
W środę, 26 maja br. gościem 
burmistrza Zbigniewa Suchyty 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu był członek zarządu 
województwa dolnośląskiego 
- Tymoteusz Myrda. Tema-
tem wizyty było omówienie 
szczegółów tej jakże ważnej 
inwestycji, na którą od wielu lat 
czekają nasi mieszkańcy. – Wi-
cemarszałek Tymoteusz Myrda 
jest osobą, która zrozumiała 
istotę problemu. Pamiętam, 
że wszystko zaczęło się od 
ostrych i merytorycznych dys-
kusji pomiędzy mną a człon-
kiem zarządu na Konwencie 
Wójtów i Burmistrzów Gmin 
Subregionu Wrocławskiego 
w Krotoszycach. Osiągnęliśmy 
tam wstępne porozumienie, 
później wicemarszałek obejrzał 
nasze kopalnie. Dodam, że nie 
jest on zwolennikiem budowy 
obwodnic miast za wszelką 
cenę, natomiast istotą naszej 
obwodnicy jest wywóz 4 mln 
ton kruszywa i skał granitowych 

z miasta i wiosek gminy Strze-
gom – podkreśla burmistrz. 

S t r z egomsk i  s amor z ąd 
udzieli pomocy finansowej 

województwu dolnośląskiemu 
w kwocie 1,5 mln zł na opraco-
wanie dokumentacji projekto-
wej oraz decyzji środowiskowej. 
Drugie 1,5 mln zł dołoży Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Realizatorem 
inwestycji będzie Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wroc-
ławiu - dyrektorem tej instytucji 
jest Leszek Loch, któremu wła-
dze naszego miasta dziękują za 
bardzo dobrą współpracę. Dużo 
ciepłych słów należy się również 
zarządowi województwa dol-
nośląskiego i radnym sejmiku 
województwa dolnośląskiego 
za wsparcie tej idei. 

Koszt budowy obwodni-
cy wyniesie ok. 200 mln zł.  
– Wierzę, że dzięki finanso-
wemu wsparciu z Unii Euro-
pejskiej i środkom z programu 
„Polski Ład” uda się zrealizować 
to priorytetowe dla nas zadanie. 
Ja osobiście widzę dużą szansę – 
kończy Zbigniew Suchyta. 
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w numerze:

Pytamy 
radnych…
Publ ikujemy rozmowy 
z radnymi na temat bieżą-
cych spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miej-
ska w Strzegomiu. W tym 
numerze na nasze pytania 
odpowiada radny Ryszard 
Żmijewski. 
 str. 2

euro 2021 
startuje dzisiaj
Z tej okazji postanowili-
śmy zapytać osoby zwią-
zane ze sportem o ich pro-
gnozy i typy dot. przebiegu 
europejskiego czempiona-
tu, który odbędzie się aż 
w 11 państwach. W tym 
numerze drugi i ostatni od-
cinek naszej zabawy.
 str. 10

„Czyste 
powietrze”
Nasza gmina podpisała po-
rozumienie z WFOŚiGW 
w zakresie uruchomienia 
punktu konsultacyjno-in-
formacyjnego udzielające-
go informacji dotyczących 
Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. Kiedy 
będzie otwarty ten punkt?
 str. 4

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu udzielili burmistrzowi 
Zbigniewowi Suchycie absolutorium (20 głosów „za”, 1 osoba 
nieobecna) z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. oraz wotum 
zaufania (20 głosów „za”, 1 osoba nieobecna) za realizację zadań 
określonych w „Raporcie o stanie gminy za 2020 r.”.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskie-
go z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu uczestniczyła 
w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego Programie „Bezpieczny Dolnoślązak”. Program 
był prowadzony od 5 marca do 14 maja br. pod hasłem „Kiedy 
czwórka dużo wie, to bezpiecznie czuje się”.

Remonty i przebudowy dróg, modernizacja Fortu Gaj, budowa 
placów zabaw i przebudowa wielu miejsc użyteczności publicznej 
– tak wyglądał w dużym skrócie 2020 r. Na zdjęciach przedsta-
wiamy najważniejsze inwestycje i dokonania strzegomskiego 
samorządu w tym trudnym, pandemicznym roku. 

(D)ocenili burmistrza  str. 3

„Bezpieczny Dolnoślązak” str. 9

gminne inwestycje w 2020 r.  str. 6-7

Strzegomski samorząd udzieli pomocy finansowej na opracowanie projektu obwodnicy

Historyczne wydarzenie

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy już niebawem trafi do 
strzegomkich strażaków-ochotników! Promesę w wysokości 
782 tys. zł odebrali: burmistrz Zbigniew Suchyta i przedstawiciel 
OSP Strzegom – Joanna Berestecka 1 czerwca br. w Świerzawie. 
Za dwa tygodnie więcej szczegółów. 

W każdą sobotę (godz. 16.00) i niedzielę (godz. 15.00) czerwca br. 
chętne osoby mogą zagrać w szachy w plenerze, a konkret-
nie w Rynku na szachownicy przy fontannie. Zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych! Najbliższy termin to weekend 
12-13 czerwca br. 

oSP Strzegom z nowym wozem

Sukces Zuzanny Głąb

zagraj w szachy w plenerze

W gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży 
pn. „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki znalazła się uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Goczałkowie - Zuzanna Głąb, uzyskując wyróżnienie za prezen-
tację multimedialną. Serdecznie gratulujemy odniesionego sukcesu.

Trwa procedura przetargowa związana z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budo-
wy „Granitowej obwodnicy” na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów, dzięki któ-
rej zostanie wyprowadzony transport górniczy z ponad 20 kopalń znajdujących się na terenie 
naszej gminy.

gminne Wiadomości

Zdjęcie poglądowe
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Z D j ę c i e  n u m e r u

Kierowco, noga z gazu!

niedawno zakończono montaż tablic z wyświetlaczem prędkości w wieśnicy, Rogoźnicy 
i Strzegomiu przed ul. Sosnową. wcześniej takie tablice zamontowano na ul. Dolnej. na 
zdjęciu tablica w Rogoźnicy.

– uważam, że trafnym posunięciem było podjęcie decyzji o budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica – mówi radny

Dofinansowanie na usuwanie azbestu –  
krótki czas na złożenie deklaracji! 

Pytamy radnych…
w „Gminnych wiadomoś-
ciach Strzegom” publikujemy 
rozmowy z radnymi na temat 
bieżących spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miejska 
w Strzegomiu. w tym nume-
rze na nasze pytania odpowia-
da radny Ryszard Żmijewski.

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

– Jest wiele osiągnięć strze-
gomskiego samorządu, które 
można wymienić. W mojej 
ocenie - z racji tego, że jestem 
członkiem Komisji ds. Wsi - 
wybudowanie nowych świetlic 
wiejskich w Żelazowie, Mora-
wie i Goczałkowie Górnym, 
jak również podjęcie decyzji 
o budowie kolejnych dwóch 
świetlic we wsi Graniczna 
i Bartoszówek, uważam za 
duże osiągniecie tego samorzą-
du. Jest to nie tylko moja oce-
na, ale również mieszkańców 
wymienionych miejscowości, 
którzy dziękują burmistrzowi 

Zbigniewowi Suchycie i Ra-
dzie Miejskiej. 

– A co z kolei jest największym 
problemem i bolączką w naszej 
gminie?

