
Inwestycja powstaje przy 
bardzo dużym udziale środków 
Funduszu Dopłat udzielanych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Planowana war-
tość całej inwestycji wyniesie 
ok. 12,8 mln. zł, w tym wartość 
dotacji ponad 10 mln zł. Nie 
obyło się bez niespodzianek. 
– Podczas prowadzonych 
wstępnych prac przygotowaw-
czych pod budowę został znale-
ziony pocisk z czasów II wojny 
światowej. Po zawiadomieniu 
właściwych służb w niedłu-
gim czasie oddział sa-
perski zabrał pocisk do 
utylizacji. Z uwagi na 
niebezpieczeństwo 
znalezienia innych 
niewybuchów zleco-
no sprawdzenie całe-
go terenu inwestycji. 
Po uzyskaniu stosow-
nego raportu o  czysto-
ści terenu pod względem 
występowania materiałów 
niebezpiecznych wykonawca 
będzie mógł kontynuować pra-
ce – mówi Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 

i Za-
mówień Pu-

blicznych Urzędu Miejskie-
go w  Strzegomiu. W  efekcie, 

w  ramach inwestycji, 
powstanie 79  miesz-
kań socjalnych, w  tym 
6 mieszkań dla osób 
z niepełnosprawnościa-
mi. W jednym z szere-
gów domów powstaną 

też lokale usług socjal-
nych, tj. ogólnodostępna 

umywalnia, pralnia i stołów-
ka/świetlica. Przy budynkach 
zostanie też wykonany niewielki 
plac zabaw. Nowe osiedle przy 
ul. M. Konopnickiej ma powstać 
pod koniec 2022 r.
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oddaj krew!
Centrum Krwiodawstwa 
w Wałbrzychu apeluje o od-
dawanie krwi. Oddając krew, 
ratujesz życie i sprawiasz, że 
dzięki twojej decyzji ktoś bę-
dzie mógł obchodzić kolejne 
urodziny, przeżyć kolejne 
wakacje, cieszyć się życiem. 
 str. 4

Budowa ciągu  
do wieśnicy  
Trwają prace związane z bu-
dową ciągu pieszo-rowero-
wego na odcinku Strzegom 
– Wieśnica. Rozpoczęto 
właśnie roboty związane 
z układaniem obrzeży beto-
nowych, krawężników oraz 
budową wpustów ulicznych. 
 str. 9 

Cyfrowa 
wypożyczalnia
Użytkownicy biblioteki 
w  Strzegomiu mają dar-
mowy dostęp do ponad 
3,4 milionów publikacji ze 
wszystkich dziedzin wiedzy, 
również tych najnowszych, 
objętych ochroną prawa 
autorskiego. Wszystko to 
dzięki współpracy z Biblio-
teką Narodową. 
 str. 8

W dniach od 5.08. do 8.08. w Strzegomiu odbędzie 29. Między-
narodowy Festiwal Folkloru. W planie m.in. występy zespołów 
dolnośląskich, śniadanie na trawie oraz koncert Krzysztofa 
Cugowskiego. 

Zakończył się projekt „Poznajmy się bliżej – potyczki sąsiedz-
kie”, który był realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice w  partnerstwie z  LGD 
„Szlakiem Granitu”. Atrakcji nie brakowało. 

Trwają prace nad wykonaniem pomnika „Harcerska Lilijka – 
Harcerska droga w pomniku”. Na granitowej bryle znajdować 
się będzie harcerska lilijka dedykowana wszystkim harcerzom. 
Wykonawcą monumentu jest Jerzy Zysk. 

Festiwal Folkloru str. 6 – 7

Potyczki sąsiedzkie str. 9

Harcerska Lilijka str. 4

Osiedle przy ul. m. Konopnickiej pnie się w górę. Prace zakończą się w 2022 r. 

Będzie osiedle i droga

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Strzegom A Capella 

Powódź tysiąclecia 

„Ślad” znowu w mrągowie 

24 lata temu, w 1997 roku, w południowej i zachodniej Polsce 
doszło do wielkiej powodzi, która ze względu na swoje rozmiary 
została określona mianem powodzi tysiąclecia. Niestety, wielka 
woda nie ominęła także gminy Strzegom. Ucierpiało wówczas 
wiele domostw. To były trudne chwile dla strzegomian.

Trwa budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usłu-
gami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzego-
miu. Przypomnijmy, że w czerwcu br. gmina Strzegom podpisała umowę z wykonawcą robót. 

Gminne wiadomości

Równolegle z  budową osiedla domów mieszkalnych przy 
ul. M. Konopnickiej prowadzona będzie przebudowa drogi 
w ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Miodowej do ul. Parkowej. 
Przebudowa drogi na tym obszarze stała się niezbędna z uwagi 
na konieczność skomunikowania nowo zagospodarowywane-
go terenu. Na początku lipca podpisana została umowa z  wykonawcą na wykonanie 
tych robót. W ramach zadania, oprócz konstrukcji i nawierzchni drogi, zostanie wykona-
ne uzbrojenie w sieci wod-kan (niezbędne dla zasilenia nowego osiedla) oraz oświetle-
nie drogi. Nowo wybudowana droga zostanie wykonana w nawierzchni z kostki grani-
towej. Będzie wyposażona w elementy uspokojenia ruchu, tj. wyniesione przejścia dla 
pieszych. Od strony osiedla wzdłuż drogi zostaną wykonane liczne parkingi. Planowane 
koszty zadania to ok. 2,5 mln zł. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,5 mln zł. 

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników festiwalu 
Strzegom A Capella, którego pierwsza, ubiegłoroczna edycja, 
została tak dobrze przyjęta przez publiczność. W  tym roku 
koncerty w Bazylice Mniejszej odbędą się w dniach od 27.08. 
do 29.08. br. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat tego 
wydarzenia. To będzie wspaniałe muzyczne przedsięwzięcie.

Strzegomski zespół „Ślad” ponownie zaprezentuje się przed pu-
blicznością na Międzynarodowym Pikniku Country w Mrągowie. 
Koncert zespołu w ramach Pikniku Country zaplanowany został  
w piątek 23 lipca na godz. 19.30. Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku również mogliśmy wysłuchać koncertu „Śladu” w trakcie tego 
wydarzenia i spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem publiczności.
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Gminne wiadomości
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Gminne wiadomości
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z d j ę C I e  n u m e r u

wyprawa na ryby

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu wzięli udział w wyprawie na ryby. 
Niektórym szczęście dopisało, co prezentujemy na zdjęciu. Wszyscy podkreślali, że zaba-
wa była bardzo udana. 

Od pół roku uczestnicy przygotowywali się do swoich występów. efekty tej ciężkiej pracy były zdumiewające. Były brawa i zachwyty 

mieszkańcu, weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozbudowy gminnego systemu monitoringu! Twój głos jest ważny

Pokazali, że mają talent…
W ogródku przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Strzegomiu 
odbył się nietuzinkowy pokaz uczestników warsztatu. Chętni 
zaprezentowali swoje umiejętności w ramach konkursu „Mam 
Talent”. – Celem tego wydarzenia było wyłonienie trzech zwy-
cięzców prezentujących swoje możliwości artystyczne w różnych 
dziedzinach. Każda osoba występująca, przełamała w sobie tre-
mę przed publicznością, a nawet udało się zamienić rywalizację 
w dobra zabawę – mówi Sabina Kubacka, kierownik Warsztatu. 
– Jednocześnie chciałabym podziękować wszystkim, którzy 
wsparli to wydarzenie – dodaje Sabina Kubacka. Następny „Mam 
Talent” już za rok…

Prosimy o wskazanie miejsc na 
obszarze miasta lub terenach oko-
licznych sołectw, które powinny 
znaleźć się pod okiem nowych 
kamer. Biorąc udział w konsulta-
cji, można mieć realny wpływ na 
bezpieczeństwo naszej gminy. 

