
13 marca br. w Zakładzie 
ARYZTA Polska w Strze-
gomiu, członkowie zarządu 
Waldemar Topolski i Łu-
kasz Dobosz oraz burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta i zastępca - Wiesław 
Witkowski podpisali akt 
notarialny związany z naby-
ciem kolejnej działki inwe-
stycyjnej o pow. 1,5636 ha 
(ul. Piekarnicza). W podpi-
saniu umowy uczestniczyła 
również Katarzyna Prociak 
z Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Na j n o w s z a  i n w e s t yc j a  
ARYZTA, czyli zakup działki w 
Podstrefie Strzegom, to sygnał, 
że w naszym mieście warto 
inwestować i rozwijać biznes. 
- 1,5 mln szt. pieczywa jest 
w stanie wytworzyć dziennie 
znajdujący się w Strzegomiu 
zakład firmy ARYZTA, lidera 
światowego rynku pieczywa do 
odpieku. Piekarnia ARYZTA w 
Strzegomiu, choć pracuje pełną 
parą, ma nadal spore możliwo-
ści, by się rozwijać. W dłuższej 
perspektywie nie wykluczamy 
dalszego rozwoju, szczególnie 
w zakresie powierzchni ma-
gazynowych, czy modernizacji 
linii produkcyjnych pod kątem 
zwiększenia ich wydajności 
– podkreśla Łukasz Dobosz, 
członek zarządu.

ARYZTA Polska to przede 
wszystkim ludzie,  dlatego 
bieżące inwestycje, które są 
prowadzone na terenie zakła-
du, są nie tylko związane ze 
wzbogaceniem oferty produk-
towej, ale przede wszystkim 
podwyższeniem komfortu pra-
cy. Na powiększenie zaplecza 
socjalnego dla pracowników 
oraz zainstalowanie systemów 
chłodzących na hali produkcyj-
nej wydano w minionym roku 
ponad 4 mln zł - mówi Mar-
cin Klimas, dyrektor zakładu.  

- W grudniu świętowaliśmy 
w naszym zakładzie pierwsze 
jubileusze związane z 5-le-
ciem pracy tych osób, które 
tworzyły Zespół ARYZTA. 
Jako pracodawca wywiązaliśmy 
się z naszych obietnic. Ofe-
rujemy stabilne zatrudnie-
nie, utworzonych miejsc pracy 
jest pięciokrotnie więcej niż 
deklarowaliśmy podczas otwar-
cia zakładu w 2013 roku – dodaje.  
Od początku swojej obec-
ności w regionie, ARYZTA 
aktywnie uczestniczy w życiu 
społeczności lokalnej, współ-
pracując z Urzędem Miejskim 
w Strzegomiu, instytucjami 
i stowarzyszeniami. - Już na 
samym początku prowadzonych 
rozmów biznesowych dało 
się poznać, że ARYZTA nie 
szuka wyłączenie terenu dla 
swojej inwestycji, ale stawia na 
współpracę z samorządem. To 
cieszyło nas równie bardzo jak 
szansa na pierwszego inwestora 
w naszej podstrefie. Przy okazji 
wmurowania kamienia węgiel-
nego pod budowę ARYZTA 
przekazała 10 tys. zł na potrze-
by Stowarzyszenia Wspierania 
Kultury w Gminie Strzegom 
„Akcja”. W kolejnym roku 
zaangażowała się w budowę 
placu zabaw przy ulicy Bazal-
towej w Strzegomiu – wartość 
ufundowanego wyposażenia to 
50 tys. zł. Jeszcze tego samego 
roku utworzona i wyposażona 
została pracownia piekarnicza 
w ZSZ – podkreśla burmistrz 
Zbigniew Suchyta. - Okazało 
się, że to tylko początek naszej 
wspólnej drogi. Od 2012 roku 
ARYZTA uczestniczy w licz-
nych wydarzeniach na terenie 
gminy. Swoich produktów nie 
szczędzi zarówno podczas du-
żych imprez (Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru, Bieg „Strze-

gomska 12”), jak i w trakcie 
małych gminnych inicjatyw 
miejskich, wiejskich i oświa-
towo- kulturalnych – dodaje 
burmistrz.

Jak podkreśla Waldemar 
Topolski, członek zarządu 
ARYZTA, gmina to mieszkań-
cy, a mieszkańcy to pracownicy i 
ich rodziny, więc razem z samo-
rządem wspólnie o nich dbają.  
- Staramy się odpowiadać na 
potrzeby. Mówimy o sobie: 
globalny producent - lokalny 
partner. W 2016 roku otrzyma-
liśmy nagrodę od ministra go-
spodarki za promowanie szkol-
nictwa zawodowego. Nagroda 
związana była z mecenatem 
nad kierunkiem piekarniczym 

ZSZ w Strzegomiu. W tym 
samym roku 9 osób ukończyło 
kierunek piekarniczy. W 2013 
roku wspólnie z fundacją Ro-
nalda McDonalda badaliśmy 
profilaktycznie dzieci z całej 
gminy. Niezmiernie cieszę 
się, że jesienią bieżącego roku 
uda nam się powtórzyć to 
przedsięwzięcie. Widzimy jak 
ważna jest dla firmy współpra-
ca ze środowiskiem lokalnym 
– staramy się oferować naszą 
pomoc. Muszę podkreślić, że 
my także możemy liczyć na 
pomoc gminy oraz życzliwą 
współpracę, choćby przy or-
ganizacji imprez sportowych 
– podsumowuje Waldemar 
Topolski. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

W tym numerze rąbek 
tajemnicy na temat swoje-
go życia odkrywa Regina 
Puczka, wieloletni dyrektor 
Liceum Ogólnokształcące-
go w Strzegomiu, pedagog 
i rusycystka 

 str.2

StrzeGom
z pompą!

Oficjalnie oddano do 
użytku strzegomską pły-
walnię Delfinek. Na ten 
dzień czekało wielu strze-
gomian, szczególnie tych 
najmłodszych 

 str.6-7

StrzeGom
zasłużona 

Na ostatniej sesji Irenie 
Eulenfeld nadano tytuł „Za-
służony dla Ziemi Strze-
gomskiej” 

 str.8

W skrócie:

umieją pływać

Na strzegomskim Delfinku 
rozpoczęły się zajęcia w ra-
mach programu „Umiem 
pływać”, w którym uczestni-
czą uczniowie ze szkół gminy 
Strzegom. 

Gimnastyka 

Od 19 marca wznowione 
zostały zajęcia gimnastyczne 
dla seniorów. Zajęcia odby-
wają się według grafika, który 
obowiązywał przed przerwą 
zimową. Grupy ćwiczeniowe 
także nie ulegają zmianie.

Wiosna

Dzieci ze strzegomskich 
szkół i  przedszkoli przy-
witały wiosnę. Wspólnie 
wykonane marzanny przypo-
mniały, że tegoroczna zima 
odchodzi w zapomnienie. 
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inwestycje w gminie
ARYZTA aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, współpracując z różnymi instytucjami

ARYZTA to największy na świecie producent 
mrożonego pieczywa. W Polsce grupa za-
trudnia blisko tysiąc osób w trzech zakładach 
produkcyjnych. 
Klientami ARYZTA są największe sieci sklepów 
detalicznych w Polsce, najważniejsze sieci 
restauracji, a także food service, czyli główne 
sieci hoteli i restauracji.
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Co zaobserwowały czujne strze-
gomskie kamery? 

- 06-02-2018r. o godz. 15.20 w 
Rynku kierujący pojazdem marki 
Volkswagen wykonywał tzw. drift. 
Sprawa trafiła do Policji. Informu-
jemy, że w każdym przypadku, gdy 
zostanie stwierdzony drift, sprawa 
trafi do Policji. Należy dodać, 
że drifty mogą zakończyć się 
uszkodzeniem zaparkowanych lub 
będących się w ruchu pojazdów 
łącznie z potraceniem pieszych. 

- 07-03-2018 ok. godz. 14.00 
na przystanku autobusowym ul. 
Leśnej kilku mężczyzn spożywało 
alkohol i paliło papierosy, które 
potem wyrzucili na chodnik. In-
terweniowała Policja. 

 - 07-03-2018r. w Rynku, kie-
rujący pojazdem Renault, nie 
zastosował się do znaku C-12 

(ruch okrężny) i kontynuował 
jazdę pod prąd. Interweniował 
patrol Policji.

- 10-03-2018 r. ok. godz. 18.50 
przed budynkiem CAS „Karmel” 
doszło do stłuczki parkingowej. 
Właściciel uszkodzonego pojazdu 
otrzymał informację o dalszym 
przebiegu sprawy.

- 12-03-2018r. o godz. 09.45 
kobieta przebywająca na pla-
cu zabaw przy ul. Czerwonego 
Krzyża spożywała alkohol i paliła 
papierosa, którego następnie wy-
rzuciła na ziemię. Interweniował 
patrol Policji.

- 12-03-2018 r. za pośred-
nictwem Komisariatu Policji w 
Strzegomiu została zwrócona 
torebka wraz z dokumentami i 
pieniędzmi kobiecie, którą pozo-
stawiła ją w CAS „Karmel”. 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Str zegomian ie o sob ie…..

Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 
21 s ierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 121 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, prze-
znaczonych do:
-  oddania  w na jem 
(dzierżawę) zgodnie 
z Zarządzeniem Nr: 
91/B/2018, 92/B/2018, 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 23 marca 2018 
roku.

BurmisTrz sTrzeGOmiA inFOrmuJe

Okiem miejskiego monitoringu

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie 
samych. W tym numerze Regina Puczka, wieloletni dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Strzegomiu, pedagog, rusycystka. 

Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: literatura, podróże
Największy sukces: wspaniała i mądra córka, uznanie i szacunek byłych 
uczniów.
Największa porażka: życie to mieszanina sukcesów i porażek. Gdyby 
nie one, to nie docenialibyśmy smaku sukcesu.
Największe marzenie: pojechać jeszcze w jedna długą egzotyczną 
podroż i cieszyć się dobrym zdrowiem.
Książka czy film: uwielbiam książki i bardzo, bardzo dużo czytam. Lubię 
teatr i potrafię docenić dobre kino.
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałabym, 
żeby: to na pewno nie byłoby wojen i żadne dziecko na świecie nie 
byłoby głodne.
Co podoba się Pani w Strzegomiu? Strzegom to już moje miasto. 
Mieszkam w nim od 1978 roku. Podoba mi się, że z każdym dniem 
pięknieje. 
Co denerwuje Panią w Strzegomiu? najbardziej denerwują mnie 
niektórzy właściciele psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach. 
Mamy piękne ulice i parki. 

Pracownicy wydziału ściśle 
współpracują z samorządowymi 
instytucjami kultury (Strzegom-
skie Centrum Kultury, Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy 
Strzegom), Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji Sp. z o.o., a także ze 
stowarzyszeniami i związkami 
twórczymi, placówkami oświa-
towymi, radami sołeckimi wsi 
oraz fundacjami w zakresie re-
alizacji na terenie gminy wspól-
nych przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i 
patriotyczno-religijnych.

Zbliżający się koniec roku 
kalendarzowego to znak, że 
należy uzgodnić i przygotować 
gminny kalendarz wydarzeń 
kulturalnych, turystycznych, 
sportowych i uroczystości pa-
triotyczno-religijnych planowa-
nych na rok kolejny. To według 
tego kalendarza realizowane 
są najważniejsze wydarzenia w 
gminie. W wydarzeniach tych 
często uczestniczą ekipy telewi-
zyjne i prasowe różnego szczebla. 
Niemal każde wydarzenie rela-
cjonowane jest przez Telewizję 
Internetową Gminy Strzegom w 
formie newsów i reportaży.

- Wszystkie te wydarzenia 
obsługiwane są medialnie przez 
pracowników wydziału, którzy 
redagują teksty i przygotowują 
materiały prasowe wraz z doku-
mentacją fotograficzną. Relacje 

z wydarzeń lub ich zapowiedzi, 
ogłoszenia, sprawozdania oraz 
odpowiedzi na pytania zamiesz-
czane są przez pracowników 
wydziału w „Gminnych Wiado-
mościach Strzegom” wychodzą-
cych co dwa tygodnie, na stronie 
internetowej www.strzegom.
pl oraz w lokalnych mediach. 
Wszystkie te działania mają na 
celu zapewnienie łatwego do-
stępu do informacji o gminie dla 
turystów, gości z kraju i zagranicy 
oraz inwestorów – wyjaśnia 
Wioletta Urban-Smagłowska. 

Ważnym aspektem działania 
wydziału jest dbanie o promocję 
gminy w kraju i za granicą, pro-
mocję terenów inwestycyjnych 
znajdujących się w Podstrefie 
Strzegom Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej i poza 
nią, prowadzenie spraw związa-
nych z organizowaniem i obsługą 
kontaktów zagranicznych. Gmi-
na Strzegom od kilkunastu lat 
aktywnie współpracuje z kilkoma 
miastami w Europie. 

Osoby, które wyróżniają się 
osiągnięciami w działalności 
sportowej mogą złożyć za po-
średnictwem wydziału wniosek 
o przyznanie nagrody i wyróż-
nienia lub wniosek o przyznanie 
stypendium dla osób wyróż-
niających się osiągnięciami w 
działalności sportowej. Wnioski 
o przyznanie nagrody pieniężnej 

można składać 3 razy w roku, tj. 
w terminach do: 25 lutego, 30 
lipca i 30 listopada roku, za który 
ma zostać przyznana nagroda. 
Natomiast wnioski o przyzna-
nie stypendium sportowego 
można składać 2 razy w roku, 
tj. w terminie do: 30 czerwca i 
do 30 grudnia roku, za który ma 
zostać przyznane stypendium 
sportowe.

Gmina Strzegom czyni stara-
nia związane z troską o zabytki, 
miejsca pamięci narodowej i 
dziedzictwa narodowego. Dla-
tego też, prowadzenie spraw z 
zakresu przyznawania dotacji na 
prace konserwatorskie, restaura-
cyjne i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, znajdujących się na 
terenie gminy realizowane jest 
przez wydział kultury. Wnioski 
na prace konserwatorskie przy 
zabytku należy składać do dnia 
31 marca roku, w którym ma zo-
stać przyznana dotacja. W latach 
2007 – 2017 Gmina Strzegom 
udzieliła dotacji na renowację 
zabytków w wysokości ok. 2 mi-
lionów złotych. Ponadto wydział 
zajmuje się odnową i drobną 
renowacją obiektów zabytko-
wych stanowiących własność 
komunalną gminy, prowadząc 

i koordynując zadania w tym 
zakresie.

W ramach pracy wydziału 
znajduje się również organizacja 
konkursu „Odnów i wygraj” - za 
osiągnięcia w dziedzinie upo-
wszechniania i ochrony kultury 
materialnej gminy Strzegom”. 
Kwestionariusze zgłoszeniowe 
do konkursu przyjmowane są 
do 6 grudnia roku, za który 
może zostać przyznana nagroda. 
W latach 2011 – 2017 gmina 
Strzegom przyznała nagrody w 
konkursie „Odnów i Wygraj!” na 
łączna kwotę ponad 1,5 mln zł. 

Bardzo ważnym zadaniem 
realizowanym przez wydział od 
stycznia 2017 roku jest Projekt 
„Szlak Kamienia” („Cesta Ka-
mene”) finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz budżetu 
państwa w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska 2014 – 2020. Głównym 
celem projektu jest uatrakcyjnie-
nie regionu podkarkonoskiego 
i dolnośląskiego za pośrednic-
twem promocji, udostępnienia 
i renowacji elementów tradycji 
kamienia. W projekcie uczest-
niczy pięciu partnerów: Horice 
i Podzvicinsko – Czechy oraz 
Strzegom, Świdnica i Dobro-
mierz – Polska. 

- To najważniejsze zadania 
Wydziału Kultury, Sportu i Pro-
mocji ale jest ich zdecydowanie 
więcej. To co najistotniejsze w 
działaniach wydziału to fakt, że 
jesteśmy wszędzie tam, gdzie 
dzieją się ważne sprawy dla 
gminy i jej mieszkańców – pod-
sumowuje Wioletta Urban-
Smagłowska. 

red

Wydział kultury, sportu i Promocji
Spectrum spraw, którymi zajmuje się wydział jest spore. Pracownicy są tam, gdzie dzieją się coś ważnego

Zapraszamy na drugie piętro Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, gdzie w pokoju nr 31 mieści się Wydział Kultury, 
Sportu i Promocji. Pięcioosobowy wydział, którego na-
czelnikiem jest Wioletta Urban-Smagłowska zajmuje się 
m. in. koordynowaniem i prowadzeniem spraw w zakresie 
upowszechniania kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochro-
ny zabytków, promocji miasta i gminy w kraju i poza jego 
granicami.
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

25.03–31.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

01.04-07.04 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

08.04-14.04 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 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).

nowości w 
TV strzegom
- Relacja ze strzegomskich obchodów 

dot. Żołnierzy Wyklętych 
- Zapowiedź otwarcia Delfinka
- Otwarcie strzegomskiej pływalni
- Zaproszenie na Jarmark Wielkanocny
- Relacja z Jarmarku Wielkanocnego
- Życzenia świąteczne od burmistrza 

Strzegomia i przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu

Informujemy, że jest wolne mieszkanie dla 
lekarza lub pielęgniarki zlokalizowane na 
I piętrze Ośrodka Zdrowia w Olszanach. 
W tej sprawie proszę się kontaktować 
z Urszulą Olszewską z Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – nr telefonu 74 8560-563.

20 marca 2018 r. w Zespole 
Szkół w Strzegomiu odbyła 
się akcja oddawania krwi dla 
15-letniej uczennicy Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w 
Olszanach.

 Dziewczynka zmaga się z 
chorobą nowotworową i każda 
forma wsparcia jest bezcenna. 
I tym razem na zaproszenie do 
udziału w akcji odpowiedziała 
młodzież szkoły i mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 
Zarejestrowało się 39 dawców, 
a krew oddało 25, uzyskując 

11.250 ml krwi.
Jest to wielki dar serca, za 

który dziękują organizatorzy 
zbiórki, społeczność Zespołu 
Szkół w Strzegomiu oraz Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Olszanach. 

