
Z a  nami  j uż  p i e r wsz e  
z 20 niedzielnych, bezpłatnych 
„Spotkań z  przewodnikiem”. 
Ponad dwudziestu uczestni-
ków z  zachwytem słuchało 
historii o  jednej z  najwięk-
szych i  najpiękniejszych bu-
dowli sakralnych na Dolnym 
Śląsku – Bazylice Mniejszej! 
Ze względu na rygor sanitarny 
uczestnicy wycieczki w bazy-
lice mieli założone maseczki 
ochronne. Zwiedzanie bazy-
liki, spacer parkiem miejskim, 
wzdłuż wyremontowanej es-
takady i zabytkowych murów 
miejskich i bastei były praw-
dziwą gratką dla miłośników 
historii i turystyki. Przewod-
nicy turystyczni będą czekać 
na turystów o godz. 15.00 na 
placu przy bazylice w  każdą 
niedzielę czerwca, lipca, sierp-
nia i września br. Czas trwania 
wycieczki to ok. 90 minut. 

Zachęcamy do  udz ia łu 
w  piknikach, spotkaniach 
z historią, turniejach wsi oraz 
w  wielu innych wydarze-
niach, o  których na bieżąco 

będziemy informować w me-
diach społecznościowych. 
Nowością będą szachy plene-
rowe na strzegomskim Rynku, 
kino plenerowe na Grabach, 
czytania na trawie oraz strefa 
relaksu na plantach, która 
ruszy od lipca.
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Pytamy 
radnych…
Publ iku jemy rozmowy 
z  radnymi na temat bie-
żących spraw oraz dzia-
łań, jakie podejmuje Rada 
Miejska w  Strzegomiu. 
W  tym numerze na nasze 
pytania odpowiada radny 
Cezary Włodarczyk.
 str. 2

Dotacje  
dla parafii!
Gmina Strzegom przekazała 
kolejne dotacje na remon-
ty strzegomskich parafii. 
Spotkanie władz Strzegomia 
z  proboszczami w  związku 
z  podpisaniem stosownych 
umów odbyło się 14 maja br. 
w Urzędzie Miejskim.
 str. 7

nasze rzeźby  
we wrocławiu
W  piątek, 21 maja br. 
we  Wrocławiu odbył się 
wernisaż wystawy wiel-
kogabar ytowych rzeźb, 
które powstały w  ramach  
VII Strzegomskiego Bien-
nale  Rzeźby. Wystawa 
potrwa do października. 
W którym miejscu posado-
wiono rzeźby? 
 str. 6

Gmina Strzegom otrzymała zaszczytny tytuł Gminy Roku 
2020 w kategorii gmin miejsko-wiejskich w ramach plebiscytu 
Orły Polskiego Samorządu. 18 maja br. burmistrz Strzegomia 
odebrał nagrodę z rąk doradcy zarządu Ogólnopolskiej Federacji 
Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl w Warsza-
wie, Roberta Pacierpnika.

Strzegom jako pierwsze miasto w województwie dolnośląskim 
zainstalowało przekazane przez ENERIS Surowce we Wrocła-
wiu specjalne skrzynki do zbiórki zużytych baterii. To kolejny 
krok, po wybudowaniu dziesiątek nowych wiat śmietnikowych 
i wyposażeniu ich w tablice edukacyjne, na drodze do bezpiecz-
nego postępowania ze wszystkimi odpadami.

Burmistrzowie Strzegomia wraz z  ks. prałatem Markiem 
Babuśką oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu dokonali obchodu Starego Miasta (okolice Bazyliki 
Mniejszej, zabytkowe mury i  estakada kolejowa) w  celu 
sprawdzenia, które z miejsc należałoby jeszcze wyremonto-
wać, przebudować lub uporządkować.

ważna statuetka  str. 3

Skrzynki na baterie  str. 4

Gospodarski obchód  str. 3

nowością będzie plenerowe kino, czytanie na trawie czy strefa relaksu 

zachęcamy do aktywności! 

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Do 15 czerwca można składać wnioski na stypendia za wy-
bitne osiągnięcia dla uczniów i  studentów gminy Strzegom. 
Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom 
i studentom do 25. roku życia. Celem stypendiów jest wspie-
ranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa i promocja 
najzdolniejszych osób.

Znamy nową datę występu znanego i  lubianego kabaretu 
Ani Mru-Mru na deskach Strzegomskiego Centrum Kultury. 
Artyści pojawią się w naszym mieście 24 października br. Począ-
tek ich występu o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy. Wielkie 
show gwarantowane!

złóż wniosek na stypendia!

Dryja i Dorodny najlepsi w rusku!

Ani mru-mru w październiku!

Na zbiorniku „Rekreacyjny” w  Rusku 16 maja br. odbyły się 
Zawody Spinningowe o Mistrzostwo Koła Strzegom. Rywali-
zowano w 2 kategoriach: seniorzy i juniorzy. Wśród pierwszych 
najlepszy był Adam Dryja, zaś w gronie tych drugich – Krystian 
Dorodny. Gratulujemy zwycięstw. 

Strzegom – tak jak wiele miast w  okolicy – budzi się na wiosnę i  zaprasza mieszkańców do 
wspólnego spędzania czasu. Strzegomskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Strzegom przygotowały szereg atrakcji, wśród których każdy znajdzie coś dla 
siebie, niezależnie od wieku i zainteresowań. Jest też gratka dla przyjezdnych – nasze miasto 
można zwiedzać z przewodnikiem!

Gminne wiadomości

Odbyły się już dwa „Zielone pikniki”, które miały miejsce na strzegomskich 
plantach i na placu zabaw przy SCK. Dopisali uczestnicy, pogoda i humory. 
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Strzegom

Gminne wiadomości
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z D j ę C I e  n u m e r u

zabawy na „Gwiezdnym podwórku”

W  wyniku stopniowego luzowania obostrzeń uczniowie wrócili na zajęcia stacjonarne. 
Ich aklimatyzacja ze szkołą odbywa się stopniowo, nic więc dziwnego, że gros zajęć odby-
wa się na świeżym powietrzu. Na fotografii uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Strzegomiu na „Gwiezdnym podwórku”, którego pomysłodawcą i wielkim orędowni-
kiem była Elżbieta Smyk, dyrektor PSP nr 2. 

– współpraca na linii burmistrz – zastępca burmistrza – naczelnicy poszczególnych wydziałów urzędu – rada miejska układa się bardzo dobrze – podkreśla radny

Pytamy radnych…
W  „Gminnych Wiadomo-

ściach Strzegom” publikujemy 
rozmowy z radnymi na temat 
bieżących spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miejska 
w Strzegomiu. W tym nume-
rze na nasze pytania odpowia-
da radny Cezary Włodarczyk.

– Które z osiągnięć strzegom-
skiego samorządu w ostatnich 
latach ocenia pan najwyżej?

– Przebudowę i zagospodarowa-
nie przestrzeni na terenie Grabiny 
i Starego Miasta wraz z renowacją 
murów obronnych oraz remont 
estakady kolejowej. Konkurs ,,Od-
nów i wygraj’’ od wielu lat cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem 
– z roku na rok coraz więcej wspól-
not przystępuje do niego, dzięki 
czemu nasze miasto pięknieje. 
Ostatni przykład to odnowienie 
kamienicy przy ul. Dolnej 3. Z bu-
dżetu gminy Strzegom na nagrody 
w  konkursie przeznaczono już 
ok. 2,5 mln zł. Warto wymienić 
jeszcze modernizację i  budowę 

infrastruktury drogowej, budowę 
i  przebudowę dróg, chodników 
i  ścieżek rowerowych. Bardzo 
ważną inwestycją było wybudo-
wanie nowoczesnego Publicznego 
Przedszkola nr 1 i  Żłobka nr 1, 
a  także adaptacja budynku po 
Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 na Publiczne Przedszkole 
oraz żłobek.

– A  co z  kolei jest najwięk-
szym problemem i  bolączką 
w naszej gminie?

– Od wielu lat oczekiwana 
obwodnica Strzegomia. Ponad-
to zanieczyszczenie środowiska 
spowodowane wyrzucaniem 
śmieci i tworzeniem tzw. dzikich 
wysypisk. Często spotykamy się 
też z  podrzucaniem odpadów 
pod boksy śmietnikowe. Proble-
mem jest również brak miesz-
kań komunalnych i socjalnych.

– Jakie zadania są jeszcze 
pr zed gminą do realizacji 
w tej kadencji?

