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Plac zabaw
W Strzegomiu przy ulicy 

Anielewicza wybudowano 
plac zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną. Dotychczas w 
tej części miasta takiego 
obiektu nie było, więc jest 
to bardzo ważna i potrzeb-
na inwestycja.
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Gwiezdne 
Podwórko

Gmina Strzegom ogło-
siła przetarg na realizację 
Gwiezdnego Podwórka, któ-
re będzie zlokalizowane przy 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 2. Jest to inwestycja, 
która została zgłoszona do 
realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego.
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Festiwal 
Folkloru

Wielkimi krokami zbliża 
się XXVIII Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru w 
Strzegomiu. W tym roku, 
oprócz zespołów folklory-
stycznych publiczność będzie 
mogła posłuchać koncertów 
Kayah i Sarsy. Nie zabraknie 
jak zwykle pysznego Rynku 
Świata oraz koncertu zespo-
łów dolnośląskich. 
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Mamy doskonałą wiadomość dla naszych mieszkańców. W okresie 
od 15 lipca do 30 sierpnia br., w dni robocze, tj. od poniedziałku do 
piątku, na terenie gminy Strzegom będzie funkcjonować komuni-
kacja wakacyjna. Cena biletu za przejechanie 1 przystanku wynosi 
tylko 1 zł, zaś za przejechanie 2 lub więcej przystanków - 2 zł.

Niestety, nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy segregują 
odpady, mimo że deklarowali segregację. Za ich zachowanie 
konsekwencje poniosą wszyscy mieszkańcy, płacąc wyższe 
stawki za odbiór niesegregowanych odpadów, od dwóch do 
czterech razy więcej. Takie zmiany niosą nowe przepisy. 

Zmiany budżetu gminy Strzegom na rok 2019 oraz wrę-
czenie tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin” zdomino-
wały wakacyjną sesję Rady Miejskiej w Strzegomiu, która 
odbyła się 11 lipca br. Rozmawiano także o przebudowie 
dróg oraz o dodatku energetycznym. 
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To były niezapominane chwile dla wielu dzieci z Polski i Czech

Po raz drugi Półmaraton Aryzta wystartuje 12 października 
br. na dystansach 21 km i 11,5 km. Szczegółowe informacje 
na temat biegu można odnaleźć na facebookowym wydarze-
niu pod nazwą „2. Aryzta Półmaraton Strzegom”. Umiesz-
czone tam są również informacje dotyczące zapisów. 

Zapraszamy osoby z terenu gminy Strzegom w szczególności miesz-
kańców Ruska, Jaroszowa i Bartoszówka, w wieku 60+, nieaktywnych 
zawodowo do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Klub „Se-
nior+”. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Aktywności i Integracji 
mieszkańców wsi Jaroszów. Informacji udziela OPS w Strzegomiu: ul. 
Armii Krajowej 23, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 
lub telefonicznie pod numerem 647 71 87, 647 71 90.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy do 
te j  por y nie wyposaży l i  swoich posesj i  w pojemniki 
przystosowane do odbioru odpadów, o niezwłoczne 
zaopatrzenie s ię  w nie. W innym przypadku niepra-
widłowy pojemnik nie będzie opróżniany. 

Zapraszamy osoby z terenu gminy Strzegom w szczególności miesz-
kańców Ruska, Jaroszowa i Bartoszówka, w wieku 60+, nieaktywnych 
zawodowo do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Klub „Se-
nior+”. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Aktywności i Integracji 
mieszkańców wsi Jaroszów. Informacji udziela OSP w Strzegomiu: ul. 
Armii Krajowej 23, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 
lub telefonicznie pod numerem 647 71 87, 647 71 90.

Półmaraton Aryzta 

Klub Seniora +

Nowe pojemniki! 

Wyjątkowe miasto! 

W Strzegomiu po raz dru-
gi realizowany był projekt 
edukacyjno-wychowawczy 
„Transg raniczne Miasto 
Dzieci”. Od 15 do 18 lip-
ca br. udział w nim wzięło 
ponad 200 dzieci z gminy 
Strzegom  oraz z czeskich 
miast: Nova Paka, Horice 
i Jicin. 

Dzieci poznawały za-
wody m.in. ogrodnika, 
inżyniera, rolnika i pie-
karza, a za wykonaną 
pracę otrzymywały wy-
nagrodzenie w postaci 
tzw. „tauronków”, spe-
cjalnej waluty stworzo-
nej na potrzeby Miasta 
Dzieci. Dzięki zarobio-
nym pieniądzom, mogły 
zakupić wiele atrakcyjnych 
artykułów w „sklepie marzeń”. 
W ten sposób nie tylko spę-

dziły atrakcyjnie wakacyjny 
czas, ale nauczyły się także 
podstaw ekonomii i poznały 
wartość pieniądza. Nie za-
brało także wyborów, dzięki 
którym 

najmłodsi dowiedzieli się, jak 
działa samorząd. 

- Jest to projekt, który roz-
począł się 1 marca 2018 r. a za-
kończy się 30 września 2020 r.  
Kluczowe działania projektu, 
w postaci spotkań i warsztatów 

dzieci z obu stron grani-
cy, zaplanowano w lipcu 

roku 2018, 2019 i 2020. 
Dzięk i  wspólnym 
działaniom przed-
siębiorców i samo-
rządowców, 1800 
dzieci z Polski i z 
Republiki Czeskiej 
będzie miało oka-
zję uczestniczyć w 
fascynującym pro-

jekcie edukacyjnym, 
jednocześnie, spędza-

jąc interesujące wakacje 
w swoim mieście i za 

granicą – w kraju sąsiada – 
wyjaśniają organizatorzy. 

Strzegom jest 
trzecim miastem w 

powiecie świdnickim, a 
piątym na Dolnym Śląsku, w 

którym jest realizowany projekt 
Miasta Dzieci.
Za organizację „Transgranicznego 
Miasta Dzieci” odpowiada Sudecka 
Izba Przemysłowo-Handlowa ze 

Świdnicy oraz Izba Gospodar-
cza Kraju Kralovohradeckie-

go w Hradec Kralove. 
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z d j ę c i e  N u m e r u

W Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu 29 czerwca br. 
odbył się jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego państwa 
Grażyny i Stanisława Mali-
nowskich z Jaroszowa. 
W uroczystości uczestniczył 
zastępca burmistrza Strzego-
mia – Wiesław Witkowski. 

Małżonkowie poznali się 5 
października 1967 r. na zaba-
wie tanecznej i zakochali się w 
sobie od pierwszego wejrzenia. 
Pani Grażyna urodziła się w 
Świdnicy, w 1967 r. mieszkała 
we wsi Gniewomirowice (gm. 
Miłkowice). Pan Stanisław 
urodził się w miejscowości Mił-
kowice i tam też się wychował. 
Odległość od siebie nie prze-
szkodziła ich miłości. 

Państwo Malinowscy wzięli 
ślub 26 października 1968 r. w 

USC w Miłkowicach, natomiast 
ślub kościelny miał miejsce 9 li-
stopada 1968 r. w parafii Ulesie 
koło Legnicy. Po przyjęciu się 
do pracy na PKP w Legnicy pan 
Stanisław otrzymał mieszkanie 
służbowe w Jaroszowie. 

Następnie pan Stanisław 
podjął pracę na stacji w Strze-
gomiu jako elektromonter. Pani 
Grażyna zatrudniła się na PKP 
na stacji Jaroszów, Strzegom, 
Stanowice jako dyżurny ruchu i 
w sumie przepracowała 35 lat. 

W związku urodziło się troje 
dzieci: Małgorzata, Józef i 
Krzysztof. Doczekali się trojga 
wnucząt: Bartosza, Joanny i 
Zofii oraz jednej prawnuczki 
Marysi. Obecnie mieszkają w 
Jaroszowie i cieszą się zasłużoną 
emeryturą. 

red

8 lipca br., dzięki fantastycznej 
inicjatywie wolontariuszy Alicji i 
Jacka Ślazińskich, seniorzy odbyli 
egzotyczną podróż do Tajlandii. 

