
Strzegom. Na terenie parku rowerowego planowane są zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Będzie atrakcja dla rowerzystów?

w a ż n e  s p r a w y w   s k r ó c i e
charytatywnie dla 
edyty woźniak
Kolejna z  imprez charytatyw-
nych, podczas której miesz-
kańcy naszego miasta zbierali 
środki finansowe na leczenie 
strzegomianki – Edyty Woź-
niak, odbyła się 5 marca w hali 
widowisko-sportowej OSIR 
w  Strzegomiu. Organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji 
– m.in. prezentacje artystycz-
ne, pokazy sportowe, licytacje, 
zumbę, smakołyki z wiejskiego 
stołu i specjały z kuchni polowej. 

nie żyje Feliksa 
krawiec
Z przykrością informujemy, że 
zmarła śp. Feliksa Krawiec, 
wieloletnia członkini Zespołu 
wokalno-muzycznego RETRO. 
Uroczystości pogrzebowe miały 
miejsce na cmentarzu komunal-
nym przy ul. Olszowej w Strze-
gomiu w środę 15 marca. 

Uczcili żołnierzy 
wyklętych
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Strzegomiu wzięła czyn-
ny udział w  akcji pn. „Szkoła 
biegnie Tropem Wilczym”, 
która łączy edukację, poczucie 
wspólnoty lokalnej, pamięć 
historyczną oraz populary-
zację biegania. Szkolne biegi 
„Tropem Wilczym” odbyły się 
1 marca.

celebrowały 
„Dzień kobiet”
„Dzień Kobiet ” to jedno 
z  najpopularniejszych świąt 
w roku. 8 marca w sali konfe-
rencyjnej w Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel” 
w  Strzegomiu członkinie 
miejscowego Związku Eme-
rytów gościły radnego Rady 
Miejskiej – Cezarego Wło-
darczyka, który wyświetlił im 
m.in. film pt. ,,Dzień Kobiet 
w PRL-u”.
 str. 2

Dom pogrzebowy 
po zmianach 
Zakończyła się moderniza-
cja domu pogrzebowego na 
cmentarzu przy ul. Olszo-
wej w  Strzegomiu. Obiekt 
zmienił się nie do poznania. 
W  ramach inwestycji wy-
konano remont zewnętrz-
ny i  wewnętrzny budynku, 
a  także zagospodarowano 
teren wokół i zamontowano 
monitoring. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 1,61 mln zł. 
 str. 3

Odznaczenie 
dla Jerzego 
Orabczuka
Honorowy Obywatel Strze-
gomia i prezes Koła Związku 
Sybiraków w  Strzegomiu 
Jerzy Orabczuk – posta-
nowieniem prez ydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy – otrzymał 
w  poniedziałek 13 marca 
„Medal Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości”. Serdecznie 
gratulujemy.
 str. 3

wywiad 
z prezesem aks-u 
Przemysław Stempniewicz 
wskazuje kierunki rozwo-
ju strzegomskiego sportu, 
wymienia swoje najwięk-
sze sukcesy i  porażki, oce-
nia współpracę z  władzami 
miasta i  zdradza, czy wie-
rzy w  utrzymanie piłkarzy 
AKS-u Strzegom na pozio-
mie IV ligi. Zapraszamy do 
ciekawej lektury. 
 str. 10 

pobiegli  
„Tropem wilczym”
Strzegomianie już po raz 
ósmy wzięli udział w Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”. Impreza 
odbyła się w niedzielę 5 mar-
ca. W biegu uczestniczyło ok. 
100 biegaczy, którzy – poko-
nując symboliczny dystans 
1963 metrów – oddali hołd 
„Żołnierzom Wyklętym”, 
walczącym przeciwko sowie-
ckiej okupacji.
  str. 12

Zbliża się upra-
gniona przez 
w s z y s t k i c h 
wiosna, więc 
już  n iedługo 
na ul. Dąbrow-
skiego w Strze-
gomiu pojawią 
się piękne i gu-
stowne donice 
z  roślinnością, 
które sprawią, 
że ten ważny 
trakt w  końcu 
zyska na uroku 
i będzie magne-
sem do space-
rów. Na zdjęciu 
proponowana 
wizualizacja. 

roślinność na 
Dąbrowskiego
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W Strzegomiu mamy sporą grupę sympatyków i amatorów jazdy 
na rowerze. M.in. dla nich, ale też dla turystów, ma powstać 
w naszym mieście rowerowy park umiejętności z wykorzysta-
niem naturalnego ukształtowania terenu na szczycie Wzgórza 
Bazaltowego, w bliskim sąsiedztwie odrestaurowanego niedaw-
no Fortu Gaj i wiatraka prochowego. 

Strzegomski samorząd planu-
je budowę tego atrakcyjnego 
obiektu sportowego w  ramach 
zadania pn. „Budowa Dolno-
śląskiego Rowerowego Parku 
Umiejętności w  Strzegomiu”. 
Wiele zależeć będzie od tego, czy 
uda się pozyskać dofinansowanie 
z  Urzędu Mar-
szałkowskiego 
Województwa 
Dolnośląskie-
go i ze środków 
pochodzących 
z   Fu n d u s z u 
Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. 
Z  analizy wy-
nika, że koszt 
budowy takiego 
parku rowerowe-
go wyniósłby ok. 
900 tys. zł brutto.

W  jego skład 
– zgodnie z pro-
jektem – ma 
wejść tor trenin-
gowy o długości 
ok. 1137 m (do-
datkowo prze-
szkody) i  pętla 
XC o  długości 
ok. 684 m (plus 
p r z e s z k o d y ) . 
Całkowita dł. 
ścieżek ma wy-
nieść 1821 m, 
a dł. przeszkód – 
ok. 483 m, w tym 

elementy drewniane 147  m 
i inne elementy 336 m. Dodat-
kowo przewiduje się budowę 
toru ziemnego pumptrack o dł. 
60–70 m, mini pumptrack o dł. 
ok. 38 m i placu manewrowego. 

– Lokalizacja obok Fortu Gaj 
i wiatraka prochowego stanowi 

świetne zaplecze do organizacji 
ciekawych wydarzeń o  cha-
rakterze kulturalnym i  rekre-
acyjnym. Warto podkreślić, że 
obiekt znajdowałby się w  po-
bliżu Góry Krzyżowej, gdzie 
docelowo mają być stworzone 
trasy typu singletrack – infor-
muje burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta. 

W gminie Strzegom nie ma 
sekcji kolarskiej oraz tras sin-
gletrack. Mieszkańcy zainte-
resowani tą dyscypliną sportu 
muszą realizować takie formy 

aktywności na obiektach w in-
nych gminach. – Realizacja 
projektu umożliwi szkolenie 
dzieci i  młodzieży na nowo 
powstałym obiekcie z  wyko-
rzystaniem profesjonalnych tras. 
Na terenie parku rowerowego 
planowane są zajęcia skierowane 
do uczniów klas III–VIII szkoły 
podstawowej, młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych i  zainte-
resowanych osób dorosłych – 
podkreśla zastępca burmistrza 
Strzegomia Tomasz Marczak. 
– Powstanie obiektu będzie 

świetnym impulsem do utwo-
rzenia sekcji kolarskiej przy 
AKS-ie Strzegom oraz nawią-
zania współpracy z  profesjo-
nalnymi klubami działającymi 
w ościennych gminach – dodaje 
zastępca burmistrza. 

