
Od 1 września br. można 
korzystać z darmowego Inter-
netu w bezpośrednim sąsiedz-
twie fontanny w Rynku oraz 
na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Strzegomiu!

Przypomnijmy, że pomysło-
dawcami darmowych hot-spo-
tów byli radni z Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
którzy złożyli projekt w tej 
sprawie do Budżetu Obywa-
telskiego.

Do skorzystania z usługi 
wymagane jest posiadanie 

urządzenia wyposażonego 
w interfejs bezprzewodowy 
WiFi pracujący w standardzie 
IEEE 802.11b/g (pasmo 2,4 
GHz). Maksymalny transfer 
łącza: do 512kbps w kierunku 
do użytkownika (download), 
do 512kbps od użytkowni-
ka (upload). Maksymalny 
czas jednej sesji wynosi 15 
minut (sesja automatycznie 
rozłączana po upływie 15 
minut). Po zakończeniu sesji 
potrzebne będzie ponowne 
zalogowanie. 

Gminne Wiadomości
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w numerze:

StrzeGom
Mówią o sobie 

W tym numerze na nasze 
pytania odpowiada Edward 
Fedyczkowski, jeden z orga-
nizatorów biegu ulicznego 
„Strzegomska Dwunastka 
– Biegajmy Razem”, popu-
laryzator biegania w gminie 
Strzegom, instruktor lekko-
atletyki i lider Społeczno-
ści Biegowej „Strzegomska 
Dwunastka” 

 str.2

StrzeGom
Radni obradowali

Jakie uchwały zostały pod-
jęte w trakcie poniedziałko-
wej sesji Rady Miejskiej w 
Strzegomiu (21.08)? 

 str.3

StrzeGom
Budują kanalizację 

Strzegomska spółka Wo-
dociągi i Kanalizacja podpi-
sała umowę na rozbudowę 
urządzeń wodociągowych w 
Strzegomiu. Gdzie tym ra-
zem powstaną nowe odcinki 
wodociągów? 
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w numerze:

StrzeGom
Komendant 
już oficjalnie

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki oficjalnie objął sta-
nowisko komendanta Ko-
misariatu Policji w Strzego-
miu. Jak zamierza prowadzić 
strzegomski komisariat poli-
cji? str.3

Zajawka 2
O czym na sesji? 
Wiele ważnych spraw po-

ruszano na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Tematem głównym 
były stawki podatków. Co 
się zmieni od przyszłego 

roku? 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:

Nagroda  
dla profesora!

15 sierpnia profesor Sta-
nisław Nicieja odebrał pre-
stiżową Nagrodę Kulturalną 
Dolnego Śląska za swoje 
osiągnięcia. Gratulujemy! 

Opłaty

ZUK przypomina o ko-
nieczności wnoszenia opłat z 
tytułu przedłużenia ważności 
grobu. Termin ważności gro-
bu upływa po 20 latach. 

Baseny 

Strzegomski kompleks 
basenów kąpielowych będzie 
czynny jeszcze tylko do 3 
września 2017 r. Zapra-
szamy. 
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W dniach 17-20 sierpnia br. 
sołectwo Morawa było na 
ustach dosłownie wszyst-
kich. To właśnie w tej małej 
miejscowości zorganizowa-
no Mistrzostwa Europy we 
Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego, które 
zgromadziły na starcie najlep-
szych europejskich jeźdźców 
w tej konkurencji. 

Oprócz czempionatu odbyło 
się wiele imprez towarzyszących, 
które doskonale wpisały się w 
to ogromne przedsięwzięcie: 
„Święto Chleba” (projekt polsko-
czeski), XXXII Strzegomska 
Giełda Minerałów i Święto 
Granitu Strzegomskiego. Na 
chętnych czekało wiele atrakcji: 
prezentacje kuchni regionalnej, 
wyrobów kamieniarskich i rę-
kodzieła artystycznego. Warto 
podkreślić, że swoje stoiska wy-
stawiły wszystkie 22 sołectwa 
gminy Strzegom. Całości dopeł-
niły koncerty zespołów: „Piękni i 
Młodzi”, „Future Folk”, „Teresa 
Werner”, „Piersi”, „Trace”, „Nie-
poprawni” i „Regioband”. Do 
Strzegomia przyjechali także 
goście z miast partnerskich: Ho-
rice (Czechy) i Torgau (Niemcy), 
a także delegacja z miejscowości 
Podhajce na Ukrainie. Wszyscy 
podkreślali znakomitą atmosferę 
i perfekcyjną logistykę ME.

Hipodrom w Morawie odwie-
dziło mnóstwo kibiców i tury-
stów, nierzadko zagranicznych. 
Szacuje się, że sobotni cross w 
kulminacyjnym momencie oglą-
dało nawet 18 tys. osób. Do tego 
trzeba doliczyć telewidzów, któ-
rzy za pośrednictwem m. in. TVP 
1, TVP Sport i innych telewizji 

oglądali mistrzostwa na ekranach 
swoich telewizorów i urządzeń 
mobilnych. O Strzegomiu i Mo-
rawie było naprawdę głośno w 
ogólnopolskich mediach! Także 
strzegomski samorząd postano-
wił wykorzystać ME do promocji 
gminy, wystawiając efektowne 
stoisko z gadżetami, ulotkami 
i materiałami promocyjnymi. 
Przez kilka dni stoisko odwiedzi-
ło kilkaset osób z Polski, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Czech, Szwe-
cji czy też Białorusi.

Organizacja takiego przedsię-
wzięcia to nie tylko splendor i 
znakomita okazja do promocji, 
ale też duża odpowiedzialność. 
By jak najlepiej przygotować się 
do tego wydarzenia, organizato-
rzy już od kilkunastu miesięcy 
planowali w szczegółach przebieg 
sierpniowego święta w Morawie. 
Obiektywnie trzeba przyznać, że 
wszyscy wywiązali się ze swojego 
zadania w sposób celujący. - To 
były wspaniałe dni dla Morawy i 
całej gminy Strzegom. Mistrzo-

stwa Europy zostały perfekcyjnie 
przygotowane, co podkreślali na 
każdym kroku przedstawiciele 
federacji jeździeckiej. Chciałbym 
w tym miejscu serdecznie po-
dziękować dyrektorowi zawodów 
Marcinowi Konarskiemu i pra-
cownikom klubu LKS Stragona 
za wykonanie tytanicznej wręcz 
pracy. Dziękuję także pracowni-
kom Strzegomskiego Centrum 

Kultury i Urzędu Miejskiego 
oraz sołtysom i strażakom, dzięki 
którym mogliśmy – jako gmina 
– wspaniale zaprezentować się 
podczas mistrzostw w Morawie 
– podsumował burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta.

O ME w Morawie i impre-
zach towarzyszących piszemy 
wewnątrz numeru.

tw

Morawa zachwyciła

Darmowe hot-spoty na terenie Rynku i OSiR!

Organizacja takiego przedsięwzięcia to nie tylko splendor i okazja do promocji, ale i odpowiedzialność

Maksymalny czas jednej sesji wynosi 15 minut. Sesja będzie automatycznie rozłączana po upływie tego czasu

Fot. Leszek W
ójcik

W 2019 r. organizatorami ME w WKKW będzie 
niemieckie miasto Luhmuehlen 

Medaliści ME w Morawie w klasyfikacji indywidualnej. Na najwyższym 
stopniu podium Ingrid Klimke z Niemiec

Korzystanie z usługi możliwe jest po akceptacji regulaminu. Ze względów bez-
pieczeństwa nie będzie dostępności do wszystkich usług sieciowych.

