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Zmiany dotyczyć będą zmiany rachunków oraz miejsca obsługi

w numerze:

Ważna informacja dla najemców!

Wsie
nagrodzone

Burmistrz z absolutorium 

Konkurs „Aktywne sołectwa gminy Strzegom”
został rozstrzygnięty. 15
czer wca br. w świetlicy
wiejskiej w Kostrzy odbyła
się oficjalna uroczystość
z tej okazji. Na spotkanie
licznie prz ybyli sołt ysi
wraz z przedstawicielami rad sołeckich. Które
sołectwa okazały się najlepsze?

str. 4

str. 3

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu (06.06)
radni udzielili burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok (18 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”) oraz podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi gminy
wotum zaufania za realizację zadań określonych w „Raporcie o
stanie gminy za 2018 rok”(19 głosów „za”). Ponadto przegłosowano
kilka uchwał i wręczono nowo wybranym sołtysom wsi gminy
Strzegom oficjalne legitymacje.

Wyróżnienie
dla J.Krzywdy

Szykują się zmiany związane z obsługą nieruchomości gminy Strzegom.

W ZWIĄZKU Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W STRZEGOMIU SP. Z O.O NIE BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUG
ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI GMINY STRZEGOM.

1 LIPCA 2019
URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU
PRZEJMUJE ZADANIA
Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OBEJMUJĄCYCH ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI,
LOKALAMI, KOMÓRKAMI, GARAŻAMI, OGRÓDKAMI I
INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI,
W TYM ADMINISTROWANIE LOKALAMI
GMINY STRZEGOM

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE OTRZYMAJĄ ODRĘBYM PISMEM.
Najważniejsze zmiany, wprowadzone od 1 lipca 2019 roku to zmiana
numerów rachunków, na które wnosić należy płatności - będą to
rachunki indywidualne oraz zmiana miejsca obsługi,
tj. Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38
W sprawach związanych z wprowadzoną zmianą
jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:
LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE: 74 8560 522, 74 8560538
GARAŻE, OGRÓDKI, KOMÓRKI: 74 8560 542

w SKRÓCIE:

LOTTO Strzegom Horse Trials str. 5

Ponad 400 koni na starcie, 10 tras crossowych, wybitni jeźdźcy,
w tym siedmiu zawodników z pierwszej 50-tki aktualnego
rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej oraz
emocjonująca walka o Puchar Narodów - zawody LOTTO
Strzegom Horse Trials (27-30 czerwca br.) znów idą po rekord.

w SKRÓCIE:

Gmina Strzegom zaprasza na bezpłatne „Letnie spacery z przewodnikiem”. To unikalna okazja poznania najciekawszych miejsc i
zabytków Strzegomia, ich historii, a także posłuchania intrygujących
opowieści. Przewodnicy turystyczni czekać będą na Ciebie o godz.
14.00 w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu w dniach 23 i 30 czerwca,
a także w każdą niedzielę lipca i sierpnia br.

Kurtyny wodne

Spółka Wodociągi i Kanalizacja uruchomiła dwie kurtyny wodne
przy ul. Paderewskiego i w Rynku. Urządzenia rozprowadzają
wodę w postaci chłodnej mgiełki dającej orzeźwienie w trakcie
upałów.Dużą zaletą kurtyn wodnych jest bezpieczeństwo korzystania pod względem czystości mikrobiologicznej wody pobieranej
z miejskiej sieci, czyli stale monitorowanej i zdatnej do picia.

str. 6-7

Niezwykle bogatą ofertę przygotowali organizatorzy tegorocznej
edycji Święta Granitu Strzegomskiego. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie! Przez trzy dni strzegomski Rynek i okolice odwiedziło
mnóstwo osób, którym nie przeszkadzała nawet kapryśna pogoda
(upał i grad). Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu. 

STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ

NAJEMCY ORAZ DZIERŻAWCY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH,

W sprawach związanych z wprowadzanymi
zmianami, można uzyskać informacje pod następującymi numerami telefonów:
- lokale mieszkalne i użytkowe: 74 8560-522,
74
74 8560-538
8560-538
garaże, ogródki,
ogródki, komórki:
komórki: 74
74 8560-542
8560-542
-- garaże,

Po Święcie Granitu Strzegomskiego

foto: Mariusz Chmieliński

Jest to szczególnie istotne dla osób będących
użytkownikami lokali i nieruchomości stanowiących mienie gminy. Od 1 lipca br. Urząd Miejski
przejmuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej, obejmujące zarządzanie budynkami, lokalami,
komórkami, garażami, ogródkami i innymi nieruchomościami, w tym administrowanie lokalami
stanowiącymi własność gminy Strzegom.
Najemcy oraz dzierżawcy lokali i nieruchomości
komunalnych wszystkie niezbędne informacje
otrzymają odrębnym pismem. Najważniejsze
zmiany, wprowadzone od 1 lipca, to zmiana rachunków, na które wnosić należy płatności – będą
to rachunki indywidualne oraz zmiana miejsca obsługi, tj. Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38.

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI
LOKALI I NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY

15 czerwca br. dr Jerzy
Krzywda został uroczyście
odznaczony przez władze naszego miasta tytułem „Zasłużony dla Gminy Strzegom”.
Odznaczony strzegomianin
jest pasjonatem historii, inicjatorem wielu projektów
wydawniczych dotyczących
dawnej kultury historycznej
Ziemi Strzegomskiej czy też
fundatorem ołtarza.

str. 2

Święto judo
Ponad 200 zawodników z
kraju i z zagranicy wystartowało w 21. edycji Memoriału Judo im. Edwarda
Brzegowego, który odbył
się 8 czerwca w hali OSIR
w Strzegomiu. W turnieju
wzięły udział zaprzyjaźnione kluby z Niemiec, Czech,
Austrii i Polski. Dzieci
walczyły w trzech grupach
wiekowych: 2006-2007,
2008-2009 i 2010-2011.

str. 10

w SKRÓCIE:

Będzie nowy żłobek

Spacery z przewodnikiem

Gmina Strzegom rozstrzygnęła przetarg na adaptację I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 na potrzeby żłobka.
Oprócz nowo wyremontowanych i wydzielonych pomieszczeń,
dobudowany zostanie plac zabaw, specjalnie przeznaczony
dla maluchów. Prace zostaną ukończone jeszcze we wrześniu
tego roku. Wymieniona zostanie także nawierzchnia chodnika
doprowadzającego. Żłobek zapewni miejsca 26 dzieciom.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

Odznaczony strzegomianin to pasjonat historii, inicjator wielu projektów czy fundator ołtarza

Tytuł dla Jerzego Krzywdy
15 czerwca br. Jerzy Krzywda
został uroczyście odznaczony
tytułem Zasłużony dla Gminy
Strzegom.
Jerzy Krzywda jest pasjonatem
historii i kultury Strzegomia. Był
inicjatorem wielu projektów
wydawniczych dotyczących
dawnej kultury historycznej
Ziemi Strzegomskiej. Pełni
funkcję wiceprzewodniczącego Duszpasterskiej Rady
Parafialnej p.w. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Strzegomiu.
Jest fundatorem renowacji
ołtarza Św. Andrzeja oraz
innych elementów zabytkowych w strzegomskiej Bazylice
Mniejszej. Obecnie współpracuje
z Towarzystwem Miłośników
Ziemi Strzegomskiej na niwie
społecznej celem poszerzenia
wiedzy historycznej o naszym
mieście i jego zabytkach. Był
inicjatorem opracowania pt.
„Historia kościoła joannitów
oraz komandorii św. App. Piotra
i Pawła w Strzegomiu”, w tłumaczeniu Amandy Rożańskiej.
Gratulujemy!

