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Ruszył pierwszy w historii Strzegomia system roweru publicznego

w numerze:

Rowery do wzięcia

Program
Rewitalizacji
Przedszkole nr 1 
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1 września 2019 r. nastąpi otwarcie długo wyczekiwanego pasywnego Przedszkola nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu.
Prace w przedszkolu są już na finiszu. Składane i ustawiane są
ostatnie meble, dostarczany i montowany sprzęt audiowizualny,
pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

25 czerwca spotkał się
Zespół ds. Rewitalizacji.
Posiedzenie miało na celu
zaopiniowanie projektu
„Sprawozdania monitoringowego postępu realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom”.
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Puchar
Narodów

Wraz z nadejściem wakacji w
Strzegomiu ruszył pierwszy w
historii gminy system roweru
publicznego. Do dyspozycji
jest 48 rowerów zlokalizowanych w 7 punktach na terenie
Strzegomia. Opłata za wypożyczenie roweru wynosi
– 1,50 zł za każde rozpoczęte
30 minut użytkowania, nie
więcej jednak niż 9 zł za dzień,
czyli po 3 godzinach system
zakończy naliczanie opłat.
Z roweru będzie można
korzystać przez całą dobę,
następnie system zacznie naliczać opłatę jak za kolejne
wypożyczenie. System roweru
publicznego w Strzegomiu
będzie funkcjonował do 15
listopada 2019 r. , a w latach
kolejnych od 15 kwietnia do
15 listopada.
Aby wypożyczyć rower, na-

leży skorzystać ze specjalnej
aplikacji GeoVelo, którą należy
pobrać na telefon. Aplikacja
umożliwia m.in. wypożyczenie
roweru poprzez skanowanie
kodu QR. Rowerem będzie
można poruszać się w granicach administracyjnych gminy
Strzegom. Zwrotu jednośladu
można dokonać na każdej
stacji, których lista znajduje się
poniżej.
Instrukcja uruchomienia roweru znajduje się na każdym
rowerze. Pomoc w wypożycze-

niu będzie można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w
Strzegomiu (w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego) lub Biurze
Obsługi Roweru Publicznego
pod nr telefonu 572-779-100
w godzinach 8.00 – 16.00.
Ewentualne usterki lub awarie
można zgłaszać pod wskazany
numer telefonu lub bezpośrednio przez aplikację GeoVelo.
Wszystkim użytkownikom
jednośladów życzymy szerokiej drogi. Do zobaczenia na
trasie.

Lista stacji systemy Roweru Publicznego w Strzegomiu
1. ul. Rynek – przy Ratuszu
2. ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Sosnową
3. ul. Legnicka – Targowisko
4. ul. Mickiewicza – przy wjeździe na terenu OSiRu
5. ul. Dolna przy skrzyżowaniu z ul. Wałbrzyską
6. ul. Aleja Wojska Polskiego przy Quick Parku
7. ul. Olszowa na wysokości nr 2

w SKRÓCIE:

Reprezentanci Niemiec
zdeklasowali rywali w rozegranej w Strzegomiu trzeciej
rundzie Pucharu Narodów w
WKKW, wygrywając konkurencję zarówno w klasyfikacji
drużynowej, jak i indywidualnej. Na drugim miejscu
uplasowali się Brytyjczycy, a
na trzecim Holendrzy.
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Tak jak zapowiadaliśmy, pod koniec czerwca rozpoczął
się remont zabytkowej estakady. Prace potrwają do końca
2019 r. Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na ten cel
ok. 12 mln zł.

Defibrylator

Festyn Świętojański 
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W niedzielne popołudnie 23 czerwca br. Stowarzyszenie „Razem dla
Jaroszowa”, Duszpasterstwo oraz Rada Parafialna w Jaroszowie, we
współpracy ze Strzegomskim Centrum Kultury i wieloma wolontariuszami, zorganizowali na terenie Osiedla Spółdzielczego w Jaroszowie
„V Świętojański Festyn Parafialny”z elementami profilaktyki uzależnień

w SKRÓCIE:

W strzegomskiej Bibliotece Publicznej ruszył projekt. „W bibliotece
rosnę – edycja 2019”. Podczas 30 spotkań najmłodsi będą mieli szansę
edukacji czytelniczej przez uczestnictwo w zabawach,grach,quizach i teatrze.
Biblioteka pozyskała na realizację projektu dofinansowanie w wysokości
9.800 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt będzie
realizowany do końca grudnia.

Interesujące odkrycie
W trakcie modernizacji budynku w Grochotowie na potrzeby
świetlicy wiejskiej, dokonano odkrycia starych dokumentów –
wydania niemieckojęzycznej gazety z roku 1939 oraz odręcznie
pisanego listu również w języku niemieckim. Odnalezione
dokumenty będą ozdobą świetlicy i jedną z jej atrakcji.