Poboru dokonało Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z Wałbrzych 
za co serdecznie dziękujemy. 
Każdy uczestnik akcji otrzy-
mał słodki upominek, pakiet 
regeneracyjny w postaci tabli-
czek czekolady. 

14 marca 2018 r. spółka Wo-
dociągi i Kanalizacja w Strzego-
miu podpisała umowę o roboty 
budowlane z firmą „Hypmar” 
na zadanie pn. „Budowa sieci 
wodociągowej w ul. Rybnej i 
Czarnej w Strzegomiu”.

- Zgodnie z posiadaną do-
kumentacją projektową, wyko-
nawca wybuduje sieć wodocią-
gową o łącznej długości 400 mb. 
Na sieci zostanie zamontowana 
armatura odcinająca (zasuwy) 
oraz hydranty przeciwpożaro-
we. Koniec robót zaplanowano 
na dzień 15 maja 2018 r. – mówi 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki. W tym rejonie ul. Rybnej 
i Czarnej powstało 19 działek 

budowlanych. W lipcu 2010 r. 
na zlecenie gminy Strzegom 
opracowana została dokumen-
tacja techniczna na zadanie 
„Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej i wodociągowej – działki 
22/1, 33/3 43/3 ul. Rybna i 
Czarna, Strzegom”. - Mając na 
uwadze to, że w roku 2012 gmi-
na Strzegom wybudowała sieć 
kanalizacji sanitarnej o długości 
około 190 mb, zasadnym jest 
również budowa sieci wodo-
ciągowej. Dzięki temu kolejna 
część miasta Strzegomia będzie 
posiadać pełną infrastrukturę 
związaną z odprowadzaniem 
ścieków i dostawą wody – do-
daje Dorota Borkowska. 

Oddali krew dla chorej Oli

nowy wodociąg  
w rybnej i czarnej

- Już ponad cztery lata jeste-
śmy członkiem Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Termomoder-
nizacje szkół, budowa nowego 
przedszkola, ścieżki rowerowej 
wzdłuż al. Wojska Polskiego, 
czy utworzenie nowym miesz-
kań socjalnych w Jaroszowie 
– to kluczowe projekty, któ-
re realizujemy dzięki ścisłej 

współpracy samorządów 22 
gmin tworzących aglomerację 
– mówi burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta – Wspól-
nie ustaliliśmy, że nadszedł 
czas na aktualizację strategii 
Aglomeracji Wałbrzyskiej i 
zaplanowanie działań do re-
alizacji po 2020 roku. Przygo-
towaliśmy projekt dokumentu, 

którego konsultacje społeczne 
trwają także w gminie Strze-
gom – dodaje.

Konsultacje w formie przyj-
mowania propozycji, uwag i 
opinii potrwają do 23 kwiet-
nia 2018 r. 

- Z projektem zaktualizowa-
nej strategii można zapoznać 
się na stronie www.strzegom.
pl, tam też znajdziecie pań-

stwo odnośnik do elektronicz-
nego formularza zgłaszania 
uwag - wyjaśnia Marek Fla-
kowski z Wydziału Funduszy 
Europejskich – Formularz nie 
jest długi ani skomplikowany. 
Możliwe jest również złożenie 
wypełnionego i wydrukowa-
nego formularza z uwagami 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów tut. urzędu. 

- Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu zaopa-
trzył się w naklejki, które po 
uprzednim ustnym upomnie-
niu mieszkańca o niepra-
widłowej segregacji, będzie 
naklejał na pojemniki. 

Na początek żółta, infor-
mująca o poprawieniu swojej 
segregacji, ponieważ w po-
jemniku na odpady zmieszane 
znalazły się surowce, które 
powinny trafić do żółtego po-

jemnika. Trzecie upomnienie 
to już naklejka czerwona o 
treści „zła segregacja”. Kolejne 
naruszenie zasad segregacji na 
danej nieruchomości będzie 
skutkowało utratą uprawnień 
do ponoszenia niższej opłaty. 
Właściciel nieruchomości 
zostanie obciążony opłatą 
jak za odpady zmieszane 
(niesegregowane), czyli 21 zł 
od osoby – mówi Grzegorz 
Kozłowski, prezes ZUK-u. 
Prawidłowa segregacja odpa-
dów wpływa na zmniejszenie 
ilości odpadów zmieszanych, 
co przekłada się na zmniej-
szenie ponoszonych kosztów 
przez gminę. Większa ilość 
odpadów zmieszanych ma 
bezpośredni wpływ na kosz-
ty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi. - Nieprze-
strzeganie przez mieszkańców 
gminy zasad segregacji, czyli 
wrzucanie do pojemników 
na odpady zmieszane np. 

papieru, plastiku, szkła, me-
talu zwiększa ilość odpadów 
zmieszanych oraz zwiększa 
koszty funkcjonowania syste-
mu gospodarowania odpada-
mi komunalnym. W sytuacji, 
w której wpływy z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie pozwolą 
na sfinansowanie ustawowo 
określonych kosztów będzie 
konieczność do podniesienia 
stawki opłat – wyjaśnia Jolan-

ta Dryja, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu. Dlatego, 
aby uniknąć wyższej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mieszkańcy 
gminy, którzy zadeklarowali, 
że będą segregować odpady, 
a tego nie robią, powinni 
dostosować się do obowiąz-
ku selektywnego zbierania 
odpadów. 

Jaka Aglomeracja w 2030?

nie segregujesz, zapłacisz więcej 

Konsultacje w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii potrwają do 23 kwietnia 2018 r.

Na początek ostrzeżeniem będzie żółta naklejka, kolejnym krokiem będzie wyższa cena za odbiór odpadów

Informujemy, że od kwietnia rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji 
odpadów komunalnych. Sprawdzane będą pojemniki. 

Trwają konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej 
„Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 
2030”.

Aglomerację Wałbrzyską tworzą 22 gminy, tj.: Kamienna 
Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubaw-
ka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, 
Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, 
Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, 
Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, 
Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, 
Marcinowice i gmina wiejska Świdnica.

Ogłoszenie
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8 marca odbyło się spotkanie 
w gronie przyjaciółek. Dzień 
później w sali widowiskowej 
SCK członkowie związku 
wystawili teatrzyk pt. „Biuro 
Matrymonialne”, następnie 
wysłuchali pięknych piosenek w 
wykonaniu Anny Żebrowskiej. 
Zarząd związku wykupił aż 130 
biletów na ten występ.

10 marca w sali widowiskowej 
LO w Strzegomiu odbyły się 
uroczystości w stylu PRL-u. 

- Obejrzeliśmy kronikę fil-
mową dotyczącą święta ko-

biet. Członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku ze Świdnicy 
wystawili spektakl mówiący o 
święcie kobiet w poprzednich 
latach. Zespół wokalno - mu-
zyczny „Retro” zaśpiewał piękne 
piosenki. Strzegomscy radni - 
sponsorzy tej imprezy - wręczyli 
każdej pani goździki i rajstopy. 
Były życzenia, podziękowania i 
słodki poczęstunek – informuje 
Eugenia Zasińska, przewodni-
cząca strzegomskiego oddziału 
związku emerytów. 

red

„Dzień kobiet” u emerytów
10 marca w sali widowiskowej LO w Strzegomiu odbyły się uroczystości w stylu PRL-u. W ten sposób doceniono strzegomskie panie…

W związku z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców gminy dotacją 
na wymianę starych pieców, na py-
tania strzegomian odpowiada Wio-
letta Wnęk-Soczyńska, inspektor 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Ile wynosi dofinansowanie ?
Dofinansowanie wynosi 50% 

kosztów kwalifikowanych, nie więcej 
jednak niż 4 000,00 zł
Jakie dokumenty należy 
złożyć przy ubieganiu się o 
dofinansowanie ?
•	 Kserokopia	dokumentu	potwier-

dzającego tytuł prawny władania 
nieruchomością (np. akt notarialny, 
odpis z księgi wieczystej, wypis 
z rejestru gruntów), aktualny na 
dzień złożenia wniosku;
•	 w	przypadku	posiadania	tytułu	

prawnego innego aniżeli prawo 

własności albo prawo użyt-
kowania wieczystego, zgodę 
właściciela nieruchomości,

•	 w	przypadku	nieruchomości	
będącej przedmiotem współ-
własności, zgodę wszystkich 
współwłaścicieli na realizację 
zadania;

•	 Kserokopia	umowy	dostarczania	
paliwa/energii

•	 Kserokopia	dokumentu	potwier-
dzającego prawidłowe wykonanie 
zadania (np. protokołu odbioru 
wewnętrznej instalacji gazowej, 
protokołu z pomiarów instalacji 
elektrycznej itp.),

•	 Kserokopia	pozwolenia	na	budo-
wę lub potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia przez właściwy organ 
administracji architektoniczno-
budowlanej,

•	 Certyfikaty	zgodności	CE	zamon-
towanych urządzeń,

•	 Kserokopia	dokumentu	potwier-

dzającego klasę nowego kotła,
•	 Kserokopia	zaświadczenia	o	dacie	

i liczbie wyłączonych pieców 
węglowych/likwidacji kotłowni 
węglowej, wystawione przez ko-
miniarza lub wykonawcę zmiany 
systemu ogrzewania, 

•	 Kserokopia	opinii	kominiarskiej	
potwierdzająca trwałe usunięcie 
połączenia pieca kaflowego z 
przewodem kominowym*,

•	 Kserokopia	opinii	kominiarskiej	
potwierdzającej prawidłowe wy-
konanie zadania*,

•	 Oryginały	dokumentów	upraw-
niających do występowania w 
imieniu wnioskodawcy*:
•	 pełnomocnictwo,
•	 dowód	uiszczenia	opłaty	skar-

bowej od pełnomocnictwa.
•	 Oryginały	następujących	 faktur/

rachunków wraz z potwierdze-
niami przelewów - w przypadku 
płatności bezgotówkowych - 

wskazujące wnioskodawcę jako 
nabywcę

Co oznacza termin „aktualny 
tytuł prawny władania 
nieruchomością”?
„Aktualny” oznacza nie starszy niż 
6 miesięcy

Czy można pozostawić stary piec 
jako źródło dodatkowe?
Nie. Warunkiem uzyskiwania dofi-
nansowania jest likwidacja wszyst-
kich źródeł ciepła na paliwo stało-
palne (również kominków).

