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Zaproszeni goście byli pod dużym wrażeniem zmian w forcie

Fort Gaj dla strzegomian

Strzegomski Fort Gaj został oficjalnie oddany do użytku 3 maja, po modernizacji trwającej kilkanaście miesięcy. Dawno już żadna inwestycja nie wzbudziła tak wielkiego zainteresowania
i zaciekawienia ze strony naszych mieszkańców, którzy w samych superlatywach oceniali efekty remontu. A to nie koniec dobrych informacji związanych z tym miejscem.

Kim jest radny
Janusz Flaman?

Dbajmy o studnie 

str. 2

W 2020 r. wyremontowano studnie na strzegomskich cmentarzach komunalnych na ul. Olszowej i ul. Świdnickiej. Niestety,
nie służą one tylko do czerpania wody przez mieszkańców, ale
również do mycia narzędzi po montażu pomników. Jak należy
dbać o studnie?

Przebudowa na tak dużą skalę
nie mogłaby się odbyć bez
pomocy finansowej z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Dofinansowanie
w wys. ok. 2 mln zł zmobilizowało władze samorządowe
Strzegomia do podjęcia decyzji o odrestaurowaniu fortu.
Całościowy koszt rewitalizacji
I etapu wyniósł blisko 4,5 mln
zł. Wykonawcą przedsięwzięcia
było konsorcjum firm: Budraf
Sp. z o. o. z Wałbrzycha (lider)
oraz PPUH „Drog-Ziem ze
Stanowic” (partner).
Strzegomianie tłumnie odwiedzili to miejsce podczas „Majówki”. Szczególnie cieszyła
obecność wielu rodzin z dziećmi
i seniorów. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. wiceminister
klimatu i środowiska – Ireneusz
Zyska, wicemarszałek województwa dolnośląskiego – Grzegorz Macko i asystent polityczny
ministra Michała Dworczyka
– Artur Fiołek. Wszyscy byli
pod dużym wrażeniem Fortu

Janusz Flaman – po kilku
latach przerwy – ponownie
sprawuje funkcję radnego
Rady Miejskiej w Strzegomiu. Wcześniej był radnym
w latach 2010–2018. Jakie
miał dotychczasowe dokonania? Jakie są jego główne
cele na tę kadencję?
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Obradowali
nasi radni
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

1 916 198,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 486 290,34 zł
DOFINANSOWANIE

Gaj podkreślając, że zmienił się
nie do poznania. – Cieszę się, że
jako administracja rządowa mogliśmy dołożyć do tego zadania
małą cegiełkę w postaci niemal
2 mln zł. Gratuluję burmistrzowi,
radnym i wszystkim osobom
zaangażowanym w realizację
tego projektu tak wspaniałego
zakończenia kolejnego zadania
– zaznaczył Artur Fiołek.
Na mieszkańców podczas
pikniku czekało wiele atrakcji
– leżakowanie, występy artystyczne amatorskich zespołów

muzycznych, wspólne grillowanie i konkursy z nagrodami.
Dla najmłodszych utworzono
specjalną strefę, w której dzieci
mogły bawić się z animatorem. Uczestnikom majowego
pikniku spodobał się również
koncert Zespołu Kameralnego
z Dolnego Śląska oraz koncert
pn. „Raduje się serce, raduje się
dusza” w wykonaniu Dariusza
Wójcika (bas), Jacka Szymańskiego (tenor) i Rafała Lewandowskiego (fortepian).

Święto komunalników
Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej wszystkim
pracownikom Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu oraz firm, zakładów i instytucji związanych z branżą komunalną przekazujemy wielkie ukłony. Życzymy, aby w codziennej
pracy towarzyszyła państwu życzliwość mieszkańców i satysfakcja
z wykonywanych zadań. Dużo zdrowia, bezpiecznej pracy, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Majówka w Strzegomiu

str. 6–7

W tym roku data 3 maja miała szczególny charakter, bowiem
oprócz obchodów związanych z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, strzegomianie mogli wziąć udział w otwarciu
zrewitalizowanego Fortu Gaj. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tych radosnych wydarzeń.

Podwórko
coraz ładniejsze

TW

Wkrótce remontu doczeka się również popularna baszta. Wniosek złożony przez gminę
Strzegom na zadanie „Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w. – zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku”, uzyskał dofinansowanie w wysokości 173 tys. zł
z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku.

w SKRÓCIE:

W czwartek 28 kwietnia
w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
odbyła się kolejna sesja Rady
Miejskiej. Jakie tym razem
ważne decyzje podjęli strzegomscy radni? Jakie uchwały
przegłosowali?
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Usunęli folię rolniczą 
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W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Wieśnicy
26 kwietnia przeprowadzono zbiórkę odpadów pochodzących
z działalności rolniczej, w tym: odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag. Ile ton odpadów zebrano w ramach tej akcji?

w SKRÓCIE:
8 maja w strzegomskiej Bazylice Mniejszej odbyła się msza św.
w intencji strażaków gminy Strzegom. W trakcie nabożeństwa
podziękowano strażakom za ich trudną i pełną poświęcenia służbę
drugiemu człowiekowi. Dla naszych pożarników mamy najlepsze
życzenia zdrowia, siły i wytrwałości. – Wasza praca zasługuje na
najwyższy szacunek – podkreślają włodarze i mieszkańcy gminy
Strzegom

Msza w intencji naszych strażaków

Zaglądamy na strzegomskie
podwórko zlokalizowane
pomiędzy ul. Kościelną,
ul. Dąbrowskiego i ul. Szkolną. Trwa tam rewitalizacja,
której celem jest poprawa
funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz podniesienie estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców.

str. 12

w SKRÓCIE:

Seniorzy w Forcie Gaj
Nasi najstarsi mieszkańcy nie mogli sobie odmówić wycieczki do
świeżo odrestaurowanego Fortu Gaj, który zrobił na nich duże
wrażenie. – Piękny jest ten nasz fort. Cudowne miejsce, niezwykłe
widoki, wiele ławeczek, na których można podziwiać wiosenne
pejzaże – komentowali po powrocie do Domu Dziennego Pobytu
„Senior-Wigor”.