- Ala i Jacek zaprosili nas na taj-
skie wesela swoich synów, zabrali 
na wycieczkę po pięknym kraju, 
pokazali zdjęcia, które pozwalały 

dotknąć fantastycznych pamią-
tek architektury, opowiedzieli o 
znaczeniu filozofii buddyjskiej w 
życiu Tajów – relacjonuje Alicja 
Przepiórska, koordynatorka 
projektu. - Uchylili przed 
nami drzwi takich domów 
i świątyń, rozpalili w nas 
wyobraźnię i chęć podróżo-
wania. Ala i Jacek zaprosili nas 
także na tajską ucztę, częstując 
własnoręcznie ugotowaną zupą 
tom ka oraz niebieską tajską 
herbatą, która ma właściwości 
lecznicze. Oczarowali nas swoimi 
odświętnymi tajskimi strojami, 
darem opowiadania, zdjęciami, 

a przede wszystkim harmonią i 
radością, którą się z nami dzie-

lili. Wolontariusze św. Jadwigi 
w Morawie dzielą się dobrem i 
czynią dobro - to prawdziwa idea 
wolontariatu – dodaje. 

Wyprawa do Tajlandii przypad-
ła do gustu seniorom Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wigor” w 

Strzegomiu. Z zaciekawieniem 
dali się zaprosić na tę wy-

cieczkę do Azji malowaną 
słowem, obrazem oraz 
smakiem. Nie obyło się 
także bez tajskich tańców. 

Podróż do Tajlandii wy-
wołała także wspomnienia 

o własnych podróżach. Kolejna 
wyprawa już niebawem. 

- W sierpniu zdobędziemy 
kolejny kontynent, tym razem 
pojedziemy wspólnie do Afryki – 
dodaje Alicja Przepiórska. 

Działania z cyklu wolonta-
riatu senioralnego odbywają się 
cyklicznie w ramach projektu 
„Moja i twoja historia – ocalić od 
zapomnienia” dofinansowanego 
ze środków Programu Rządowego 
na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-
2020”. 

Tekst i foto:  
Alicja Przepiórska 

złote Gody p. malinowskich

Seniorzy w projekcie

W związku urodziło się troje dzieci: Małgorzata, Józef i Krzysztof. Jubilaci doczekali się też trojga wnucząt oraz jednej prawnuczki

„Moja i twoja historia - ocalić od zapomnienia” to projekt skupiający niesamowitych ludzi z pasją, dzielących się swoimi doświadczeniami, przeżyciami, emocjami

Pod takim tytułem seniorzy 
z Domu Dziennego Pobytu 
„Senior- Wigor” wystawili 
spektakl w Strzegomskim 
Centrum Kultury. Na wesoło 
został przedstawiony kabaret 
„Wesołe jest życie staruszka”. 
Była także muzyka łącząca 
wspomnienia lat młodości w 
wykonaniu seniorów i kadry. 
W tle pojawiły się nagrania 

wspomnień i zdjęć. Artyści 
zostali nagrodzeni gromkimi 
i w pełni zasłużonymi bra-
wami. - Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego przedsięwzięcia 
– mówi Anna Jarosińska, 
kierownik placówki.

red

Wesołe jest życie staruszka

Państwo Malinowscy są wspaniałym przykładem, jak należy kul-
tywować tradycje rodzinne, dzielić się miłością i być po prostu 
dobrym człowiekiem.

W ramach projektu  „Moja i twoja historia – ocalić od zapo-
mnienia”,  który realizowany jest przez Fundację św. Jadwigi 
w Morawie, odbywa się wolontariat senioralny. Z inicjatywy 
koordynatorki projektu, Alicji Przepiórskiej, Fundacja nawią-
zała współpracę z Dziennym Domem Pobytu „Senior-Wigor” 
w Strzegomiu, gdzie seniorzy – wolontariusze organizują 
spotkania tematyczne, pogadanki, warsztaty dla podopiecz-
nych Domu. Podróż, jako metafora życia, stała się tematem 
przewodnim spotkań. 

Do strzegomskich fontann dołączyła kolejna. W parku przy ulicy Kasztelańskiej można już podziwiać efektowny wodotrysk, 
który po zmierzchu przyciąga uwagę kolorami i zachęca do spędzenia czasu w tym miejscu. Każdego, kto jeszcze nie miał 
okazji zobaczyć nowej fontanny, serdecznie do tego zachęcamy. 

Wielobarwna fontanna
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*  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? zmiana godzin pracy urzędu 

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 

LIPIEC – SIERPIEŃ 2019

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

14.07 – 20.07 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

21.07 – 27.07 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/ 851-60-73

28.07 – 03.08 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/ 649-12-20 

Nowości 
w TV Strzegom
•	 P u cha r 	 Na rodów 	 w	

WKKW w Morawie
•	 Remont	 estakady	 kolejo-

wej w Strzegomiu
•	 „Kolorowe	 wakacje”	 w	

SCK
•	 III	Festyn	rodzinny	
•	 System	roweru	publiczne-

go już działa

- 26.06. ok. godz. 10.00 kieru-
jący pojazdem dostawczym, jadąc 
ulicą św. Anny na skrzyżowaniu 
w Rynku, nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu kierującemu 
autem osobowym, który zmierzał 
w kierunku ul. Paderewskiego. 
Nie doszło do tragedii, ponieważ 
kierowca osobówki wykazał się 
refleksem. Zapis z tego zda-
rzenia zarejestrowały kamery 
monitoringu miejskiego, który 
został zabezpieczony na polece-
nie Policji.

- 01.07. ok. godz. 
10.00 na terenie przy-
stanku ul. Leśnej za-
słabł mężczyzna, któremu na-
tychmiast udzielono pierwszej 
pomocy. Mężczyzna odmówił 
wezwania karetki pogotowia.

- 05.07. o godz. 12.25 na ul. 
Dolnej mężczyzna spożywał al-
kohol przy pomniku Jana Pawła 
II. Po wezwaniu z głośnika, męż-
czyzna ten podporządkował się, 
a następnie zaprzestał dalszego 
picia alkoholu.

Okiem miejskiego monitoringu

c O  G r O z i  z A  N i e S e G r e G O W A N i e  O d P A d ó W  m i m O  d e K l A r A c j i ?

Od 1 lipca do 30 sierpnia br. Urząd 
Miejski w Strzegomiu będzie czynny w 
zmienionych godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek  
07.00 – 15.00
wtorek 07.00 – 16.30
piątek 07.00 – 13.30
Kasa czynna w okresie: 4-19 lipca br. 
poniedziałek, środa, czwartek 08.30 
– 14.00
wtorek 09.30 – 15.00
piątek 07.30 – 13.00
Kasa czynna w okresie: 29 lipca – 16 
sierpnia br. 
poniedziałek, środa, czwartek 07.30 
– 14.00
wtorek 07.30 – 15.30
piątek 07.30 – 12.30
W pozostałym okresie wakacyjnym
poniedziałek, środa, czwartek 07.30 
– 14.00
wtorek 07.30 – 15.30
piątek 07.30 – 12.30

W sprzątaniu wzięło udział 20 
osób, wśród których była młodzież 
należąca do Szkółki Wędkarskiej 
„Strzegomski Lipień” i dorośli. 
Sprzątanie było uzgodnione z 

władzami miasta. Koszt wywozu 
śmieci pokryje Urząd Miejski.

- W sumie zebrano 40 worków 
śmieci. Na zakończenie było 
pieczenie kiełbasek. Dziękuję 

tym, co przybyli, aby pozbierać 
śmieci - podkreśla Tadeusz 
Chmieliński, prezes strzegom-
skiego koła.

red

Za ich zachowanie konse-
kwencje poniosą wszyscy miesz-
kańcy, płacąc wyższe stawki za 
odbiór niesegregowanych od-
padów, od dwóch do czterechy 
razy więcej.

Zmiany te mają na celu 
zwiększenie zachęty do selek-
tywnego zbierania odpadów 

komunalnych w szczególności 
przez urealnienie różnicy mię-
dzy stawką opłaty za odbieranie 
odpadów zebranych selektyw-
nie i stawką opłaty w przypadku 
kiedy obowiązek selektywnego 
zbierania odpadów nie jest 
realizowany.

Posprzątali Strzegomkę
Zebrano 40 worków śmieci, wśród których nie zabrakło plastikowych butelek, sprzętów gospodarstwa domowego, odzieży, obuwia i innych nieczystości

Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku se-
lektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie skutkowało 
zgłoszeniem tego faktu przez podmiot odbierający odpady komu-
nalne do burmistrza. Organy te będą mogły wszcząć postępowa-
nie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a następnie, w drodze decyzji, określić 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując, już, wyższe 
stawki opłaty za odpady komunalne. 

