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Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 mld zł. Ile trafi do gminy Strzegom?

„Laboratoria Przyszłości”
Już wkrótce do naszych szkół podstawowych trafią drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt
do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie. Gmina Strzegom właśnie otrzymała środki finansowe w wys. 565,6 tys. zł w ramach rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, czyli
największej inwestycji w nowoczesną edukację w historii Polski. Powyższy program jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Listopadowa
sesja za nami

Zapomnieć o niepełnosprawności str. 2
Jak wygląda codzienne życie podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu? Jak spędzają swój czas w placówce? Jakie przejawiają
aktywności? Jaką rolę pełni kadra kierownicza w funkcjonowaniu tej
ważnej i niezwykle potrzebnej placówki? Na te i inne pytania odpowiada Sabina Kubacka, kierownik strzegomskiego warsztatu.

Kolejne obrady z udziałem władz miasta i radnych
Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyły się 26 listopada
w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu.
O czym była mowa i jakie
uchwały podjęli nasi radni?

str. 3

Remont
ul. Rzeźniczej

Celem tej cennej inicjatywy
jest wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu
wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków
STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 r. w całości
z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Dzięki
„Laboratoriom Przyszłości”, od
1 września 2022 r., do każdej
szkoły podstawowej w Polsce,
w tym do gminy Strzegom, trafi
nowoczesny sprzęt.
Realizacja tego nowatorskiego programu umożliwia przeprowadzenie zajęć lekcyjnych
z wykorzystaniem drukarki
3D w ramach Pracowni Druku
3D SkriLab, pracę na lekcjach
z mikrokontrolerami i stacjami
lutowniczymi oraz podstawowe
wyposażenie pracowni audio
-wideo w sprzęt umożliwiający
rejestrowanie osiągnięć projektowych uczniów. Dodatkowo

zestawy zawierają laptopa kompatybilnego z drukarką 3D.
– Ogromnie się cieszę, że
udało się pozyskać ponad pół
miliona złotych na rozwój technologiczny dla naszych szkół
podstawowych. Tak nowoczesne wyposażenie sprawi, że
zajęcia staną się jeszcze bardziej
atrakcyjne. Nasi uczniowie będą
zdobywać praktyczne umiejętności ucząc się poprzez eksperymentowanie. Już nie mogę się

Ul. Rzeźnicza jest nierówna,
wielokrotnie łatana, a gdy
spadnie większy deszcz,
na poboczach tworzą się
zastoiska wody. To jedna
z najgorszych dróg w naszym mieście pod względem
wyglądu, a także funkcjonalności. W końcu doczeka się
generalnego remontu.

str. 3
doczekać momentu, kiedy ten
sprzęt trafi do naszych szkół –
podkreśla burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta.

Po kilku zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę
Strzegom w ostatnich latach we wsi Rogoźnica przyszła kolej
na remont, przebudowę i termomodernizację świetlicy wiejskiej.
Budynek od wielu lat wymaga gruntownego remontu. Świetlica
jest w złym stanie technicznym.

Wyróżnienie
dla gminy

red

Podział środków na placówki oświatowe w gminie Strzegom
(w zależności od wielkości szkoły):
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu. ........ 170,4 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu. ........ 145,2 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu. ................70 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie..............................60 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie..........................30 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy.......................................30 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach. ........................30 tys. zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach................................30 tys. zł

w SKRÓCIE:

Doczekali się remontu świetlicy str. 9

Złoto dla Julii

str. 10

Duży sukces odniosła judoczka AKS u Strzegom – Julia
Herbut, która podczas rozgrywanych w Pile Mistrzostw
Polski Młodzików i Młodziczek w Judo (27–28.11) wywalczyła złoty medal! Julia rywalizowała w kategorii wagowej
do 40 kg. W sumie na tatami w Pile stoczyła 4 walki.

w SKRÓCIE:

Gmina Strzegom kolejny raz
została laureatem prestiżowego wyróżnienia pn. „Najwyższa Jakość QI – Quality
International 2021”, w kategorii QI Services – usługi
najwyższej jakości (usługi i inwestycje realizowane
w gminie Strzegom). Kiedy
i gdzie odbyła się uroczysta
gala?

str. 4

w SKRÓCIE:

4 grudnia minęło 75 lat od zawieszenia tablicy na pomniku zlokalizowanym w strzegomskiej dzielnicy Graby, w pobliżu rzeki
Strzegomki. Wydarzenie to miało miejsce 4 grudnia 1946 r. Na
tablicy widnieje napis: „Chryste, błogosław naszej piastowskiej
ziemi, którą raczyłeś nam wrócić! Wdzięczni parafianie. Strzegom,
4 grudnia 1946”.

Wóz bojowy dla OSP Tomkowice

Wymiana dachówek

3 grudnia przekazano wóz strażacki z OSP Strzegom dla OSP
Tomkowice. To kolejne wsparcie tej jednostki strażackiej. We
wrześniu oddano do użytku nową remizę strażacką, na którą
mieszkańcy Tomkowic czekali kilkadziesiąt lat. Koszt inwestycji
wyniósł ok. 826 tys. zł, zaś dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota rzędu 287,7 tys. zł.

W ostatnich dniach strzegomski magistrat kolejny raz zlecił wymianę uszkodzonych dachówek na Wieży Dziobowej
w Strzegomiu. To efekt wiatrów, które coraz częściej wieją
z dużą prędkością, nierzadko niszcząc wiele obiektów użyteczności publicznej i prywatnych domostw. Prosimy mieszkańców
o zachowanie ostrożności.