Jeżeli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem władz naszego mia-
sta, rowerowy park umiejętności 
w Strzegomiu miałby powstać 
jeszcze w tym roku. Trzymamy 
kciuki za powodzenia tego inte-
resującego przedsięwzięcia. 

red
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Poglądowa animacja
(foto: Urząd Marszałkowski

Województwa Dolnośląskiego)
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z d j ę c i e  n u m e r u

Z okazji „Dnia Kobiet”, 4 marca, na deskach Strzegomskiego Centrum Kultury wystą-
piła niezwykle charyzmatyczna artystka – Stanisława Celińska. Muzyczny koncert tej 
znakomitej aktorki i wokalistki przypadł do gustu naszej publiczności, która podkre-
ślała, że spędziła piękny, nastrojowy i wyjątkowy wieczór.

s t a n i s ł a w a  c e l i ń s k a  w   s t r z e g o m i u

AKTuAlnośCi – Co Się dZiEjE W STrZEGoMiu?

– Wróciły nam wspo-
mnienia z minionych lat, 
a  więc praca w  różnych 
sektorach życia gospo-
darczego, akademie w za-
kładach pracy, hity mu-
zyczne tamtych czasów 
i  potańcówki. Ten dzień 
kojarzy nam się z  kawą, 
goździkami, rajstopami 
i wyjątkową magią – pod-
kreślają nasze emerytki. 
– Zgodnie ze zwyczajem 
przy kawie, szampanie 
i  słodkim poczęstunku 
przyjęłyśmy życzenia 
i  goździki od radnego. 
Z  tym dniem wiążą się 
nam wesołe i miłe wspo-
mnienia – podsumowu-
ją członkinie PZERiI 
w Strzegomiu.

Uczestniczki wspominały goździki, rajstopy i wyjątkową magię tego święta

emerytki celebrowały „Dzień kobiet”
„dzień Kobiet” to jedno z najpopularniejszych świąt w roku. 8 marca w sali konferencyjnej 
w CAS „Karmel” w Strzegomiu członkinie Związku Emerytów gościły radnego rady Miejskiej 
– Cezarego Włodarczyka, który wyświetlił im film pt. ,,dzień Kobiet w Prl-u”.

Zmarł Zbigniew Cebula
Z przykrością informujemy, że w wieku 63 lat 
zmarł  śp.  Zbigniew  Cebula,  niezwykle  sza-
nowany  mieszkaniec  naszego  miasta,  były 
nauczyciel fizyki  i  informatyki, dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gim-
nazjum nr  2 w  Strzegomiu. Msza  św.  i  uro-
czystości  pogrzebowe  odbyły  się  w  sobotę 
11  marca  na  cmentarzu  przy  ul.  Olszowej 
w Strzegomiu.  Władze samorządowe nasze-
go miasta  składają najszczersze kondolencje 
całej rodzinie i bliskim.

Fot. Archiw
um

 rodzinne

MASZ PODOBNĄ HISTORIĘ? PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ DO URZĘDU
MIEJSKIEGO, ZAWSZE SŁUŻYMY POMOCĄ!

OPŁATY
JUŻ NIEDŁUGO WIOSNA! CZAS POMYŚLEĆ
O TYM, JAK W TYM ROKU ZAGOSPODAROWAĆ
OGRÓDEK ALBO POSPRZĄTAĆ KOMÓRKĘ.
A MOŻE W KOŃCU WYWIEŹĆ NA PSZOK TE OPONY
Z GARAŻU…
TYLKO CZY PAMIĘTAŁEM OPŁACIĆ CZYNSZ?
HMM… LEPIEJ SKONTAKTUJĘ SIĘ
Z PRACOWNIKIEM URZĘDU!
ZADZWOŃ POD NUMER: 74 856 05 59

UMOWA
PAMIĘTAM, JAK DZIADEK I BABCIA POSADZILI
TAMTĄ JABŁOŃ W LEWYM ROGU OGRÓDKA.
SMAK JABŁEK ZAWSZE MI O NICH PRZYPOMINA.
TAK SAMO JAK POWINIENEM PAMIĘTAĆ
O PRZEPISANIU UMOWY DZIERŻAWY NA SIEBIE,
NIE POWINNO SIĘ DOKONYWAĆ WPŁAT NA
OSOBĘ ZMARŁĄ
ZADZWOŃ POD NUMER: 74 856 05 42

PRZEKAZANIE
NIERUCHOMOŚCI
SĄSIADOWI
SĄSIADKA SPOD TRÓJKI WŁAŚNIE ZAKUPIŁA
WĘGIEL I ZAPYTAŁA, CZY MOŻE PODNAJĄĆ MOJĄ
KOMÓRKĘ.
TYLKO CZY TO JEST LEGALNE? LEPIEJ
ZAPROWADZĘ JĄ DO URZĘDU, SPRAWY PRAWNE
MUSZĄ ZOSTAĆ UREGULOWANE
ZADZWOŃ POD NUMER: 74 856 05 42

WYPROWADZKA
NADSZEDŁ CZAS PRZEPROWADZKI, AHOJ
PRZYGODO, TYLKO CO Z TYM GARAŻEM… HMM,
LEPIEJ ZADZWONIĘ DO URZĘDU I ZREZYGNUJĘ
Z DZIERŻAWY. NIECH INNY MIESZKANIEC MIASTA
MA MOŻLIWOŚĆ GARAŻOWANIA SWOJEGO
SAMOCHODU
ZADZWOŃ POD NUMER: 74 856 05 42

JAK BYĆ DOBRYM
DZIERŻAWCĄ

OTO CZTERY SPOSOBY, JAK KORZYSTAĆ
Z NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

„Dzień kobiet”
w Jaroszowie
Blisko 160 kobiet świętowało 
swój dzień w Jaroszowie. 
Imprezę zorganizowało 
„Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Jaroszów 
i Rusko”. Gratulujemy 
świetnej atmosfery 
i znakomitej frekwencji. 
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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 

mArzec – KWiecieŃ 2023
Data pełnienia 

dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 18.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

19.03–25.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

26.03–1.04 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

•	 Nowocz e sne 	 l ap topy 	 d l a	
seniorów

•	 Drogi	 poscaleniowe	w  gminie	
Strzegom

•	 Oddali 	 hołd	 „Żołnierzom	
Wyklętym”

•	 Impreza	charytatywna	dla	Edyty 
Woźniak

nowości w TV strzegom

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie
głównej, pod banerem PrOjEKTY UNijNE)

Telewizję internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl
S t r z e g o m

TElEWiZjA inTErnEToWA

AKTuAlnośCi

Informujemy, że od poniedział-
ku 6 marca 2023 r. autobusy 
linii nr 0, 1, 6, 10 i 16 jadące 
w  kierunku miasta zabierają  
pasażerów z  zatoczki przy 
Al. Wojska Polskiego (naprze-
ciw centrum handlowego).

Autobusy jadące w kierunku 
Jaroszowa, Ruska i Międzyrze-
cza zatrzymują się bez zmian na 
przystanku w centrum handlo-
wym przy sklepie „Biedronka”.

informacja  
dla pasażerów

W ramach inwestycji budynek został wyremontowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. zagospodarowano także teren wokół

Dom pogrzebowy po modernizacji
Obiekt zmienił się nie do po-
znania. W  ramach inwestycji 
wykonano remont zewnętrzny 
i wewnętrzny budynku, a  także 
zagospodarowano teren wokół 
i  zamontowano monitoring. 