– Nasza gmina na dzień dzi-
siejszy boryka się z problemem 
braku mieszkań. Myślę, że 
w krótkim czasie będziemy mie-
li ten problem za sobą. W ostat-
nim czasie podjęliśmy decyzję 
o przystąpieniu do ŚTBS, które 
wybuduje na naszym terenie 
2 budynki wielorodzinne pod 
wynajem. Budynki te zostaną 
wybudowane na terenie, który 
gmina wniosła jako wkład 
własny. Również na ul. Konop-
nickiej powstanie 80 mieszkań 
komunalnych przy finansowym 
wsparciu Banku Gospodarstwa 
Krajowego w kwocie około 
10 mln zł i własnym wkładzie 
gminy w wysokości ok. 4 mln zł. 
Dużym problemem na terenie 
naszej gminy jest stan dróg 
powiatowych. Po wielu roz-
mowach z władzami starostwa 
powiat przygotował projekty 

przebudowy - czekamy na ich 
realizację.

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

– Niewątpliwie jednym z naj-
bardziej oczekiwanych zadań to 
budowa „Granitowej obwodni-
cy Strzegomia”. Rozwiązanie 
problemu transportu jest bardzo 
oczekiwane przez mieszkańców, 
jak również przez przedsiębior-
ców. Budowa obwodnicy odcią-
ży miasto i wioski od ciężkiego 
transportu z kopalni i ościen-
nych gmin. Ważnym zadaniem 
jest budowa obwodnicy wsi 
Graniczna, która z kolei odciąży 
mieszkańców od uciążliwego 
ruchu pojazdów ciężarowych. 
W jej budowie wesprze nas ko-
palnia EUROVIA i sąsiadujące 
kopalnie. Należy wspomnieć 
o zadaniu, które jest w trakcie 
realizacji, czyli rewitalizacja 
Fortu Gaj. Na jego moderniza-
cję udało się uzyskać wsparcie 
finansowe z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 

Planowane zakończenie re-
montu przewidziane jest na 
wrzesień 2021 r.

– Którymi sprawami intere-
suje się pan w sposób szczegól-
ny? Na czym panu najbardziej 
zależy? 

- Jako przewodniczący Komi-
sji Kultury, Sportu i Rekreacji 
w szczególny sposób interesuję 
się inwestycjami w infrastruk-
turę rekreacyjno-sportową. 
Wiele takich inwestycji zostało 
zrealizowanych - cieszy bardzo 
przebudowa stadionu miejskie-
go i budowa krytej pływalni 
Delfinek, która ma być rozbu-
dowana o dodatkowe atrakcje. 
Posiadamy wiele siłowni i pla-
ców zabaw, zarówno w mieście, 
jak i na wsi. Uważam, że traf-
nym posunięciem było podjęcie 
decyzji o budowie ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku Strze-
gom – Wieśnica, który połączy 
Strzegom z Wieśnicą i dalej 
poprzez Żółkiewkę do Go-
dzieszówka, a z tamtą poprzez 
drogi scaleniowe do Tomkowic 

i  Strzegomia. 
U k o ń c z o n a 
ścieżka będzie 
idealną formą 
wypoczynku dla 
miłośników pie-
szych i rowero-
wych wycieczek.

– Jak układa 
s ię  współpra-
c a  w  R a d z i e 
Miejskiej?

–  To  m o j a 
trzecia kadencja 
w Radzie Miej-
skiej - uważam, 
że współpraca 
w radzie układa 
się bardzo do-
brze. Przykła-
dem tej dobrej 
współpracy jest 
wiele wyróżnień, jakie otrzymu-
je gmina Strzegom. Zaszczytny 
tytuł w kat. „Gmina Miejsko
-Wiejska” za rok 2020, który 
odebrał burmistrz Zbigniew 
Suchyta w Warszawie, świadczy 
o bardzo dobrej współpracy 

radnych z burmistrzem i in-
nymi współpracującymi insty-
tucjami. Pozdrawiam wszyst-
kich mieszkańców Strzegomia 
i okolicznych sołectw. 

- Dziękujemy za rozmowę.

Przedstawiamy terminarz do-
datkowych służb patrolowych 
realizowanych przez funkcjo-
nariuszy komisariatu Policji 
w Strzegomiu.

TeRMinARZ:

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

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

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

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

Służby patrolowe policji
Nasi policjanci cały czas czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców

Urząd Miejski w Strzego-
miu informuje, że mieszkańcy 
gminy Strzegom, którzy są 
osobami starszymi, niepełno-
sprawnymi lub mają trudności 
w samodzielnym dotarciu na 
szczepienie, mogą skorzystać 
z bezpłatnego dowozu do 

punktów szczepień na terenie 
gminy lub innych punktów 
szczepień oddalonych nie dalej 
niż 20 km od granicy gminy.

W celu uzyskania szczegó-
łowych informacji i zorga-
nizowania dowozu zaintere-
sowanych prosimy o kontakt 

telefoniczny z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu tel. 74/647-71-80 lub 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu z koordynatorem ds. 
transportu 74/8560-566, nie 
później jednak niż jeden dzień 
przed szczepieniem. 

Transport osób na szczepienia

Służby dyslokowane są w następujący sposób: patrol 
pieszy w godzinach 18.00-22.00 w rejonie Rynku i ulic 
przyległych oraz najczęściej ulic: Kochanowskiego, Sos-
nowej i Promenady; patrol zmotoryzowany w godzi-
nach 22.00-02.00 na terenie gminy Strzegom.

Gmina Strzegom infor-
muje, że Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodar-
ki Wodnej podjął decy-
zję o uruchomieniu do-
finansowania z Narodo-
wego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na zadanie 
związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających 
azbest w 2021 roku.

Przypomnijmy, że w ra-
mach zadania firma za-
bierze elementy pokry-
cia dachu, oczyści teren 
z pyłu azbestowego oraz 
zapakuje, załaduje i prze-
każe do unieszkodliwienia 
wytworzone odpady azbe-
stowe. Mieszkaniec gminy 
nie zapłaci za te czynno-
ści. Jedynym kosztem po 
jego stronie pozostanie 
wykonanie nowego pokry-
cia dachu.

Chętnych zapraszamy do złożenia deklaracji w nieprzekra-
czalnym terminie do 14 czerwca 2021 r. Deklarację należy 
złożyć w Wydziale Obsługi Interesantów w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu (parter) lub wysłać na adres e-mailo-
wy strzegom@strzegom.pl Wszelkich informacji udziela 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w UM w Strzegomiu – nr telefonu 74 8560 531. 
Burmistrz Strzegomia przeprasza za tak krótki czas na 
złożenie deklaracji, ale związane jest to z zakończeniem 
naboru, który planowany jest na 25 czerwca br.
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•	 Przetarg	na	„Granitową	obwod-
nicę Strzegomia” ogłoszony!

