
Wyróżnienie gospodarcze, 
przyznawane jest raz do roku, 
a jego celem jest wspieranie dol-
nośląskich samorządów i przed-

siębiorców oraz wyeksponowanie 
najlepszych. Gmina Strzegom 
zdobyła 3. miejsce w kategorii 
„Samorząd Przyjazny Bizne-
sowi”. Wyróżnienie podczas 
finałowej gali, która odbyła się 
23 maja 2017 r. w Wałbrzychu 
odebrał zastępca burmistrza 
Strzegomia, Wiesław Witkow-
ski. – Cieszymy się, że z  tego 
wyróżnienia, ponieważ jest ono 
potwierdzeniem skutecznych 

działań na rzecz wspierania roz-
woju przedsiębiorczości w gmi-

nie Strzegom – mówi zastępca 
burmistrza. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W  tym numerze o  sobie 
opowiada Robert Kotowicz, 
były siatkarz AKS-u Strze-
gom, obecnie nauczyciel 
wf-u w PSP nr 4 w Strze-
gomiu, koordynator im-
prez kulturalno-sportowych 
w naszej gminie 
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StrzeGom
nagroda dla gminy

Gmina Strzegom została 
nagrodzona w  plebiscycie 
gospodarczym Muflony. 
I  miejsce przypadło Strze-
gomiowi w kategorii „Wy-
darzenie/Inicjatywa 2016” 
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Chodnik  
w remoncie

Rozpoczął się tak długo 
oczekiwany remont chod-
nika przy ul. Św. Jadwigi 
w  Strzegomiu. Termin za-
kończenia prac planuje się 
na 30 lipca br. 
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W skrócie:

Targi rowerowe 

W dniach 20-21 maja br. 
gmina Strzegom promowała 
się podczas pierwszej edycji 
„Dolnośląskiego Festiwalu 
Rowerowego” w Hali Stule-
cia we Wrocławiu.

kosze 

W ostatnim czasie na te-
renie gminy Strzegom od-
malowano kosze na śmieci. 
Dzięki temu jest jeszcze 
ładniej.

Posprzątaj  
po swoim psie!

Apelujemy do właścicieli 
czworonogów o  sprząta-
nie po swoich pupilach. 
Strzegomskie parki i  ulice 
wyposażone są w pojemniki 
na psie odchody.
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W środę, 24 maja br. starosta 
świdnicki Piotr Fedorowicz 
podpisał umowę w Urzę-
dzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na tzw. scalanie gruntów w 
trzech wsiach gminy Strze-
gom: Granicy, Tomkowicach 
i Godzieszówku. Dofinanso-
wanie w wys. ponad 8 mln zł 
pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Pro-
ces scalenia zapewni nowy 
wizerunek tym sołectwom.

Z tej wiadomości szczegól-
nie zadowolony jest burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
- Konkurencja była bardzo 
duża. Zwyciężyliśmy z gminą 
Jaworzyna Śl. o dziesiąte punk-
tu. Szczególne słowa podzięko-
wania kieruję do sołtysów wsi 
Granica, Tomkowice i Godzie-
szówek. Takich programów na 
terenie Dolnego Śląska będzie 
realizowanych tylko pięć – pod-
kreśla burmistrz. 

Obok „scalania gruntów” wy-
znaczone zostaną inne drogi, 
które będą budowane z nakład-
ką bitumiczną. Jedną z nich 
będzie droga łącząca Granicę 
z Tomkowicami obok posesji 
pana Błaszkowskiego. Cieka-
wym połączeniem wsi, które 
powstanie, to droga Tomkowi-
ce – Godzieszówek przez tzw. 
tory. Powstaną też inne drogi, 
które będą stanowić świetny 
układ dróg dla miłośników 
jazdy na rowerze. Będzie to 
parę kilometrów dróg wśród 
pól uprawnych. Zostaną wy-
konane nowe przepusty. Będzie 
stworzony też nowy system 
odwadniający poprzez budowę 
rowów. Najważniejszym dla 

pani marszałek Ewy Mańkow-
skiej – co wyraziła w trakcie 
podpisania uroczystej umowy 
– będzie nasadzenie bardzo 
dużej ilości drzew wzdłuż dróg 
i rowów. 

Przed złożeniem podpi-
sów o  chęci przystąpienia do 
„scalania” wielu mieszkańców 
tych trzech wsi odwiedziło 
Mściwojów i Milikowice, które 
realizowały program w pierw-

szej edycji. Wrażenia – jak 
wszyscy podkreślali – były nie-
samowite. Warto też zaznaczyć, 
że wszystkie wsie w  gminie 
Strzegom otrzymały od gminy 
propozycję startu w konkursie 
„scalania gruntów”. Wygra-
li najbardziej zdesperowani 
i  chętni. Dużą aktywnością 
wykazały się wsie Stanowice 
i  Olszany. Środków finanso-
wych było tylko na 5 obszarów 
w całym województwie. 

miliony na scalanie

strzegom wśród „Gwiazd Biznesu”!

Proces scalania gruntów zapewni nowy wizerunek Granicy, Tomkowicom i Godzieszówkowi

Doceniono działania samorządu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Gmina Strzegom zdobyła 3. miejsce!

Uzyskana zgoda właścicieli gospodarstw rolnych do uruchomienia procesu 
scalenia gruntów pozwoliła na wystąpienie przez starostę o środki finansowe 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota 
dofinansowania wynosi ponad 8 mln zł. 

Gmina Strzegom znalazła 
się wśród laureatów plebi-
scytu „Gwiazdy Biznesu”. 
Przedsięwzięcie organizo-
wane jest przez Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego, 
Portal Naszbiznes24.pl oraz 
spółkę FRW Media Gro-
up. Wyróżnienie odebrano 
podczas finałowej gali, która 
odbyła się 23 maja 2017 r. w 
Wałbrzychu. 
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Niemcy zmiażdżyli rywali w 
Pucharze Narodów, dobre 
występy Polaków w niższych 
konkursach.

Niemiecka drużyna z ponad 
67-punktową przewagą zosta-
wiła daleko w tyle wszystkich 
rywali w Pucharze Narodów. 
Po ostatniej, niedzielnej próbie 
skoków w triatlonie jeździec-
kim na hipodromie w Morawie 
na drugą pozycję awansowa-
li Brytyjczycy, zamieniając 
się miejscami ze Szwedami. 
Czwarty team to Włosi, piąty 
Holendrzy. Polacy po prze-
jeździe Mateusza Kiempy na 
Ambrozjo J z dwoma zrzutka-
mi oraz Mariusza Kleniuka 
na Winonie z jednym błędem, 
zajęli w pucharze ostatnie, 
szóste miejsce. Niestety po 
sobotniej dyskwalifikacji na 
krosie trzeciego w teamie, 
w zmaganiach drużynowych 
zostało tylko dwóch Polaków, 
więc do ich wyniku doliczyć 
trzeba było dotkliwe 1.000 
punktów karnych.

Niemiecka dominacja wi-
doczna była także w klasyfikacji 
indywidualnej najważniejszego, 
trzygwiazdkowego konkursu, 
gdzie trzy pierwsze miejsca 
zajęli nasi zachodni sąsiedzi.  
Z jedną zrzutką pierwsze miej-
sce utrzymał prowadzący od 
ujeżdżenia Kai Ruder na Co-
lani Sunrise, pomimo dwóch 
błędów drugi był Andreas 
Dibowski i FRH Butts Ave-
don, a trzeci Falk Filip Finn 
Westerich na FBW Gina K. 
W klasyfikacji indywidualnej 
polska para Mariusz Kleniuk 
i Winona zajęła 10. miejsce.

W niedzielne słoneczne 
przedpołudnie rozegrany zo-
stał także konkurs CCI 3*, 
podczas którego zawodni-
cy zdobywali kwalifikacje do 
mistrzostw Europy WKKW 
seniorów, które w tym roku 
odbędą się w sierpniu w Strze-
gomiu. Na czysto parkur po-
konała doświadczona Belgijka 
Karin Donckers na Fletcha 
van’t Verahof, utrzymując pro-
wadzenie uzyskane po próbie 
terenowej. 

W konkursie 
CCI 2* po bez-
błędnym i w nor-
mie czasu przeje-
chanym parkurze 
na prowadzenie 
wysunęła się Fin-
ka Sanna Silta-
kor pi  i  Bofey 
Click, gdyż dwie 

zrzutki pozbawiły zwycięstwa 
prowadzącą po krosie Holen-
derkę Alice Naber-Lozeman 
na koniu ACSI Zamzam. Z 
dwoma zrzutkami na trzecią 
pozycję spadł Paweł Spisak i 
Admirał. Dobre 10. miejsce za-
notował także młody jeździec 
Michał Hycki na Moonshine.

W CCI 1*ostatecznie zwy-
ciężył Czech Miloslav Priho-
da na Ferreolus Lat. Błędów na 
parkurze nie ustrzegła się Julia 

Gillmaier na koniu Quinton 
14, prowadząca po crossie. 
Zrzutki zepchnęły ją na szóste 
miejsce, ale polska juniorka 
podczas tych zawodów zdobyła 
kwalifikacje na mistrzostwa 
Europy Juniorów w WKKW 
w Irlandii. 

Klasyfikacja Pucharu 
Narodów:
Niemcy - 179,1 pkt.
Wielka Brytania - 246,90 
Szwecja - 247,5 
Włochy - 273 
Holendrzy - 1169,60 
Polska - 1185,50 

Kolejna impreza w Strzegomiu 
to Mistrzostwa Europy Senio-
rów WKKW (17-20.08.2017). 
Serdecznie zapraszamy. 

red
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Jakie wyniki ankiety o przemocy? 

Zapraszamy do rubryki, w której strze-
gomianie opowiedzą o sobie samych. 
W tym numerze Robert Kotowicz, były 
siatkarz AKS-u Strzegom, obecnie nauczy-
ciel wf-u w PSP nr 4 w Strzegomiu, koor-
dynator imprez kulturalno-sportowych 
w naszej gminie. 

Miejsce urodzenia: Żarów 
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: sport (siatkówka - zawodowo, ko-
larstwo - amatorsko) 
Największy sukces: rodzina, praca, przyja-
ciele (w takiej kolejności :))
Największa porażka: złamana noga pod-
czas gry w piłkę ...nożną!
Największe marzenie: pokonać na bieżni 
profesora J. Chmurę!
Książka czy film: film (może być czarno-
biały)
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależa-
ło ode mnie, to chciałbym żeby: cały ten 
dzień świeciło słońce
Co podoba się Panu w Strzegomiu? obiekty 
sportowe naszego miasta
Co denerwuje Pana w Strzegomiu? mnie 
nic, ale wiem co denerwuje moją żonę!

Str zegomian ie o sob ie…..

W styczniu  br. zos ta ła 
p r z eprowadz ona  ank ie ta 
na temat przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. - W 
sumie wpłynęło 140 ankiet. 
Podmiotami uczestniczącymi 
w przeprowadzeniu ankiety 
były: Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Komisariat Policji w 
Strzegomiu, Zespół Szkół 
w Strzegomiu, Interneto-
wy Serwis Miasta i Gminy 
Strzegom i Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu – 
informują członkowie zespo-
łu interdyscyplinarnego przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu. 