Urządzenie wnętrza domu po-
grzebowego wykonała ZUK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu – admi-
nistrator cmentarzy komunalnych. 

Prezes spółki ZUK – Marta 
Zięba podkreśla, że najważniejszą 

rolą w branży związanej z usługa-
mi pogrzebowymi i administracją 
cmentarzami jest wsparcie i em-
patia wobec mieszkańców, którzy 
korzystają z tych usług. Komforto-
we wnętrze domu pogrzebowego 
ma na celu okazanie szacunku 
wobec zmarłych i ich rodzin. 

– Modernizacja domu pogrze-
bowego to kolejna po remoncie 

kaplicy inwestycja na strzegom-
skich nekropoliach. W ostatnich 
3 latach wykonano m.in. remont 
studni, bram, ścieżek czy plany 
cmentarzy. Na bieżąco aktualizo-
wana jest wyszukiwarka grobów, 
która ułatwia odnalezienie miej-
sca spoczynku. Planowana jest 
również budowa kolumbarium 
– zaznacza Tomasz Marczak. 

Zakończyła się modernizacja domu pogrzebowego na cmenta-
rzu przy ul. olszowej w Strzegomiu. – Koszt inwestycji wyniósł 
ok. 1,61 mln zł – informuje zastępca burmistrza Strzegomia 
– Tomasz Marczak. Zadanie dofinansowano ze środków Fun-
duszu Przeciwdziałania CoVid-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego w  ramach rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych w wys. 1,51 mln zł.

WAŻNA INFORMACJA

CZYNNE PON.–PT. 7:00–15:00

e-mail: cmentarz@zuk.strzegom.pl

OD MARCA 2023
BIURO ADMINISTRACJI

CMENTARZY
I USŁUG POGRZEBOWYCH

PRZENIESIONE NA

UL. OLSZOWĄ 2

tel. 74 855-25-50

tel. 697 66 64 32

przed remontem

po remoncie

stała organizacja ruchu  
na ulicy kościelnej
Urząd Miejski w Strzegomiu 
informuje, że podjęto działa-
nia związane z  wprowadze-
niem stałej organizacji ruchu 
na ul. Kościelnej.

Już niedługo pojazdy będą 
mogły poruszać się tylko w jed-
ną stronę – od skrzyżowania ul. 
Kościelnej z  ul. Świdnicką 
w kierunku ul. Dąbrowskiego. 
Jadąc od Bazyliki Mniejszej 

pojazdy będą mogły pojechać 
w  kierunku ul. Dąbrowskie-
go lub ul. Ogrodowej. Zjazd 
w  kierunku ul. Świdnickiej 
będzie zakazany. 

Zmiana organizacji ruchu po-
dyktowana jest zmniejszeniem 
natężenia pojazdów na ul. Ko-
ścielnej oraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa. 

red

Odznaczenie, w  obecno-
śc i  bu rmi s t r z a  S t r z ego-
mia – Zbigniewa Suchyty, 
wręczył mu pełnomocnik 
wojewody dolnośląskiego 
ds . kombatantów i   o sób 

represjonowanych – damian 
Mrozek. 

„Medal Stulecia Odzyska-
nej Niepodległości”, ustano-
wiony w 2018 r., jest nagrodą 
przyznawaną na pamiątkę 

stulecia odrodzenia Państwa 
Polskiego obywatelom pol-
skim, którzy od czasu odzy-
skania niepodległości przez 
Państwo Polskie w  1918 r. 
przyczyniali się do budowania 
i wzmacniania suwerenności, 
niepodległości, kulturowej 
tożsamości i materialnej po-
myślności Rzeczypospolitej. 

red

Honorowy obywatel Strzegomia i  prezes Koła Związku 
Sybiraków w  Strzegomiu jerzy orabczuk – postanowieniem 
prezydenta rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja dudy – otrzy-
mał w poniedziałek 13 marca br. „Medal Stulecia odzyskanej 
niepodległości”.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

ważny medal dla Jerzego Orabczuka
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W  raportach wskazuje się, że 
Polska plasuje się (pomimo 
zaistnienia i  wdrożenia wielu 
nowatorskich rozwiązań dia-
gnostyczno-terapeutycznych) 
na jednym z  ostatnich miejsc 
w UE pod względem dostęp-
ności do diagnostyki i leczenia 
onkologicznego. Umieralność 
z powodu chorób nowotworo-
wych jest wyższa niż w więk-
szości krajów europejskich. 
W  związku z  tym niezwykle 
ważne stało się wdrożenie 
długofalowych rozwiązań po-
legających na zapobieganiu 
i  wczesnym wykrywaniu tych 
chorób. Analizy eksperckie 
także wskazują, że już samo 
rozpoznawanie czynników 
ryzyka na wczesnym poziomie 
pozwala na skuteczne wdro-
żenie profilaktyki pierwotnej, 
której zasadniczym celem jest 
podejmowanie kompleksowych 
działań u  osób zdrowych. Do 
podstawowych narzędzi pier-
wotnej prewencji nowotworów 
należą upowszechnianie wiedzy 
dotyczącej onkologii, promocja 
tzw. czujności onkologicznej 
oraz propagowanie prozdro-
wotnych zachowań i zdrowego 
stylu życia. 

Zwraca uwagę fakt, że gor-
szy stan zdrowia ludności jest 

wyraźny wśród osób niewy-
kształconych, ubogich, bez-
robotnych, a  także, w  regio-
nach cechujących się gorszymi 
wskaźnikami jakości środowi-
ska naturalnego i niedoszaco-
waną infrastrukturą, utrudnia-
jącą dostęp do placówek opieki 
zdrowotnej. 

Dlatego też istotne jest ak-
tywne zjednoczenie wysił-
ków społeczeństwa i  admini-
stracji publicznej prowadzące 
do zmniejszenia nierówności 
społecznych i  poprawy stanu 
zdrowia, a tym samym jakości 
życia Polaków. Niewątpliwie, 
dla osiągnięcia pełnego sukcesu 
niebagatelne pozostaje wyrów-
nywanie szans w  budowaniu 
zdrowia także wśród dzieci 
i młodzieży. Służyć temu będzie 
efektywna realizacja ukierun-
kowanych przez wszystkie 
organy administracji rządowej 
i  samorządowej, celów proz-
drowotnych. Są to działania 
elementarne, a  wdrożenie ich 
winno się traktować jako dobrą 
praktykę w  dążeniach by po-
pulacja dolnoślązaków zdrowo 
żyła i rozwijała młode pokole-
nia. Uznając tę konieczność za 
jeden z  priorytetów w  syste-
mie opieki zdrowotnej, jestem 
przekonany, że aktywizacja 

jednostek samorządu teryto-
rialnego do działań na rzecz 
zdrowia społeczeństwa jest 
nieodzowna. 

d l a t e go  t e ż  w   t ro s c e 
o  wspólne dobro jakim jest 
zdrowie dolnośląskiego spo-
łeczeństwa, w załączeniu po-
zwalam sobie przesłać link 
https://planujedlugiezycie.pl/ 
do kampanii społecznej re-
alizowanej w  ramach na-
rodowej Strategii onkolo-
gicznej na lata 2020–2030 
„Planuję długie życie”. 