2

Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

13 maja 2022

Ma 47 lat i wykształcenie wyższe ekonomiczne. Cechuje go pracowitość i rzetelność oraz konsekwencja i wytrwałość w realizacji celów

Kim jest radny Janusz Flaman?
Janusz Flaman – po kilku latach przerwy – ponownie sprawuje funkcję radnego Rady Miejskiej w Strzegomiu. Wcześniej
pełnił funkcję radnego w latach 2010–2018. Do rady wszedł
w miejsce Tomasza Marczaka, który sprawuje funkcję zastępcy burmistrza Strzegomia.
Strzegomianin ma 47 lat i posiada wykształcenie wyższe
ekonomiczne. Od dziecka jest
związany z dzielnicą Graby. Tu
się wychował, tu mieszka, tu
chodził do szkoły i tu pracuje
w służbach ekonomicznych
jednej ze znanych firm z branży kamieniarskiej. Cechuje go
pracowitość i rzetelność oraz
konsekwencja i wytrwałość
w realizacji celów.
Janusz Flaman pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej
w Strzegomiu przez dwie

kadencje tj.: w latach 2010–
2014 i 2014–2018. Pracował
w Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
(jako przewodniczący), w Komisji Inicjatyw Gospodarczych
i Promocji oraz w Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku
Publicznego oraz Ochrony
Środowiska. Poza tym w okresie
2011–2015 oraz 2015–2019
i obecnie jest członkiem Rady
Sołeckiej sołectwa Strzegom.
W latach 2015–2018 należał

również do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu, której
zadaniem jest rozwijanie współpracy strzegomskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku
publicznego. W 2016 r. był
także członkiem Zespołu ds.
Rewitalizacji, wspierającego
opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Strzegom na lata 2015–2025.
Ponadto starał się być uczestnikiem organizowanych konsultacji i procesów decyzyjnych
związanych z planowaniem
i realizacją zadań, mających na
celu poprawę warunków życia
w naszej gminie, wskazując

na lokalne problemy, potrzeby
i oczekiwania mieszkańców.
– W mojej wcześniejszej kadencji udało się zrealizować kilka
ważnych zadań m.in. remont
chodnika i jezdni na ul. Dolnej,
uporządkowanie i koszenie koryta Strzegomki, remonty ulic:
Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej
i Górniczej, wyasfaltowanie
ul. Milenijnej i rewitalizację terenu przy rzece wzdłuż ul. Dolnej
– przypomina Janusz Flaman.
– Do moich celów głównych
należą obecnie: dalsze remonty
lub budowy nowych chodników
i nawierzchni ulic, a także wspieranie rozwoju budownictwa
społecznego i komunalnego –
podsumowuje stary-nowy radny.
red

Nie wolno wrzucać tam śmieci i myć narzędzi po montażu pomników oraz nie należy wlewać resztek błota z wiaderek

Dbajmy o studnie na cmentarzach
W 2020 r. wyremontowano studnie na strzegomskich cmentarzach komunalnych na ul. Olszowej i ul. Świdnickiej. Niestety,
nie służą one tylko do czerpania wody przez mieszkańców, ale
również do mycia narzędzi po montażu pomników. A to jest zabronione, bo pozostałości zatykają studnie i negatywnie wpływają na ich funkcjonowanie.
Nowe studnie chłonne mają służyć
odwiedzającym
cmentarze,
jak również
poprawić
estetykę. –
Cmentarze to
miejsce spoczynku naszych bliskich
i przyjaciół. Staramy się
by poprzez działania wizerunkowe i porządkowe nadawać tym miejscom szczególny
charakter – podkreśla Marta Zięba, prezes spółki ZUK
Strzegom. – Studnie, jak wiele

razy podkreślaliśmy,
służą do czerpania wody. Brak
świadomości
w tym temacie powoduje
problemy z ich
funkcjonalnością. Szczególny
problem stanowią
sytuacje, gdy firmy kamieniarskie myją w studniach
narzędzia po montażu pomników. Jest to niedopuszczalne
ze względu na fakt, że zaprawa
zatyka system chłonny – dodaje
red
prezes.

Prosimy nie zanieczyszczać studni chłonnych piaskiem
i innymi odpadami pochodzącymi ze sprzątania nagrobków

Przypominamy, poprawne funkcjonowanie studni chłonnych zależy od świadomości użytkowników. Nie wolno wrzucać tam
śmieci, nie należy wlewać resztek błota z wiaderek i przede wszystkim nie wolno myć tam narzędzi po montażu pomników
– a to notorycznie robią pracownicy firm kamieniarskich.

zd j ę cie n u mer u

Fon tan na ja k no wa

Granitowa fontanna zlokalizowana w Rynku przeszła w kwietniu zabiegi pielęgnacyjne.
Na początku maja ponownie pojawiła się tam woda, co ucieszyło nie tylko strzegomian, ale
też turystów odwiedzających Strzegom. Obecna fontanna została oddana do użytku w czerwcu 2001 r. Wcześniejsza wersja miała kształt prostokąta i ciągnęła się wzdłuż prawie całej
zachodniej pierzei Rynku.
red
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STUDNIA NA CMENTARZU ŚW. MIKOŁAJA
PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ PO METAMORFOZIE

Drodzy Strażacy-Ochotnicy!

Szczęśliwych powrotów i wytrwałości
Z okazji „Dnia Strażaka”, który przypadł 4 maja, władze
gminy Strzegom składają najlepsze życzenia dla wszystkich
strażaków-ochotników!
Strażacy zawsze są gotowi do walki z żywiołem. Ratują życie
i mienie, niosą pomoc w najbardziej ekstremalnych sytuacjach.
Ich święto to dobry moment, żeby podziękować za ciężką,
codzienną pracę i odwagę.
– Dziękujemy za wasz trud i poświęcenie w ratowaniu życia
i mienia ludzkiego, za waszą nieustanną gotowość do niesienia
pomocy i zaangażowanie w funkcjonowanie jednostek OSP oraz
życie społeczności. Życzymy wam opieki patrona strażaków
– św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, a przede
wszystkim wytrwałości i satysfakcji z pełnienia strażackiej
służby – podkreślają władze samorządowe.

red
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Aktualności

Na sesji padło wiele ciepłych słów w kierunku Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu za profesjonalną i ciężką pracę na rzecz naszych mieszkańców

O czym obradowali radni?