Poniżej przedstawiamy 
wyniki ankiety. 
1. Czy Pani/Pan spotkała się 

w ostatnim roku z przemocą 
w rodzinie w swoim otocze-
niu?

– Tak - 37 (26 %)
– Nie - 103 (74 %)

2. Czy w ciągu ostatniego roku 
doznała Pani/Pan przemocy 
ze strony członka rodziny?

– Tak - 17 (12 %)
– Nie - 123 ( 88 %)

3. Kiedy Pani/Pan dowie się o 
przemocy w rodzinie, jaką 

instytucję Pani/Pan powia-
domi?

(proszę zaznaczyć jedną od-
powiedź)

– Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych - 2 (1,43 %)

– Media - 2 (1,43%)
– Sąd Rejonowy - 1 (0,71 %)
– Prokuraturę - 2 (1,43 %)
– Ośrodek Pomocy Społecz-

nej - 29 (20,71 %)
– Kuratora Sądowego - 2 

(1,43 %)
– Policję - 80 (57,14 %)
– Ośrodek Zdrowia - 0 (0 

%)
– telefonicznie „Niebieską 

Linię” - 10 (7,14 %)
– nikogo nie powiadomię - 12 

(8,58 %)

4. Jak Pani/Pan ocenia działa-
nia wyżej wymienionych in-
stytucji w okresie ostatniego 
roku?

– bardzo dobrze - 22 (15,71 
%)

– dobrze - 43 (30,71 %)
– nie mam zdania - 65 (46,44 

%)
– niezadowalająco - 7 (5 %)
– bardzo źle - 3 (2,14 %) 

Niedawno zakończyły się 
roboty związane z wykonaniem 
kolejnych alejek na strzegom-
skim cmentarzu zlokalizowanym 
na ul. Olszowej. O szczegółach 
informuje Grzegorz Kozłowski, 
zastępca prezesa zarządu spółki 
ZUK Sp. z o. o. w Strzegomiu.

Już po raz 20. w  naszym 
mieście odbędzie się Festyn 
Dziecięcy, który wspólnie or-
ganizują: Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2, Gimnazjum 
nr 2, Parafia pw. Najświętsze-
go Zbawiciela Świata i  MB 

Szkaplerznej z  Góry Karmel 
i Zgromadzenie Sióstr Elżbie-
tanek. Na tę niezwykle radosną 
i optymistyczną imprezę zapra-
sza Elżbieta Smyk, dyrektor 
PSP nr 2.

28 maja br. w Bazylice Mniej-
szej w Strzegomiu odbędzie się 
XXVI Festiwal pn. „Maj z mu-
zyką dawną”. Na muzyczną po-
dróż od średniowiecza do baroku 
zaprasza Bożena Bojanowska-
Czuk, dyrektor SCK. Początek 
koncertu o godz. 18.00.

tW

nowości na antenie TV strzegom

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu 
www.strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod 
banerem WAŻNE).

Dominacja naszych zachodnich sąsiadów
W klasyfikacji indywidualnej trzygwiazdkowego konkursu trzy pierwsze miejsca zajęli Niemcy

Fot. Leszek W
ójcik/ Strzegom

 H
orse Trials 
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

21.05 – 27.05 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70

28.05 – 03.06 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75

04.06 – 10.06 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

kiedy dyżury naszych aptek? Okiem miejskiego monitoringu Oni nauczyli się pływać
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

Co w  ostatnim czasie zaobser-
wowało czujne oko strzegomskiego 
monitoringu? 5 maja 2017 r. ok. 
godz. 9.45 doszło do kradzieży 
deski sedesowej z  toalety na przy-
stanku autobusowym przy ul. Leśnej 
w  Strzegomiu. Materiał z  zapisu 
kamer został przesłany do Komi-
sariatu Policji w Strzegomiu celem 
podjęcia stosowanych czynności 
służbowych.

6 maja 2017 r. ok. godz. 20.00 po-
licjanci przeprowadzili interwencję 
w stosunku do osób spożywających 
alkohol i palących papierosy na placu 
zabaw przy ul. Czerwonego Krzyża 

w Strzegomiu. 11 maja 2017 r. ok. 
godz. 13.00 policjanci przeprowadzili 
interwencję na tym samym placu 
zabaw dotyczącą palenia papierosów 
oraz środków odurzających. Komisa-
riat Policji w Strzegomiu powiado-
mił pisemnie o skierowaniu sprawy 
do Sądu Rejonowego w Świdnicy 
przeciwko mężczyźnie, który 25 lu-
tego 2017 r. uszkodził znak drogowy 
przy ul. Kościuszki- Niepodległości. 
15 maja 2017 r. ok. godz. 12.00 
policjanci interweniowali w sprawie 
niewłaściwego parkowania pojazdów 
na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - 
Rynek w Strzegomiu.

W gminie Strzegom realizo-
wany jest program „Umiem 
pływać”, którego celem 
jest nauczenie dzieci 
pływania oraz za-
chęcenie ich do ak-
tywnego spędzania 
wolnego czasu. 

 Z  zajęć korzysta 
90 dzieci, ponieważ tyle 
miejsc otrzymała gmina 
Strzegom. W  programie biorą 
udział następujące szkoły: PSP nr 
2, PSP nr 3 i PSP nr 4. Projekt 
będzie realizowany do 30 maja 2017 

r. – Uczniowie zakwalifikowani 
do udziału w projekcie jeżdżą 

bezpłatnie na basen do 
Świdnicy, który mieści 
się przy jednej ze szkół 
- wyjaśnia Teresa 
Niedźwiedzka z Wy-
działu Kultury, Spor-

tu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Zajęcia odbywają się w godzi-
nach popołudniowych i prowadzą je 
instruktorzy pływania. – Pływanie 
jest super. To lepsze niż czas z kom-
puterem – mówią uczniowie. 

Fot. użyczone 

Jury doceniło wydarzenie, 
które jest wizytów-
ką naszej gminy – 
Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru. 
Prz ypomni j-
my, że festi-
wa l  w   z e -
szłym roku 
obchodził 
s wo j e  2 5 
u r o d z i n y. 
S t a t u e t k ę 
Muflona pod-
czas uroczystej 
gali na Zamku 
Książ w  Wał-
brzychu 12 maja 
2017 r. odebrali 
burmistrz Strze-
gomia Zbigniew 
S u c h y t a  o r a z 
dyrektor Strze-
gomskiego Cen-
trum Kultury Bo-
żena Bojanow-

ska-Czuk. – Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy 

na przestrzeni lat 
t wor z y l i  Mię-

dzynarodowy 
Festiwal Fo-
kloru, wy-
d a r z e n i e 
niezwykłe 
i wyjątko-
we w skali 

wojewódz-
twa dolno-
ś ląskiego. 
W zeszłym 
roku festi-
wal święto-
wał swoje 
2 5 - l e c i e , 

a  przed nami 
kolejne wspa-
niałe jubileusze, 
n a  k tó re  j u ż 
dziś serdecznie 
wszystkich za-

praszam – mówi 

burmistrz. Dodajmy jeszcze, 
że organizatorem plebiscytu 
jest spółka Kubara Lamina 
S.A., wydawca tytułów pra-

sowych: Tygodnika Wałbrzy-
skiego/NWW, Wiadomo-
ści Świdnickich i  Tygodnika 
Dzierżoniowskiego. Od 19 

lat wyróżniane są podmio-
ty z  terenu kilku powiatów: 
wałbrzyskiego, świdnickiego, 
dzierżoniowskiego, kłodz-

kiego, ząbkowickiego i  ka-
miennogórskiego, które mają 
duży wpływ na rozwój całego 
regionu. 

Gmina strzegom z muflonem!
Na uznanie jury zasłużyła organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, który w zeszłym roku obchodził swoje 25 urodziny

Na cmentarzu przy ulicy 
Olszowej w Strzegomiu wyre-
montowano alejki cmentarne. 
Dotychczasową nieutwardzoną 
nawierzchnię zastąpiła na-
wierzchnia z kostki granitowej 
i płyt granitowych.

Prace na naszym cmentarzu 
wykonywał Zakład Usług ko-
munalnych Sp. z o. o. w Strze-
gomiu. – Kostką i  płytami 
granitowymi pochodzącymi 
z  rozbiórki remontowanych 
wcześniej dróg wyłożono po-
wierzchnię ok. 1050 metrów 
kwadratowych. Całość zadania 

opiewała na kwotę blisko 150 
tys. zł – informuje Grzegorz 
Kozłowski, zastępca prezesa 
zarządu spółki ZUK w Strze-
gomiu. - Już wkrótce będą re-
montowane alejki na cmentarzu 
przy ul. Świdnickiej – dodaje 
Grzegorz Kozłowski. 

Z  sukcesywnych prac na 
strzegomskich cmentarzach na 
pewno cieszą się mieszkańcy 
Strzegomia, którzy – odwiedza-
jąc groby najbliższych - mogą 
już spacerować po równej na-
wierzchni.

tW

nowe alejki na cmentarzu

W  ramach realizowanych 
prac zostanie wykonany nowy 
chodnik z  kostki betonowej, 
zjazdy z kostki granitowej oraz 

nowa warstwa ścieralna jezdni. 
Zostaną również wykonane 
zatoki parkingowe oraz nowe 
oświetlenie uliczne.

- W związku z realizacją inwe-
stycji wprowadzono tymczasowy 
projekt organizacji ruchu wyłą-
czający ul. Św. Jadwigi z  ruchu. 
Objazd wyznaczony został ul. 

Wspólną – informuje Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

ulica Św. Jadwigi w remoncie
Uwaga kierowcy! Na czas prowadzonej inwestycji wprowadzona została nowa organizacja ruchu

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
,,COM-D” Sp. z o.o. z Jawora. 

Rozpoczął się tak długo oczekiwany remont chodnika przy 
ul. Św. Jadwigi w  Strzegomiu. Termin zakończenia prac 
planuje się na 30 lipca br.

Gmina Strzegom została nagrodzona w  plebiscycie go-
spodarczym Muflony. I miejsce przypadło Strzegomiowi 
w kategorii „Wydarzenie/Inicjatywa 2016”. 
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12 maja br. grupa uczniów 
PSP nr 2 w Strzegomiu wraz 
z opiekunami wzięła udział 
w pierwszym międzynarodo-
wym spotkaniu w  czeskich 
Horicach - mieście kamienia 
i  słodkich rurek w  ramach 
Projektu Interreg V-A.

Celem wizyty było po-
znanie zabytków i   archi-
tektury miasta Horic oraz 
partnerskiej szkoły podsta-
wowej  oraz wzmocnienie 
i  pogłębianie integracji oraz 
trwałej współpracy między 
społeczeństwami Strzego-
mia i  Horic, uwzględniając 
w szczególności uczniów i na-
uczycieli szkoły strzegomskiej 
i horickiej.