Swoje propozycje, uwagi 
i  spostrzeżenia można prze-
kazać, logując się na specjalnej 

platformie prezentującej KON-
SULTACJE SPOŁECZNE 
w  GMINIE STRZEGOM 
pod adresem https://strzegom.
konsultacjejst.pl/konsultacje-
spoleczne

WAŻNE: Przed zalogowa-
niem trzeba zarejestrować swoje 
konto, wpisując swoje dane 
osobowe. 

Następnie należy wypełnić 
formularz złożony z  trzech 
pytań:

1. Jaki obszar gminy Pan/Pani 
zamieszkuje?

2. Czy w  Pana/Pani opinii 
monitoring gminny jest 
potrzebny?

3. Gdzie Pana/Pani zdaniem 
powinny zostać zamonto-
wane dodatkowe kamery 
monitoringu? Proszę wskazać 
nowe miejsce lub wybrać 
istniejące w  interesującym 
Państwa obszarze.

Możliwe jest 
wybranie punk-
tów wyłącznie 
na terenie zde-
f i n i o w a n y c h 
obszarów. Mi-
nimalna liczba 
p u n k t ó w  d o 
wybrania – 1. 
M a k s y m a l n a 
liczba punktów 
do wybrania – 3.

N a  k o ń c u 
należy wysłać 
formularz. 

Wszystkich mieszkańców gminy Strzegom zachęcamy do wzięcia 
udziału w konsultacjach społecznych w związku z planowaną roz-
budową monitoringu na terenie gminy Strzegom. Konsultacje ru-
szyły 29 czerwca br. i potrwają do końca lipca (do godz. 23.00). 
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Granitowa Galeria słynie 
nie tylko ze swoich wyjąt-
kowych wyrobów, ale ostat-
nio także z  organizacji akcji 
„Uwolnij Książkę”. Każdego 
dnia znika kilka nowych ksią-
żek, a w ich miejsce pojawiają 
się nowe. Przypominamy, 
że Granitowa Galeria czyn-
na jest od poniedziałku do 
piątku w  godz. 11:00–17:00 
oraz w soboty w godz. 10:00–
13:00. Zapraszamy!

red

AKTUALNOśCI

– 1 lipca br. na terenie „FlowPar-
ku” przy ul. Świdnickiej bawiące się 
dziecko, opuszczając plac pozosta-
wiło hulajnogę. Hulajnoga czeka 
na odbiór pod tel. 74 8560 532.

***
– 3 lipca br. na placu zabaw przy 

ul. Czerwonego Krzyża opiekun 
dziecka zbyt mocno huśtał dziecko, 
co w rezultacie doszło do urwania 
się siedziska. Huśtawka następne-
go dnia została naprawiona.

***
– 7 lipca br. na terenie „Flo-

wparku” przy ul. Świdnickiej 
przebywała grupa młodzieży, 

która pomalowała pisakami urzą-
dzenia do ćwiczeń. Sprawa zo-
stała przekazana do Policji wraz 
z  zapisem monitoringu miej-
skiego oraz wizerunkami osób, 
które dopuściły się tego czynu. 
Koszt ponownego pomalowania 
murków itp. urządzeń wyceniono 
na 400 zł.

***
 – 8 lipca br. w Rynku na par-

kingu miało dojść do uszkodzenia 
pojazdu przez inny pojazd. Po 
zweryfikowaniu zapisów z  ka-
mer ustalono, że do uszkodzenia 
pojazdu doszło w innym miejscu.

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 

LIPIEC – SIERPIEŃ

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

25.07 –31.07. Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

 1.08 –07.08. Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

 8.08 –14.08. Królewska ul. Aleja Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

– Mnie przypadł zaszczyt 
reprezentowania gminy Strze-
gom. Już dziś zapraszam do 
Strzegomia w pierwszy week-
end września na połączone 
wydarzenia plenerowe. Od-
będzie się wówczas Święto 
Granitu Strzegomskiego po-
łączone z Dożynkami – mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. Nie zabraknie 
również Giełdy Minerałów, 
która ma już swoich wiernych 
odbiorców. Miłośnicy geotu-
rystki znajdą więc także coś 
dla siebie.

red

Strzegom jest w Koalicji Geoturystycznej. wspólna promocja to jedno z głównych zadań 

ważna współpraca
W  dniach od 2 do 4 lipca 
br. w  Lubaniu odbywał się 
3.Sudecki Festiwal Mine-
rałów. Podczas pier wsze-
go dnia festiwalu na scenie 
spotkali się burmistrzowie, 
wójtowie i prezydenci miast 
związanych z  wydobyciem 
i  obróbką kamienia i  mine-
rałów w celu podpisania po-
rozumienia o współpracy do-
tyczącej geoturystyki. 

Trwa przebudowa ul. Dą-
browskiego w  Strzegomiu. 
Z  tego powodu wprowadzona 
została tymczasowa organi-
zacja ruchu. Projekt organi-
zacji ruchu podzielony jest 
na sześć etapów w  związku 
z koniecznością wprowadzenia 
objazdów oraz skomunikowania 
ul. Dąbrowskiego z sąsiednimi 
ulicami i  dostosowany jest do 

planowanego zakresu robót 
budowlanych. Istotną zmianą 
w stosunku do normalnie obo-
wiązującego ruchu jest ,,odwró-
cenie ruchu” dla ul. Szkolnej dla 
1–3 etapu planowanej organiza-
cji ruchu, na co należy zwrócić 
szczególną uwagę. Utrudnienie 
na ul. Dąbrowskiego oraz uli-
cach przylegających potrwają 
do końca kwietnia 2022 r. 

Trwają prace związane z prze-
budową części drogi na odcinku 
od posesji ul. Kamienna 15 do 
zjazdu na Aleję Wojska Pol-
skiego. – Wykonane zostały już 
roboty ziemne polegające na 
korytowaniu jezdni. Wykona-
no ponadto konstrukcję drogi 
w  postaci stabilizacji cemen-
towo-piaskowej oraz kruszy-
wa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Ułożono nowy 
krawężnik granitowy na ła-
wie betonowej. Rozpoczęły się 
prace związane z  układaniem 
nawierzchni jezdni kostki gra-
nitowej. Przypominamy, że cały 

odcinek drogi który na chwilę 
obecną jest przebudowywany, 
jest zamknięty dla ruchu dro-
gowego – mówi Paweł Błyskosz 
z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi. 

Planowany termin zakończe-
nia zadania to 19 sierpnia br. 
Zadanie finansowane jest z bu-
dżetu gminy Strzegom. Koszt 
robót budowlanych wraz z nad-
zorem inwestorskim to około 
198 tys. zł. Wykonawcą robót 
budowlanych jest Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe ”STAŃ-
CZYK” S.j. ze Świebodzic.

dąbrowskiego do przebudowy

Prace na ulicy Kamiennej

Uczestnic y półkolo-
nii mieli okazję m.in. 
wziąć udział  w  cie-
kawych wycieczkach, 
warsztatach oraz zawo-
dach sportowych. Or-
ganizatorzy zapewnia-
ją, że nikt się nie nu-
dził i każdy znalazł coś 
dla siebie.