Ważna rocznica na Grabach
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

10 grudnia 2021

Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika

Zapomnieć o niepełnosprawności
Jak wygląda codzienne życie podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, o ich niepełnosprawnych organizoaktywnościach, a także roli kadry kierowniczej w funkcjonowaniu tej ważnej i niezwykle po- wanych przez WTZ Świerzawa,
trzebnej placówki – o tym opowiada Sabina Kubacka, kierownik placówki.
przeglądach karaoke organizowanych przez WTZ Choj– Warsztat Terapii Zajęciowej wskazania do terapii zajęciowej i wstępnej rehabilitacji zawodowej nów. Reprezentowaliśmy nasz
już od kilku lat prężnie dzia- na TAK. W naszym warsztacie oraz usprawnianie funkcjono- WTZ na Dolnośląskich Targach
ła w naszym mieście. Jak to się są osoby niepełnosprawne, które wania uczestników. W naszym Warsztatów Terapii Zajęciowej
wszystko zaczęło?
mają zaburzenia mowy, słuchu, WTZ-cie jest 6 pracowni tera- organizowanych przez Dolno– Warsztat Terapii Zajęciowej zaburzenia neurologiczne, psy- peutycznych: techniczna, ogrod- śląskie Forum WTZ. W ramach
w Strzegomiu powstał z inicjaty- chiczne, osoby niepełnosprawne niczo-florystyczna, krawiecko rehabilitacji ruchowej reprezenwy wielu osób, którym mocno za- intelektualnie. Obecnie jest lista -tkacko-hafciarska, artystyczna, towaliśmy nasz WTZ w turnieleżało na tym, aby w naszym mie- osób oczekujących na przyjęcie ceramiczna i informatyczna. jach piłki siatkowej w Świdnicy,
ście funkcjonowała tego rodzaju do warsztatu, ale są to osoby, które W każdej z tych pracowni cele piłki nożnej w Legnickim Polu,
placówka. Wiele osób niepełno- mają miejsce w innych warszta- i zadania dopasowywane są do Nordic Walking w Ścinawie. Dosprawnych dojeżdżało do innych tach znajdujących się na terenie możliwości i umiejętności danego datkowo raz w tygodniu uczęsztego typu miejsc znajdujących naszego powiatu, ale starają się uczestnika, a także samopoczucia czamy na basen „Delfinek”, a taksię na terenie naszego powiatu. o przyjęcie do strzegomskiego w danym dniu, czy w danej chwili. że prowadzimy zajęcia na hali
Prowadzone było również sto- WTZ-u, a także osoby, które są Przysposobienie do pracy odbywa OSIR w Strzegomiu. Na terenie
warzyszenie dla dorosłych osób jeszcze uczniami.
się poprzez udział w zajęciach placówki organizujemy spotkania
niepełnosprawnych na terenie
poszczególnych pracowni, które z krakowskimi aktorami, którzy
– Jakie udogodnienia dla nie- sprzyjają rozwojowi preferencji od czasu do czasu prowadzą
naszego miasta. Ważne było, aby
powstał Warsztat Terapii Zajęcio- pełnosprawnych znajdują się zawodowych. Dodatkowo w ra- warsztaty teatralne czy pokazy
wej – takie miejsce dla dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej mach rehabilitacji zawodowej iluzji. W miarę możliwości środosób niepełnosprawnych, gdzie w Strzegomiu?
nasi uczestnicy podejmują na ków finansowych prowadzone są
– Każda placówka, przeznaczo- terenie naszej gminy bezpłatne warsztaty muzyczne np. gra na
mogliby się oni czuć potrzebni,
decydować o sobie, realizować na dla osób niepełnosprawnych, praktyki zawodowe, na stanowi- bębnach. Chodzimy również do
swoje marzenia, rozwijać umie- powinna być dostosowana dla skach porządkowych. Uczestnicy strzegomskiego kina, restauracji,
jętności. Ale przede wszystkim, osób, którym ma służyć. Zatem warsztatu w ciągu całego roku pizzerii. Zdarza nam się bywać
gdzie mogliby pokazać społe- nasz warsztat znajduje się na odbywają zajęcia z treningu eko- na kręgielni. Organizujemy różczeństwu, że osoba niepełno- parterze budynku Zespołu Szkół nomicznego, tzn. umiejętności nego rodzaju wycieczki, które
sprawna też ma swoje cele i plany Specjalnych w Strzegomiu, który gospodarowania środkami fi- rozwijają nasze zainteresowania,
w życiu, do których dąży pomimo należy do powiatu świdnickiego nansowymi, samodzielnego pla- poszerzają wiedzę i pozwalaograniczeń. Dziękuję w imieniu i posiada swobodny wjazd na nowania wydatków i ponoszenia ją na doświadczanie kultury
uczestników i rodzin osobom, teren placówki osobom porusza- konsekwencji za podjęte decyzje. i sztuki. Na terenie warsztatu
prowadzone są również terapie
którym bliski sercu był los doro- jącym się na wózkach. Posiadamy
słych osób niepełnosprawnych, wyposażone w alarmy toalety
– Jakie inne aktywności są or- ze zwierzętami: onoterapia, doktóre po ukończeniu szkoły nie dostosowane dla osób niepełno- ganizowane dla uczestników goterapia, hipoterapia. Wracając
do imprez, warto dodać, że nasz
miały szans na normalne funkcjo- sprawnych, prysznic i uchwyty warsztatu?
nowanie w społeczeństwie.
– W ramach rehabilitacji spo- WTZ organizuje turniej pływspomagające.
łecznej bierzemy udział w róż- wacki na strzegomskiej pływalni
– Kto i na jakich warunkach
– Na czym polegają prowadzone nego rodzaju imprezach prowa- „Delfinek” i zabawę andrzejkową
może brać udział w warsztacie? zajęcia i w jaki sposób pomagają dzonych przez inne Warsztaty w restauracji „Stragona”, w której
Czy są jeszcze wolne miejsca?
one osobom, które biorą w nich Terapii Zajęciowej na terenie uczestniczą również delegacje
– Uczestnikami WTZ-u są udział?
naszego powiatu i województwa. uczniów ze strzegomskich szkół.
– Zajęcia w warsztacie są pro- Braliśmy m.in. udział w impre- Wszystkie nasze aktywności
osoby niepełnosprawne, które
ukończyły 18. rok życia, posiada- wadzone zgodnie z indywidu- zach teatralnych organizowanych pozwalają nam doświadczać
jące orzeczenie o niepełnospraw- alnym programem rehabilitacji przez WTZ Legnica, a także czegoś nowego. Nawiązujemy
ności w stopniu umiarkowanym i terapii opracowanym corocznie w przeglądzie kolęd i pastora- nowe znajomości, nabywamy
lub znacznym, wydane przez dla każdego uczestnika przez łek. Reprezentowaliśmy nasz umiejętności obycia się na scenie
Powiatowy Zespół ds. Osób Nie- Radę Programową Warsztatu. WTZ w turniejach tańca orga- – wszystko to budzi w nas nopełnosprawnych. W orzeczeniu Zadaniem warsztatu jest prowa- nizowanych przez WTZ Jawor, wych ludzi i pozwala zapomnieć
powinien znajdować się zapis: dzenie rehabilitacji społecznej w przeglądach twórczości osób o niepełnosprawności.

z dj ę cie n u m er u

Lodowisko już czynne

– Czy oprócz rehabilitacji ruchowej są oferowane inne rodzaje
pomocy? Jeśli tak, to jakie i na czym
polegają?
– W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych warsztat
współpracuje z placówkami służby
zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami
państwowymi i samorządowymi,
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz firmami
i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.
Prowadzona jest także pomoc
i wsparcie psychologiczne dla
uczestników i ich rodzin. W ramach funkcjonowania warsztatu
prowadzona jest praca socjalna,
pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych, ukierunkowanie, wsparcie
i pomoc w uzyskaniu niezbędnej

pomocy prawnej. Okazujemy
również pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia
uczestników warsztatu. Gdy jest
konieczność, odwiedzamy domy
rodzinne uczestników, pomagamy w opłaceniu rachunków czy
robimy zakupy. Zdarza się, że
któremuś z naszych uczestników
potrzebny jest ciepły posiłek,
łóżko, meble – wówczas uruchamiamy znajomości i wspieramy
w miarę możliwości.
– Czy w przyszłości planowane są kolejne remonty lub nowe
pracownie?
– Na dzień dzisiejszy nie planujemy remontów. Rok temu
powiększyliśmy WTZ i daliśmy
możliwość uczestniczenia kolejnym pięciu osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu
świdnickiego. A co przyszłość
pokaże? Zobaczymy.
– Dziękujemy za rozmowę!