Uczestnicy projektu mieli okazję 
zobaczyć Kościół Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w baro-

kowym i gotyckim stylu. Najwięk-
szym zainteresowaniem wśród 
strzegomskich uczniów cieszył się 
Park Smetany i Socharsky Park, 
gdzie można było zobaczyć rzeźby 
i pomniki wykonane z piaskowca, 
np. rzeźbę Karkonosza. 

- Zwiedziliśmy również 
Szkołę Kamieniarską prowa-
dzoną przez dyrektora Josefa 

Moravca, gdzie podziwialiśmy 
piękne rzeźby sławnych postaci 
z  Czech i  Europy wykonane 
z  piaskowca. Odwiedziliśmy 
również Galerię Rzeźb i Stary 
Cmentarz, na którym naszą 
uwagę przyciągnęła Brama 
Wejściowa z  piękną rzeźbą 
z piaskowca – informują uczest-
nicy spotkania.

Największą atrakcją d la 
uczniów był pobyt na krytym 
basenie, gdzie dzieci mogły 
pokazać swoje umiejętności 
pływackie. Podsumowaniem tej 
wizyty była wystawa prac wyko-
nanych przez uczniów polskich 
i czeskich, prezentująca ciekawe 
i  godne zobaczenia miejsca 
w Horicach.

strzegomsko-horickie spotkania integracyjne

Memoriał przyciąga wiele 
klubów z  Polski i  zagranicy. 
Miła atmosfera i profesjonalny 
sposób przygotowania logi-
stycznego sprawiają, że turniej 
gromadzi sporą rzeszę judoków. 
Zawody te zostały na stałe wpi-
sane do kalendarza Polskiego 
Związku Judo. Honorowym go-

ściem memoriału jest Danuta 
Brzegowy, wdowa po patronie 
tytularnym memoriału, która 
rokrocznie otwiera oficjalnie 
zawody.

Organizacja zawodów nie 
byłaby możliwa bez dofinanso-
wania z budżetu gminy Strze-
gom, budżetu województwa 

dolnośląskiego oraz powiatu 
świdnickiego.

Zapraszamy wszystkich mi-
łośników i  kibiców sportu na 

19. Międzynarodowy Memo-
riał Judo im. Edwarda Brze-
gowego. 

red

Judocy zmierzą się w strzegomskim memoriale
Edward Brzegowy był człowiekiem niezwykle szanowanym, poświęcił wiele energii na wychowanie dzieci

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Do 31 lipca br. w  Muzeum 
Gross-Rosen w  Rogoźnicy 
można zobaczyć nową wystawę 
„Żołnierze Legionów i  Pol-
skiej Organizacji Wojskowej 
w  służbie Polskiego Państwa 
Podziemnego i  Armii Krajo-
wej”, wypożyczonej z Muzeum 
Armii Krajowej w  Krakowie. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Prezentuje ona sylwetki nie-
złomnych patriotów – polskich 
żołnierzy związanych z ruchem 
niepodległościowym i zaanga-
żowanych w  czasie II wojny 
światowej w  działalność kon-
spiracyjną. Jej bohaterami są m. 
in. gen. Kazimierz Sosnkowski, 
płk Tadeusz Pełczyński i ppłk 
Wacław Lipiński. 

nowa wystawa w Gross-rosen

Uroczystego otwarcia jubile-
uszowej edycji turnieju dokonał 
zastępca burmistrza Strzego-
mia - Wiesław Witkowski. 
W  turnieju wzięło udział 7 
szkół podstawowych z  gminy 
Strzegom: z Jaroszowa, Kostrzy, 
Olszan, Goczałkowa, PSP nr 2, 

PSP nr 3 i PSP nr 4 i gościnnie 
z  Udanina. Drużyny zostały 
podzielone na dwie grupy. 

Po kilkugodzinnych roz-
grywkach wyłoniono zwy-
cięzcę, którym została szkoła 
podstawowa z Udanina, która 
w finale pokonała reprezentację 

Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Goczałkowie 4:0. Trze-
cie miejsce zajęli gospodarze 
z  Jaroszowa, którzy wygrali 
z  drużyną Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strzego-
miu 2:0. Najlepszym bramka-
rzem zawodów wybrano Wik-
tora Pączka z Olszan, królem 
strzelców został z kolei Paweł 
Markowski z Jaroszowa. 

W  międzyczasie rozegrano 
konkurs strzelecki oraz konkurs 
żonglerki. W  tym pierwszym 
najlepszy okazał się Konrad Bo-
bowski z Goczałkowa, w drugim 
– Antoni Nowak z Udanina. 

Wręczenia pamiątkowych sta-
tuetek oraz medali dokonali radni 
Rady Miejskiej w  Strzegom: 
Krystyna Lewicka i Zbigniew 
Miłek, wieloletni bramkarz Unii 
Jaroszów - Stanisław Wańco-

wicz oraz członkowie klubu: 
prezes Damian Głód, wicepre-
zesi: Wojciech Juzoń i Michał 
Czapla oraz sekretarz Janusz 
Zając.

red

X Turniej piłkarski za nami!
Bezkonkurencyjni okazali się piłkarze z Udanina, którzy w finale pokonali PSP Goczałków 4:0. Trzecie miejsce przypadło drużynie z Jaroszowa

Edward Brzegowy założył strzegomską sekcję judo w 1971 roku. Był człowiekiem 
niezwykle cenionym i szanowanym, poświęcił wiele energii na wychowanie dzieci 
i młodzieży. Judo było jego wielką pasją i życiową drogą. 

10 czerwca br.- w hali widowiskowo-sportowej OSiR - od-
będzie się 19. Międzynarodowy Memoriał Judo im. Edwarda 
Brzegowego. Początek zawodów o godz. 10.00.

W  sobotę, 20 maja br. w  Jaroszowie został rozegrany ju-
bileuszowy X Międzyszkolny Turniej Piłkarski imieniem 
Czesława Żydka - wieloletniego trenera i działacza Jaro-
szowskiego Klubu Sportowego Unia Jaroszów. 

Tabela końcowa turnieju:
1. Udanin
2. Goczałków

3. Jaroszów
4. PSP nr 4
5. PSP nr 2

6. Olszany
7. PSP nr 3
8. Kostrza

Wystawa ukazuje ich ogromne poświęcenie i udział w wielu 
znaczących akcjach sabotażowych, dywersyjnych, wywia-
dowczych i propagandowych. Z drugiej strony dokumentuje 
ich trudną sytuację po 1945 r. – aresztowania przez ubecję, 
niewolę i zasądzone wyroki śmierci.
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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: 

obiektywna: Panie burmi-
strzu, nasze miasto ma wiele do 
nadrobienia, zapomniana od lat 
dzielnica graby i obrzeża strze-
gomia, ale trzeba głośno powie-
dzieć, że za pana kadencji bardzo 
dużo zrobiono, poprawiono i  są 
konkretne plany na przyszłość. 
w naszym mieście widać dobre-
go gospodarza, który poważnie 
i  z  pełną odpowiedzialnością 
spełnia obietnice wyborcze, ma 
czas dla każdego i służy pomocą. 
Pozdrawiam.

Dziękuję za miłe słowa! Za-
pewniam czytelników, że te wy-
powiedzi nie są sterowane przez 
moich współpracowników, bo 
IP autorki pytania jest zupełnie 
inne niż Urzędu Miejskiego czy 
też mojego. Graby czeka jeszcze 
rewitalizacja i remont ul. Dolnej.

grzegorz: Panie burmistrzu. 
Przy stacji paliw shell, po dru-
giej stronie ulicy, utworzone jest 
wysypisko śmieci (odpady kamie-
niarskie). myślę, że miejsce na tego 
typu odpady jest na wysypisku 
odpadów, a nie na wjeździe do 
naszego miasta? czy myślicie 
coś z tym zrobić? nie wpływa to 
chyba korzystnie na wizerunek 
naszego miasta.

Prowadzimy postępowanie 
w tej sprawie. 

maria: dzień dobry panie bur-
mistrzu. mam pytanie - czy jest 
możliwość dofinansowania komu-
nikacji Pks sabin? chodzi o to, że 
zostały zawieszone kursy tylko 
w sobotę na trasie strzegom – go-
czałków - rogoźnica – kostrza, 
ponieważ przewoźnik twierdzi, 
że musi dopłacać do paliwa, chcąc 
utrzymać tę linię. mieszkańcom 
tych miejscowości bardzo zależy, 
żeby właśnie w  wolną sobotę 
dojechać do miasta. nie wszyscy 
mają samochody. czy jest szansa 
pomóc przewoźnikowi, i zarazem 
mieszkańcom, i stworzyć chociaż 
dwa kursy tam i  z  powrotem. 
Proszę rozważyć z radnymi taką 
możliwość i  pomóc przywrócić 
nam dojazd do miasta, za co byli-
byśmy bardzo wdzięczni.

Gmina niestety nie ma możli-
wości dopłaty prywatnym prze-
woźnikom do realizowanych 
kursów.

Adam: witam panie burmistrzu. 
odpowiadał pan na pytanie igora 
na temat ciągu pieszo- rowerowe-
go, który ma zaczynać się od mcdo-

nalda i kończyć przy światłach na 
skrzyżowaniu Al. wojska Polskiego 
z  ul. legnicką. domyślam się, 
że ta cześć tzw. „ścieżki rowero-
wej” przy Al. wojska Polskiego, 
którą gmina dostała w spadku od 
niemca, a która przez lata zo-
stała skutecznie zdewastowana, 
zostanie poddana remontowi lub 
przebudowie. Proszę mi zatem 
odpowiedzieć, czy po oddaniu do 
użytku tej części drogi dla rowerów 
(od świateł do przejazdu) też będą 
na całej jej szerokości parkować 
samochody (na odcinku od „orła” 
w górę), jak to ma miejsce w obecnej 
chwili, mimo znaku „droga dla 
rowerów” (choć trudno to drogą 
rowerową nazwać). i  czy ten 
przystanek przy byłym budynku 
klubu zremb-u dalej pozostanie 
w kolizji z cyklistami?

Będą 2 parkingi – jeden od to-
rów kolejowych w stronę miasta 
i drugi od ul. Dworcowej w stro-
nę torów. Poza tymi parkingami 
nie będzie można gdzie indziej 
parkować. Nie będzie takiej moż-
liwości, bo teren będzie inaczej 
zagospodarowany. Jeśli chodzi 
o przystanek, to ścieżka będzie 
omijać go z tyłu. 

spacerowicz: witam. w strze-
gomiu cały czas odbywają się 
remonty dróg i chodników, a chod-
nik Aleja wojska Polskiego od 
skrzyżowania z  mickiewicza 
i dworcową do torów jest znisz-
czony i stary. czy planowany jest 
tam remont chodnika, a jeśli tak, 
to kiedy? dziękuję.