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Strzegomia, 
zwłaszcza tych młodszych korzystających z urządzeń mo-
bilnych, oraz gości, którzy będą odwiedzać nasze miasto. 
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Co tym razem zaobserwowały 
kamery strzegomskiego moni-
toringu?
- 4 sierpnia 2017 r. ok. godz. 
17.00 policjanci interweniowali w 
Rynku w stosunku do mężczyzn, 
którzy spożywali alkohol.
- 7 sierpnia 2017 r. o godz. 8.45 
cztery kobiety paliły papierosy 
na placu zabaw ul. Czerwonego 
Krzyża w Strzegomiu. Po prze-
prowadzeniu rozmowy ostrze-
gawczo-profilaktycznej opuściły 
teren placu zabaw. 
- 2 i 11 sierpnia 2017 r. w godzi-
nach nocnych doszło do kradzie-
ży w jednym ze sklepów na ul. 
Kościuszki w Strzegomiu. Zapis 

z kamer został odtworzony na 
polecenie policji. 
- 21 sierpnia 2017 r. ok. godz. 
13.00 kierujący pojazdem 
marki bmw popełnił szereg 
wykroczeń w ruchu drogo-
wym w Rynku w Strzegomiu, 
między innymi wykonując tzw. 
„drift”. Uwaga! To już kolejny 
przypadek driftu, który został 
zarejestrowany przez kamery 
usytuowane w Rynku. Drifty 
mogły zakończyć się tragicz-
nie dla innych użytkowników 
ruchu drogowego i pieszych. 
Każdorazowy przypadek dri-
ftu będzie analizowany i zgła-
szany na policję

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Str zegomian ie o sob ie….. Okiem miejskiego monitoringu 

W dniu, w którym obcho-
dzone jest Święto Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Polsce zwane tak-
że Świętem Matki Boskiej 
Zielnej, a więc 15 sierpnia, 
w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Strze-
gomiu odbył się VII Koncert 
Maryjny z udziałem Józefa 
Kuźmy i jego przyjaciół.

Przed liczną strzegomską 
publicznością oprócz Józefa 
Kuźmy wystąpili: Aleksan-
dra Kołkowska (dyrygent), 
Aneta S ypko, Anna Tre-

la, Beata Szajda, Urszula 
Szczur, Jarosław Kowalski, 
Krzysztof Szczepanowski, 
Marian Stańczak i Marian 
Wojciów. 

Artyści wykonali utwory: 
Bogurodzica (a’capella), Ave 
Maria – M. Lorenca, Ave 
Maria Jasnogórska – P. Rubi-
ka, Ave Maria – J. Arcadelta, 
Ave Maria – G. Cacciniego, 
Ave Maria – F. Schuberta, O 
Jutrzenko (a’capella), Akatyst 
(a’capella) i O Matko Miło-
ściwa (a’capella).

tw

Przepiękny Koncert Maryjny 

Najciekawsze fotografie opu-
blikujemy na łamach „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom”, a 
ich autorów nagrodzimy albu-

mami „Strzegomskie Impresje” 
oraz wejściówkami do kina 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury. Zdjęcia należy wysyłać na 

adres: biuletyn@strzegom.pl 
W treści e-maila należy ko-

niecznie podać swoje dane, czyli 
imię i nazwisko oraz numer 

telefonu, pod którym będzie 
można skontaktować się z au-
torem zdjęć. 

red

Strzegom okiem Leszka Szwai!
Dziękujemy za zdjęcia i serdecznie zachęcamy innych do nadsyłania swoich propozycji 

W tym numerze przedstawiamy fotografie wykonane przez strzegomianina Leszka Szwaję ukazujące nasze 
miasto. 

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie samych. 
W tym numerze Edward Fedyczkowski, jeden z organizatorów biegu ulicz-
nego „Strzegomska Dwunastka – Biegajmy Razem”, popularyzator biegania 
w gminie Strzegom, instruktor lekkoatletyki i lider Społeczności Biegowej 
„Strzegomska Dwunastka”

Miejsce urodzenia: Wschowa
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: oczywiście bieganie i morsowanie, lubię równiż oglądać sporty moto-
rowe, a w szczególności żużel
Największy sukces: stworzenie wraz z żoną społeczności biegowej w Strzegomiu 
oraz udział w narodzinach i organizowaniu biegu w Strzegomiu
Największa porażka: każde potknięcie może być początkiem nowego sukcesu, 
uważam że nie zaznałem takiego uczucia, choć nie zawsze wszystko potoczyło 
się tak, jak to planowałem 
Największe marzenie: marzenia należy spełniać, a w mojej głowie jest jeszcze 
kilka ciekawych pomysłów i trudno wskazać, który jest tym największym
Książka czy film: remis ze wskazaniem na film
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym żeby: jeden 
dzień to zbyt mało czasu, aby coś zmienić lub ulepszyć, zapewne znalazłoby 
się kilka tematów do zrealizowania
Co podoba się Panu w Strzegomiu: fakt, że coraz więcej mieszkańców Strze-
gomia prowadzi aktywny tryb, wykorzystując zmodernizowaną i powstającą 
infrastrukturę sportową w mieście
Co denerwuje Pana w Strzegomiu: brak obwodnicy miasta na trasie Legnica 
– Świdnica, a przez to ogromny ruch pojazdów, zwłaszcza ciężarowych, przez 
miasto na tej trasie
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W gminie Brusy (woj. po-
morskie) ucierpiało ok. 800 
domostw, 17 rodzin straciło 
dorobek całego życia, 20 ro-
dzin nie ma gdzie mieszkać, 
zniszczeniu uległo 1000 bu-
dowli. - Rozmiar tragedii i 
strat jest tak wielki, że po-
szkodowani nie są w stanie 
sami sobie poradzić. Bardzo 
się cieszę, że nasi radni udzie-
lili pomocy finansowej gminie 
Brusy. Środki zostaną prze-
znaczone na dofinansowanie 
zakupu cysterny do przewozu 
wody pitnej dla mieszkańców 
– wyjaśnia burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta. 

Pozostałe uchwały
Radni  ponadto  pod ję l i 

uchwały ws.: zmian budżetu 
gminy Strzegom na rok 2017; 
uznania skargi za bezzasadną; 
przyjęcia regulaminu udziela-
nia dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Strzegom w 
ramach programu prioryte-
towego pn.: „Ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskie-
go”; zabezpieczenia środków 
finansowych na wykonanie 
programu priorytetowego pn.: 
„Ograniczenie niskiej emisji 
na obszarze województwa 
dolnośląskiego”, uchwalenia 

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
obrębu Olszany, gmina Strze-
gom; uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
w obrębie wsi Goczałków, w 
gminie Strzegom; uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
terenów w obrębie wsi Ro-
goźnica, w gminie Strzegom; 
przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obr.3 
miasta Strzegom.

tw

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 – WRZESIEŃ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

27.08 – 02.09 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

03.09 - 09.09 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649-12-00

10.09 – 16.09 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855-52-06

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

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

Gdzie informacje o awariach wody? 