– Tak jak wcześniej wspo-
mniałem, budowa „Granitowej 
obwodnicy Strzegomia”. Jak 
jest ona potrzebna, najlepiej 
wiedzą o  tym mieszkańcy 
ul. Legnickiej, Al. Wojska 
Polskiego i  ul. Kasztelańskiej, 
którzy muszą znosić uciążli-
wości związane z wzmożonym 
ruchem samochodów ciężaro-
wych. Należy oczywiście wspo-
mnieć o  budowie mieszkań 
przy ul. Konopnickiej (ok. 80 
mieszkań) wraz z infrastruktu-
rą (droga, chodnik), remoncie 
Fortu Gaj, ulic i  chodników, 
a  także budowie sal gimna-
stycznych i  świetlic dla spo-
łeczności wiejskiej. 

– Którymi sprawami inte-
resuje się pan w sposób szcze-
gólny? Na czym panu najbar-
dziej zależy?

– Bardzo ważna jest ochro-
na środowiska – poprzez na-
sadzanie drzew i  krzewów 
oraz wymiana pieców tzw. 

,,kopciuchów” na przyjazne 
środowisku źródła ciepła. 
Chciałbym, aby w miarę moż-
liwości można było ograniczyć 
używanie plastiku. Dobrym 
przykładem jest Urząd Miejski 
w  Strzegomiu, gdzie napoje 
oraz kubki plastikowe zastąpio-
no szklanymi. 

– Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej?

– Mimo tego że prezentu-
jemy często odmienne zdania, 
to staramy się ze sobą rozma-
wiać w  sposób merytoryczny 
i w ważnych sprawach dla roz-
woju gminy porozumieć się tak, 
aby wypracować jak najlepsze 
rozwiązania. Chciałbym za-
znaczyć, że współpraca na linii 
burmistrz – zastępca burmistrza 
– naczelnicy poszczególnych 
wydziałów urzędu – Rada Miej-
ska układa się bardzo dobrze. 
Dziękuję za rozmowę. Pozdra-
wiam wszystkich czytelników 
i życzę dużo zdrowia.

Konsultacje społeczne nt. „Cyklostrady Dolnośląskiej”
Do 10 czerwca br. można 

przesyłać swoje opinie do pro-
jektu aktualizacji „Koncepcji 
sieci głównych tras rowero-
wych województwa dolno-
śląskiego”, czyli dokumentu, 
który jest jednym z kompo-
nentów Dolnośląskiej Polityki 
Rowerowej (DPR). 

Po ogłoszeniu konsultacji 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 
burmistrz Strzegomia zawnio-
skował o uwzględnienie nieczyn-
nej linii kolejowej nr 302 relacji 

Strzegom-Malczyce w projekcie 
„Cyklostrada Dolnośląska”, która 
obejmuje sieć tras rowerowych w 
naszym województwie.

– Zwracam się do naszych 
mieszkańców, by wsparli ten 
pomysł i wysyłali swoje poparcie 
za pomocą formularza kon-
sultacyjnego, zlokalizowanego 
pod adresem: https://geoportal.
dolnyslask.pl/imap/#gpma-
p=gp109 lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: 
rower@irt.wroc.pl – podkreśla 
burmistrz Zbigniew Suchyta.

Projekt koncepcji znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Instytutu Roz-
woju Terytorialnego oraz na ge-
oportalu Dolny Śląsk (formularz 
konsultacyjny).
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•	 In formac ja 	 burmis t r za 
ws. szczepień

•	 Kolejne	 dotacje	 na	 remonty	
strzegomskich parafii

AKtuAlNośCI

9 maja na Al. Wojska Pol-
skiego w  Strzegomiu dwaj 
rowerzyści trzymali się po-
jazdu będącego w  ruchu, nie 
zważając na bezpieczeństwo 
swoje i  innych. Sprawa trafiła 
do strzegomskiej policji, która 
poleciła zabezpieczenie zapisu 
z monitoringu.

***13 maja br. w Rynku doszło do 
potrącenia kobiety na przejściu 
dla pieszych przez kierującego 
pojazdem osobowym. Sprawca 
potrącenia nie udzielił pomocy 
i odjechał z miejsca zdarzenia. 
Policja zwróciła się o  pomoc 
do osoby obsługującej monito-
ring miejski w celu ujawnienia 
sprawcy. Po analizie zapisu 
z kamer sprawca został ziden-
tyfikowany. Materiał został za-
bezpieczony i będzie wykorzy-
stany w dalszych czynnościach 

służbo-
w y c h 
prowadzonych przez strze-
gomskich policjantów.

***13 maja br. patrol policji 
drogowej interweniował do 
kierowców w  Rynku, którzy 
pozostawili swoje pojazdy na 
zakazach oraz w  miejscach 
przewidzianych dla osób o ob-
niżonej sprawności fizycznej.

***13 maja br. pojazd ciężarowy 
z naczepą „tir” wjechał od stro-
ny ul. Kościuszki w  kierunku 
Rynku, a  następnie wyjechał 
ul. św. Anny, stwarzając utrud-
nienie w  ruchu drogowym 
innym użytkownikom poru-
szającym się w  okolicy skrzy-
żowania. Zapis z monitoringu 
został przesłany do policji.

red

Okiem miejskiego
monitoringu

*  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  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

MAJ – CZERWIEC 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

23.05 – 29.05 Vita Witosa 7 74 647 98 70

30.05 – 05.06 Śląska Dąbrowskiego 2 74 855 17 75

6.06 –12.06 Królewska Legnicka 14W 74 649 12 00

nowości w TV Strzegom

T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 

s e r w i s u

www.strzegom.pl

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Gmina Strzegom otrzymała 
zaszczytny tytuł Gminy Roku 
2020 w kategorii gmin miejsko
-wiejskich w ramach plebiscy-
tu orły Polskiego Samorządu. 

Statuetka Orzeł Polskiego Sa-
morządu to nagroda plebiscytu, 

będąca potwierdzeniem sukce-
su, a zarazem inspiracją i wzo-
rem dla innych. Nagrodzeni 
tytułem i  statuetką Orła Pol-
skiego Samorządu wyznaczają 
najwyższe standardy, są sym-
bolem rozwoju oraz efektyw-
ności w zarządzaniu regionem. 

Tytuł ten otrzymują gminy, 
które efektywnie wykorzystują 
środki unijne, inwestują w roz-
wój swojego regionu, a  także 
dbają o  warunki sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorczości 
oraz o  poprawę jakości życia 
mieszkańców. 

18 maja br. burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta ode-
brał nagrodę z rąk doradcy za-
rządu Ogólnopolskiej Federacji 
Przedsiębiorców i  Pracodaw-
ców – Przedsiębiorcy.pl w War-
szawie, Roberta Pacierpnika.

red

Gmina Strzegom została Orłem Polskiego Samorządu! za co ta nagroda? 

ważna statuetka 

Rejestracja 
zagranicznych urodzeń

2018 37

2019 38

2020 36

I kwartał 
2021 14

Piątek (04.06) będzie dniem 
wolnym od pracy dla pracow-
ników Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu – za dzień 1 maja 
(Święto Pracy), który przypadł 
w sobotę.

magistrat nie pracuje 4 czerwca

Od 10 maja br. w  gminie 
Strzegom rozpoczął się nowy 
sposób dostarczania poczty 
przez doręczycieli. Doręcza-
jący będzie wyposażony w ta-
blet, na którym należy złożyć 

podpis oraz datę odbioru listu. 
Jest to nowa usługa wpro-
wadzona przez strzegomski 
magistrat, która ma na celu 
wdrożenie elektronicznego 
zarządzania dokumentami. 

Zachęcamy naszych miesz-
kańców do zakładania pro-
filu zaufanego na platformie 
www.pz.gov.pl (potwierdzić 
go można w  Wydziale Ob-
sługi Interesantów) oraz do 
korzystania z   platformy : 
www.eurzad.strzegom.pl

Warunkiem korzystania 
z  usług elektronicznych jest 
złożenie oświadczenia w spra-
wie otrzymywania korespon-
dencji drogą elektroniczną, 

które należy złożyć na platfor-
mie www.eurzad.strzegom.pl 

Mieszkańcy, którzy złożą 
elektroniczne oświadczenie, 
otrzymają upominek: 

KuBEK GRANItoWE 
SERCE PolSKI. 

Usługa ma na celu ułatwienie 
mieszkańcom kontaktu z Urzę-
dem Miejskim i  możliwość 
załatwienia wielu spraw drogą 
elektroniczną 24h na dobę. 

Doręczyciel zapuka z tabletem!