Od ul. Dworcowej do torów 
będzie nowa ścieżka rowerowa 

oraz Aleja Rzeźb z  pięknymi 
alejkami.Na razie nie planujemy 
remontów chodników od świateł 
do ul. Dworcowej i od ul. Mickie-
wicza do torów. Na zadania wyżej 
opisane dostaliśmy dotacje 85%. 
Niestety, nie wszystko naraz.

osiedle wschód: dzień dobry. 
Panie burmistrzu, mieszkańcy 
osiedla wschód proszą o  pomoc 
w sprawie hałasującego zakładu 
kamieniarskiego przy ul. strzel-
niczej 12. my jako mieszkańcy 
próbujemy polubownie rozwią-
zać ten problem. rozmawiając 
z  właścicielem tego zakładu, 
otrzymaliśmy informację, iż po-
stawi wzdłuż ulicy Anielewicza 
ekrany, ale potrzebna jest zgoda 
władz miasta. czy to prawda-
?rozmawialiśmy dwa lata temu 
i jak dotąd jest cisza.

W  zmianie planu prze-
strzennego ujęliśmy już ekrany 
i w ostatnich dniach podpisałem 
potwierdzenie, że właściciel może 
stawiać ekrany, bo jest to zgodne 
z planem. 

mieszkaniec gminy strzegom: 
dzień dobry. czy administrator 
profilu „miasto gmina strzegom” 
na Fb może udostępniać f ilmy 
gminy strzegom na bieżąco? Po-
zdrawiam i życzę miłego dnia.

Poprosiłem, by filmy były 
umieszczane na bieżąco. Po-
zdrawiam.

marek: dzień dobry. Panie 
burmistrzu, czy i  kiedy plano-
wane jest położenie chodnika 
w  olszanach na odcinku drogi 

strzegom-świebodzice. na tej 
drodze ruch jest bardzo duży, 
jeżdżą samochody osobowe, cię-
żarowe i pojazdy rolnicze. czy 
ktoś na tej drodze musi zginąć, 
abyście państwo dostrzegli pro-
blem. w miastach remontuje się 
już istniejące chodniki (kolejny już 
raz); wieś musi cierpliwie czekać 
w ogóle na chodnik w miejscu nie-
bezpiecznym dla pieszych.Proszę 
też o odpowiedź, na jakim etapie 
jest sprawa założenia dwóch, 
może trzech dodatkowych lamp na 
tej drodze. sprawa jest zapewne 
panu znana, gdyż mieszkańcy 
składali już w tej sprawie pety-
cję. zapraszam pana na spacer 
tą drogą po zmroku i  w  czasie 
deszczu. wiem, potrzeby są wszę-
dzie i na wszystko nie starczy od 
razu pieniędzy, ale chyba jakaś 
gradacja potrzeb być powinna. 
granica chodnik ma zrobiony, 
pomimo, że tam jest tylko ruch 
z i do posesji we wsi. w olsza-
nach, na wspomnianym odcinku 
drogi ruch jest bardzo duży, ale 
chodnik niepotrzebny. w mieście 
remontuje się chodniki, ale tam 
mieszka dużo wyborców. trochę 
to smutne. obserwuję zmiany 
w naszej gminie i gmina rozwija 
się, wszystko idzie ku lepszemu, 
również w dużej mierze dzięki 
pana zaangażowaniu i  pracy, 
jest pan dobrym gospodarzem. 
Proszę jednak zwrócić uwagę na 
podniesiony wyżej problem. być 
może w budżecie na2018 r. da się 
wygospodarować środki na ten 
cel. Pozdrawiam pana i dziękuję 
z góry za udzieloną odpowiedź.

Droga, o której pan pisze nie 

jest drogą gminną, tylko po-
wiatową i  dlatego to powiat 
powinien realizować zadania 
związane z chodnikami. Chcę się 
odnieść też do gradacji potrzeb 
i stwierdzam, że Olszany w czasie 
mojej pracy otrzymały inwestycje, 
które są widoczne i znaczące, 
i  bardzo chłonne finansowo. 
Drogi boczne – asfaltowe, wkład 
finansowy gminy w remont drogi 
na odcinku stadion – Stanowice, 
bardzo duże nakłady na szkołę 
(toalety, remont klas i  koryta-
rzy). Wreszcie świetlica – jedna 
z najpiękniejszych w gminie po 
remoncie. Wsparcie finansowe 
w remoncie kościoła. Wiele za-
dań, które zostały zrealizowane 
z  funduszu sołeckiego to nie 
wszystko, dlatego mam zdecy-
dowanie inne priorytety. Co do 
wiosek, jest ich 22. Przykładem 
jest Godzieszówek, Modlęcin, 
Stawiska, Grochotów – brak ka-
nalizacji. Rogoźnica, Goczałków, 
Stanowice – brak dróg do posesji 
od ok. 72 lat. Drogi w tych wsiach 
to klepiska, jak jeszcze niedawno 
było w Olszanach. I tak mógłbym 
wymieniać. Bardzo różne sprawy 
w mieście i na wsi. Robimy dużo, 
ale nie wszystko się da. Gmina 
jest bardzo duża. Wspomnę 
na koniec o  jednej sprawie. Do 
szkoły podstawowej dokładamy 
rocznie do subwencji oświatowej 
ok. 500 tys. zł, a mimo to radni 
podjęli decyzję o pozostawieniu 
szkoły, gdzie rachunek finansowy 
mówi NIE, a rachunek społeczny 
TAK. Dziękuję za miłe słowa, ale 
dobry gospodarz musi myśleć 
o wszystkich. 

WSPANIAŁA ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY, LICZNE ATRAKCJE
I NIESPODZIANKI, PREZENTACJE GRUP REKONSTRUKCYJNYCH:

„PANCERNI” i „BRACTWO RYCERSKIE JOANNITÓW STRZEGOMSKICH”,
PREZENTACJA SPRZĘTU POLICYJNEGO, KONKURSY Z NAGRODAMI, 

MECZ PIŁKARSKI, TURNIEJ RODZINNY, GRY I KONKURSY
O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ, ŚWIETNE JEDZENIE,

STOISKA HANDLOWE, ZABAWY PLENEROWE.
 

GWIAZDA FESTYNU:

Organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu, Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu,
Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu,
Siostry Elżbietanki ze Strzegomia, Strzegomskie Centrum Kultury.

Instytucje wspierające:Urząd Miejski w Strzegomiu, Komenda Policji w Strzegomiu,
OSiR Strzegom,  Fundacja BAZALT, ZUK Sp. z o.o. Strzegom,
Zarząd  Oddziału Miejsko Gminnego OSPRP w Strzegomiu,
Strzegomskie Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o.
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ŁOSOWSKI

4 czerwca 2017r. Godz. 14.00 - 21.00

OSiR Strzegom, ul.Mickiewicza 2

W  imieniu organizato-
rów zapraszamy 4 czerwca 
br. w  godz. 14.00 – 21.00 
na Jubileuszowy, 20 Festyn 
Dziecięcy, który odbędzie 
s ię  przy Ośrodku Sportu 
i  Rekreacji w  Strzegomiu. 
Zaplanowano wspaniałą za-
bawę dla całej rodziny i liczne 
atrakcje. W programie m.in.: 

prezentacje grup rekonstruk-
cyjnych: „Pancerni” i „Brac-
two Rycerskie Joannitów 
Strzegomskich”, prezentacja 
sprzętu policyjnego, konkursy 
z nagrodami, mecz piłkarski, 
turniej rodzinny, gry i  kon-
kursy, loteria fantowa czy 
zabawy plenerowe. Gwiazdą 
festynu będzie zespół Kombi.

Festyn z zespołem kombi!

Projekt jest współfinanso-
wany ze środków EFRR oraz 
budżetu państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Glacensis. 
Wartość całkowita projektu 
wynosi ponad 27,5 tys. euro, 
z  czego gmina Strzegom za-
mierza wydatkować blisko 13 
tys. euro i  otrzymać ok. 11,5 
tys. euro dofinansowania. 

Zawody sportowo-strażackie 
rozpoczną się w sobotę o godz. 
11.00. - Serdecznie zapraszam 
sympatyków pożarnictwa na te 
interesujące zawody. Zapowia-
da się niezwykle emocjonująca 
rywalizacja pomiędzy cze-
skimi a  polskimi strażakami. 
Podczas imprezy będziemy 
również gościć przedstawi-
cieli strażaków z  miejsco-
wości Podhajce na Ukrainie 
– informuje Urszula Olszew-
ska, prezes zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP 
RP w Strzegomiu. 

Dzień przed zawodami tj. 
w piątek 2 czerwca br. w Urzę-

dz i e  Mie j sk im 
w Strzegomiu od-
będzie się konfe-
rencja nt. „Ochot-
nicze Straże Po-
żarne w  Strzego-
miu i  Horicach, 
wczoraj i dziś”. 

tW

zaproszenie na zawody strażackie
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Druga część projektu będzie miała miejsce we wrześniu br. w Horicach.

W sobotę (03.06) w godzinach porannych na 
najmłodszych mieszkańców gminy strze-

gom będzie czekać nie lada atrakcja. 
W ramach zawodów strażackich odbędą 

się loty balonu na uwięzi. chętnych 
zapraszamy w godz. 8.00-9.30 na dolną 

płytę stadionu Ośrodka sportu i rekreacji 
w strzegomiu, gdzie balon będzie wznosił 

się w powietrze. To wydarzenie odbędzie się 
jednak tylko w przypadku sprzyjających warun-

ków atmosferycznych. Po zakończonym pokazie 
dla dzieci balon będzie latał nad miastem, promując 

zawody strażackie.

Gmina Strzegom oraz Zarząd Oddziału 
Mie jsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Strzegomiu zapraszają na „Czesko-polskie 
zawody strażackie” („Česko-polské hasičské 
závody”). Rywalizacja polskich i  czeskich 
strażaków odbędzie 3 czerwca br. na stadionie 
OSiR w Strzegomiu. 
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Jego obwód stanowi głównie 
Osiedle na ul. Kochanowskiego 
w  Strzegomiu, ale też kilka 
mniejszych uliczek wokół. Na 
Osiedlu mieszka ponad 900 
osób i  głównym celem Wła-
dysława Halczuka jest poprawa 
warunków życia mieszkających 
tam strzegomian. 

A  spraw do załatwienia – 
tych dużych i  tych małych – 
jest sporo. 

Niezwykle palącym pro-
blemem jest brak kanalizacji 
deszczowej w  okolicach osie-
dlowego dyskontu i  budynku 
na ul. Al. Wojska Polskiego 
37e, który jest zlokalizowany 
wzdłuż deptaka prowadzącego 

przez Osiedle. – Po dużych 
opadach deszczu woda wlewa 
się do garaży będących w po-
mieszczeniach piwnicznych 
tego budynku mieszkalnego, 
a  także rozlewa się po przy-
ległej okolicy. Żywię dużą 
nadzieję, że już niedługo roz-
poczną się roboty mające na 
celu odwodnienie tego gmin-
nego terenu – podkreśla radny 
Halczuk. Po ich zakończeniu 
spółdzielnia ma w planach wy-
mianę nawierzchni szpecącego 
deptaka, który zostałby pokryty 
puzzlami. Dużym problemem 
tego okręgu jest także segrega-
cja śmieci. A właściwie jej brak. 
Radny twierdzi, że niezwykle 

trudno jest przekonać miesz-
kańców, by sortowali odpady. 
Może rozwiązaniem problemu 
będzie zapowiadana budowa 
boksów przez spółdzielnię?! 
Czas pokaże…

Radny Władysław Halczuk, 
będąc przewodniczącym Ko-
misji Inwestycyjnej Spółdzielni 
w Świebodzicach, stara się, by 
3 place zabaw na ul. Kocha-
nowskiego były w  jak najlep-
szym stanie. – Najważniejsze 
jest bezpieczeństwo dzieci 
i  staramy się, by urządzenia 
zabawowe były sukcesywnie 
odnawiane. Często wymienia-
my piasek i kosimy teren wokół 
tych placów – podkreśla.