Czy ktoś będzie weryfikował 
prawidłowość realizacji zadania?
Tak. Poprawność realizacji zadania 
sprawdzana jest przez uprawnionego 
inspektora robót instalacyjno-bu-
dowlanych, który weryfikuje zadanie 
w nieruchomości objętej dofinan-
sowaniem.

mieszkańcy pytają… o wymianę pieców
SISMS brzmi skomplikowa-

nie? Znaczy jednak coś pro-
stego… To system, którego 
celem skuteczna komunikacja 
z mieszkańcami we wszystkich 
obszarach działania gminy. 
Uruchomiono go w Strzego-
miu w czerwcu 2011 roku, a 
do tego czasu zalogowało się 

2658 osób. 
Dlaczego warto dołączyć 

do tej grupy? By otrzymy-
wać informacje o najważniej-
szych sprawach związanych 
z nasza gminą: wydarzeniach 
kulturalnych, konsultacjach, 
spotkaniach, awariach czy in-
westycjach… 

Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w 2018 r.” współfinansowany w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW 
pt.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

samorządowy informator sms

P o m a g a m y  u s u w a ć  a z b e s t

5 kwietnia br. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej CAS „Karmel” w 
Strzegomiu odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Strzegomiu. Prosimy członków związku o niezawodne przybycie 
z ważną legitymacją członkowską.

Tak hucznego świętowania „Dnia Kobiet” wśród członków 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Strzegomiu jeszcze nie było. 

strzegomianie zadają ważne pytania 

Jak się zarejestrować, aby otrzymywać bezpłatne informację SMS?
- Należy włączyć w swoim telefonie komórkowym tryb wysyłania wiado-
mości SMS 
- Jako wiadomość należy wpisać kod rejestrujący: Tak.dsw06
- Wpisując powyższy kod rejestrujący, należy zwrócić uwagę na kropkę 
i brak odstępów
 - Wysłać SMS na numer: 661 000 112
 - Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie
 - Do wybranego serwisu rejestrujemy się przez wysłanie jednego SMS
 - W przypadku rezygnacji z otrzymywanych informacji, bądź planowanej 
zmiany numeru telefonu należy ze swojego telefonu wysłać wiadomość 
z kodem wyrejestrowującym o treści: Nie.dsw06 wysłać SMS na numer 
661 000 112. 

W 2018 roku zostanie 
usunięty
azbest z

43
posesji

Ilość ton azbestu, która
zniknie z terenu gminy

157 
ton

Dotacja WFOŚiGW
we Wrocławiu

100 
tys. zł

Wkład Gminy Strzegom

18 

tys. zł

Koszt usunięcia azbestu 
dla mieszkańca

0 
zł
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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 siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

Piotr: witam panie burmi-
strzu i dziękuję w imieniu 
mieszkańców za obiekt baseno-
wy delfinek. mam pytanie, czy 
w ramach wstępu będzie honoro-
wana w najbliższej przyszłości 
karta multisport? 

Sprawa jest załatwiana. Po-
wiadomimy, kiedy zostanie 
podpisana umowa. 

zbigniew: obserwowałem 
dzisiaj, jak burzony jest pomnik 
przy netto. Proszę napisać, czy 
planujecie postawienie innego 
pomnika w tym miejscu ? czy 
zrobicie jakąś tabliczkę, że w 
tym miejscu byli pochowani żoł-
nierze rosyjscy, którzy walczyli z 
niemcami w strzegomiu? jeśli 
planujecie nowy pomnik, to komu 

będzie poświęcony? nieżyjącemu 
prezydentowi l.k. ? 

Nie, nie planujemy stawiać 
tam pomnika, innej budowli, 
czy też tablicy pamiątkowej. 
Tablice pamiątkowe zostały 
przekazane do Instytutu Pa-
mięci Narodowej. 

małgorzata: Panie burmi-
strzu, jak długo jeszcze będziemy 
niszczyć swoje samochody na 
ulicach kasztelańska, skrzyżo-
wanie z szarych szeregów i Al. 
wojska Polskiego do świateł? jak 
można było odebrać i dać do użyt-
ku taką fuszerkę. jaki był koszt i 
kto za to zapłacił? Przecież to 
wyrzucone pieniądze. 

Nikt z gminy Strzegom jej nie 
odbierał, bo to jest inwestycja 

Dolnośląskiej Służby Dróg i 
Kolei, która zarządza tą drogą. 
Wykonawca miał tyle pieniędzy 
i taki zakres wykonał w 2017. 
Jak pani widzi, rozpoczął się 
drugi etap i droga będzie super. 
Dziękuję Dolnośląskiej Służbie 
Dróg i Kolei za kolejną inwesty-
cję w gminie Strzegom. 

Fred: ktoś zniszczył pomnik 
radziecki na kasztelańskiej. 
Proszę sprawdzić nagrania z 
kamer i ukarać winnego. 

Decyzją Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który podjął 
ustawę o usunięciu pomników 
propagujących system komuni-
styczny, gmina Strzegom zosta-
ła zobowiązana do 30 marca do 
usunięcia dwóch pomników na 

ul. Kasztelańskiej i ul. Kościusz-
ki. Nie usunięcie w terminie 
do 30 marca spowodowałoby 
utratę zwrotu dotacji za wyko-
nanie tej usługi przez wojewodę. 
Poprosiliśmy w tej sprawie o 
opinię Instytut Pamięci Naro-
dowej, w której stwierdzono, że 
pomniki te propagują system 
komunistyczny. Dlatego po-
mniki zostały usunięte tak jak 
w całej Polsce.

Łukasz: witam panie burmi-
strzu, na kiedy i czy w ogóle jest 
planowane wylanie asfaltu na 
ulicy gen. władysława Andersa. 
droga jest tragiczna, nie wspo-
mnę o braku oświetlenia.

Jest to nowa ulica, a jak pisa-
łem plan jest taki, że najpierw, 

tam gdzie ludzie mieszkają  
73 lata, a później nowe osiedla. 
Jest duże tempo tych prac, więc 
myślę, że na Andersa, gdzie 
mieszka 18 osób przyjdzie czas 
za 4 lata. 

Cel ogólny 1. Zwiększenie 
poziomu przedsiębiorczości, 
w tym rozwój oferty 
turystycznej na obszarze 
LGD „Szlakiem Granitu”
Cel szczegółowy 1.1. Stworze-
nie na bazie walorów przyrod-
niczych i kulturowych ciekawej 
oferty dla turystów oraz możli-
wości spędzenia czasu wolnego 
przez mieszkańców
Przedsięwzięcie I „Szlakiem 
Granitu” – turystycznie i re-
kreacyjnie

Cel szczegółowy 1.2. Rozwój 
zróżnicowanej oferty miejsc 
pracy na obszarze i wzrost do-
chodów mieszkańców
Przedsięwzięcie II Wsparcie 

tworzenia nowych miejsc pracy 
na obszarze „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój 
rynku zbytu lokalnych produk-
tów i usług, w tym wspieranie 
działalności klastra producen-
tów granitu
Przedsięwzięcie III „Smakiem 
Granitu” – markowe produkty i 
usługi obszaru

Cel ogólny 2. Aktywizacja spo-
łeczna i obywatelska społeczno-
ści lokalnej oraz wzmocnienie 
kapitału społecznego w oparciu 
o lokalne zasoby przyrodnicze i 
kulturowe

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój 

oferty zajęć aktywizacyjnych i 
integracyjnych dla mieszkań-
ców obszaru oraz profesjo-
nalizacja sektora organizacji 
pozarządowych
Przedsięwzięcie IV. Aktywna 
społeczność „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy 2.2. Prowa-
dzenie działań zachęcających 
mieszkańców do poznania wa-
lorów przyrodniczych i kultu-
rowych regionu
Przedsięwzięcie V. Na „Gra-
nitowym Szlaku” dziedzictwa 
i kultury

Szczegółowe informacje na 
temat wdrażania LSR, zasad 
przyznawania dofinansowania, 

rodzajach operacji, kryteriach 
oceny wniosków dostępne są w 
biurze Stowarzyszenia LGD 
„Szlakiem Granitu” 55-340 
Udanin 86 B oraz na stronie 
internetowej www.lgd-szla-
kiemgranitu.pl .