– Przez ostatnie lata 
wspólnymi siłami 
udało się wiele 
zrobić – mam 
nadz ie j ę , ż e 
kolejne zmia-
ny sprawią, że 
ten teren bę-
dzie jeszcze bar-
dziej atrakcyjny 
dla mieszkańców 
naszego miasta i  go-
ści z  zewnątrz – podkreśla 
burmistrz Zbigniew Suchy-
ta i  deklaruje, że w  najbliż-
szym czasie planuje podobne 

obchody w innych czę-
ściach miasta. 

Inicjatywa ta 
spodobała się 
s t r z e g o m i a -
nom, k tór z y 
swoje zadowo-
lenie wyrażali 
m.in. za pośred-

nictwem mediów 
społecznościowych. 

– Jest to godne polece-
nia, nie zza biurka, ale osobiście. 
Brawo! – skomentował jeden 
z facebookowiczów. 

red

Gospodarski obchód Starego miasta
Burmistrz w najbliższym czasie planuje podobne wizyty w innych częściach miasta

Burmistrzowie Strzegomia wraz z ks. prałatem Markiem Ba-
buśką oraz pracownikami urzędu Miejskiego w  Strzegomiu 
dokonali obchodu Starego Miasta (okolice Bazyliki Mniej-
szej, zabytkowe mury i estakada kolejowa) w celu sprawdze-
nia, które z miejsc należałoby jeszcze wyremontować, przebu-
dować lub uporządkować. 

e-urząd 24 h!
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W ostatnich dniach 10 spe-
cjalnie przygotowanych, ogól-
nodostępnych metalowych 
skrzynek zostało przekaza-
nych i zainstalowanych na te-
renie gminy Strzegom tj.
1. Rynek w Strzegomiu 
2. Strzegom, ul. Koszarowa – 

budynek Ośrodka Pomocy 
Społecznej

3. Strzegom, ul. Sosnowa 
– altany 

4. Strzegom, ul. Kochanow-
skiego – altany 

5. Strzegom, ul. Jeleniogórska 
– okolice przedszkola

6. Stanowice – okolice szkoły 
podstawowej 

7. Jaroszów – Rynek przy 
przystanku autobusowym

8. Rogoźnica  –  budynek 
świetlicy

9. Olszany – okolice ośrodka 
zdrowia

10. Gocz a łków  –  oko l i c e 
świetlicy 

ENERIS podjął się tak-
że odbioru baterii oraz ich 
właściwego, bezpiecznego dla 
ludzi i  środowiska dalszego 
przetwarzania.

Baterie to jedne z  najnie-
bezpieczniejszych odpadów, 

z  czego nie wszyscy zdają 
sobie sprawę. ENERIS od 
kilku lat prowadzi działania 
uświadamiające, jakie mogą 
być negatywne skutki niewłaś-
ciwego postępowania z nimi. 
Pojemniki na zużyte baterie 
i akumulatory na altany, czyli 
blisko mieszkańców, to jeden 
z  pomysłów na skuteczną 
zbiórkę.

– Staraliśmy się wybrać 
miejsca dostępne dla każdego 
mieszkańca. Część z  nich 
umieszczono w centrum mia-
sta, obok ośrodka zdrowia, czy 
też w okolicach dużych altan 
śmietnikowych. Chcielibyśmy, 
aby zasięg był jak największy, 
dlatego wybraliśmy też miej-
sca pod kątem najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy, 
takie jak okolice szkół pod-
stawowych czy też świetlicy. 
Wierzymy, że edukowanie 
dzieci od najmłodszych lat 
przyniesie oczekiwane sukcesy 
i  wpoi podstawowe zasady 
segregacji i gospodarki odpa-
dami na kolejne lata. Mamy 
nadzieję, że nowy projekt 
przyjmie się z  dużym powo-
dzeniem i niebawem pomyśli-
my o  kolejnych pojemnikach 

– podkreśla Jolanta Dryja, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Odpadami Komunal-
nymi w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

Najważniejszą zasadą jest 
wrzucanie baterii do spe-
cjalnych pojemników, a  nie 
z  innymi odpadami. Trzeba 
też pamiętać o odpowiednim 
zabezpieczeniu obu biegunów 
przez np.: zaklejenie taśmą 
z  obu stron, co ograniczy 
dostęp powietrza i  zabezpie-
czy ogniwa przed zwarciem. 
W ten sposób nawet w przy-
padku zetknięcia się baterii ze 
sobą, nie dojdzie do wzrostu 
temperatury skutkującego za-
płonem, a nawet wybuchem.

– Dzięki selektywnej zbiórce 
zużytych baterii i  akumula-
torów nie tylko eliminujemy 
zagrożenie związane z  bez-
pieczeństwem ludzi i zwierząt, 
ale też dajemy możliwość od-
zyskania cennych substancji, 
takich jak: aluminium, cynk, 
kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, 
itp. Odpowiedni odzysk daje 
zaś możliwość ponownego 
wykorzystania ich w  wielu 
procesach produkcji, dzięki 
czemu oszczędzamy kolejne 
surowce i  zasoby. I  tak całe 
koło się zapętla – podsumo-
wuje Andrzej F ilipowicz, 
dyrektor operacyjny w firmie 
ENERIS.

red

Strzegom jako pierwsze miasto w województwie dolnośląskim 
zainstalowało przekazane przez ENERIS Surowce we Wrocła-
wiu specjalne skrzynki do zbiórki zużytych baterii. to kolejny 
krok, po wybudowaniu dziesiątek nowych wiat śmietnikowych 
i wyposażeniu ich w tablice edukacyjne, na drodze do bezpiecz-
nego postępowania ze wszystkimi odpadami.

wierzymy, że edukowanie dzieci od najmłodszych lat przyniesie oczekiwane sukcesy 

K r Ó T K O  I   n A  T e m A T

W  obiektach strzegomskiej 
spółki OSiR zostaną urucho-
mione zajęcia fizjoterapii dla 
osób, które przeszły chorobę 
COVID-19 i skarżą się na po-
chorobowe powikłania. Zajęcia, 
które zorganizowano z  inicja-
tywy radnej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu Wioletty świą-
tek-Kardeli, ruszyły 24 maja br. 

Wychodząc naprzeciw za-
potrzebowaniom w kontekście 
powrotu do formy i pokonania 
skutków choroby, dla pacjen-
tów prowadzone są zajęcia 
„Aqua aerobiku” na krytej pły-
walni „Delfinek” oraz zaję-
cia ruchowe i  gimnastyczne 
w  salach judo i  fitness w  hali 
widowiskowo-sportowej. 

Zajęcia w grupach od 
I–IV prowadzi Maciej 
Romanowski w dniach:
grupa I: 
sala judo – poniedziałek w godz. 
9.00–10.00 
sala fitness – czwartek w godz. 
16.00–17.00

grupa II: 
sala judo – czwartek w  godz. 
13.00–14.00
sala fitness – poniedziałek 
w godz. 16.00–17.00

grupa III: 
sala judo – środa w  godz. 
10.00–11.00
sala fitness – piątek w  godz. 
10.00–11.00

grupa IV 
sala judo – piątek w  godz. 
13.30–14.30
sala fitness – wtorek w  godz. 
14.30–15.30

Kryta pływalnia „Delfinek” – 
czwartek w godz. 15.00–16.00

Zajęcia w grupach V–VIII 
prowadzi Dorota Sas 
w dniach:
grupa V 
sala judo – wtorek w  godz. 
8.00–9.00

grup VI 
sala judo – środa w  godz. 
8.00–9.00

grupa VII 
sala fitness – czwartek w godz. 
10.00–11.00

grupa VIII 
sala fitness – piątek w  godz. 
8.00–9.00

Kryta pływalnia „Delfinek” – 
środa w godz. 15.00–16.00

Zajęcia indywidualne:
Po każdych zajęciach istnieje 
możliwość skorzystania z porad 
fizjoterapeutycznych, dosto-
sowanych do indywidualnych 
potrzeb pacjenta oraz dobra-
nia odpowiedniej rehabilitacji, 
obejmującej m.in. masaż czy 
kinezyterapię.
Czas zajęć: 30 minut 

Wszystkie osoby zaintereso-
wane uczestniczeniem w  „po-
kowidowych” zajęciach prosimy 
o kontakt z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu przy 
ul. Mickiewicza 2 (nr telefonu 
74 855 15 24) lub z fizjotera-
peutami prowadzącymi ćwicze-
nia: Maciejem Romanowskim 
(nr tel. 663 275 132) i Dorotą 
Sas (nr tel. 531 969 890).