Na terenie jego obwodu pro-
wadzonych jest aktualnie kilka 
bardzo ważnych – z wykorzy-
staniem środków zewnętrznych 
– inwestycji. Chodzi o termo-
modernizację trzech obiektów 
oświatowych: Publicznego 
Przedszkola nr 2, PSP nr 2 
i  Gimnazjum nr 2, a  także 
budowę przyszkolnego base-
nu tj. Delfinka. – Codziennie 
oglądam te inwestycje i widzę, 
jak z dnia na dzień prace po-
suwają się do przodu. To będą 
wspaniałe obiekty. Szczególnie 
cieszę się z  Delfinka, gdzie 
swoje zajęcia w  godzinach 
popołudniowych będą mieć 
seniorzy – zaznacza.

Władysław Halczuk niezwy-
kle zadowolony jest z poziomu 

wszelkich imprez sportowo-
kulturalnych organizowanych 
w  gminie Strzegom. - Pod 
względem atrakcyjności mo-
żemy śmiało konkurować 
z  ościennymi gminami, po-
nieważ nasze imprezy prze-
wyższają inne tego typu wy-
darzenia pod względem jakości 
i  zainteresowania ze strony 
przyjezdnych – mówi.

Radny na koniec kieruje ciepłe 
słowa do władz samorządowych 
Strzegomia, podkreślając ich 
życzliwość i zrozumienie. Cie-
szy się również z jedności Rady, 
która sumiennie pracuje dla 
dobra Ziemi Strzegomskiej. 

tW

Radny Władysław Hal-
czuk na co dzień pracu-
je w trzech komisjach: 
Komis j i  Rew izy jne j , 
Komisj i  Budżetu,  Fi -
nansów, Planowania 
i  Gospodark i  Komu-
nalnej i Mieszkaniowej 
oraz w Komisji Inicjatyw 
Gospodarczych i Pro-
mocji. Jest to dla niego 
spore i czasochłonne 

wyzwanie, ale – jak podkreśla - stara się bardzo mocno 
angażować w prace w/w komisji. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 
obrad.
3. Wybór Komisji  Wnio-
skowej.
4. Rozpatrzenie Sprawoz-
dania z  wykonania budżetu 
gminy Strzegom za 2016 r.
a) Wystąpienie burmistrza 
Strzegomia – opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
w  sprawie przedłożonego 
przez burmistrza Strzegomia 
sprawozdania z  wykonania 
budżetu.
b) Wystąpienie przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
– opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o  wniosku 
Komisji Rewizyjnej w  spra-
wie absolutorium.
c) Dyskusja.
5. Podjęcie uchwał w  spra-
wie:
a) zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego za 2016 r.,
b) udzielenia burmistrzowi 
Strzegomia absolutor ium 
z  tytułu wykonania budżetu 
za 2016 rok.
6. Przerwa.
7. Podjęcie uchwał w  spra-
wie:
a) nadania tytułu „Hono-

rowego Obywatela Strze-
gomia”,
b)  zmian budżetu gminy 
Strzegom na rok 2017,
c) dopuszczenia zapłaty po-
datków stanowiących docho-
dy budżetu gminy Strzegom 
instrumentem płatniczym,
d) określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć nauczycieli reali-
zujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o  różnym ty-
godniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, zatrudnio-
nych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest 
gmina Strzegom,
e) określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin za jęć  pedagogów, 
psychologów, logopedów 
i doradców zawodowych za-
trudnionych w szkołach, dla 
których organem prowadzą-
cym jest gmina Strzegom,
f ) określenia szczegółowych 
warunków prz yznawania 
i odpłatności za usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z  zabu-
rzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak rów-
nież tryb ich pobierania,
g) uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębach 
wsi: Godzieszówek, Granica, 
Tomkowice, w gminie Strze-
gom,
8 . Po d j ę c i e  s t a n o w i s k a 
w  sprawie przyjęcia Karty 
Samorządności.
9. Sprawozdanie z  realizacji 
zadań z  zakresu wspierania 
rodziny w gminie Strzegom 
w 2016 roku.
10. Ocena zasobów pomocy 
społecznej na 2016 rok dla 
gminy Strzegom.
11. Sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy gminy 
Strzegom z  organizacjami 
pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego 
za 2016 rok.
12. Sprawozdanie burmistrza 
Strzegomia z  działalności 
między sesjami.
13. Informacja o  pracach 
przewodniczącego rady mie-
dzy sesjami.
14. Zapytania, oświadczenia, 
interpelacje, wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

zapowiedź majowej sesji
Głównym punktem sesji będzie udzielenie burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

31 maja br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie 
się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2014-2018.

Okiem radnego Władysława Halczuka
W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W tym wydaniu radny Władysław Halczuk



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 7kultur A

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
W  jakim mieście będzie rozgrywana akcja 
2. sezonu polskiego serialu kryminalnego 
„Belfer”?

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na do-
wolnie wybrany film wyświetlany w dniach 27-28 
maja 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl

Wygraj wejściówki do kina sck !

„STRAŻNICY GALAKTY-
KI 2 3D” 
27 maja, godz. 16.00
28 maja, godz. 16.00 
2 czerwca, godz. 14.00
3 czerwca, godz. 14.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 

15 zł + okulary 3D wielokrot-
nego użytku – 4,50 zł

„MAłŻEńSKIE PORA-
CHUNKI”
27 maja, godz. 18.00
28 maja, godz. 18.00 

co w kinie sck?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Kompetencje językowe mają 
ogromne znaczenie w rozwoju 
współczesnego społeczeństwa 
europejskiego, a  Gimnazjum 
nr 1 może pochwalić się wie-
loletnią tradycją w  ich rozwi-
janiu. Patronat honorowy nad 
tym przedsięwzięciem objęli 
Lidia Geringer de Oeden-

berg – poseł do Parlamentu 
Europejskiego oraz Zbigniew 
Suchyta – burmistrza Strzego-
mia. Osoby te ufundowały na-
grody w postaci zaproszenia na 
wizytę parlamentarną w Bruk-
seli dla zwycięzcy w  kategorii 
szkół ponadpodstawowych oraz 
atrakcyjne nagrody rzeczowe 

dla pozostałych laureatów. Do 
festiwalu zgłosiło się 12 szkół 
gminy Strzegom oraz zrzeszo-

nych w Sieci Szkół Innowacyj-
nych Regionu Wałbrzyskiego. 
Dziewiętnastu uczestników 

prezentowało swoje umiejętno-
ści językowe i wokalne. Ucznio-
wie wzbogacili swoje występy 

o wizualno-artystyczne walory 
utworu, co wpłynęło na uatrak-
cyjnienie całego festiwalu.

W biografii utkanej ze strzęp-
ków wspomnień i lakonicznych 
wypisów z  dziennika, Olga 
Szmidt zręcznie przybliżyła 
czytelnikom życie niemal zapo-
mniane. Oddaje sprawiedliwość 
Siłaczce z  Krzywdy i  przypo-
mina, że czytane przez kolejne 
pokolenia książki o plastelino-
wym ludku czy osieroconym Ro-
gasiu to tylko niewielki wycinek 
działalności Marii Kownackiej. 
Pisarki, urodzonej społecznicy, 
która jak nikt inny wzięła sobie 

do serca misję wychowywania 
oraz kształcenia dzieci poprzez 
bliski kontakt z kulturą, sztuką 
i naukami przyrodniczymi.

Zanim jednak o dorosłej Ma-
rii-działaczce: pisarce, redak-
torce „Płomyka”, bibliotekarce, 
reżyserce oklaskiwanych dzie-
cięcych teatrzyków, powszech-
nie szanowanej i  nagradzanej 
twórczyni, najpierw jest o Ma-
rysi - dziewczynce. Przedwcze-
śnie osieroconej przez matkę, 
zaznajomionej niełatwym lo-

sem ubogiej krewniaczki, pełnej 
żalu do brata i ojca, osamotnio-
nej, w  dorosłość wkraczającej 
z próbą samobójczą na koncie. 
I  jeszcze młoda panna Maria: 
świeżo upieczona pensjonar-
ka, stawiająca pierwsze kroki 
w  zawodzie wiejskiego peda-
goga, chwilę później skazana 
na bieżeństwo. Będzie i rozdział 
o zakochaniu: o zawiedzionym 
zaufaniu i  pogrzebanych na-
dziejach. A  potem warszaw-
skie życie: szaleńczy wir pra-
cy, ambitne przedsięwzięcia 
i znaczące znajomości – w tym 
z  Marią Dąbrowską, pisarski 
rozkwit, narodziny Plastusia, 

wojna (możliwa do przetrwania 
wyłącznie dzięki pisaniu) i od-
budowa życia z  powojennych 
gruzów. 

Maria Kownacka żyła długo 
i aktywnie, a Olga Szmidt po-
kazuje, że złamać jej nie były 
w  stanie żadne przeciwności 
losu. W swoich małych czytelni-
kach i pięknie przyrody zawsze 
potrafiła odnaleźć motywację 
do pracy. Wymyślony w  1931 
roku Plastuś towarzyszył pisarce 
przez całe życie, stając się jej 
wizytówką. Do dziś spełnia cele 
Marii – bawiąc uczy, uwrażli-
wiając na piękno przyrody i moc 
dziecięcych opowieści.

„muzyką połączyli europę”

Biografia marii kownackiej okiem mieszkanki stanowic

Do uczestnictwa w festiwalu zgłosiło się 12 szkół gminy Strzegom oraz zrzeszonych w Sieci Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego

Strzegomscy bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Kownacka. Ta od Plastusia” Olgi Szmidt. To przypomnienie o życiu niemal zapomnianym

A oto zwycięzcy XIII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Magdalena Marciniak, PSP 28 Wałbrzych
II miejsce – zespół muzyczny „Gramophone”, PSP nr 2 Strzegom
III miejsce – Kornelia Łabędzka, PSP Jaroszów
Wyróżnienie: Nicole Kmiecik, PSP nr 2 Strzegom

Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Adam Chlebowski, Gimnazjum nr 1 Świebodzice
II miejsce – Adrianna Rakowska, Gimnazjum nr 1 Strzegom
III miejsce – Justyna Sitarek, Gimnazjum nr 1 Strzegom
Wyróżnienie: Katarzyna Madej, Gimnazjum nr 2 Strzegom

Już po raz XIII Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu zorgani-
zowało Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Muzyka łączy 
Europę”. 