W  tym roku środki 
przyznane zostały To-
warzystwu Przyjaciół 
Dzieci Dolnośląski Od-
dział Regionalny – Koło 
Przyjaciół Dzieci „Co-
pernicus” (8 868,80 zł), 
Uczniowskiemu Klu-
b o w i  S p o r t o w e m u 
„ A k t y w n a  K o s t r z a” 
(12.590,00 zł ), Stowa-
rzyszeniu Pedagogów 
i  Psychologów Gminy 
Strzegom (10.271,00 
zł) oraz Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
nr 4 w  Strzegomiu „ 
Przyjaciele Czwórki” 
(16.000,00 zł). 

Pieniądze na wakacje
Gmina Strzegom, jak co roku, wsparła organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży

uwolnij książkę 
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Projekt zadania, w  ramach 
budżetu obywatelskiego, złożyła 
Anna Rudnicka-Kubiak, a jego 
wykonawcą jest strzegomski 
rzeźbiarz Jerzy Zysk. Pomnik 
ma już swoje miejsce posado-
wienia – będzie nim istnieją-
cy już cokół na terenie parku 
miejskiego przy ul. Kościuszki 
w  Strzegomiu. Strzegomscy 
harcerze od wielu lat czekali 
na swój symbol, tym bardziej 
że stanowią ważną cześć spo-
łeczności lokalnej. Mają swoje 

ideały, wartości i cele, do których 
zmierzają. – Lilijka jest sym-
bolem czystości – kompasem 
wyznaczającym tym młodym 
ludziom drogę, drogę wszyst-
kich harcerzy. W  dzisiejszych 
czasach, kiedy tak nisko cenione 
są wartości wśród młodzieży, 
pomnik ten być może natchnie-
niem niejednego młodego czło-
wieka, aby zostać harcerzem, 
harcerką – wskazuje pomysło-
dawczyni i  autorka pomnika 
Anna Rudnicka-Kubiak.

W ydARZENIA

Harcerze od lat czekali na swój symbol. uroczystość odsłonięcia pomnika nastąpi 4 września br. w ramach obchodów Święta Granitu 

Harcerska Lilijka 
Trwają prace nad wykonaniem pomnika „Harcerska Lilijka – 
Harcerska droga w pomniku”. Na granitowej bryle znajdować 
się będzie harcerska lilijka dedykowana wszystkim harcerzom. 

Sejmik województwa dol-
nośląskiego przyjął uchwałę 
przekazującą środki finan-
sowe na ochronę zabytków. 
Wśród obiektów, które otrzy-
mają dofinansowanie jest Pa-
rafia Św. Jana Chrzciciela 
w Jaroszowie.

Dotacją wysokości 40 tys. zł 
zostanie wsparty remont ratun-
kowy zabytkowej elewacji po-
łudniowej kościoła. Natomiast 

30 tys. zł przeznaczono na 
remont zabytkowej posadzki 
nawy głównej kościoła. Tego-
roczny nabór wniosków trwał 
od 15 do 28 czerwca. W tym 
czasie złożono ich 308 na łącz-
ną kwotę oczekiwanych dotacji 
przekraczającą 39 mln złotych. 
Wymogi formalne konkursu 
spełniło 213 wniosków, a do-
finansowanie trafi ostatecznie 
do 93 wnioskodawców. 

dotacja dla parafii

Na  z a p r o s z e n i e  d r u h ó w 
z  Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Jaroszowie człon-
kowie Związku Strzeleckie-
go oddział Strzegom wzięli 
udział we wspólnym szkole-
niu z zakresu ratownictwa. 

– Podczas zajęć członko-
wie naszego oddziału mogli 
zapoznać się ze sprzętem do 
ratownictwa technicznego 
LUKAS używanym przez 
druhów OSP podczas ak-
cji ratunkowych na drodze. 
Następnie poznali metody 
wyciągania osoby poszkodo-
wanej z pojazdu, także z wy-
korzystaniem deski ratunko-
wej – relacjonują strzelcy. Pod 
okiem ratownika medycznego 
strzelcy mieli okazję przypo-
mnieć sobie procedurę RKO 
u osób dorosłych, dzieci i no-
worodków, dowiedzieć się co 
to triage, a także nauczyć się 
jak prawidłowo zakładać sta-
zę, usztywniać złamane koń-
czyny, a także jak postępować 
w wypadku zadławienia.

red

Strzelcy na szkoleniu
Młodzież poznała metody wyciągania osoby poszkodowanej z pojazdu z wykorzystaniem deski ratunkowej

Pomimo ogromnego postę-
pu medycyny, jak dotąd nie 
udało się wytworzyć substan-
cji, która zastąpiłaby ludzką 
krew. Jedynym jej źródłem 
są ludzie, którzy dzielą się 
nią bezinteresownie. Od-
dając krew ratujesz życie 
i sprawiasz, że dzięki Twojej 
decyzji  ktoś będzie mógł 
obchodzić kolejne urodziny, 
przeżyć kolejne wakacje, cie-
szyć się życiem. Regionalne 
Cent r um Kr wiodaws twa 
i  Krwiolecznictwa w  Wał-
brzychu zaopatruje w  krew 
i jej składniki 20 podmiotów 
leczniczych. Odpowiednia, 

stała rezerwa krwi to bez-
pieczeństwo nas wszystkich, 
gdyż nigdy nie wiadomo, 
w  jakim momencie będzie-
my zmuszeni sami z  niej 
skorzystać. Zapraszamy do 
oddawania krwi w Wałbrzy-
chu oraz na naszych ekipach 
wyjazdowych. Harmonogram 
ekip wyjazdowych dostępny 
jest na stronie www.rckik.
wa lbrz ych.p l . Najb l iż sza 
zbiórka kr wi  w  Strzego-
miu zaplanowana została 
na 26 lipca br. Szczegóły na 
plakacie. 

red

Krew potrzebna jest codziennie
Na wakacje zapotrzebowanie na krew wzrasta, a ilość dawców maleje. Dlatego zachęcamy wszystkich do oddawania krwi właśnie teraz

Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu apeluje: Nie prze-
chodź obojętnie obok Centrum Krwiodawstwa, zabierz ze 
sobą przyjaciół i przyjdź do nas! Trwają wakacje. dla wielu 
jest to czas wyczekiwany, pełen radości i wytchnienia. dla 
krwiodawstwa jest to czas najtrudniejszy! 
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Środki na remont i moderni-
zację będą pochodzić z  „Rzą-
dowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych” (ok. 2 mln zł) 
i  z budżetu gminy. Cały teren 
jest oczyszczany. Odnawiane 
są także mury. Teren będzie 
zaopatrzony w  wodę i  prąd. 