Z A P RA SZ A MY RÓW-
NIEŻ NA BEZPŁATNE 
DORADZTWO W SIE-
DZIBIE BIURA OD PO-
NIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
OD GODZ. 10.00 DO 14.00 
LUB DROGĄ ELEKTRO-
NICZNĄ E-MAIL: poczta@
lgd-szlakiemgranitu.pl .

kampania informacyjna na temat celów zapisanych w Lsr na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Materia opracowany przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ma-
teriał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” 
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” (obejmujące gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, 
Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów) informuje, iż w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w Lokalnej Strategii Rozwoju wyznaczyła do realizacji cele i przedsięwzięcia:

Na dwa pytania nie odpowie-
działem, ponieważ już wcześniej 
wyraziłem swoją opinię w tych 
tematach. Traktuję tę rubrykę 
jako odpowiedzi na pytania, 
a nie forum dyskusyjne. Jeżeli 
moje odpowiedzi nie usatysfak-
cjonowały osób pytających, to 
trudno. Przepraszam. 

Wprowadzona organizacja 
ruchu zakłada 4 etapy;

- etap I: 29 marca – 31 maja, 
obejmuje zamknięcie ruchu 
za wyjątkiem mieszkańców, 
służb komunalnych i ratow-
niczych na odcinku od posesji 
ul. Dolna 68 do ul. Parkowej

- etap II: 01 czerwca – 16 
czerwca, obejmuje zamknięcie 
ruchu za wyjątkiem miesz-
kańców, służb komunalnych 
i ratowniczych na odcinku 
od ul. Parkowej do mostu 
kamiennego łączącego się ul. 
Brzegową 

- etap III: 16 czerwca – 30 
sierpnia, obejmuje zamknięcie 

ruchu za wyjątkiem miesz-
kańców, służb komunalnych 
i ratowniczych na odcinku 
od mostu kamiennego łą-
czącego się ul. Brzegową do 
mostu znajdującego się przy 
wiadukcie PKP 

- etap IV: 01 września – 30 
września, obejmuje zamknię-
cie ruchu za wyjątkiem miesz-
kańców, służb komunalnych i 
ratowniczych na odcinku od 
mostu znajdującego się przy 
wiadukcie PKP do ul. Boha-
terów Getta. 

Podane terminy mogą ulec 
zmianie w trakcie realizacji 
robót budowlanych. 

Dolna w przebudowie! Będą utrudnienia! 
W związku z  ro zpocz ęciem robót  budo wlanyc h 
p r z y  re a l i z ac j i  z ad a n i a  p n . „ Pr z e b u d o w a  d ro g i 
g minnej nr 110769D – ul. Dolnej w Strzegomiu”, 
wystąpią utrudnienia komunikacyjne na ul. Dolnej 
spowodowane realizacją robót budowlanych. 
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Dużą atrakcją podczas otwarcia pływalni były niezwykle efektowne pokazy pływania synchronicznego oraz wyścigi sztafet pływackich w wykonaniu 

D e l f i n e k  o t w a r t y
Na ten dzień czekało wielu strzegomian, szczególnie 
tych najmłodszych. W piątek, 16 marca br. oficjalnie 
oddano do użytku strzegomską pływalnię Delfinek. 
W otwarciu uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i powia-
towego, gospodarze ościennych gmin, księża, służby 
mundurowe i reprezentacje szkół i przedszkoli gminy 
Strzegom.

Obiekt prezentował się zna-
komicie, co podkreślali w swo-
ich przemówieniach zaproszeni 
goście na czele z  wojewodą 
dolnośląskim – Pawłem Hre-
niakiem,   marszałkiem woje-
wództwa dolnośląskiego – Ce-
zarym Przybylskim i wicemar-
szałkami – Iwoną Krawczyk i 
Jerzym Michalakiem. – Jest to 

obiekt, którym mogą się chwalić 
różnego rodzaju szczeble wła-
dzy – od gminy przez samorząd 
województwa po administrację 
rządową. Dzięki montażowi 
finansowemu tych trzech in-
stytucji, choć gmina Strzegom 
najwięcej dołożyła, udaje się 
robić dobre rzeczy – stwierdził 
wojewoda dolnośląski. 
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z  w i e l k ą  p o m p ą !
dzieci, młodzieży i samorządowców. To było wielkie wydarzenie, które przejdzie do historii Strzegomia

Władze samorządowe Strzego-
mia otrzymały wiele pochwał za 
wybudowanie Delfinka. Burmistrz 
Zbigniew Suchyta podkreślił, że 
mieszkańcy czekali na taki obiekt, 
który stanowi doskonałe uzupeł-
nienie bazy sportowej w naszej 
gminie. - Jesteśmy pierwszą gminą 
na Dolnym Śląsku, która oddaje 
do użytku małą przyszkolną pły-
walnię realizowaną z programu 
„Dolnośląski Delfinek”. Jestem 
z  tego powodu bardzo dumny 
i szczęśliwy. Zapraszam wszystkich 
mieszkańców gminy Strzegom 
do korzystania z obiektu – mówił 
burmistrz. Włodarz gminy podzię-
kował również wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do realizacji 
inwestycji.

W  trakcie otwarcia nie za-
brakło przecięcia wstęgi przez 
samorządowców i  reprezen-
tantkę młodzieży oraz poświę-
cenia obiektu przez ks. Marka 
Żmudę. Dużą atrakcją były 
niezwykle efektowne poka-
zy pływania synchronicznego 
oraz wyścigi sztafet pływackich 
w wykonaniu dzieci, młodzieży 
i samorządowców. 

Warto podkreślić, że w trakcie 
ostatniego weekendu pierwsza 
godzina pobytu na basenie 
dla naszych mieszkańców była 
bezpłatna.

Zapraszamy do obejrzenia 
fotogalerii z tego wyjątkowego 
wydarzenia.

tW

SONDA
Marcin – Zrezygnowałem z basenów w Żarowie 
i Świebodzicach. Strzegomski obiekt jest super. 
Strzałem w dziesiątkę jest zespół saun, które są 
na najwyższym poziomie w okolicy. Polecam je 
wszystkim chętnym i namawiam do korzystania. 
Naprawdę warto!

Grzegorz - Spełniło się moje największe marze-
nie w życiu. Marzyłem o takim basenie w moim 
mieście. Basen nie jest wcale taki mały – można 
w nim spokojnie popływać. Na pewno będę częstym 
użytkownikiem Delfinka. 

Ireneusz – Odkąd otwarto Delfinka, korzystałem 
z tego obiektu już wiele razy. Po powrocie z roboty 
od razu idę na basen i miło tam spędzam swój czas. 
Uważam, że ta inwestycja idealnie wpasowała się 
w nasze lokalne potrzeby. 

PROMOCJE NA DELFINKU
- od 3 do 30 kwietnia wejście na pływalnię i do saun - dwie godziny w cenie jednej
-  na wzór Aquaparku we Wrocławiu będą nowe karnety – tzw. VIP -  

koszt 300,00 zł - dostępne dla każdego
- karnet obowiązuje przez okres 60 dni, jest to karnet imienny i można go odnawiać
- można wejść na basen codziennie jeden raz i być tyle czasu, ile się chce

NAUKA PŁYWANIA DLA CHĘTNYCH
Na basenie będzie organizowana nauka pływania dla chętnych. Zajęcia będą pro-
wadzone we wtorki, czwartki soboty i niedziele po godz.15. 00 (jeżeli instruktorom 
uda się zorganizować odpowiednie grupy).

Zajęcia prowadzą następujące osoby:
Andrzej Rajtar - nr tel. 603 631 037
Eryk Bendig - nr tel.605487491
Rafał Cichoń - nr tel. 791559288
 
Zajęcia z aqua aerobicu będą prowadzone w poniedziałki, środy i piątki przez Renatę 
Antoniak - nr tel. 505 280 752.
 
W celu szczegółowych informacji w sprawie nauki pływania i aqua aerobicu należy 
się kontaktować z instruktorami pod zamieszczonymi numerami telefonu.
 