Pomoc w powrocie do zdrowia 

Dendrolog Wojciech trzonkowski działający pod nazwą Dendrobates z siedzibą w Lipnikach 
wykonał niedawno ściągnięcie posuszu i tym samym dokonał korekty niebezpiecznych konarów 
drzew (11 sztuk) na terenie parku „Strzegomskie Planty”. To kolejne działania pokazujące, że gmina 
Strzegom dba o starodrzew.

Gmina dba o starodrzew

Skrzynki na baterie
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Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dia-
log ze społeczeństwem, dla-
tego na stronie urzędu www.
strzegom.pl stworzył możli-
wość zadania do siebie py-
tań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowia-
da. Poniżej publikujemy ko-
lejne z nich:

Anna Maria: Panie burmi-
strzu, moje pytanie dotyczy 
opieki całodobowej nad osoba-
mi starszymi, schorowanymi, 
niepełnosprawnymi f izycz-
nie lub intelektualnie, niesa-
modzielnymi. Dlaczego w na-
szej gminie nie ma ośrodka/ 
placówki świadczącej takie 
usługi dla swoich mieszkań-
ców, tak jak ma to Żarów, któ-
ry nie dość że jest małą gminą 
o  mniejszym budżecie, to ma 
taką placówkę i  pobyt w  niej 
f inansuje z własnego budżetu 

dla swoich mieszkańców? Pro-
szę pomyśleć o sytuacji opieku-
nów takich osób, które nie ma-
ją możliwości nigdzie umie-
ścić swoich podopiecznych, by 
chociaż na kilka dni móc odpo-
cząć, wyjechać na krótki urlop. 
Dlaczego w naszej gminie nie 
myśli się o  takich potrzebach? 
Proszę mi nie odpowiadać, że 
mamy DDP  „Senior-Wigor”, 
bowiem ta placówka jest na-
stawiona na osoby starsze, ale 
w  pełni sprawne i  f izycznie, 
i  intelektualnie. Wyklucze-
niu podlegają osoby, o  których 
wspomniano wyżej. Może to 
już czas i pora na takie zada-
nia. Nie tylko drogi i parki są 
ważne. Potrzeby mieszkańców 
należy równoważyć.

My też płacimy i  kieruje-
my – tak jak gmina Żarów 
– do takich placówek naszych 
mieszkańców, którzy nie mają 
opieki, a wymagają jej przez 
24 godziny. Anno Mario! 

W Żarowie jest PlACÓW-
KA PRyWAtNA, w  której 
przebywają nasi mieszkańcy. 
Nie znam gminy w  okolicy, 
która prowadziłaby całodobo-
wy dom opieki nad ludźmi nie 
tylko starszymi, ale też niewy-
dolnymi społecznie i życiowo. 
Chyba, że placówkę taką 
finansuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia lub osoba prywat-
na, spółka. Nie zgadzam się 
z ostatnimi dwoma zdaniami. 
Żyjemy chyba w dwóch róż-
nych gminach. 

Mieszkaniec ulicy: Dzień 
dobry. Pytanie jakie do pana 
kier uję, dot yczy ul. Buko-
wej. W  kampanii wyborczej 
obiecywał pan remont uli-
c y, wymianę  na wie r z chni 
drogi, oświetlenia i  chodni-
ków. D wa lata temu mia-
łem przyjemność już zapytać 
pana o tą sprawę. Uzyskałem 
odpowiedź, w  której  prosi 
pan o  cierpliwość. Wiem, że 
problemem mogą być chod-
niki, które niejednokrotnie 
są uszczuplone przez posesje 
mieszkańców, ale zaznaczam, 
że na ul. Klonowej nie było to 
problemem. Chodniki zostały 
wyremontowane tak jak ist-
niały i  nikt do tego żalu nie 
miał. Jako osoba mieszkająca 
na terenie tej  ulicy wielo-
krotnie myślałem o  remoncie 
chodnika przy swojej posesji 
w e własnym z akresie, a le 
z e  w z g l ę d u  n a  t ra g i c z n y 
stan krawężników zapał ten 
szybko t racił  na sile. P ro-
szę w  imieniu własnym, jak 

również wszystkich miesz-
kańców o rozważenie remon-
tu tej drogi, jest to najgorsze 
o s i e d l e  d o m k ó w  j e d n o r o -
dzinnych pod tym względem, 
wystarczy przejechać się po 
sąsiednich osiedlach i  szyb-
ko  wyciąg nie  s ię  wnioski . 
Osiedla są wyremontowane 
i zagospodarowane, być może 
dlatego, ż e  mieszkają tam 
bardziej wpływowi miesz-
kańcy. Pozdrawiam i czekam 
na pana odpowiedź.

Jeszcze w tym roku zostanie 
wykonane okazanie granic 
celem wyeliminowania lub po-
twierdzenia problemu zajęcia 
przez osoby prywatne terenu 
gminy poprzez zagospodaro-
wanie go ogrodzeniami bądź 
chodnikami. Wtedy zobaczy-
my, co dalej.

Mariusz: Witam. Na temat 
remontu na ul. Piłsudskie-
go pr z e z 1  nie z abudowa-
ną działkę, która w  dodatku 
prawdopodobnie już nie bę-
dzie zabudowana, cały projekt 
ma przepaść? Drogą nie bę-
dzie robiona z powodu dział-
ki, która prawdopodobnie nie 
zostanie zabudowana?

Poleciłem sprawdzić pana 
informację.

Katarzyna Kotowicz: Dzień 
dobry panie burmistrzu! Mam 
do pana pytanie – czy ma pan 
mieszkania do remontu i kiedy 
można składać wnioski?

Dopiero we wrześniu bę-
dziemy informować, czy mamy 
jakieś mieszkania do remontu. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… Szanown i  państwo!

Chciałbym przeprosić, a także 
poinformować, że w związku 
z brakiem szczepionek w Po-
wszechnym Punkcie Szcze-
pień w dniach 22–23 maja br. 
przeprowadziłem wiele roz-
mów z przedstawicielami in-
stytucji odpowiedzialnych za 
ten fakt, prosząc o informa-
cję, czy ten punkt na szansę 
dalszego funkcjonowania.
Zdaję sobie sprawę, że osoby 
zarejestrowane na ten ter-
min czują się oszukane, jak 
same to określiły w prawie 
500 telefonach odebranych od 
państwa przez koordynatora 
szczepień ze strony urzędu. 
Jeszcze raz bardzo prze-
praszam ufając, że czerwiec 
będzie już bardziej normalny 

w otrzymywaniu dostaw 
szczepionek do Polski i bę-
dzie ich znacznie więcej. 
Dalej zachęcam do rejestracji 
przez telefony urzędu z na-
dzieją, że będzie lepiej.
Szczepmy się, to bardzo 
ważne!

Po napisaniu tego tekstu rozmawiałem z waż-
ną osobą z  Rządowej Agencji Rezerw Strate-
gicznych, która mnie poinformowała, że sy-
tuacja ze szczepionkami zmieni się znacząco 
od początku czerwca, kiedy to – jak stwier-
dził pan dyrektor – planowane są milionowe 
i zwielokrotnione dostawy szczepionek. 

W ś r ó d  w i e l u  p o d j ę t y c h 
uchwał i spraw, które rozpa-
trywano 12 maja br. na sesji 
Rady Miejskiej w  Strzego-
miu, na pierwszy plan wysu-
wa się przeznaczenie w tym 
roku 60 tys. zł i w przyszłym 
kolejnych 100 tys. zł na pro-
j e k t  b u d o w y  o b w o d n i c y 
miejscowości Graniczna, 
która zostanie zrealizowana 
z przedsiębiorcami eksploa-
tującymi kamieniołom. 

Jak wyjaśniał burmistrz Zbi-
gniew Suchyta, obwodnica 
będzie miała swój początek 
przy Al. Wojska Polskiego 
w  okolicach Zakładu Usług 
Komunalnych w  Strzegomiu 
i  będzie kończyć się w  Gra-
nicznej obok kamienioło-
mu. Droga ominie wieś i tym 
samym ulży mieszkańcom, 
którzy w  końcu pozbędą się 
samochodów ciężarowych, 
które transportują uciążliwy 
urobek granitowy. 

Radni przekazali dodatkowe 
30 tys. zł na modernizację i od-
nowienie pomieszczeń kuchni 
świetlicy wiejskiej w Między-
rzeczu. Wcześniej z  fundu-
szu sołeckiego przeznaczono 
20 tys. zł na wymianę instalacji 
elektrycznej, a z budżetu gminy 
ok. 6,3 tys. zł na ten cel.