Udzielanie informacji o przerwach w dostawie wody

Publikacja informacji o braku w do-
stawie wody

www.wik.strzegom.pl
www.strzegom.pl
www.strzegomiak.pl
wiadomości SMS Gminy Strzegom 

Numery telefonów, pod którymi udzie-
lane są informacje o awariach wodo-
ciągowych i dowozie wody

stacjonarne:  (74) 8551232,  
(74) 8550641

komórkowy: 661355755

Jak pracuje urząd? 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
od września br. zmienił godziny 
pracy.
Urząd czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od: 
poniedziałek, środa, czwartek od 
8.00 do 16.00 
wtorek od 8.00 do 17.30 
piątek od 8.00 do 14.30 

Kasa Urzędu czynna jest: 
poniedziałek, środa, czwartek od 
8.30 do 15.00 
wtorek od 8.30 do 16.15 
piątek od 8.30 do 13.30

Nowości w  
TV Strzegom
- Relacje z 26. Międzynarodowe-

go Festiwalu Folkloru
- Relacje z ME w WKKW w 

Morawie, w tym ceremonia 
otwarcia we Wrocławiu

- VI Turniej Rycerski w Strze-
gomiu

Ważne uchwały w Strzegomiu
Przewodniczący RM podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu, jakim było zorganizowanie ME w WKKW

Wielkie wydarzenie, ogromny sukces organizacyjny
Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marczak 
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu, 
jakim było zorganizowanie Mistrzostw Europy we Wszechstronnym 

Konkursie Konia Wierzchowego w Morawie oraz imprez towarzyszących. 
Ciepłe słowa zostały skierowane m. in. do władz miasta, przedstawicieli 
klubu LKS Stragona na czele z dyrektorem zawodów – Marcinem Konar-
skim, pracowników Strzegomskiego Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu i strażaków OSP gminy Strzegom. - Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób udało się zorganizować znakomitą imprezę. To były wspaniałe 
dni dla gminy Strzegom i znakomita jej promocja – podsumował Tomasz 
Marczak. 

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu (21.08) radni podjęli kilka 
ważnych uchwał, w tym m. in. uchwałę dot. udzielenia pomocy finansowej w wys. 20 tys. 
zł gminie Brusy (woj. pomorskie), która ucierpiała w trakcie nawałnicy, mającej miejsce 
w nocy z 11 na 12 sierpnia br.
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Strzegom został kolejnym 
dolnośląskim miastem, 
które podjęło się realizacji 
projektu edukacyjno-wy-
chowawczego pn. „Trans-
graniczne Miasto Dzieci”. 
Podpisanie listu intencyj-
nego w tej sprawie odbyło 
się w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w dniu 17 
sierpnia br. 

Dokument podpisali or-
ganizatorzy i wnioskodawcy 
projektu: prezes zarządu Izby 
Gospodarczej Hradec Kralove 
Radek Jakubsky i prezydent 
Sudeckiej Izby Przemysłowo-
Handlowej Ryszard Sobański, 
a także przedstawiciele miast 
partnerskich – Strzegomia (za-
stępca burmistrza – Wiesław 
Witkowski), Jicina, Horic i 
Novej Paki oraz reprezentanci 
powiatu świdnickiego. Wartość 
projektu wynosi blisko 274 tys. 
euro, w tym dofinansowanie 
z funduszy europejskich to 
kwota 233 tys. euro.

Zabawa zostanie zorganizo-
wana po raz pierwszy na prze-
łomie lipca i sierpnia 2018 r. i 
będzie odbywać się przez trzy 
lata w Strzegomiu oraz Jicinie, 
Horicach i Novej Pace. Weź-
mie w niej udział 300 dzieci z 
Czech i 300 z Polski (w sumie 
600 osób), w wieku od 6 do 
12 lat. - Cieszę się, że projekt 

ten - mający transgraniczny 
charakter – będzie zorganizo-
wany w Strzegomiu, na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Dzięki niemu polskie i czeskie 
dzieci będą korzystały z cieka-
wej formy aktywności podczas 
wakacji – podkreśla zastępca 
burmistrza Strzegomia Wie-
sław Witkowski.

Na czym polega ta zabawa? 
Cztery dni przez trzy godziny 
dziennie dzieci będą poznawa-
ły zawody, a za wykonaną pracę 
otrzymają pieniądze, które do-
wolnie rozdysponują na wyma-
rzone prezenty. W ten sposób 
nie tylko spędzą atrakcyjnie 
wakacyjny czas, ale nauczą 
się także podstaw ekonomii i 
poznają wartość pieniądza. Nie 
zabraknie również wyborów 
prezydenckich, dzięki którym 

najmłodsi dowiedzą się, jak 
działa samorząd. Podczas za-
bawy dzieci otrzymają posiłki. 
Najmłodsi będą mieć również 
zapewnione dodatkowe atrak-
cje, w tym basen, zajęcia spor-

towe i zwiedzanie. Do projektu 
zaangażowanych zostanie oko-
ło 40 przedsiębiorców, firmy, 
banki i catering.

red

„Miasto Dzieci”
Zabawa zostanie zorganizowana po raz pierwszy na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

Przypominamy, że do 11 
września br. można składać 
projekty do Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Strzegom 
na rok 2018. Projekt zada-
nia składa się na formularzu 
zgłoszeniowym zawierającym 
co najmniej 30 podpisów po-
pierających projekt mieszkań-
ców miasta Strzegom, którzy 
w dniu 22 czerwca 2017 r. 
mieli ukończony szesnasty 
rok życia.

Formularz zgłoszeniowy 
jest dostępny na stronie www.
strzegom.pl w zakładce „Bu-
dżet Obywatelski 2018” oraz 
Punkcie Konsultacy jnym, 
mieszczącym się w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Na-
leży go wypełnić komputero-
wo lub pismem maszynowym 
za wyjątkiem danych osób 

popierających projekt, które 
mogą być wpisane ręcznie w 
czytelny sposób. W przypad-
ku, gdy projekt składa orga-
nizacja pozarządowa, nie ma 
wymogu zbierania podpisów 
mieszkańców miasta Strze-
gom popierających projekt.

Wypełnione formularze na-
leży składać w terminie do 11 
września 2017 r. w Wydziale 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu w 
godzinach pracy Urzędu.

Dopuszcza się przesłanie 
wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom, z zastrzeżeniem, że 
w tym przypadku o terminie 
wpływu formularza decyduje 
data wpływu do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu oraz Dolnoślą-
ski Ośrodek Polityki Społecz-
nej zapraszają do udziału w 
szkoleniu „Jak opiekować się 
osobą starszą w domu- aspekt 
praktyczny”. Kurs skierowa-
ny jest do osób , najczęściej 
członków rodzin, ale rów-
nież sąsiadów czy przyjaciół, 
którzy sprawują opiekę nad 

niesamodzielną osobą starszą, 
wymagającą stałego wsparcia 
w codziennym funkcjonowa-
niu. Szkolenie skupia się na 
praktycznych aspektach opieki 
nad seniorami i jest bezpłatne. 
Szkolenie odbędzie się 21 
września 2017 r. w godzinach 
od 10.00 do 14.00 w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu Ry-
nek 38 - sala konferencyjna. 

Zgłoś swój projekt! 

Jak opiekować się osobą starszą?

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 217/B/2017, 218/B/2017, 
219/B/2017, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 28 sierp-
nia 2017 roku.

Strzegomska spółka Wodo-
ciągi i Kanalizacja podpi-
sała umowę na rozbudowę 
urządzeń wodociągowych 
w Strzegomiu. Tym razem 
nowe odcinki wodociągów 
zostaną wybudowane w ul. 
Agrestowej i Jagodowej. 