Pojawią się nowe ścieżki, mała 
architektura, toalety i nowe na-
sadzenia, zamontowany zosta-
nie monitoring. Nasadzona już 
została winorośl, która stanowić 
będzie prawdziwą ozdobę tego 
miejsca. 

red

W ydARZENIA

Atrakcją Fortu Gaj będzie fontanna i miejsce na ognisko i grilla. dopełnieniem będą ławki, stolik kamienny, stojaki na rowery, kosze i tablice informacyjne 

Fort Gaj zmienia oblicze…
Trwa intensywna przebudowa Fortu Gaj w  Strzegomiu. 
Koszt rewitalizacji I etapu wyniesie blisko 4,5 mln zł. Termin 
realizacji to koniec września br. Strzegomianie już wiele lat 
czekają na rewitalizację Fortu Gaj, który był jednym z ulu-
bionych miejsc dla wielu pokoleń mieszkańców. 

Dotychczas odbyły się dwie 
wycieczki w ramach cyklu „Po-
znaj gminę Strzegom”. Uczest-
nicy zwiedzili już Wzgórza 
Strzegomskie oraz Gęsie Góry, 
by na koniec dotrzeć do Muze-
um Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
Następnie poznali Morawę i jej 
pałac, park i  stadninę koni, 
Wzgórza Jaroszowskie z  wy-
jątkowymi formacjami skalny-
mi „Diabelska Kołyska” oraz 

piękne „Jaroszowskie Lalaria”, 
czyli szlak trzech kapliczek 
przydrożnych.

 – Cudowna pogoda, swo-
bodne tempo i miła atmosfera 
to atuty tej aktywnej formy 
poznawania naprawdę urokli-
wych zakątków gminy Strze-
gom – mówią strzegomianie. 
Następna wycieczka zaplano-
wana została na 31 lipca br. 
Zapraszamy! 

 Strefa Chilloutu
Zapraszamy do Strefy Chil-

loutu, która znajduje się na 
Plantach Miejskich pomię-
dzy ulicami Dolną a  Krótką 
w  Strzegomiu. Świetna relak-
sacyjna muzyka, zdrowa woda 
wygodne leżaki i odrobina cie-
nia strzegomskich drzew to 
sposób, aby przetrwać dzisiejsze 
upały. Z  leżaków na Plantach 
można korzystać od wtorku do 
czwartku w godzinach od 10.00 
do 18.00. Natomiast w weeken-
dy przy baszcie przy estakadzie 
w godzinach od 10.00 do 18.00. 
Leżaki świetnie się sprawdziły 
w  trakcie seansu w  kinie ple-
nerowym, które jest kolejną 
z nowych atrakcji kulturalnych 
Strzegomia. 

Dodajmy, że leżaki będą do-
stępne jedynie przy dobrej 
pogodzie.

Zwiedzanie podziemi jest 
interesującym przeżyciem 
i  możliwością dowiedzenia 
się wielu ciekawych rzeczy 
związanych z ich powstaniem. 
Jest to idealne miejsce dla 
miłośników historii i nowych 
wrażeń. Kolejny punkt to 
rynek ze starymi kamienicz-
kami i  pięknym ratuszem. 
– Duże wrażenie zrobił na 
nas most gotycki, który jest 
najstarszym tego typu mostem 
w  Polsce. Miejscem wartym 
zobaczenia w  Kłodzku jest 
także Park Miniatur Minie-
uroland – opowiadają uczest-
nicy wycieczki. Seniorzy mogli 
pooglądać miniatury słynnych 
budowli z  Polski, Europy 
i  Świata. Zakątki malowni-
czego arboretum zachęcają 

do przyjemnego odpoczyn-
ku. W  środku cudnie, kolo-
rowo, spokojnie, ciekawie, 

z  głośników wybrzmiewała 
spokojna, relaksująca muzyka.

red

Seniorzy na wycieczce
5 lipca br. odbyła się kolejna wycieczka Klubu Seniora z Jaroszowa

– Tym razem odwiedziliśmy Kłodzko. Pierwszy punktem zwiedzania była Twierdza Kłodzka, 
która jest wyjątkowym zabytkiem nowożytnej architektury militarnej, wciąż jeszcze pełnym ta-
jemnic. dodatkową atrakcją twierdzy są podziemne korytarze – relacjonują seniorzy. 

Piesze wycieczki po okolicy
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Co się będzie działo na mFF w Strzegomiu?
05.08., godz. 20.00 – świetlica wiejska w Kostrzy: otwarcie Izby Tradycji, koncert zespołów 
folklorystycznych Wieczór Narodowy;

06.08. 
godz. 10.00 – ogrody Bazyliki – śniadanie na trawie – spotkanie edukacyjno– folklorystyczne 
z udziałem dzieci ze strzegomskich przedszkoli oraz dzieci z dolnośląskich zespołów ludowych;
godz. 19.00 – Rynek Strzegom – Biesiada Folklorystyczna – Zespół Dziani, Pogwizdani, Kape-
la Kostomłocianie

07.08. godz.19.00 – hala sportowa OSiR w Strzegomiu – koncert poświęcony pamięci Janiny 
Kalicińskiej „Dziękujemy Ci Janeczko”

08.08.: 
godz. 7.00 – Rynek – audycja „Lista przebojów ludowych” Radia Wrocław;
godz. 10.00 – Bazylika Mniejsza – msza Św. z udziałem zespołów folklorystycznych;
godz.10.30 – Kościół Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej – msza św. z udziałem ze-
społów folklorystycznych;
godz. 12.00 – Rynek Strzegom – Rynek Świata – wspólny polonez, degustacja potraw 
regionalnych;
godz. 13.00 – planty miejskie – koncert zespołów ludowych;
godz. 20.00 – Rynek Strzegom – koncert Krzysztofa Cugowskiego

zespoły dolnośląskie zagrają w Strzegomiu! 
Tradycyjnie już w niedzielę festiwalową (8 sierpnia), na strzegomskich plantach odbędzie się 
Koncert Zespołów Dolnośląskich. W koncercie uczestniczyć będą zaprzyjaźnione zespoły lu-
dowe z terenu Dolnego Śląska, a będzie ich w tym roku ponad dwadzieścia. Swój dorobek arty-
styczny zaprezentują między innymi: „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa, „Koniczynka”, „Ale 
babki” z Witoszowa, „Kądziołeczka” z Lutomii Dolnej, „Krukowianie”, „Lubin” z Lubina, „Roz-
toka” z Rudnej, „Sybiracy i Kresowianie” z Jeleniej Gór, „Przyjaciółki” z Niedźwiedzic, „Woj-
cieszowianki” z Wojcieszowa, „Złote nutki” z Przedwojowa, „Lipowianie” z Lipy, „Marzenie” 
z Roszyc, „Sąsiadeczki”, „Cicha woda” z Udanina, „Bolkowianie” z Bolkowa, „Kapela Herbu-
tów” z Tomisławia, „Kukułeczki” z Pogwizdowa, Świebodziczanie.