Jak już wcześniej informo-
waliśmy, gmina otrzymała 
dotacje w  związku z  budową 
dróg prowadzących do grun-
tów rolnych w  Goczałkowie 

i  Tomkowicach. Radni do-
łożyli do budowy tych dróg 
odpowiednio: 1,13 mln zł oraz 
11 tys. zł.

Z  ciekawszych inwestycji 
warto wspomnieć o  przezna-
czeniu 400 tys. zł na remont 
ul. Dąbrowskiego w  Strze-
gomiu, 125 tys. zł na budo-
wę chodnika przy Al. Woj-
ska Polskiego do ul. Wesołej 
i 80 tys. zł na wdrożenie pro-
jektu organizacji ruchu ścieżek 
rowerowych w Strzegomiu.

Ważna uchwała dotyczyła 
pomocy rzeczowej wojewódz-
twu dolnośląskiemu w  wys. 

27,5 tys. zł na projekt w  ra-
mach realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 382 w zakresie budowy 
ciągu pieszego w Rogoźnicy”. 
Chodzi o chodnik na odcinku 
od ul. Ogrodowej do dyskon-
tu spożywczego za starym 
cmentarzem. Tym samym 
poprawi się bezpieczeństwo 
oraz warunki i komfort prze-
mieszczania się. 

Strzegomscy radni jedno-
głośnie zmienili nazwę części 
ul. Kamiennej w Strzegomiu 
na ul . Księdza Kanonika 
Marka Żmudy – odcinek 

od ul. Kościuszki do ul. Pa-
derewskiego oraz od ul. Pa-
derewskiego do Al. Wojska 
Polskiego (w  okolicach Ko-
misariatu Policji).

Tak jak co roku, radni prze-
kazali dotacje na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru 
zabytków znajdujących się 
na terenie gminy Strzegom. 
Relacja ze spotkania władz 
samorządowych z  probosz-
czami parafii na stronie 7 
naszej gazety. 

tW

Będzie obwodnica Granicznej
Strzegomscy radni zmienili nazwę części ul. Kamiennej na ul. Księdza Kanonika Marka Żmudy

Przedstawiamy terminarz 
zaplanowanych służb patro-
lowych realizowanych przez 
funkcjonariuszy Komisariatu 
Policji w Strzegomiu.

tERMINARZ:
– 2 czerwca br. w godzinach 

18.00–02.00 zaplanowana 
jest służba patrolowa pełnio-
na przez 2 funkcjonariuszy 
KP Strzegom

– 4 czerwca br. w godzinach 
18.00–02.00 zaplanowana 
jest służba patrolowa pełnio-
na przez 2 funkcjonariuszy 
KP Strzegom

– 5 czerwca br. w godzinach 
18.00–02.00 zaplanowana 
jest służba patrolowa pełnio-
na przez 2 funkcjonariuszy 
KP Strzegom

– 12 czerwca br. w godzinach 
18.00–02.00 zaplanowana 
jest służba patrolowa peł-
niona przez 2 funkcjonariu-
szy KP Strzegom

– 18 czerwca br. w godzinach 
18.00–02.00 zaplanowana 
jest służba patrolowa peł-
niona przez 2 funkcjonariu-
szy KP Strzegom

– 25 czerwca br. w godzinach 
18.00–02.00 zaplanowana 
jest służba patrolowa peł-
niona przez 2 funkcjonariu-
szy KP Strzegom

– 26 czerwca br. w godzinach 
18.00–02.00 zaplanowana 
jest służba patrolowa peł-
niona przez 2 funkcjonariu-
szy KP Strzegom

red

Służby patrolowe policji

Służby dyslokowane są w  następujący sposób: patrol 
pieszy w godzinach 18.00–22.00 w rejonie Rynku i ulic 
przyległych oraz najczęściej ulic: Kochanowskiego, 
Sosnowej i Promenady; patrol zmotoryzowany w go-
dzinach 22.00–02.00 na terenie gminy Strzegom.
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Gminę Strzegom we Wrocła-
wiu reprezentowali: burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta, dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury – Krzysztof 
Kalinowski, prezes Fundacji 
Bazalt – Krzysztof Skolak oraz 
autorzy rzeźb: Ewa Solima 
i Patryk Nieczarowski. 

To bardzo interesujące wy-
darzenie miało miejsce w prze-
strzeni przed Akademią Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta we 
Wrocławiu na Bulwarze Xa-
werego Dunikowskiego. Rzeźby 
można również obejrzeć na 
Skwerze Wrocławianek przy 
ul. Bernardyńskiej. 

Organizatorami wystawy 
są: Strzegomskie Centrum 

Kultury oraz Akademia Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Eks-
pozycja potrwa do początku 
października 2021 r. Aby rzeź-
by mogły trafić do Wrocławia 
trzeba było je przewieźć. A nie 
było to wcale łatwe zadanie. 
– Było to złożone przedsię-
wzięcie logistyczne, ponieważ 
oprócz tego, że prace mają 
ogromne gabaryty, to również 
i  wagę. Aby rzeźby mogły 
nienaruszone trafić do Wro-
cławia, musieliśmy zapewnić 
specjalistyczny i  bezpieczny 
transport – podkreśla Krzysz-
tof Kalinowski.

Projekt został dofinansowany 
przez Wydział Kultury Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

Organizatorami wystawy są: Strzegomskie Centrum Kultury oraz Akademia Sztuk Pięknych we wrocławiu. ekspozycja potrwa do X 2021 r. 

Strzegomskie rzeźby we wrocławiu!
W piątek, 21 maja br. we Wrocławiu odbył się wernisaż wystawy 
wielkogabarytowych rzeźb, które powstały w ramach VII Strze-
gomskiego Biennale Rzeźby w Granicie w 2018 r. to świetna 
promocja naszego miasta, strzegomskiego granitu i lokalnych 
artystów w stolicy Dolnego śląska!

Już za kilka tygodni rozpocznie się 8. edycja Strzegomskiego Biennale 
Rzeźby w Granicie, które będzie realizowane w ramach polsko-cze-
skiego projektu unijnego „Świat kamienia”. W tegorocznym wydarze-
niu wezmą udział artyści w międzynarodowym składzie: Martin Ku-
chař, Marcin Nosko, Marcin Plichta, Zbigniew Zych, Christos Mandzios, 
Andrzej Kosowski, Radosław Keller oraz Grzegorz Niemyjski.

Puchary,  dyplomy oraz nagrody, które zostały wręczone zwycięzcom, zostały ufundowane przez burmistrza Strzegomia

Henryk jędruch bezkonkurencyjny!
Na zbiorniku „Rekreacyj-

ny” w Rusku 23 maja br. od-
był y się XXVIII Zawody 
Spławikowe o  Puchar Bur-
mistrza Strzegomia. Zawody 
zaliczane są do Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej. 

Zawody otworzył prezes koła 
tadeusz Chmieliński, który 
powitał wszystkich i  zapo-
znał z  regulaminem zawodów. 
Uczestniczyło w  nich 29 za-
wodników. Po odprawie i  lo-
sowaniu stanowisk wędkarze 
udali się na stanowiska. Zawody 
trwały od godz. 8.00 do 12.00. 
Pogoda była zmienna – raz 
słońce, raz deszcz, ale wszyscy 
dotrwali do końca. Po ważeniu 
ryb wyłoniono zwycięzców.

Największą rybą okazał się 
50-centymetrowy karp, którego 
złowił Henryk Jędruch. Pucha-
ry,  dyplomy oraz nagrody, które 
zostały wręczone zwycięzcom, 
zostały ufundowane przez bur-
mistrza Strzegomia. Puchar za 
„Największą rybę” otrzymał 
również Henryk Jędruch. Na 
zakończenie był poczęstunek 
gorącą kiełbaską.

Wyniki:
I miejsce – Henryk Jędruch – 3 535 pkt
II miejsce – Adam Dryja – 3 080 pkt
III miejsce – Piotr Mazur – 2 260 pkt

Punktacja Grand Prix Ziemi
StrZeGomSkiej (Po dWóch ZaWodach):
1. Adam Dryja  – 2 pkt
2. Piotr Mazur – 6 pkt
3. Krystian Dąbrowski – 10 pkt
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Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. App. Piotra i Pawła 
w  S trzegomiu otrz ymała 
79 tys. zł. Kwota 50 tys. zł 
zostanie przeznaczona na 
prace konserwacyjne tyn-
ków wewnętrznych i  detalu 
kamiennego, konser wację 
maswerku i obramienia okna 
północnego prezbiter ium 
w  kościele pw. Św. Barbary. 
Natomiast 29 tys. zł będzie 
wkładem na renowację śred-
niowiecznych murów obron-
nych, zagrożonych katastrofą 
budowlaną. 