•	 Kierowco,	noga	z	gazu!
•	 Konferencja	projektu	„DraBi-

Na - drama, biografia, narracja” 
w Morawie

AkTuALności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

CZERWIEC 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

    6.06–12.06 Królewska Legnicka 14W 74/649-12-00

13.06–19.06 Avena Rynek 32-36 74/851-60-73

20.06–26.06 Dobra Apteka Kościelna 6 74/ 649-12-20

nowości w TV Strzegom

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

s e r w i s u

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Małżeństwa zawierane 
w Urzędzie Stanu 

Cywilnego

2018 49

2019 40

2020 63

I kwartał 
2021 10

Od 28 czerwca do 31 sierpnia br. 
komunikacja gminna będzie 
funkcjonowała w dni powszednie 
według roboczo-wakacyjnego 

rozkładu jazdy (oznaczony na 
żółto). Sobotni rozkład jazdy 
pozostaje bez zmian (oznaczony 
na niebiesko).

informacja dla pasażerów

Wszyscy radni zgodnie pod-
kreślali, że ubiegły rok był nie-
zwykle trudny ze względu na 
pandemię koronawirusa, ale 
gminie Strzegom udało się 
przejść przez ten okres bez 
większych problemów. Do-
tyczy to m.in. realizacji wielu 
inwestycji, dzięki którym pod-
niósł się poziom życia naszych 
mieszkańców. Wiele z nich było 
zrealizowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Warto wspomnieć, 
że gmina udzieliła w 2020 r. 
wsparcia przedsiębiorcom, któ-
rych płynność finansowa ule-
gła pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID - 19. W tak 
trudnej sytuacji nie pozosta-
wiono bez pomocy nauczycieli 
i uczniów. Tym ostatnim prze-
kazano niezbędny sprzęt kom-
puterowy do nauki zdalnej. - To 
był niezwykle trudny rok, który 
nas wszystkich zaskoczył, ale 
wspólnymi siłami daliśmy radę! 

– podkreślał w trakcie obrad 
burmistrz Zbigniew Suchyta.

Lista zrealizowanych inwe-
stycji w ubiegłym roku jest 
długa. Najważniejsze z nich 
to: przebudowa ul. Olszowej 
w Strzegomiu (kolejny etap), bu-
dowa ciągu pieszo-rowerowego 
w Wieśnicy, przebudowa ul. 3 
Maja i ul. Strzelniczej w Strze-
gomiu, budowa dróg do gruntów 
rolnych w Stanowicach i Go-
dzieszówku, rozpoczęcie moder-
nizacji Fortu Gaj, przebudowa 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
zakończenie budowy „Gwiezd-
nego podwórka” w PSP nr 2, 
oddanie do użytku dirt-parku, 
placów zabaw na OSiR-ze, 
w Goczałkowie  Górnym 
i w Wieśnicy, organizacja ko-
munikacji gminnej, przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Modlęcinie 
(utworzenie Centrum Sztuk 
Wizualnych), przebudowa cen-
trum Jaroszowa i zabytkowej 
bramy w Stanowicach, a także 
rozpoczęcie budowy tak długo 

oczekiwanej remizy strażackiej 
w Tomkowicach. Dynamika 
zmian w naszej gminie była 
duża, nic więc dziwnego, że 
wszyscy radni zagłosowali za 
udzieleniem absolutorium bur-
mistrzowi. Odczytano również 

pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wroc-
ławiu oraz Komisji Rewizyjnej 
strzegomskiej rady. Warto do-
dać, że burmistrz przedstawił 
sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu w formie ciekawej i łatwej 

w odbiorze prezentacji multime-
dialnej, którą można obejrzeć na 
stronie www.strzegom.pl i w me-
diach społecznościowych. 

Od dwóch lat wójt, burmistrz, 
prezydent ma obowiązek przed-
stawienia raportu o stanie gmi-
ny na sesji absolutoryjnej. Po-
czątek obrad stał pod znakiem 
debaty strzegomskich radnych 
nad „Raportem o stanie gminy 

za 2020 rok”. Raport obejmo-
wał podsumowanie działalności 
burmistrza w poprzednim roku, 
w szczególności realizację po-
lityk, programów i strategii, 
uchwał rady miejskiej i budżetu 
obywatelskiego. Po zakończe-
niu dyskusji radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę ws. udzielenia 
Zbigniewowi Suchycie wotum 
zaufania.

Od dwóch lat wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy na sesji absolutoryjnej

(D)ocenili burmistrza
Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu udzielili burmistrzo-
wi Zbigniewowi Suchycie absolutorium (20 głosów „za”, 
1 osoba nieobecna) z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 
oraz wotum zaufania (20 głosów „za”, 1 osoba nieobec-
na) za realizację zadań określonych w „Raporcie o stanie 
gminy za 2020 r.”. Sesja odbyła się w ostatni poniedzia-
łek, 7 czerwca br., w sali konferencyjnej urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu.

Na stronach 6-7 znajduje się fotogaleria ukazująca naj-
ważniejsze inwestycje w gminie Strzegom w 2020 r.

Budżet 2020 r.
dochody ogółem:      142 269 451,62 zł
wydatki ogółem:   132 718 172,59 zł
wydatki na inwestycje:  15 143 430,97 zł 
(11% wydatków ogółem)

Zapraszamy do zapoznania  się z prezentacją, która 
w czytelny i interesujący sposób ukazuje sprawozda-
nie budżetowe gminy Strzegom za rok 2020 r. 
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/
strzegom/2020
Poniżej również link do prezentacji tegorocznego bu-
dżetu:
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/
strzegom/2021
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Punkt konsultacyjno-infor-
macyjny rozpoczął swoją dzia-
łalność 7 czerwca br. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, na parterze pok. nr 12, 
tel. (74) 8560 511.

Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnia-
nych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych.

Program umożliwia otrzyma-
nie dofinansowania na przedsię-
wzięcia obejmujące demontaż 
nieefektywnego źródła ciepła 
na paliwo stałe oraz zakup 
i montaż pompy ciepła typu 
powietrze-woda albo gruntowej 
pompy ciepła do celów ogrze-
wania lub ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej (cwu), a także 
na przedsięwzięcia związane 
z termomodernizacją budynku.

W swoich założeniach pro-
gram umożliwia podwyższenie 
kwoty dofinansowania w przy-
padku realizacji powyższych 
przedsięwzięć wraz z monta-
żem instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci uprawnieni 
do podstawowego poziomu 
dofinansowania:
osoby fizyczne będące właś-
cicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wy-
odrębnioną księgą wieczystą 
o dochodzie rocznym nieprze-
kraczającym kwoty 100 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do 
podwyższonego poziomu 
dofinansowania:
osoby fizyczne, które łącznie 
spełniają następujące warunki:

1) są właścicielem/współwłaś-
cicielem budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budyn-
ku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód 
na jednego członka ich go-
spodarstwa domowego wska-
zany w zaświadczeniu wy-
dawanym zgodnie z art. 411  
ust. 10g ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, nie prze-
kracza kwoty: 
a) 1400 zł w gospodarstwie 

wieloosobowym, 
b) 1960 zł w gospodarstwie 

jednoosobowym.

Formami dofinansowania są:
1) dotacja;
2) dotacja z przeznaczeniem 

na częściową spłatę kapitału 
kredytu bankowego.