W wyniku przetargu wy-
łoniono wykonawcę robót, 
konsorcjum firm: Lider - P. 
U. – P. i  H. „COM – D” 
Sp. z o.o., z Jawora, Partner: 
Jeleniogórskie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. 
z o.o. - W wyniku realizacji 
inwestycji w ul. Agrestowej 
powstanie około 270,0 mb 
natomiast w ul. Jagodowej 
597,0 mb sieci wodociągowej 
wraz z uzbrojeniem w postaci 

hydrantów nadziemnych i ar-
maturą odcinającą – wyjaśnia 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki. Planowany termin 

zakończenia inwestycji to 15 
listopada 2017 r. Natomiast 
koszt robót budowlanych to 
prawie 539 tys. zł brutto.

Kanalizacja kolejnych ulic
Planowany termin zakończenia całej inwestycji to 15 listopada 2017 r.

Uczestnicy udostępniają 
powierzchnię reklamową na 
swoich pojazdach darczyń-
com, którzy swoimi wpłatami 
wspierają konto fundacji . 
Po miesiącach przygotowań 

nadszedł czas na wyprawę, 
która może okazać się przy-
godą życia. 

 - Startujemy już 2 września 
z Katowic na charytatywny 
rajd Złombol aż do Kraju 

Basków w Hiszpa-
nii. W tym roku 
startuje niemal 
5 3 0  z a ł ó g . 
Nasza czte-
r o o s o b o w a 
ekipa wyrusza 
w tę szaloną 
podróż dzielną, 
choć juz nieco 
wysłużoną skodą 
favorit . Nasz star t 
nie byłby możliwy, gdyby 

nie wsparcie darczyńców, 
dzięki którym uzbieraliśmy 
wymagane przez organiza-

torów 1500 złotych, które 
zostaną przeznaczone 

na pomoc potrzebują-
cym domom dziecka. 
Dużo zawdzięczamy 

także wsparciu burmistrza 
Strzegomia – mówi Bartło-
miej Trestka z Jaroszowa. Sa-
mochód przechodzi ostatnie 
wymiany niezbędnych części i 
jest już ostatecznie testowany 
przed ponad 5000 km trasy. 
Życzymy powodzenia!

Po wielomiesięcznych przygotowaniach nadszedł czas na wyprawę, która ma pomóc dzieciom i może okazać się przygodą życia dla uczestników

Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego: zadania małe, których szacunkowa 
wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł, zadania duże, których 
szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie 
nie przekracza kwoty 300 000,00 zł. Zadania finansowane ze środ-
ków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i 
mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Mieszkańcy gminy Strzegom zaangażowali się w udział, w 
jedynym w swoim rodzaju, rajdzie Złombol. To jedyna taka 
na świecie impreza o charakterze charytatywnym, której 
celem jest uzbieranie jak największej kwoty pieniędzy. Zo-
stanie ona wykorzystana w 100% na rzecz domów dziecka 
- zakup dóbr, organizacja wycieczek, itp. - Dziękujemy za wsparcie firmie TMT Centrum Skoda Dealer z Dzierżoniowa 

za kompleksowe przygotowanie techniczne na ich serwisie – podkreśla Bar-
tek. Pakowanie dobiegło końca, a wiele rzeczy należało wcześniej starannie 
zaplanować. Mała przestrzeń bagażowa oraz trasa, na której wszystko może 
się wydarzyć, wymagały szczególnej koncentracji. - Wszystko jednak zostało 
dopięte na ostatni guzik – dodaje strzegomianin. Szczególne wyrazy uznania 
dla wszystkich darczyńców.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szko-
leniu mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 
do dnia 8 września 2017 r. do Anny Doleckiej 
tel. 74 6477183 . Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa !

Na Złombol do Kraju Basków



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5w ydArzeniA 

Już po raz szósty w dniach 
18-20 sierpnia br. do Strzego-
mia przybyli rycerze z całego 
województwa dolnośląskiego, 

a także spoza jego 

granic, a w par-
ku miejskim tuż przy 
murach obronnych 
powstała sporych 
rozmiarów wio-
ska rycerska. W 
zrekonstruowanej 
na plantach osadzie 
na przybywających 
uczestników średnio-
wiecznego festynu 
czekała moc atrakcji. 
Były walki rycerzy, 
nauka średnio-
wiecznych tań-
ców i historyczne 
pokazy sztuki ku-
linarnej połączo-
ne z degustacją. 
Widzowie mogli 
podglądać rze-
mieślników przy 
ich warsztatach, podzi-
wiać turniej łuczników, a nawet 
samemu spróbować swoich sił w 
strzelaniu z łuku. Nie zabrakło 
zabaw plebejskich, czyli śmiesz-

nych konkursów z udziałem 
zarówno rekonstruktorów, jak i 
przybyłych na festyn mieszkań-
ców. Wieczorem wśród drzew 

z mroku wyłonili się 
„sztukmistrze ognia”, 
którzy zaprezen-
towali dla wi-
dzów prawdzi-
wy fireshow: 
t a n i e c  z 
o g n i e m , 

p o ł y k a n i e 
p ł o m i e n i , 
ż o n g l e r k a 
pochodniami 

itp. Również w 
niedzielę na 
osoby wycho-

dzące z kościoła czekała 
niespodzianka- finałowa walka 
dwóch najlepszych ciężko-
zbrojnych rycerzy turnieju. 
Zwycięzców w różnych kate-
goriach nagrodzili burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta, 
przewodniczący Rady Miej-

skiej Tomasz Marczak oraz 
zastępca burmistrza Wiesław 
Witkowski. 

- Celem rekonstruowania 
historii w ten sposób jest skło-
nienie mieszkańców do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu – 
mówi Władysław Kisielewicz, 

prezes Stowarzyszenia Brac-
two Rycerskie Joannitów 

Strzegomskich. - Dla 
nas fascynatów hi-
storii ważne jest 
także kultywo-
wanie obyczajów 
epoki średnio-
wiecza oraz edu-

kacja historyczna 
dzieci i młodzieży 

z zakresu życia 
c o d z i e n n e g o, 
kultury i tradycji 

mieszkańców 
Dolnego Ślą-
ska w czasach 
średniowiecza. 

Natomiast jako 
lokalni patrioci dbamy o pro-
mocję naszego miasta oraz 
przybliżanie mieszkańcom i 
turystom historii Strzegomia 
– dodaje.

Wioskę rycerską zrealizo-
wano przy dofinansowaniu 
ze środków gminy Strzegom 

w ramach zadania pn. „Upo-
wszechnianie tradycji rycerskich 
i historii miasta poprzez orga-
nizację festynu historycznego 
pt.: Strzegom średniowieczny” 
jako zadanie powierzone w 
trybie art. 19a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. 

Organizatorzy dziękują rów-
nież Strzegomskiemu Centrum 
Kultury za wsparcie techniczne 
oraz Patrykowi Nieczarow-
skiemu. 

red

Program:
17.09.2016 r. o godz. 13.30 - 
msza św. w kościele filialnym 
w Rusku, 

godz. 14.50 - przejście przed 
obelisk z Tablicą Pamiątko-
wą, 
- modlitwa za więźniów poli-

tycznych zmarłych w Obozie 
Pracy w Rusku i na terenie 
całej Polski, 
- przemówienia okolicznościowe,

- złożenie wieńców i kwiatów 
pod Tablicą Pamiątkową;
ok. godz. 15.30 – zakończenie 
spotkania.