Jaroszowska parafia otrzy-
mała w  sumie 65 tys. zł na 
remont elewacji południowej 
oraz posadzki nawy głów-
nej kościoła pw. św. Jana 
(35 tys. zł) oraz remont muru 

w zespole kościoła filialnego 
pw. św. Piotra i Pawła w Ru-
sku (30 tys. zł). 

Dotacje celowe w kwocie po 
35 tys. zł każda trafiły do Pa-
rafii Rzymskokatolickiej pw. 

Chrystusa Króla w Goczałko-
wie na realizację remontu ele-
wacji budynku kościoła oraz 

do Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Rogoźnicy na konserwację 

ołtarza głównego w  kościele 
pw. św. Szymona i Tadeusza.

red

Lokalny samorząd corocznie wspiera parafie z terenu naszej gminy w postaci dotacji na remonty. Ostateczną decyzje podejmują radni rady miejskiej 

nasze parafie z dotacjami!
Gmina Strzegom przekaza-
ła kolejne dotacje na remon-
ty strzegomskich parafii. 
Spotkanie władz Strzegomia 
z  proboszczami w  związku 
z  podpisaniem stosownych 
umów odbyło się 14 maja br. 
w urzędzie Miejskim. 

Druga edycja Festiwalu 
Strzegom A  Cappella odbę-
dzie się w  dniach 27, 28 i  29 
sierpnia br. Już teraz serdecznie 
zapraszamy strzegomskich 
melomanów.

W  trakcie koncertów głów-
nych w  Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu wystąpią: 

27.08
RIAS Kammerchor Berlin

28.08
Capella Cracoviensis

29.08 
Voces8

Ale to nie wszystko. W  tym 
roku koncerty odbędą się nie tyl-
ko w bazylice, ale również w in-
nych lokalizacjach, a  ponadto 
organizatorzy zaplanowali cały 
szereg wydarzeń specjalnych.

Pełny program festiwalu 
i więcej szczegółów już wkrótce!

Festiwal Strzegom A Cappella

W  szkoleniu uczestniczą 
przedstawiciele: urzędów miast 
i  gmin, organizacji turystycz-
nych, hoteli i  restauracji, czyli 
członków LOT Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. Pierwsze ze 
spotkań odbyło się w Szczaw-
nie-Zdrój. Reprezentantką 

naszej gminy była Wioletta 
urban-Smagłowska, naczel-
nik Wydziału Kultury, Sportu 
i  Promocji w  Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu. 

Szkolenie dotyczy nowych 
wyzwań post-pandemicznych 
dla organizatorów turystyki 

i wypoczynku, a  także pozna-
nia się przedstawicieli LOT 
AW i  opracowania wspólnej 
promocji regionu. Szkolenie 
prowadzi Violetta Hamerska, 
ekspert w  branży turystycznej 
i hotelarskiej.

red

Ambasadorzy turystyczni
Szkolenie dotyczy nowych wyzwań post-pandemicznych dla organizatorów turystyki i wypoczynku oraz opracowania wspólnej promocji regionu

Instytucją dofinansowującą 
cykl szkoleń jest Minister 
Rozwoju, Pracy i Technologii 
w ramach zadania: Realizacja 
zadań publicznych z  zakresu 
części 40 budżetu państwa – 
Turystyka (w 2021 r.). 

lokalna organizacja turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska, której członkiem jest również 
gmina Strzegom, rozpoczęła szkolenia dla członków lot AW realizowane w ramach projek-
tu „Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

OSir poszukuje ratowników i pracowników 
gospodarczych!

ośrodek Sportu i  Rekreacji 
Sp. z  o.o. w  porozumieniu 
z WoPR w Wałbrzychu orga-
nizuje kurs na ratownika wod-
nego z kursem Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy.

Ukończony kurs umożliwi 
pracę w  okresie wakacyjnym 
na m.in. basenie kąpielowym 
w  Strzegomiu. – Dla pierw-
szych osób, które się do nas 
zgłoszą i ukończą kurs, OSiR 
zapewnia pracę już w tym se-
zonie. Jednocześnie przypomi-
namy, że pracę jako ratownik 

wodny może podjąć osoba 
pełnoletnia. Zgłoszenia do 
przystąpienia do kursu przyj-
mowane są bezpośrednio 
w biurze OSiR Sp. z o. o. na 
hali widowiskowo-sporto-
wej przy ul. Mickiewicza 2 
w Strzegomiu lub telefonicz-
nie pod numerem 74 855 15 24 
w  dni powszednie od godz. 
8:00 do 15:00. OSiR poszu-
kuje także chętnych do pracy 
na stanowisko pracowników 
gospodarczych – informuje 
Paweł Mosór, prezes strze-
gomskiej spółki.

27.08 RIAS Kammerchor
28.08 Capella Cracoviensis
29.09 Voces8
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Jury usłyszało 19 piosenek 
nagranych przez uczestników 
w języku angielskim, greckim oraz 
tureckim, w których uczestnicy 
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności językowe oraz wokalne.  
Po burzliwych obradach jury 

w  składzie: Iwona Kuśnierz – 
instruktor wokalny z Akademii 
Rozwoju i Talentów ze Świdnicy, 
Agnieszka Rut – nauczyciel 
muzyki z LO w Strzegomiu, Ka-
tarzyna Makara – nauczyciel jęz. 
angielskiego z ZSS w Strzegomiu 

oraz Rafał oryńczak – wokalista 
zespołu „Ślad”, ogłosili zwycięz-
ców XVI Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej. 

– Wszystkim uczestnikom festi-
walu serdecznie gratulujemy i za-
praszamy za rok. Podziękowania 

kierujemy również do opiekunów 
oraz rodziców za ogromne zaan-
gażowanie oraz nieocenioną po-
moc podczas przygotowań uczest-
ników do festiwalu – informuje 
Magdalena Cichoń, nauczyciel 
w PSP nr 3 w Strzegomiu.

ośWIAtA 

Do udziału zgłosiło się sześć szkół z gminy Strzegom. Kto wygrał? 

„muzyka łączy europę” 
W połowie maja br. odbyły się obrady jury XVI Festiwalu Piosenki obcojęzycznej zorganizowanego on-line przez Publicz-
ną Szkołę Podstawową nr 3 w Strzegomiu na platformie Microsoft teams. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem 
objął burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, który ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów festiwalu.

kATEGOrIA I (kl. 1–3)
I miejsce 

Aleksandra Hućko, ZS Jaroszów
II miejsce 

Kinga Matusiak, PSP Kostrza
III miejsce 

Hanna Drozdowicz, PSP 4 Strzegom

Wyróżnienie:
Magdalena Kossowicz, ZS Jaroszów

kATEGOrIA II (kl. 4–6)
I miejsce 

Urszula Strażyc, PSP 4 Strzegom
II miejsce 

Maja Śledzińska, PSP 3 Strzegom
III miejsce 

Wiktoria Matyszkiewicz, PSP 4, Strzegom

kATEGOrIA III (kl. 7–8)
I miejsce 

Alicja Mazurkiewicz, PSP Goczałków
II miejsce 

Kornelia Łabędzka, ZS Jaroszów
III miejsce 

Emilia Gucwa, PSP 4 Strzegom

Wyróżnienie: 
Magdalena Bień, PSP Goczałków

Sylwia Sordyl, PSP Stanowice

Referat Misyjny Świdnickiej 
Kurii Biskupiej zaprosił mło-
dzież diecezji świdnickiej do 
udziału w konkursie diecezjal-
nym: „Postać na Wielki Post”. 
Uczestnicy zostali poproszeni, 
by wybrać jedną z 5 postaci – bł. 
Carlo Acutis, bł. Chiara Luce 
Badano, św. Józef Sánchez del 
Río, Antonietta Meo i Helena 
Kmieć – i  przygotować o niej 
prezentację multimedialną. 

W  konkursie wzięło udział 
77 uczniów z  33 szkół pod-
stawowych i  średnich. Szkołę 

podstawową w  Goczałkowie 
reprezentowało czterech am-
bitnych uczniów: Magdalena 
Bień, Zuzanna Głąb, Ali-
cja Mazurkiewicz i   Dawid 
Piekarski. 

Decyzją jury Alicja Mazur-
kiewicz otrzymała wyróżnienie. 
Uczestnicy konkursu odebrali 
dyplomy i nagrody książkowe.