W czwartek 28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miej- lata 2022–2031, a także budżetu
skiego w Strzegomiu odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. gminy Strzegom na 2022 r.
Jakie tym razem ważne decyzje podjęli strzegomscy radni? JaNa sesji padło wiele ciepłych
kie uchwały przegłosowali?
słów w kierunku Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu
Przegłosowano m.in. uchwałę inkaso. Dotyczy ona rezygnacji za profesjonalną i ciężką pracę
zmieniającą uchwałę w sprawie z pełnienia funkcji inkasenta na rzecz naszych mieszkańców.
zasad gospodarowania nieru- w sołectwie Goczałków przez Radni zapoznali się ze „Sprawozchomościami stanowiącymi Krzysztofa Grondowskiego daniem z działalności Ośrodka
własność gminy Strzegom. oraz w sołectwie Kostrza przez Pomocy Społecznej w Strzegomiu za 2021 rok”; „SprawozdaZmiana dotyczy zakresu zwięk- Helenę Szerszeń.
szenia wysokości udzielanej boUdzielono dotacji z budżetu niem wraz z ewaluacją z realizacji
nifikaty z 95% na 99% wartości gminy Strzegom na prace Gminnego Programu Przeciwnieruchomości, od ceny usta- konserwatorskie, restaurator- działania Przemocy w Rodzinie
lonej przez rzeczoznawcę ma- skie lub roboty budowlane oraz Ochrony Ofiar Przemocy
jątkowego. Związane jest to ze przy zabytkach wpisanych do w Rodzinie gminy Strzegom na
zbyciem przez gminę Strzegom rejestru zabytków znajdujących lata 2021–2025” za rok 2021”;
gruntów, które wraz z dotych- się na terenie naszej gminy. „Sprawozdaniem z realizacji
czas wydzieloną działką gruntu W sumie w tym roku z budżetu celów Strategii Rozwiązywania Strzegom na lata 2021–2026 z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w gminie
pod budynkiem będą spełniać przeznaczono na ten cel kwotę Problemów Społecznych gminy za 2021 r.”; „Sprawozdaniem wspierania rodziny i systemie Strzegom za 2021 r.”.
wymogi działki budowlanej. w wys. 200 tys. zł (szczegóły
Zbycie nieruchomości grun- w ramce obok).
Dotacje celowe dla parafii na terenie gminy Strzegom:
towej lub jej części, niezbędnej
Udzielono też pomocy spo1. 40 tys. zł dla Parafii w Jaroszowie na remont elewacji południowej i zachodniej kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie
do prawidłowego i racjonal- łeczności lokalnej miasta Podhajnego korzystania z budynku, ce w Ukrainie, poprzez zakup
– etap VIII;
w którym została wyodrębniona dwóch agregatów prądotwór2.
40 tys. zł dla Parafii w Jaroszowie na konserwację zabytkowej ambony w kościele filialnym pw. śś. Piotra i Pawła w Rusku;
własność lokali, nastąpi w trybie czych oraz środków pierwszej
3. 40 tys. zł dla Parafii w Rogoźnicy na konserwację drewnianej ambony w kościele pw. śś. Szymona i Tadeusza w Rogoźnicy;
pomocy, wyposażenia osobistego
bezprzetargowym.
Radni podjęli również uchwałę i sprzętu technicznego za łączną
4. 40 tys. zł dla Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu na konserwację maswerku i obramienia okien północno
zmieniającą uchwałę w sprawie kwotę ok. 48,5 tys. zł. Zmienio-wschodniego i wschodniego prezbiterium od zewnątrz w Kościele pw. św. Barbary w Strzegomiu (etap III);
poboru w drodze inkasa podat- no także przebieg ul. Olszań5.
40 tys. zł dla Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu na wykonanie odwodnienia terenu wokół kościoła wraz
ku od nieruchomości, rolnego skiej w Stanowicach i dokonano
i leśnego oraz wyznaczenia in- zmian wieloletniej prognozy
z budową kanalizacji deszczowej i izolacji pionowej Kościoła pw. św. Barbary w Strzegomiu.
kasentów i wynagrodzenia za finansowej gminy Strzegom na

W fabryce horickich rurek w Miletinie zaprezentowano proces produkcji tego znanego przysmaku. Każdy z seniorów mógł własnoręcznie przygotować rurkę

Polscy i czescy seniorzy razem
W końcu – po blisko 2 latach oczekiwania – udało się rozpocząć
działania w ramach projektu „Strzegom–Horice: łączy nas pogranicze”. Ten polsko-czeski projekt realizowany wraz z miastem partnerskim Strzegomia opiera się na kilku spotkaniach
różnych grup społecznych i wspólnym poznawaniu pogranicza. Ograniczenia i obawy związane z epidemią koronawirusa spowodowały kilkukrotne zmiany harmonogramu spotkań.
W dniach 6–7 maja strzegomscy seniorzy udali się na
wycieczkę do Czech. Wraz
z czeskimi seniorami, pod
opieką przewodnika i tłumacza, zwiedzili miasto Horice
(muzeum motocykli i muzeum miejskie, odrestaurowane i wyposażone w ramach
polsko-czeskiego projektu
„Szlak Kamienia”, kościół
i rynek), a także jego okolice
(zabytkową zaporę na rzece
Łabie oraz kompleks pałacowy Hospital Kuks, położone
na „Szlaku Kamienia”).
W fabryce horickich rurek
w Miletinie zaprezentowano

Projekt „Strzegom–Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom–Hořice: łączy nas pogranicze” współfinansowany jest ze środków EFRR
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V–A Republika Czeska–Polska 2014–2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

proces produkcji tego znanego przysmaku. Każdy z seniorów mógł własnoręcznie
przygotować rurkę.
W godzinach popołudniowyc h odbyło się równie ż
spotkanie polskich i czeskich
seniorów, z udziałem starosty
Horic – Alesa Svobody oraz
bur mistr z a S tr z egomia –
Zbigniewa Suchyty i jego
zastępcy – Tomasza Marczaka, które umożliwiło bliższe
wzajemne poznanie polskich
i czeskich seniorów podczas
wspólnej zabawy.
ewd

Wyjazd do Horic i na „Szlak Kamienia” jest bardzo dobrą propozycją na weekend. Więcej informacji o atrakcjach na „Szlaku Kamienia” na stronie www.szlakkamienia.eu

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom Konkurs „Zielona Ławeczka”
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
– wraz z obiektami mikroretencji
• „Festiwal Piosenki
Przedszkolnej”
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
•
Historia
Fortu Gaj
W soboty
14:00 – 20:00
w Strzegomiu
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
• Obchody święta Konstytucji
MAJ 2022
3 Maja w Strzegomiu
• 77. rocznica zakończenia
Data pełnienia
Nr telefonu
Nazwa apteki
Adres
II wojny światowej
dyżuru
Te 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
można oglądać za pośrednictwem
serwisu

do 14.05

Dobra Apteka

ul. Kościelna 6

tel. 74 649 12 20

15.05–21.05

Vademecum

Rynek 44

tel. 74 855 52 06

www.strzegom.pl

tel. 74 647 98 70

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,
pod banerem projekty unijne)

22.05–28.05

Vita

ul. Witosa 7

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy naszych
mieszkańców do udziału w VIII edycji konkursu grantowego
„Zielona Ławeczka”!
W projekcie mogą brać udział na złożenie waszych wniosków!
mieszkańcy otwartych osiedli, – informują organizatorzy.
zarządzanych przez spółdzielIstnieje szansa na zdobycie
nie, wspólnoty mieszkaniowe grantu o maksymalnej warlub samorząd z miast powyżej tości 2520 zł. W skład grantu
wchodzi:
10 tys. mieszkańców.
– Zbierzcie grupę sąsiadów, • dofinansowanie na zakup
materiału roślinnego, podwspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na
łoża i innych elementów do
swoim osiedlu i złóżcie wniosek.
aranżacji miniogrodów:
Na wasze rejestracje czekamy do – bez obiektów mikroretencji –
17 maja, do 1 czerwca macie czas
maksymalnie 1 500 zł;

– maksymalnie 2 000 zł;
• ławka parkowa – wartość 520 zł.
Jak złożyć wniosek? Należy
wejść na stronę:
https://zielonalaweczka.pl
i przejść przez wszystkie zadania opisane w zakładce PLAN
DZIAŁAŃ.
Wszystkie projekty będą
oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z Katedry Architektury Krajobrazu
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
Czekamy na wasze zgłoszenia!
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w ydarzenia
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Młodzi radni przedstawili wiele pomysłów dotyczących działalności rady. Czego one dotyczą?