Zasadniczym celem przed-
sięwzięcia finansowanego ze 
środków ministra zdrowia jest 
obniżenie zachorowalności 
na choroby nowotworowe, 
w  tym: piersi, płuca, jelita 
grubego i  szyjki macicy przez 
edukację zdrowotną, promocję 
zdrowia i profilaktykę. Propo-
nowana kampania w  sposób 
istotny będzie wspierać przyjętą 
strategię i  stwarza szansę na 
bardziej skuteczną realizację 
zadań związanych ze zdrowiem 
społeczeństwa.

Jarosław Obremski
Wojewoda dolnośląski

W ydArZEniA 

Wojewoda dolnośląski w trosce o zdrowie naszych mieszkańców

szanowni państwo!
dokonujące się w ostatnich dekadach zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne przyniosły 
społeczeństwu nie tylko nowe wyzwania i możliwości, ale także zagrożenia dla zdrowia wielu 
grup ludności. Sytuacja ta spowodowała konieczność bieżącego nadzoru i modyfikacji m.in. 
programów profilaktyki zdrowotnej. 

Zapraszamy nasze mieszkanki 
12 kwietnia na bezpłatne ba-
dania mammograficzne w  ra-
mach programu profilaktyki 
raka piersi refundowane przez 

NFZ, które odbędą się przy 
„Biedronce” (ul. Legnicka 16). 
Organizatorzy tej ważnej akcji 
czekają na panie urodzone 
w latach 1966–1973. 

Zaproszenie na badania mammograficzne

Rejestracja telefoniczna
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00

pod numerem telefonu: (68) 41 41 411
lub online: diagnostyk.pl

GDDkia 
informuje
Generalna Dyrekcja Dróg 
K r a j o w y c h  i   Au t o s t r a d 
(Oddział  we Wrocławiu) 
poinformowała, że wyko-
na 15  oświetleń przejść dla 
pieszych na drodze krajowej 
nr 5 w Strzegomiu i Jaroszo-
wie. Realizacja tych bardzo 
ważnych działań dla naszych 
mieszkańców zostanie zreali-
zowana w ramach zadania pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na przejściach 
dla pieszych DK5, w Rejonie 
Wałbrzychu”. Koszty projek-
tu i budowy oświetlenie są po 
stronie GDDKiA, zaś gmina 
Strzegom będzie ponosić 
koszty energii elektrycznej. 

***

GDDKiA niedawno podpi-
sała umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Budowa chod-
nika na DK5 w Strzegomiu”. 
W ramach umowy zaprojek-
towany zostanie chodnik wraz 
z oświetleniem w pasie drogo-
wym DK5, po północno-za-
chodniej stronie na odcinku 
ok. 200 m od skrzyżowania 
z ul. Gronowską w kierunku 
stacji  kolejowej, jak rów-
nież oświetlenie istniejącego 
przejścia dla pieszych przez 
drogę krajową na skrzyżowa-
niu z ul. Gronowską. Wartość 
zamówienia wynosi blisko 
138 tys. zł. 

red
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na tydzień przed świętami odbędzie się bardzo lubiana, sympatyczna i niezwykle radosna impreza

Zapowiedź Jarmarku wielkanocnego
Burmistrz Strzegomia oraz 
Strzegomskie Centrum Kultury 
serdecznie zapraszają wszyst-
kich mieszkańców na kolejną 
edycję jarmarku Wielkanocne-
go, który odbędzie się w niedzie-
lę 2 kwietnia w naszym mieście.

W ProGrAMiE:
11:30

Plac przy kościele
pw. św. Barbary

Uroczyste poświęcenie
palm wielkanocnych.

12:00
Bazylika Mniejsza

w Strzegomiu – Msza św. 
(Niedziela Palmowa)

13:30
Hala

widowiskowo-sportowa
OSiR w Strzegomiu 

Prezentacja amatorskich 
zespołów artystycznych, 

kiermasz i wystawa stroików, 
palm i ozdób świątecznych, 

degustacja wypieków i potraw 
świątecznych. Stoisko sołectwa Stanowice podczas jednej z ostatnich edycji Jarmarku Wielkanocnego

Sołtysi są liderami swoich wsi. Dzięki charyzmie i zaangażowaniu mogą motywować mieszkańców do działania. Powinni łączyć ludzi i ich integrować, a nie dzielić

podziękowania dla naszych sołtysów

„dzień Sołtysa”, obchodzony corocznie 11 marca, jest świetną 
okazją do podziękowania szefom naszych sołectw za dużą ak-
tywność i szeroko zakrojoną działalność, dzięki której nasze wsie 
sukcesywnie zmieniają swoje oblicze i cały czas się rozwijają.

Aktywność strzegomskich sołectw, udział w  wielu wyda-
rzeniach ( Jarmark Wielkanocny, Święto Truskawki, Dożynki 
Gminne, czy Międzynarodowy Festiwal Folkloru), formę pre-
zentacji oraz zaangażowanie społeczności wiejskich doceniają 
oczywiście nasze władze samorządowe, które życzą wszystkim 
sołtysom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz 
sukcesów w życiu prywatnym. Jednocześnie składają serdeczne 
podziękowania i słowa uznania za ciężką pracę i zaangażowanie 
w realizację określonych celów, mających na celu poprawę jakości 
życia lokalnych społeczności.
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„Garaż – ul. Księdza Kanonika 
marka Żmudy”

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. Nieruchomość 
zabudowana garażem - dział-
ka nr 1262/13, obr. 3, o po-
wierzchni wg rejestru ewidencji 
gruntów 0,0038 ha położona 
w Strzegomiu, przy ulicy Księdza 
Kanonika Marka Żmudy, gmina 
Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019513/1. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w historycz-
nym centrum miasta Strzegomia 
uchwalonego Uchwałą Nr 18/19 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 13 marca 2019 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
1UK – tereny Tereny usług kultu 
religijnego z przeznaczeniem 
uzupełniającym usługi, obiekty 
zamieszkania zbiorowego, gara-
że i budynki gospodarcze. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
60.000,00 zł Wadium - 6000,00 
zł Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych. Przetarg 
odbędzie się w dniu 20.04.2023 r. 
o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 
29. Dla osób zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 14.04.2023 r. 
godz. 10:00 do 10:10. Nabywca 
ponosi koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności 
nieruchomości. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłata 
wadium w kasie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu lub wpłata 
na konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 17.04.2023 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom) Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Ko-
misji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zalicza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wadium 

wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. Osoby przy-
stępujące do przetargu powinny 
posiadać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560 543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej Miasta i Gminy Strzegom 
- www.strzegom.pl bip-przetargi. 
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu. 

„Historia KL Gross-rosen zapisana w przedmiotach” to nowatorski projekt dla młodzieży

w kufrze odkryją tajemnicę więźniów
Muzeum Gross-rosen w ro-
goźnicy zaprasza dyrektorów 
i nauczycieli szkół podstawo-
wych i placówek oświatowych 
do zapoznania się z  propo-
zycją nowej lekcji muzealnej 
„Historia Kl Gross-rosen 
zapisana w przedmiotach”. 

Zajęcia adresowane są do 
uczniów kl. VI–VIII, którzy 
w  niedalekiej przyszłości – 
w  ramach szkolnej wizyty 
– planują odwiedzić rogoź-
nickie muzeum. 