Alicji gratulujemy osiąg-
niętego sukcesu, a  wszystkim 
konkursowiczom dziękujemy za 
włożony trud w przygotowanie 
prezentacji multimedialnej.

Sukces Alicji mazurkiewicz

W Publicznej Szkole Podsta-
wowej w olszanach 13 maja br. 
odbyło się pierwsze spotkanie 
w ramach projektu „Poznaj 
tomkowickie ptaki”. Wzięli 
w nim udział uczniowie klas 
pierwszych, drugich i trzecich, 
podzieleni na dwie grupy.

Warsztaty poprowadził Łu-
kasz lesiów, nauczyciel i przy-
rodnik ze Strzegomia. Dzieci 
usłyszały wiele ciekawostek 
o  ptakach – o  ich budowie, 
celowości badań i  obserwacji. 
Miały możliwość oglądania piór 
ptaków, które wywarły na nich 
ogromne wrażenie. Oglądały też 
filmy, a podczas jednego z nich 
zobaczyły jak kukułka podrzuca 
jajko do gniazda trzcinnika 
i  jakie są tego konsekwencje. 
W ramach tego samego projek-
tu, szkoła otrzymała pięć budek 
lęgowych, które zostaną rozwie-
szone w pobliżu placówki, jak 
również w ogrodach niektórych 
mieszkańców Olszan.

Było to pierwsze tego typu 
spotkanie, ale nie ostatnie. Do 
końca roku szkolnego takich 
„ptasich” lekcji będzie jeszcze 
cztery. Uczniowie już nie mogą 
się ich doczekać.

Ptasie warsztaty w Olszanach
Placówka w Olszanach otrzymała pięć budek lęgowych, które zostaną rozwieszone m.in. w pobliżu szkoły

Aleksandra Hućko Urszula Strażyc Alicja Mazurkiewicz

2 0  m a j a 
obchodzili-
śmy „Świa-
towy Dzień 
Pszczół”. To 
j ednocz eśn ie 
imieniny Publicz-
nego Przedszkola nr 
4 w  Strzegomiu, które nosi 
imię „Pszczółki Mai”. To było 
niezwykle radosne wydarzenie, 
które już na stałe zapisze się 
w kalendarzu uroczystości. 

S p e c j a l n y 
gość „Pszczół-
ka Maja” nie 
tylko zabawia-

ła dzieci: tań-
czyła i  śpiewała, 

ale jeszcze dostar-
czyła wiele mądrych wia-

domości na temat życia pszczół. 
Dzieci pogłębiły swoją wiedzę 
przyrodniczą i ekologiczną oraz 
posmakowały pysznego miodu.

red

Imieniny Przedszkola nr 4

To był wspaniały świąteczny imieninowy dzień! 
Wszystkiego najlepszego! 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Przygotowana oferta pn. 
„Utwor z en ie  mie j s c a  do 
spo tkań  ak t yw i zu j ą c yc h 
mieszkańców wsi Jaroszów” 
uzyskała akceptację komisji 

konkursowej, a  jaroszowskie 
s towarzyszenie  otrz yma-
ło dofinansowanie w  kwo-
cie 45 tys. zł ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnoś lą-
skiego na real izację  tego 
zadania. 

– Zaplanowaliśmy utwo-
rzenie miejsca do spotkań 
aktywizujących mieszkańców 
wsi Jaroszów i  Mikoszowa 
w sercu naszej miejscowości, 
tzn. na części placu przy ko-
ściele w  Jaroszowie. W  ten 
sposób chcemy spowodować, 
aby nasi mieszkańcy – już 

niebawem – mieli gdzie spo-
tkać się, porozmawiać ze 
sobą, odpocząć na ławeczkach 
w  otoczeniu zieleni, a  także 
mogli poza domem połączyć 
się „ze światem”, spędzając 
krótszą czy dłuższą chwilę na 
ławce multimedialnej, która 
będzie wyposażona w Wi-Fi, 
port USB oraz inne funkcje – 
informuje tomasz Dziurla 
z zarządu stowarzyszenia. 

Planowane zakończenie za-
dania i prac modernizacyjnych 
to 15 czerwca br., natomiast 
już w drugiej połowie czerw-
ca odbędą się warsztaty dla 
mieszkańców wsi Jaroszów 
i  Mikoszowa nt. „Ochro-
na środowiska naturalnego 
oraz zagadnienia recyklingu”. 
Warsztaty te zostaną przepro-
wadzone przez pracownika 
naukowego z  Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocła-
wiu. Wezmą w  nich udział 
osoby należące do przedsta-
wicieli grup defaworyzowa-
nych, tj. osoby starsze, kobiety 
i młodzież (osoby z grupy 50+, 
kobiety, osoby poniżej 30 lat, 
w tym młodzież po zakończe-
niu nauki). 

Zapraszamy państwa do 
piękniejącego Jaroszowa!

jaroszowskie stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł ze środków urzędu marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego

metamorfoza placu przy kościele w jaroszowie

W czerwcu ubiegłego roku Stowarzyszenie „Razem dla Ja-
roszowa” złożyło do lGD „Szlakiem Granitu” w udaninie 
swoją ofertę konkursową o przyznanie pomocy w ramach 
Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn.„Utworzenie miejsca do spotkań aktywizujących mieszkańców wsi Jaroszów” mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej poprzez 
utworzenie miejsca spotkań dla wsi Jaroszów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy leader (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uroczysta msza św. 
dziękczynna została 
odprawiona przez 
jubilata w  kościele 
pw. Trójcy Świętej 
w Olszanach w  samo 

południe 23 
maja . Do-
k ł a d n i e 

w   d n i u 
rocznicy, 
ponieważ 

ks. Marian 
K u j a w s k i 
ś w i ę c e n i a 
kap ł ańsk i e 

przyjął 23 maja 1981 r. Ho-
milię wygłosił  obecny na 
uroczystości biskup-senior 
diecezji świdnickiej ks. bp 
Ignacy Dec.

Podziękowania za dotych-
czasowy trud sprawowania 
opieki duszpasterskiej zło-
żyli: sołtys Olszan – Sta-
nisława Górska i   Modlę-
c ina  –  Kr yst yna Gielata 

wraz z przedstawicielami rad 
sołeckich obu wsi, a  także 
delegacje: PSP Olszany z dy-
rektor Beatą ślipko na czele, 
s t rażaków OSP Olszany, 
zespołu „Olszaniacy”, KGW 
„Olszaniaczki ” i   pi łkarzy 
z Huraganu Olszany. Ciepłe 
słowa i życzenia skierował do 
jubilata burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta.

jubileusz kapłański
Uroczysta msza św. dziękczynna została odprawiona przez jubilata w kościele pw. Trójcy Świętej w Olszanach w samo południe 23 maja

Uroczystość swoim śpiewem uświetnili znani artyści: 
Aneta Stypko i józef kuźma.

Ks. Marian Kujawski, proboszcz parafii w olszanach, do któ-
rej należą sołectwa olszany i Modlęcin, obchodzi w tym roku 
jubileusz 40-lecia świeceń kapłańskich. 
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1. Który kraj zostanie mistrzem 
Europy?

2. Jak spisze się reprezentacja 
Polski?

3. Kto będzie królem strzelców 
ME?

4. Który kraj będzie „czarnym 
koniem” turnieju?

5. Ile bramek strzeli Robert 
Lewandowski?

reprezentacja Polski podczas eurO 2016 odpadła w ćwierćfinale, przegrywając po rzutach karnych z późniejszym mistrzem europy – Portugalią. 
jak teraz spiszą się podopieczni Paulo Sousy?

5 pytań o eurO 2021
Kibice piłkarscy, a takich w naszej gminie przecież nie bra-
kuje, już zacierają ręce. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 
startują za dwa tygodnie! Z tej okazji postanowiliśmy za-
pytać osoby związane ze sportem o ich prognozy i typy dot. 
przebiegu europejskiego czempionatu, który odbędzie się 
aż w 11 państwach. 
Naszym respondentom zadaliśmy pięć krótkich, konkret-
nych pytań:

Poniżej odpowiedzi. Za dwa tygodnie drugi odcinek zabawy.