21 czerwca 2019

Dobry start 300+
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w
szkole otrzymają je do ukończenia
przez nie 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługuje na
dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w
tzw. zerówce w przedszkolu lub
szkole. Świadczenie dobry strat
nie przysługuje również młodzieży uczącej się w szkole policealnej
i w szkole dla dorosłych. Nie
obejmuje także studentów.
Świadczenie dobry start przysługuje:
• rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym,
rodzinom zastępczym, osobom
prowadzącym rodzinne domy
dziecka, dyrektorom placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
dyrektorom regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na
dziecko,
• osobom uczącym się – raz w
roku
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z
programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca
online przez stronę Ministerstwa
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

oraz przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia 2019 r. w formie
papierowej w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Strzegomiu, ul.
Armii Krajowej 23 - codziennie
od godz. 7.30 do godz. 15.00.
Ważne! Wniosek należy złożyć
do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny
wyprawkę otrzymają nie później
niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach
gminy będą miały maksymalnie 2
miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę
świadczenia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania
wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i
doręczenia decyzji administracyjnej – decyzje będą wydawane
jedynie w przypadku odmowy
przyznania świadczenia, a także w
sprawach nienależnie pobranych
świadczeń.
Jeżeli wnioskodawca wskaże we
wniosku adres poczty elektronicznej – to otrzyma on informację o
przyznaniu świadczenia dobry
start na wskazany przez niego
adres mailowy.
Załączniki można pobrać ze
strony www.strzegom.pl

Jeśli każdy będzie wyrzucał swoje śmieci gdzie popadnie, ulice, chodniki czy lasy zawsze będą jednym wielkim wysypiskiem śmieci

Podrzucanie opon i elektroodpadów to wstyd!
Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie
śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Nie
można pozostawić opon, mebli czy elektroodpadów w miejscach
nieprzeznaczonych do ich składowania np. obok gminnego
dzwona do zbiórki papieru czy szkła i liczyć na to, że ktoś ją
wywiezie.
Wciąż panuje przekonanie,
że wspólne oznacza niczyje. Nic bardziej mylnego!
Jeż eli chcemy ciesz yć się
czystymi ulicami, zachwycającymi roślinnością parkami
czy przestrzenią wolną od
nieprzyjemnych zapachów,

Okiem
monitoringu

Warto
zadbać o to, by
umieszczać śmieci
wyłącznie w dozwolonych miejscach.

zatroszczmy się o wspólne 500 złotych. W przypadku
dobro. Jeśli każ dy będzie udowodnionego wyrzucania
wyrzucał swoje śmieci gdzie
popadnie, przestrzeń pubNależy pamiętać, że za
liczna nigdy nie będzie dowywóz odpadów odpobrze wyglądała.
wiedzialny jest ich właśDobrze jest pamiętać, że
ciciel i to on poniesie
prawo jednoznacznie chroni
karę, jeśli śmieci zostaną
ś ro d o w i s k o i p r z e w i d u j e
umieszczone w niewłaścis u rowe k a r y z a p o r z u c a wym miejscu.
nie śmieci. Takie działanie
Dlatego nie warto narażać się na mandaty i złą
jest traktowane jako wyopinię wśród sąsiadów.
krocz enie, z a które grozi
kara w wysokości minimum

większ ej ilości odpadów na teren zielony, trzeba licz yć
się z koniecznością
z a p ł ac e n i a n a we t
5 t y sięc y złot yc h
lub odrobienia prac
społecznych. W razie niewywiązania
się z tych obowiązków, można nawet
trafić do więzienia
na 30 dni.

zdjęcie numeru

3 czerwca br. o godz. 11.45 na
ul.Dolnej dwóch
mężczyzn piło
alkohol prz y
pomniku Jana
Pawła II. Po
wezwaniu z
głośnika mężczyźni odeszli z
tego miejsca.
***
4 czerwca br. godz. 08.30
kierujący tirem - jadąc ul. Legnicką - wjechał w ul. Ofiar Katynia, która jest objęta „zakazem
wjazdu pojazdów o rzeczywistej
masie całkowitej ponad 3,5 t”.
Następnie kierowca nie zwracając uwagi na dalszy zakaz, kontynuował jazdę ul. Kościuszki.
Sprawa została przekazana na
Policję.
***
11 czerwca br. ok. godz. 14.00
na przejściu dla pieszych na
wysokości Urzędu Miejskiego
przewrócił się mężczyzna. Dzię- Zakończył się rok szkolny 2018/19. Władze Strzegomia tradycyjnie nagrodziły najlepszych
ki czujności osoby obsługującej absolwentów naszych placówek oświatowych. W sumie wyróżniono 22 uczniów 8 klas szkół podmonitoring na miejsce natych- stawowych i 3 klas gimnazjów. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.
miast została wezwana karetka
pogotowia.
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Nie był to łatwy czas i łatwy budżet. Udało się jednak zrealizować szereg inwestycji, na które pozyskano wiele środków zewnętrznych, w tym z UE

Absolutorium dla burmistrza
Podczas czer wcowej sesji
Rady Miejskiej w Strzegomiu (06.06) radni udzielili
burmistrzowi Strzegomia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (18
głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”) oraz podjęli uchwałę ws.
udzielenia włodarzowi gminy
wotum zaufania za realizację
zadań określonych w „Raporcie o stanie gminy za 2018 rok”
(19 głosów „za”).
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,
od obecnej kadencji wójt,
burmistrz, prezydent miasta
ma obowiązek przedstawienia
raportu o stanie gminy na
sesji absolutoryjnej. Początek
obrad zdominowała więc debata radnych nad „Raportem
o stanie gminy za 2018 rok”.
Raport obejmował podsumowanie działalności burmistrza
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał
rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu
ciekawej - trwającej ponad
godzinę - dyskusji radni jednogłośnie podjęli uchwałę
ws. udzielenia Zbigniewowi