– Poprzez prezentację re-
plik obozowych przedmio-
tów i wspólną analizę doku-
mentów chcemy przybliżyć 
młodzieży trudną historię 
KL  Gross-Rosen i  dramat 
tysięcy jego ofiar. Chcemy 
również rozbudzić wśród 
uczestników ciekawość po-
znawczą, aktywność badawczą 
i  twórcze działanie. W  tym 
celu sięgamy po nowatorskie 
formy i  metody pracy edu-
kacyjnej m.in. „kufer pełen 
dziedzictwa” – wyjaśniają or-
ganizatorzy lekcji muzealnej. 

45-minutowe lekcje muze-
alne realizowane są nieod-
płatnie w szkołach i placów-
kach oświatowych na Dolnym 
Śląsku, po wcześniejszym 
zgłoszeniu e-mailowym lub 
telefonicznym.

Serdecznie zapraszamy do 
współpracy!

KONTAKT:

e-mail: 
d.oswiatowy@gross-rosen.eu

tel. 74 846 45 66 w. 15

Zapowiedź 
spektaklu 
charytatywnego
Społeczność Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Strze-
gomiu zaprasza na spektakl 
charytatywny pt. „Baśniowy 
ambaras” przygotowany przez 
nauczycieli i  rodziców, który 
odbędzie się 25 marca w  sali 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury w  godzinach 16:00 
oraz 18:00. 

Akcja została zorganizowana na 
rzecz naszej mieszkanki – Edyty 
Woźniak przez Koło Przyjaciół 
Dzieci „Copernicus”, działające 
przy PSP nr 2 w Strzegomiu. 
Dochód ze sprzedaży biletów 
(dobrowolnych wpłat) przeka-
zany zostanie na operację.

Serdecznie zapraszamy!
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Co w kinie SCK?
Podajemy marcowy harmonogram kina Strzegomskiego Centrum Kultury.

„WróżKA ZęBUSZKA”
18 marca – godz. 16:00
19 marca – godz. 16:00

„OPiEKUN”
18 marca – godz. 18:00
19 marca – godz. 18:00

BiLET NOrMALNY 20 zł
BiLET ULGOWY 18 zł

KArTA DUżEj rODZiNY 18 zł 

jakie atrakcje zaplanowane są w tym roku na jedną z największych imprez w gminie Strzegom? Kto wystąpi dla naszej publiczności?

Święto Granitu pełne atrakcji
W  spotkaniu uczestniczył za-
stępca burmistrza Strzegomia 
– Tomasz Marczak, dyrekcja 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury i  przedstawiciele branży 
kamieniarskiej. 

O  efektach rozmów i  pracy 
zespołu organizacyjnego będzie 
można się przekonać w dniach 
16–18 czerwca. Dzisiaj mo-
żemy już zdradzić, że wśród 
gwiazd muzycznych, które 

pojawią się w Strzegomiu, będą: 
Zenon Martyniuk, Grubson x 
Paluch i Maryla Rodowicz. Nie 
zabraknie oczywiście stałych 
punktów ŚGS: biegu miejskie-
go „Strzegomska 12” i  Giełdy 
Minerałów. 

Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców i  gości spoza gminy 
Strzegom na naszą sztandarową 
imprezę.

TW

W  sali herbowej Centrum Aktywności Społecznej „Kar-
mel” w Strzegomiu 9 marca odbyło się spotkanie ws. orga-
nizacji tegorocznej edycji święta Granitu Strzegomskiego, 
podczas którego omawiano przebieg tej jakże ważnej 
i interesującej imprezy.

Od trzech lat wśród uczestni-
ków EDK w  Świebodzicach 
pojawiają się mieszkańcy gminy 
Strzegom i  stanowią coraz 
liczniejszą grupę. W tym roku 
pierwszą zapisaną (telefonicz-
nie) osobą jest pan Stanisław 
z Jaroszowa. 

Tegoroczna edycja rozpocznie 
się 24 marca od odprawienia 
mszy św. w  intencji uczestni-
ków w  Parafii pw. św. Miko-
łaja w  Świebodzicach. Po niej 
uczestnicy wyruszą na trasę św. 
Mikołaja o dł. 43 km. – EDK nie 
jest jedynie przygodą, impresją. 
Jest ważnym elementem pracy 
nad sobą. EDK to heroizm na 
polach codzienności. EDK nie 
mierzy się jedynie podjętym 
wysiłkiem – oczekujemy owo-
ców, zmiany na lepsze. Piękny 
człowiek to taki, z  którym się 
lepiej żyje – podkreśla ryszard 
Stochła, lider rejonu. – Jak co 

roku decydujecie się na trud 
długiego marszu. Pogody nie 
da się zamówić. Może być mgła, 
deszcz, śnieg i błoto. Znów sa-
motnie lub w małych grupach 
oderwani od świata, ze swoimi 
fizycznymi ograniczeniami 
i chęcią ich pokonania. To czas 

na stworzenie przestrzeni na 
spotkanie i rozmowę z Bogiem. 
To trzeba przeżyć – dodaje. 

Organizatorzy zachęcają do 
wyrzeczeń, do przejścia całego 
dystansu. Jednak każdy może 
podjąć decyzję o wcześniejszym 
powrocie do domu. 

Od trzech lat wśród uczestników są także mieszkańcy gminy Strzegom 

weź udział w „ekstremalnej Drodze krzyżowej”
Ekstremalna, bo trzeba pokonać trasę 43 km. W nocy, samotnie, we dwoje lub w niewielkiej gru-
pie. W skupieniu, bez rozmów i pikników. Będzie boleć, bo opuściliście swoją strefę komfortu. 
Podejmiesz ten trud nie dlatego, że oczekujesz, aby Bóg coś dla ciebie zrobił. Podejmiesz ten 
wysiłek, bo chcesz się z nim spotkać i zacząć żyć sensownym życiem.

normalny 20 zł 
ulgowy 18 zł 
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Należy pamiętać, że udział w EDK ma charakter indywi-
dualnej praktyki religijnej, każdy uczestnik wyrusza w tra-
sę na własną odpowiedzialność. Jeżeli masz wątpliwości, 
czy podołasz trudom tej wędrówki, obejrzyj filmy o EDK 
na YouTube lub zadzwoń na podane numery telefonu. 

Zapraszamy mieszkańców 
gminy Strzegom do udziału 

w Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej.

Rejestracja internetowa 
uczestników na:

https://www.edk.org.pl.
Telefoniczna:

Piotr: 781 378 781,
Rysiek: 535 145 615.

Brzdąc w bibliotece
na ostatnich zajęciach pn. 
„Brzdąc w  bibliotece”, które 
odbyły się w piątek 10 marca, 
nasi milusińscy obchodzi-
li „dzień Kobiet” i  „dzień 
Mężczyzn”. 