Rycerstwo u bram miasta

Zaproszenie na uroczystości w Rusku

W zrekonstruowanej na plantach osadzie na przybywających uczestników średniowiecznego festynu czekała moc atrakcji. Każdy znalazł coś dla siebie

Po nabożeństwie nastąpi przejście przed obelisk, gdzie uczestnicy spotkania będą modlić się za zmarłych więźniów politycznych

Akcja „Sprzątanie Świata” 
stała się trwałym elementem 
działań na rzecz Ziemi w więk-
szości polskich miejscowości. 
W tym roku akcja przebiega 
pod hasłem „Nie ma śmieci – 
są surowce”. Celem sprzątania 
świata jest nie tylko bezpośred-
nie działanie na rzecz ochrony 
środowiska, ale przede wszyst-
kim rozpowszechnianie nowego 
stylu życia. Akcja pomaga nam 
uświadomić sobie, że nasze 
codzienne życie ma wpływ na 
środowisko, w którym żyjemy. 
Celami tegorocznej akcji są: 
zmiana postrzegania odpadów 
jako „śmieci” i dostrzeżenie ich 
surowcowego potencjału oraz 
zainspirowanie i zaktywizo-
wanie Polaków do działania na 
rzecz środowiska i promowanie 
obowiązującego od 1 lipca 2017 
roku standardu selektywnej 

zbiórki. Ukazywać także bę-
dziemy korzyści z Gospodarki 
o Obiegu Zamkniętym, se-
gregacji odpadów oraz posza-
nowania zasobów środowiska.  
Co roku do akcji przyłącza się 
kilka milionów wolontariuszy 
- dołącz i Ty! 

Wobec powyższego zachęca-
my do zorganizowania akcji na 
swoim terenie, przyległym bez-
pośrednio lub innym i wzięcia 
w niej udziału.

W przypadku przystąpienia 
do tegorocznej edycji kampanii 
„Sprzątanie Świata” informu-
jemy, że worki oraz rękawice 
dla uczestników akcji będzie 
można odebrać w dniach 11-
14.09.2017 r. w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu, Wydzia-
le Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi /
pokój 26, I piętro/. 

Prosimy o złożenie infor-
macji o podjętych działaniach 
(terenach wybranych do sprzą-
tania) w terminie do dnia 
22.09.2017 r., oraz dostarcze-
nie materiałów zdjęciowych z 
przeprowadzonej akcji sprząta-
nia, które zostaną umieszczone 
na stronie internetowej gminy 
Strzegom oraz zostaną wyko-

rzystane przy opracowywaniu 
Raportu 2017 przez Fundację 
Nasza Ziemia.

Prosimy również o ustalenie 
z Zakładem Usług Komunal-
nych w Strzegomiu, Działem 
Oczyszczania, tel. 74 8551-051, 
harmonogramu odbioru odpa-
dów zgromadzonych w czasie 
akcji „Sprzątanie Świata”. 

Sprzątanie Świata 2017!
 Worki oraz rękawice dla uczestników akcji będzie można odebrać w dniach 11-14.09.2017 r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Strzegom do 
wzięcia udziału w dorocznej akcji „Sprzątania Świata”, 
której inicjatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. 

- Milcz wiarołomco i zdrajco! Niechaj mój miecz zada Ci sprawiedliwość! - zakrzyknął 
rycerz Bjorn, dając tym samym swojej drużynie sygnał do ataku. Tak rozpoczęła się 
bitwa, stoczona ku uciesze licznie zgromadzonych mieszkańców Strzegomia oraz 
gości z miast partnerskich.
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Wspaniałe dni dla Morawy      i  całej  gminy Strzegom
Mimo niekorzystnej progno-
zy pogody, zwłaszcza na piątek 
(18.08) i sobotę (19.08), udało 

się bezpiecznie i bez problemów 
przeprowadzić 4-dniową imprezę 
w Morawie. Każdy, kto odwiedził 

tę miejscowość, mógł znaleźć coś 
dla siebie. Kto lubi rywalizację 
sportową, mógł z wypiekami na 

twarzy oglądać mistrzostwa Euro-
py w WKKW i kibicować swoim 
faworytom. Kto z kolei chciał 

obejrzeć koncerty muzyczne na 
scenie zlokalizowanej przy crossie, 
ten mógł posłuchać występów tak 

znanych zespołów jak „Piersi”, 
„Future Folk” i „Piękni i Młodzi”. 
Entuzjastów dożynek zachęcało 

Dzięki Mistrzostwom Europy w Morawie udało się znakomicie wypromować gminę Strzegom i pokazać, że mieszkają tu wspaniali i niezwykle gościnni ludzie.     To kolejny sukces w ostatnim okresie. Pierwszym było zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
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Wspaniałe dni dla Morawy      i  całej  gminy Strzegom
Dzięki Mistrzostwom Europy w Morawie udało się znakomicie wypromować gminę Strzegom i pokazać, że mieszkają tu wspaniali i niezwykle gościnni ludzie.     To kolejny sukces w ostatnim okresie. Pierwszym było zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru

do odwiedzenia „Święto Chle-
ba”, które zostało zorganizowane 
wspólnie przez miasto Strzegom 

i miasto Horice w Czechach 
w ramach projektu „Kultura i 
Tradycja Łączą Sąsiadów”. Dużą 

popularnością cieszyła się także 
XXXII Strzegomska Giełda Mi-
nerałów. Puchary dla najlepszych 

wystawców wręczali m. in.: poseł 
na Sejm RP – Ireneusz Zyska i wi-
cemarszałek województwa dolno-

śląskiego – Iwona Krawczyk. Dużą 
atrakcją były również ekspozycje 
granitowe: stół do ping-ponga, 

kamienne meble, kran z wodą i 
znicz z ogniem. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!
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Gosława Brzózka, zwana Gosią, 
po ukończeniu medycyny wybiera 
się do świętokrzyskiej wsi Bieli-
ny na obowiązkową praktykę u 
szeptuchy, wiejskiej znachorki. 
Problem polega na tym, że Gosia 
– kobieta nowoczesna, przy-
zwyczajona do życia w wielkim 
mieście – nie cierpi wsi, przyrody 
i panicznie boi się kleszczy. W 
dodatku nie wierzy w te wszystkie 
słowiańskie zabobony. Bogowie 
nie istnieją, koniec, kropka! Pobyt 
w Bielinach wywróci jednak do 
góry nogami jej dotychczasowe 

życie. Na Gosię czeka bowiem 
miłość. Czy jednak Mieszko, naj-
przystojniejszy mężczyzna, jakie-
go do tej pory widziała, naprawdę 
jest tym, za kogo go uważa? I co 
się stanie, gdy słowiańscy bogowie 
postanowią sprawić, by w nich 
uwierzyła? Słowiańskie bóstwa, 
pradawne obrzędy, romans, a 
przede wszystkim – solidna dawka 
humoru!

Elżbieta Godula 
Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy Strzegom
Filia w Jaroszowie 

Świat wiary, magii i tajemnic 
Strzegomscy bibliotekarze polecają. Tym razem „Szeptucha” Katarzyny Bereniki Miszczuk. To solidna dawka dobrego humoru z romansem i obrzędami w tle

Grupa zabawo-
wa „Dom Bajek”, 
po  wakac y jne j 
przerwie, wznowi-
ła swoje zajęcia od 
1 września. Zajęcia 
odbywają się w Bi-
bliotece Publicznej 
Miasta i Gminy 
Strzegom przy 
ulicy Świdnickiej 
w piątki o godz. 
10.00. Zajęcia od-
bywają się w ra-
mach programu 
Promocja czytel-
nictwa dofinan-
sowanego przez 
Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzic-
twa Narodowego. 
Ich plan jest bar-
dzo różnorodny. 
Na dzieci czeka 
zawsze mnóstwo 
atrakcji. Zapra-
szamy! 