Suchycie wotum zaufania.
Najważniejszym punktem
sesji było podjęcie uchwały
ws. udzielenia burmistrzowi
Strzegomia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za
2018 rok. Gospodarz naszej
gminy w swoim przemówieniu podkreślał, że ubiegły
rok był najtrudniejszym do
realizacji pod kątem inwestycyjnym w ostatnich latach.
– Nie był to łatwy czas i łatwy
budżet. Udało się jednak zrealizować szereg inwestycji, na
które pozyskano wiele środków zewnętrznych, w tym z
Unii Europejskiej. Chciałbym podziękować wszystkim
osobom i instytucjom, dzięki którym gmina Strzegom
może się tak dobrze rozwijać
– zaznaczył. Przypomnijmy,
że w 2018 r. nastąpiło otwarcie przyszkolnego basenu „Dolnośląski Delfinek”,
trwała zaawansowana budowa przedszkola pasywnego
w Strzegomiu, realizowano
przebudowę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
na terenie Grabiny i Starego
Miasta w Strzegomiu wraz z
renowacją zabytkowych murów obronnych, zakończono

budowę Alei Rzeźb, przebudowano budynek komunalny
na mieszkania socjalne w
Jaroszowie, przebudowano i
wyremontowano wiele dróg i
chodników na terenie miasta
i sołectw, dokonano termomodernizacji przeszkoli w
Stanowicach i Jaroszowie, czy
też zmodernizowano podwórko między ulicami Bohaterów
Getta i Świdnicką w Strzegomiu. Lista zrealizowanych
inwestycji jest bardzo długa,
nic więc dziwnego, że radni
zagłosowali za udzieleniem
absolutorium burmistrzowi
Strzegomia. Wcześniej odczytano pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ws.
przedłożonego sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018
r. oraz opinie przewodniczących Komisji Rewizyjnej i
Komisji Budżetu, Finansów,
P lanowania i Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
– odpowiednio: Stanisławy
Górskiej i Pawła Rudnickiego.
Radni podjęli również
uchwały ws.: zmian wieloletniej prognozy finansowej
gminy Strzegom na lata 2018
– 2027, zmian budżetu gminy

Strzegom na rok 2019, zmiany Statutu gminy Strzegom,
wykonywania obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej,
B u d ż e t u O by w a t e l s k i e go
Miasta Strzegom, zmiany
przebiegu ulicy Malinowej w
mieście Strzegom, uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów we wsi Międzyrzecze w gminie Strzegom,
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów
poło ż onych w
obrębie 1 miasta
Strzegom oraz
zmiany Statutu
samor ządowej
instytucji kultury - Strzegomskiego Centrum
Kultury.
Warto jeszcze
wspomnieć, że
podczas obrad
wręczono nowo
wybranym sołtysom wsi gminy Strzegom
oficjalne legitymacje.
red

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom
BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE
• Festyn na parkingu OSiR „Rodzina wolna od uzależnień”

Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
W soboty
14:00 – 20:00 • XXI Memoriał Judo im. Edwarda Brzegowego
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 • Festyn Rodzinny w Jaroszowie

• Święto Granitu Strzegomskiego

CZERWIEC – lipiec 2019
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

23.06 – 29.06

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74/ 632-38-28

30.06 – 06.07

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74/ 647-98-70

Adres

Nr telefonu

Komunikacja w gminie Strzegom
W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury
wyłonienia operatora komunikacji gminnej w okresie wakacji
informujemy, że prawdopodobny termin jej uruchomienia
to 15 lipca br.

Na podstawie art. 35, ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z
2018 r., poz. 2204 z póżn.
zm.) informuję, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38, zostały wywieszone na
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Strzegom,

przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem
Nr: 148/B/2019, 149/B/2019,
150/B/2019, 151/B/2019,
152/B/2019, 153/B/2019,
154/B/2019, 155/B/2019,
156/B/2019, 157/B/2019,
158/B/2019, 159/B/2019,
160/B/2019, Burmistrza
Strzegomia, z dnia 14 czerwca 2019 roku.
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- Sołectwa oceniane były w trzech grupach, w zależności od liczby mieszkańców. Które sołectwa były najbardziej aktywne, a które otrzymały wyróżnienia?

Aktywne wsie nagrodzone!

Konkurs „Aktywne sołectwa gminy Strzegom” został rozstrzygnięty 15 czerwca br. W świetlicy
wiejskiej w Kostrzy odbyła się oficjalna uroczystość z tej okazji. Na spotkanie licznie przybyli
sołtysi wraz z przedstawicielami rad sołeckich.
Sołectwa oceniane były w Strzegomia Zbigniew Suchyta i podejmowane inicjatywy, które
trzech grupach, w zależności od podziękował wszystkim za pra- promują gminę.
liczby mieszkańców. Burmistrz cę na rzecz swoich miejscowości

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I grupa do 199 mieszkańców:
1 miejsce: Godzieszówek
2. miejsce Graniczna
3. miejsce Żelazów
II grupa do 599 mieszkańców:
1. miejsce: Bartoszówek
2. miejsce: ex aequo Żół-

Mieszkańcy, którzy nie zdążyli złożyć deklaracji, powinni to zrobić jak najszybciej

Usuwanie azbestu w gminie Strzegom
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu 14 czerwca br. poinformował na swojej
stronie internetowej, że przystąpił do realizacji „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest”. Szczegółowe ogłoszenie o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego
zostanie opublikowane w późniejszym terminie.
Tak jak w latach poprzednich,
w roku 2019 gmina Strzegom
zamierza również przystąpić do
programu organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, mającego na celu

usuwanie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
W ramach realizacji
zadania zabierane będą
elementy zawierające
azbest. Teren zosta-

nie oczyszczony z pyłu
azbestowego, a odpady
zostaną przekazane do
unieszkodliwienia.
W związku z powyższym mieszkańcy, którzy
nie zdążyli jeszcze złożyć
deklaracji chęci pozbycia
się azbestu ze swojej posesji winni jak najszybciej je
złożyć. Pozwoli to gminie
na prawidłowe i sprawne
przygotowanie wniosku
o dotację.

Deklaracje usunięcia wyrobów
zawierających azbest należy składać do dnia 28.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu:
- Wydział Obsługi Interesanta
– pokój nr 15.

kiewka i Rusko
3. miejsce: ex aequo Granica
i Tomkowice
III grupa powyżej 600 mieszkańców:
1. miejsce: Jaroszów
2. miejsce: ex aequo Stanowice i Olszany
3. miejsce: Goczałków

Wyróżnienia: Goczałków
Górny, Grochotów,
Kostrza, Międzyrzecze,
Modlęcin, Morawa, Rogoźnica, Stawiska, Strzegom,
Wieśnica.
Wszystkim serdecznie
gratulujemy!

Nie marnuj wody!
W związku z falą upałów,
Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu prosi
mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą tj. zgodnie
z przeznaczeniem i zaspokajaniem w pierwszej kolejności
potrzeb socjalno – bytowych.
Panujące wysokie temperatury i brak opadów deszczu
zwiększyły zapotrzebowanie na wodę, a podlewanie
ogródków i trawników oraz
napełnianie basenów kąpielowych w znacznym stopniu
zmniejsza ilość gromadzonej
wody.