Spotkanie tradycyjnie roz-
poczęło się wspólnym czy-
taniem bajki  oraz zabawą 
z  chustą animacyjną. Spacer 
pod parasolem w poszukiwa-
niu kwiatów na łące, malowa-
nie kwiatów i przyklejanie ich 
do wazonu to zadania, które 
zostały wykonane z  wielką 

starannością. Nie zabrakło 
wspólnego tańca i gry na grze-
chotkach wykonanych z plasti-
kowych kubeczków. Na końcu 
z kolorowych pasków powstały 
piękne kwiatuszki. Czas upły-
nął w miłej atmosferze.
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Remont przedszkola był możliwy 
dzięki dotacji pozyskanej przez 

strzegomski samorząd w wysoko-
ści ok. 2,9 mln zł z  „Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych” na 

termomodernizację i remont budyn-
ku. Za prawidłowe wykonanie robót 
odpowiadało Przedsiębiorstwo 
Budowlane SAWREM sp. z o.o. 
sp.k. z Wrocławia. Koszt inwestycji 
wyniósł blisko 5,9 mln zł.

ośWiAToWE inWESTyCjE

Koszt inwestycji wyniósł blisko 5,9 mln zł. Po remoncie obiekt jest nie do poznania i z pewnością przypadnie do gustu wszystkim przedszkolakom

Już jest wymarzone przedszkole
dwa tygodnie temu informowaliśmy o zakończeniu modernizacji Publicznego Przedszkola nr 3 
w Strzegomiu. W tym numerze pokazujemy, jak diametralnie zmienił się ten zabytkowy obiekt. 
Trzeba przyznać, że robi ogromne wrażenie.
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W ramach inwestycji powstaną całkiem nowe świetlice wiejskie wraz z zagospodarowaniem terenu, będzie też plac zabaw i siłownia

Gdzie będą nowe centra wsi?
Planowany koszt robót wy-
nosi 4,18 mln zł. Zadanie jest 
dofinansowane ze środków 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych Edycja 3PGR 
w kwocie blisko 3 mln zł. 

W   r a m a c h  i n w e s t y c j i 
pows taną  c a łk i em nowe 
ś w i e t l i c e  w i e j s k i e  w r a z 

z  zagospodarowaniem tere-
nu, jak również plac zabaw 
i  siłownia zewnętrzna we 
wsi Bartoszówek. Obiekty 
będą podobne do tych, które 
wybudowano m.in. w Mora-
wie, Goczałkowie Górnym 
i Żelazowie. 

– Powstaną budynki jedno-
kondygnacyjne o powierzchni 

użytkowej 118,46 m2 wraz 
z   n i e zbędny mi  s i e c i ami 
i   prz y łączami , podziem-
nym zbiornikiem ppoż. na 
deszczówkę, monitoringiem, 

oświetleniem terenu i  zago-
spodarowaniem terenu – in-
formuje Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i  zamówień Publicznych 

w   U r z ę d z i e  M i e j s k i m 
w  Strzegomiu. – Przy świe-
tlicy w Bartoszówku zostaną 
zamontowane urządzenia 
zabawowe w  ramach placu 

zabaw i siłowni zewnętrznej, 
będą również elementy małej 
architektury – dodaje Kata-
rzyna Cioruń.

red

Zakończyło się postępowanie przetargowe dot. „Budowy 
świetlic wiejskich wraz z  zagospodarowaniem terenu we 
wsiach Graniczna i Bartoszówek w gminie Strzegom”. oby-
dwa obiekty powstaną w  ciągu 13 miesięcy od podpisania 
umowy z wykonawcą.

S to war z y sz enie 
l okalna Gr upa 
działania „Szla-
k i e m  G r a n i t u ” 
postawiło kolej-
ny ważny krok na 
drodz e swojego 
rozwoju. 6 marca, 
podczas Walnego 
Zebrania Człon-
ków Stowarzysze-
nia, jednomyśl-
nie zagłosowano 
z a  p o w o ł a n i e m 
do ż ycia  spółki 
Granitowy Szlak 
Sp. z o.o. 

No w y  p o d m i o t 
będzie zajmował 
s i ę  w s p a r c i e m 
w dystrybucji pro-
duktów lokalnych 
z obszaru Granito-
wego Szlaku oraz 
promocją  walo-
rów turystycznych 
i   p r o d u c e n t ó w 
z  obszaru gmin: 
Dobromierz, Ja-
worzyna Ś ląska, 
Kostomłoty, Strze-
gom, Ś widn ic a , 
Udanin i Żarów. 

W  związku ze 
zb l i ż a j ąc ym s i ę 
otwarciem Cen-
trum Turystyczne-
go w  Dobromie-
rzu, zapraszamy do 
współpracy produ-
centów z  naszego 
obszaru zaintere-
sowanych rozwo-
jem i nowymi ryn-
kami dystrybucji.

red

Nowy podmiot będzie zajmował się wsparciem w sprzedaży lokalnych produktów

przełomowy krok dla LGD
Mieszkańcy Granicznej w końcu doczekali się 
prawdziwej świetlicy wiejskiej

Dotychczasowa
świetlica wiejska w Bartoszówku
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SPorT

IV lIga pIłkarska – zachód
(AKS GrAnit StrzeGom S.A.)

klasa a – grupa Wałbrzych 1
(AKS ii StrzeGom, HerbApol StAnowice)

kolejne mecze w sezonie:  
łużyce lubań – aks 2:1, kuźnia Jawor – aks 0:4

kolejne mecze w sezonie:  
zagłębie Wałbrzych – aks II 7:1 
herbapol – Wierzbianka Wierzbna 1:2

poz. klub Mecze punkty

1. Karkonosze Jelenia Góra 17 44

2. prochowiczanka prochowice 17 40

3. polonia Środa Śląska 17 38

4. Łużyce lubań 16 35

5. odra Ścinawa 16 31

6. Apis Jędrzychowice 16 30

7. Górnik złotoryja 17 30

8. iskra Kochlice 17 25

9. mewa Kunice 17 25

10. Granit roztoka 17 23

11. bKS bobrzanie bolesławiec 16 22

12. Sokół Jerzmanowa 16 13

13. aks granit strzegom s.a. 17 12

14. Gryf Gryfów Śląski 16 9

15. Kuźnia Jawor 17 4

16. Sparta Grębocice 17 4

poz. klub Mecze punkty

1. KS walim 15 37

2. włókniarz Głuszyca 16 35

3. zieloni mokrzeszów 16 34

4. Szczyt boguszów-Gorce 15 34

5. wierzbianka wierzbna 16 32

6. iskra witków Śląski 15 29

7. herbapol stanowice 16 20

8. Kp mcK mieroszów 16 19

9. podgórze wałbrzych 16 18

10. aks II strzegom 16 18

11. czarni wałbrzych 16 17

12. Sudety Dziećmorowice 16 16

13. Klubokawiarnia roztocznik 15 15

14. mKS Szczawno zdrój 15 15

15. Górnik boguszów-Gorce 15 15

16. zagłębie wałbrzych 16 8

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

– jednym z naszych głównych zadań było zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, zwłaszcza po pandemii – podkreśla prezes AKS-u

Odważnie stawiamy na dzieci i młodzież
– Minął już rok, odkąd objął 

pan stanowisko prezesa AKS-u. 
Proszę powiedzieć, co udało się 
zrobić przez ostatnie 12 miesięcy?

– Już rok pracujemy jako 
zarząd Amatorskiego Klubu 
Sportowego. Wiele rzeczy, które 
sobie zaplanowaliśmy, udało 
się zrealizować. Najbardziej 
jesteśmy zadowoleni z  liczby 
dzieci, które aktualnie ćwiczą 
w strzegomskim klubie. Jednym 
z naszych głównych zadań było 
zachęcenie dzieci i  młodzieży 
do uprawiania sportu i aktyw-
ności ruchowej, zwłaszcza po 
pandemii. Przez ostatni rok za-
pisało się ich sporo do AKS-u. 
Patrząc np. przez pryzmat dru-
żyn piłkarskich, utworzyliśmy 
3 dodatkowe drużyny. Teraz 
mamy już zespoły od tych naj-
młodszych do juniora starszego. 
W  ten sposób zachowujemy 
ciągłość szkolenia. To jest nasz 
duży sukces. Od przyszłego 
roku będzie taki wymóg w IV 
lidze, że kluby będą musiały 
mieć 3 drużyny młodzieżowe, 
w  tym juniora, które biorą 
udział w  rozgrywkach. Nam 
udało się to bardzo szybko 
zrealizować. W sierpniu 2022 r. 
mieliśmy już juniorów starszych 
i  juniorów młodszych, a  także 
młodzika młodszego. 