Maksymalna kwota 
dofinansowania to:
30 000 zł – dla podstawowego 
poziomu dofinansowania 

37 000 zł – dla podwyższone-
go poziomu dofinansowania

Do zakresu działań 
punktu konsultacyjno-
informacyjnego należy:
1) udzielanie informacji o pro-

gramie osobom zaintereso-
wanym złożeniem wniosku 
o dofinansowanie,

2) wsparcie wnioskodawców 
w zakresie przygotowy-
wania wniosków o dofi-
nansowanie, w tym pod 
kątem spełnienia wymagań 
określonych w programie, 

3) przyjmowanie wniosków 
o dofinansowanie od wnio-
skodawcy i przekazywanie 
ich do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,

4) pomoc wnioskodawcom 
przy rozliczeniu przyznane-
go dofinansowania, w tym 
przy poprawnym wypełnia-
niu wniosku o płatność oraz 
kompletowaniu wymaga-
nych załączników.

red

Do zakresu działań punktu konsultacyjno-informacyjnego należy m.in. udzielanie wnioskodawcom informacji na temat dofinansowania

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
Gmina Strzegom podpisała porozumienie z wojewódzkim 
Funduszem ochrony środowiska i Gospodarki wodnej we 
wrocławiu w zakresie uruchomienia punktu konsultacyj-
no– informacyjnego udzielającego informacji dotyczących 
Programu Priorytetowego „czyste Powietrze”.

Godziny pracy punktu konsultacyjnego „Czyste 
powietrze”:
poniedziałek: 8.00 – 13.00 (5 godzin)
środa:                13.00 – 16.00 (3 godziny)
czwartek:          8.00 – 10.00 (2 godziny)

E-urząd 24 h!
Zachęcamy naszych mieszkańców 
do założenia profilu zaufanego 
na platformie www.pz.gov.pl 
(potwierdzić go można w Wy-
dziale Obsługi Interesantów) 
oraz do korzystania z platformy 
www.eurzad.strzegom.pl 
Warunkiem korzystania z usług 
elektronicznych jest złożenie 
oświadczenia dotyczącego zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektro-
niczną. Taki dokument należy potwierdzić na platformie www.eurzad.strzegom.pl 
Mieszkańcy, którzy złożą elektroniczne oświadczenie otrzymają upominek: 
KUBEK GRANITOWE SERCE POLSKI, który można odebrać osobiście w UM w Strze-
gomiu (pokój nr 15). 
Usługa ma na celu ułatwienie mieszkańcom kontaktu z Urzędem Miejskim i możli-
wość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną 24h na dobę. 

19 maja br. - pomimo znaku 
zakazu 10t - po ul. Kościusz-
ki poruszał się kierowca tira. 
Zapis z monitoringu został 
przesłany do policji celem 
dalszego wykorzystania.

***
19 maja br. na przystanku 

przy ul. Leśnej dwóch męż-
czyzn spożywało a lkohol 
i paliło papierosy. Dodatko-
wo po ich wypaleniu został 
zaśmiecony nimi teren zie-
lony. Na miejscu interwenio-
wał patrol policji.

***
21 maja br. doszło do kra-

dzieży zabawek z przed-
szkola „Arka Malucha” znaj-
dującego się przy Bazylice 
Mniejszej w Strzegomiu. Po 
sprawdzeniu zapisu z ka-
mer monitoringu miejskiego 
okazało się, że kradzieży 
dokonała  młodzież . Do-
datkowo jeden z chłopców 
obnażył się przed inną osobą. 

Na polecenie 
p o l i c j i  z a -
b e z p i e c z o -
no materiał 
z kamer.

***
W noc y  z  22 /23  ma j a 

w okolicach Góry Krzyżowej 
jedna z osób złamała nogę 
innej. Zapis z pobliskich 
kamer został zabezpieczony 
na polecenie policji.

***
23 maja br. w Rynku pod-

palono pojazd osobowy za-
pa rkowany  na  pa rk ingu . 
Interweniowała straż pożar-
na i policja. Zapis z kamer 
zos ta ł  z abezpieczony  do 
dalszych czynności wyjaśnia-
jących przez policję.

***
24 maja br. kierowca tira 

nie zastosował się do znaku 
i przejechał ul. Kościuszki. 
Sprawą zajęła się strzegom-
ska policja.

Okiem miejskiego monitoringu

GrupaWsparcia.pl to plat-
forma pomocy online, stwo-
rzona z myślą o osobach, które 
poszukują wsparcia w kry-
zysowych sytuacjach życio-
wych, np. zmagających się 
z samotnością, problemami 
psychicznymi, uzależnieniem 
czy żałobą. Portal umożliwia 
dołączanie do już istniejących 
grup wsparcia, a także two-
rzenie nowych, skupiających 
ludzi połączonych wspólnym 
problemem i chęcią radzenia 
sobie z nim. 

Na platformie można bezpłat-
nie i całkowicie anonimowo – bez 
konieczności przedstawiania się 
i pokazywania twarzy – podzielić 
się swoim problemem i otrzymać 
realną pomoc. Użytkownik dzieli 
się tylko tymi informacjami, 
które uzna za stosowne. Po zalo-
gowaniu się może porozmawiać 
z osobami, które mają podobne 
doświadczenia i także chciałyby 
przezwyciężyć swoje słabości. 
Na portalu GrupaWsparcia.pl 
można uzyskać także wsparcie 
psychologa i prawnika. 

Platforma działa zarówno 
w wersji na komputer, jak 
i w formie aplikacji mobilnej. 
Dla nowych użytkowników 
przygotowano również samo-
uczek, z którego warto sko-
rzystać, aby poznać najważ-
niejsze możliwości portalu. 

Aby dołączyć do społeczno-
ści platformy GrupaWspar-
cia.pl, wystarczy wejść na 
stronę www.grupawsparcia.pl 
i zarejestrować się za pomocą 

adresu e-mai l . Adres  nie 
będzie widoczny dla innych 
użytkowników. W tej chwili 
z portalu korzysta już ponad 
10 tysięcy osób, które z po-
wodzeniem uzyskują pomoc 
i wsparcie oraz udzielają go 
innym. 

Nie zwlekaj! Zarejestruj się 
na GrupaWsparcia.pl i daj 
sobie pomóc!

Na zdjęciu logotyp GRUPY 
WSPARCIA.PL

Zgłoś się i pomóż sobie 
Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj potrzebną Tobie pomoc w kryzysie

Przechodzisz trudne chwile? czujesz się samotny? nie po-
trafisz sobie poradzić ze swoimi problemami i w dodatku nie 
masz z kim o tym porozmawiać? Dołącz do społeczności por-
talu Grupawsparcia.pl – platformy pomocy, która pozwala na 
w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze 
wsparcia w kryzysie. 

w gminie Strzegom rozpoczął się nowy sposób dostarczania poczty przez doręczycieli. Dorę-
czający będzie wyposażony w tablet, na którym należy złożyć podpis oraz datę odbioru listu. Jest 
to nowa usługa wprowadzona przez strzegomski magistrat, która ma na celu wdrożenie elek-
tronicznego zarządzania dokumentami.

Doręczyciel zapuka z tabletem
Jak bezpiecznie odebrać korespondencję z urzędu? Z czego wynikają zmiany i czym są spowodowane?
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Bur mistrz Zbig niew S u-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco od-
powiada. Poniżej publikuje-
my kolejne z nich: 

J a n  I I I  W s p a n i a ł y : 
W związku z planami budo-
wy obwodnicy miejscowości 
Graniczna, która ma odciążyć 

ruch tranzytowy pojazdów 
ciężarowych dla mieszkań-
ców pobliskich okolic, mam 
pytanie. Czy istnieje szansa 
na rewitalizację małego od-
cinka linii kolejowej nr 302 
Malczyce-Marciszów, która 
akurat przebiega przez pla-
nowaną budowę wspomnia-
nej obwodnicy Granicznej? 
Linia ta znajduje się zaraz 
pr zy pobliskich kamienio-
łomach, niszczeje od około 
30 lat, wcześniej była również 
wykor zyst y wana m.in. do 
wywożenia granitu. Linia jest 

połączona ze stacją Strzegom 
Miasto - rewitalizując kawa-
łek tej linii, utworzyłoby się 
„bocznicę” do stacji Strzegom 
Miasto i powstałby dodatkowy 
kanał dyst r ybucji  g ranitu, 
odciążając przy tym duży już 
ruch drogowy w tej okolicy, 
zwiększając bezpieczeństwo. 
Remont estakady i wznowie-
nie ruchu pociągów towaro-
wych z Grabiny jest dobrym 
przykładem na powodzenie 
tego typu działań. Pozdra-
wiam serdecznie.