W przypadku dalszych, tak
dużych rozbiorów może występować obniżone ciśnienie
w sieci, przerwy w dostawie lub
brak wody.
- Prośba podyktowana jest
troską o wszystkich mieszkańców naszej gminy, ponieważ kiedy jeden zużyje wodę
na rabatki, drugi nie będzie
jej miał do picia. Szanujmy
największe dobro jakim jest
woda, której zapasy, niestety
nie są nieograniczone – podsumowuje Dorota Borkowska, prez es strz egomskiej
spółki WIK.

To były naprawdę wspaniałe dni dla polsko-niemieckiej młodzieży.- Nawiązane przyjaźnie przetrwają i będą kontynuowane – zapewniają uczestnicy

Wymiana międzynarodowa
W dniach 2-7 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu realizowano projekt wymiany polsko – niemieckiej Strzegom - Torgau. Do naszego miasta z rewizytą przyjechała
grupa 20 chłopców i dziewcząt oraz czterech ich opiekunek na czele z dyrektor Heide Suk.
Pierwszym punktem programu był udział gości w Festynie Rodzinnym. W tym dniu
odbyło się również spotkanie
delegacji niemieckiej z burmistrzem Strzegomia - Zbigniewem Suchytą. W poniedziałek młodzież uczestniczyła w
warsztatach w Krzyżowej na
temat dziejów Polski i Niemiec
na Dolnym Śląsku i zwiedziła

Zamek Książ. Wtorek był
dniem spędzonym w szkole.
Zaczęto go od pływania na
strzegomskim Delfinku. Uczniowie uczestniczyli ponadto
w lekcjach plastyki i geografii.
W drugiej części zajęć mieli
za zadanie, korzystając z planu
miasta, odnaleźć zaznaczone
na nich charakter ystyczne
punkty. Środę spędzono w pa-

łacu w Morawie, gdzie goście
nocowali. W 10-osobowych
grupach odbywały się m. in.
warsztaty gastronomiczne, w
czasie których poznano lokalne
przetwory i potrawy. Zorganizowano również spotkanie
z trenerką stadniny koni w
Morawie. Czwartek był dniem
sportowym. Uczniowie poznali
kilka chwytów potrzebnych do

Zarówno strzegomianie, jak i młodzież z Niemiec bawili się świetnie, co potwierdzają ich wypowiedzi:
Wołodymyr: „Fajni ludzie, miła atmosfera. Dobrze się bawiłem, poznałem ich kulturę i obyczaje. Dużo
dowiedziałem się w trakcie zwiedzania”.
Sebastian: „Wymiana była bardzo interesująca. Pouczające były wycieczki krajoznawcze”.
Szymon: „Myślę, że tego typu wymiany powinny być organizowane częściej. Nawiązywanie kontaktu z
młodzieżą z Niemiec, używając języka angielskiego, który dla każdego z nas jest językiem, którego się
uczymy, bardzo poprawia umiejętność porozumiewania się”.
Filip: „Najbardziej podobało mi się zwiedzanie Wrocławia, mimo że był to moment pożegnania. Będę
długo wspominał tę wymianę”.
Kacper: „Wymiana bardzo mi się podobała, poznałem i zaprzyjaźniłem się z wieloma osobami”.
Klaudia: „Według mnie wymiana polsko – niemiecka przebiegała bardzo przyjemnie i w miłej atmosferze. Dowiedziałam się wiele o kulturze w Niemczech, ich szkole oraz zwiedziłam wiele pięknych miejsc.
Poznałam również wspaniałą młodzież, z którą dobrze się dogadałam i mam nadzieję, że ta znajomość
będzie trwać jak najdłużej

samoobrony. Następnie oddali
się szaleństwu zespołowych
gier zręcznościowych. Po południu zwiedzili Wrocław. Piątek
był dniem pożegnania.
- W związku z tym, że wszyscy nasi uczniowie i większość
tych z Niemiec kończy właśnie

edukację w swoich szkołach,
nie będą mieli możliwości
już uczestniczyć w kolejnych
wymianach między Publiczną
Szkołą Podstawową nr 2 im.
Mikołaja Kopernika z oddziałami przedszkolnymi w
Strzegomiu a Katharina-von

-Bora-Oberschule w Torgau.
Jesteśmy jednak pewni, że
nawiązane przyjaźnie przetrwają i będą kontynuowane.
To były naprawdę wspaniałe
dni polsko-niemieckie – informuje Elżbieta Smyk, dyrektor
szkoły.

W ydarzenia
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Mieszkańcy gminy Strzegom mają bezpłatny wstęp na zawody. Aby skorzystać z darmowej wejściówki wystarczy okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną

LOTTO Strzegom Horse Trials
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego nazwany jest
także jeździeckim triatlonem. To
jeden z najbardziej widowiskowych sportów konnych. Przez
cztery dni turnieju jeździeckie
pary z 20 krajów wystartują w
czterech konkursach krajowych
i w ośmiu międzynarodowych o
różnym stopniu trudności, w tym
w konkursie Pucharu Narodów.

Wysoka lokata w klasyfikacji
całego cyklu pucharowego, to
szansa na awans do igrzysk olimpijskich w Tokio dla ekip, które
nie mają jeszcze kwalifikacji.
Na arenach morawskiego hipodromu zobaczymy m. in.
multimedalistę Michaela Junga
z Niemiec, aktualnego i dwukrotnego mistrza olimpijskiego;
Australijczyka Andrew Hoya
– srebrnego medalistę olimpijskiego i trzykrotnego mistrza
olimpijskiego w klasyfikacji
drużynowej; belgijską amazonkę
Karin Donckers - dwukrotną
drużynową brązową medalistkę
mistrzostw Europy, Niemkę
Julię Krajewski – srebrną drużynową medalistę olimpijską
oraz wielu innych utytułowanych
zawodników.
W blokach startowych nie
zabraknie także najlepszych

LOTTO STRZEGOM HORSE TRIALS
– PRZEWODNIK KIBICA
O co chodzi w WKKW? Wszechstronny Konkurs Konia
Wierzchowego, tzw. jeździecki triatlon to jedna z najtrudniejszych
dyscyplin konnych podczas której para koń-jeździec musi zaliczyć
trzy próby: ujeżdżenie, cross i skoki przez przeszkody.
Puchar Narodów w WKKW: jest to najwyższa rangą rywalizacja w dyscyplinie WKKW w Polsce. W konkursie współzawodniczą ekipy narodowe składające się z 3-4 zawodników. Pierwsze
zawody tego cyklu zostały rozegrane w 2012 roku, a Strzegom jest
ich gospodarzem od pierwszej edycji.