– Co udało się jeszcze osiągnąć? 
Jakie są kolejne plany?

– Przychodząc do zarządu, 
zauważyliśmy jedną rzecz – 
brakowało sekcji dla dziew-
cząt. Udało nam się już utwo-
rzyć sekcję piłki siatkowej dla 

dziewczynek. W klubie ćwiczy 
aktualnie ok. 20 młodych za-
wodniczek. Na razie głównie 
się bawią, ale od czegoś trzeba 
zacząć. Myślimy, by utworzyć 
w przyszłości sekcję piłki noż-
nej dziewcząt. Wróciła także 
sekcja wspinaczkowa. Ta dyscy-
plina cieszy się tak dużym za-
interesowaniem, że lista jest już 
zamknięta. Warto wspomnieć 
również o akrobatyce. Ta sekcja 
nie działa stricte przy AKS-ie, 
ale współpracujemy z  panią 
joanną Citków i  pomogliśmy 
jej w  promocji i  zachęceniu 
naszych młodych mieszkańców 
do uprawiania tej ciekawej dys-
cypliny. Na początku miałem 
lekkie obawy, czy to się uda, ale 
okazało się, że po dwóch dniach 
lista była już zamknięta. Być 
może w przyszłości utworzymy 
sekcję gimnastyczną z elemen-
tami akrobatyki, bo widzimy 
tutaj duży potencjał i  coraz 
większe zainteresowanie. Sekcja 
judo dalej prężnie działa, tak jak 
działała. W tym roku wracamy 
do organizacji Memoriału Judo 
im. Edwarda Brzegowego, który 
odbędzie się w  czerwcu. Do 
sekcji tenisa stołowego zgłasza 
się wiele dzieci. Pilnujemy tego 
tematu. Jako klub aktywnie włą-
czamy się w tzw. „Piłkarską ligę 
RETRO”. W naszym regionie 
organizacyjnie za to odpowiada 
miasto Żarów, a my staramy się 
ich wspierać.

W  tym roku organizujemy 
turniej piłki nożnej oldbojów 
im. śp. ks. Marka Żmudy, wier-
nego i oddanego kibica AKS-u. 

Już teraz zapraszam w sobotę 13 
maja na ten turniej. Na jesień 
planujemy obchody 65-lecia 
powstania Amatorskiego Klubu 
Sportowego, co będzie bardzo 
ważnym wydarzeniem i  trud-
nym logistycznie wyzwaniem. 

– Czy jest coś, czego nie udało 
się wam zrealizować?

– Planowaliśmy utworzyć 
sekcję lekkoatletyczną. Przy-
znam się szczerze, że najwięk-
szym problemem jest brak 
trenera. Chętne dzieci by się 
pojawiły, ale nie możemy zna-
leźć szkoleniowca, który popro-
wadziłby zajęcia. Jest szansa, by 
w tym roku coś w tym temacie 
drgnęło, ale wszystko zależy od 
rozmów. 

– Jak układa się współpraca 
z  władzami samorządowymi 
Strzegomia? 

– Chciałbym w tym miejscu 
bardzo podziękować władzom 
naszego miasta za bardzo dobrą 
współpracę, co przejawia się 
m.in. poprzez dofinansowanie 
obozów sportowych. W  tym 
roku odbyły się już 3 takie 
obozy sportowe, w  których 
uczestniczyli nie tylko piłka-
rze, ale też judocy. W  trakcie 
ubiegłorocznej zimy i  wakacji 
też zorganizowano świetne 
obozy dla naszych sportowców. 
Rodzice to doceniają i  widzą, 
że wszystko idzie w  dobrym 
kierunku. Jak jest dobra współ-
praca na linii klub – miasto, to 
ten sport będzie kwitł. Mocnym 
ogniwem są oczywiście sponso-
rzy, którym również dziękuję za 
współpracę. 

Chcę zaznaczyć, że zarząd 
AKS-u pracuje społecznie i nie 
czerpie z  tego tytułu żadnych 
profitów finansowych. Każ-
dy z  nas pracuje zawodowo, 

mamy swoje rodziny, a sprawy 
AKS-u realizujemy w wolnych 
chwilach. Nie zawsze mamy 
czas, by poświęcić się w  100 
procentach, ale robimy wiele, 
by poprawić kwestie organizacji 
sportu w naszym mieście. I wy-
daje mi się, że to idzie w dobrym 
kierunku. Mówię to też dlatego, 
że nieraz pojawiają się głosy, na 
szczęście nieliczne, niezadowo-
lenia z naszej pracy. Powtórzę, 
jesteśmy społecznikami, którym 
bardzo zależy na kondycji strze-
gomskiego sportu. 

– Czy pan i zarząd wierzycie 
jeszcze w  utrzymanie AKS-u 
w IV lidze zachodniej?

– Rok temu, wchodząc do 
IV-ligowej szatni AKS-u, za-
staliśmy w niej 8 zawodników. 
Co prawda punktów na koncie 
było o 3 więcej, ale generalnie 
też był kłopot z  piłkarzami. 
W  tamtym sezonie spadały 
4 drużyny. Teraz jest reorgani-
zacja i  tych zespołów spadnie 
jeszcze raz tyle. Nie ukrywam, 
że wtedy mieliśmy z tyłu głowy 
takie rozwiązanie, by zrobić 
krok w  tył i  spaść, by za rok 
ponownie wejść. Stwierdziliśmy 
jednak, że zrobimy wszystko, 
by się utrzymać i  się udało. 
Przed nowymi rozgrywkami 
nastąpiła zmiana trenera, sporo 
piłkarzy odeszło – tak naprawdę 
90 procent. Mieliśmy bardzo 
krótki okres, by zbudować dobrą 
drużynę, wytworzyć odpowied-
nią atmosferę oraz właściwe 
relacje na linii szkoleniowiec – 
zawodnicy. Gdzieś to wszystko 
nie zaiskrzyło, stąd mała liczba 
punktów – tylko 9 w  rundzie 
jesiennej. Część piłkarzy nie 
sprostała oczekiwaniom, ale 
nie poddaliśmy się! Przyszedł 
nowy trener, ponadto dokona-
liśmy w przerwie zimowej kilku 

wzmocnień. Jeżeli w  trakcie 
rundy wiosennej okaże się, że 
nie mamy już żadnych szans, to 
będziemy już myśleć o budowie 
nowego zespołu w  rozgryw-
kach na poziomie okręgowym. 
Zawodnicy będący na wypoży-
czeniu, z  pewnością wrócą do 
swoich macierzystych drużyn. 
Zostaną piłkarze, którzy są 
naszą „własnością”. W  tym 
momencie mamy już 7–8 za-
wodników z  gminy Strzegom 
– poprzednio było 1–2. Cały 
czas wprowadzamy sukcesyw-
nie juniorów. Trener Wiesław 
urycz przed startem rundy 
rewanżowej wyznaczył sobie 
jasny cel, mówiąc, że musimy 
się utrzymać. Powiedział, że 
jeśli się nie uda, to zrezygnu-
je. Matematycznie jest to do 
dźwignięcia. 