Gminę Strzegom reprezentować będą: 

zespół Folklorystyczny „Goczałkowianie” z Goczałkowa
Zespół rozpoczął działalność 
artystyczną w 1974 roku przy 
kole gospodyń wiejskich. Za-
łożycielką i wieloletnia kie-
rowniczką zespołu była Anna 
Sawicka. W historię zespołu 
wpisało się także wielu innych 
pasjonatów folkloru. To wła-
śnie Anna Sawicka, Jan Rymar, 
Michalina Madej, Celina Du-
dyk, Jan Telka przez lata dba-
li o dorobek artystyczny i kre-
owali wizerunek zespołu. „Go-
czałkowianie” to zespół liczą-
cy obecnie kilkanaście osób, 
w tym również dzieci. Repertuar zespołu jest zróżnicowany. Znajdują się w nim piosenki zarów-
no biesiadne, ludowe, jak i religijne. Zespół w swojej ponad 40 – letniej historii może poszczycić 
się licznymi koncertami w gminie Strzegom, regionie, jak również na terenie kraju. Wielokrot-
nie gościł na antenie Polskiego Radia Wrocław oraz w Telewizji Polskiej we Wrocławiu. W roku 
2015 zespół zorganizował pierwszą edycję Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Babie lato 
na ludowo”, do udziału w którym zaprosił zaprzyjaźnione zespoły z Dolnego Śląska. Z okazji 
40 – lecia działalności artystycznej Zespołu Folklorystycznego „Goczałkowianie” wydana zo-
stała ze środków gminy Strzegom płyta „Na ludową nutę”. Opiekę merytoryczną nad zespo-
łem sprawuje Strzegomskie Centrum Kultury, a wsparcie finansowe zapewnia gmina Strzegom.  
Od roku 2017 kierownikiem zespołu jest jego wieloletni członek Andrzej Herbik.

zespół Folklorystyczny „Olszaniacy” z Olszan
Zespół działa od roku 1995. 
W swoim repertuarze posia-
da piosenki ludowe, religijne 
i biesiadne. Przez ponad 20 
lat swojego istnienia zespół 
prezentował swój dorobek 
artystyczny na licznych festi-
walach, przeglądach nie tylko 
w gminie Strzegom, ale rów-
nież w regionie i na terenie 
całego kraju, zdobywając licz-
ne nagrody i wyróżnienia. Naj-
ważniejsze osiągnięcia zespołu 
to I miejsce na Przeglądzie Pieśni Ludowych w Lubaniu w roku 2008 oraz I miejsce w Pustko-
wie Żurawskim w roku 2009. W roku 2010 „Olszaniacy” wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeź-
dzie Kół i Organizacji Rolniczych w Warszawie, podczas którego wystąpili w Sali Kongresowej.
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W 2012 r. zespół brał udział w zimowej edycji Ludowej Listy Przebojów Radia Wrocław, zdo-
bywając II miejsce. Zespół jest organizatorem cyklicznego wydarzenia „Przegląd pieśni religij-
nej w hołdzie Janowi Pawłowi II”, do udziału w którym zapraszane są zespoły folklorystycz-
ne z terenu Dolnego Śląska oraz imprezy środowiskowej – Balu Seniora z okazji Dnia Seniora. 
Ze środków gminy Strzegom została wydana płyta „Na ludową nutę”. Kierownikiem zespołu 
jest Zofia Cholewa.

zespół wokalno-muzyczny „retro” ze Strzegomia
Początki zespołu wokalno mu-
zycznego „Retro” sięgają 2002 
roku. Pierwszym kierowni-
kiem i dyrygentem zespołu zo-
stał Leszek Cisoń. Zespół po-
czątkowo jako chór występo-
wał jedynie na imprezach or-
ganizowanych przez Rejono-
wy Zarząd Związku Emery-
tów, Rencistów i  Inwalidów 
w Strzegomiu, potem w ca-
łej gminie i Polsce. Obecnie 
jest zespołem wokalno – mu-
zycznym „Retro”, liczy 21 osób: emerytów i rencistów. W swoim repertuarze zespół posiada 
piosenki biesiadne, ludowe, góralskie, lwowskie oraz pieśni sakralne, które zostały zapisane 
na płytach cd i dvd. Zespół śpiewał w wielu sanktuariach: w Licheniu, Krakowskich Łagiewni-
kach, w Zakopanem na Krzeptówkach. Występował w przeglądach, festiwalach i w imprezach 
okolicznościowych. Wzbogacał śpiewem uroczystości świeckie i kościelne. Brał udział w Liście 
Przebojów Ludowych Radia Wrocław (2007 r.). Odwiedził schronisko ludzi bezdomnych Brata 
Alberta w Świdnicy i Dom Pomocy Społecznej w Jaworze. Od roku 2010 kierownikiem Zespo-
łu jest Barbara Śmiatacz, a akompaniatorem Piotr Gmyrek, następca Jana Kołodyńskiego i Ka-
zimierza Juszczyka. Obecnie zespół prowadzi swoją działalność w Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel”, gdzie posiada swoją siedzibę od 2006 roku. 



7kultura

To oni wystąpią w Strzegomiu! 
W trakcie tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru przed publicznością zaprezentują się zespoły: „Kostrzanie”, „Mogilanie”, „Pnioki”, „Śwarni Łojce” oraz „Krakowiacy 
Ziemi Brzeskiej”. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem grup. Warto dodać, że w Strzegomiu wystąpią również licznie zespoły dolnośląskie, na których występy również zapraszamy.

XXIX Międzynarodowy    Festiwal Folkloru

Zespół Folklorystyczny „Kostrzanie” 
„Kostrzanie” są zespołem folk-
lorystycznym, który powstał 
w 1975 roku na wniosek Ko-
ła Gospodyń Wiejskich w Ko-
strzy. Założycielkami zespołu 
były Natalia Łęska i Maria Wdo-
wiec, a pierwszymi instruktora-
mi zespołu zostali Maria Skiśle-
wicz i Zbigniew Strzelecki.
Członkowie zespołu w większo-
ści są mieszkańcami Kostrzy. Do 
zespołu należą również dzieci 
z gminy Strzegom, które chętnie 
biorą udział w próbach i uczest-
niczą w wyjazdach na koncer-
ty, festiwale i przeglądy. Zespół 
Folklorystyczny „Kostrzanie” 
kładzie duży nacisk na swój arty-
styczny rozwój poprzez eduka-
cję kulturalną dzieci i młodzieży. 
W skład zespołu, wraz z wystę-
pującymi i kapelą, wchodzi ok. 
80 osób. Zespół działa pod opie-
ką Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Tańce i śpiewy okolicz-
nościowe i religijne wykonywa-
ne przez „Kostrzan” wywodzą 
się z wielu różnych regionów 
polski, m.in. dolnośląskiego, lu-
belskiego, krakowskiego, łowi-
ckiego, rzeszowskiego.
Zespół posiada certyfikat CIOF 
oraz jest organizatorem Między-
narodowego Festiwalu Folkloru 
odbywającego się pod auspicja-
mi CIOFF. Obecnie kierowni-
kiem Zespołu Folklorystyczne-
go „Kostrzanie” jest Józef Her-
nik, a kierownikiem muzycznym 
Sławomir Glinkowski.