Drodzy górnicy
i kamieniarze Ziemi
Strzegomskiej!
Pełni szacunku dla trudu
górniczego, z okazji Święta
Barbórki przypadającego 4 grudnia,
składamy wszystkim pracującym
w przemyśle wydobywczym
i obróbczym życzenia bezpiecznej
i spokojnej pracy, sukcesów zawodowych
i finansowych, szczęścia górniczego
oraz zadowolenia z wzajemnej współpracy.

W Mikołajki (6.12) zainaugurowano kolejny sezon na lodowisku w naszym mieście.
W gronie użytkowników byli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, których odwiedził niespodziewany gość, czyli Św. Mikołaj. Warto wspomnieć, że
w „Mikołajki” wstęp dla wszystkich chętnych był darmowy. Serdecznie zapraszamy na
strzegomskie lodowisko.

Gminne Wiadomości

Strzegom

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marczak

Burmistrz
Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Barbórka 2021
Gminne Wiadomości

Strzegom

3

Aktualności

Obradowali radni
Rada Miejska, w drodze uchwały, zadecydowała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych

Podczas piątkowych obrad
Kolejne obrady z udziałem władz miasta i radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyły się 26 listopada w sali konferencyj- uchwalono i przyjęto stratenej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. O czym była mowa i ja- giczne dokumenty: „Program
kie uchwały podjęto?
ochrony środowiska dla gminy
Strzegom na lata 2021–2024
Strzegomscy radni podjęli
Przegłosowano zmiany w bu- z perspektywą do 2030 roku”,
decyzję o pokryciu części kosz- dżecie gminy Strzegom w 2021 „Plan gospodarki niskoemitów gospodarowania odpa- r. i zmiany wieloletniej progno- syjnej dla gminy Strzegom
dami komunalnymi w 2021 r. zy finansowej gminy Strzegom na lata 2021–2030”, a także
z dochodów własnych gminy na lata 2021–2031. Wśród „Gminny Program Profilakniepochodzących z pobranej wielu zmian warto wspomnieć tyki i Rozwiązywania Probleopłaty za ich gospodarowanie. o otrzymaniu wsparcia finan- mów Alkoholowych na rok
Chodzi o różnicę powstałą po- sowego w wys. 565,6 tys. zł na 2022”. Ponadto przedstawiono
między dochodami z pobranej nowe zadanie inwestycyjne pn. informację o stanie realizacji
opłaty za gospodarowanie od- „Rozwój szkolnej infrastruktu- zadań oświatowych za rok
padami komunalnymi, a kosz- ry – Laboratoria przyszłości”, szkolny 2020/2021.
red
tami funkcjonowania systemu które będzie realizowane przez
gospodarowania odpadami. 8 szkół podstawowych na tereDzięki temu – co warto pod- nie gminy (PSP 2, 3, 4 w Strzekreślić – nie będzie podwyżek gomiu, Goczałków, Kostrza,
za gospodarowanie odpadami Stanowice, Jaroszów i Olszakomunalnymi dla mieszkańców ny). Więcej szczegółów na
1. stronie naszej gazety.
naszej gminy.

Z dokładną treścią wszystkich uchwał podjętych przez radnych można
zapoznać się w programie eSesja, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.strzegom.pl/public/.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM” ze Stanowic. Kiedy rozpoczęcie i zakończenie prac?

Remont ul. Rzeźniczej

Obecnie ul. Rzeźnicza jest nierówna, wielokrotnie łatana, a gdy spadnie większy deszcz na poboczach tworzą się zastoiska wody. To jedna z najgorszych dróg w naszym mieście pod względem wyglądu, a także funkcjonalności. W końcu doczeka się generalnego remontu.
Prace związane z przebudową
tej ulicy będą składały się z dwóch
zadań. Pierwsze z nich dotyczy budowy nowego oświetlenia
ulicznego oraz zdemontowania
starego. Koszt wynosi ok. 124,5 tys.
zł. Drugi etap to m.in. roboty
rozbiórkowe, budowa kanalizacji

deszczowej, wykonanie warstw
konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz zabezpieczenie linii kablowej 20kV poprzez ułożenie rur
osłonowych. Koszt ok. 1,41 mln zł.
W sumie koszt całej inwestycji
wynosi ponad 1,5 mln zł.

Wykonawcą robót będzie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe „DROGZIEM” ze Stanowic. Podpisanie
umowy z gminą Strzegom nastąpiło w listopadzie br. Zakończenie
prac przewidziano w październiku
przyszłego roku.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Okiem miejskiego monitoringu Pogrzeby w kościele
Kiedy dyżury naszych aptek?
Magistrat
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
GRUDZIEŃ 2021
Data
pełnienia dyżuru

Nazwa
apteki

do 11.12

Śląska

12.12–18.12

Królewska

Al. Wojska
Polskiego 2

tel. 74 649 21 11

19.12–25.12

Avena

Rynek 32–36

tel. 74 851 60 73

Adres

Nr telefonu

ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

będzie nieczynny

24 grudnia (piątek) Urząd Miejski
w Strzegomiu będzie nieczynny
– w zamian za dzień 25 grudnia
(święto przypadające w sobotę).
Ponadto urząd będzie nieczynny
7 stycznia (piątek) 2022 r.
– w zamian za dzień 1 stycznia
2022 r. (święto przypadające
w sobotę).

20 listopada nieznany sprawca
dokonał dewastacji tablic informacyjnych ustawionych przy
Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Zniszczeniu uległy szyby
dwóch gablot. Materiał z całego
zajścia (zapis z 4 kamer) został
zabezpieczony na polecenie policji i przekazany w celu dalszego
postępowania. Sprawa jest w toku.

1 grudnia kierowca Audi
nie zachowując szczególnej
ostrożności ze względu na
warunki atmosferyczne, stracił
panowanie nad pojazdem na
skrzyżowaniu ul. Bohaterów
Getta i ul. św. Tomasza i uderzył
w znak drogowy, wyrywając go
z podłoża. Na szczęście nikomu
nic się nie stało.

Kamery przy bastei w parku miejskim zostały już uruchomione
i dokonują od 30 listopada zapisu obrazu z trzech kamer .