Jest to dobry pomysł, ale 
o takie inwestycje muszą 
starać się przedsiębiorcy. Nie 
wiem na ile PKP chciałoby 
inwestować w ten krótki 
odcinek na tzw. bocznicę. 
Nie są to tanie sprawy. Ini-
cjatywa jest po stronie firm 
kamieniarskich. My mamy 
inną inicjatywę, by linię 302 
zmienić w ścieżkę rowerową 
Strzegom–Malczyce, by do 
Odr y  do jechać  rowerem. 
Cz ynimy w t ym temacie 
starania, ale to nie prze-
szkadza bocznicy, bo przy 
drodze  tzw. „O bwodnicy 
Granicznej” planujemy ciąg 
pieszo–rowerowy.

Anchem: Dzień dobry. Sza-
no wny panie  bur mist r zu. 
Chciałbym zapytać się o ulo-
kowany do niedawna pomnik 
Himilsbacha. Wydaje mi się, 
że to był znakomity i orygi-
nalny pomysł, aby w Rynku 
umieścić jego pomnik. Ostatnio 
zauważyłem, że zniknął. Co 
się z nim stało? Czy został 
przeniesiony? Będę wdzięczny 
za odpowiedź. 

W chwili obecnej wszystkie 
rzeźby są eksponowane na 
skwerze w okolicy Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu. W tym roku odbywać 
się będzie kolejny plener 
i rzeźby z tego pleneru będą 
ustawione na Rynku. Rzeź-
by z Wrocławia wrócą pod 
koniec roku na Aleję Rzeźb 
w Strzegomiu. 

Paweł: Dzień dobry, chcia-
łem zapytać dlaczego Strzegom 
nie wykorzystuje potencjału 
nowych terenów zielonych 
wzdłuż estakady kolejowej 
w cent r um miasta? Jest  to 
miejsce, które powinno tętnic 
życiem nie tylko mieszkańców, 
ale i przyrody. Są to wspa-
niałe tereny pod założenia 

ogrodowe np. Rosarium, czy 
na wzór ogrodów botanicz-
nych lub ogrodów krakowian. 
Jest to miejsce, które aż się 
prosi o fontannę lub aleję wy-
stawową - rzeźby kamienne 
lub aleje popiersi zasłużonych 
dla miasta. Proszę o więcej 
roślin, o jakąś spójną, bogatą 
w zieleń, kwiat y, dr z e wa 
wizytówkę Strzegomiu. Za-
wsze kojarzy mi się Strzegom 
z pięknymi założeniami ro-
ślinnymi w centrum. Proszę 
to przełożyć na tamte połacie 
pod estakadą.

Panie Pawle, chyba dawno 
nie był pan w Strzegomiu. 
Jeśli pan się pojawi, to zapra-
szam na spacer od marketu 
Netto wzdłuż estakady i dalej 
na Graby. Wiele pana dobrych 
pomysłów już jest zrealizowa-
nych np. piękna kolorowa 
fontanna. Też myśleliśmy 
o małym ogrodzie botanicz-
nym, ale na wiele spraw nie 
wyraził zgody konserwator 
zabytków. Zapraszam też na 
wiele imprez, które już się od-
bywają i będą się odbywać na 
plantach. Zapraszam też na 
Aleję Rzeźb, która przebiega 
wzdłuż Al. Wojska Polskiego 

- tam też jest fontanna. Rzeźb 
przybywa, w tym roku kolejny 
plener rzeźbiarski.

M i e s z k a n i e c  S t r z e -
gomia: W itam, czy w t ym 
roku odbędą się Dni Ziemi 
Strzegomskiej?

Święto Granitu Strzegom-
skiego i  Dożynki  Gmin-
ne odbędą się w terminie 
3-5 września br. 

Kr zysztof: Panie burmi-
st r zu, dziękuję z a kanali-
zację w Modlęcinie Małym, 
ale niestety jest problem, bo 
wodociągi zrobiły straszne 
dziury w drodze, topimy się 
w błocie. Sąsiadom błoto leci 
na og rodz enie  i  podwórko 
z  kostki . Dzieci  nie  mogą 
przejść bezpiecznie, bo ka-
łuże są jak jeziora. P roszę 
o interwencję.

Do 15 czerwca br. pracow-
nicy WiK Sp. z o.o. doko-
nają przeglądu nawierzchni 
drogi, na trasie wykonanych 
sieci wod–kan. W przypadku 
stwierdzonych uszkodzeń na-
wierzchni drogi gruntowej, na 
trasie tych rurociągów, uszko-
dzenia zostaną usunięte.

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

w ostatnich dniach służby miejskie rozwiesiły piękne i kolorowe donice na lampach i posadziły efektowne kwiaty. 
Prawda, że ładnie?! na zdjęciach ukwiecony strzegomski Rynek.

Warto na chwilę przystanąć i zachwycić się pięknie ukwieconymi ulicami i skwerkami Dzieci łowiły w rusku aż miło

Pięknie i kolorowo

43 młodych wędkarzy wzię-
ło udział w 41. edycji „Fe-
stynu Wędkarskiego” z okazji 
„Dnia Dziecka”, który odbył 
się 30 maja br. na zbiorniku 
„Rekreacyjny” w Rusku. 

Jak poinformował prezes 
strzegomskiego koła wędkar-
skiego – Tadeusz chmieliń-
ski, pogoda w tym dniu nie 
dopisywała, było pochmurno, 
padał deszcz, ale na zakończenie 
wyszło jednak słońce.

Po odprawie i losowaniu 
miejsc wszyscy uczestnicy udali 
się na swoje stanowiska. Zawo-
dy trwały 2 godziny, od godz. 
9.00 do godz. 11.00. W trakcie 
rywalizacji uczestników od-
wiedził burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta. 

Po ważeniu ryb wyłoniono 
zwycięzców:

wyniki:
1. Kamil Rabski 
2. Antoni Marchlewicz 
3. Wiktoria Siwek 
4. Julia Bodnar 
5. Krystian Dorodny 
6. Dominik Chmieliński 

Puchary, dyplomy oraz na-
grody ufundowane przez spon-
sorów – m.in. przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu - wręczał 
prezes Tadeusz Chmieliński 
wraz ze sponsorami. 

Na zakończenie młodzi węd-
karze otrzymali słodycze, rogale 
i napoje. Poczęstowano ich 
również gorącą kiełbaską.
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Gmina Strzegom  w 2020 roku
nie było żadnego zaskoczenia i niespodzianki, bo być nie mogło! wszyscy strzegomscy radni udzielili burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2020 r. oraz wotum zaufania za realizację zadań określonych w „Raporcie o stanie gminy za 2020 r.”. Przedstawiamy najważniejsze inwestycje 
i dokonania strzegomskiego samorządu zrealizowane w 2020 r., który był dla wszystkich niezwykle trudny z powodu światowej pandemii koronawirusa! 

Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu

Ciąg pieszo-rowerowy Strzegom-Wieśnica

Przebudowa ul. Strzelniczej w Strzegomiu

Przebudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu

Budowa „Gwiezdnego Podwórka” w PSP nr 2 
w Strzegomiu

Modernizacja Fortu Gaj w Strzegomiu Organizacja komunikacji gminnej

Modernizacja remizy strażackiej OSP Strzegom

Przebudowa ul. 3 Maja w Strzegomiu
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Gmina Strzegom  w 2020 roku

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Stanowicach

Plac zabaw na terenie ośrodka sportu

Przebudowa centrum Jaroszowa

Plac zabaw w Goczałkowie Górnym

Budowa remizy strażackiej OSP Tomkowice

Plac zabaw w Wieśnicy

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Modlęcinie 
i utworzenie Centrum Sztuk Wizualnych

Zabytkowa brama w Stanowicach

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Godzieszówku

Dirt-park w Strzegomiu
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Koncert w formie narracji 
weterana, powstańca śląskiego, 
przedstawił historię powstań 
śląskich i plebiscytu, 
a także przyłączenia 
Śląska do Polski. 
Barwna narra-
cja przeplatana 
piosenkami oraz 
scenkami, w któ-
rych swój udział 
licznie zaprezentowali 
strzelcy ze Związku Strzeleckie-
go Oddział Strzegom im. Orląt 
Lwowskich i rekonstruktorzy 
z całego Dolnego Śląska, pozwo-
liły poczuć się niejako uczestni-
kiem tamtych wydarzeń. 

Całość koncertu zakończyła 
scena wkroczenia Wojska Pol-

skiego na Śląsk oraz deko-
racji odznaczenia-

mi powstań-
ców przez 
marszałka 
Józefa Pił-
sudskiego 

- autentycz-
nego wydarze-

nia z 26 sierpnia 
1922 r., już po przyłączeniu 

Śląska do Ojczyzny. Zwieńcze-
niem wydarzenia była piosen-
ka „Niepodległa, Niepokorna” 
wykonana przez wokalistki, 
członkinie sekcji artystycznej 

Związku Strzeleckiego. W trak-
cie koncertu obecny był rów-
nież punkt promocyjno - in-
formacyjny wystawiony przez 
16. Dolnośląską Brygadę Obro-
ny Terytorialnej

Tekst i zdjęcia pochodzą 
z profilu facebookowego 

Związku Strzeleckiego 
Oddział Strzegom im. Orląt 

Lwowskich.
red

Zwieńczeniem wydarzenia była piosenka „niepodległa, niepokorna” wykonana przez wokalistki, członkinie sekcji artystycznej Związku Strzeleckiego

Po koncercie „Zryw Wolności”
Przy plebanii w Jaroszowie 6 czerwca br. odbył się koncert 
edukacyjno-patriotyczny pt. „Zryw wolności” realizowany 
ze wsparciem Ministerstwa obrony narodowej.

13 czerwca – godz. 16.00 – 
SCK – finał THe Voice 
oF STRZeGoM. koncert 
Michała Milowicza.
wtorki: 8, 15, 22, 29 czerwca 
- godz.16.00 – ZieLony 

Piknik RoDZinny - zaję-
cia sportowo-rekreacyjne, kon-
kursy z nagrodami.
piątki: 4, 11, 18, 25 czerwca - 
godz.16.00 – ZieLony Pik-
nik RoDZinny - zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, konkursy 
z nagrodami.
18 czerwca – godz. 18.00 – 
Biblioteka Strzegom - „noc 
BiBLioTek - spotkanie se-
niorów z literaturą”.
18, 19 i 20 czerwca - godz.16.00 
–  k i n o  „ Ps y  i  k o t y  3 ” ,  
godz. 18.00 – kino Sck
19 czerwca – OSiR Strzegom 
- „TuRnieJ PiŁki noŻ-
neJ dla rodziców i opiekunów 

dzieci uczestniczących w zaję-
ciach sportowych na obiektach 
oSiR 
20 czerwca – OSiR Strzegom – 
Zumba LoVe 
20 czerwiec - godz.18.00 – Plan-
ty miejskie – koncert „ZRyw 
woLności – Powstania 
śląskie” – Związek Strzelecki
25 i 27 czerwca - godz.16.00 – 
kino Sck, godz. 18.00 - kino 
Sck;

26 czerwca - godz.18.00 – 
OSiR – STRZeGoMSki 
P i k n i k  k A B A R e T o -
wy – Kabaret Nowaki, Piotr 
Bałtroczyk.
27 czerwca – godz. 17.00 – 
cAS „karmel” – Viii Strze-
gomskie Biennale Rzeźby 
w Granicie
każdy wtorek – godz.16.00 
– Filia Biblioteki w Kostrzy - 
„cZyTAnie w ALTAnie”

niedziele: 30 maja, 6, 13, 20 i 27 
czerwca – godz. 15.00 - Bazy-
lika Mniejsza nieDZieLne 
SPAceRy Z PRZewoD-
nikieM. Zwiedzanie ba-
zyliki, spacer wzdłuż murów 
obronnych Strzegomia, Baszta 
Obronna, Strzegomskie Planty, 
pomnik Księżnej Anny i Wie-
ża Targowa.

red

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, konkursy, kino ScK, turnieje, spacery z przewodnikiem – to czeka na naszych mieszkańców i turystów 

„Strzegomska rodzina to super drużyna”
Burmistrz Strzegomia, Strzegomskie centrum kultu-
ry, ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom zapraszają na 
blok imprez rodzinnych pn. „Strzegomska rodzina to su-
per drużyna”.

Fot. W
aldem

ar Jędruch
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Podczas tegorocznej edycji 
szkoła zrealizowała zaplanowa-
ne działania w obszarze ochrony 
danych osobowych w zdalnym 
nauczaniu, bezpieczeństwa 
w Internecie, pierwszej pomocy 
przedmedycznej, bezpieczeń-
stwa na drodze (bezpieczeństwo 
ruchu drogowego), zagrożenia 
bezpieczeństwa w sytuacjach 
niespodziewanych (pożar, po-
wódź, gradobicie, pandemia), 
problematyki uzależnień, bez-
piecznego środowiska i elemen-
tów obronności. 

Działaniami zostali objęci 
wszyscy uczniowie kl. I – VIII, 
którzy w wyznaczonych termi-
nach uczestniczyli w zaplano-
wanych zajęciach on-line lub 
stacjonarnie. Wykonali również 
wiele pomocy edukacyjnych, tj. 
rowerowe koło fortuny, makietę 
skrzyżowania wraz ze znakami 
ruchu drogowego, własny pro-
jekt odblasku, układy narządów 
z odpadów plastikowych, serię 
broszur informacyjnych z za-
kresu bezpieczeństwa, tj. „Bez-
piecznie na drodze” w ramach 
profilaktyki zapobiegania wy-
padkom drogowym, „Pierwsza 
Pomoc Przedmedyczna i „Dane 
synchronizuję – hasła zaszy-
fruję” w ramach profilaktyki 

ochrony zdrowia i życia oraz 
ochrony danych osobowych. 