Zmiany, które przewiduje nowelizacja przepisów o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, oznaczają tak naprawdę za-
stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec mieszkańców 
nieruchomości. Może bowiem zdarzyć się tak, że kilku z nich 
nie będzie segregować odpadów, notorycznie umieszczając w 
pojemnikach na odpady zmieszane nieczystości, które powinny 
być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i 
tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. 

3 lipca br. odbyło się sprzątanie Strzegomki. W trzygodzinnej akcji uczestniczyli członkowie 
strzegomskiego koła wędkarskiego, w większości członkowie zarządu i komisji PZW, oraz 
zaprzyjaźniona grupa ze Świebodzic.
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Planowane prace przebie-
gają bez zakłóceń. Obecnie 
w działania zaangażowanych 
jest kilka firm, które prowadzą 
naprawy gwarancyjne, serwi-
sowe oraz montażu nowych 
urządzeń.

- Okres przerwy technicznej 
wykorzystaliśmy do uatrakcyj-
nienia naszego obiektu przez 
montaż dwóch masażerów 
wodnych, przeznaczonych 
do okolic karku i lędźwi oraz 
dwóch wodospadów, wąskiego 
i szerokiego - tłumaczy Paweł 
Mosór, prezes Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Strzegomiu.

Obiekt objęty jest 5-letnim 
okresem gwarancji, co ozna-
cza że wszelkie usterki będą 
usunięte nieodpłatnie, a gmina 
Strzegom nie będzie finanso-
wała napraw.

Według zapewnień zarząd-
cy, jeżeli nie będzie kolizji w 
pracach serwisowo-gwaran-
cyjnych, użytkownicy skorzy-
stają z nowych atrakcji od 1 
sierpnia br.

red

W Strzegomiu przy ulicy 
Anielewicza wybudowano plac 
zabaw wraz z siłownią ze-

wnętrzną. Miejsce wyposażone 
jest w nowoczesne i bezpieczne 
urządzenia, z których korzysta-

nie będzie sprawiało ogromną 
przyjemność. Jest zjeżdżalnia, 
ścianka wspinaczkowa, a nawet 

stoliki do gry w szachy. Zachę-
camy wszystkich do korzystania 
z tego miejsca. 

Grupa strzegomskich emery-
tów i rencistów w czerwcu br. 
wybrała się na wycieczkę do 
Cieplic i zwiedziła zamki nad 
Bobrem.

Relacja naszych seniorów:
Rozpoczęliśmy od zwiedzania 

barokowego kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela. Najcenniejszym za-
bytkiem baro-
kowego wnę-
trza kościoła 
jest płótno 
M i c h a ł a 
Wil lanna, 
z d o b i ą c e 
ołtarz głów-
ny. Następ-
nie spacero-
waliśmy po 
pięknie 

ukwieconym Parku Zdrojowym. 
Był tam czas na kawę i lody. Po 
spacerze autobusem pojechaliśmy 
promenadą pod Karkonoszami 
do Mysłakowic Łomnicy i Wo-
janowa. Pałac w Łomnicy - to 
barokowy pałac, który zachwyca 
angielskim parkiem krajobrazo-
wym. Także historyczny folwark 
tętni życiem. W spichlerzu ist-

nieje Lniany Dom 
Towarowy, a „Sta-

ra Stajnia” ofe-
ruje smaczną 

s w o j s k ą 
kuchnię . 
Pałac Wo-
janów to 
d a w n a 
rezyden-
cja rodów 

kró-

lewskich z pięknymi ogrodami 
i fontannami. Następnie po-
jechaliśmy do Karpnik, gdzie 
obejrzeliśmy pałac królewski 
Wilhelma II. Po obejrzeniu za-
mków udaliśmy się na parking, 
z którego przeszliśmy szlakiem 

do schroniska Szwajcarka. Po 
krótkim odpoczynku - ci co 
czuli się na siłach - poszli szla-
kiem zdobyć Sokoliki. Po zejściu 
odbyło się ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Późnym popołudniem 
wróciliśmy do domu.

Wodospady w delfinku

Kolejny plac zabaw w Strzegomiu!

emeryci na szlaku zamków

Według zapewnień zarządcy użytkownicy skorzystają z nowych atrakcji od 1 sierpnia br.

Dotychczas w tej części miasta nie było takiego obiektu, więc jest to bardzo potrzebna inwestycja

Nasi mieszkańcy zrzeszeni w związku emerytów nie tracą czasu na nudę i zwiedzają Dolny Śląsk

29 czerwca br. Stowarzy-
szenie „Przyjaciele czwórki”, 
dzięki wsparciu burmistrza 
Strzegomia, zorganizowało 
Święto Patronów Strzegomia. 
Wydarzenie odbyło się na 
terenie ogrodu Rzymskoka-
tolickiej Parafii pw. Św. App. 
Piotra I Pawła w Strzegomiu 
i zintegrowało lokalną społecz-
ność wokół tematyki patronów 
miasta Św. Piotra i Pawła. 
Mieszkańcy Strzegomia mieli 
okazję uczestniczyć w spot-

kaniu z kustoszem Bazyliki, 
wziąć udział w konkursach 
wiedzy o Strzegomiu i patro-
nach miasta, quizach, grach, 
turniejach oraz mini plenerze 
malarskim. Miłośnicy sportu 
mogli rywalizować w rozgryw-
kach między drużynami Św. 
Piotra i Św. Pawła. Mieszkańcy 
naszego miasta mieli również 
możliwość wystąpić na scenie, 
prezentując szerokiej pub-
liczności swoje umiejętności 
artystyczne. 

Nie tylko duże inwestycje 
drogowe zwiększają bezpie-
czeństwo na drogach, ale i małe 
drobne zabiegi. 

W ostatnim czasie, na wniosek 
radnych, przy każdych pasach na 
Alei Wojska Polskiego w Strze-
gomiu zostały zamontowane tzw. 

„kocie oczka”, czyli elementy od-
blaskowe BRD (bezpieczeństwa 
ruchu drogowego), które mają 
poprawić widoczność przejść dla 
pieszych. A jak przejścia będą 
bardziej widoczne, to piesi będą 
bardziej bezpieczni.

red

Od 1 lipca 2019 r. gmina 
Strzegom przejęła od Zakła-
du Usług Komunalnych w 
Strzegomiu Sp. z o.o. admini-
strowanie nieruchomościami 
gminnymi (lokalami i innymi 
nieruchomościami stanowią-
cymi własność gminy).

W związku z powyższym 
zostały wprowadzone indy-
widualne rachunki bankowe 
do uiszczania opłat czynszo-
wych za najem lokalu wraz z 
opłatami za wywóz odpadów 
komunalnych, które zostały 

przesłane w indywidualnych 
zawiadomieniach.

Oznacza to, że wszelkie 
płatności z w/w tytułów od 
lipca 2019 r. należy wnosić na 
podany rachunek bankowy 
przelewem w oddziale banku, 
w innej placówce przyjmującej 
opłaty, na poczcie lub gotówką/
kartą płatniczą w kasie Urzędu 
Miejskiego – parter, pokój 
nr 11. Na żądanie możliwe 
jest wydrukowanie blankietów 
wpłat (zamiast dotychczaso-
wych książeczek opłat).

Święto Patronów Strzegomia

dla poprawy bezpieczeństwa

Administrowanie nieruchomościami

Fot. S. G
olińska 

Gmina Strzegom zawiadamia również, że wszel-
kie sprawy awaryjne i remontowe w zasobie 
mieszkaniowym należy zgłaszać w Wydziale Go-
spodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego (parter 
pokój nr 9) lub pod nr tel. 74 85 60 522 lub 534. 

Na krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu trwa przerwa techniczna. Oprócz 
przeprowadzanych prac serwisowo-gwarancyjnych na basenie są instalowane nowe atrakcje: 
podwodne oświetlenie, urządzenia do masażu oraz wodospady.
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W miesiącu lipcu i sierpniu

dzieci i młodzież  ( kolonie, obozy, szkoły )    – 4zł / osoba
dorośli nie dotyczy opiekuna (opiekun - bezpłatnie) – 6zł / osoba

*

*
*

BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ
1. dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia, po okazaniu ważnej 
    legitymacji szkolnej lub studenckiej,
2. emerytom, po okazaniu dokumentu uprawniającego do emerytury,
3. rencistom, osobą niepełnosprawnym i ich opiekunom, po okazaniu ważnej legitymacji 
    rencisty lub zaświadczenia i niepełnosprawności.