Zespół Regionalny „Mogilanie” 
Zespół Regionalny „Mogi-
lanie” powstał w Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Mogi-
lanach w 1984 roku. Inicja-
torami jego utworzenia by-
li Krzysztof Musiał (ówczesny 
dyrektor Ośrodka Kultury), 
Jerzy Rogala i Kazimierz Kró-
lik. Pierwszymi członkami ze-
społu zostali mieszkańcy Mo-
gilan, osoby związane z chó-
rem parafialnym i Klubem Rol-
nika. Jest to zespół wielopo-
koleniowy, w dotychczaso-
wym okresie swojej działalno-
ści członkami zespołu było po-
nad 150 mieszkańców Mogilan 
i okolic, a w samym 2010 r. li-
czył 40 osób. Od początku 
swojego istnienia zespół pie-
lęgnuje folklor muzyczny i taneczny z okolic Mogilan. W swoich występach starają się jak naj-
wierniej pokazywać na scenie obrzędy i zwyczaje swojej podkrakowskiej wsi. Na program ze-
społu składają się widowiska pokazujące zwyczaje i obrzędy wsi podkrakowskiej – w szczegól-
ności Mogilan i najbliższej okolicy, (Wesele Mogilańskie, Dożynki, Comber Babski, czy Zabawa 
w Karczmie. Autorką wszystkich widowisk była Janina Kalicińska, a kierownikiem artystycznym 
i choreografem Marek Harba-
czewski. Aktualny skład ka-
peli odzwierciedla tradycyjny 
zestaw instrumentów dawnej 
muzyki krakowskiej (heligon-
ka, skrzypce, klarnet, trąbka, 
basy trzystrunowe). W 1999 
roku Zespół Regionalny „Mo-
gilanie” został przyjęty w po-
czet członków Polskiej Sek-
cji CIOFF. Największym wy-
darzeniem w historii Zespołu 
był występ dla Ojca Świętego 
Jana Pawła II na Placu św. Pio-
tra w Watykanie.

Zespół Regionalny „Pnioki” 
i „Śwarni Łojce” 
Szkolny Dziecięcy Zespół Re-
gionalny „Pnioki” powstał 
w 2005 r. z inicjatywy dyrek-
torki szkoły, Haliny Gocal, któ-
ra obecnie jest kierownikiem 
zespołu oraz instruktorki tań-
ca, Marii Wójtowicz. Nato-
miast w 2012 roku, utworzo-
ny został dorosły zespół Regio-
nalny „Śwarni Łojce”. Zespo-
ły działają przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II Sadek
-Kostrza w Sadku. Członkami 
Zespołu „Pnioki” są uczniowie 
szkoły, a w zespole regionalnym „Śwarni Łojce” występują rodzice i dziadkowie uczniów jak 
i również absolwenci. Zespoły kultywują tradycje, śpiewy, tańce, obrzędy, zwyczaje oraz gwarę 
Lachów Szczyrzyckich. W swoich występach i programach artystycznych towarzyszy im trady-
cyjna muzyka lachowska, w skład której wchodzą skrzypce, prym, basy, klarnet, czy trąbka. 

Zespół Regionalny Krakowiacy Ziemi Brzeskiej 
Zespół Regionalny Krakowia-
cy Ziemi Brzeskiej powstał 
w roku 1967. Utworzyli go na-
uczyciele – dzieci i wnuki ro-
dowitych mieszkańców Brze-
ska, Wierzchosławic, Zabo-
rowa, Szczurowej, Strzelec 
Wielkich, Borzęcina i Wojni-
cza, miejscowości o bogatym 
i żywym folklorze, kultywu-
jących tradycje Krakowiaków 
Wschodnich. Jego repertuar 
oparty jest na folklorze krako-
wiaków wschodnich z Zabo-
rowa, Szczurowej, Borzęcina 
i Wokowic. Kierownikiem ze-
społu jest Helena Jewuła, cho-
reografem Stanisława Stolarz, 

a kierownikiem kapeli Michał Pastuch. Zespół w swoim re-
pertuarze ma tańce Krakowiaków Wschodnich, których źród-
łem jest Zaborów oraz tradycyjne Wesele Zaborowskie, Bab-
ski Comber, czy Zalecanki. Swoje programy prezentuje na te-
renie Polski. Zespół koncertował także za granicą: w Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Francji, Finlandii i na Węgrzech. Ma koncie 
wiele nagród, m.in. Nagrodę Kolberga. Zespół jest członkiem 
Stowarzyszenia – Polska Sekcja CIOFF.
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– Użytkownicy biblioteki 
w Strzegomiu mają już moż-
liwość darmowego dostępu do 
ponad 3,4 milionów publikacji 
ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
również najnowszych, objętych 
ochroną prawa autorskiego 
– mówi Regina Puczka, dy-
rektor strzegomskiej biblioteki. 
Jak to możliwe? 

Strzegomska biblioteka przy-
stąpiła do współpracy z Biblio-
teką Narodową w ramach cy-
frowej wypożyczalni publikacji 
naukowych ACADEMICA. 

System Academica umoż-
liwia studentom i  uczniom 
dostęp do literatury naukowej 
i popularnonaukowej (książek 
i  artykułów z  czasopism) po-
trzebnej w procesie kształcenia 
oraz przygotowywaniu prac 
licencjackich i  magisterskich. 

Ponad 3,4 miliony zeskanowa-
nych publikacji jest dostępnych 
od razu po zalogowaniu. Co-
dziennie Biblioteka Narodowa 
dołącza około 2 tysięcy no-
wych. Publikacje niechronione 
prawem autorskim są dostępne 
dla każdego użytkownika in-
ternetu bez ograniczeń. Z pu-
blikacji chronionych prawem 
autorskim można korzystać 
jedynie na miejscu w  biblio-
tece po zalogowaniu się na 
specjalnie przeznaczonym do 
tego celu terminalu. Termi-
nal systemu ACADEMICA 
dostępny jest  w  czyte lni 
w  Strzegomiu w  godzinach: 
poniedziałek – czwartek: 9:00–
17:00, piątek od 9:00–15:00 
(sobota, niedziela nieczynne). 
Szczegóły dotyczące projektu: 
www.academica.edu.pl. 

KULTURA

do fotografii należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie

młodym okiem

Zadaniem konkursowym jest 
samodzielne wykonanie jednej 
fotografii w dowolnym cyfro-
wym formacie i przesłanie jej 
do dnia 15 sierpnia 2021 r. na 
adres biuletyn@strzegom.pl. 

W  terminie od 17 do 31 
sierpnia 2021 r. fotografie 
wraz z opisami zamieszczone 
zostaną na stronie Facebook 
Gminy Strzegom i  poddane 
zostaną ocenie użytkowników 
Facebooka – zdjęcia z najwięk-
szą liczbą polubień otrzymają 
nagrody rzeczowe za zdoby-
cie: I, II i  III miejsca. Każdy 
uczestnik konkursu otrzyma 
wyróżnienie za udział w kon-
kursie – zestaw promocyjny 
zawierający: kubek, magnesy, 
folderki, mapy i pocztówki.

Rozstrzygnięcie konkursu 
oraz wręczenie wyróżnień i na-
gród nastąpi w dniu 4 września 
2021 roku w  ramach Święta 
Granitu Strzegomskiego. 

Informacje dodatkowe:
Fotografie zgłoszone do 

Konkursu muszą stanowić 
własność autora w  wieku od 
7 do 18 lat.

Fotografie muszą być opisane 
danymi: imię, nazwisko i wiek 
autora / nazwa fotografowane-
go obiektu lub miejsca / numer 
telefonu, adres poczty email ro-
dzica lub opiekuna prawnego. 

Do fotografii należy do-
łączyć zgodę rodzica/opie-
kuna prawnego na udział 
w konkursie.

Przekazanie fotografii jest 
jednoznaczne z akceptacją za-
sad konkursu i równoznaczne 
ze zgodą na upublicznianie 
wizerunku sfotografowanych 
osób.

Uczestnicy konkursu wyra-
żają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Or-
ganizatora konkursu w  celu 

jego organizacji i  promocji. 
Administratorem danych oso-
bowych przetwarzanych na 
potrzeby niniejszego Konkur-
su jest Burmistrz Strzegomia 
– Urząd Miejski Rynek 38, 
58 – 150 Strzegom. 