polskich WKKW-istów, m.in.
aktualnego mistrza Polski Pawła
Spisaka oraz niedawnych zdobywców kwalifikacji olimpijskich
i członków kadry: Jana Kamińskiego, Mateusza Kiempy, Mariusza Kleniuka, Joanny Pawlak
i Pawła Warszawskiego.
Rekordowo zapowiada się także rywalizacja na crossie. Podczas
dwóch dni rozgrywania próby
terenowej jeźdźcy będą mieli
do pokonania 10 tras o łącznej
długości ponad 37 kilometrów.
Stanie na nich ponad 200 przeszkód o wysokości maksymalnej
120 cm. Najdłuższa z tras mierzy
5700 metrów.
W czwartek i piątek zawodnicy rozpoczną rywalizację w
ujeżdżeniu. Podczas pierwszej
próby elegancko ubrani jeźdźcy
i amazonki wykonają oceniany
przez sędziów program w stę-

pie, kłusie i galopie. Cross, czyli
bieg z przeszkodami w pełnym
galopie zostanie rozegrany w
sobotę i w niedzielę. Ostateczna
rozgrywka i wyłonienie zwycięzców nastąpią w niedzielę
podczas konkursów skoków
przez przeszkody i crossu.
Zawodnicy będą musieli
wykazać się szczególną
dokładnością na parkurze, bo nawet lekkie
potrącenie przeszkody
przez konia może spowodować zrzutkę, a w
konsekwencji punkty
karne. Emocje będą

Program:
Czwartek, 27.06.2019
8.00-18.00 - Ujeżdżenie - konkursy międzynarodowe, w tym konkurs Pucharu Narodów
Piątek, 28.06 2019
8.00-18.00 - Ujeżdżenie - konkursy międzynarodowe i krajowe
17.00 - Cross - konkurs kuców
Sobota, 29.06.2019
8.00-18.00 - Skoki - konkursy międzynarodowe i krajowe
10.00-17.30 - Cross - konkursy międzynarodowe, w tym konkurs
Pucharu Narodów
Niedziela, 30.06.2019
8.00-18.00 - Skoki - konkursy międzynarodowe i krajowe, w tym
konkurs Pucharu Narodów

10.00-15.00 - Cross - konkursy międzynarodowe i krajowe

Młodzi sportowcy z naszych miast partnerskich z niecierpliwością czekają na przyjazd do Strzegomia

III Strzegom Cup

towarzyszyć widzom aż do ostatniej minuty zawodów.
Poza programem sportowym
na widzów czekają efektowne pokazy jeździeckie, pokazy podkuwania koni oraz strefa wystawców
i strefa zabaw dla
dzieci.
foto: Mariusz Chmieliński

Ponad 400 koni na starcie, 10
tras crossowych, wybitni jeźdźcy, w tym siedmiu zawodników
z pierwszej 50-tki aktualnego
rankingu Międzynarodowej
Federacji Jeździeckiej oraz
emocjonująca walka o Puchar
Narodów - zawody LOTTO
Strzegom Horse Trials znów
idą po rekord. Impreza odbędzie się w Strzegomiu od 27 do
30 czerwca br.

Program dodatkowy i atrakcje:
- Pokazy jeździeckie grupy akrobatycznej Andrzeja Woźniaka
- Pokaz podkuwaczy koni w wykonaniu grupy „Farriers of Małopolska”
- Bezpłatne przejażdżki na kucykach
Strefa wystawców „Polska smakuje” oraz LGD „Szlakiem granitu
Bilety: Mieszkańcy gminy Strzegom mają bezpłatny wstęp na
zawody. Aby skorzystać z darmowej wejściówki wystarczy okazać
dowód osobisty lub legitymację szkolną.
Parking: Parkingi usytuowane są bezpośrednio w pobliżu hipodromu. Parking kosztuje 10 zł za cały dzień.

Pomoc po gradobiciu i nawałnicach

Podczas Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego pn. „III
Strzegom Cup 2019” (już w najbliższy weekend) po raz pierwszy zagrają również drużyny z naszych miast partnerskich:
Podhajec z Ukrainy oraz Horic z Czech.
Krótkie wizytówki zagranicznych klubów:

Klub piłkarski z Podhajec istnieje od 2017 r. i działa przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolos”. W skład drużyny piłkarskiej wchodzi 11 piłkarzy (rocznik 2004-2006). Kapitanem drużyny jest
Marian Galaj, a trenerem Jarosław Jurewicz Czerniec - młody,
ale bardzo doświadczony piłkarz, pasjonat piłki nożnej. W sezonach 2017-2018 i 2018-2019 drużyna grała w Piłkarskiej Lidze
Dzieci, zdobywając w 2018 r. 2. miejsce w Turnieju Piłkarskim
Dzieci i Młodzieży. Na zaproszenie jednego z graczy drużyna
doskonaliła swoje umiejętności w klubie piłkarskim Karpaty
Lwów.

Klub piłkarski z Horic reprezentować będzie drużyna Jiskra
składająca się z zawodników z rocznika 2004 i młodszych. W
obecnym sezonie ekipa rozegrała już mecze w regionalnych zawodach Hradec Kralove i na 13 zespołów znalazła się w środku
tabeli. - Z racji tego, że większość zawodników to rocznik 2005,
trudno nam pokonać pierwszą czwórkę w tabeli, gdyż piłkarze
tych drużyn to rocznik 2004. Wśród 15 zawodników Jiskry jest
także dziewczyna, która nie dość, że dorównuje chłopcom, to
czasami jest nawet od nich lepsza – cieszy się główny trener
klubu Zdenek Rathovsky. Barwami klubu są biały i czarny.
Młodzi sportowcy z naszych
miast partnerskich z niecierpliwością czekają na przyjazd
do Strzegomia i cieszą się, że
rozegrają mecze ze swoimi
rówieśnikami z Polski.

Tekst i zdjęcia: Jarosław
Jurewicz Czerniec
(Podhajce), Dominik Palm
(Horice)
Tł. i red w j. polskim:
Dominika Kuleba

Po nawałnicach, jakie nawiedziły gminę Strzegom 15
czerwca br., burmistrz Strzegomia wystąpił z wnioskiem
do wojewody dolnośląskiego
o powołanie komisji do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej,
w których wystąpiły szkody
spowodowane przez suszę, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie się ziemi
lub lawinę.
W sobotę 15 czerwca br. w
godzinach popołudniowych
wystąpiły na terenie gminy

Strzegom niekorzystne zjawiska atmosferyczne, tj. gradobicie
z nawalnym deszczem i silnymi
podmuchami wiatru – miejscami kule gradowe miały wielkość
3 cm. W wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
dotknięte zostały wszystkie
sołectwa gminy Strzegom.
Ucierpiały uprawy rolnicze,
warzywne i sadownicze. Najgorzej było w Bartoszówku, Jaroszowie, Morawie i Skarżycach.
Tam woda wdzierała się do domów, czyniąc ogromne szkody.
Pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Strzegomiu odwiedzili mieszkańców, którzy
ucierpieli w wyniku ulewy.