GODZINY OTWARCIA

CENY BILETÓW

KARNET 10 DNIOWY

GRUPY ZORGANIZOWANE – min. 15 osób

NOCNE PŁYWANIE

bilet 1 szt. dla dzieci (powyżej 6 roku życia),
młodzieży i studentów do 25 roku życia z terenu Gminy Strzegom

2 zł ( od poniedziałku do piątku )

bilet 1 szt. dla członków rodzin korzystających z programu „Strzegom dla rodziny”
i posiadających „Kartę dużej rodziny” z terenu Gminy Strzegom

2 zł ( od poniedziałku do niedzieli )

Do wykorzystania w okresie 10 dni od daty zakupu !!
          NORMALNY                 –  70 zł
          ULGOWY                     –  35 zł
          RODZINNY ( max. 5 osób )  –  170 zł

OSiR

15 zł / osoba

NIE DOTYCZY SOBÓT, NIEDZIELI i ŚWIĄT

CennIK baSenów leTnICH

Po raz drugi w Strzegomiu realizowano projekt Miasto Dzieci od 15 do 18 lipca br. na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia. Za organizację „Transgranicznego Miasta Dzieci” odpowiada 
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa ze Świdnicy oraz Izba Gospodarcza Kraju Kralovohradeckiego w Hradec Kralove.

Strzegom Miastem Dzieci!

 RubRyKa „MIeSZKańCy PyTają,buRMISTRZ oDPowIaDa” ZoSTanIe ZaMIeSZCZona w naSTęPnyM wyDanIu GaZeTy
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W związku z pytaniami 
mieszkańców Strzego-
mia dotyczącymi prze-
prowadzonej przy ulicy 
Chopina wycinki drzew, 
wyjaśniamy jej przyczy-
ny.  

W Strzegomiu  obecnie 
realizowany jest I etap 
przebudowy chodni-
ków przy ulicy Chopina. 
Dlatego konieczne było 
usunięcie drzew usytu-
owanych bezpośrednio 
przy chodniku, ponieważ 
ich system korzeniowy 
negatywnie wpływa za-
równo na nawierzchnię 
chodników, jak również na 
warstwy konstrukcyjne, na 
których jest on układany. 
Drzewa zostały usunię-
te na podstawie decyzji 
starosty świdnickiego. 
Uspokajamy jednak, że 
na terenie gminy zosta-
ną wykonane nasadzenia 
zastępcze, które także w 
swojej decyzji nakazał 
starosta świdnicki. 

W ramach programu „Zno-
jemskie Lato Kultury” nasze 
miasto partnerskie w Czechach 
zaprasza dzieci i dorosłych na 
liczne imprezy i wydarzenia 
artystyczne. Druga połowa lipca 
upłynie w Znojmie pod zna-
kiem muzyki, tańca  i śpiewu. 
Organizowany co roku festiwal 
muzyczny przyciąga nie tylko 
mieszkańców ale i też turystów 
z całego regionu. W sierpniu 
natomiast w Znojmie odbędzie 
się Święto Ogórka. Jak co roku 
na rynku w Znojmie rolnicy 
wystawią swe produkty rolne i 

na licznych straganach 
zachęcać będą do de-
gustacji. Warsztaty 
rzemieślnicze są 
ciekawą okazją 
do zobaczenia, 
jak kiedyś żyli i 
pracowali miesz-
kańcy tego regionu.   
Pod koniec sierpnia 
Znojmo ożywa po-
nownie – na ulicach 
odbywa się festiwal 
teatru. Dużym za-
interesowaniem 
cieszy się kino 

letnie. Miłośnicy muzyki cym-
bałowej będą mieli wiele okazji, 
by posłuchać licznych koncertów. 
Dla najmłodszych mieszkańców 

miasto przygoto-

wało bajkowe przedstawienia, 
które odbywają się w każdy po-
niedziałek na zamku w Znojmie. 
W zamkowej atmosferze plano-
wane są liczne atrakcje związane 
z życiem na zamku oraz pokazy 
ptaków drapieżnych, strzelanie 
z łuku lub pokaz broni i zbroi. 
Z myślą o dzieciach przygo-
towano wycieczki tematyczne 
po zamku Znojmo, a na swój 
program edukacyjny zaprasza 
tutejsze muzeum.

W Znojmie nikt się latem 
nudzić nie będzie! 

co tu się dzieje?

Wakacje z znojmo – moc atrakcji 

Chodzi o drzewa, których korzenie niszczą chodniki. Stąd decyzja o konieczności ich usunięciu

Do akcji „Strzegomska Zbiór-
ka Krwi” która odbyła się 9 lipca 
2019 r. zgłosiły się 23 osoby, 
krew oddało 16 osób, dzięki 
którym pozyskano ponad 7 
litrów krwi.

Dlaczego warto oddawać 
krew?

Przede wszystkim, na co 
dzień, dzięki temu zwykłemu, 
nieinwazyjnemu sposobowi 
możemy stać się w pewnym 
sensie wolontariuszami. Tak! 
Dokładnie wolontariuszami 
ratującymi ludzkie zdrowie i 
życie. Każdy z nas ma wiele 
zajęć, obowiązków i czasami ich 
natłok powoduje, iż mimo chęci 
nie mamy czasu na działalność 

w różnego rodzaju organiza-
cjach. Tu dzięki 15-minutowej 
donacji stajemy się lepsi, a co 
najważniejsze bezpośrednio 
pomagamy innym.

Czy pomagając innym, poma-
gamy też sobie?

Oczywiście, przecież tak na-
prawdę nigdy nie wiemy czy ta 
krew do nas nie wróci, kiedy 
to my będziemy potrzebowali 
transfuzji, dlatego warto poma-
gać i dzielić się krwią, bo mimo 
rozwiniętej techniki na świecie 
nie udało się wyprodukować 
substancji, która mogłaby zastą-
pić krew. Już dzisiaj zapraszamy 
na koleją akcję strzegomskiej 
zbiórki krwi

Wakacyjna wycieczka do Tor-
gau? Naprawdę warto, gdyż 
nasze miasto partnerskie w Sak-
sonii ma wiele do zaoferowania. 
W tym pięknym renesansowym 
mieście znajdują się liczne mu-
zea, zabytki kultury i archi-
tektury. Symbolem Torgau są 
niedźwiadki, które zamieszkują 
fosę przed zamkiem Hartenfels. 
I to właśnie niedźwiedzie zapra-
szają najmłodszych na wakacyj-
ną podróż do przeszłości. Po 
przywitaniu z niedźwiadkami 
czas na wyprawę – na rozłożonej 
po całym mieście trasie mali 
odkrywcy zwiedzą muzea bądź 
intrygujące miejsca, w których 
trzeba rozwią-
zać histo-
r y c z n ą 
zagadkę, 
wykonać 
zadanie, 
a  nawet 
s z u k a ć 
renesan-
sowych 
s k a r -
bów. 

Odkry-
cie nowe-
go miejsca i 
rozwiązanie 

zadania nagrodzone jest pie-
czątką z niedźwiadkiem. Na od-
krywców 3 historycznych miejsc 
czekają drobne nagrody. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kie dzieci od wtorku do niedzieli 
w godz. 10.00 – 18.00. Bilet 
wstępu upoważniający do wej-
ścia do wszystkich 7 placówek 
do nabycia w każdym muzeum 
oraz w punkcie informacyjnym 
w Torgau.

www.museum-torgau.de
www.schloss-hartenfels.de 

zdjecie:  um Torgau
tekst: Tilo Schroth

Tł. i red w j. polskim_ 
dominika Kuleba 

Warto pomagać!

Podróż do przeszłości

- Zawodnicy, mimo 
młodego wieku, będą 
musiel i  wykazać s ię 
ogromnym doświad-

c z e n i e m  w e  w s z y s t k i c h 
aspektach jeździectwa, a 
także doskonałą znajomoś-
cią możliwości swoich koni 

– mówi Marcin Konarski, 
przewodniczący komitetu 
organizacyjnego. 