Składy komisji już wybrane
Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu spotkali się na drugiej sesji, która odbyła się 9 maja w sali konferencyjnej miejscowego magistratu. Młodzież dokonała wyboru m.in. składu komisji działających w obrębie rady, a także przedstawiła swoje pomysły, które mają na celu aktywizację swoich środowisk.

Zadbaj o swój kawałek nieba
Mieszkańcu,wymień stary piec
i przeprowadź
termomodernizację swojego
domu w ramach
dofinansowania
z programu
„Czyste powietr z e ”. Celem
tego programu
– osoby, których przeciętny
jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszemiesięczny dochód na jednenie emisji gazów cieplarnianych
go członka w gospodarstwie
poprzez wymianę źródeł ciepła
domowym nie przekracza:
● 900 zł – w gospodarstwie
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
wieloosobowym;
● 1200 zł – w gospodarstwie
jednorodzinnych.
jednoosobowym;
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie – uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinanprzedsięwzięć realizowanych
sowania – osoby, których
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego
przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gopoziomu dofinansowania oraz
spodarstwie domowym nie
beneficjentów uprawnionych
przekracza:
do podwyższonego poziomu
● 1 564 zł – w gospodarstwie
dofinansowania.
wieloosobowym;
● 2 189 zł – w gospodarstwie
Program skierowany jest do
jednoosobowym.
osób fizycznych, które są:
– właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkal- GMINNY PUNKT
nego jednorodzinnego lub
KONSULTACYJNO– wydzielonego w takim bu- INFORMACYJNY
dynku lokalu mieszkalne- PROGRAMU „CZYSTE
go z wyodrębnioną księgą POWIETRZE”
wieczystą/
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
Program obejmuje trzy grupy pokój nr 31 – II piętro
beneficjentów:
tel. kontaktowy: 74/ 856 05 32
– uprawnionych do podsta- Godziny pracy punktu:
wowego poziomu dofinan- poniedziałek: 8:00–13:00
sowania – osoby, których środa: 13:00–16:00
roczny dochód nie przekracza czwartek: 8:00–10:00
100 000 zł;
Mieszkańcu, skorzystaj z bez– uprawnionych do najwyższe- płatnej pomocy w przygotowago poziomu dofinansowania niu wniosku o dofinansowanie.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Łucja Kołodziej,
Natalia Wyszyńska, Wiktoria Matyszkiewicz, Przemysław Januś i Alicja Iwen.
Do Komisji ds. Współpracy
z Samorządami Szkolnymi
wybrano: Przemysława Janusia, Natalię Wyszyńską, Łucję Kołodziej, Jakuba Wilka
i Blankę Kabaczko.
W Komisji ds. Kultur y,
Promocji, Sportu i Rekreacji zasiądą: Amelia Misek,
Anna Kowalczyk, Jakub
Skolak, Ewa Lipińska i Adrian Kopeć.
W skład Komisji ds. Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych weszli: Krzysztof
Bauch, Antonina Horbacz,
Wiktoria Waszak, Nina Kłosińska i Alicja Iwen.
Do Komisji ds. Medialnych
wy brano: Joannę Zawiłę,
Briana Rissa, Natalię Wyszyńską, Wiktorię Matyszkiewicz i Urszulę Sobańską.
Młodzi radni przedstawili
wiele pomysłów w kontekście działalności rady. Wśród
propozycji warto wymienić
m.in. spotkanie integracyjne

w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu, pikniki tematyczne dla
dzieci i młodzieży, szkolne
zawody sportowe, organizację dyskotek i koncertów,
sprzątanie gminy Strzegom,
czy też pomoc uchodźcom
z Ukrainy i seniorom w ramach wolontariatu.
Trzymamy kciuki za realizację
powyższych pomysłów i motywację do działania.
red

Dziękujemy pracownikom bibliotek za serdeczność, zaangażowanie i empatię

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Ułatwienia
dla pasażerów

Z okazji „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”, przypadającego 8 maja, władze naszego miasta składają
wszystkim pracownikom biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych najserdeczniejsze gratulacje
i podziękowania za dotychczasowe dokonania w pracy dla gminy Strzegom i jej mieszkańców.
– Dzięki pracy i fachowej pomocy w korzystaniu z zasobów
bibliotecznych, nasi mieszkańcy
mogą realizować swoje szanse
rozwoju osobistego i zawodowego. Państwa cierpliwość oraz
indywidualny kontakt z czytelnikiem pozwala przełamywać
informacyjne bariery także osobom starszym i niepełnosprawnym. Dziękujemy pracownikom
bibliotek publicznych i szkolnych za serdeczność, zaangażowanie, profesjonalizm i empatię
w kontaktach z czytelnikami
red
– zaznaczają władze.

– Z okazji „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” chcielibyśmy jeszcze raz wyrazić wdzięczność za codzienną niełatwą pracę. Życzymy, aby podejmowane wciąż nowe działania przynosiły pożytek
gminie Strzegom i jej społeczności, a wykonywana praca dawała państwu radość i poczucie satysfakcji – podkreślają włodarze gminy Strzegom.

Od czerwca w naszych autobusach będzie system lokalizacji pojazdów i dostępny dla pasażerów
system informacji pasażerskiej.
System ten da pasażerom
możliwość sprawdzenia rozkładu jazdy oraz sprawdzenie, gdzie w danym momencie jest autobus danej linii.
O t y m c z y k o mu n i k a c j a
miejska ma jakieś opóźnienie można się dowiedzieć za
pomocą strony internetowej
https://kiedyprzyjedzie.pl/
lub aplikacji zainstalowanej
w telefonie komórkowym.
– Liczymy, że ten system się
sprawdzi i ułatwi podróżowanie
naszym mieszkańcom – podkreślają urzędnicy.