Rolnicy, których gospodarstwa i uprawy, ucierpiały w
wyniku nawałnicy, mogą składać wnioski o szacowanie
strat. W tym celu prosimy o pilne wypełnienie zamieszczonych na stronie internetowej www.strzegom.pl formularzy i złożenie ich w Urzędzie Miejski w Strzegomiu
w Wydziale Obsługi Interesantów, pok. 15, parter.
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Święto Gr anitu Strzegomskiego 2019

21 czerwca 2019

Wydarzenia ze Strzegomia były relacjonowane przez ogólnopolskie telewizje TVN24 i TVN BIS oraz telewizję

Efektowne „imieniny”
Niezwykle bogatą ofertę przygotowali organizatorzy tegorocznej edycji Święta Granitu Strzegomskiego. Każdy, niezależnie
od wieku i zainteresowań, mógł znaleźć coś dla siebie! Przez trzy dni strzegomski Rynek i okolice odwiedziło mnóstwo osób
i tego faktu nie zmieniła nawet kapryśna pogoda (upał i grad).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się polsko-czeskie warsztaty kamieniarskie realizowane w
ramach unijnego projektu „Świat Kamienia” z udziałem uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu i
uczniów szkoły w Horicach. Swoich stałych odbiorców miały: 34. Regionalna Giełda Minerałów oraz
turniej z udziałem bractw rycerskich. Sporo emocji dostarczyły: Turniej Szachowy i Gier Komputerowych o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu, biegi w ramach „Strzegomskiej
Dwunastki” (w tym bieg główny) oraz głośny przejazd Strzegomskiej Grupy Motocyklowej. Dla
starszych mieszkańców zorganizowano akcję „Nasze Zdrowie”, podczas której można było wykonać
podstawowe badania lekarskie. Odbyły się także wykłady dla rodziców „NIE nowotworom u dzieci
– rodzicu, dostrzeż objawy”. Nowością podczas tegorocznej edycji ŚGS było „Święto Truskawki” i
wypiekanie chleba przez żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Dzięki food truckom chętne osoby mogły skosztować wiele egzotycznych potraw z całego świata. Dopełnieniem ŚGS były
wykłady geologiczne, pokazy żonglerki koszykarskiej, gry edukacyjne i zręcznościowe dla dzieci i
dorosłych, prezentacje amatorskich zespołów artystycznych z terenu gminy Strzegom i wernisaż
wystawy malarskiej. Na scenie muzycznej oprócz
rodzimych zespołów zagrały gwiazdy pierwszej
wielkości: Top One, Milano, LemON i Sławomir.
Tradycyjnie, w niedzielę władze naszego miasta
podziękowały wszystkim instytucjom, firmom
kamieniarskim i osobom, które przyczyniły się
do sukcesu organizacyjnego Święta Granitu
Strzegomskiego.
Choć mamy wiele wydarzeń jeszcze świeżo w
pamięci, to zapraszamy do obejrzenia fotografii
z imienin Strzegomia.
red

Święto Gr anitu Strzegomskiego 2019
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internetową tvnmeteo.pl w ramach audycji „Wyjazdowa prognoza pogody”, którą przedstawiał znany i lubiany red. Tomasz Wasilewski

naszego miasta
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Wszystkie drużyny poradziły sobie wyśmienicie z zadaniami. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden

Książęcym Traktem
8 szkół w ważnym programie!

To była nauka przez zabawę. 28 maja br. w Strzegomiu odbyła się
miejska gra „Książęcym Traktem”. Do udziału w grze zgłosiło
się 5 drużyn ze szkół ze Strzegomia i Stanowic.
Wszyscy wzięli udział w
zadaniach i łamigłówkach,
dzięki którym lepiej poznali
historię Strzegomia i życie
jego mieszkańców na przestrzeni wieków. Poprzez zabawę poszczególne drużyny
w trakcie gry zapoznawały
się również z najważniejszymi zabytkami miasta. Przed
ucz estnikami postawione
zostały zadania, przy których
pr z ydała się orientacja w
mieście, umiejętność pracy
w z espole, wiąz ania faktów, pomysłowość, wiedza
i sprawność w znajdowaniu
rozwiązań.
Uczestnicy udali się do CAS
„Karmel”, aby rozwiązać zadania związane z florenem - monetą księcia Bolka II. Wybrali się
również do Miejskiej Biblioteki

Głównym celem projektu jest podniesienie u
uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego
podejścia nauczycieli do ucznia szczególnie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Publicznej, by sięgnąć do „Kroniki miasta Strzegomia”. Zaglądali przez lornetkę przy Bazylice,
szukali detali architektonicznych
na ul. Dąbrowskiego, ale też
odkrywali wiele ciekawostek
związanych z naszym miastem.
Poziom okazał się wyrównany.
Wszystkie drużyny poradziły
sobie wyśmienicie z zadaniami.
Wyniki kształtowały się następująco:

1 czerwca br. 8 szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację
projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie
języka angielskiego w szkołach podstawowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota
dofinansowania 764440,38zł. Zgodnie z harmonogramem
obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i
przygotowania procedury przetargowej.

1 miejsce:
- Kmiecie – 33 punkty
- Królowe życia – 33 punkty
2 miejsce:
- Rycerze traktatu – 32 punkty
- Bernard III Łysy – 32 punkty
- Rycerze kwadratowego
stołu – 32 punkty

W nagrodę uczestnicy otrzymali karnety na bezpłatne wejście na wieżę widokową oraz dyplomy za udział w grze.
Następnie uczestnicy udali się do pobliskiego parku i posadzili kasztanowce, upamiętniające książęce postacie
związane z naszym miastem. Każdy kasztanowiec otrzymał swoje imię: księżnej Anny z Przemyślidów księcia
Bolka II Małego, księżnej Agnieszki z Habsburgów, księżnej Beatrycze Brandenburskiej, księcia Bolka I Surowego,
księżnej Kunegundy Łokietkówny, księcia Bernarda Statecznego.

Wzmocnij swoje otoczenie
P u b l i c z n a S z k o ł a Po d stawowa nr 3 w Strzegomiu wzięła udział w konkursie dobrosąsiedzkim
„WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem
były Polskie Sieci Elektroenergetyczne i otrzymała za
napisany projekt p.n. „Rozwińmy skrzydła!” najwyższą
punktację w gminie, dzięki
czemu znalazła się na liście
laureatów.
W ramach projektu z ostanie zakupiona na rzecz
świetlic y szkolnej wielo-

Impreza była inauguracją sezonu sportowego na boisku przy szkole, gdzie w tygodniu sporo się dzieje

f unkc y jna mu ltimedialna
tablica i sprzęt wspierający
edukację i rozwój dzieci o
wartości 19.979,00 zł. W
ramach projektu realizowane będą warsztaty i lekcje
dla dzieci m.in. z zakresu
ochrony środowiska „Rzeka
Strzegomka źródłem fauny
i flory”, zajęcia profilaktyki
logopedycznej oraz działania
aktywizujące i integrujące
społeczność lokalną (wiecz orki filmowe, konkursy
piosenki, klub dyskusyjny).
red

116 tys. zł na wsparcie seniorów
Gmina Strzegom pozyskała
przeszło 116 tys. zł w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na
działania skierowane do osób w
wieku senioralnym. W czerwcu
br. z Wojewodą Dolnośląskim
zawarto umowy gwarantujące
dofinansowanie. Kwota 108
tys. wesprze
funkcjonowanie w 2019
roku Dziennego Domu
Pobytu „Senior-W igor”
w Strzegomiu ( jest to maksymalne możliwe dofinansowanie przewidziane w programie, tj. 300 zł miesięcznie na
jednego uczestnika). Dotacja
pozwoli na sfinansowanie części kosztów funkcjonowania
tej placówki, zapewniającej
dzienną opiekę 30 osobom w
wieku senioralnym. Nie jest to
jedyne działanie na rzecz osób