Ośrodek Jeździecki Stra-
gona ma spore doświadcze-
nie w organizowaniu im-
prez rangi mistrzowskiej. 
Dwa lata temu organizacyj-
nym sukcesem zakończyły 
s i ę  Mis t r z os twa  Europy 
Seniorów w WKKW. A w 
la tach 2012 i  2015 roku 
odbywały się tu kolejno mi-
strzostwa Europy juniorów 

i młodych jeźdźców. 
-  O r g a n i z o w a n i e  w y -

darzeń spor towych o tak 
wysokiej  randze to spore 
wyzwanie– mówi Marcin 
Konarski. – Jednak wiele lat 
doświadczenia w organiza-
cji zawodów pozwoliło nam 
na zbudowanie zespołu lu-
dzi w pełni przygotowanych 
do tego zadania. A liczne 
inwes t yc j e  in f r a s t r uk tu-
ralne przeprowadzone na 
h i p o d r o m i e  u m o ż l i w i ł y 

s twor z en ie  opt ymalnych 
warunków do  t ren ingów 
i  s tar tów d la  jeźdźców i 
koni. 

Zawody startują 14 sierp-
nia na hipodromie w Mora-
wie. Poprzedzi je uroczysta 
ceremonia otwarcia, pod-
czas której zaprezentują się 
wszystkie teamy narodowe, 
a pierwszych zwycięzców 
poznamy już w czwar tek 
15 sierpnia. 

red

Ośrodek Jeździecki Stragona ma spore doświadczenie w organizowaniu imprez rangi mistrzowskiej. Udowodnił to już dwa lata temu

c O  S ł y c h A ć  W  N A S z y c h  m i A S T A c h  P A r T N e r S K i c h ?

Już za miesiąc na hipodromie w Morawie rozegra się walka 
o medale jeździeckich mistrzostw Europy w kategorii 
pony. W Strzegomiu zmierzą się zawodnicy w wieku od 
12 do 16 lat oraz ich kuce, znane na świecie jako pony. 
Są to konie o wzroście do 149 cm. To będzie wyjątkowe 
wydarzenie dla fanów sportów konnych. W jednym miej-
scu i czasie rywalizacja będzie się toczyć jednocześnie w 
trzech dyscyplinach olimpijskich: ujeżdżeniu, WKKW 

i skokach przez przeszkody. 

me Pony: medalowe rozdanie rozstrzygnie się w Polsce

fot. M
ariusz C

hm
ieliński 

w ydArzeniA
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Zmiany budżetu gminy Strze-
gom na rok 2019 oraz wręcze-
nie tytułu „Młody Aktywny 
Strzegomianin” zdominowały 
wakacyjną sesję Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, która 
odbyła się 11 lipca br.

Strzegomscy radni przegłoso-
wali m.in. zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2019-2029 i 
zmiany budżetu gminy Strze-
gom na rok 2019. Warto wspo-
mnieć m. in. o przeznaczeniu 
kwoty 320 tys. zł na projekty 
przebudowy dróg gminnych: 
ul. Morskiej, Al. Wojska Pol-
skiego, Malinowej i Wodnej w 
Strzegomiu oraz ul. Parkowej w 
Goczałkowie. Projekty umoż-
liwią wnioskowanie o środki 
zewnętrzne. 

60 tys. zł przeznaczono na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na utworzenie Cen-
trum opiekuńczo-mieszkalnego, 
które miałoby być zlokalizowa-
ne na ul. Armii Krajowej 23 (III 
piętro). Gmina planuje złożyć 
wniosek o dofinansowanie tego 
zadania inwestycyjnego ze środ-
ków Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu „Centra 
opiekuńczo-mieszkalne”. W 
związku z niezbyt dobrym sta-
nem technicznym remontowa-
nej właśnie świetlicy wiejskiej 
w Modlęcinie, radni dołożyli 
kwotę 130 tys. zł na rozbiórkę 
istniejącej klatki i wykonanie 
nowej, wstawienie dodatkowych 
belek podtrzymujących podłogę 
oraz wzmocnienie drewnianych 
elementów konstrukcyjnych. 
Zwiększono pulę – o 20 tys. 
zł - na stypendia sportowe dla 
piłkarzy AKS-u Strzegom, któ-
rzy wygrali IV ligę dolnośląską 
(grupa zachód). Zwiększono 
również wydatki na zadanie 
inwestycyjne pn. „Graniczna - 
droga dojazdowa do gruntów 
rolnych” (o kwotę 80 tys. zł) oraz 
na zadanie pn. „Gwiezdne po-
dwórko - centrum rekreacyjno 
- edukacyjne ul. Mickiewicza w 
Strzegomiu - Budżet Obywa-
telski 2019” (o kwotę 30 tys. zł). 
Ze szczegółową informacją dot. 
zmian budżetu można zapoznać 
się w programie esesja.pl, który 
znajduje się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Radni podjęli również uchwa-

łę w sprawie określenia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego. Dodatek ten 
jest świadczeniem wypłacanym 
obok dodatku mieszkaniowego 
osobie, która wystąpi o jego 
przyznanie odrębnym wnio-
skiem, inicjując w ten sposób 
osobne postępowanie w sprawie 
przyznania dodatku energetycz-
nego. Otrzymanie powyższych 
dodatków wymaga oddziel-
nych wniosków i spełnienia 
różnych kryteriów ustawowych 
określonych w dwóch różnych 
ustawach. Nie istnieje zatem 
automatyzm w przyznawaniu 
dodatku mieszkaniowego i do-
datku energetycznego. Dodatek 
energetyczny jest przyznawany 
począwszy od miesiąca złożenia 
wniosku.

Ostatnia podjęta uchwała dot. 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru w sąsiedztwie linii 
110 kV w obrębach: Tomkowi-
ce, Granica, Modlęcin i Olszany, 
w gminie Strzegom. Zasadność 
podjęcia powyższej uchwały 
wynikała z zaplanowania przez 
Tauron Dystrybucję S. A. z 
siedzibą w Krakowie inwestycji 

polegającej na przebudowie linii 
110 kV: S-215 relacji Świe-
bodzice - Graby, S-216 relacji 
Świebodzice – Pawłowice - 
Paszowice oraz S-219 Graby 
- Jawor. Realizacja inwestycji 
pozwoli na zwiększenie moż-
liwości przesyłowych tych linii. 
Planowane przez spółkę przed-

sięwzięcie stanowi 
realizację celów 
publicznych. 

red

Obradowali radni
320 tys. zł na projekty przebudowy dróg gminnych: ul. Morskiej, Al. Wojska Polskiego, Malinowej i Wodnej w Strzegomiu oraz ul. Parkowej w Goczałkowie

w uznaniu zasług na rzecz gminy Strzegom i jej mieszkańców, zaangażowanie, innowacyjność, 
skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych działaniach społecznych honorowy tytuł „Mło-
dy aktywny Strzegomianin” z rąk władz samorządowych Strzegomia otrzymała joanna Sozań-
ska. Pani joanna jest studentką studiów magisterskich na kierunkach Stosunki międzynarodowe 
oraz Studia azjatyckie bliskowschodnie na uniwersytecie jagiellońskim, stypendystką Programu 
erasmus+ w Turcji i Maroku. jest autorką analiz na portalach eksperckich Puls azji oraz Sdirect24 
oraz autorką referatów podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych 
dot. stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz problematyki bli-
skiego wschodu. joanna Sozańska jest młodą, aktywną kobietą, wrażliwą na potrzeby innych. 
Swoim zaangażowaniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej, a także działalności wolontary-
stycznej na rzecz praw kobiet i nierówności, pokazuje jak ważne są dla niej wartości, które zostały 
jej wpojone w domu rodzinnym i w instytucjach, w których wzrastała. 
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Rozkłady jazdy będą dostępne na przystankach autobusowych, tablicach ogłoszeń oraz u sołtysów. 
Zadanie realizuje firma Usługi Transportowe Osobowe, Bagażowe Kazimierz Chmieliczek. 

już działa komunikacja wakacyjna!

Do przewozów wykorzystane są istniejące przystanki wyszczególnione w rozkładach jazdy. Bilety na 
przejazd można nabyć u kierowcy danej linii komunikacyjnej.

15 lipca br. ruszyła w naszej gminie komunikacja wakacyjna. Przewozy, które odbywać się będą w 
dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, potrwają do 30 sierpnia. Cena biletu za przejechanie 
1 przystanku wynosi 1 zł, zaś za przejechanie 2 lub więcej przystanków – 2 zł. 