św. Jadwigi

W związku z rozpoczęciem remontu kaplicy
cmentarnej zlokalizowanej przy ul. Olszowej
w Strzegomiu, ceremonie
pogrzebowe będą odbywały się w kościele pw. św.
Jadwigi przy ul. Szarych
Szeregów w Strzegomiu.
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w ydarzenia

10 grudnia 2021

Opolscy żołnierze gościli w Strzegomiu m.in. podczas obchodów Święta Niepodległości

Złożyli hołd patronowi logistyków

Gmina z medalem i certyfikatem

Z okazji Święta Patrona
10. Opolskiej Brygady Logistycznej – pułkownika Piotra Wysockiego, bohatera Powstania Listopadowego – władze Strzegomia 29 listopada
odwiedziły zaprzyjaźnionych
żołnierzy z Opola.
Burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta oraz przewodniczący RM w Strzegomiu
– Tomasz Marczak złożyli
najlepsze życzenia i gratulacje
oraz podziękowania za odwagę, poświęcenie i bohaterstwo
w służbie Ojczyźnie. Życzyli
również zawodowej satysfakcji,
wiele pomyślności oraz zdrowia.
Przypomnijmy, że opolscy
żołnierze gościli niedawno
w Strzegomiu podczas obchodów Narodowego Święta
Niepodległości.
Fot. 10. Opolska Brygada Logistyczna w Opolu

Gmina Strzegom kolejny
raz została laureatem prestiżowego wyróżnienia pn. „Najwyższa Jakość QI – Quality
International 2021”, w kategorii QI Services – usługi
najwy ższ ej jakości (usługi i inwestycje realizowane
w gminie Strzegom).
Medal i pamiątkowy certyfikat odebrali 30 listopada
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, sekretar z
gminy Strzegom Iwona Zabawa oraz przewodniczący
Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak w trakcie
uroczystej gali w Katowicach.
Najwyższa Jakość Quality
International to ogólnopolski projekt, którego celem
jest promowanie w firmach
i instytucjach skutecznych
metod zarządzania jakością.
Drugim celem jest wskazanie i wyróżnienie tych firm
i instytucji, które reprezentują
najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrz ymanie produktu
lub usługi na najwyższym
red
poziomie.

Patronat nad programem sprawują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas wizyty nastąpiła wymiana doświadczeń między przedstawicielami dwóch prężnie rozwijających się gmin. O czym rozmawiano?

Wizyta samorządowców z Dąbrowy Tarnowskiej
Władze Strzegomia 25 listopada gościły delegację samorządowców z Dąbrowy Tarnowskiej na czele z burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim. Goście zwiedzili m.in.
strzegomskie kamieniołomy, demonstracyjne Publiczne Przedszkole nr 1, Bazylikę
Mniejszą, obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym boiska piłkarskie i pływalnię
„Dolnośląski Delfinek”, a także Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu.
Podczas wizyty nastąpiła wymiana doświadczeń między przedstawicielami dwóch prężnie
rozwijających się gmin.
Przyjezdni byli pod duż ym wrażeniem tempa

Czyszczą cieki wodne
Strzegomski samorząd wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
dba o cieki wodne zlokalizowane na terenie gminy Strzegom.
Aktualnie kończą się prace
związane z czyszczeniem cieku
Parowa, potoku Rogacz oraz

rzeki Strzegomki na terenie
miasta (na zdj.).
Koszt wszelkich prac wynosi
ok. 144 tys. zł, z czego PGW
Wody Polskie dofinansuje to
zadanie w wys. 72,6 tys. zł.
Reszta środków pochodzi z budżetu gminy Strzegom.

modernizacji naszego
miasta.
Warto dodać, że Dąb r o w a Ta r n o w s k a
w Małopolsce jest blisko związana ze Strzegomiem, bowiem w tej

miejscowości urodzili się
dwaj Honorowi Obywatele Strzegomia: nieżyjący ks. prałat Stanisław
S iwiec o r a z p ro f. Jan
Chmura.
red

Poruszone zostały kwestie funduszy europejskich dostępnych dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów

Jakie środki unijne dla NGO w kolejnych latach?
W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 30 listopada br. odbyło się
seminarium na temat środków unijnych dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie funduszy europejskich na lata
2021–2027 prowadzone przez przedstawicieli Dolnośląskiego
Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu.
Poruszone zostały kwestie
funduszy europejskich dostępnych dla stowarzyszeń,
fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów
ekonomii społecznej w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym na lata

2021–2027, ale również możliwości bieżącego wsparcia dla
organizacji np. na zatrudnienie pracowników w formie
płatnych staży, czy możliwości pozyskania mikrograntów
na drobne działania na rzecz
lokalnej społeczności.

Dzień później w strzegomskim magistracie miało
miejsce spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych na temat otwartych konkursów ofert
ogłoszonych przez gminę Strzegom na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Organizacje pozarządowe
zainteresowane wsparciem
z e strony Dolnośląskiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej wszelkie informacje znajdą pod adresami:
www.dowes.pl
i www.fres.org.pl

Kontakt z DOWES:
tel. 74 848 01 00
tel. 74 647 88 90
e-mail:
biuro@dowes.pl
fres@fres.org.pl
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INFORMACJE
Serdecznie zachęcamy do korzystania z tych udogodnień

Urząd dostępny dla wszystkich

Urząd dostępny on-line przez całą dobę
Aby otrzymywać dokumenty w formie elektronicznej, należy wypełnić na platformie
www.eurzad.strzegom.pl oświadczenie o otrzymywaniu korespondencji drogą elektroniczną.

Strzegomski magistrat, mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych, stara się zaZachęcamy państwa do kopewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość korzystania z usług bezpośrednio
w urzędzie. Dla tych osób dostępna jest specjalna platforma (winda) oraz tłumacz języka rzystania z platformy usług
elektronicznych, ponieważ jest
migowego on-line.
to wygodne i bezpłatne naZ myślą o bieżącym dostępie do specjalnie dedykowany kafelek dostępność cyfrową strony inter- rzędzie, które ułatwi kontakt
informacji z życia gminy na stronie „NIEPEŁNOSPRAWNO- netowej www.strzegom.pl i www. z Urzędem Miejski w Strzegomiu bez wychodzenia z domu –
internetowej urzędu utworzono ŚCI” oraz zapewniono również bip.strzegom.pl.
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Wybierz sprawę urzędową,
którą chcesz załatwić,
4. Wypełnij formularz lub dokonaj płatności,
5. Podpisz wniosek profilem
zaufanym,
6. Wyślij wniosek,
7. Czekaj na odpowiedź z urzędu na www.epuap.gov.pl z domu. Na platformie m.in.
(moja skrzynka), logując się sprawdzisz swoje zobowiązania
Aby załatwić sprawę w formie
profilem zaufanym.
wobec gminy, dokonasz płatności lub uzyskasz informację
elektronicznej:
Odwiedzając platformę www. w sprawie wymiaru opłat za
1. Otwórz stronę:
eurzad.strzegom.pl, możesz gospodarowanie odpadami
www.eurzad.strzegom.pl,
2. Z a l o g u j s i ę p r o f i l e m załatwić większość spraw admi- komunalnymi.
nistracyjnych bez wychodzenia
ZAPRASZAMY
zaufanym,

Skorzystaj z profilu zaufanego
1.Wejdź na stronę www.pz.gov.pl
2.Zarejestruj się, wybierając zakładkę:
ZAREJESTRUJ SIĘ.
3.Wybierz formę, gdzie chcesz potwierdzić profil zaufany.
Jeżeli w urzędzie – wybierz opcję „W PLACÓWCE”.
4.Wypełnij formularz – REJESTRACJA PROFILU ZAUFANEGO.
5.Wpisz kod autoryzacyjny, który otrzymasz na adres e-mail wskazany
w formularzu.
6.Potwierdź swój profil zaufany. Masz na to 14 dni od daty rejestracji.
7.Odwiedź Urząd Miejski w Strzegomiu – parter, pokój nr 15 – Wydział Obsługi
Interesantów.
8.Okaż dowód osobisty lub paszport.
9.Potwierdzanie profilu zaufanego trwa zaledwie kilka minut.