Szczegółowych informacji 
na temat Konkursu udzielają 
pracownicy Wydziału Kultury, 
Sportu i  Promocji Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu, 
tel . 74 8560 555, e-mail : 
biuletyn@strzegom.pl.

Cyfrowa wypożyczalnia

1 sierpnia br. o godz. 11.00 w Strzegomskim Centrum Kultury odbędzie się konferencja pod-
sumowująca biennale rzeźby w granicie. W trakcie spotkania dowiemy się m.in. jaka jest ro-
la kształtu w tworzeniu dzieł sztuki oraz jak przebiegał plener rzeźbiarski i jakie są jego efekty. 
Tego samego dnia o godz. 15.00 otwarta zostanie wystawa rzeźb. Zapraszamy!

Kształt, czyli zakończenie biennale rzeźby

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Acade-
mica to wynik realizacji projektu Biblioteki Narodo-
wej we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej 
oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Burmistrz Strzegomia zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy 
Strzegom, w wieku od 7 do 18 lat, do udziału w konkursie foto-
graficznym „Młodym okiem”. Tematem fotografii powinny być 
obiekty, krajobrazy i urokliwe miejsca gminy Strzegom, na tle 
których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób. Fo-
tografie powinny w ciekawy sposób prezentować walory gmi-
ny Strzegom.

Fot. pixabay
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26 czerwca br. w parku przy 
świetlicy wiejskiej zgroma-
dzili się mieszkańcy dwóch 
wsi – Stanowic i  Międzyrze-
cza, którzy skorzystali z wielu 
przygotowanych atrakcji. Była 
prezentacja prac w przeprowa-
dzonych konkursach, ich ocena 
i  wręczenie nagród. – Odbyły 
się także konkursy sportowo
-sprawnościowe z  nagrodami. 
OSP Stanowice zaprezentowa-
ło zgromadzonym swój sprzęt. 
Przygotowano także wystawę 
starych zdjęć wsi Stanowice. 
W trakcie imprezy można było 
także spróbować smacznych po-
traw i ciast. Dobra zabawa trwa-
ła do późnych godzin – relacjo-
nuje Piotr Szmidt, radny Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu oraz 
mieszkaniec Stanowic. Warto 
dodać, że w  ramach projektu 
odbyły się także warsztaty eko-
logiczne oraz konkurs wiedzy 
o Stanowicach i Międzyrzeczu. 

Zakończył się projekt „Po-
znajmy się bliżej – potyczki 
sąsiedzkie”, który był reali-
zowany przez Stowarzysze-
nie Mieszkańców na Rzecz 
Rozwoju Wsi S tanowice 
w partnerstwie z LGd „Szla-
kiem Granitu”. 

WSIE 

w trakcie imprezy można było m.in. spróbować smacznych potraw i ciast. zabawa trwała do późna 

Potyczki sąsiedzkie za namiGoczałków już niebawem 
będzie miał drogę dojazdową 
do gruntów rolnych. Przebu-
dowana zostanie droga przy 
ul. Parkowej. Inwestycja będzie 
składała się z  dwóch zadań. 
W  ramach I  etapu przebudo-
wane zostaną: droga, chodniki 
i  zjazdy oraz sieć kanalizacji 
deszczowej. Obecnie prze-
budowana droga posiada na-
wierzchnię z kostki kamiennej 

i częściowo z kruszywa łamane-
go, a na ostatnim odcinku jest 
drogą gruntową. To zadanie jest 
współfinansowane ze środków 
województwa dolnośląskiego. 
W  ramach drugiego zadania 
natomiast przebudowana zo-
stanie droga, która obecnie jest 
drogą gruntową o nawierzchni 
z kruszywa łamanego. Przedsię-
wzięcie zostanie ukończone do 
listopada br.

W  niedzielę 11 lipca br. 
w Rogoźnicy odbyło się uro-
czyste powitanie nowego pro-
boszcza parafii p.w. Matki Bo-
żej Różańcowej, którym został 

ksiądz Paweł Łabuda. Księdza 
przywitała cała społeczność 
miejscowości oraz ksiądz pra-
łat Marek Babuśka.

red

Goczałków z nową drogą

Powitali nowego proboszcza

Realizowane prace stanowią 
kontynuację uprzednio wyko-
nanego odcinka ciągu pieszo
-rowerowego w  Strzegomiu 
oraz w  Wieśnicy. Wartość 

realizowanych robót dla II etapu 
to około 1 milion 100 tysięcy zło-
tych. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to 30 wrzesień 
br. Zadanie jest realizowanie na 

podstawie porozumienia z Wo-
jewództwem Dolnośląskim, gdyż 
znajduje w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 374. Gmina Strzegom 
dofinansowuje inwestycję w wy-
sokości 55%. Po zakończeniu 
zadania powstanie ciąg pieszo
-rowerowy o  długości około 
1300 metrów i szerokości 3,5 mb, 
a tym samym połączona zostanie 
Wieśnica ze Strzegomiem. Po 

wykonaniu prac z branży sanitar-
nej w końcówce ubiegłego roku 
w bieżącym roku wykonano mie-
dzy innymi: roboty ziemne, w tym 
skarpowanie, stabilizację oraz 
podbudowę właściwą z kruszywa 
łamanego. Rozpoczęto prace 
związane z układaniem obrzeży 
betonowych, krawężników oraz 
rozpoczęto prace związane z bu-
dową wpustów ulicznych. 

do wieśnicy pieszo i rowerem
– Wreszcie będzie można do Wieśnicy bezpiecznie dotrzeć pieszo – cieszą się mieszkańcy

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

Trwają prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na 
odcinku Stzregom – Wieśnica, realizowanego w ramach zadania 
inwetycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w za-
kresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strze-
gom – Wieśnica – etap II”. 
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zawody odbyły się w jednej konkurencji – wyciskaniu sztangi rAw na ławce poziomej

Organizatorem turnieju 
był Klub Sportowy „Start ” 

Strzegom, który od wielu lat 
popularyzuje sporty siłowe 

i  ogólną aktywność fizyczną 
wśród mieszkańców regionu. 

Całość oceniała komisja 
sędziowska przy asyście ob-
sługi technicznej. Zwycięz-
cami w  klasyfikacji końco-
wej okazali się zawodnicy 
reprezentujący:

1. miejsce – Klub Sportowy 
„Relax” z Kamiennej Góry

2. m i e j s c e  –  L Z S  K S 
Olszanka-Pogorzela

3. miejsce – Klub Sportowy 
„Start” Strzegom
Gratulujemy!

red

wyciskali sztangę! 

Zapraszamy na strzegomskie 
baseny, gdzie organizowane 
są nocne pływania. Odbywają 
się one raz tygodniu, we środy, 
w godzinach od 21.00 do 23.00. 
Z tej formy atrakcji będzie moż-
na skorzystać do końca sezonu 
letniego. Dodajmy jeszcze, że 

kąpiele w porze nocnej uprzy-
jemnia podświetlana niecka 
basenu, jak również wszystkie 
inne udogodnienia, jakie ofe-
ruje kompleks basenów letnich. 
Przypomnijmy, że duży basen 
ma wymiary 50 m długości 
i 20 m szerokości. 