Pytania do burmistrza / W ydarzenia

Mieszkańcy pytają, Burmistrz
		                  odpowiada…

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich
problemów. Ceni sobie dialog
ze społeczeństwem, dlatego
na stronie urzędu www.strzegom.pl stworzył możliwość
zadania do siebie pytań przez
mieszkańców, na które na bieżąco odpowiada. Poniżej publikujemy kolejne z nich:

Jarosław: Witam serdecznie,
czy jest przewidziany remont
ul. Brzozowej w Strzegomiu?
Droga jest zdewastowana przez
ciężki sprzęt dojeżdżający do
nowo powstającego osiedla –
dziura na dziurze.
Gmina Strzegom nie posiada kompleksowego projektu
na przebudowę ul. Brzozowej w Strzegomiu. Dodam, że
w skład dokumentacji na przebudowę ul. Andersa wchodzi
także częściowa przebudowa
ul. Brzozowej na odcinku od
nr 52 do końca. Co do realizacji, to szukamy sposobów
dofinansowania.
Przemysław: Panie burmistrzu, czy jest możliwość, aby
zakleić kilka dziur w drodze przy
wyjeździe z Ruska w kierunku
Gościsławia? Chodzi o fragment
drogi asfaltowej, która łączy się
ze skrzyżowaniem krajowej 5.
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Kolejna ulica w Strzegomiu została wybudowana. Koszt inwestycji to ponad 2 mln złotych

Ul. Wodna jak malowana

Dziury znajdują się na wzniesieniu, przez co ich nie widać, a nie
są małe i można stracić koło.
Od 15 maja rozpoczyna się na- Zakończyły się prace związane z budową drogi gminnej
prawa dróg. Na pewno ta część – ul. Wodnej w Strzegomiu. Zadanie o wartości ok. 2,1 mln zł
zrealizowała firma P.P.U.H. „DROG-ZIEM” ze Stanowic.
ulic zostanie załatana.
Strzegomski samorząd otrzymał na to zadanie dofinansowanie
Ola: Panie burmistrzu, dlacze- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2021). Wartość
go jest tak mało miejsc w naszych przyznanej dotacji wyniosła 970 593,00 zł.
przedszkolach? Oboje z mężem
pracujemy i to dla nas jedyne Inwestycja polegała na budowie betonowej, sieci kanalizacji
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
wyjście, aby dziecko uczęszczało dróg gminnych o nawierzchni deszczowej, linii kablowej
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
do przedszkola. Niestety w tam- jezdni z betonu asfaltowego oświetlenia ulicznego, a także
tym roku się nie dostało i tym wraz z poboczami i zjazdami kanalizacji teletechnicznej.
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
razem też. Ciekawa jestem, ile o długości ok. 410 m i szeroko„Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu”
dzieci dostało się po znajomości, ści 4,50–5,00 m, budowie chodred
bo znam osobiście takie przypad- ników o nawierzchni z kostki
ki. Dla dzieci z Ukrainy pewnie
też są wolne miejsca. I gdzie ta
sprawiedliwość?
W przyszłym roku, kiedy
zakończy się remont Publicznego Przedszkola nr 3 i dzieci
zostaną przeniesione do swojego
przedszkola, w szkole nr 3 pozostanie przedszkole z co najmniej 4 oddziałami, co zwiększy
liczbę miejsc o 100 osób. Co do
znajomości. Nabór jest jawny,
więc proszę o odwołanie bądź
informację, że ta osoba jest
przyjęta po znajomości. Wiem,
że są takie osoby, nieliczne, które
nie zawsze składają oświadczenia i zaświadczenia zgodne
z prawdą i one są brane pod
uwagę w naborze. Jest to nie
fair, szczególnie kiedy mama nie
pracuje, a zaświadcza, że pracuje.
Wszystkie dzieci w gminie
Strzegom mają zapewnioną
Głównym celem przedsięwzięcia było polepszenie warunków życia mieszkańców
opiekę przedszkolną. Jeśli nie
i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
w przedszkolu, to w oddziałach
przedszkolnych.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczestnicy wysłuchali okolicznych przemówień oraz złożyli kwiaty i znicze pod obeliskiem

Upamiętnili zakończenie wojny
W niedzielę 8 maja minęło 77 lat
od zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji przy Pomniku Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego w dzielnicy Graby odbyła się symboliczna uroczystość upamiętniająca
to ważne i radosne wydarzenie.
Jej organizatorami byli: burmistrz
Strzegomia oraz Związek Strzelecki im. Orląt Lwowskich – Oddział Strzegom. Po odśpiewaniu
hymnu państwowego uczestnicy
wysłuchali okolicznych przemówień oraz złożyli kwiaty i znicze
pod obeliskiem.
– II wojna światowa pochłonęła życie 6 mln Polaków i trwała
prawie 6 lat. Nasi rodacy zginęli
nie tylko w działaniach frontowych, ale też w różnych obozach
koncentracyjnych. Walczyliśmy
przede wszystkim o wolność,
honor i pokój. (…) Dziś, za
wschodnią granicą, mamy znowu
wojnę. Aż trudno w to uwierzyć, że świętujemy zakończenie
II wojny światowej, a w XXI w.,
kiedy latamy w kosmos, za naszą
granicą jest wojna, a w Strzegomiu mamy ponad 600 uchodźców
z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci.
Mamy nadzieję, że słowa: wolność i pokój dzisiaj wybrzmiewają
szczególnie. Modlimy się i prosimy o to, by wolność była nam
zagwarantowana i zapewniona
– podkreślał burmistrz Zbigniew
Suchyta.
red
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Patriotycznie w naszej gminie
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             Tegoroczna strzegomska majówka przejdzie do historii. A to za sprawą m.in. otwarcia zrewitalizowanego fortu w mieście.



„ M a j ó w k a ” w S t r z e g o m i u           
W tym roku data 3 maja miała szczególny charakter, bowiem oprócz obchodów związanych z 231. rocznicą
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, strzegomianie mogli wziąć udział w otwarciu zrewitalizowanego Fortu Gaj.
Wtorkowe uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry
Karmel przez biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej
– ks. bp. Adama Bałabucha. W nabożeństwie uczestniczyła
m.in. Kompania Honorowa 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Następnie patriotyczny pochód przeszedł pod pomnik
1050. rocznicy Chrztu Polski, gdzie władze miasta, przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń złożyli kwiaty.
3 maja oficjalnie został oddany do użytku zmodernizowany
Fort Gaj. To ważna inwestycja, na której realizację strzegomianie czekali z niecierpliwością już od dawna. Otwarciu towarzyszyły koncerty, gry, zabawy oraz wspólne grillowanie.
Miejsce, w którym mieści się Fort Gaj, przeszło prawdziwą
metamorfozę. W ramach I etapu prac zostały wyremontowane mury zewnętrzne, ścieżki, chodniki. Wykonana została
fontanna i nasadzenia zieleni. Niewątpliwą ozdobą fortu jest
winnica. Zostały także zamontowane ławki, kosze na śmieci
i oraz wybudowano toalety. Ponadto zainstalowano oświetlenie i monitoring.
Do rewitalizacji Fortu Gaj nie doszłoby, gdyby nie dofinansowanie w kwocie ok. 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 4,5 mln zł.
– Miejsce prezentuje się wspaniale. Spędzanie czasu w gronie swoich rodzin i przyjaciół będzie tu wielką przyjemnością– komentują mieszkańcy.
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Nie tylko on zapisze się jednak w pamięci strzegomian. Podczas Święta Flagi i Konstytucji 3 Maja w Granitowym Sercu Polski sporo się działo!

           p e ł n a a t r a k c j i

„Dzień Flagi”
2 maja br. – punktualnie o godz. 12:00 – z okazji „Dnia Flagi”
Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło uroczyste wciągnięcie flag
państwowych na strzegomskich masztach flagowych i odśpiewanie hymnu państwowego.
Flagi wciągnięto na masztach na Urzędzie Miejskim, na Górze
Krzyżowej, przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych i przy pomniku
1050. rocznicy Chrztu Polski.
Organizatorami akcji byli:
Związek
Strzelecki
im. Orląt
Lwowskich
– Oddział
Strzegom
i Urząd
Miejski
w Strzegomiu.