Olga Szmidt ze Stanowic została niestrudzoną biografką 
tej od Plastusia, wykonując iście tytaniczną pracę, by rzucić 
nieco światła na nieznane losy Marii Kownackiej. 
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Najtrudniejsze zadanie wy-
konała klasa IV ”a” pod opieką 
nauczycieli oraz pracowników 
szkoły. Nad całością zadania 
czuwały dyrektor Beata Jan-
kiewicz oraz wicedyrektor 
Violetta Posłuszna-Koział-
kowska. - Udało nam się 
również obsadzić skrzynie 
z pergolami w „Zielonej Kla-
sie”, w której - gdy tylko zrobi 
się cieplej - będzie można pro-
wadzić zajęcia. Przyjemnie bę-
dzie pracować w towarzystwie 
pomarańczowych nasturcji 
i  żółtego „złotego deszczu”. 
Już niebawem jaroszowska 
szkoła będzie jeszcze piękniej 
wyglądała. – Jeśli wszyscy o to 
zadbamy, to na parapetach 
pojawi się czerwono kwitnący 
dywan- mówi dyrektor. 

ukwiecili szkołę
Uczniowie z Jaroszowa zadbali o to, by ich placówka wyglądała kwitnąco i własnoręcznie zasadzili kwiaty

Anna Kopeć - uczennica klasy 
I „a” o nachyleniu dziennikar-
sko medialnym i  prawniczym 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu zajęła I miejsce 
w IV Ogólnopolskim Konkursie 
o ks. Stanisławie Konarskim. 

Konkurs organizowany był 
przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Lublinie oraz 
Gimnazjum nr 1 im. ks. Stani-
sława Konarskiego w Lublinie, a 
przeprowadzony pod patronatem 
księdza arcybiskupa Stanisława 
Budzika oraz Teresy Misiuk - 
Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Tegoroczna edycja przebiegała 
pod hasłem: „Ksiądz Stanisław 
Konarski nasz współczesny”, 
a jej celem było upowszechnianie 
wiedzy o życiu i dokonaniach ks. 
Konarskiego oraz doskonalenie 
umiejętności posługiwania się 
językiem polskim.

Głównym zadaniem uczestni-
ków było napisanie pracy na jeden 
z trzech zaproponowanych przez 
organizatorów tematów. Aneta 
wybrała temat: „Nie należy zrywać 
z przeszłością, bo naród bez dzie-
jów to naród tragiczny”. Rozwiń 
myśl ks. Konarskiego w odniesie-
niu do jego twórczości i własnych 
przemyśleń. Jury, uznając pracę 
Anety za zwycięską w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych, wzięło 
pod uwagę: trafne opracowanie 
wybranego tematu, wykazanie 
związku idei oraz reform Stanisła-
wa Konarskiego ze współczesnymi 
problemami dotyczącymi oświaty 
i  doskonalenia wewnętrznego 
człowieka, znajomość dokonań 
wybitnego pijara. Ponadto oceniło 
poprawność językową, interpunk-
cyjną i ortograficzną wypowiedzi. 
Opiekunem merytorycznym lice-
alistki była Małgorzata Kuchar-
ska. Gratulujemy! 

Aneta kopeć najlepsza!

Ekipa uzdolnionych humani-
stycznie uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Strzegomiu, czyli 
grupa teatralna „Mole Książkowe” 
i redakcja szkolnej gazetki „Dyk-
tafon”, wybrała się do Wrocławia. 

Wycieczka (12 maja 2017 r.) 
będąca nagrodą za piękny występ 
podczas Nocy z  Andersenem, 
odbyła się na zaproszenie Dalii 
Zminkowskiej - kierownicz-
ki Biblioteki Austriackiej we 
Wrocławiu. Koszty przejazdu 
zasponsorowała Rada Rodziców. 

Uczniowie, korzystając z pięknej 
pogody, zwiedzili Ostrów Tumski 
oraz zabytkowy, główny budynek 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Z wieży na szczycie Uniwersytetu 
mogli podziwiać cały Wrocław. 
Głównym punktem programu 
wycieczki był monodram na 
podstawie „Pana Tadeusza” w wy-
konaniu Andrzeja Jurczyńskiego. 
Spektakl odbył się w  pięknej 
uniwersyteckiej sali Oratorium 
Marianum. – To była wspaniała 
wycieczka – mówią uczniowie. 

„czwórka” we Wrocławiu

W ramach „Zielonego Tygodnia” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie odbyła się „Akcja Ukwiecania Szkoły”. To 
już drugi raz udało się obsadzić szkolne skrzynki pięknymi pelargoniami bluszczolistnymi.

Dzień 10 maja w  „Misiu 
Uszatku” był dniem szczegól-
nym, przepełnionym radością, 
optymizmem i  odświętną 
atmosferą. Już po raz szó-
sty przedszkolaki uroczyście 
obchodziły Ogólnopolskie 
Święto Optymizmu.

Kolory tęczy odświętnego wy-
stroju przedszkola oraz kolorowe 
stroje dzieci zdominowały ten 
szczególny dzień. Biletem wstępu 
do wspólnej zabawy był uśmiech 
każdego przedszkolaka. Każdy 
przedszkolak poczuł się praw-
dziwym optymistą zasiadając 
w fotelu ,,Króla Optymizmu’’. - 
W optymistycznym przedszkolu 
uczymy się przyjaźni, empatii, 
dobroci, radości, dlatego główny-
mi bohaterami święta były nasze 
„tęczowe dzieci” w szarfach z na-
zwami uczuć – mówi Wiesława 
Górka, dyrektor przedszkola. Do 
wspólnej zabawy zaprosiła dzieci 

Optymistyczna Wróżka. Świę-
towanie rozpoczęto od ,,Hym-
nu Optymistów’’ i  prezentacji 
optymistycznych wierszyków. 
Ogromną radość sprawiło dzie-
ciom wypuszczanie symbolicz-
nej iskierki optymizmu, która 
poszybowała w  niebo z  opty-
mistycznymi pozdrowieniami. 
Dopełnieniem tego radosnego 

święta była Tęczowa Zumba oraz 
kolorowa tęcza, jaką utworzyły 
przedszkolaki w  swoich tęczo-
wych strojach. Jak na prawdziwe 
optymistyczne święto przystało 
nie mogło zabraknąć weso-
łej zabawy, kolorowych kartek 
z  optymistycznymi pozdro-
wieniami od przedszkolaków 
oraz optymistycznych wpisów 

rodziców do kroniki przedszkol-
nej. Wszystkie Optymistyczne 
Przedszkola w Polsce połączyły 
łańcuchem optymizmu, jedno-
ści, uśmiechu, radosnej zabawy 
i dziecięcej kreatywności. Każ-
de miejsce jest dobre, by być 
dobrym i radosnym dzieckiem, 
a  tajemnica optymizmu jest 
w nas wszystkich

Vi Ogólnopolskie Święto Optymizmu
Tego dnia dzieci mogły zasiąść na prawdziwym tronie i włożyć koronę na głowę. Śmiechu było mnóstwo
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Mieszkańcy Goczałkowa Gór-
nego na czele z sołtysem Andrze-
jem Kowszynem, po raz kolejny, 
wzięli udział w akcji upiększania 
swojej miejscowości. 

Goczałkowianie razem posa-
dzili kwiaty na klombach i raba-
tach, które dodały urokowi wsi. 

To prawdziwy akcent wiosny, 
który zawitał do miejscowości. 
Po pracy przyszedł czas na od-
poczynek i wspólne grillowanie. 
– Bardzo wszystkim dziękuję za 
pracę. Cieszę się, że mieszkańcy 
sprawiają, że nasza wieś pięknie-
je- mówi Andrzej Kowszyn 

ukwiecili Goczałków Górny

Niespodzianką było przed-
stawienie pt. „Eko- rzepka” 
w wykonaniu grona pedago-
gicznego ze szkoły w Rogoź-
nicy oraz członków Stowarzy-
szenia „Mała Szkoła” w  Ro-
goźnicy. Za popisy na scenie 
wszystkie dzieci otrzymały 
słodkości. Część artystyczną 
zakończył występ zespołu 
„Goczałkowianie” . Dzie-
ci oraz dorośli brali udział 
w  różnorodnych konkursach 
prowadzonych przez Elżbietę 
Pienio. Turniej Wsi urozma-
iciły pokazy zaprezentowane 

przez strażaków z OSP Go-
czałków i  OSP Rogoźni-
ca. Atrakcją były dmuchane 
zjeżdżalnie, a także przejazd 
br yczką konną powożoną 
pr z ez  Edwarda S inko w-
skiego. Zawody zakończyły 
się remisem i Rady Sołeckie 
z  Goczałkowa i  Rogoźnicy 
otrzymały pamiątkowe pu-
chary. Wieczorem odbyła się 
super zabawa taneczna, która 
trwała do białego rana. 

Nestlé wybuduje siłownie w tych 
lokalizacjach, które zdobędą naj-
więcej głosów, dlatego prosimy 
mieszkańców, by codziennie od-
wiedzali stronę konkursu i głoso-
wali na siłownię w swojej okolicy. 
Pod adresem http://www.nestle-
porusza.pl/ mieszkańcy gminy 

Strzegom będą mogli oddawać 
głosy i  to tam znajduje się peł-
na lista zgłoszonych lokalizacji. 
Każdego dnia z użyciem jednego 
adresu mailowego można oddać 
jeden głos na jedną lokalizację. 
Zachęcamy wszystkich do aktyw-
nego uczestnictwa w konkursie.

Jaroszów: 
Świetlica czynna od godz. 
14:00 do 18:00

01.06.2017 - Dzień Dziecka, za-
bawa na Orliku, godz.16:00
06.06.2017 - Plakat pt.; „Tole-
rancja”- wykonanie figurek 
dzieci z różnych stron świata 
za pomocą ryżu, makaronu 
godz.15:30
12.06.2017 - Oglądanie filmu 
godz.15:00
19.06.2017 - Gry i zabawy z pił-
ką na orliku np. Piłka goni pił-
kę”, „Kolanko”, godz. 15:00
20.06.2017 - Wykonanie gazetki 
pt.: „Wakacyjne podróże”, 
godz.15:00
23.06.2017 - Laurka dla taty, 
pudełeczko  na  k rawat , 
godz.15:30
24.06.2017 - Noc Świętojańska. 
Zabawa na rozpoczęcie wa-
kacji, godz. 15:30

W każdy czwartek spotkanie 
z kołem gospodyń wiejskich
W każdy piątek aerobik godz. 
19:00

Tomkowice; 
01.06.2017 - Dzień Dziecka:
- Strażacki pokaz pierwszej 
pomocy
- Konkursy sprawnościowe
- Szukanie igły w stogu siana
- Gry i zabawy przy muzyce
- Szukanie magicznych ka-
myczków
- Układanie kamyczkowych 
układanek
- Pieczenie kiełbasek, itp.
23.06.2017 - Noc Świętojańska 
( przygotowania):
- Przygotowanie pochodni
- Przygotowanie wianków na 
głowę
- Przygotowanie wianków na 
wodę
- Przygotowanie stroików
- Przejście nad staw
- Widowisko taneczno - teatral-
ne przy ognisku
- Puszczanie wianków przy 
śpiewie
- Wspólna zabawa przy muzy-
ce i grillu,
- Szukanie kwiatu paproci
- Powitanie lata

