
gnicy i  Opola. Wśród star-
tujących byli też aktualni 
drużynowi Mistrzowie Polski 
Juniorów ze Strzegomia.

red

Ośrodek Jeździecki Stra-
gona już po raz drugi był 
Organizatorem Finału Ogól-
nopolskiej Olimpiady Dzieci 
i  Młodzieży w  Jeździectwie. 

Rywalizowano w wkkw, sko-
kach przez przeszkody i ujeż-
dżeniu. Olimpiada odbyła się 
w połowie lipca br. 

red

zwycięstwo Jakuba kaszuba

Podwójne złoto  
dla Oliwii Paździory

W przyszłą sobotę (13 sierpnia) rozpocznie się nowy sezon 
2016/2017 w IV lidze dolnośląskiej z udziałem AKS-u Gra-
nit Strzegom S. A. W związku z reorganizacją rozgrywek 
III ligi (zamiast 8 grup w całej Polsce – tylko 4), zmianie 
ulegnie kształt i układ czwartoligowych zmagań. 

PLAN SPARINGÓW:
16.07
AKS – Karolina Jaworzyna Śl. (IV liga) 3:0 (0:0)
23.07
Stal Chocianów (IV liga) – AKS   3:0 (2:0)
27.07
Zagłębie II Lubin (IV liga) – AKS  8:0, grano 3 x 30 min
30.07
AKS – Czarni Rokitki (legnicka kl. okręgowa) mecz się nie odbył
04.08
AKS – Orzeł Mikołajowice (legnicka kl. A) wynik w następnym numerze 
06.08
Polonia–Stal Świdnica (IV liga) – AKS godz. 18.00

Reprezentanci LKS-u Stragona świetnie wypadli w wkkw, 
wygrywając klasyfikację klubów w Polsce. W rywalizacji 
indywidualnej rewelacyjnie zaprezentowała się Oliwia 
Paździora, która zdobyła podwójne złoto! Na Rugii się-
gnęła po najcenniejszy krążek w konkursie dla kucy, a na 
Markizie nie dała ona szans przeciwnikom w konkursie 
dla dużych koni. Bardzo udany debiut zaliczyła także 
Amelia Mokrzycka na Sonecie, na którym zajęła 9. lokatę 
w konkursie dla dużych koni. 

Zawody rozegrano w trzech turach, w sektorach na rzece Nysie Kłodzkiej 
i Bystrzycy Dusznickiej. W klasyfikacji indywidualnej seniorów najlepszy 
okazał się Henryk Ulbiński z Opola. Artur Konas ze Strzegomia zajął 3. 
miejsce. W klasyfikacji juniorów bezapelacyjnie zwyciężył strzegomianin 
Jakub Kaszub, natomiast drużyna ze Strzegomia zajęła 2. miejsce.
Zwycięzców dekorowali prezesi okręgu wałbrzyskiego: Andrzej Polak 
i Kazimierz Stolarz.

Fot. Katarzyna Boryna
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Działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową

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 Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 216/B/2016, 
N r  2 1 7 / B / 2 0 1 6 ,  N r 
218/B/2016, Nr 219/B/2016, 
N r  2 2 0 / B / 2 0 1 6 ,  N r 
221/B/2016, Nr 222/B/2016 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 22 lipca 2016 r.

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 Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 211/B/2016, 
N r  2 1 2 / B / 2 0 1 6 ,  N r 
2 1 3 / B / 2 0 1 6 ,  N r 
214/B/2016, burmistrza 
Strzegomia z dnia 21 lipca 
2016 r.

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.) informu-
ję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu Rynek 38, 
został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieru-
chomości stanowiących 
własność gminy Strze-
gom przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 224/B/2016 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 
27 lipca 2016 r.

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 Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarządze-
niem nr 215/B/2016, Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 
21 lipca 2016 roku, nr: 
226/B/2016, 227/B/2016, 
228/B/2016, 229/B/2016
231/B/2016, z dnia 29 lipca 
2016 roku.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza trzeci przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana 
nr 79/3, AM – 1, Obr. Ro-
goźnica, 
położona w Rogoźnicy 
przy ulicy Ogrodowej 
o powierzchni 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 35.000,00 zł
Wadium - 3.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.08.2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
10.03.2016 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 19.05.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nie-
ruchomość przeznaczona 
jest pod zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną i za-
budowę usługową na której 
przewiduje się lokalizację 
zabudowy garażowej. 
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto Gminy 

Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do 
dnia 22.08.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-

sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 

przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod 

nr 74 85-60-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

sierż. sztab. Janusz 
RAJCZYKIEWICZ
tel. 74/8551 991
Rejon I  patrolowania dziel-
nicowego:
Strzegom ulice: Agatowa, 
Ametystowa, Bazaltowa, Bu-
kowa, F. Chopina, Cicha, 
Dębowa, Fiołkowa, Grani-
towa, Jaśminowa, Kalcytowa, 
Kasztanowa, Klonowa, J. Ko-
chanowskiego, T. Kościusz-
ki, Kwarcowa, Legnicka, J. 
Matejki, A. Mickiewicza, 
Mostowa, Niecała, Niepod-

ległości, Ofiar Katynia, I.J. 
Paderewskiego, Promenada, 
Pułaskiego, Różana, W. Si-
korskiego, Skalna, Sosnowa, 
L. Staffa, W. Witosa, S. Wy-
spiańskiego.