8

KULTURA/SPORT
W składzie jury byli: Ewa Malinowska, Marcin Malinowski i Rafał Oryńczak

Kto wygra „The Voice of Strzegom 2022”?
Odpowiedź na to pytanie poznamy już
w najbliższą niedzielę 15 maja, kiedy odbędzie się wyjątkowy finał tegorocznej edycji tej bardzo lubianej imprezy muzycznej.
Gościem specjalnym oraz członkiem jury
będzie m.in. Adam Kalinovski, który dał
się poznać jako uczestnik V edycji Idola
oraz XI edycji The Voice of Poland, w której zajął II miejsce.

13 maja 2022

Co w kinie SCK?
Podajemy majowy harmonogram kina Strzegomskiego
Centrum Kultury. Każdy znajdzie coś dla siebie.
„Kapitan Nova” (DUBBING)
21 maja – godz. 16:00
22 maja – godz. 16:00
„Boscy”
21 maja – godz. 18:00
22 maja – godz. 18:00

Eliminacje IV edycji miały miejsce 24 kwietnia, a do finałowego koncertu zakwalifikowali się:

„Igrzyska zwierzaków” (DUBBING)
28 maja – godz. 16:00
29 maja – godz. 16:00

KATEGORIA – KLASY I – IV
1. Agata Kędzierska
2. Julia Marciniec
3. Aleksandra Borys
4. Hanna Kasendra
5. Jagoda Włodarczyk

„Fucking Bornholm”
28 maja – godz. 18:00
29 maja – godz. 18:00

KATEGORIA – KLASY V– VIII
1. Maja Śledzińska
2. Katarzyna Bondarowska
3. Ula Strażyc
KATEGORIA KLASY
PONADPODSTAWOWE
1. Olaf Dziadas
2. Julia Rut
3. Milena Laskowska

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

red

Zapowiedź „Strzegomskiej Dwunastki”
Po dwuletniej przerwie i dwóch edycjach wirtualnych biegacze
wracają na trasę „Strzegomskiej Dwunastki”!
– Widzimy się w Strzegomiu
18 czerwca podczas 9. edycji biegu, 6. Ogólnopolskich
Mistrzostw Branży Kamieniarskiej oraz Święta Granitu
Strzegomskiego – zapowiada
Edward Fedyczkowski, lider
społeczności „Strzegomska 12”.
– Już dziś możemy zdradzić,
że pobiegniemy
na nowej 6 km
pętli. Uczestnicy pierwszych
edycji mogą
jeszcze częściowo
ją pamiętać ze starej pętli 4 km. Gwarantujemy, że tradycyjnie
nie będzie płasko, ale nieco
wymagająco – z waszym ulubionym podbiegiem na ulicy
Sosnowej – dodaje organizator imprezy biegowej.

Poza medalem na mecie, nawiązującym do 780-lecia Strzegomia, i posiłkiem uczestnicy
otrzymają w pakiecie termoaktywną koszulkę tzw. „bokserkę”
oraz opaskę w atrakcyjnym designie – projektowaną również
przez autora medalu
oraz kilka innych
ciekawych gadżetów przygotowanych przez
organizatorów.
Nie zwlekajcie z zapisami –
najniższa opłata
wpisowa tylko do
końca maja – szczegóły znajdziecie w regulaminie. Dla mieszkańców
gminy opłata wpisowa jest stała
i wynosi 40 zł, a dla wszystkich
dzieci tylko 20 zł. Bieg jest
dofinansowany ze środków
budżetowych gminy Strzegom.

– Przy okazji biegu prosimy was o wsparcie celu charytatywnego – dołączcie się do wsparcia zbiórki środków finansowych na
operację i leczenie strzegomianki Edyty Woźniak. Wiemy, że
biegacze mają gorące i otwarte serducha – liczymy więc na was:
www.siepomaga.pl/s12-dla-edyty
– informuje Edward Fedyczkowski.

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM
20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
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oświata

Program Młodzieżowych Liderów i Liderek Pracowni Orange ukończyły dwie uczennice strzegomskiej szkoły. Przy okazji poznały nowych ludzi

One są już liderkami

Ewa Lipińska i Karima Matyszkiewicz z Zespołu Szkół w Strzegomiu, w którym od 2012 r. działa Pracownia Orange, ukończyły prowadzone przez Fundację Orange i Fundację „5Medium”
szkolenie liderskie w ramach programu Młodzieżowych Liderów i Liderek Pracowni Orange.
Ten ciekawy, multimedialny projekt był skierowany
do młodzieży z całej Polski.
Oferował on m.in. możliwość poznania rówieśników
z całej Polski, włączenie się
w działania lokalnej pracowni,
cykl szkoleń online: fablab,
ekologia, nowe media, warsztaty z trenerami i trenerkami pracującymi na co dzień
z młodzieżą, wsparcie w pracy
nad tworzeniem pomysłu na
działanie dla miejscowości
i program grantowy, cz yli
fundusze na projekt.
A co o projekcie mówią
same uczestniczki?
– Projekt pokazał mi, jak szybko
postępuje do przodu technologia w parze z ekologią,
dbaniem o środowisko. Poznałam mnóstwo ludzi, którzy
mieli milion pomysłów na

minutę. Zaskoczeniem była dla
mnie wiedza o tym, jaki wpływ
mają owady na otaczającą nas
przyrodę. Warsztaty dodały
mi pewności siebie i swobody
w wypowiadaniu się na forum –
komentuje Ewa Lipińska.
– Podczas warsztatów samodzielnie wykonywałyśmy
lampki oraz domki dla owadów. Prac ując w g r upac h
warsztatowych, mogliśmy się
lepiej poznać oraz podzielić
informacjami na temat projektów realizowanych w Pracowni Orange. Poznaliśmy
wiele wcale nie tak oczywistych ciekawostek z dziedziny
ekologii – dodaje K a rima
Matyszkiewicz.
W ramach projektu uczennice pozyskały grant z Fundacji Orange na przygotowany przez siebie projekt pod
nazwą EKO-POWER.

Impreza była ukoronowaniem kilkumiesięcznej pracy uczniów oraz pokazem ich zdolności i umiejętności. Brawo Wy!