Serdecznie zapraszamy
Gdzie po pomoc kiedy zasypie i zaśnieży? Podajemy aktualne numery telefonów

Konkurs fotograficzny
dla mieszkańców

Podajemy ważne informacje w kontekście „Akcji Zima” w gminie Strzegom.
Prosimy o zapoznanie się ze
szczegółami.

Weź udział w ostatnim etapie
„Maratonu konkursów fotograficznych”. Pokaż nam jak
prosto możemy dać drugi życie
niepotrzebnym już odpadom.
Nie wyrzucaj – odzyskuj!
Czy stara koszulka na pewno
już się do niczego nie przyda?
Dlaczego mama nie wrzuci
tych słoików po przetworach?
Czy wiesz, że z zapisanych kartek może powstać kilka tysięcy
nowych produktów? Dlaczego
babcia zbiera reklamówki skoro
mówimy, że są jednorazówkami? Czy mogę ich ponownie użyć? Odpowiedź brzmi:
TAK! Ale pod warunkiem,
że segregujemy i przekazujmy odpady do recyklingu lub
nadajemy im od razu „drugie
życie” poprzez wykorzystanie
do innego zastosowania bądź
wykonania innych, potrzebnych
nam przedmiotów.
Ozdoby świąteczne, ogrodowe, strach na wróble, domowe
zabawki, ponownie użyte słoiki
po przetworach, zwrotne butelki na wodę czy oranżadę. To
tylko kilka prostych przykładów
na (nie)użyteczne rzeczy. Zrób

„Akcja Zima” w gminie Strzegom
Przez teren gminy Strzegom
przebiegają drogi 4 kategorii:
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zgodnie z tą klasyfikacją za zimowe utrzymanie
dróg odpowiadają ich zarządcy.
odcinki dróg krajowych
tel. 22 375 86 95,
22 375 86 96
71 334 73 00,
74 841 03 65

i zwalczaniu śliskości
z i m owe j w s i e d z ibie ZUK w S tr z egomiu S p. z o.o.
wprowadzone został y dyżur y personelu technicznego do
nadzorowania i koo rd y n o w a n i a p r a c .
Zakresy tych dyżurów
uzależnione są od potrzeb, a zwłaszcza od
stanu przejezdności
dróg i prognozowanych zmian warunków
atmosferycznych.

PRZYPOMINAMY:
Właściciele nieruchomości zapewniają
informacja drogowa
utrz ymanie cz ystotel. 19 111
ści i porządku przez
upr z ątnięcie błota,
odcinki dróg wojewódzkich
śniegu, lodu i intel. 71 391 71 96,
nych zanieczyszczeń
dyżur 609 990 969
z chodników położonych wzdłuż nieruodcinki dróg powiatowych
chomości, przy czym
tel. 74 662 29 20 wew. 25
za taki chodnik uznaje
się wydzieloną część
odcinki dróg gminnych
drogi publicznej słudyżur 693 222 130
żącą dla ruchu pieszego położoną bezpoODCINKI DRÓG
średnio przy granicy
GMINNYCH:
Z c h w i l ą r o z p o c z ę - nieruchomości.
cia prac prz y odśnieżaniu
red

AKCJA
ZIMA
GMINA STRZEGOM

PRZEZ TEREN GMINY STRZEGOM PRZEBIEGAJĄ DROGI 4 KATEGORII:
KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE i GMINNE.
ZGODNIE Z TĄ KLASYFIKACJĄ ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
ODPOWIADAJĄ ICH ZARZĄDCY.
ODCINKI DRÓG KRAJOWYCH:
tel. 22 375 86 95, 22 375 86 96
71 334 73 00, 74 841 03 65
Informacja drogowa tel. 19 111
ODCINKI DRÓG WOJEWÓDZKICH:
tel. 71 391 71 96, dyżur 609 990 969
ODCINKI DRÓG POWIATOWYCH:
tel. 74 662 29 20 wew. 25
ODCINKI DRÓG GMINNYCH:
dyżur 693 222 130
ODCINKI DRÓG GMINNYCH
Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości
zimowej w siedzibie ZUK w Strzegomiu Sp. z o. o. wprowadzone
zostały dyżury personelu technicznego do nadzorowania
i koordynowania prac. Zakresy tych dyżurów uzależnione są
od potrzeb, a zwłaszcza od stanu przejezdności dróg
i prognozowanych zmian warunków atmosferycznych.
PRZYPOMINAMY:
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio
przy granicy nieruchomości.
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SŁUŻBY DROGOWE MAJĄ
ZA ZADANIE ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZIMY NA DROGACH,
A NIE CAŁKOWITĄ ICH LIKWIDACJĘ.
DROGI NA TERENIE GMINY ZABEZPIECZANE SĄ zgodnie
z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych Dz. U. Nr 10 MTiGM. Wykonawcą prac
związanych z AZ na drogach gminnych jest ZUK Strzegom Sp. z o.o.

Służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Drogi na terenie gminy
zabezpieczane są zgodnie z zarządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania
gołoledzi na drogach publicznych. Wykonawcą prac związanych z AZ na drogach gminnych jest ZUK Strzegom Sp. z o.o.

zdjęcie i pokaż nam czym dla
Ciebie jest recykling!
ZRÓB ZDJĘCIE,
ODPOWIEDZ NA
PYTANIE KONKURSOWE
I WYGRAJ ATRAKCYJNE
NAGRODY!
Przeznaczony dla mieszkańców konkurs pt. „To nie leci
dziś do śmieci! Segreguję – odzyskuję” to ostatni etap maratonu konkursów fotograficznych
organizowanych przez firmę
ENERIS i gminę Strzegom.
Jego celem jest zwrócenie uwagi na eko-zasady gospodarki
oraz zwiększenie świadomości
dotyczącej poprawnej segregacji odpadów.
Aby wziąć udział w konkursie,
wystarczy przesłać zdjęcie
konkursowe na adres:
konkurs@eneris.pl
i odpowiedzieć na proste
pytanie:
Czym jest recykling i jak
łatwo można nadać drugie
życie odpadom?

red

Trzeci etap maratonu konkursów fotograficznych
trwa do 17.12.2021 r. Nagrody otrzymają autorzy
3 najciekawszych zdjęć. Więcej informacji w regulaminie na stronie www.eneris.pl
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Mikołajki w Strzegomiu

10 grudnia 2021

W tym roku św. Mikołaj nie zawiódł najmłodszych mieszkańców gminy Strzegom i przybył do nich z workiem prezentów i niesamowitych atrakcji

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej
Zapalenie światełek na największej – ekologicznej – strzegomskiej choince, słodkie prezenty dla najmłodszych strzegomian od Mikołaja, konkursy z nagrodami, wspaniała zabawa w rytm świątecznych piosenek i spektakl dla dzieci pt. „Pan Mniam Mniam” w Strzegomskim Centrum Kultury – takie atrakcje czekały na małych mieszkańców naszego miasta
6 grudnia br. W tym samym dniu tradycyjnie zainaugurowano kolejny sezon łyżwiarski na strzegomskim lodowisku.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
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kultura
Artystka wraz z zespołem oczarowała strzegomską publiczność i przeniosła ją do innych czasów

Muzyczna podróż
Fot. Sebastian Tyniecki

Podczas koncertu utalentowanej aktorki i wokalistki –
Joanny Aleksandrowicz pn.
„Od nocy do nocy”, który odbył się 26 listopada w Strzegomskim Centrum Kultury, można było wysłuchać najpiękniejszych
utworów pochodzących ze światowych
i polskich musicali
oraz z filmów.