Popływaj nocą
Klub Sportowy „Relax” z Kamiennej Góry, LZS KS Olszanka

-Pogorzela i  Klub Sportowy „Start” Strzegom zwycięzcami 
Amatorskiego Turnieju drużynowego w Wyciskaniu Sztangi 
RAW na Ławce Poziomej. Zawody odbyły się 3 lipca br. na 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. 
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Przypominamy, że do 30 wrześ-
nia br. prowadzony jest Narodowy 
Spis Powszechny. Obowiązkową 
formą jest samospis internetowy. 

Metoda uzupełniająca to spis 
przez telefon, na infolinii spi-
sowej lub wywiad z  rachmi-
strzem. Rachmistrz będzie 

dzwonił z  numeru telefonu 
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. 
Rachmistrzowi nie możesz od-
mówić realizacji spisu.

narodowy Spis Powszechny

uwaga, audyt!

Czy czujesz się związany z miej-
scem z którego pochodzisz? Czy 
podoba Ci się otoczenie w któ-
rym mieszkasz? Zapraszamy 
do wzięcia udziału w  krótkim 
badaniu ankietowym, prowa-
dzonym przez Instytut Rozwoju 
Terytorialnego w  ramach prac 
nad Audytem krajobrazowym 
dla województwa dolnośląskiego. 
Biorąc udział w ankiecie, może-
cie Państwo wpłynąć na wyniki 
audytu i przyczynić się do ochro-
ny najcenniejszych krajobrazów 
w swoim otoczeniu. Zachęcamy 
do współdziałania przy wyła-
nianiu najbardziej cennych pod 
względem swojskości i tożsamości 
krajobrazów w  województwie 
dolnośląskim! W celu wypełnienia 
ankiety należy kliknąć w poniższy 
link: https://noweankiety.irt.wroc.
pl/index.php/949732?lang=pl 
Wypełnienie kwestionariusza 
zajmie Państwu około 10 min. 
Dziękujemy za poświęcony czas! 
Wyniki ankiety zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej pod 
adresem: www.irt.wroc.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu informuje o moż-
liwości skorzystania z programu 
„Samodzielni i zaradni”. 

W  ramach zadania rodzice 
i opiekunowie dzieci z niepeł-
nosprawnością (bez względu 
na wiek dziecka) oraz ich pod-
opieczni mogą bezpłatnie sko-
rzystać z warsztatów kompeten-
cji społecznych zwiększających 
aktywność życiową i zaradność 
osób z niepełnosprawnościami. 
Dostępne dla nich będą także: 
kursy pierwszej pomocy, porady 
prawnika i  psychologa, opieka 
wytchnieniowej w  Ośrodkach 
Pobytu Czasowego na Dol-
nym Śląsku (Kudowa-Zdrój, 

Wrocław), warsztaty aktywi-
zacji zawodowej, indywidual-
ne konsultacje czy dostęp do 
platformy https://pjm-online.
pl/ realizowany pod okiem 
trenera lub samodzielnie w wa-
runkach domowych programu 
Dr Neuronowski.

Zapraszamy mieszkańców 
naszej gminy, rodziny i  opie-
kunów dzieci z niepełnospraw-
nością (bez względu na jego 
wiek) do korzystania z  pro-
gramu. Kontakt z  Fundacją 
Wałbrzych 2000 ul. Wroc-
ławska 53, 58-309 Wałbrzych, 
biuro@walbrzych2000.pl, tel. 74 
843 45 62, www.wpelnisprawni.
pl/samodzielni-i-zaradni/.

dla niepełnosprawnych 

Zadanie publiczne dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Co z folią  
i zużytymi oponami? 

W związku z pojawiającymi się ostatnio 
pytaniami dotyczącymi postępowania  
z odpadami  rolniczymi takimi jak fo-
lie czy opony, informujemy jak należy 
postępować.

Zagospodarowanie odpadów pochodzą-
cych z produkcji rolniczej jest obowiąz-
kiem rolnika. Odpadów tych nie można 
oddawać razem z odpadami z gospodarstw 
domowych firmie odbierającej odpady z 
posesji na terenie gminy. Nie przyjmuje 
ich również Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Strzegomiu, gdyż punkt ten 
przeznaczony jest tylko dla odpadów po-
chodzących z gospodarstw domowych. 

System, który obowiązuje od 1 lipca 
2013 roku dotyczy wyłącznie odpadów 
komunalnych, co jest zdefiniowane w 
art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. 
poz. 701 ze zm.), a odpady pochodzące 
z działalności rolniczej takimi nie są.  
Informujemy, że folie można przekazać 
do firm, które zajmują się ich zbieraniem 
i utylizacją ( np. Jopek recykling Dawid 
Jopek, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 
63-330 Dobrzyca, tel. 667 429 619, 724 
569 561). Opony od maszyn rolniczych 
można oddać w punktach świadczących 
usługę wymiany takich opon (za opłatą, 
w zależności od firmy) lub tam, gdzie 
dokonywany jest zakup nowych opon 
w momencie realizacji zakupu. Odbiór 
odpadów z produkcji rolniczej jest 
usługą odpłatną.

Przypominamy, że Strzegom jako pierw-
sze miasto w województwie dolnośląskim 
zainstalowało przekazane przez ENERIS 
Surowce we Wrocławiu specjalne skrzynki 
do zbiórki baterii. To kolejny krok, po wybu-
dowaniu dziesiątek nowych wiat śmietniko-
wych i wyposażeniu ich w tablice edukacyjne, 
na drodze do bezpiecznego postępowania ze 
wszystkimi odpadami. Mieszkańcy mogą 
sprawdzić najbliższą lokalizację skrzynek na 
specjalnej mapie dostępnej na stronie Urzędu 
Miejskiego. Baterie to jedne z najniebez-
pieczniejszych odpadów, z czego nie wszyscy 
zdają sobie sprawę. ENERIS od kilku lat 
prowadzi działania uświadamiające, jakie 
mogą być negatywne skutki niewłaściwego 
postępowania z nimi. Pojemniki na zużyte 
baterie i akumulatory na altany, czyli blisko 
mieszkańców, to jeden z pomysłów na sku-
teczną zbiórkę. Z początkiem maja 10 spe-
cjalnie przygotowanych, ogólnodostępnych 
metalowych skrzynek zostało przekazanych 
i zainstalowanych na terenie gminy Strze-
gom tj. Rynek w Strzegomiu, Strzegom, ul. 
Koszarowa – budynek opieki społecznej, 
Strzegom, ul. Sosnowa – altany, Strzegom, ul. 
Kochanowskiego – altany, Strzegom, ul. Jele-
niogórska – okolice przedszkola, Stanowice – 
okolice Szkoły Podstawowej Jaroszów – Plac 
Nowy Rynek przy przystanku autobusowym,  
Rogoźnica – budynek Świetlicy,  Olszany 
– okolice ośrodka zdrowia,  Goczałków – 
okolice świetlicy.

Pojemniki na baterie!

#Samodzielni i Zaradni



12 23 lipca 2021WAKACJE W GMINIE STRZEGOM 

B a s e n y  j a k  z w y k l e  o b l ę ż o n e 
Strzegomskie baseny od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Obiekt zawsze przeżywa prawdziwe oblężenie i przyciąga amatorów wodnych kąpieli 
z całego Dolnego Śląska. Tak jest i w tym roku. Sprzyjają temu upały oraz upragnione wakacje, na które wszyscy czekali z utęsknieniem. Zamieszczamy kilka 
zdjęć, które przybliżają atmosferę panującą na strzegomskim kąpielisku. 