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i
zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego z zastosowaniem metod i technik aktywizujących
uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych
za kwotę 346560,00 zł 8 multimedialnych salach
językowych.

starszych. Jeszcze w tym roku
bowiem rozpocznie działalność
Klub Seniora w Jaroszowie.
Klub powstaje w nowo wybudowanym Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców
Wsi Jaroszów i obejmie opieką
30 osób. Wyposażenie klubu w
większości zostanie zakupione
ze środków
europejskich,
a dodatkowo z ostanie
uzupełnione
kwotą 8,1 tys.
zł dotacji z
programu „Senior+”. - Kwota
dotacji z programu rządowego
wydaje się nie być duża, ale
umożliwia włączenie jaroszowskiego klubu do sieci placówek
„Senior+”, dając tym samym
szansę na rządowe dofinansowanie jego działalności w
kolejnych latach – wyjaśnia
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Na sportowo w Czwórce
Od 2014 r. Stowarzyszenie
„Przyjaciele czwórki” oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu
organizują corocznie Festyn
Sportowy na boisku przy
szkole. 3 czerwca br. odbyła
się już szósta edycja tego
wydarzenia.
W czasie festynu dzieci
uczestniczyły w różnorodnych
konkurencjach sportowych.
Odbył się także konkurs „W
zdrowym ciele zdrowy duch” o
tematyce z zakresu profilaktyki
uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.
Impreza była inauguracją
sezonu sportowego na boisku
przy szkole. Boisko szkolne
jest dostępne dla dzieci w
godzinach popołudniowych
w dni powszednie oraz w
soboty od maja do września.
W tym czasie trenerzy środowiskowi organizują dzieciom
zajęcia sportowe. Stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki”
realizuje zadanie publiczne
pn. „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i
młodzieży szkolnej z rodzin
niewydolnych wychowawczo
dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez
organizację pozalekcyjnych
zajęć sportowo-rekreacyjnych
– „Mieć boisko – to nie wszystko” wspierane przez gminę
Strzegom w kwocie 11000 zł.
red

WSIE

Rusko z kanalizacją sanitarną
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Rewelacyjny pokaz swoich umiejętności przygotowali niezawodni strażacy z OSP Jaroszów

XII Festyn Rodzinny
W piękne niedzielne popołudnie – 9 czerwca br. – na
boiskach sportowych „Orlik”
rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Jaroszowie, we współpracy ze
Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko, Radą Sołecką wsi Jaroszów, Ekologicznym Centrum
Utylizacji „ENERIS” i Strzegomskim Centrum Kultury,
zorganizowali XII FESTYN
RODZINNY „Mama, Tata
i Ja”.

W R u sk u t r w a b u dow a
kanalizacji sanitarnej. Spółka
Wodociągi i Kanalizacja podpisała umowę na realizację

Dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz dokonała uroczystego
otwarcia festynu, a tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Jaroszowa
oraz okolicznych wsi mogli liczyć
na wiele atrakcji, które zostały
przygotowane właśnie dla nich.
Wśród licznie zaproszonych
gości była prezes Spółdzielni
tego zadania z końcem marca Mieszkaniowej w Świebodzicach
br. Jest to I etap kanalizowa- - Elżbieta Krzan oraz goście –
nia tej miejscowości.
przyjaciele szkoły.
red
Na festynie prezentowali się
przedstawiciele Banku Spółdzielczego oddział w Jaworze oraz
SKOK Strzegom.
Program artystyczny wypełniły
jak zawsze wspaniałe występy
uczniów – od przedszkola do
gimnazjum. Rewelacyjny pokaz
swoich umiejętności przygotowali także niezawodni strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jaroszowie.
Organizatorzy zadbali o atrakcje dla uczestników imprezy,
szczególnie dla dzieci: dmuchane
ślizgawki, malowanie twarzy, wyplatanie warkoczyków, stoiska ze
słodkościami, konkurs plastyczny
z nagrodami w „Galerii Małych
Artystów” oraz sportowy tor
przeszkód.
Rada Rodziców przygotowała stoiska gastronomiczne, a
nauczyciele z pomocą uczniów
prowadzili stoisko z pysznym

domowym ciastem. Oczywiście,
jak zwykle, największą atrakcją
była loteria fantowa, w której
każdy los wygrywał, a szczęśliwcy

Szkolenia o zasadach segregowania odpadów przeszli mieszańcy wsi Olszany, Rogoźnica oraz Goczałkowa

Jak segregować śmieci?
Od kwietnia br. nowym operatorem zbierającym odpady
w gminie Strzegom jest ENERIS Surowce. Przed spółką i
mieszkańcami wyjątkowo trudne zadanie – zastosowanie wymaganych prawem zasad segregowania na 5 frakcji w miejsce
dotychczasowego podziału na odpady suche i zmieszane. Co
więcej, wprowadzony zostaje jednocześnie nowoczesny system
monitorowania odbieranych odpadów, co ma pomóc osiągnąć
40% poziom odzysku surowców wtórnych jeszcze w 2019 roku!
Stąd zorganizowane szkolenia.
Bardzo ważne jest podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,
dlatego też aktywnie uczestniczymy w edukacji naszych
mieszkańców.
Programy edukacyjne kierowane są do różnych grup
społecznych. Ważne jest uświadamianie mieszkańców, dzieci
oraz młodzieży, wykorzystując przy tym różne narzędzia
edukacyjne, m. in. szkolenia,
gry, konkursy, publikacje drukowane.
W maju odbyły się szkolenia
mieszańców we wsi Olszany,
Rogoźnicy oraz w Goczałkowie.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz
przedstawiciel firmy ENERIS,
w ramach których dyskutowane
i wyjaśniane były obowiązujące
zasady. Również w związku z
licznie odwiedzającymi mieszkańcami Wydział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi, na
bieżąco przekazywane są mieszkańcom wszystkie niezbędne
informacje.
Celem prowadzonych edukacji jest wzrost świadomości oraz
zdolności naszych mieszkańców
do zmiany przyzwyczajeń i odpowiedzialnego segregowania
odpadów komunalnych.
red

opuścili festyn bogatsi o kilka
W organizację festynu włącennych nagród, m in. rowery. czyło się wielu sponsorów, ofiaLosy sprzedano już w dwie go- rodawców i darczyńców.
red
dziny po rozpoczęciu imprezy.

10

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

sport

21 czerwca 2019

Międzyszkolne zawody pływackie

W klasyfikacji ogólnej AKS zajął 3. miejsce. Gratulujemy naszym judokom!