Szkolny piknik naukowy
W ramach udziału w programie edukacyjnym „Być jak Ignacy”, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, koło naukowe „Poszukiwacze wiedzy” –
działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kostrzy – zorganizowało „Szkolny piknik naukowy”.
Uczestnicy projektu zaprezentowali ciekawy pokaz doświadczeń
i eksperymentów z dziedzin
takich jak: fizyka, geografia, biologia i chemia. Pochwalili się
również wykonanymi przez siebie
zadaniami projektowymi. Mogli
obejrzeć m.in. dinozaury z masy

solnej, maszyny proste (studnie,
wiatraki), układ słoneczny czy
lampy naftowe wykonane z żarówek. Odbyły się również warsztaty dla maluchów pt. „Zabawy
z kolorami”. Całe wydarzenie
zakończyło się konkursem „1 z 10
– Świat pierwiastków”.

Oceniano interpretację muzyczną, znajomość tekstu i ogólne wrażenie Uczestnicy wzbudzili zainteresowanie mieszkańców swojej wsi

Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Patriotyczny Korowód Radości”
W Przedszkolu nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu 26 kwietnia odbył się I Festiwal Piosenki Przedszkolnej
„Polskie Przeboje”. Przygotowanie festiwalu było możliwe
dzięki ogromnemu wsparciu
Rady Rodziców oraz nauczycielek: Ilony Mikulec i Pauliny Chowaniec.

Jury w składzie: Agnieszka
Rut, Rafał Or yńczak oraz
Marcin Rut mieli bardzo
trudne zadane, aby wyłonić
zwycięzcę. Ocenie podlegały: interpretacja muzyczna,
znajomość tekstu, ogólne
wrażenie artystyczne. Dzieci
wystąpiły w dwóch kategoriach wiekowych: 3-, 4-latki
oraz 5-, 6-latki.
red

Głównym celem konkursu jest
rozwijanie zdolności muzycznych, promocja uzdolnionych
wokalnie dzieci, budowanie
wiary we własne możliwości, popularyzacja piosenki
dziecięcej, a także integracja
środowiska przedszkolnego.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie.

W przeddzień świąt majowych, 29 kwietnia, społeczność ZSP w Jaroszowie po raz kolejny wyruszyła w majowym „Patriotycznym Korowodzie Radości”.

Kategoria wiekowa 3-, 4-latki:
I miejsce: Oliwier Niepsuj
II miejsce: Tola Jaskulska
III miejsce: Hania Witka
wyróżnienia:
Pola Siedziukiewicz i Zosia Zawiła
Kategoria wiekowa 5-, 6-latki:
I miejsce: Dawid Regiński
II miejsce: Wiktoria Soboń
III miejsce: Zuzia Dudziak
wyróżnienia:
Filip Cieciński, Tosia Zawiła i Hania Jaworska.

Są szczególne powody do tego,
aby manifestować swoją radość
właśnie w maju. W tym roku
wszystkie wartości, o które walczyli nasi przodkowie, nabrały
wyjątkowego wydźwięku.
– Obchodzimy te święta
w obliczu aktualnych wydarzeń
na świecie: problemu emigracji
ludności – szukającej godnego
życia i bezpieczeństwa, uciekając przed wojną i jej okrucieństwami, prawa do bezpiecznego
życia w wolnej ojczyźnie, której
symbolem jest flaga, hymn
i godło i duma z dokonań
przodków czy prawa do życia w praworządności, która
daje poczucie bezpieczeństwa
i sprawiedliwości – podkreślają
organizatorzy pochodu.
Zanim wyruszono, na podwórku szkolnym odbył się uroczysty apel, który poprowadzili
uczniowie: Przemysław Januś
i Aleksander Kowalski. Przedstawiając krótki rys historyczny,
przypomnieli uczniom, dlaczego
świętujemy dzień 1, 2 i 3 maja.
W apelu wystąpili: Aleksandra Hućko, Zuzanna Gesing – Miśkiewicz, Patrycja

Kowalczyk, Magdalena Tokarz, Zuzanna Pikuła, Ignacy Pieszko, Julia Świątkowska i klasa V oraz wszyscy
uczniowie, którzy z zapałem
śpiewali „Mazurka 3 Maja”.
A potem wszyscy wyruszyli
ulicami Jaroszowa przystrojeni w barwy narodowe. Klasy
1–3 maszerowały z kwiatami
i chorągiewkami. Klasa 4 prezentowała różne zawody. Klasa
5 w białych i czer wonych
kapeluszach to strefa kibica.
Klasa 6 w strojach galowych
z dumą niosła transparent

„W itaj majowa jutrzenko”. Klasa 7a prezentowała
transparent „2 Maja – święto
flagi”, klasa 7b prowadziła korowód w strojach wojskowych.
Klasa 8a zaprezentowała się
z flagami, a klasa 8b – dziewczęta w wiankach, a chłopcy
z czerwonymi krawatami.
Nad całością czuwali nauczyciele organizujący tę uroczystość: Agnieszka Nowacka, Małgorzata Januś, Joanna
Pietras i Gabriela Ścigajło.
Wsz yscy prezentowali się
pięknie.
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Wartość inwestycji to ok. 955 tys. zł, z czego ponad 720 tys. zł to pieniądze z dotacji

Tomkowice z nową drogą

13 maja 2022

Wielki jubileusz
emerytów z Rogoźnicy

Zakończył się I etap budowy
drogi dojazdowej do pól na terenie sołectwa Tomkowice.

Nowo powstała droga – o długości blisko 850 m – jest
wykonana z nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m
wraz z mijankami oraz poboczem z kruszywa mineralnego
o szerokości 0,75 cm. W ostatnich tygodniach trwały prace
związane z wykonywaniem
korytowania, stabilizacji i podbudowy. Ostatnim etapem było
wylanie asfaltu.
– To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Tomkowic. Zdecydowanie polepszyły
się warunki dojazdu do naszych gruntów rolnych. Koszt
wykonania tej drogi wyniósł
ok. 955 tys. zł, z czego ponad 721 tys. zł pochodziło
z budżetu województwa dolnośląskiego. W t ym miej- podziękować z a tak duż e M a r s z a ł k o w s k i e g o w e sołtys Tomkowic Andrzej
scu chciałbym serdecznie wsparcie władzom Urzędu Wr o c ł a w i u – p o d k r e ś l a Szczepanik.

W tym roku Koło Emerytów
z Rogoźnicy obchodzi 30-lecie
swojej działalności. W ostatnich dniach z tej pięknej okazji
odbyło się spotkanie seniorów
i zaproszonych gości.
W urocz ystości wzięli
udział m.in. zastępca burmistrza Strzegomia – Tomasz

Marczak, sołtys Rogoźnicy
i radny – Paweł Gołąb, proboszcz parafii – ks. Paweł Łabuda, prezes Stowarzyszenia
„Nasza Wieś” – Eugeniusz
Ciołek, a także poprzedni sołtysi: Henryk Pestrowicz oraz
Henryk Radkowski.
red

– Oczywiście nie zabrakło życzeń i prezentów. Nasze
panie emerytki serdecznie dziękują wszystkim za przybycie. A my jako mieszkańcy Rogoźnicy dziękujemy
Leokadii Bodnar za prowadzenie tak wspaniałej, aktywnej grupy seniorów. Życzymy, by ich zaangażowanie
i współpraca były zawsze kwitnące. Wszystkiego najlepszego – podsumowuje sołtys Paweł Gołąb.