JAK BĘDĄ CZYNNE OBIEKTY w TRAKCIE NAJBLIŻSZYCH DNI?
30 marca basen będzie czynny od godz. 9.00
31 marca basen będzie czynny od godziny  9.00 - 14.00 (ostatnie wejście o godz.12.45).
2 kwietnia basen będzie czynny od godziny  15.00 - 22.00 (ostatnie wejście o godz. 
20.45).
31 marca i 2 kwietnia hala sportowa OSiR będzie nieczynna.
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W ł a d z e  s a m o r z ą d o w e 
Strzegomia postanowiły tym 
razem wyróżnić Irenę Eu-
lenfeld za zasługi związa-
nie z  50-leciem działalności 
zawodowej. Od 50 lat – od 
1968 r. do chwili obecnej 
- jest ona właścicielką Sa-
lonu Fryzjerskiego „Irena” 
w  Strzegomiu. Pani Irena 
podczas swojej pracy zawo-
dowej cały czas cieszy się opi-
nią wyjątkowo sumiennego  
i  oddanego pracodawcy, za-
angażowanego w kształcenie 
i  pomoc podwładnym. Od 
ponad 30 lat udziela się rów-
nież społecznie w  zakresie 
współpracy i pomocy dla pla-
cówek oświatowych, związ-
ków i organizacji emeryckich 
i  inwalidów. Jest współorga-
nizatorką i sponsorem wielu 
imprez organizowanych dla 
rencistów, emerytów i  inwa-
lidów. Zaangażowanie Ireny 
Eulenfeld w działalność spo-
łeczną i  charytatywną przy-
sporzyło jej wielu oddanych 
przyjaciół, a co najważniejsze, 
stała się wzorem do naśla-
dowania dla ludzi młodych 
wkraczających w dorosłe ży-
cie. Warto wspomnieć, że 
za zasługi  d la  obywatel i , 
spełniając czyny przekracza-
jące zakres swoich zwykłych 

obowiązków, a przynoszących 
znaczną korzyść obywatelom, 
prezydent RP Bronisław Ko-
morowski, postanowieniem 
z  2014 roku, na wniosek 
burmistrza Strzegomia, nadał 
Irenie Eulenfeld - Brązowy 
Krzyż Zasługi. Uroczystość 
wręczenia odznaczenia miała 
miejsce 20 czerwca 2014 r.

W dalszej części sesji radni 
przegłosowali zmiany w bu-
dżecie gminy Strzegom na 
2018 r. i zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2018-2026. 
Ponadto podję l i  uchwałę 
ws. szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych, 
przyjęli „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie 
gminy Strzegom w 2018 r.”, 
a także uchwalili „Wieloletni 
Plan Rozwoju i  Moderni-
zacji  Urządzeń Wodocią-
gowych i  Urządzeń Kanali-
zacyjnych będących w  po-
siadaniu spółki Wodociągi 
i  Kanalizacja Spółka z  o. o.  
w  Strzegomiu na lata 2018 
– 2020”. 

Ze względu na fakt, że koszt 
budowy chodników przy dro-

dze powiatowej w  Stanowi-
cach zwiększył się o 30 tys., 
gmina Strzegom zwiększyła 
kwotę pomocy finansowej 
powiatowi  świdnickiemu 
o  15 t y s . w  s tosunku do 
kwoty zapisanej w stycznio-
wej uchwale. Łączna kwota 
pomocy wynosi aktualnie 
205 tys. zł.

Radni dokonali również 
podziału gminy Strzegom 
na okręgi wyborcze, ustalili 
ich granice i  numery oraz 
wskazali liczbę radnych wy-
bieranych w każdym okręgu 
(pisaliśmy o tym w poprzed-
nim numerze „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”). 

tW

Wśród gości był m. in. bur-
mistrz Torgau - dr Lars Fa-
ehling, który w  praktyce jest 
zastępcą nadburmistrza Torgau 
- Rominy Barth. Rozmowy 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu odbywały się w blokach 
tematycznych. 

- Jestem bardzo zadowolony 
z  przebiegu naszych rozmów. 
Udało się ustalić wiele wspól-
nych działań, które będziemy 
realizować w  przyszłych mie-
siącach – informuje Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia. – Pierwszym 

namacalnym efektem naszego 
spotkania była wizyta kilkuna-
stoosobowej grupy młodzieży 
z Torgau, która przyjechała na 
strzegomski Jarmark Wielka-
nocny. Wspólnie z  członkami 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu uczestniczyli 
w  sobotnich warsztatach, któ-
rych efektem były piękne palmy. 
Następnie Niemcy zaprezen-
towali swoje ozdoby podczas 
samego już jarmarku. Wierzę, 
że kolejne wspólne przedsię-
wzięcia będą rozwijały współ-
pracę między Strzegomiem 

a  Torgau – dodaje Wiesław 
Witkowski. 

W czerwcu br. od-
będzie się spotka-
nie wychowaw-
ców przedszkoli 
ze Strzegomia 
i Torgau. Go-
ście z  Nie-
m i e c  bę dą 
a k t y w n i e 
uczestniczyć 
w   Ś w i ę c i e 
Granitu Strze-
gomskiego. Za-
proszenie na tę 
imprezę otrzymali: 
grupa rycerska i  bie-
gacze, którzy wystartują 
w  biegu „Strzegomska 12”. 
Piłkarze i judocy z Torgau będą 
rywalizować w  międzynaro-

dowych turniejach organizo-
wanych w Strzegomiu. 

We wrześniu nasza 
młodzież wyje-

dzie na tzw. 
„Dni Sakso-
nii”. Straża-
cy z  gminy 
Strzegom 
w e z m ą 
u d z i a ł 
w  ćwicze-
niach w ko-
morze dym-

nej w Torgau. 
Z  kolei nasi 

młodzi strażacy 
spędzą kilka dni 

w naszym mieście part-
nerskim, by poznać swoich 
rówieśników. 

tW

O czym obradowali nasi radni? 

Ważne działania polsko – niemieckie 

Irena Eulenfeld cieszy się opinią wyjątkowo sumiennego i oddanego pracodawcy, zaangażowanego w kształcenie i pomoc podwładnym

Udało się ustalić wiele wspólnych działań, które będą realizowane w 2018 r. Wspólne przedsięwzięcia będą rozwijały współpracę między Strzegomiem a Torgau

Przedstawiciele z Torgau mieli okazję zwiedzić Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel”, Bazylikę Mniejszą, obiekty sportowe, w tym nowo otwartą pływalnię 
Delfinek, obiekty strażackie, a także PSP nr 2 i Przedszkole nr 2. 

Delegacja z miasta partnerskiego Torgau w Niemczech od-
wiedziła Strzegom 15 marca br. Głównym celem wizyty było 
zintensyfikowanie współpracy pomiędzy oboma miastami 
na polu oświaty, kultury, sportu i straży pożarnej. 

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 14 marca br. odbyła się kolejna sesja Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. Na samym początku obrad miała miejsce miła uroczystość 
związana z wręczeniem tytułu „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” dla mieszkanki 
naszego miasta. 
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Do czego zdolni są ludzie z dnia 
na dzień pozbawieni pracy? Do 
czego zdolni są ludzie, którzy 
nienawidzą swej pracy? Wreszcie, 
do czego zdolni są ludzie, któ-
rzy przebywają w  towarzystwie 
pozbawionych i nienawidzących 
pracy? Niestety, chyba do wszyst-
kiego. Nawet do tego, aby porzucić 
utarte koleiny znanej, bezpiecznej 
oraz akceptowalnej społecznie 
rodzinnej codzienności i rzucić się 
w nieznane i mroczne objęcia show 
biznesu. Dalej już tylko może być 
śmiesznie. Nawet bardzo śmiesz-
nie. Bohaterowie „Ostrej jazdy“ 
poprzez udział w niefortunnej 
przygodzie z kinem niezupełnie 
familijnym przeżyją niezwykłe 
emocjonalne wstrząsy i  praw-
dziwe duchowe rozterki. Jednak 
konieczność zmierzenia się z nagą 
rzeczywistością – momentami 
w sensie dosłownym – pozwala 
im spojrzeć na siebie i na ludzi 
wokół w zupełnie inny niż do-

tychczas sposób. Pozwala im 
poznać prawdę o sobie. I popaść 
w kolejne tarapaty. „Ostra jazda“ 
to brawurowa komedia Norma 
Fostera z nieoczekiwaną pointą 
i znakomitą obsadą – Magdalena 
Wójcik, Marta Wierzbicka, Miro-
sław Baka, Przemysław Sadowski 
i Jan Jankowski. 

Spektakl dla widzów od 18 
roku życia.

Tłumaczenie: Mirosław Po-
łatyński

Reżyseria: Mirosław Poła-
tyński

Kostiumy: Ewa Gdowiok
Scenografia: Wojciech Ste-

faniak
Czas trwania spektaklu: 120 

minut
Sala widowiskowa Strze-

gomskiego Centrum Kultury 
08.04.2018 r. godz. 16:00. Cena 
biletu: parter: 65,00 zł / balkon: 
50,00 zł Bilety do nabycia w Strze-
gomskim Centrum Kultury

„Ostra jazda w strzegomiu”

Sołtys i  członkowie Rady 
Sołeckiej wsi Olszany już po 
raz trzeci zorganizowali tzw. 
„Babskie Spotkanie” z okazji 
Dnia Kobiet. Tegoroczne 
święto pań (18.03) odbyło się 
w zimowej scenerii, z wielka-
nocnymi dekoracjami. 

Program „Babskiego Spotka-
nia” był bardzo ciekawy i uroz-
maicony. Młodzież z  Olszan, 
pod kierunkiem świetliczanki 
Małgorzaty Nowak, przygo-
towała dowcipne scenki. Panie 
z  Rady Sołeckiej (Danusia 
i dwie Marysie) - przywołując 
wyimaginowane sytuacje ży-
ciowe - również rozśmieszyły 
zebranych. Wiele emocji wy-
wołała loteria fantowa. 
Można było wygrać 
m. in.: odkurzacz 
bezprzewodowy 
(zmiotka + szu-
felka), komputer 
najnowszej gene-
racji (drewniane 
liczydło) i  przy-
jaciółkę na długie 
zimowe wieczory (ró-
żowa miotła). To tylko 
niektóre z propozycji.