Plan na czerwiec
Poniedziałki - Przygotowania 
do Nocy Świętojańskiej
Wtorki - Przygotowania prezen-
tów na „DZIEŃ OJCA”
Środy- Próby teatralno-ta-
neczne
Czwartki - ,,Giełda wakacyj-
nych pomysłów” (zbieranie 
pomysłów na wakacje)
Piątki - Gry i zabawy plenero-
we, Nordic Walking

kosTrza: 
Świetlica czynna:
wtorek 14.30-19.00
środa 14.30-19.00
czwartek 15.00-17.00 
piątek14.30-19.00

31.05.2017 - Dzień Dziecka 
(gry, zabawy, poczęstunek 
dla dzieci)
02.06.2017 - Zabawy na boisku 
szkolnym.
 Pobudzenie aktywności fizycz-
nej, mini podchody, zabawa 
w chowanego
07.06.2017 - Wykonanie pracy 
plastycznej „ Moja wioska”- od-
twarzanie ulubionych miejsc
14.06.2017 - Zajęcia sportowe 

na sali lub boisku szkolnym
19.06.2017 - Bezpieczeństwo 
podczas wakacji (pogadanka)
 Turniej gier zręcznościowych
 Wakacyjne łamigłówki
23.06.2017 - „Żegnaj szkoło na 
wesoło”- prace plastyczne, roz-
wijanie zdolności manualnych, 
kształtowanie wyobraźni

Zajęcia stałe: zajęcia kompu-
terowe, zajęcia na sali gimna-
stycznej, próba zespołu „Ko-
strzanie” (czwartek- piątek)

MiędzyrzeCze: 
01.06.2017 - „Dzień Dziecka” - 
wspólna zabawa integracyjna 
dzieci-rodzice
06.06.2017 - „Moje dzieło sztu-
ki” - techniki różnorodne
09.06.2017 - Skakanka na po-
dwórzu
13.06.2017 - Kolorowa kreda – 
kolorowo wokół świetlicy
19.06.2017 - Piknik nad rzeką - 
Strzegomka
22.06.2017 - „Spinaczowa przy-
goda” - prace techniczne ze 
spinaczy bieliźnianych
27.06.2017 - Wakacje! - „Rado-
sne ognisko”

Po turnieju Wsi

zagłosuj na nasze wsie i walcz o siłownię

Co będzie się działo w świetlicach w czerwcu?

Zawody zakończyły się remisem i Rady Sołeckie z Goczałkowa i Rogoźnicy otrzymały pamiątkowe puchary

Każdego dnia z użyciem jednego adresu mailowego można oddać jeden głos na jedną lokalizację

Dzięki udziałowi gminy Strzegom w  konkursie „Nestle 
porusza Polskę”, jest szansa, aby w Żółkiewce, Kostrzy lub 
Godzieszówku powstała siłownia zewnętrzna. Głosowanie 
już się rozpoczęło i potrwa do 30 czerwca 2017 r. 

W rogoźnickim parku odbył 
się Turniej Wsi Rogoźnica – 
Goczałków (6 maja 2017 r.). 
Atrakcji nie zabrakło. Były 
konkursy i  pokazy straża-
ków. Uczniowie ze szkół 
z  Goczałkowa i  Rogoźnicy 
oraz dzieci z Punktu Przed-
szkolnego „Chatka Puchat-
ka” w  Rogoźnicy zaprezen-
towali też swoje artystyczne 
umiejętności. 

Poniżej linki do poszczególnych lokalizacji: 
• Kostrza: https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/lokalizacja/32
• Godzieszówek: https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/lokalizacja/33
• Żółkiewka: https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/lokalizacja/31
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IV liga piłkarska – zachód (AKS Granit Strzegom 
S. A.)

Kolejne mecze w tym roku: 
AKS – Orla Wąsosz 1:1, Granica Bogatynia – AKS 
1:2

Poz. Klub Mecze Punkty
1. Zagłębie II Lubin  25 68
2. Orkan Szczedrzykowice  25 60
3. Apis Jędrzychowice  25 53

4. AKS Granit Strzegom 
S. A.  25 45

5. Orla Wąsosz  25 41
6. Włókniarz Mirsk  25 36
7. Stal Chocianów  25 36
8. Chrobry II Głogów  25 34
9. Sparta Grębocice  25 34

10. Karkonosze Jelenia 
Góra  25 33

11. Nysa Zgorzelec 25 26

12. GKS Warta Bolesławiec-
ka 25 26

13. Piast Wykroty  25 25
14. Zamet Przemków  25 17
15. Lotnik Jeżów Sudecki  25 16
16. Granica Bogatynia  25 16

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych II (Unia Jaroszów, Her-
bapol Stanowice)

Kolejne mecze w tym roku:
Unia – Wenus Nowice 1:1, Błękitni Słotwina – Unia 
2:4
Herbapol – Cukrownik/Polonia Pszenno 0:4, Darbor 
Bolesławice – Herbapol 3:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Granit Roztoka 20 55

2. Unia Jaroszów 20 38
3. Płomień Makowice 20 35

4. LKS Wiśniowa 20 34

5. Cukrownik/  Polonia 
Pszenno 20 34

6. Darbor Bolesławice 20 29

7. Czarni Sieniawka 20 29

8. Delta Słupice 20 28

9. Wenus Nowice 20 26

10. Ślężanka Tąpadła 20 25

11. Błękitni Słotwina 20 20

12. Herbapol Stanowice 20 16
13. Zryw Łażany 20 16

14. Zieloni Mrowiny 20 12

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

Kolejne mecze w tym roku:
MKS II Szczawno-Zdrój – Sokół 1:0, Sokół – Grom 
Panków 1:1
Wierzbianka - Huragan 7:1, Huragan - Górnik Nowe 
Miasto Wałbrzych 1:8

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto 
W-ch 21 58

2. Wierzbianka Wierzbna 21 55

3. Podgórze Wałbrzych 21 45

4. Nysa Kłaczyna 21 38

5. MKS II Szczawno-Zdrój 20 37

6. LKS Piotrowice Świd-
nickie 21 31

7. Orzeł Witoszów 21 30

8. Zagłębie Wałbrzych 21 29

9. Sokół Kostrza 21 28
10. Tęcza Bolesławice 20 25

11. Grom Panków 21 20

12. Błyskawica Kalno 21 12

13. Huragan Olszany 21 6
14. Płomień Dobromierz 21 4

Kolejny po Przemysławie 
Sypko siatkarz ze Strzegomia 
promuje tę dyscyplinę i  kon-
tynuuje z  sukcesami sportową 
karierę. W trwających od 12 do 
14 maja br. w Dębicy Mistrzo-
stwach Polski Młodzików 
w piłce siatkowej uczestniczył 
zawodnik ze Strzegomia 
Dawid Kopciuch. 

Dawid jest zawodni-
kiem sekcji siatków-
ki AKS Strzegom, 
obecnie wypożyczo-
nym na czas nauki 
do klubu Gwar-
dia Wrocław. 
W c z e ś n i e j 
u c z ę s z c z a ł 
d o  s t r z e -
g o m s k i e g o 
Gimnazjum nr 
2. Innym strze-
gomskim akcentem jest 
trener drużyny z Wro-
cławia Piotr Lebio-
da, wychowanek klubu 
AKS Strzegom. 

W  drodze do finału 
w Dębicy drużyna Da-
wida wywalczyła tytuł 
Mistrza Dolnego Ślą-
ska, w półfinale ogól-
nopolskim odpra-
wiła „do domu” 
renomowany ze-

spół Cuprum Lubin, a w  fazie 
grupowej MP pokonała mocny 
Jastrzębski Węgiel. Wyjście 

z grupy dawało nadzieję 
na medal. W  meczu 
o  finał MP drużyna 
z  Wrocławia uległa 
siatkarzom z  Gdań-

ska. Mecz o  brązo-
wy medal MP 
był rewanżem 
Jastrzębskiego 
Węgla za wcze-
śniejsze elimi-

nacje, w którym 
niestety pokonał 
drużynę z Wro-
cławia 2:1. 

- Czwarte miej-
sce mistrzostw 
Polski dla nasze-
go siatkarza i  jego 
drużyny to wy-

różnienie i  ogrom-
ny sukces sportowy. 

Cieszymy się, że ko-
lejny po Przemysła-
wie Sypko siatkarz ze 
Strzegomia promuje tę 
dyscyplinę i kontynuuje 
z  sukcesami sportową 
karierę – podkreśla Ro-
bert Kotowicz, trener 

siatkówki w  Strze-
gomiu.

red

sukces Dawida kopciucha

Zawody otworzył prezes koła 
Tadeusz Chmieliński, który 
powitał wszystkich i zapoznał z 
regulaminem zawodów. Na star-
cie stanęły 32 osoby. Rywalizacja 
trwała od godz. 9.00 do 13.00. 

W tak pochmurny dzień ryby 

bardzo słabo żerowały i wyniki 
nie były dobre. Po ważeniu ryb 
wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Ignacy Jarosiński - 
2525 pkt.
II miejsce - Zbigniew Dorod-
ny - 2415

III miejsce - Piotr Szczepanik 
- 1265.

Najlepszym wędkarzom wrę-
czono puchary, dyplomy oraz 
nagrody. Puchary wręczał czło-
nek rodziny patrona zawodów 
- Stanisław Miziołek.

Największą rybę - leszcza o dł. 

38 cm - złowił Tomasz Często-
chowski. Fundatorem pucharu 
w tej kategorii była rodzina 
państwa Miziołków.

Na zakończenie - co jest dobrą 
tradycją - był poczęstunek gorą-
cą kiełbaską.

red

ignacy Jarosiński najlepszy

Oto nasi sportowcy

Jak co roku zmagania zawodników trwały do ostatnich minut. Najlepszym wędkarzom wręczono puchary i dyplomy. Był też poczęstunek 

14 maja br. na zbiorniku „Rekreacyjny” w Rusku odbyły się Zawody Spławikowe 
o Mistrzostwo Koła. Wśród seniorów wygrał Piotr Szczepanik, wśród juniorów – 
Adam Krukowski, a najlepszą zawodniczką została Natalia Jankowska. 

W pochmurny i deszczowy dzień 7 maja br. na zbiorniku 
„Rekreacyjny” w Rusku odbyły się Jubileuszowe XXX Zawody 
Spławikowe o Puchar Miziołka. Zawody zaliczane są do Grand 
Prix Ziemi Strzegomskiej.

Przedstawiamy sportowców, którzy na co dzień trenują w klubach na terenie gminy Strzegom. W tym numerze młodzi 
piłkarze AKS-u Strzegom (rocznik 2002-2004). Trenerem tej grupy jest Jarosław Krzyżanowski. 
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sieć szkół podstawowych

Ogródek przydomowy w Goczałkowie
zanim otworzysz drzwi

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z 
późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go 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: 138/B/2017, 139/B/2017, 
140/B/2017, 141/B/2017, 
142/B/2017, 143/B/2017 
144/B/2017, 145/B/2017, 146/
B/2017 Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 19 maja 2017 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z 
późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 147/B/2017, Nr 
148/B/2017 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 22 maja 2017 r.