Co w kinie SCK?
10.12.2021, piątek
16:00 – Nasze magiczne Encanto
18:00 – Nasze magiczne Encanto

11.12.2021, sobota
15:00 – Nasze magiczne Encanto
16:45 – Nasze magiczne Encanto
18:30 – Fatima

12.12.2021, niedziela
15:00 – Nasze magiczne Encanto
16:45 – Nasze magiczne Encanto
18:30 – Fatima

Artystka wraz
z zespołem oczarowała strzegomską
publiczność i przeniosła ją do innych
czasów. Występ był
dopracowany w najmniejszych detalach. Spory walor koncertu
stanowili
profesjonalni

Bilety:
normalny 18 zł
ulgowy 15 zł

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

Magiczne spotkanie w Jaroszowie

muz ycy (perkusista, basista,
pianista), którzy
przyczynili się do
niepowtarzalnego i magicznego
klimatu.

Warto wspomnieć, że Joanna
Aleksandrowicz dzięki swojej
ambicji, determinacji i profesjonalnemu podejściu stworzyła
projekt „Od nocy do nocy”, który
zagrała na ponad 180 scenach
muzycznych w Polsce i za granicą.

Joanna Aleksandrowicz – aktorka i wokalistka, występowała na scenach wielu Teatrów w Polsce, m.in. na deskach Teatru Wielkiego we Wrocławiu
w spektaklu mistrza Jana Szurmieja. Współpracuje z topowymi reżyserami filmowymi m.in. z Wojtkiem Smarzowskim. W październiku 2021 r. odbyła
się premiera filmu „Wesele” z jej udziałem.

„Dziś cień wosku Ci ukaże, co
Ci los przyniesie
w darze” – pod
takim hasłem
29 listopada odbyły się zajęcia
zorganizowane
przez Bibliotekę
Publiczną oraz
Klub Seniora
w Jaroszowie.
Podczas spotkania wszyscy uczestnicy brali
udział w zabawach oraz wróżbach andrzejkowych przygotowanych specjalnie na tę okazję.

W trakcie magicznego spotkania można było skosztować
słodkiego poczęstunku przygotowanego przez klubowiczów.

ZAPAL
ŚWIATŁO
WOLNOŚCI

13 grudnia
19:30

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach

40. rocznicy wprowadzenia

STANU WOJENNEGO w Polsce
13 grudnia 2021 r. – Strzegom

godz. 17:00 – Bazylika pw. śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu –
Msza Św. w intencji OJCZYZNY w 103. rocznicę
odzyskania niepodległości oraz oﬁar stanu wojennego,
osób pokrzywdzonych i represjonowanych

godz. 18:00 – Spotkanie przy pomniku Św. Jana Pawła II –
odśpiewanie Hymnu Państwowego, modlitwa,
zapalenie zniczy

godz. 19:30 – „ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI” –

zapalenie świec upamiętniających Oﬁary stanu wojennego
w oknach mieszkań i instytucji

Organizatorzy
Burmistrz Strzegomia, Działacze Solidarności
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Projekt „Być jak Ignacy”
Całe przedsięwzięcie polega na prowadzeniu zajęć w kole naukowym na podstawie otrzymanych scenariuszy. Program podzielony jest na 8 etapów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy od
Celem programu jest popupaździernika prężnie działa w VI edycji programu edukacyjnego laryzacja polskiej nauki oraz
„Być jak Ignacy”, którego organizatorem jest fundacja PGNiG pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach.
im. Ignacego Łukasiewicza.
Doskonał y m pr z ykładem
jest postać patrona fundacja
PGNiG Ignacego Łukasiewicza – wielkiego, polskiego
wynalazcy, pioniera przemysłu
naftowego nie tylko w Polsce,
ale i na świecie.
Program skierowany jest do
uczniów szkół podstawowych.
To właśnie im najbardziej
potrzebne są dobre przykłady,
na których mogą się wzorować w swoim codziennym
życiu. Wzorce pełne odwagi,
budujące pr z ekonanie, ż e
warto wierzyć we własne siły
i marzenia.
Całe przedsięwzięcie polega na prowadzeniu zajęć
w kole naukowym na podstawie otrzymanych scenariuszy.
Program podzielony jest na 8
etapów, każdy jest poświęcony
innemu zagadnieniu. Do każdego z nich nauczyciel otrzymuje interaktywny scenariusz,
pełen ciekawych doświadczeń
i eksperymentów.
– Za nami już I etap konkursu: podróże badawcze,
podczas którego wyruszyliśmy
w rejs statkiem w towarzystwie wielkich podróżników,
poznaliśmy ż ycie w bazie
badawczej na biegunie, zrozumieliśmy działanie systemu

GPS oraz samodzielnie zbudowaliśmy kompas. Zakończyliśmy również już II etap
projektu, czyli początki lotnictwa – informują pracownicy szkoły.
Uczestnicy koła naukowego
pod nazwą „Poszukiwacze
wiedzy” poznali historię lotnictwa. Wiedzą już jak lata
samolot, helikopter i wahadłowiec, poznali polskiego
naukowca Adam Ostaszewskiego i zapoznali się z wyzwaniami, z jakimi muszą się
mierzyć astronauci. Ponadto
z ogromnym zaangażowaniem pracowali przy budowie rakiety oraz samolotu
pasażerskiego.
– Zwieńczeniem pracy
w II etapie była niezapomniana wizyta na Gminnym
Lądowisku w Świebodzicach,
gdzie zostaliśmy zaproszeni
przez Towarzystwo Lotnicze.
Załoga pokazała nam kilka
szybowców, m.in. niebieską
Cesnę oraz Puchatka, na którym latał słynny kapitan Tadeusz Wrona. Wyjaśniono nam
specyfikę lotu szybowcem.
Przekazano nam również wiele
ciekawostek związanym z tym
„niewielkim” lotniskiem. Wrażenia były niesamowite. Przed
nami kolejne etapy programu:
mózg, nauka i informacja –
podsumowują nauczyciele.
red

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
W związku z programem realizowanym przez gminę Strzegom „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR”
osoby, które składały wnioski
do w/w programu muszą dostarczyć do Wydziału Oświaty
pok. 38 lub Wydziału Funduszy
Europejskich pok. 30 Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu zaświadczenie, czy dana osoba
była lub nie była beneficjentem
programu realizowanego przez