Rozkład jazdy na linii regularnej 

Załącznik nr 1 

TAM

Kurs 
poranny 
4060 

Kurs 
przed po-
łudniem 
4061

Dłu-
gość 
trasy 
(km)

Odl. 
między 
przyst. 
(km)

Czas 
przejazdu 
(min)

Prędk. 
techn. 
(km/h)

Lp. Przystanki/dworce

08:00 12:00 0,0 0,0 0 0,0 1 Strzegom ul. Leśna 

08:06 12:06 4,5 4,5 6 47,6 2 Graniczna posesja nr 10 za skrzyżowaniem

08:09 12:09 6,5 2,0 3 45,0 3 Goczałków Górny skrzyżowanie przy wjeździe do wsi

08:13 12:13 9,3 2,8 4 45,8 4 Goczałków Osiedle ul. Strzegomska(obok kościoła) ul. 
Boczna

08:18 12:18 13,0 3,7 5 47,5 5 Rogoźnica ul. Długa

08:19 12:19 13,5 0,5 1 45,0 6 Rogoźnica ul. Świdnicka/Parkowa

08:23 12:23 16,7 3,2 4 52,0 7 Kostrza ul. Kościuszki nr 3/przystanek PKS

08:24 12:24 17,1 0,4 1 36,0 8 Kostrza ul. Żeromskiego przy szkole

08:28 12:28 19,1 2,0 4 32,7 9 Żelazów przy posesji nr 29/przy sklepie

08:32 12:32 22,0 2,9 4 47,4 10 Godzieszówek posesja nr 9/przy świetlicy wiejskiej

08:37 12:37 25,5 3,5 5 45,0 11  Żółkiewka wieś/przy stawie

08:40 12:40 27,9 2,4 3 54,0 12 Wieśnica

08:45 12:45 31,4 3,5 5 45,0 13 Strzegom ul. Leśna 

08:50 12:50 0,0 0,0 0 0,0 1 Strzegom ul. Leśna 

08:57 12:57 6,4 6,4 7 57,0 2 Jaroszów przy posesji 103

08:59 12:59 7,9 1,5 2 54,0 3 Jaroszów- posesja 138 A-hotele

09:05 13:05 11,9 4,0 6 42,3 4 Rusko przy sklepie

09:11 13:11 15,9 4,0 6 42,3 5 Jaroszów- posesja 138 A-hotele

09:14 13:14 17,4 1,5 3 33,8 6 Jaroszów przy posesji 103

09:18 13:18 20,7 3,0 4 49,0 7 Bartoszówek posesja nr 22/przy starej szkole

09:19 13:19 20,9 0,5 1 45,0 8 Bartoszówek 

09:26 13:26 26,7 5,8 7 52,2 9 Strzegom ul. Dworcowa DA

09:28 13:28 27,7 1,0 2 36,0 10 Strzegom ul. Leśna

09:30 13:30 0,0 0,0 0 0,0 1 Strzegom ul. Leśna 

09:32 13:32 0,4 0,4 2 15,0 2 Strzegom Aleja Wojska Polskiego SP nr 4

09:40 13:40 5,9 5,5 8 43,0 3 Tomkowice skrzyżowanie /przystanek PKS

09:42 13:42 6,3 0,4 2 15,0  Tomkowice posesja nr 12/przy starej szkole

09:46 13:46 9,1 2,8 4 45,0 4 Granica przy posesji 49

09:51 13:51 12,1 3,0 5 39,0 5 Modlęcin przy posesji 55 a

09:54 13:54 12,6 0,5 3 12,0  Modlęcin przy świetlicy wiejskiej

09:59 13:59 16,1 3,5 5 45,0 6 Stawiska posesja nr 12/przy świetlicy wiejskiej

10:05 14:05 20,0 3,9 6 41,0 7 Strzegom ul. Leśna 

10:10 14:10 0,0 0,0 0 0,0 1 Strzegom ul. Leśna

10:12 14:12 0,4 0,4 2 15,0 2 Strzegom Aleja Wojska Polskiego SP nr 4

10:21 14:21 5,0 4,6 9 32,0 3 Stanowice ul. Świebodzka/szkoła
10:26 14:26 8,4 3,4 5 44,0 4 Grochotów

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

""""""""""

""""""""""
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Publiczne Przedszkole w 
Stanowicach zakończyło rea-
lizację projektu edukacyjnego 
„Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury” pod tytułem „Czy-
tające przedszkolaki”. Jego 
autorem jest Aneta Konefał, 
dyrektor Przedszkola nr 1 w 
Kolbuszowej, a koordynatorem 
przedszkolnym była Mariola 
Piech. Dzieci wraz z nauczy-
cielem wybrały grupową ma-
skotkę – misia, który odbywał 

czytelniczą podróż po domach 
przedszkolaków. Projekt zain-
augurował czytanie w przed-
szkolu przez zaproszonego 
gościa. Miś odbywał czytelniczą 
podróż po domach przedszko-
laków. Został wyposażony w 
dzienniczek, w którym rodzice 
wpisali tytuł utworu, który 
został przeczytany, a dzieci wy-
konały pamiątkowy rysunek lub 
odrysowały swoją rączkę. 

mały miś i wielka literatura

Szycie chirurgiczne, 
konstrukcja samolo-
tu i programowanie 
robotów – tak spę-
dza wakacje najzdol-
niejsza młodzież z 
województwa dol-
nośląskiego. Wśród 
młodych pasjonatów 
nauki jest także Paweł 
Balawender, uczeń 
z  Z e s p o ł u  S z k ó ł 
Ogólnokształcących 
w Strzegomiu.

 
Od końca zeszłego 

roku tysiące młodych 
pasjonatów nauki z 
całej Polski starało 
się o miejsce na pią-
tym obozie nauko-
wym organizowanym 
w ramach programu 
ADAMED Smar-
tUP. 14 lipca, po kilku 
miesiącach zmagań 
oraz etapach rekru-
tacji, 50 najlepszych 
uczestników, w tym 4 
z województwa dol-
nośląskiego rozpo-
cznie swoją wakacyjną 
przygodę i przez 2 
tygodnie będzie mo-
gło m.in. nauczyć się 
precyzyjnej sztuki 
szycia chirurgicznego, 
skonstruować samolot, 
zaprogramować robo-
ta oraz przetestować 
druk metodą 3D. 

Gmina Strzegom ogłosiła 
przetarg na realizację Gwiezd-
nego Podwórka, które będzie 
zlokalizowane przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2. Przy-
pomnijmy, że jest to inwestycja, 
która została zgłoszona do 

realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego. Zgodnie z za-
łożeniami będzie to centrum 
rekreacyjno-edukacyjne. Miej-
sce zostanie wyposażone m.in. w 
gry edukacyjne: rakietę, kompas, 
pawi zegar, tablicę matematycz-

ną i układ słoneczny. Znajdzie 
się tam także miejsce na stół 
do tenisa stołowego oraz na 
rozkładaną scenę. Uzupełnie-
niem tego miejsca będzie grill 
oraz ławki. O szczegółach i 
postępach w realizacji inwestycji 

będziemy informować 
w kolejnych wydaniach 
„Gminnych Wiadomo-
ści Strzegom”. 

Na zdjęciu wstępna 
koncepcja Gwiezdnego 
Podwórka. 

Na obozie naukowym

Będzie Gwiezdne Podwórko!

Paweł Balawender, uczeń strzegomskiego liceum zapracował sobie na niezapomniane wakacje

To kolejne zadanie zgłoszone przez mieszkańców, które zostanie zrealizowane w Strzegomiu

Piąta edycja obozu naukowego ADAMED SmartUP podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się na te-
renie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tegoroczni uczestnicy pochodzą z całej 
Polski – na co dzień mieszkają w 36 różnych miejscowościach. Z województwa dolnośląskiego na obóz 
zakwalifikowali się: Paweł Balawender (Strzegom), Jakub Kamiński (Wrocław), Weronika Łysikowska 
(Wrocław), Stanisław Szleszkowski (Wrocław). Teraz przez 2 tygodnie będą mieli szansę poznania się, 
wymiany doświadczeń oraz podzielenia się własnymi pasjami.