Chcę jeszcze zwrócić uwagę 
na jedną bardzo ważną rzecz. 
Mam informację, że kluby, 
które nie będą przygotowane 
pod kątem infrastrukturalnym 
i nie będą posiadać drużyn mło-
dzieżowych, mogą nie otrzymać 
licencji na grę w IV lidze. My 
te warunki spełniamy i  może 
się okazać, że nawet jeśli spad-
niemy, to niejako regulaminowo 
wejdziemy na miejsce tych 
zespołów, które nie poradziły 
sobie logistycznie. Wolałbym, 
aby nasza drużyna utrzymała 
się w  sposób sportowy, jeżeli 
jednak to regulamin pozwoli 
nam na utrzymanie, to ta-
kie rozwiązanie przyjmiemy 
z satysfakcją. 

– A jak spadniemy?
– Liga okręgowa też nie 

będzie wcale taka łatwa do gry. 
Sporo drużyn po tym sezonie 
spadnie i poziom zdecydowanie 
wzrośnie. Nawet jak spadniemy, 
to nie będziemy załamywać rąk. 

Nieraz warto zrobić krok w tył, 
podbudować się i później grać 
jeszcze skuteczniej. Chcemy 
wychowywać młodzież, którą 
następnie będziemy wprowa-
dzać do IV ligi, czego nie było 
przez ostatnich 6 lat. Nie było 
w  ogóle juniorów – cały czas 
grała armia zaciężna. Aktualnie 
nasi juniorzy grają nie tylko 
w swoich rozgrywkach, ale też 
w  rezerwach seniorów (Klasa 
A), gdzie mogą poczuć, jak wy-
gląda męska piłka nożna. Chcę, 
aby przekaz był jasny – odważ-
nie stawiamy na młodzież i na 
dzieci. Będziemy dążyć do tego, 
by wychować takich piłkarzy, by 
móc później szczycić się nimi 
w  rozgrywkach centralnych, 
a  może nawet w  reprezenta-
cjach w  różnych kategoriach 
wiekowych. 

– Dziękuję za rozmowę.
TW

o kierunkach rozwoju strzegomskiego sportu, największych 
sukcesach zarządu, współpracy z  władzami samorządowymi, 
planach na przyszłość oraz o tym, czy AKS utrzyma się w iV 
lidze dolnośląskiej, rozmawiamy z  Przemysławem Stem-
pniewiczem, prezesem Amatorskiego Klubu Sportowego 
w Strzegomiu.

Utalentowana  
gimnastyczka z Olszan
W hali sportowej w Jaworzynie 
Śląskiej 11 marca odbyły się 
zawody gimnastyczne w  ra-
mach Super Ligi Akrobatyki 
Sportowej, w  której uczestni-
czyli zawodnicy i zawodniczki 
z  terenu całego województwa 
dolnośląskiego. W  ry-
walizacji wzięła udział 
także uczennica IV klasy 
PSP w Olszanach – ju-
lia Zięba.

Julia od 2020 r. trenu-
je akrobatykę w  klubie 
Acro Club w  Świdni-
cy, który w  ubiegłym 
roku zajął 2. miejsce 
w punktacji drużynowej 
Super Ligi Akrobatyki 
Sportowej. Na zajęcia 
akrobatyczne aktualnie 
uczęszcza 3 razy w  ty-
godniu. Z wielką chęcią 
i zaangażowaniem pod-
chodzi do swojej pasji, 
w każdy trening wkłada-
jąc całe serce. Dodajmy, 
że w  2021 r. ćwiczyła 
również akrobatykę po-
wietrzną, a  konkretnie 
akrobatykę na szarfach. 

Julia Zięba jest także 
utalentowana wokalnie, 

a swoje umiejętności rozwijała 
m.in. na zajęciach ze śpiewu 
w  Strzegomskim Centrum 
Kultury. 

Wszyscy w  szkole w Olsza-
nach mocno trzymają kciuki za 
sukcesy sportowe Julii. 
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resztki mydła:
zmieszane

mydło w płynie, opakowanie: 
plastk

resztki pasty: 
zmieszane

opakowanie:
zmieszane

zmieszane
zmieszane

ceramika:
zmieszane

opakowanie:
metale

puderniczka:
plastik

� akon:
szkło
pokrywka:
plastik

pędzel:
zmieszane

golarka:
zmieszane

szczoteczka:
zmieszane

opakowanie:
plastik

puszka:
metale

szczotka do włosów:
zmieszane

gąbka:
zmieszane

suszarka:
elektroodpady

szczoteczka:
elektroodpady

gilza po papierze toaletowym:
papier
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Garaż – ul. Kamienna Garaż – ul. Kościelna

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. Nieruchomość 
zabudowana garażem - działka 
nr 1193/1, obr. 3, o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,0034 ha położona w Strzego-
miu, przy ulicy Kamiennej, gmina 
Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019525/8. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w historycz-
nym centrum miasta Strzegomia 
uchwalonego Uchwałą Nr 18/19 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 13 marca 2019 r. nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem 1MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 43.000,00 zł Wadium 
- 4.300,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. Przetarg odbędzie się 
w dniu 20.04.2023 r. o godz. 
10:30 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 
29. Dla osób zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 14.04.2023 r. 
godz. 10:15 do 10:25. Nabywca 
ponosi koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności 
nieruchomości. Warunkiem 

przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu lub 
wpłata na konto Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
17.04.2023 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom) Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, 
który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu. 
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 

status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560 543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. Nieruchomość 
zabudowana garażem - działka 
nr 1599/3, obr. 3, o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,0017 ha położona w Strzego-
miu, przy ulicy Kościelnej gmina 
Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019535/1. Zgodnie 
z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w histo-
rycznym centrum miasta Strze-
gomia uchwalonego Uchwa-
łą Nr 18/19 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 13 marca 
2019 r. nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem 9 MW – te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, w części 5U 
tereny usług. Cena wywoław-
cza nieruchomości 20.000,00 
zł Wadium - 2.000,00 zł Postą-
pienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.04.2023 r. o godz. 10:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. 
Dla osób zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 14.04.2023 r. 
godz. 10:35 do 10:45. Nabywca 
ponosi koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności 
nieruchomości. Warunkiem 

przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu lub 
wpłata na konto Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 17.04.2023 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto 
gminy Strzegom) Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 

oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560 543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu. 

Dobre praktyki segregowania odpadów w domu



12 17 marca 2023

pobiegli „Tropem wilczym”
Strzegomianie już po raz ósmy wzięli udział w Biegu Pamięci żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. impreza odbyła się w niedzielę 5 marca. W biegu 
uczestniczyło ok. 100 biegaczy, którzy – pokonując symboliczny dystans 1963 metrów – oddali hołd „żołnierzom Wyklętym”, walczącym przeciwko so-
wieckiej okupacji. Organizatorami niedzielnego wydarzenia byli: gmina Strzegom, Ośrodek Sportu i rekreacji w Strzegomiu, Związek Harcerstwa rzeczy-
pospolitej w Strzegomiu, Strzegomskie Centrum Kultury i Zespół Szkół w Strzegomiu.Serdecznie zapraszamy za rok. 

PATrioTyCZniE W STrZEGoMiu