ARiMR „Komputer dla rodziny
rolnika – 2020”.
Podanie należy pobrać ze
strony www.strzegom.pl, wypełnić i dostarczyć (zawieźć)
do Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdnicy,
ul. Saperów 25 B w celu potwierdzenia zgodności treści.
Jest to konieczne w procesie
weryfikacji wniosków.
Termin złożenia zaświadczenia do tut. urzędu mija

Urodziny Misia Uszatka
Maluchy z Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu bardzo
uroczyście i radośnie obchodziły
urodziny swojego przyjaciela i patrona, czyli Misia Uszatka.
W radosnych nastrojach miś
świętował w towarzystwie wszystkich swoich przyjaciół z bajki
o Misiu Uszatku i innych bajkowych postaci. Jak na prawdziwe
urodziny przystało, nie mogło
zabraknąć urodzinowego tortu,

który przy fajerwerkach wjechał na
salę. Miłym akcentem zabawy było
wręczenie nagród i dyplomów dla
laureatów konkursu plastycznego
,,Uszatkowa zakładka do książki”.
– Wspólna zabawa zakończyła
się tańcem z Misiem Uszatkiem
oraz wspólną fotografią. Były
to cudowne urodziny naszego
kochanego Misia Uszatka – informuje Wiesława Górka, dyrektor
PP nr 2 w Strzegomiu.

14 grudnia 2021 r. (tel. kontaktowy: 74 8560 587).
Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie
skutkuje brakiem możliwości
dalszej oceny złożonego wniosku i w konsekwencji brakiem
otrzymania wsparcia.
W przypadku wydłużenia
terminu przez organizatora
konkursu, informacja o jego
wydłużeniu ukaże się na stronie
internetowej gminy Strzegom
w zakładce komunikaty.

W salach zawisły tajemnicze „okienka”, skrywające zadania do wykonania dla dzieci

Adwent w Przedszkolu w Morawie
W Przedszkolu św. Jadwigi
w Morawie adwent to magiczny czas, który wszyscy
raz em celebr ują popr z ez
kultywowanie przedszkolnych tradycji.
Do jednej z nich należy uroczyste rozpoczęcie Adwentu
poprzez zapalenie pierwszej
świecy na wieńcu adwentowym ozdobionym przez
przedszkolaki. Panie zapoznały też dzieci z kolejnym symbolem adwentowym, jakim jest
kalendarz. W salach obu grup
zawisły na ścianach tajemnicze „okienka”, skrywające zadania do wykonania dla dzieci.
Każdego dnia przedszkolaki
będą wykonywać po jednym
poleceniu z kalendarza. Każde
dziecko będzie też odliczać

dni do Bożego Narodzenia
w swoim domu, wykorzystując do tego słodki kalendarz,
który otrzymał w prezencie
od sponsora.
– Przed nami dużo pracy.
Czeka nas ubieranie choinki,

pieczenie pierniczków, przygotowywanie stroików i świątecznych upominków, ale my
się pracy nie boimy – podkreśla
Arletta Drozdowicz, dyrektor
przedszkola w Morawie.
red
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Remont jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ok. 1,4 mln zł. Całkowity koszt to ok. 1,7 mln zł

Doczekali się remontu świetlicy
Po kilku zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę Strzegom w ostatnich latach we wsi Rogoźnica przyszła kolej na remont, przebudowę i termomodernizację świetlicy wiejskiej. Budynek od wielu lat wymaga gruntownego remontu.
Świetlica jest w złym stanie technicznym.
Obiekt uległ zniszczeniu
głównie z powodu br aku
właściwych izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych, ale
także z powodu niewydolnego
systemu ogrzewania obiektu,
który bazował głównie na kominku z płaszczem wodnym
jako źródle ciepła.
Obecnie strzegomski samorząd jest na etapie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.
Rozstrzygnięcie przetargu
i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi
w drugiej połowie grudnia br.
Z uwagi na to, że najkorzystniejsza złożona w przetargu
oferta przekroczyła środki
finansowe posiadane na to
zadanie w budżecie, przed
rozstrzygnięciem przetargu
konieczne jest wprowadzenie
dodatkowych środków do
budżetu gminy.
Zakres planowanych do
wykonania prac jest bardzo
szeroki. – Cały obiekt zostanie poddany termomodernizacji, będzie ocieplony
i zaizolowany przeciwwilgociowo. Nastąpi kompleksowy
remont wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem toalet.

Powstaną nowe podłogi, zostaną zbite stare tynki i wykonane nowe. Remont będzie
dotyczył także powierzchni
ścian, które uprzednio zostaną poddane odgrzybieniu
i osuszeniu. Sufity w pomieszczeniach ulegną obniżeniu. Wykonawca wyposaży
świetlicę w nową instalację
elektr yczną, klimat y z ację
oraz przerobi system centralnego ogrzewania, który
będzie zasilany pompą ciepła
z wymiennikiem gruntowym.
Stropodach w części budynku
nad sceną z ostanie roz ebrany i zostanie wykonany
nowy, ocieplony strop żelbetowy. Nowo wyremontowana
świetlica zostanie oddana
do użytkowania pod koniec
2022 r. – informuje Urszula
Gorzel, zastępca naczelnika
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu.
Inf or macja o komplek sowym remoncie świetlicy
niezwykle ucieszyła sołtysa
Rogoźnicy – Pawła Gołębia
oraz członków Rady Sołeckiej, którzy już nie mogą się
doczekać zakończenia prac.
red

Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy w Rogoźnicy jest dofinansowana ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt planowanej inwestycji wyniesie ok. 1,7 mln zł, w tym poziom dofinansowania to kwota rzędu ok. 1,4 mln zł.

Miejscem realizacji zadania były rowy oraz grunty rolne w gminie Strzegom w obrębie 14 sołectw

Konserwują rowy melioracyjne
Gmina Strzegom
udzieliła dotacji (pom o c y f i n a n s o we j )
w wysokości 110 tys. zł
S p ó ł c e Wo d n e j
w Strzegomiu na realizację zadania związanego z konserwacją gruntowną urządzeń melioracji szczegółowej na długości
7075 mb.
Konserwacja polegała na wykoszeniu,
wygrabieniu porostów
z dna i skarp rowów,
ścinaniu i karczowaniu
krzaków, oczyszczeniu
terenu z pozostałości
po wykarczowaniu ze
spaleniem na miejscu,
odmuleniu dna rowu
z namułu z wyprofilowaniem skarp, rozplantowaniu urobku
na krawędzi skarpy lub
wywóz i składowanie.
Miejscem realizacji
zadania były rowy melioracyjne oraz grunty rolne
zlokalizowane w gminie
Strzegom, obręb: Granica, Stawiska, Morawa,
Jaroszów, Kostrza, Żelazów, Strzegom, Żółkiewka, Godzieszówek,
Tomkowice, Olszany,
Grochotów, Goczałków
Górny i Goczałków.
red