Zapraszamy do Domu Bajek w bibliotece!
Mnóstwo atrakcji z różnorodną tematyką sprawi dzieciom wiele radości

W głównym kory-
tarzu Centrum Ak-
tywności Społecznej 
„Karmel” w Strze-
gomiu można oglą-
dać międzynarodową 
wystawę fotografii. 
Autorami zdjęć są 
Michal Ludvík z Ho-
ric w Czechach oraz 
strzegomianin To-

masz Kruszelnicki. 
Wystawa otwarta jest 
od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 
18.00 oraz w soboty i 
niedziele w godz. 9.00 
- 15.00. Wystawa jest 
realizowana w ramach 
projektu „Kultura i 
tradycja łączą sąsia-
dów”. Zapraszamy! 

Polska i Czechy w fotografii
„Kultura i Tradycja łączą Sąsiadów” – do zobaczenia w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”

P Y TA N I E  KO N KU RS OW E  T YG O -
DNIA:
Jaki tytuł ma najnowszy film Patryka Vegi, 
który wejdzie do kin pod koniec września?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpo-
wiedzą na pytanie otrzymają podwójną wej-
ściówkę na dowolnie wybrany film wyświetlany 
w dniach 2-3 września 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane 
osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer 
telefonu. W tytule e-maila należy wpisać „GWS 
– konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinfor-
mowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !
„Rock Dog. Pies ma głos!” 
(DUBBING)
2 września, godz. 15.00
3 września, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„Volta” 
2 września, godz. 18.00
3 września, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„Kapitan Majtas” (DUBBING)
9 września, godz. 15.00
10 września, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„Spider-Man: Homecoming” 
(DUBBING) 
9 września, godz. 18.00
10 września, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„Mała Wielka Stopa” 
16 września, godz. 15.00
17 września, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„Dunkierka” 
16 września, godz. 18.00
17 września, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

Co w kinie SCK?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

To porywająca, świetnie napisana powieść, w której XXI-
wieczną Polską nadal rządzą Piastowie, a wiara i obrzędy 
przodków są cały czas żywe. A wszystko przez to, że Mieszko 
I zdecydował się nie przyjąć chrztu… 
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Trwają prace projektowe 
związane z realizacją zadania: 
Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej 
w gminie Strzegom – budynek 
szkolno-przedszkolny w Ja-
roszowie. Koszt tej inwestycji 
to ok. 544 tys. zł., w tym do-
finansowanie w wysokości ok. 
462 tys. zł. 

Zakres robót obejmuje m.in. 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej, wymianę istniejącego 
źródła ciepła na nowe, oparte 
o kocioł na pellet z automa-
tycznym podawaniem paliwa 
i automatyką pogodową wraz 
z dostosowaniem pomieszczeń, 

kompleksową modernizację 
instalacji centralnego ogrze-
wania, wymianę istniejącej 
stolarki okiennej na nową 
wraz z montażem nawiewni-
ków ciśnieniowych, wymianę 
istniejącej stolarki drzwiowej 
zewnętrznej na nową, docie-
plenie stropodachu płaskiego 
z wykonaniem nowego po-
krycia dachowego papą, do-
cieplenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie ścian w gruncie z 
wykonaniem izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej i opaski 
wokół budynku z kostki beto-
nowej, kompleksową moderni-
zację instalacji przygotowania 

ciepłej wody użytkowej, wy-
konanie tynków elewacyjnych 
cienkowarstwowych mine-
ralnych barwionych w masie 
wraz z cokołami z tynku mo-

zaikowego, wykonanie nowych 
obróbek dachowych, rynien  
i rur spustowych, wymianę pa-
rapetów zewnętrznych, wymia-
nę parapetów wewnętrznych. 

oświAtA 

Zagłosuj na Trójkę! 
Publiczne Przedszko-

le nr 3 w Strzegomiu 
przy ul. Parkowej 8 bie-
rze udział w konkursie 
„ColorLove Przedszkole” 
skierowanym do przed-
szkoli w rejonie dolno-
śląskim.

G ł ó w n ą  n a g r o d ą 
w w/w konkursie jest od-
malowanie elewacji ze-
wnętrznej przedszkola. 
Bardzo prosimy o głosy 
dla placówki. Głosować 
można na stronie www.
baumitstar.pl w zakładce 
„ColorLove Przedszko-
le”.

Głosy można oddawać 
jeden raz dziennie do 
dnia 30.09.2017 r. Aby 
głos był ważny, należy go 
aktywować poprzez klik-
nięcie w link przesłany na 
podany przez głosującego 
adres e-mail.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy zechcą 
razem z nami zaangażo-
wać się w zdobycie nowej 
elewacji dla placówki.

Opiekę nad kolonistami 
sprawowali wolontariusze 
będący opiekunami poszcze-
gólnych grup: Piotr Sipiorski 
– kierownik kolonii, Joanna 
Szymańska, Mateusz Mołek 
oraz Mateusz Zając. Du-
chową opiekę sprawował ks. 
proboszcz Marek Krysiak.

Program kolonii był bardzo 
bogaty. Uczestnicy mogli ko-
rzystać z przeróżnych form 
aktywności: instruktażu nauki 
pływania w morzu i w ba-
senie, plażowania i kąpieli 
w morzu, nauki śpiewu oraz 
nauki gry na gitarze. Były 
także różne gry i  zabawy 
sportowe, rozgrywki w piłkę 
nożną, siatkówkę i koszyków-
kę pomiędzy poszczególnymi 
grupami; dyskoteki, codzien-
ne zajęcia profilaktyczne pro-
wadzone przez wykwalifi-
kowaną kadrę opiekunów, 
warsztaty plastyczne nt. walki 
z uzależnieniami, zajęcia in-
tegracyjne dla uczestników, 
a także wycieczki autokarowe 
związane ze zwiedzaniem 
Jarosławca oraz zabytków 
Darłowa i Darłówka. Podczas 
ośmiu dni kolonii odbyło się 
wiele różnych konkursów te-

matycznych, podczas których 
koloniści uczyli się współ-
pracy w grupie oraz zdrowo 
pojętej rywalizacji. Na za-
kończenie kolonii zwycięzcy 
poszczególnych konkursów 
otrzymali od organizatorów 
pamiątkowe dyplomy i cen-
ne nagrody. - Tegoroczna 
kolonia miała służyć przede 
wszystkim integracji dzieci 
i młodzieży i ich rozwojowi 
duchowemu. Mogła ona dojść 
do skutku dzięki wytężonej 
pracy wychowawców, którzy 

byli jednocześnie współorga-
nizatorami, sponsorów i ro-
dziców, za co jesteśmy wszyst-
kim ogromnie wdzięczni. 
Część środków finansowych 
została pozyskana w formie 
dotacji z gminy Strzegom. 
Zarząd Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Jaroszowa” bardzo 
dziękuje burmistrzowi Strze-
gomia oraz Radzie Miejskiej 
za wsparcie finansowe tego 
wypoczynku – mówi Tomasz 
Dziurla, będący jednym z or-
ganizatorów wyjazdu. 