Misiowa podróż była głównym zadaniem realizacji 
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały 
Miś w świecie wielkiej literatury”. - Celem projektu 
było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród 
dzieci i rodziców. W projekcie udział wzięło 31 
przedszkolaków wraz z rodzicami. Na zakończenie 
projektu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy- 
mówi Mariola Piech. 
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Ciekawego odkrycia dokonał 
Antoni Miziołek, który w le-
sie pod Jaroszowem odnalazł 
zaginiony krzyż pojednania, 
powszechnie – chociaż nie do 
końca prawidłowo nazywanych 
krzyżami pokutnymi.

W Jaroszowie zachowały się 
trzy krzyże. Pierwszy krzyż ła-
ciński (wymiary 87×71) wykona-
ny z piaskowca wmurowany jest 
niedaleko kapliczki w mur przy 
cmentarzu kościelnym. Również 
tutaj znajduje się drugi krzyż, a 
raczej jego dwie części (wymiary 
65×80 i 100×26) wykonany ze 
zlepieńca. Trzeci krzyż – łaciński 
znajduje się przy tzw. Szewskiej 
Ścieżce (obecnie miedzy), po-
między polnymi drogami do 
Morawy i Skarżyc. Krzyż ten 
posiada wymiary (76x88x22). 
Ciekawostką jest, że obok niego 
zinwentaryzowano obrobiony 
kamień o wymiarach 76x28x23, 
który mógł stanowić trzon 
czwartego krzyża, jakie niegdyś 
znajdowały się w okolicach Ja-

roszowa. Było ich zresztą znacz-
nie więcej. - Wybitny znawca 
krzyży pojednania, nieżyjący 
już Andrzej Scheer zinwenta-
ryzował jeszcze przynajmniej 
dwa krzyże, które zaginęły. Jeden 
z nich – łaciński, znajdować się 
miał przy rozgałęzieniu dróg do 
Morawy i Przyłęgowa. Podobno 
w latach 70. XX wieku, podczas 
prac drogowych został przewró-
cony i… przykryty chodnikiem. 
Drugi zaginionych krzyży miał 
stać natomiast niegdyś koło 
jednej z kapliczek, przy drodze 
do Morawy- wyjaśnia Andrzej 
Dobkiewicz z portalu historia-
swidnica.pl. 

– Dzięki analizie informacji 
z archiwalnych materiałów 
źródłowych udało mi się zloka-
lizować jeszcze jeden kamienny 
krzyż, dotychczas uznawany za 
zaginiony. W lesie pod Jaroszo-
wem wytypowałem na podsta-
wie analizowanych przeze mnie 
materiałów miejsce, w którym 
krzyż powinien się znajdować. 
Po krótkich poszukiwaniach 

zauważyłem leżący 
pod drzewem omszały 
kamień, który po do-
kładnych oględzinach 
okazał się być krzy-
żem – mówi Antoni 
Miziołek.

Pan Antoni trafił w 
przysłowiową „dzie-
siątkę”. Analizując stare 
mapy określił w dużym 
przybliżeniu obszar, na 
którym mógł się znaj-
dować krzyż i to ten, 
który stał niegdyś obok 
wspomnianej wyżej ka-
pliczki!

Wykonany z pia-
skowca zabytek mierzy 
103x58x25 cm, jest po-
zbawiony części trzonu 
i posiada dolną aureolę 
o długości 20 cm i gru-
bości żebra 11 cm. 

Znalezisko leżące 
na prywatnym terenie 
zostało zgłoszone do 
Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 

Trwa postępowanie przetar-
gowe związane z realizacją 
zadania „Zachowanie zabytku 
– parku pałacowego we wsi 
Rogoźnica poprzez remont 
i przebudowę murów i wieży 
widokowej”. 

Gmina Strzegom otrzymała 
na ten cel dofinansowanie w 
kwocie 171 tys. zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Zadanie 
zostanie ukończone jeszcze w 
tym roku.

Jest to pierwsze działanie 
inwestycyjne ukierunkowane 

na przywrócenie utraconych 
i nadanie nowych funkcji 
zabytkowemu rogoźni-
ckiemu parkowi. Gmina 
chce poprawić estetykę i 
bezpieczeństwo w obrębie 
zabytkowych murów. Przy-
wrócona zostanie także 
funkcja wieży stanowiącej 
element murów, która w 
zamyśle projektantów par-
ku miała pełnić funkcję 
belwederu (wł. belvedere 
od bello - piękny, vede-
re - widzieć), tj. miejsca, 
z którego możliwe było 
podziwianie kompozycji 

założenia parkowego. Z myślą 
o osobach o ograniczonej 
mobilności oraz dzieciach, 
w wieży zainstalowane 
zostanie innowacyjne urzą-
dzenie, dotychczas niesto-
sowane w dolnośląskich 
obiektach turystycznych 
o podobnym znaczeniu i 
randze. Będzie to elek-
troniczny peryskop, wy-
korzystujący nowoczesne 
rozwiązania techniczne. 
Urządzenie będzie skła-
dać się z umieszczonej na 
wieży kamery o pełnym 

zakresie obrotu (360°), połą-

czonej z dwoma 
wyświetlaczami 
LCD, zloka-
lizowanymi w 
pozbawionym 
bar ier archi-
tektonicznych 
p r z y z i e m i u 
wieży. Jeden wyświetlacz zo-
stanie umieszczony na wyso-
kości ok. 1 m i przeznaczony 
będzie do wykorzystywania 
przez użytkowników o niskim 
wzroście (np. dzieci) oraz osoby 
poruszające się na wózkach in-
walidzkich. Drugi wyświetlacz 
znajdzie się na wysokości ok. 
1,5 m z przeznaczeniem dla 

pozostałych użytkowników. 
Dzięki peryskopowi park sta-
nie się atrakcyjnym miejscem 
nie tylko dla mieszkańców, ale 
także dla przynajmniej części z 
kilkudziesięciu tysięcy turystów 
rokrocznie odwiedzających mu-
zeum Gross-Rosen. O postę-
pach w tej inwestycji będziemy 
informować na bieżąco. 

Odkrycie w jaroszowie

rogoźnica z belwederem i peryskopem!

Pan Antoni, analizując stare mapy, określił w dużym przybliżeniu obszar, na którym mógł się znajdować krzyż. I nie pomylił się, odnalazł go!

Gmina chce poprawić estetykę i bezpieczeństwo w obrębie zabytkowych murów. Przywrócona zostanie także funkcja wieży

W porozumieniu z Aka-
demią Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu podjęto wspólne 
działania na rzecz organizacji 
różnego rodzaju zajęć i ak-
tywności dla mieszkańców wsi 
Modlęcin i gminy z udziałem 
studentów ASP. Planowany 
jest cykl warsztatów artystycz-
nych: rzeźby w kamieniu, mo-
delownia w glinie, malowania, 
pracy na kole garncarskim, 
rysunku wielkoformatowego, 
ceramiki dla niepełnospraw-
nych, tworzenia instalacji 

przestrzennych, zajęć para-
teatralnych, czy warsztatów 
łączących taniec z twórczością 
artystyczną.

Inwestycja współfinanso-
wana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”.

Przewidywana całkowi-
ta wartość projektu wynosi 
862.719,36 zł brutto. 

centrum Sztuk w modlęcinie
Poza remontem obiektu, planowany jest cykl warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modlęcin w gmi-
nie Strzegom. To bardzo wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja. W przebudowywanym obiekcie powstanie Gminne 
Centrum Sztuk Wizualnych.
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Wnioski w sprawie ustale-
nia prawa do świadczenia 
wychowawczego na kolejny 
okres świadczeniowy przyj-
mowane są od 01 lipca 2019 
r. przez Internet. E-wniosek 
o świadczenie wychowaw-
cze można złożyć za pomo-
cą portalu empatia.mrpips.
gov.pl, PUE ZUS oraz ban-
kowości elektronicznej. 

Od 01 sierpnia 2019 r. w 
formie papierowej w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w 
Strzegomiu ul. Armii Krajo-
wej 23 - codziennie od godz. 
7.30 do godz. 15.00 

W przypadku złożenia 
wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowaw-
czego w okresie od dnia 01 
lipca 2019 r. do 30 września 
2019 r. , prawo do świadcze-
nia wychowawczego ustala 
się począwszy od dnia 01 
lipca 2019 r., o ile prawo do 
świadczenia wychowawczego 
w okresie, na który jest usta-
lane, nie jest przyznane. 