Olszanianki w Minieurolandzie

Członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich ,,Olszanianki” z Olszan wybrały się w listopadzie na
wycieczkę do Minieurolandu Parku Miniatur koło Kłodzka, gdzie
na obszarze 2 ha zgromadzono
40 miniatur znanych obiektów architektonicznych z Dolnego Śląska, Europy i Ameryki Północnej.
Wszystkie prace zostały wykonane ręcznie przez rzeźbiarzy
zatrudnionych w firmie. Zamek
Książ, wrocławski Ratusz, Wieża
Eiffla, Big Ben, Fontanna di Trevi,
Statua Wolności i wszystkie pozostałe obiekty wzbudzały zachwyt
i podziw.
Minieuroland to również arboretum z rzadkimi okazami drzew
i krzewów zachwycających urodą

o każdej porze roku. W drodze
powrotnej „Olszanianki” wstąpiły do Pijalni Wody w Polanicy-Zdroju, gdzie delektowały
się smakiem czerpanej od ponad
stu lat wody Wielka Pieniawa.
Ponadto pooddychały specyficznym polanickim powietrzem podczas spaceru w parku
zdrojowym.
– Sama podróż dostarczyła
również wielu wrażeń. Wzniesienia, góry i pagórki w jesiennej,
kolorowej szacie to widok niezapomniany. Warto było pojechać,
poznać nowe miejsca i spędzić
dzień w miłym towarzystwie –
informuje Stanisława Górska,
sołtys Olszan.
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Wynik sportowy zszedł na dalszy plan, liczyła się dobra zabawa i możliwość gry z rówieśnikami. Czy w tym gronie były przyszłe gwiazdy piłki nożnej?

Zagrali w „Strzegom Cup”
W hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 27 listopada odbył się Turniej piłki nożnej halowej „Strzegom Cup” dla rocznika 2012. Organizatorem imprezy był AKS Strzegom przy współpracy Strzegomskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu.
W turnieju wzięło udział
8 drużyn: Młode Wilki Szczawno Zdrój, Due Soccer Świebodzice, Górnik Wałbrzych,
KS Silesia Żarów, Olimpijczyk

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że najlepsi
okazali się młodzi futboliści
reprezentujący Górnika Nowe
Miasto, ale w tym dniu każdy
z zawodników był wygranym.
Młodzi adepci piłki nożnej doWałbrzych, Jaworzanka Jawor, starczyli mnóstwo emocji liczGórnik Nowe Miasto Wałbrzych nie zgromadzonej publiczności.
oraz oczywiście gospodarze –
AKS Strzegom (podopieczni
red
trenera Henryka Zatora).

Wszystkie drużyny otrzymały medale, a najlepsze zespoły okazałe puchary.
Złoty krążek otrzymał również trener naszej zawodniczki – Józef Smoter. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Złoty medal MP dla Julii Herbut!
Duży sukces odniosła judoczka AKS-u Strzegom, Julia Herbut,
która podczas rozgrywanych w Pile Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w Judo (27–28.11) wywalczyła złoty medal.
W zawodach, we wszystkich kategoriach wystartowało blisko
pół tysiąca zawodników.
Julia Herbut rywalizowała
w kategorii wagowej do 40
kg. W sumie na tatami w Pile
stoczyła 4 walki, które wygrała
przed czasem, zapewniając sobie tym samym 1. miejsce.

Druga zawodniczka – Klaudia Borowiec – w kategorii
wagowej do 44 kg, przegrała
swoje walki w eliminacjach
i odpadła z dalszej rywalizacji.
Warto wspomnieć, że podczas

dekoracji medalistek złoty krążek otrzymał również trener
Julii – Józef Smoter.
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek zakończyły
mistrzowskie i pucharowe zmagania we wszystkich grupach
wiekowych organizowane przez
Polski Związek Judo w 2021 r.
Serdeczne gratulacje.
red

4. Mikołajkowy Bieg Australijski

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – wschód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.))

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Kolejne mecze w sezonie:
KS Walim – AKS II 3:0 (walkower); przerwa zimowa
Sudety Dziećmorowice – Herbapol 0:1; przerwa zimowa
AKTUALNA TABELA:

Kolejny mecze w sezonie:
AKS – Barycz Sułów 3:1; przerwa zimowa
AKTUALNA TABELA:

Mecze

Punkty

1. Zdrój Jedlina Zdrój

16

44

41

2. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

16

44

16

32

3. Włókniarz Głuszyca

16

33

4. Barycz Sułów

16

28

4. Zieloni Mokrzeszów

16

30

5. Polonia Trzebnica

16

27

5. KS Walim

16

30

6. MKP Wołów

16

25

6. Herbapol Stanowice

16

29

7. Sokół Marcinkowice

16

21

7. Iskra Witków Śląski

16

27

8. Orzeł Ząbkowice Śląskie

16

21

8. Górnik Boguszów-Gorce

16

24

9. Piast Nowa Ruda

16

20

9. Czarni Wałbrzych

16

19

10. Bielawianka Bielawa

16

19

10. AKS II Strzegom

16

15

11. GKS Mirków/ Długołęka

16

16

11. Sudety Dziećmorowice

16

14

12. AKS Granit Strzegom S.A.

16

16

12. Zieloni Mrowiny

16

14

13. Pogoń Oleśnica

16

14

13. MKS II Szczawno Zdrój

16

14

14. WKS Wierzbice

16

13

14. Błękitni Owiesno

16

12

15. Piast Żerniki (Wrocław)

16

12

15. Zagłębie Wałbrzych

16

12

16. Moto Jelcz Oława

16

11

16. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice)

16

9

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Lechia Dzierżoniów

16

49

2. Polonia-Stal Świdnica

16

3. Słowianin Wolibórz

Poz. Klub

28 dorosłych i 14 dzieci z Wałbrzycha, Świdnicy, Jawora,
Bolkowa i Strzegomia pobiegło w 4. Mikołajkowym Biegu
Australijskim, który odbył się
4 grudnia na terenie strzegomskiego OSiR-u.
Pomimo chłodu wszyscy bawili się doskonale, a atmosferę
dodatkowo podgrzewała energetyczna świąteczna muzyka.
Biegi rozegrano przy sztucznym
oświetleniu, co przypadło do
gustu uczestnikom.

Wśród mężczyzn zwyciężył
Daniel Traczyński przed Dawidem Kalininem i Miłoszem
Kaczkowskim. Wśród kobiet
triumfowała Brygida Szymańska przed Beatą Romańczyk
i Joanną Księzką.
– Dziękujemy uczestnikom za
stworzenie wspaniałej atmosfery i zapraszamy na kolejne
wydarzenia biegowe do Strzegomia - informuje Edward
Fedyczkowski, lider społeczności biegowej „Strzegomska
Dwunastka”.

Formuła„biegu australijskiego” stosowana jest w rywalizacji kolarzy torowych i biegaczy na bieżni. Polega na tym, że od pewnego
okrążenia eliminowani są uczestnicy, aż do wyłonienia zwycięzcy.
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Zainwestuj w Granicy, Stawiskach i Tomkowicach

W tym numerze naszej gazety prezentujemy
obszary do zainwestowania pod
zabudowę
we
wsiach: Granica,
Stawiska i Tomkowice. W kolejnych wydaniach
opublikowane
zostaną kolejne wsie i miasto
z obszarami pod
zainwestowanie.

Gmina Strzegom
obręb Tomkowice
obręb Granica
obręb Stawiska

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

tereny do zainwestowania
pod zabudowę
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