mł. aspirat Mariusz 
NIEMCZYK
tel. 74/8551 991
Rejon II patrolowania dziel-
nicowego:
Strzegom ulice: W. An-
dersa, J. Bema, Bohaterów 
Getta, Brzegowa, Brzozo-

wa, Czerwonego Krzyża, 
H. Dembińskiego, Dolna, 
Górnicza, Jeleniogórska, 
M. Konopnickiej, Kopal-
niana, Kościelna, Krótka, 
Kwiatowa, Limanowskiego, 
Lipowa, Malinowa, Mi-
lenijna, Miodowa, Ogro-
dowa, Olszowa, Parkowa, 
Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Polna, Rynek, Słoneczna, 
S. Starzyńskiego, Szkolna, 
Świdnicka, Św. Tomasza, 
Wałbrzyska, Wrzosowa, 
Wydobywcza.

sierż. Sztab. Rafał 
GMYREK
tel. 74/8551 991
Rejon III patrolowania dziel-
nicowego:
Strzegom ulice: 3 Maja, Agre-
stowa, Aleja Wojska Polskie-
go, M. Anielewicza, Armii 
Krajowej, Bankowa, Bracka, 
Brzoskwiniowa, Ceglana, 
Czarna, J.H. Dąbrowskiego, 
Dworcowa, Gronowska, Jago-
dowa Jana Pawła II, Kamien-
na, Kasztelańska, Kolejowa, 
Koszarowa, Leśna, Morska, 

Obywatelska, Porzeczkowa, 
M. Reja, Rybna, Rzeźnicza, 
Ks. Prałata S. Siwca, Skwer 
Sybiraków, Strzelnicza, Sza-
rych Szeregów, Św. Anny, 
Św. Jadwigi, Wałowa, We-
soła, Winogronowa, Wolska, 
Wspólna, Zielona.

mł. aspirant Krzysztof 
NABIAŁEK
tel. 74/8551 991
Rejon IV patrolowania dziel-
nicowego:
Gmina Strzegom, wsie: Bar-

toszówek, Grochotów, Jaro-
szów, Międzyrzecze, Modlę-
cin, Morawa, Olszany, Rusko, 
Skarżyce, Stanowice

aspirant Radosław FITAS
tel. 74/8551 991
Rejon V patrolowania dziel-
nicowego:
Gmina Strzegom, wsie: Go-
czałków, Goczałków Górny, 
Godzieszówek, Granica, Gra-
niczna, Kostrza, Rogoźnica, 
Stawiska, Tomkowice, Wie-
śnica, Żelazów, Żółkiewka

*  n a s i  d z i e l n i c o w i  * n a s i  d z i e l n i c o w i  * n a s i  d z i e l n i c o w i  *

We wrześniu br. planuje się dokonać zmiany w poszczególnych rejonach, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Burmistrz strzegomia informuje
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Grupa 43 uśmiechniętych i opalonych kolonistów spędziła 12 dni na kolonii 
zorganizowanej w Pogorzelicy przez Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus”. 
Kwota dofinansowania 8,4 tys. zł

Stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki” zorganizowało kolonię letnią 
w Zawoi, w dolinie rzeki Skawicy, u podnóża Babiej Góry. Kwota 
dofinansowania – 8 tys. zł

Grupa 45 dzieci i młodzieży z Kostrzy i okolic wyjechała na tygodniowy 
obóz sportowo- profilaktyczny do Zakopanego. Kwota dofinansowania  
– 9 tys. zł

Półkolonia zorganizowana przez Uczniowski Klub Sportowy „Gimek” 
działający przy Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu. Kwota dofinansowania - 
3.472,00 zł

„Copernicus” przy PSP 2 w Strzegomiu po raz kolejny zorganizował 
półkolonię, w której wzięło udział aż 180 uczniów ze strzegomskich szkół 
i przedszkoli. Dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł

Uczniowie PSP nr 4 aktywnie spędzili czas na półkolonii zorganizowanej 
przez stow. „Przyjaciele czwórki”. Kwota dofinansowania – 9.682,60 zł

Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów zorganizowało półkolonię dla 
dzieci i młodzieży ze swojego terenu, dofinansowując powyższe zadanie 
w kwocie 18 665,40 zł. Akcją objęto 90 uczniów z trzech szkół: PSP nr 3, 
PSP w Goczałkowie, PSP Jaroszowie

30 uczniów klas I-III z Gimnazjum nr 2 miało okazję uczestniczyć 
w półkolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. Projekt był współfinansowany przez gminę 
Strzegom w wys. 4.904,00 zł

Wakacje już za półmetkiem. Za kilka tygodni do szkół wrócą młodzi mieszkańcy naszej gminy. W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” przedstawiamy fotoreportaż 
z pobytu naszych milusińskich – tych młodszych i tych trochę starszych - na koloniach i półkoloniach zorganizowanych przez lokalne stowarzyszenia. Środki na organizację wypo-
czynku letniego przekazała gmina Strzegom w ramach konkursów na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Tak wypoczywają nasze dzieci 