W sprawach z wniosków 
o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego zło-
żonych po dniu 30 czerwca 

2019 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego ustala się 
na okres do dnia 31 maja 
2021 r. 
– W przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o świadcze-
nie wychowawcze na ko-
lejny okres złoży wniosek 
wraz z dokumentami do 
dnia 31 sierpnia 2019 r., 
ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego 
oraz wypłata tego świad-
czenia następuje do dnia 
31 października 2019 r. 

– W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na 
kolejny okres złoży wnio-
sek wraz z dokumentami 
od dnia 1 września 2019 
r. do dnia 31 września 
2019 r., ustalenie prawa do 
świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata tego 
świadczenia następuje do 
dnia 30 listopada 2019 r. 

– W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadcze-
nie wychowawcze na ko-
lejny okres złoży wniosek 
wraz z dokumentami od 
dnia 1 października 2019 
r. do dnia 31 października 

2019 r., ustalenie prawa do 
świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata tego 
świadczenia następuje do 
dnia 31 grudnia 2019 r. 

– W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na 
kolejny okres złoży wnio-
sek wraz z dokumentami 
od dnia 1 listopada 2019 
r. do dnia 30 listopada 
2019 r., ustalenie prawa do 
świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata tego 
świadczenia następuje do 
dnia 31 stycznia 2020 r. 

– W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze na 
kolejny okres złoży wnio-
sek wraz z dokumentami 
od dnia 1 grudnia 2019 r. 
do dnia 31 października 
2019 r., ustalenie prawa do 
świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata tego 
świadczenia następuje do 
dnia 29 lutego 2020 r. 

Świadczenie wychowawcze 
przysługuje: 

1. matce, 
2. ojcu, 

3. opiekunowi prawnemu 
dziecka, 

4. opiekunowi faktycznemu 
dziecka (opiekun faktycz-
ny to osoba faktycznie 
sprawująca opiekę nad 
dzieckiem jeżeli wystąpiła 
z wnioskiem o adopcję 
dziecka), 

5. dyrektorowi domu pomocy 
społecznej. 

Świadczenie wychowawcze 
nie przysługuje, jeżeli: 
1. dziecko pozostaje w związ-

ku małżeńskim; 
2. dziecko zostało umieszczo-

ne w instytucji zapewniają-
cej całodobowe utrzymanie 
albo w pieczy zastępczej; 

3. pełnoletnie dziecko ma 
ustalone prawo do świad-
czenia wychowawczego na 
własne dziecko; 

4. członkowi rodziny przysłu-
guje za granicą na dziecko 
świadczenie o podobnym 
charakterze do świadcze-
nia wychowawczego, chyba 
że przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustron-
ne umowy międzynarodo-
we o zabezpieczeniu spo-

łecznym stanowią inaczej. 
W przypadku gdy: 
- dziecko, zgodnie z orze-

czeniem sądu, jest pod opieką 
naprzemienną obydwojga 
rodziców rozwiedzionych, 
żyjących w separacji lub ży-
jących w rozłączeniu sprawo-
waną w porównywalnych i 
powtarzających się okresach, 
kwotę świadczenia wycho-
wawczego ustala się każdemu 
z rodziców w wysokości po-
łowy kwoty przysługującego 
za dany miesiąc świadczenia 
wychowawczego. 

Informacje o przyzna-
niu świadczenia wycho-
wawczego organ właściwy 
przesyła na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty 
elektronicznej. W przy-
padku gdy wnioskodawca 
nie wskaże adresu poczty 
elektronicznej, ma możli-
wość odebrania informacji 
o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego od organu 
właściwego. Nieodebranie 
informacji o przyznaniu 
świadczenia wychowawcze-
go nie wstrzymuje wypłaty 
tego świadczenia.

Świadczenie wychowawcze 500 +

Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje raz w roku na 
rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia 20. 
roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje 
na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci reali-

zujące roczne przygotowania 
przedszkolne w tzw. zerówce 
w przedszkolu lub szkole. 
Świadczenie dobry strat nie 
przysługuje również młodzieży 
uczącej się w szkole policealnej 
i w szkole dla dorosłych. Nie 
obejmuje także studentów.

Świadczenie dobry start 
przysługuje:
•	 r od z i c om ,	 op i e kunom	

faktycznym, opiekunom 

prawnym, rodzinom zastęp-
czym, osobom prowadzącym 
rodzinne domy dziecka, 
dyrektorom placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, 
dyrektorom regionalnych 
placówek opiekuńczo-tera-
peutycznych – raz w roku 
na dziecko,

•	 osobom	uczącym	się	–	raz	w	
roku
Wniosek – podobnie jak 

wnioski o 
świadczenie wychowawcze z 
programu „Rodzina 500+” – 
będzie można składać już od 
1 lipca online przez stronę 
Ministerstwa Rodziny empa-
tia.mrpips.gov.pl oraz przez 
bankowość elektroniczną.

Ważne! Wniosek należy 
złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków 
złożonych w lipcu i sierpniu, 
rodziny wyprawkę otrzymają 
nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków 
złożonych w kolejnych mie-
siącach gminy będą miały 
maksymalnie 2 miesiące od 
dnia złożenia wniosku na 
jego rozpatrzenie i wypłatę 

świadczenia.
W celu  usprawnienia  i 

przyspieszenia procesu przy-
znawania wyprawki szkolnej 
zrezygnowano z konieczności 
wydania i doręczenia decyzji 
administracyjnej – decyzje 
będą wydawane jedynie w 
przypadku odmowy przyzna-
nia świadczenia, a także w 
sprawach nienależnie pobra-
nych świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca wska-
że we wniosku adres poczty 
elektronicznej – to otrzyma 
on informację o przyznaniu 
świadczenia dobry start na 
wskazany przez niego adres 
mailowy.

P o g o t o w i e 
Te c h n i c z n e 
dz i a ł a j ące  w 
zakresie usu-
wania  awar i i 
wewnętrznych 
instalacji miesz-
kań będących w 
zasobie Gmi-
ny:
•	 wodno	 -	 ka-

nalizacyjnych
•	 gazowych
•	 e l e k t r y c z -

nych
Awarie i usterki w dni 

powszednie (poniedzia-
łek - piątek) do godziny 
15:00 prosimy zgłaszać 
do Wydziału Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, pok. 
nr 9, tel. 74 8560 522.

Awarie i usterki w dni 
powszednie po godzinach 
pracy administracji oraz 
w soboty, niedziele i dni 
świąteczne prosimy zgła-
szać:

awarie instalacji elek-
trycznej – tel. 603 928 
160

Telefony alarmowe:
112 - Europejski numer 

alarmowy
999 - Pogotowie ratun-

kowe
997 - Policja
998 - Straż pożarna
991 - Pogotowie ener-

getyczne
992 - Pogotowie gazo-

we
red

Najemco zgłoś awarię!

BurmiSTrz STrzeGOmiA 
InFormuJe

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 
2204 z póżn. zm.) informuję, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Strze-
gom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem Nr: 201/B/2019, 
202/B/2019, 203/B/2019, 204/B/2019, 
205/B/2019, 206/B/2019, 207/B/2019, 
208/B/2019, 209/B/2019, 210/B/2019, 
211/B/2019, 212/B/2019, 213/B/2019 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 11 lipca 
2019 roku. 

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 192/B/2019, Nr 193/B/2019, Nr 
194/B/2019, Nr 195/B/2019 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 3 lipca 2019 r.

Dobry Start 300 +

    

Od 01 sierpnia 2019 r. w formie 
papierowej w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu, ul. Ar-
mii Krajowej 23 - codziennie od 
godz. 7.30 do godz. 15.00
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Realizacja inwestycji pod nazwą „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie 
Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu” wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych” powoli 
dobiega końca. Efekt prac zachwyca. Miejsce to będzie bez wątpienia jedną z wizytówek Strzegomia i 
miejscem częstych spacerów mieszkańców. Zobaczmy, jak z zaniedbanej części miasta, udało się stwo-
rzyć coś wyjątkowego. 

zmiAny w gminie strzegom

Strzegom coraz piękniejszy!
Efektowana fontanna, urokliwa baszta, nowe nasadzenia – to główne elementy tego wspaniałego miejsca. Naprawdę warto to miejsce odwiedzić!

Po renowacji

Po renowacji Przed renowacją

Przed renowacjąPrzed renowacją

Po renowacji