Fajne wakacje w Jarosławcu 
Podczas ośmiu dni kolonii uczestnicy aktywnie spędzali czas. Odbyło się wiele różnych konkursów tematycznych, gier i zabaw

W szkołach gminy Strze-
gom, jak co roku podczas 
wakacj i , przeprowadzono 
remonty. Wszystko to po to, 
aby uczniowie powitali nowy 
rok szkolny w odświeżonych 
pomieszczeniach. 

W Szkole  Podstawowej 
w S tanowicach przepro-
wadzono remont pieca na 
kwotę 19 tys. zł. Wykonano 
dodatkowe remonty w holu 
korytarza w Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu na  kwotę  8 ,6  t y s . 
zł oraz remont kominków 
wenty lacy jnych na dachu 
budynku nr 3 szkoły, co kosz-
towało 2,5 tys. zł. Ponadto 
w Szkołach Podstawowych 

nr 2 i nr 3 wyremontowano 
sale i sanitariaty w celu przy-
stosowania ich do przyjęcia 
dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich do 
nowo tworzonych oddziałów 
przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych za sumę 
9 tys. zł. Dokonano również 
zakupu dodatkowego wypo-
sażenia do nowo tworzonych 
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych dla 
dzieci 3,4 i 5-letnich na łącz-
ną kwotę 45,3 tys. zł. Kupiono 
także meble do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ol-
szanach w celu wyposażenia 
nowej sali lekcyjnej z prze-
znaczaniem dla uczniów klasy 
VII, co wyniosło 4,4 tys. zł.

Wakacyjne remonty Termomodernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Jaroszowie 

W tym numerze „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” podaje-

my najważniejsze daty w kalen-
darzu szkolnym 2017/18.

Kalendarz szkolny 2017/18

1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć 
dydaktyczno - wychowaw-
czych

4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe (dolnośląskie) 15 - 28 stycznia 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.
Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno - wychowaw-
czych

22 czerwca 2018 r.

6. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia  
2018 r.

Remont holu korytarza w PSP nr 4 w Strzegomiu

Stowarzyszenie „Razem dla Jaroszowa” we współpracy z Duszpasterstwem Rzymsko-
katolickiej Parafii w Jaroszowie zorganizowało letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 
W dniach od 28 lipca do 5 sierpnia 2017 roku 45 dzieci i młodzieży (w tym 34 uczestników 
z terenu gminy Strzegom) wypoczywało na kolonii w Ośrodku Wypoczynkowym „Barka” 
w Jarosławcu. 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” 
Działania nr 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicz-
nej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
– ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 1 września 201710 wsie / ogłoszeniA 

Burmistrz Strzegomia informujeKary za niesegregowanie śmieci!

Uroczystości rozpoczęły się 
od dziękczynnej mszy św., którą 
odprawił ksiądz prałat Marek 
Babuśka. Ważnym elementem 
nabożeństwa było poświęcenie 
figur św. Jana i Matki Boskiej 

oraz korpusu Jezusa, który został 
zawieszony na krzyżu, usytu-
owanym w centrum wsi. Figury 
stworzył strzegomski rzeźbiarz 
Jerzy Zysk, a materiał na ich wy-
konanie przekazała Wiesława 

Bobel z firmy WRKB-Granit. 
– Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za tę pomoc. Dzięki temu to 
szczególne miejsce, w którym 
stoi międzyrzecki krzyż, nabrało 
jeszcze bardziej wyjątkowego 

charakteru - mówią mieszkańcy. 
Po mszy na świetlicy wiejskiej 
odbyły się liczne atrakcje. Był 
grill, zabawy dla najmłodszych 
i konkursy. Wszyscy bawili się 
doskonale. 

Podziękowali Bogu za plony
To było wyjątkowe święto wszystkich mieszkańców wsi, ale przede wszystkich rolników, którzy dziękowali za wszystkie zbiory

Remont chodnika był moż-
liwy dzięki współpracy mię-
dzy Starostwem Powiatowym 
w Świdnicy a gminą Strze-
gom. Powstał z kostki beto-
nowej na odcinku o długości 

166 metrów od posesji nr 43 
(kontynuacja wykonanego 
chodnika w latach ubiegłych) 
do początku posesji nr 50. 

Koszt zrealizowanych robót 
wyniósł ok. 63 tys. zł, z czego 

z budżetu gminy Strzegom 
przeznaczono na ten cel ok. 
50 tys. zł. Inwestycja prze-
prowadzona została przez 
Służbę Drogową Powiatu 

Świdnickiego w Jaworzynie 
Śląskiej, a wykonawcą ro-
bót był BUD-BRUK Jerzy 
Stelmach. 

red

Jest bezpieczniej w Międzyrzeczu
Koszt robót to ok. 63 tys. zł, z czego z budżetu gminy Strzegom przeznaczono na ten cel ok. 50 tys. zł

Przypominamy, że każ-
dy właściciel ma obowią-
zek złożenia deklaracji, 
w której oświadcza, czy 
będzie segregował odpa-
dy oraz zaopatrzenia się 
w pojemniki lub worki na 
odpady na terenie swojej 
nieruchomości. 

Jeżeli narusza ten obo-
wiązek, to  wykonawca 
usługi zobowiązany jest 
do powiadomienia o tym 
gminę. Każda podobna 
sytuacja jest rejestrowana 
i kierowana na policję.

W gminie Strzegom są 
już pierwsze zgłoszenia 

tych nieprawidłowości. 
Mieszkańcy niestosują-
cy tych zasad, poniosą 
konsekwenc je . W wy-
kroczeniach przeciwko 
p r z e p i s om  p o r z ąd k o -
wym wydanym z upo-
ważnienia ustawy, kara 
grzywny została  okre-

ślona do 500 zł. Może 
ona zostać nałożona za 
każde naruszenie prze-
pisów ustawy, dlatego jej 
rzeczywista kwota może 
być znacznie wyższa. W 
związku z tym apeluje-
my do mieszkańców o 
segregację śmieci. 

Na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
n ie ruchomośc iami  (Dz . 
U. z 2016 r. poz. 2147 z 
późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywie-

szony  na  ok res  21  dn i 
wykaz nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 213/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 24 sierp-
nia 2017 r.

15 sierpnia 2017 r. w Międzyrzeczu odbyły się dożynki 
wiejskie zorganizowane przez sołtysa i radę sołecką. Po 
mszy na świetlicy wiejskiej odbyły się liczne atrakcje. Był 
grill, zabawy dla najmłodszych i konkursy. Wszyscy bawili 
się doskonale. 

Pod koniec sierpnia br. oddano kolejny odcinek chodnika w 
Międzyrzeczu w ciągu drogi powiatowej nr 2943D. To dobra 
wiadomość dla mieszkańców tej podstrzegomskiej wsi. 
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Pierwsze mecze w tym sezonie: 
Karkonosze Jelenia Góra – AKS 3:5, AKS – Orkan Szcze-
drzykowice 2:3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  2 6

2. Włókniarz Mirsk  2 6

3. Orkan Szczedrzykowice  2 6

4. Sudety Giebułtów  2 4

5. Nysa Zgorzelec  2 4

6. Stal Chocianów  2 3

7. AKS Granit Strzegom 
S. A.  2 3

8. Górnik Złotoryja  2 3

9. Górnik Boguszów-Gorce  2 3

10. Orla Wąsosz  2 3

11. Sparta Grębocice 2 1

12. Karkonosze Jelenia Góra 2 1

13. Odra Ścinawa 2 1

14. Olimpia Kowary  2 1

15. Olimpia Kamienna Góra  2 0

16. Chrobry II Głogów  2 0

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol 
Stanowice):