- W Olszanach bardzo lubi-
my duet Aneta Sypko – Józef 
Kuźma, dlatego nie mogło ich 
zabraknąć w tym dniu. Usłysze-
liśmy m. in. pieśni z repertuaru 
Andrei Boccelego, piosenki 
Anny German, Edyty Geppert 
i  Maryli Rodowicz. Z  panem 
Józefem śpiewała cała sala. Na 
bis - przejmujące wykonanie 
pani Anety utworu „Nie żałuję” 
z  repertuaru Edyty Geppert. 
Publiczność była zachwycona 
– podkreśla Stanisława Górska, 
sołtys Olszan. 

Były także lampka szam-

pana, dobre ciasto, rymowane 
życzenia od panów Andrzeja 
i  Janusza z  Rady Sołeckiej, 
a także od zastępcy burmistrza 
Strzegomia – Wiesława Wit-
kowskiego. Na stołach moż-
na było podziwiać dekoracje 
wielkanocne wykonane przez 
Marię i Magdalenę Topa, wa-
rzywa wyrzeźbione zgodnie ze 
sztuką carvingu przez Barbarę 
Sułek-Kokoszkę oraz ceramikę 
wytwarzaną w  manufakturze 
w  Olszanach pod koniec lat 
80-tych ubiegłego wieku.

red

„Babskie spotkanie”
Aneta Sypko i Józef Kuźma zaśpiewali utwory Anny German, Edyty Geppert czy Maryli Rodowicz

Najnowszy film Andrieja 
Zwiagincewa („Lewiatan”, 
„Elena”, „Powrót”) 
t o  o b r a z  b e z -
względnej walki 
między dążącymi 
do rozstania mał-
żonkami i rodziny, 
w  której brakuje 
miłości.

Borys (Aleksiej 
Rozin)  i   Żenia 
(Marjana Spivak), 
typowi przedsta-
wiciele klasy śred-
niej mieszkający 
na przedmieściach 
Moskwy, mają się 
rozstać. Nie mogą 
znaleźć wspólne-
go języka, a  ich 
kontakty ograni-
czają się do wy-
buchowych kłótni, 
w  których wyli-
czają  wzajemne 
urazy. Mają no-
wych partnerów, 
z którymi chcą jak 
najszybciej zwią-
zać się na stałe. 

Przeszkodą w ułożeniu życia 
od nowa może okazać się 

ich 12-letni, niechciany syn 
Alosza. Rodzice nie zwracają 

na niego uwagi. Bo-
rys i Żenia swój plan 
chcą zrealizować, na-
wet jeśli będzie to 
oznaczało porzucenie 
dziecka.

„Niemiłość ” An-
d r i e j a  Z w i a g i n -
cewa była pokazy-
wana w  Konkursie 
Głównym w  Cannes 
– otrzymała Nagro-
dę Jury. Europejska 
Akademia Filmowa 
przyznała  f i lmowi 
nagrody w  kategorii 
Najlepsze Europej-
skie  Zdjęcia  2017 
i w kategorii Najlep-
sza Europejska Mu-
zyka 2017. „Niemi-
łość” uzyskał również 
nominacje w katego-
rii  Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny do 
Złotego Globu oraz 
do Oscara® 

(źródło: materiały 
dystrybutora)

zaproszenie do strzegomskiego kina
„Niemiłość” w Konkursie Głównym w Cannes otrzymała Nagrodę Jury Warto 

przeczytać…

„Mleko i  miód” autorstwa 
Rupi Kaur to zbiór krótkich 
opowieści o  miłości widzianej 
pod różnymi aspektami - cier-
pienie, kochanie, zrywanie, 
gojenie. Autorka ma naprawdę 
niesamowity dar przelewania 
emocji na papier. Chociaż nie 
pisze o  niczym odkrywczym, 
tylko o prawdziwych rzeczach, 
jakie mogą spotkać nas każ-
dego dnia, to jest w  tym coś 
magicznego, niesamowitego 
i pięknego. Bardzo prawdziwe, 
piękne i  wzruszające, krótkie 
albo trochę dłuższe historie 
na pewno zaciekawią niejed-
nego czytelnika, a  dodatkowo 
nacieszą oko. Książka chociaż 
taka niepozorna, kryje w sobie 
naprawdę wiele. Polecamy z ca-
łego serca.

zuzanna kawiak, Wioletta 
kardynał

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kogo zagrał Gary Oldman w filmie pt. „Czas mroku”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na py-
tanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany 
film wyświetlany w dniach 6-7 kwietnia 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłasza-
jącej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

„Podatek od miłości”
06.04.2018 r. o godz. 17:00 
07.04.2018 r. o godz. 16:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Pitbull. Ostatni pies”
06.04.2018 r. o godz. 19:30 
07.04.2018 r. o godz. 18:30
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Niemiłość” – w ramach 
DKF-u
12.04.2018 r. o godz. 18.00
Bilety: 15 PLN

„Gnomy rozrabiają”
13.04.2018 r. o godz. 17:00 
14.04.2018 r. o godz. 17:00 
15.04.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN
„Kobiety mafii”
13.04.2018 r. o godz. 19:00 
14.04.2018 r. o godz. 18:00 
15.04.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

co w kinie sck?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Uczestnicy „Babskich Spotkań” przeżyli piękne, pełne humoru, radości i wzru-
szeń chwile. Całość prowadziły Elżbieta Pienio z SCK i sołtys Olszan.

„Niemiłość” Andrieja Zwiagincewa - 12 kwietnia 2018 r. godz. 18.00 (bilet: 15 zł) 
w ramach DKF-u.
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W  Ś wietl ic y  W ie jskie j 
w  Stanowicach 18 marca 
br. odbył się Jarmark Wiel-
kanocny zorganizowany 
przez Publiczne Przed-
szkole  w  S tano wic ac h. 
Było radośnie, kolorowo 
i  pysznie. Przed publicz-
nością wystąpił y przed-
szkolaki. 

Jako pierwsze swoje zdol-
ności recytatorskie zaprezen-
towały najmłodsze dzieci. Tuż 
po maluchach o  „Tradycjach 
w  Zajączkowie” śpiewają-
co opowiedziały starszaki. 
Pochwał od zgromadzonej 
publiczności nie było końca.

Wszyscy uczniowie chętnie 
zaangażowali się w pisanie 
listów i z radością wykonali 
piękne prace. - W tym miesią-

cu otrzymaliśmy odpowiedź z 
pałacu Buckingham, na którą 
czekaliśmy z niecierpliwością 
dwa miesiące. W liście, który 

dostaliśmy królowa Anglii 
podziękowała za wspaniałe 
listy oraz życzenia. Wyrazi-
ła swoje zadowolenie oraz 

doceniła pomysłowość prac 
naszych uczniów – mówi 
Maria Karkowska, dyrektor 
szkoły. 

Jarmark Wielkanocy

Otrzymali odpowiedź od królowej Anglii

Wszyscy mogli delektować się pysznymi wypiekami przygotowanymi przez rodziców

– Bardzo się cieszmy, że królowa przeczytała nasze listy. To duże wyróżnienie – mówią uczniowie

W związku z obchodami „100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości” Publiczne Przed-
szkole nr 4 w Strzegomiu realizuje 
projekt „Przedszkole Młodych 
Patriotów”.

W ramach realizowanych zadań 
odbył się już konkurs recytatorski 
pt:, Kto Ty jesteś? Polak Mały”, w 
którym wzięło udział 11 dzieci, w 
wieku od 3 do 6 lat. Jury wyłoniło 
zwycięzców.

I miejsce: Lena Marciniak
 II miejsce: Basia Ganowska , 

Laura Jurek III miejsce: Jagoda 
Tur, Adam Dubicki

Odbył się także konkurs pieśni 
patriotycznych. Oto laureaci:

I miejsce: Nina Marcinkowska, 
Aleksandra Różańska, Hanna 
Leszczyńska, Ignacy Orszulak

II miejsce: Alan Zelle, Adam 
Dubicki

III miejsce: Jagoda Tur
Teksty pieśni oraz piosenek żoł-

nierskich tj. „Piechota”, „Przybyli 
Ułani”,” Legiony” wprowadziły 
słuchaczy w świat powstańczych 
walk i nostalgię. Konkursy-re-
cytatorski i pieśni patriotycz-
nych miały na celu zapoznanie 
i przybliżenie dzieciom historii 
Polski. Mali wykonawcy z dużym 
zaangażowaniem i przejęciem 
interpretowali wiersze i śpiewali 
pieśni. 