Przeprowadzona zbiórka pomogła rozwiązać problem dotyczący zagospodarowania odpadów

Usunęli folię rolniczą
W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Wieśnicy 26 kwietnia przeprowadzono zbiórkę odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w tym: odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Przedsięwzięcie zorganizowano przy wsparciu finansowym
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Odbierającym odpady
była firma „Jopek Recykling”
z Fabianowa, natomiast koordynatorem zadania był Wydział Gospodarki Odpadami
Biegi rozpoczną się o godz. 11:00,
a zakończenie przewidziano na godz. 14:30

Pobiegną w Rogoźnicy
„Bieg pamięci” Rogoźnica – Gross-Rosen 2022 pn. „Biegaj
z LZS” odbędzie się na terenie parku w Rogoźnicy już w tę sobotę (14 maja).
Biegi rozpoczną się
o godz.11:00,zakończenie
przewidziano na godz.14:30.
O godz. 10:15 nastąpi uroczyste złożenie wieńców pod
pomnikiem Mauzoleum. Prawo startu w biegach mają
dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby
sportowe, szkoły, inne stowarzyszenia sportowe. Trzeba
mieć badania lekarskie.
Organizatorami wydarzenia są: Dolnośląski Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu, Dolnośląskie Zrzeszenie

LZS we Wrocławiu, gmina
Strzegom, Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, Powiatowe
Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Świdnicy, Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp.
z o.o. w Strzegomiu, Oddział
Miejsko-Gminny ZOSP RP
w Strzegomiu, Ochotnicza
Straż Pożarna w Rogoźnicy, Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy, Strzegomskie
Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Strażacy wspólnie
przeciw Białaczce”.
Serdecznie zapraszamy!

Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
W ramach przeprowadzonej
akcji zebrano około 25 ton
odpadów z trzech rolniczych
spółdzielni produkcyjnych oraz
z dziewiętnastu indywidualnych gospodarstw rolnych
z gminy Strzegom.
Przeprowadzona zbiórka
miała na celu rozwiązanie problemów dotyczących zagospodarowania odpadów z tworzyw
sztucznych z rolnictwa, z którymi borykają się od kilku lat
rolnicy z naszej gminy.
– Ogromny wkład w realizację tego przedsięwzięcia miała
RSP „Przyszłość” w Wieśnicy,
a ściślej mówiąc prezes zarządu – Janusz Kohut oraz

pracownicy spółdzielni. Wsparli
oni akcję poprzez wydzielenie
miejsc do odbioru odpadów,
przekazanie sprzętu do załadunku oraz pomoc w załadunku. Serdecznie dziękujemy
prezesowi oraz pracownikom
– informuje Norbert Sarnecki,
naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w UM w Strzegomiu.
red
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Kurs na ratownika wodnego
Już 6 czerwca na strzegomskich obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji rusza kurs na ratownika wodnego. Szczegóły poniżej.
Informacje i zapisy:
tel. 513 736 647

e-mail:
kursy@delphinus-sport.pl

Ilość miejsc ograniczona.

red

Ałbena Grabowska, nazywana często królową polskiej literatury, jest autorką cyklu
książek „Stulecie Winnych” oraz wielu innych ciekawych powieści, np. „Lot nisko nad
ziemią” czy „Coraz mniej olśnień”.

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – wschód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.)

Klasa B – grupa Wałbrzych I

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Kolejne mecze w sezonie:
Bielawianka – AKS 0:1,
AKS – Polonia-Stal Świdnica 1:3,
Pogoń Oleśnica – AKS 2:0

(Huragan Olszany, Sokół Kostrza, Unia Jaroszów)

Kolejne mecze w sezonie:
Włókniarz Głuszyca – AKS II 4:2, Czarni Wałbrzych – AKS
II 0:3, AKS II – Herbapol Stanowice 2:2, Herbapol – Unia
Bogaczowice 3:1, KS Walim – Herbapol 3:2,
AKS II Strzegom – Herbapol 2:2
AKTUALNA TABELA:

AKTUALNA TABELA:

Mecze

Punkty

1. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

24

68

53

2. Zdrój Jedlina Zdrój

24

65

24

52

3. KS Walim

24

48

4. Polonia Trzebnica

25

41

4. Włókniarz Głuszyca

24

45

5. Orzeł Ząbkowice Śląskie

25

41

5. Zieloni Mokrzeszów

24

45

6. Barycz Sułów

25

37

6. Herbapol Stanowice

24

40

7. Bielawianka Bielawa

25

36

7. Górnik Boguszów-Gorce

24

8. Sokół Marcinkowice

25

32

8. Iskra Witków Śląski

9. AKS Granit Strzegom S. A.

9. Czarni Wałbrzych

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Lechia Dzierżoniów

24

69

2. Słowianin Wolibórz

25

3. Polonia-Stal Świdnica

Poz. Klub

Kolejne mecze w sezonie:
Nysa Kłaczyna – Huragan 3:0
Podgórze Wałbrzych – Sokół 2:0
Unia – Granit II Roztoka 3:0 walkower
AKTUALNA TABELA:
Mecze

Punkty

1. KP MCK Mieroszów

15

42

2. Podgórze Wałbrzych

15

32

3. Nysa Kłaczyna

15

25

4. Szczyt Boguszów-Gorce

15

25

40

5. Unia Jaroszów

15

24

23

36

6. Orzeł Witoszów

15

22

24

29

10. MKS II Szczawno Zdrój

24

29

7. Sokół Kostrza

15

19

11. AKS II Strzegom

24

24

8. Granit II Roztoka

15

17

12. Błękitni Owiesno

24

22

9. Huragan Olszany

15

15

24

19

10. Płomień Dobromierz

15

9

11. Zieloni II Mokrzeszów

15

5

12. Victoria II Świebodzice

15

4

25

30

10. Piast Nowa Ruda

25

28

11. MKP Wołów

25

28

12. Moto Jelcz Oława

25

27

13. Pogoń Oleśnica

25

23

13. Zieloni Mrowiny

14. GKS Mirków/ Długołęka

25

23

14. Zagłębie Wałbrzych

24

18

15. Piast Żerniki (Wrocław)

25

21

15. Sudety Dziećmorowice

24

15

16. WKS Wierzbice

25

20

16. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice)

23

13

Poz. Klub
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Inwestycje w Strzegomiu
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Podwórko coraz ładniejsze

Zaglądamy na strzegomskie podwórko zlokalizowane pomiędzy ul. Kościelną, ul. Dąbrowskiego i ul. Szkolną. Trwa tam rewitalizacja, której celem jest poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz podniesienie estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców. Trzeba przyznać, że inwestycja już robi wrażenie
i z każdym kolejnym dniem prezentuje się coraz bardziej okazale. Zakończenie planowane jest w sierpniu tego roku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