Pierwsze mecze w tym sezonie:
Unia – LKS Wiśniowa 1:3
Delta Słupice - Herbapol 4:5

Poz. Klub Mecze Punkty

1. LKS Dobrocin 1 3

2. LKS Wiśniowa 1 3

3. Czarni Sieniawka 1 3

4. Herbapol Stanowice 1 3

5. Wenus Nowice 1 1

6. Darbor Bolesławice 1 1

7. Zieloni Łagiewniki 1 1

8. Cukrownik/ Polonia Pszen-
no 1 1

9. Ślężanka Tąpadła 0 0

10. Delta Słupice 1 0

11. Wierzbianka Wierzbna 1 0

12. Unia Jaroszów 1 0

13. LKS Marcinowice 1 0

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

Pierwsze mecze w tym sezonie:
Nysa Kłaczyna - Sokół 4:2
Huragan – Płomień Dobromierz 2:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zieloni Mrowiny 1 3

2. Zagłębie Wałbrzych 1 3

3. Górnik II Wałbrzych 1 3

4. Tęcza Bolesławice 1 3

5. Nysa Kłaczyna 1 3

6. Błyskawica Kalno 1 3

7. Huragan Olszany 1 3

8. Zryw Łażany 1 0

9. Sokół Kostrza 1 0

10. LKS Piotrowice Świdnickie 1 0

11. Płomień Dobromierz 1 0

12. Grom Panków 1 0

13. Karolina II Jaworzyna Śl. 1 0

14. MKS Szczawno Zdrój 1 0

Zwycięstwo w czempionacie 
odniosła – nieco niespodzie-
wanie, ale zasłużenie – Niem-
ka Ingrid Klimke, pokonując 
wielkiego faworyta Michaela 
Junga (Niemcy).

Ingrid Klimke (Horsewa-
re Hale Bob Old) zdobyła 
swój pierwszy złoty medal 
w klasyfikacji indywidualnej 
(30,30 pkt.), a broniący ty-
tułu mistrza Europy Michael 
Jung i fisherRocana musiał 
zadowolić się srebrem (32,80 
pkt.). Trzecie miejsce indy-
widualnie zdobyła Brytyj-
ka Nicola Wilson i Bulana 
(35,50 pkt.). 

Najwyżej sklasyfikowanym 
polskim jeźdźcem okazał się 
Mariusz Kleniuk (Winona). 
Nasz zawodnik zajął ostatecz-
nie 26. miejsce (85,10 pkt.). 
- Jestem bardzo dumny z Wi-
nony. Poprawiliśmy ujeżdżenie, 
cross pokonaliśmy bez błędów 
na przeszkodach. Z parkuru 
jestem zadowolony pomimo 
dwóch zrzutek. Na pewno du-
żym wsparciem dla mnie było to, 
że mistrzostwa odbywały się w 
Morawie koło Strzegomia, gdzie 
się wychowałem - powiedział 
Mariusz Kleniuk. Mateusz 
Kiempa (Grand Supreme) był 
46., a Paweł Warszawski (Fuk-

sja) – 56. Mistrzostw Europy 
nie ukończyli: Paweł Spisak 
(Banderas) i Michał Knap (Bob 
The Builder). Szkoda zwłaszcza 
tego pierwszego, który po dwóch 
konkurencjach był na znako-
mitym 11. miejscu, jednak jego 
koń nie został zaakceptowany 
podczas niedzielnego przeglądu 
weterynaryjnego.

W klasyfikacji drużynowej 
najlepsi okazali się Brytyjczycy, 
którzy wyprzedzili Niemców i 
ekipę Szwecji. Polski team zajął 
9. miejsce, wyprzedzając Biało-
ruś, mającą aspiracje medalowe 
Francję, Danię i Norwegię.

red

W ubiegłym roku Patryk 
debiutował jako zawodnik 
spor tów sy lwetkowych w 
kategorii Fitness Plażowe i 
sześciokrotnie był finalistą 
różnych zawodów Międzyna-
rodowej Federacji Kulturysty-
ki i Fitness (IFBB). 

DOTYCHCZASOWE 
SUKCESY PATRYKA:
- 1. miejsce - tytuł Mistrza 

Polski w Fitness Plażowym 
2016, Białystok

- 1. miejsce - zwycięstwo w 

Grand Prix w Fitness Pla-
żowym 2016, Kielce

- 6. miejsce - finalista Mi-
strzostw Europy Juniorów 
w Men’s Physique 2016, 
Santa Susanna (Hiszpa-
nia)

- 3. miejsce - Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Fitness 
Plażowym 2016, Warsza-
wa

- 2. miejsce - Puchar Polski 
w Fitness Plażowym 2016, 
Mińsk Mazowiecki

- 6. miejsce - finalista Mi-

strzostw Świata w Men’s 
Physique 2016, Białystok

Od początku tego roku 
strzegomianin intensywnie 
przygotowuje się do jesien-
nego sezonu. Ciężkie treningi 
doprowadziły go do znacznej 
poprawy sylwetki. Pierwszy 
tegoroczny start będzie miał 
miejsce w dniach 9-10 wrze-
śnia w Warszawie podczas 
międzynarodowych targów 
z branży fitness (FIWE), 
które są el iminacjami do 

Arnold Classic Europe or-
ganizowanych w Barcelonie. 
Następnie Patryk wystąpi 
dla lokalnej publiczności na 
zawodach Kamienna Rzeźba 
organizowanych przez klub 
Start Strzegom. W dniach 30 
września – 1 października br. 
strzegomski kulturysta weź-
mie udział w prestiżowych 
zawodach Diamond Cup or-
ganizowanych w Katowicach 
na targach Fit Life Expo. 
Kolejne starty to Mistrzo-
stwa Polski Juniorów i We-
teranów w Mrozach, które są 
eliminacjami do Mistrzostw 
Świata Juniorów i Wetera-
nów 09-12.11 w rumuńskiej 

Bistricie. Następnie Puchar 
Polski w Kulturystyce i Fit-
ness (14-15.10) w Białymsto-
ku, które są eliminacjami do 
Mistrzostw Świata w Fitness 
(01-03.12) w Biarr itz we 
Francji.

- Przygotowania oraz starty 
w zawodach wymagają du-
żych nakładów finansowych 
i każdy kto chciałby mnie 
wesprzeć w realizacji marzeń 
proszony jest o kontakt e-
mailowy: walczukaesthetics@
wp.pl - informuje Patr yk 
Walczuk.

Trzymamy kciuki za wystę-
py Patryka w nadchodzących 
sezonie!

Złoto dla Niemki i Brytyjczyków

Zapowiedź startów Patryka Walczuka

Mistrzostwa Europy WKKW po raz pierwszy rozgrywane były w Polsce. Sportowe zmagania zgromadziły w Morawie wielotysięczną publiczność

Pierwszy tegoroczny start będzie miał miejsce w dniach 9-10 września w Warszawie podczas międzynarodowych targów z branży fitness (FIWE)

Nowa mistrzyni Europy – Ingrid Klimke z Niemiec

Tłumy kibiców i wielkie sportowe emocje towarzyszyły do ostatniej sekundy mistrzostw 
Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, które rozegrano w dniach 
17-20 sierpnia br. w Morawie.

23-letni strzegomski kulturysta Patryk Walczuk w pocie czoła przygotowuje się do je-
siennego sezonu. Reprezentant klubu Start Strzegom jest bardzo zdeterminowany i chce 
osiągać kolejne sukcesy!



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 sport w gminie strzegom 