Zorganizowano wiele poga-
danek oraz zajęć praktycznych 
prowadzonych przez nauczy-
cieli (w ramach profilaktyki 
uzależnień, pierwszej pomocy 
przedmedycznej – warsztaty na 
fantomach, bezpieczeństwa po-
żarowego – próbna ewakuacja). 

– Zajęcia z partnerami pro-
gramu (inspektorem danych 
osobowych Anną Rudnicką–
kubiak; naczelnikiem Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu ewe-
liną kowalską; menadżerem 
ds. wsparcia biznesu firmy Eneris 
karoliną czeczutką; komen-
dantem gminnym Ochotniczej 
Straży Pożarnej Józefem Jabłoń-
skim; starszym sierżantem Mi-
chałem Rzepeckim z Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy; 
Andrzejem Morawskim – Szko-
lenie oraz doradztwo behawio-
ralne psów i kotów; Jarosławem 
włochalem z klubu Taekwondo 
Taipam Wałbrzych) cieszyły 
się również bardzo dużym za-
interesowaniem wśród uczniów 
– informuje Lilianna kmiecik, 
szkolny koordynator projektu.

red

Działaniami zostali objęci wszyscy uczniowie klas i – Viii , którzy uczestniczyli w zaplanowanych zajęciach on-line lub stacjonarnych 

„Bezpieczny Dolnoślązak” w czwórce 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. kornela Makuszyń-
skiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu uczestni-
czyła w ogłoszonym przez urząd Marszałkowski wojewódz-
twa Dolnośląskiego Programie „Bezpieczny Dolnoślązak”. 
Program był prowadzony od 5 marca do 14 maja br. pod ha-
słem „kiedy czwórka dużo wie, to bezpiecznie czuje się”.  

Z okazji „Dnia Dziecka”, 
na długiej przerwie, dyr. To-
masz Marczak, przy moc-
nym wsparciu logistycznym 
pań z obsługi: Bożeny Ba-
kowskiej i Beaty osoby, za-
prosił wszystkich uczniów 
Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stefana Żeromskiego 
w Strzegomiu na kiełbaski 

a’ la dyrektor (przypieczone 
i dobrze doprawione). 

Nie zabrakło również gril-
lowych przysmaków dla we-
getarian – cukinii i kalafiora. 
Dodatkowo szkolny trawnik 
zapełnił się kocami i plażowymi 
leżakami, a uczniowie skrzętnie 
skorzystali z lekcji na świeżym 
powietrzu. 

Licealny sezon grillowy otwarty!

To był bardzo udany dzień – świetna okazja do liceal-
nej integracji po pandemii. 

Uczennica klasy 2dp Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Żeromskiego w Strzegomiu 
–Marta kisielewicz zdobyła 
1. miejsce w 8. edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Ksiądz 
Stanisław Konarski - nasz 
współczesny”. W kategorii pra-
ca literacka zgłosili się uczest-
nicy z 11 województw. 

O r g a n i z a t o r a m i 
konkursu była Peda-
gogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Ko-
misji Edukacji Na-
rodowej w Lublinie 
we współpracy ze 
Szkołą Podstawową 
nr I im. ks. Stanisława 
Konarskiego. 

Patronat ho-
norowy nad 
k o n k u r -
sem ob-
jęli: arcy-
b i s k u p 
lubelski 

– Stanisław Budzik, prowin-
cjał Polskiej Prowincji Zakonu 
Pijarów – ojciec Mateusz Pin-
delski, marszałek województwa 
lubelskiego - Jarosław Stawiar-
ski, lubelski kurator oświaty 
– Teresa Misiuk, prezydent 
miasta Lublin – krzysztof 

Żuk oraz prezes zarządu 
Fundacji Niepodległości 

w Lublinie - Przemy-
sław omieczyński.

Należy również 
wspomnieć o wyróż-
nieniu przyznanym 
przez organizatorów 

polonistce Małgorza-
cie kucharskiej, która 

sprawowała nad Martą 
opiekę merytoryczną.

Gratulujemy 
wspaniałe-

go wyniku 
i życzymy 
dalszych 
sukcesów.

red

marta Kisielewicz wygrała!

Uczestniczyli w niej uczniowie 
strzegomskiego Zespołu Szkół. 
Świętowanie „Dnia Dziecka” po-
łączyli z lekcją historii. Młodzież 
oglądała wystawione eksponaty 
oraz czarno-białe fotografie 

Strzegomia w kolorowych bar-
wach. Niezłą zabawą okazało się 
odgadywanie, co przedstawiają 
stare fotografie i co obecnie 
mieści się w danym miejscu. 

red

Lekcja muzealna w cAS Karmel
w izbie Tradycji Ziemi Strzegomskiej odbyła się pierwsza – po 
długiej przerwie spowodowanej coViD-19 – lekcja muzealna. 
Zajęcia zorganizowano 1 czerwca br. w centrum Aktywności 
Społecznej „karmel” w Strzegomiu.
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1. Który kraj zostanie mistrzem 
Europy?

2. Jak spisze się reprezentacja 
Polski?

3. Kto będzie królem strzelców 
ME?

4. Który kraj będzie „czarnym 
koniem” turnieju?

5. Ile bramek strzeli Robert 
Lewandowski?

reprezentacja Polski rozegra 3 mecze grupowe: ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. czy awansuje do kolejnej fazy rozgrywek? 

5 pytań o eurO 2021
Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy! kibice piłkarscy, a ta-
kich w naszej gminie przecież nie brakuje, już zacierają ręce. 
Mistrzostwa europy w piłce nożnej startują już dzisiaj! Z tej 
okazji postanowiliśmy zapytać osoby związane ze sportem 
o ich prognozy i typy dot. przebiegu europejskiego czem-
pionatu, który odbędzie się aż w 11 państwach. w tym nu-
merze drugi i ostatni odcinek naszej zabawy. 

Naszym respondentom zadaliśmy pięć krótkich, konkretnych 
pytań:

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

prof. jan Chmura (profesor nauk o kulturze fizycznej, Honoro-
wy Obywatel Strzegomia):
1.	Francja	lub	Hiszpania
2. Odpadnie w ćwierćfinale
3. Kylian Mbappe (Francja)
4. Rosja
5. 3 gole

krzysztof kalinowski (dyrektor Strzegomskiego Centrum 
kultury):
1. Francja
2. Odpadnie w ćwierćfinale
3. Robert Lewandowski (Polska)
4. Rosja
5. 7 goli

Leszek jankowski (członek komisji rewizyjnej AkS-u Strzegom):

1. Belgia
2. Odpadnie w 1/8 finału
3. Trudno powiedzieć
4. Niemcy
5. 3 gole

Łukasz Grzelik (pracownik Urzędu Miejskiego w Strzegomiu):

1. Niemcy
2. Nie wyjdzie z grupy
3. Kylian Mbappe (Francja)
4. Chorwacja
5. 2 gole

Edward Fedyczkowski (wiceprezes AkS-u Strzegom):

1. Niemcy
2. Odpadnie w 1/8 finału 
3. Thomas Mueller (Niemcy)
4. Turcja
5. 5 goli

Mariusz kowalski (pracownik Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, trener piłkarski):
1. Belgia
2. Nie wyjdzie z grupy
3.	Harry	Kane	(Anglia)
4. Anglia
5. 1 gol

Zdzisław Szpak (działacz AkS-u Strzegom):
1. Anglia
2. Przegra w finale z Anglią
3. Marcus Rashford (Anglia) lub Robert Lewandowski  

(Polska)
4. Czechy
5. 8 goli

karol kotarski (strzegomianin, redaktor naczelny portalu 
„Świdnica dla Was”):
1. Francja
2. Odpadnie w 1/8 finału
3.	Harry	Kane	(Anglia)
4. Dania
5. 2 gole

w ścinawce średniej (powiat 
kłodzki) 29 maja br. rozegra-
ne zostały XXii Dolnoślą-
skie igrzyska LZS w szachach. 
Bardzo dobrze w zawodach za-
grała trójka młodych szachi-
stów ze Strzegomia.