Mecze polaków:
•	14.06.2021	r.		 polska – Słowacja   (Sankt Petersburg, 18:00) 
•	19.06.2021	r.	 Hiszpania	–	polska   (Sewilla, 21:00) 
•	23.06.2021	r.	 Szwecja	–	polska   (Sankt Petersburg, 18:00)

Zbigniew Suchyta (burmistrz Strzegomia):

1. Niemcy
2. Zdobędzie brązowy medal
3. Robert Lewandowski (Polska)
4. Polska
5. 8 goli

Tomasz Marczak (przewodniczący rady Miejskiej w Strzegomiu,  
dyrektor LO Strzegom):
1. Niemcy
2. Odpadnie w ćwierćfinale
3. Nie mam faworyta
4. Anglia
5. 3 gole

Grzegorz Luszawski (dyrektor OSir Sp. z o.o. w Strzegomiu):

1. Hiszpania lub Francja
2. Odpadnie w 1/8 finału
3. Kylian Mbappe (Francja)
4. Anglia
5. 2 gole

jakub janowicz (nauczyciel wychowania fizycznego  
w pSp Olszany):
1. Francja
2. Nie wyjdzie z grupy
3. Kylian Mbappe (Francja)
4. Dania
5. 2 gole

Marcin Głód (pracownik UM w Strzegomiu):

1. Polska
2. Wygra mistrzostwa
3. Robert Lewandowski (Polska)
4. Finlandia
5.	6	goli

Wiesław Witkowski (zastępca burmistrza Strzegomia):

1. Francja
2. Przegra w finale
3. Kylian Mbappe (Francja)
4. Rosja
5. 5 goli

robert Bubnowicz (trener IV-ligowej drużyny AkS Granit 
Strzegom S.A.):

1. Francja
2. Odpadnie w 1/4 finału
3. Karim Benzema (Francja)
4. Polska

5. Liczba goli Roberta zależy 
od tego, czy nasza reprezen-
tacja zrobi niespodziankę 
w turnieju

jerzy kościk (pracownik UM w Strzegomiu):

1. Francja
2. Odpadnie w ćwierćfinale
3. Karim Benzema (Francja)
4. Ukraina
5. 4 gole

Wioletta Urban-Smagłowska (naczelnik Wydziału kultury, 
Sportu i promocji w UM w Strzegomiu):
1. Portugalia
2. Odpadnie w ćwierćfinale
3. Robert Lewandowski (Polska)
4. Ukraina
5. 7 goli

Ewa kotowicz (nauczyciel wychowania fizycznego  
w pSp nr 2 w Strzegomiu):
1. Holandia
2. Nie wyjdzie z grupy
3. Cristiano Ronaldo (Portugalia)
4. Ukraina 
5. 3 gole

Tomasz Wanecki (pracownik UM w  Strzegomiu, redaktor 
„Gminnych Wiadomości Strzegom”):
1. Włochy
2. Odpadnie w 1/8 finału
3. Romelu Lukaku (Belgia)
4. Dania
5. 5 goli

paweł Mosór (prezes OSir Sp. z o.o. w Strzegomiu):

1. Belgia
2. Zdobędzie brązowy medal
3. Harry Kane (Anglia)
4. Polska
5.	6	goli

robert kotowicz (nauczyciel wychowania fizycznego  
w pSp nr 4 w Strzegomiu):
1. Niemcy
2. Odpadnie w ćwierćfinale
3. Timo Werner (Niemcy)
4. Macedonia Północna
5. 2 gole

przemysław Stempniewicz (wiceprzewodniczący rady po-
wiatu Świdnickiego, nauczyciel wychowania fizycznego 
w LO Strzegom):

1. Belgia
2. Odpadnie w 1/8 finału
3. Romelu Lukaku (Belgia)

4. Ukraina
5. 2 gole
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iV liGa PiłkarSka – WSchód 
(AKS GRAnIT STRzeGoM S.A.))

klaSa a – GruPa WałbrZych i
(HeRbAPol STAnoWIce)

klaSa b – GruPa WałbrZych i
(AKS II STRzeGoM, SoKół KoSTRzA, UnIA JARoSzóW)

klaSa b –GruPa jelenia Góra i 
(HURAGAn olSzAny)

kolejne mecze w sezonie: Sokół Wielka 
lipa – akS 0:1, akS – bielawianka bielawa 
2:0, Sokół marcinkowice – akS 3:7

kolejne mecze w sezonie: 
Górnik Wałbrzych – herbapol 3:1,
herbapol – orzeł Witoszów 7:0

kolejne mecze w sezonie: Szczyt boguszów-Gorce – akS ii 
2:1, akS ii – Sparta Przełom Pastuchów 4:0, Sokół – iskra 
Witków Śląski 1:4, tęcza bolesławice – Sokół 2:0, unia – 
błękitni Słotwina 2:2, Zieloni ii mokrzeszów – unia 3:4

kolejne mecze w sezonie: 
huragan – kS 1946 ii chełmsko Śląskie 5:0, 
uran okrzeszyn – huragan 6:2

Poz. klub mecze Punkty

1. lechia Dzierżoniów 25 66

2. akS Granit Strzegom S.a. 26 62

3. bielawianka bielawa  26 61

4. MKP Wołów  26 52

5. Sokół Marcinkowice  26 44

6. Mechanik brzezina  26 42

7. Polonia Trzebnica  26 42

8. Moto Jelcz oława  25 41

9. Piast Żerniki (Wrocław)  26 41

10. Sokół Wielka lipa  26 40

11. Piast nowa Ruda  25 39

12. orzeł ząbkowice Śląskie  25 36

13. GKS Mirków/ Długołęka 25 33

14. nysa Kłodzko  25 28

15. lKS bystrzyca Górna  26 21

16. orzeł lubawka 25 20

17. Unia bardo 25 18

18. orzeł Prusice 26 7

19. Pogoń Pieszyce 26 1

Poz. klub mecze Punkty

1. Górnik Wałbrzych 20 60

2. MKS Szczawno zdrój 20 46

3. Górnik nowe Miasto Wałbrzych 20 44

4. herbapol Stanowice 20 41

5. zieloni Mokrzeszów 20 30

6. KS Walim 20 26

7. zagłębie Wałbrzych 20 26

8. Włókniarz Głuszyca 20 26

9. Podgórze Wałbrzych 20 26

10. zieloni Mrowiny 20 25

11. Górnik boguszów-Gorce 20 23

12. czarni Wałbrzych 20 23

13. Sudety Dziećmorowice 20 22

14. Unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 20 20

15. orzeł Witoszów 20 16

16. lKS Wiśniowa 20 7

Poz. klub mecze Punkty

1. akS ii Strzegom 18 49

2. Iskra Witków Śląski 18 48

3. MKS II Szczawno-zdrój 18 40

4. lKS Piotrowice Świdnickie 18 37

5. Szczyt boguszów-Gorce 18 36

6. KP McK Mieroszów 18 33

7. nysa Kłaczyna 18 26

8. Tęcza bolesławice 18 24

9. Sokół kostrza 18 20

10. Płomień Dobromierz 18 15

11. Sparta Przełom Pastuchów 18 13

12. błękitni Słotwina 18 11

13. unia jaroszów 18 10

14. zieloni II Mokrzeszów 18 3

Poz. klub mecze Punkty

1. Skalnik czarny bór 18 52

2. lesk Sędzisław 18 44

3. Amfibolit leszczyniec 18 41

4. orzeł II lubawka 18 34

5. orły lipienica 18 30

6. Husaria Grzędy 18 27

7. bóbr opawa 18 27

8. bolko bolków 18 25

9. Victoria czadrów 18 25

10. huragan olszany 18 21

11. lzS Janiszów 18 18

12. Uran okrzeszyn 18 13

13. KS 1946 II chełmsko Śląskie 18 8

14. Dragon Miszkowice 18 1
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PrACA DLA mIeSzKAŃCÓw

Jeżeli dana firma lub przedsiębiorstwo ma ofertę pracy dla mieszkańców gminy Strzegom, chętnie zamieścimy taką informację na łamach „Gminnych Wiadomości Strzegom”.  
Wszelkie oferty prosimy wysyłać na adres e-mailowy: biuletyn@strzegom.pl



12 28 maja 2021SZCZEPIENIA PRZECIWKo CoVID-19

P u n k t  d z i a ł a  –  b ę d z i e  l e p i e j
Punkt Szczepień Powszechnych w hali widowiskowo-sportowej oSir w Strzegomiu ruszył z 1-dniowym opóźnieniem (tj. 19 maja br.). Powodem była zmiana 
terminów dostaw oraz ograniczeniem ilości szczepionki johnson&johnson przez rządową agencję rezerw Strategicznych. dzień wcześniej strzegomski PSP 
wizytował wicewojewoda dolnośląski – jarosław kresa, który pozytywnie ocenił współpracę lokalnego samorządu ze Strzegomskim centrum medyczno-
diagnostycznym Sp. z o.o. jednocześnie wyraził nadzieję, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z możliwości zaszczepienia w Strzegomiu. 