Święto judo
Ponad 200 zawodników z kraju i
z zagranicy wystartowało w
21. edycji Memoriału Judo
im. Edwarda Brzegowego,
któr y odbył się 8 cz er wca w hali OSIR w Strzegomiu. W turnieju wzięł y
udział zaprzyjaźnione kluby
z Niemiec, Czech, Austrii
i Polski. Dzieci walcz ył y
w trzech g r upach wiekowych: 2006-2007, 2008-2009
i 2010-2011.

W pierwszej edycji zawodów
pływackich o „Mistrzostwo
gminy Strzegom”, które odbyły
się 12 czerwca br. na krytej
pływalni „Delfinek”, wzięło
udział 50 zawodników. Rozgrywki zostały zdominowane
przez młodych pływaków z
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Zawodnicy rywalizowali w stylu dowolnym.
- Podczas zawodów uczniowie ustanowili mnóstwo
rekordów życiowych, co upewnia nas, że ciężka praca jaką
wykonują przynosi oczekiwane rezultaty – podkreślają
organizatorzy, czyli Ośrodek
Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. i
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Mikołaja Kopernika w
Strzegomiu.

rocznik 2010 - Bartosz Tokarski, Karol Okuniewicz, T y m o n
Lena Szapańska, Ilia Ciara Pa s ł a w s k i i
i Zofia Gil,
Nina Romanowska,

rocznik 2009 - Aleksandra
Morytko, Brygida Gryszan,
Urszula Strzelecka i Amelia
Pietkiewicz,
rocznik 2008 - Kacper GęMemoriał – tradycyjnie - bala, Karol Górski, Gracjan
otworzyła Danuta Brzegowy Maciejewski, Maja Oleksyk,
(wdowa po Edwardzie Brzegowym), życząc wszystkim
zawodnikom udanych startów. Rozgrzewkę poprowadził
Rafał Kubacki, wielokrotny
medalista MŚ i ME w judo.
Dzieci walczyły na pięciu
matach. Dzięki elektronicznemu systemowi, który rozlosowywał walki i dawał możliwość
podglądu walk dla sędziów w
razie spornych sytuacji, zawody przebiegły w sprawny
profesjonalny sposób.

rocznik 2007 - Mateusz Pakla i Jakub Zalas.
W klasyfikacji ogólnej AKS
zajął 3. miejsce. Gratulujemy
naszym judokom wyników i
zdobytych medali.
Organizatorami memoriału

Zwycięzcy poszczególnych
kategorii:
kategoria rocznik 2008 i
młodsi
chłopcy – Olaf Zaskórski (PSP
nr 2)
dziewczęta – Aleksandra
Świrniak (PSP nr 2)
kategoria rocznik 2007 i
młodsi
chłopcy – Franciszek Horbacz
(PSP nr 2)
dziewczęta – Antonina Horbacz (PSP nr 2)
kategoria OPEN
chłopcy – Franciszek Horbacz
(PSP nr 2)
dziewczęta – Julia Ratajczak
(PSP nr 2)
sztafeta szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu

byli: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, gmina Strzegom, AKS
– sekcja judo oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.
red

Strzegomska sekcja judo wystawiła 27 zawodników:
rocznik 2011 - Leopold Bartosik, O liwier Kubanek,
Michał Przytocki, Wojciech
Zontek, Maximilian Gnitecki, Bartosz Górski, Kacper
Przepłata, Julia Jaworska,
Wojciech Rasławski i Gabriella Gołębczyk,

W Y NI K I P I Ł K A R S K IE
IV liga piłkarska – zachód
(AKS Granit Strzegom S. A.)

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

AKS – Górnik Złotoryja 4:0, Victoria Ruszów – AKS 1:4
BARAŻE o III LIGĘ: AKS – Śląsk II Wrocław 1:3, Śląsk II Wrocław – AKS 4:1
AKS w przyszłym sezonie w dalszym ciągu będzie występował w IV lidze dolnośląskiej.
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. AKS Granit Strzegom S. A.

28

67

2. Apis Jędrzychowice

28

3. Chrobry II Głogów

Klasa B – grupa Wałbrzych I
(AKS II Strzegom, Sokół Kostrza)

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Orzeł Lubawka 3:8, Zagłębie Wałbrzych – Unia 1:1
Sudety Dziećmorowice - Herbapol 1:2, Herbapol – Darbor 1:2
Mecze

Punkty

Mecze

Punkty

1. Orzeł Lubawka

27

66

1. Zieloni Mrowiny

24

64

65

2. Herbapol Stanowice

27

62

2. LKS Marcinowice

24

56

28

64

3. Victoria Świebodzice

27

58

3. MKS II Szczawno Zdrój

24

48

4. Odra Ścinawa

28

51

4. Górnik II Wałbrzych

27

51

4. Sokół Kostrza

24

47

5. Górnik Złotoryja

28

48

5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

27

50

5. Nysa Kłaczyna

24

41

6. Sparta Rudna

28

43

6. Darbor Bolesławice

27

47

6. Zieloni Mokrzeszów

24

39

7. Orkan Szczedrzykowice

28

40

7. KS Walim

27

46

7. Zryw Łażany

24

38

8. Karkonosze Jelenia Góra

28

38

8. Włókniarz Głuszyca

27

43

8. AKS II Strzegom

24

35

9. Stal Chocianów

28

37

9. Zagłębie Wałbrzych

27

32

9. LKS Piotrowice Świdnickie

24

29

10. Prochowiczanka Prochowice

28

36

10. Sudety Dziećmorowice

27

29

10. Błyskawica Kalno

24

28

11. Orla Wąsosz

28

33

11. Błękitni Słotwina

27

27

11. Płomień Dobromierz

24

28

12. Sparta Grębocice

28

30

12. Podgórze Wałbrzych

27

21

12. Tęcza Bolesławice

24

19

13. BKS Bobrzanie Bolesławiec

28

27

13. Czarni Wałbrzych

27

21

13. Grom Panków

24

12

14. Włókniarz Mirsk

28

15

14. Unia Jaroszów

27

20

14. Huragan Olszany

24

1

15. Victoria Ruszów

28

8

15. Unia Bogaczowice

27

20

16. Iskra Witków Śląski

27

17

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

Poz. Klub

Kolejne mecze w tym sezonie:
Grom Panków - AKS II Strzegom 3:3, AKS II – Płomień Dobromierz 6:0
Płomień - Sokół 1:1, Sokół – Nysa Kłaczyna 4:6
Poz. Klub

Huragan Olszany wycofał się z rozgrywek
po rundzie jesiennej.

źródło: www.90minut.pl

Inwestycje w Gminie Strzegom
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To jedna z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich lat. Przebudowa całkiem odmieni tę część miasta

Rewitalizacja prawie na finiszu!
Roboty budowlane w ramach projektu „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu” wraz z renowacją zabytkowych murów
obronnych” są już bardzo zaawansowane. Podziw wzbudza, powstała z gruzów, zabytkowa baszta oraz mury obronne, które teraz prezentują się w pełnej okazałości. Kształtów nabiera także
park kalisteniczny z elementami parkuru w rejonie ul. Świdnickiej nad Strzegomką. Oko cieszą nowo wybrukowane alejki i nasadzenia, które już zdobią ten rejon miasta.
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