W grupie młodziczek (dziew-
częta do lat 12) srebrny medal 
zdobyła Gabriella Gołębczyk, 
natomiast w grupie młodzików 
(chłopcy do lat 12) zwyciężył 
Artur Ratkowski. Na wysokim 
6. miejscu zakończył turniej 
zaledwie 9-letni Jan kasendra, 
dla którego były to pierwsze tak 
duże zawody szachowe.

Szachiści z medalami
Gratulujemy naszym graczom świetnej formy i błyskotliwych umysłów. Czekamy na kolejne sukcesy oraz życzymy wytrwałości w trenowaniu tej królewskiej gry
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Poz. Klub Mecze Punkty

1. Skalnik Czarny Bór 21 61

2. Amfibolit Leszczyniec 21 50

3. Lesk Sędzisław 21 45

4. Orzeł II Lubawka 21 43

5. Orły Lipienica 21 37

6. Husaria Grzędy 21 36

7. Bolko Bolków 21 34

8. Bóbr Opawa 21 30

9. Victoria Czadrów 21 26

10. Huragan Olszany 21 21

11. LZS Janiszów 21 18

12. Uran Okrzeszyn 21 14

13. KS 1946 II Chełmsko Śląskie 21 11

14. Dragon Miszkowice 21 1

SPoRT / oGŁoSZeniA

W Y n i K i  P i Ł K A r S K i e

źródło: w
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IV lIga PIłKarsKa – wscHód 
(AKS GrAnIt StrZeGOM S.A.))

Klasa a – gruPa wałbrzycH I
(HerBApOL StAnOwICe)

Klasa b – gruPa wałbrzycH I
(AKS II StrZeGOM, SOKół KOStrZA, UnIA JArOSZów)

Klasa b –gruPa JelenIa góra I 
(HUrAGAn OLSZAny)

Kolejne mecze w sezonie: 
aKs – Piast nowa ruda 2:1, lechia dzierżo-
niów – aKs 1:3, aKs – gKs Mirków/ długo-
łęka 2:2

aKTualna Tabela: aKTualna Tabela:

Kolejne mecze w sezonie: 
MKs szczawno zdrój - Herbapol 10:1, Her-
bapol – sudety dziećmorowice 5:1, Herba-
pol – zieloni Mokrzeszów 3:0

Kolejne mecze w sezonie: 
sokół Kostrza - aKs II 0:1, aKs II – Płomień 
dobromierz 2:1, nysa Kłaczyna – aKs II 1:2
sokół – aKs II strzegom 0:1, błękitni sło-
twina - sokół 1:0, sokół – unia Jaroszów 7:1
szczyt boguszów-gorce - unia 6:1, unia 
– sparta Przełom Pastuchów 1:1, sokół 
Kostrza – unia 7:1

Kolejne mecze w sezonie: 
Huragan – Orzeł II lubawka 2:4, skalnik 
czarny bór - Huragan 3:0 (walkower), Hura-
gan – Orły lipienica 0:3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Lechia Dzierżoniów 28 72

2. aKs granit strzegom s.a. 29 69

3. Bielawianka Bielawa  29 67

4. MKp wołów  28 58

5. Sokół Marcinkowice  29 48

6. polonia trzebnica  29 48

7. Moto Jelcz Oława  28 47

8. piast nowa ruda  28 45

9. Mechanik Brzezina  28 42

10. Sokół wielka Lipa  29 42

11. Orzeł Ząbkowice Śląskie  28 41

12. piast Żerniki (wrocław)  29 41

13. GKS Mirków/ Długołęka 28 40

14. nysa Kłodzko  28 29

15. Orzeł Lubawka  28 27

16. LKS Bystrzyca Górna 28 23

17. Unia Bardo 28 18

18. Orzeł prusice 29 8

19. pogoń pieszyce 29 2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik wałbrzych 23 69

2. MKS Szczawno Zdrój 23 52

3. Górnik nowe Miasto wałbrzych 23 50

4. Herbapol stanowice 23 47

5. Zieloni Mokrzeszów 23 36

6. włókniarz Głuszyca 23 32

7. KS walim 23 32

8. Zieloni Mrowiny 23 29

9. podgórze wałbrzych 23 29

10. Zagłębie wałbrzych 23 29

11. Górnik Boguszów-Gorce 23 26

12. Czarni wałbrzych 23 24

13. Sudety Dziećmorowice 23 23

14. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 23 21

15. Orzeł witoszów 23 17

16. LKS wiśniowa 23 13

Poz. Klub Mecze Punkty

1. aKs II strzegom 21 58

2. Iskra witków Śląski 21 55

3. Szczyt Boguszów-Gorce 21 45

4. MKS II Szczawno-Zdrój 21 43

5. LKS piotrowice Świdnickie 21 40

6. Kp MCK Mieroszów 21 39

7. nysa Kłaczyna 21 30

8. tęcza Bolesławice 21 30

9. sokół Kostrza 21 23

10. Błękitni Słotwina 21 18

11. płomień Dobromierz 21 16

12. Sparta przełom pastuchów 21 14

13. unia Jaroszów 21 11

14. Zieloni II Mokrzeszów 21 3
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PrAcA DLA mieSZKAŃcÓW

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

aKTualna Tabela: aKTualna Tabela:

co robić 
z przeterminowanymi 

lekami?

Przeterminowane leki to od-
pady niebezpieczne, któ-
re mogą stanowić zagroże-
nie dla zdrowia i życia ludzi, 
a wyrzucone do pojemnika 
na pozostałe niesegrego-
wane odpady zmieszane – 
stanowią także poważne za-
grożenie dla środowiska. 
Wszystkie leki przetermi-
nowane i niepotrzebne na-
leży bezwzględnie wrzu-
cać do specjalnie przysto-
sowanych do tego celu po-
jemników. Pojemniki takie 
znajdują się w każdej ap-
tece na terenie Strzego-
mia, z których odbierane 
są przez wyspecjalizowa-
ne, uprawnione firmy. Ta-
ki sposób pozbywania się 
leków stanowi gwarancję, 
że zostaną one unieszkod-
liwione w bezpieczny spo-
sób. Leki można również 
oddać do PSZOK.



12 11 czerwca 2021„DZień DZieckA” w GMinie STRZeGoM

W i e l k a  r a d o ś ć  n a s z y c h  d z i e c i 
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 1 czerwca obchodziliśmy jedno z najradośniejszych świąt w roku kalendarzowym – „dzień dziecka”. 
w całej gminie strzegom, we wszystkich placówkach oświatowych, zorganizowano mnóstwo gier, zabaw i konkursów dla naszych milusińskich. Ten wyjątkowy 
dzień na pewno pozostanie im na długo w pamięci. Kochane dzieci, życzymy wam spełnienia najskrytszych marzeń i wiele uśmiechu na twarzach!