Podajemy plan sieci publicz-
nych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę 
Strzegom oraz granice ich ob-
wodów, a także publicznych 
szkół podstawowych prowa-
dzonych przez inne organy 
na okres od 1 września 2017 
r. do 31 sierpnia 2019 r.
I. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika z oddziałami przed-
szkolnymi w Strzegomiu
1) Struktura organizacyjna - 
klasy I-VIII
2) Adres siedziby - ul. Mickie-
wicza 1, Strzegom
3) Szkoła funkcjonuje na bazie 
obiektów oświatowych przy ul. 
Mickiewicza 1 w Strzegomiu
4) Granice obwodu szkoły 
obejmują ulice: Agatowa, Ale-
ja Wojska Polskiego od nu-
meru 27,
Ametystowa, Bazaltowa, 
Bukowa, F. Chopina, Cicha, 
Dębowa, Dworcowa, Fiołko-
wa, Granitowa, Jaśminowa, 
Kalcytowa, Kasztanowa, Klo-
nowa, J. Kochanowskiego, 
Kolejowa, T. Kościuszki od 
numeru 36, Kwarcowa, Le-
gnicka, A. Mickiewicza, Mo-
stowa, Niecała, Ofiar Katynia, 
Promenada, K. Pułaskiego, 
M. Reja, Różana, Rzeźnicza, 
W. Sikorskiego, Skalna, So-
snowa, L. Staffa, Wałowa, W. 
Witosa, S. Wyspiańskiego, 
miejscowość Wieśnica.
II. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza z oddziałami przed-
szkolnymi w Strzegomiu

1) Struktura organizacyjna - 
klasy I- VIII
2) Adres siedziby - ul. Brzego-
wa 1, Strzegom
3) Szkoła funkcjonuje na ba-
zie obiektów oświatowych 
przy ul. Brzegowej 1
4) Granice obwodu szko-
ły obejmują ulice: Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Boha-
terów Getta, Czarna, Dolna, 
Górnicza, Jeleniogórska, 
Kamienna, Kasztelańska, 
Kopalniana, Krótka, M. Ko-
nopnickiej, Kwiatowa, B. Li-
manowskiego, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Ogrodo-
wa, Olszowa, Parkowa, Mar-
szałka J. Piłsudskiego, Polna, 
Słoneczna, S. Starzyńskiego, 
Świdnicka od numeru 38, Św. 
Tomasza, Wrzosowa, gen. J. 
Bema, gen. H. Dembińskie-
go, gen. W. Andersa, Lipowa, 
Piekarnicza, Wydobywcza, 
Wałbrzyska, Słoneczne Ogro-
dy, Widokowa, miejscowości: 
Stawiska, Tomkowice, Grani-
ca, Godzieszówek, Modlęcin 
od numeru 57.
III. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 4 im. Korne-
la Makuszyńskiego z od-
działami przedszkolnymi 
w Strzegomiu
1) Struktura organizacyjna - 
klasy I-VIII
2) Adres siedziby - Aleja Woj-
ska Polskiego 3-5, Strzegom
3) Szkoła funkcjonuje na ba-
zie obiektów oświatowych 
przy Alei Wojska Polskiego 
3-5
4) Granice obwodu szkoły 

obejmują ulice: Aleja Wojska 
Polskiego do numeru 26, Ar-
mii Krajowej, M. Anielewicza, 
Agrestowa, 3 Maja, Banko-
wa, Brzoskwiniowa, Cegla-
na, Czerwonego Krzyża, J. 
Dąbrowskiego, Gronowska, 
Jagodowa, , Koszarowa, Ko-
ścielna, T. Kościuszki do nu-
meru 35, Księdza Prałata Sta-
nisława Siwca, Leśna, Mor-
ska, J. Matejki, Niepodległo-
ści, I.J. Paderewskiego, Plac 
Jana Pawła II, Porzeczkowa, 
Poziomkowa, Rybna, Rynek, 
Szarych Szeregów, Szkolna, 
Strzelnicza, Świętej Anny, 
Świętej Jadwigi, Świętego 
Jana, Świdnicka do numeru 
37, Wesoła, Wodna, Wolska, 
Wspólna, Winogronowa, Zie-
lona, miejscowości: Morawa, 
Międzyrzecze, Skarżyce, Żół-
kiewka.
IV. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Janusza Kor-
czaka wchodząca w skład 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Jaroszowie
1) Struktura organizacyjna - 
klasy I-VIII
2) Adres siedziby - Jaroszów 
98
3) Szkoła funkcjonuje na ba-
zie obiektów oświatowych 
w Jaroszowie 98
4) Inna lokalizacja prowadze-
nia zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych 
- Jaroszów 37 (sala gimna-
styczna)
5) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości: Jaro-
szów, Rusko, Bartoszówek.

V. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki z oddziałami przed-
szkolnymi w Goczałkowie
1) Struktura organizacyjna - 
klasy I-VIII
2) Adres siedziby ul. Szkolna 
1, Goczałków
3) Szkoła funkcjonuje na ba-
zie obiektów oświatowych 
przy ul. Szkolnej 1 w Goczał-
kowie
4) Inna lokalizacja prowadze-
nia zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych 
- ul. Parkowa 4 w Goczałko-
wie
5) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości: Go-
czałków, Goczałków Górny, 
Graniczna, Rogoźnica.
VI. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy 
w Stanowicach wchodząca 
w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Stano-
wicach
1) Struktura organizacyjna - 
klasy I-VIII
2) Siedziba szkoły - ul. Świe-
bodzka 9, Stanowice
3) Szkoła funkcjonuje na ba-
zie obiektów oświatowych 
przy ul. Świebodzkiej 9 w Sta-
nowicach
4) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości: Sta-
nowice, Grochotów.
VII. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Adama Mickie-
wicza z oddziałami przed-
szkolnymi w Olszanach
1) Struktura organizacyjna 
klasy I-VIII

2) Siedziba szkoły - Olszany 
138
3) Szkoła funkcjonuje na ba-
zie obiektów oświatowych 
w Olszanach 138
4) Inna lokalizacja prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuń-
czych -Olszany 33
5) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości: Ol-
szany, Modlęcin do numeru 
56.
VIII. Publiczna Szko-
ła Podstawowa imienia 
Jana Pawła II z oddziałami 
przedszkolnymi w Kostrzy
1) Struktura organizacyjna - 
klasy I-VIII
2) Adres siedziby - ul. S. Że-
romskiego 22
3) Szkoła funkcjonuje na ba-
zie obiektów oświatowych 
przy ul. S. Żeromskiego 22 
w Kostrzy
4) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości: Ko-
strza, Żelazów.
IX. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa z oddziałem przed-
szkolnym w Rogoźnicy pro-
wadzona przez Stowarzy-
szenie „Mała Szkoła” w Ro-
goźnicy
1) Struktura organizacyjna - 
klasy I-VIII
2) Siedziba szkoły - ul. Par-
kowa 1, Rogoźnica
3) Szkoła funkcjonuje na 
bazie obiektu oświatowego 
przy ul. Parkowej 1 w Ro-
goźnicy
4) Szkole nie określono gra-
nic obwodu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę grun-
tów położonych w granicach 
działki nr 151/7, o pow. 82 m2 w 
Goczałkowie przy ul. Kolejowej, 
z przeznaczeniem pod urządze-
nie ogródka przydomowego.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nie oznaczony.
Przetarg odbędzie się 29 
czerwca 2017 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za dzierżawę gruntów 
na kwotę 0,34 zł/m2 w skali 
roku. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doliczo-
ny obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to: Bank Zachodni WBK S.A. 
O / Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 26 czerwca 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę grun-
tów, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia zamknięcia 
lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać doku-

ment potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Stawka czynszu dzierżawy 
ustalona w przetargu wzra-
stać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka 
podstawowa ustalona dla tego 
rodzaju gruntów.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Grunty będące przedmiotem 
przetargu są wolne od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do od-
dania w dzierżawę udostęp-
nione będą dla wszystkich za-
interesowanych do oglądania 
w dniu 26 czerwca 2017 roku, 
w godzinach 
od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego, Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
Nr 34, II p. lub telefonicznie 
dzwoniąc pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.
Zapraszamy. 

Dzwonek domofonu, 
niezapowiedziana wizy-
ta „specjalisty”, oferta 
„nie do odrzucenia”… 
Wszyscy doświadcza-
my podobnych sy-
tuacji. Aby uchronić 
państwa przed błęda-
mi i niepotrzebnym 
stresem, operator te-
lekomunikacyjny - fir-
ma Multimedia Polska 
postanowiła podpo-
wiedzieć jak uniknąć 
ewentualnych pomyłek 
i nieproszonych gości.

Zanim zaprosimy do 
mieszkania osobę ofe-
rującą usługi telekomu-
nikacyjne, sprawdźmy 
jej wiarygodność! Jak 
rozpoznać oficjalnego 
przedstawiciela firmy? 
Wiarygodny przedstawi-
ciel Multimedia Polska po-
winien mieć w widocznym 
miejscu IDENTYFIKA-
TOR, na którym znajduje 
się logo firmy, hologram, 
imię, nazwisko, zdjęcie 
oraz numer identyfikacyj-
ny. + foto identyfikatora 
+ LOGO

Nie daję gotówki! – to 
żelazna zasada.

Żaden przedstawiciel 
Multimedia Polska nie 
m a  p r a w a  p o b i e r a ć 
jak i chko lw iek  op ła t . 
G d y b y  w  r o z m o w i e 
pojawiła się sugestia 
zapłaty za cokolwiek 
– nie miejmy złudzeń 
– mamy do czynienia 
z oszustem! 

Potrzebna mi pomoc 
techniczna!

Każda wizyta technika 
z reguły jest poprzedzona 
telefonem i umówiona na 
konkretny dzień i godzi-
nę. Warto więc zadbać, 
by operator dysponował 
Państwa aktualnym nu-
merem telefonu.

W Strzegomiu Multime-
dia mają dwie przedstawi-

cielki handlowe, opiekun-
ki klientów. Wiarygodne 
i profesjonalne. Im można 
i należy zaufać.

Są to panie: Mariola 
Świeboda i Alicja Kowa-
lik. 

Jeżeli mają państwo 
jakiekolwiek wątpliwości, 
proszę dzwonić: 345 345 
345 i poprosić o weryfika-
cję danych.
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W piątek, 12 maja br. na terenie Strzegomskich Plantów odbyła się tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Jej organizatorem był tradycyjnie Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu. W imprezie happeningowej – mającej na celu promocję biegania - wzięło udział ponad pół tysiąca biegaczy z placówek oświatowych gminy Strzegom: szkół 
gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli. Dodajmy, że impreza została zorganizowana już po raz siódmy. Serdecznie zapraszamy za rok. 

Pobiegli dla zdrowia 
Polsk A biegA 2017 