Rozpoczął się remont hali 
sportowej Liceum Ogólno-
kształcącego w Strzegomiu. 
Najważniejszymi elementami 
inwestycji będzie wymiana in-
stalacji centralnego ogrzewania 
oraz parkietu w hali głównej. - 
To bardzo potrzebne i wyczeki-
wane inwestycje, ponieważ stara 
instalacja centralnego ogrzewa-
nia z grzejnikami spiralnymi 
nie spełnia już swojej funkcji, 
a parkiet z klepek drewnianych 
lata swojej świetności ma już 
dawno za sobą - mówi dyrektor 
Tomasz Marczak. Inwesty-

cja przewiduje wykorzystanie 
nowych technologii i rozwią-
zań. Nie zabraknie także prac 
remontowych obejmujących 
saunę, prysznice oraz salki: 
tenisową i bokserską. Wnętrze 
hali sportowej nabierze rów-
nież nowych kolorów. Obecny 
remont będzie dopełnieniem 
wcześniejszych inwestycji: wy-
miany okien w części frontowej 
budynku oraz remontu szatni, 
pokoju nauczycielskiego i holu. 
Inwestycja jest finansowana 
przez Starostwo Powiatowe w 
Świdnicy. 

nasi mali patrioci

Hala sportowa LO w remoncie

W styczniu uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach na lekcjach języka angielskiego napisali listy w 
języku angielskim do Królowej Anglii Elżbiety II, życząc jej samych sukcesów oraz szczęśliwego nowego roku.

- Po występach przyszedł czas na licytację przepięknych 
stoików wielkanocnych wykonanych przez rodziców przed-
szkolaków. Mnóstwo innych cudnych świątecznych ozdób 
można było nabyć także na loterii. W wolnej chwili wszyscy 
mogli delektować się pysznymi wypiekami przygotowa-
nymi przez rodziców – relacjonuje Ewa Chmielińska z 
Przedszkola w Stanowicach. Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w 
przygotowaniu tegorocznego Jarmarku.
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D o  m i s t r z o s t w  ś w i a t a 
w piłce nożnej, które w 
czerwcu i lipcu br. od-
będą się na rosyjskich 
stadionach, poz o-
stało ok. 75 dni. W 
kilku następnych 
numerach naszej 
g a z e t y  z a d a m y 
po 5 pytań strze-
go m s k i m  k i b i -
com piłkarskim 
odnośnie prze-
biegu rosyjskie-
go czempionatu. 
Dzisiaj drugi od-
cinek ankiety. Na 
pytania odpowiada 
Mariusz Kowalski, 
był y zawodnik AK-
S-u Strzegom, trener 
młodzież owych g r up 
strzegomskiego klubu. 

któr y kraj  z ostanie  mi-
strzem świata?

Ktoś z czwórki: Portugalia, 
Argentyna, Francja i Niemcy. 
Na europejskich stadionach 
chyba jeszcze nikt z Ame-
ryki Południowej nie został 
mistrzem, ale Argentyna ma 
duże szanse.

który kraj będzie czarnym 
koniem mś?

Chciałbym bardzo, aby 
to była Polska, choć jestem 
realistą. Myślę, że Senegal 
– mający w składzie kilku 
świetnych zawodników gra-
jących w europejskich klu-
bach: M’Baye Nianga, Diafrę 
Sakho, Sadio Mane i Kalidou 
Koulibaly’ego - może napsuć 
trochę krwi faworytom mi-
strzostw.

jak spisze się na mundialu 
Polska?

Osiągnięciem będzie już 
wyjście z grupy, a awans pod-
opiecznych Adama Nawałki 
do ćwierćfinału – wielkim 
sukcesem. Życzę im tego, ale 

p i e r w s z y c h 
trzech meczów nie można 
przespać, bo inaczej będzie 
rozczarowanie. Nasza grupa 
wcale nie jest słaba - cztery 
drużyny grają bardzo różny-
mi stylami. 

który piłkarz zostanie naj-
większą gwiazdą mś?

Jes t  dwóch fawor y tów : 
Messi  i  Ronaldo, choć w 
reprezentacji to inne granie 
niż w klubie. Jeszcze wymie-
niłbym Harry ’go Kane’a z 
Anglii, najskuteczniejszego 
piłkarza 2017 r.

czy robert lewandowski 
ma szansę na koronę „króla 
strzelców” mistrzostw?

Życzę tego Robertowi, bo 
nie wiadomo, czy dla nie-
go nie będą to pierwsze i 
ostatnie mistrzostwa. Król 
strzelców wyłoni się chyba 
jednak z drużyn, które zaj-
dą najdalej. Mam na myśli: 
Argentyńczyka Messiego, 
Portugalczyka Cristiano Ro-
naldo, Francuza Griezmanna 
i Anglika Kane’a.

Na dziewiątym miejscu – w 
gronie dwunastu drużyn na 
Dolnym Śląsku – zakoń-
czyła sezon 2017/18 ekipa 
siatkarzy AKS-u Strzegom 
w rozgrywkach III ligi dol-
nośląskiej. Podopiecznych 
Roberta Kotowicza cze-
ka teraz krótka przer wa, 
po której rozpoczną się 
przygotowania do nowego 
sezonu. 

W kończącym sezon meczu 
AKS Strzegom podejmował 
w sobotę (17 marca br.) we 
własnej hali drużynę LZS 
Fiuka Średzianin Środa Ślą-
ska. Strzegomska drużyna 
podtrzymała serię zwycięstw 
i po raz piąty z rzędu wygrała 
mecz ligowy. Spotkanie nie 
było jednak „spacerkiem”. Do 
wygrania pojedynku nasi siat-
karze potrzebowali aż pięciu 
setów. Po raz kolejny udowod-
nili, że potrafią grać pod presją, 
walcząc o wynik do ostatniej 
piłki. Mecz zakończył się wy-
nikiem 3:2 (w setach 19, -21, 
23, -21 i 10) 

W sezonie 2017-2018 zespół 
AKS-u Strzegom uplasował się 
na 3. miejscu w Dywizji B, co 
oznacza 9. miejsce na Dolnym 
Śląsku. - To był dobry sezon 
dla strzegomskiej siatkówki. 
Drużyna seniorów utrzymała 
stabilny skład, zagrała w lidze 
na miarę swoich możliwości. Z 
optymizmem może planować 
swoją dalszą działalność – 
mówi Robert Kotowicz, trener 
drużyny seniorów. 

Cały czas trenuje i prowadzi 
nabór grupa kadetów, która 
być może w przyszłości zastąpi 
starszych kolegów. - Zawod-
nicy i trenerzy serdecznie 
dziękują zarządowi klubu 
AKS Strzegom za cały sezon 
rozgrywkowy. Podziękowania 

oczywiście dla strzegomskich 
kibiców piłki siatkowej, licznie 
wspierających zawodników na 

każdym ligowym spotkaniu. 
Przed drużyną krótka przerwa 
w treningach, kilkudniowy 

odpoczynek i od kwietnia 
planowanie nowego sezonu – 
kończy Robert Kotowicz. 

koniec sezonu
- Z optymizmem możemy planować swoją dalszą działalność – mówi trener drużyny

9 marca br., na zaproszenie zaprzyjaź-
nionego klubu z niemieckiego Rode-
wisch, strzegomscy judocy wyjechali na 
coroczny turniej. W zawodach wystar-
towało kilkuset zawodników z Niemiec, 
Czech i Polski.

AKS Strzegom jako jedyny klub z Pol-
ski reprezentował nasz kraj. Trenerzy do 
turnieju wystawili 8 zawodników. Chęć 
zdobywania medali, wygrywania walk i 
motywacja była ogromna - z takim nasta-
wieniem judocy AKS-u stawali do swoich 
pojedynków.

Po stoczeniu trudnych i wyczerpujących 
walk, nasi sportowcy zajęli następujące miej-
sca. Martyna Janaszek oraz Jakub Zalas 
zajęli II miejsce. Zuzanna Oleksiuk oraz 
Maja Płonka uplasowały się na III miej-
scu. Marcin Wojtków, Michał Hałajec, 
Mateusz Pakla oraz Dariusz Kuś musieli 
zadowolić się miejscami tuż za podium.

Gratulacje dla trenerów i zawodników. Cze-
kamy na kolejne sukcesy naszych judoków. 
Ukłon w stronę Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu za wsparcie ze środków budżetu 
gminy.

red

Judocy Aks-u w niemczech
Gratulacje dla trenerów i zawodników. Czekamy na kolejne sukcesy naszych judoków

5 pytań o mundial w rosji

Końcowa tabela Dywizji B (miejsca 7-12):

1. ZTS Ząbkowice Śląskie 10 21 26-14

2. UKS Tygrysy Strzelin 10 17 20-18

3. AKS Strzegom 10 16 19-17

4. SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój 10 15 20-19

5. ULKS Ogień Żmigród 10 15 21-23

6. LZS FIUKA Średzianin Środa Śl. 10 6 13-28



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12

Piękna, wiosenna pogoda sprawiła, że w 20. Jarmarku Wielkanocnym uczestniczyły nieprzebrane tłumy strzegomian. Impreza była wspaniałą zapowiedzią zbliżających się świąt 
oraz doskonałym sposobem na rodzinne spędzenie czasu. Chętni mogli skosztować świątecznych specjałów, które były wyeksponowane na specjalnych stoiskach. Całości dopełniły 
radosne występy przedszkolaków i zespołów folklorystycznych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Jarmark Wielkanocny zachwycił!
świąteczn y klimAt w nAszym mieście