Remont estakady 

W ostatnich dniach na
parterze Urzędu Miejskiego w Strzegomiu zamontowano specjalist yczne
urządzenie medyczne –
defibrylator AED, którego
zadaniem jest wyciszenie
migotania komór serca i
dzięki temu usystematyzowanie jego rytmu.
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w SKRÓCIE:

Strzegomianie na Złombolu

W bibliotece rosnę

Jakub Romanowski i Bernard Kawiak ze Strzegomia wystartowali trasą rajdu Złombol do Irlandii. Ich środkiem
transportu jest niezmiennie polonez nazwany „Granitowym Leopoldem”. Złombol to rajd charytatywny, mający
na celu pomoc podopiecznym z domów dziecka.
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Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

5 lipca 2019

Poznali się przypadkiem i już rok później byli małżeństwem. W zdrowiu i radości wychowali cztery córki, doczekali się 12 wnuków i 1 prawnuka

Złote Gody p. Siembrzuchów
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 28
maja br. odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Janiny i Józefa Siembrzuchów
z Morawy. Na uroczystości nie mogło zabraknąć
władz naszego miasta.
Małżonkowie poznali się w 1967 r., kiedy to
pani Janina przyjechała w odwiedziny do rodziny
do Morawy. Już w następnym roku - dokładnie
27 lipca - zawarli związek małżeński w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Strzegomiu, a dzień później
w kościele pw. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu.
Oboje małżonkowie pracowali w Stadninie Koni
w Strzegomiu. W wieku 60 lat - po 40 latach pracy - pan Józef przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Podobnie małżonka, choć pani Janina do dnia
dzisiejszego dorywczo pracuje w restauracji „Pod
Rumakiem” oraz Morawie, a do 2018 r. czynnie
działała w Radzie Sołeckiej.
W zdrowiu i radości małżonkowie wychowali
4 córki, doczekali się 12 wnuków i 1 prawnuka.
Wszystko co osiągnęli w życiu zawdzięczają swojej
pracy i miłości. Państwo Siembrzuchowie są wspaniałym przykładem jak należy kultywować tradycje
rodzinne i dzielić się miłością. Ich przepisem na
takie szczęśliwe wspólne życie jest codzienna
troska o siebie wzajemnie, szacunek i nieustanna
pielęgnacja rodzinnych wartości, jakże kruchych
w dzisiejszych czasach.
red

Kto chce wyjść z alkoholizmu, nie pozostaje sam. Poniżej podajemy adresy instytucji, które oferują szeroko rozumiane wsparcie

Wsparcie dla osób potrzebujących
1. Gminna Komisja Rozwiązywa- 2. Ośrodek Pomocy Społecznej
nia Problemów Alkoholowych
Przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
Przyjmuje codziennie od ponie- 7.30–15.30 Strzegom, ul. Armii
działku do piątku:
Krajowej 23.
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek - 8:00-17:30
3. Grupa Samopomocowa AA
środa - 8:00-16:00
„Krokus”
czwartek - 8:00-16:00
W każdą środę o godz. 17.00
piątek - 8:00-14:30
mityng dla osób uzależnionych.
W pierwszą środę każdego mieUrząd Miejski
siąca mityng otwarty o godz.17.00;
Strzegom, Rynek 38
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom
tel. 74 856-05-66
Parafialny).

Defibrylator w naszym urzędzie
W ostatnich dniach na parterze Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu zamontowano
specjalistyczne urządzenie medyczne – defibrylator
AED, którego
zadaniem jest
wyciszenie
migotania
komór
serca i
dzięki
t e m u
- usystematyzowanie
j e go r y t mu.
Defibrylator
AED jest urządzeniem, które w bezpieczny
dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok
po kroku za pomocą poleceń
głosowych i wizualnych przez
przebieg akcji ratowniczej,
podając impuls elektryczny.

Został skonstruowany tak, by
w odróżnieniu od defibrylatora
szpitalnego służyć w warunkach
zewnętrznych, w miejscach
publicznych, takich
jak instytucje,
ur z ędy cz y
też ośrodki
sportowe.
Jednocześnie, ze
względu na
p o ręczny
rozmiar
n ad a j e s i ę
doskonale, jako
wyposażenie służb
ratowniczych (GOPR,
WOPR) czy też straży miejskiej
i policji. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota
w obsłudze, tak by użyć go mógł
każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie.

Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza Automated External Defibrillator, czyli w języku polskim - Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator.
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4. Klub Abstynenta „Arka”
Zaprasza we wtorek w godz.
17.00–19.00 i w środę w godz.
17.00–19.00; Strzegom, pl. Jana
Pawła II (Dom Parafialny).
5. Grupa motywacyjna dla osób
z problemem alkoholowym i
narkomanii
Przyjmuje w środę w godz.
15.30-18.30 i w czwartek w godz.
15.30-18.30; Strzegom, pl. Jana
Pawła II (Dom Parafialny).
Udziela pomocy w zakresie:

- zwiększenia świadomości na
temat problemu alkoholowego, narkomanii, lekomanii i
tytoniu,
- zwiększenia motywacji do podjęcia leczenia w tych zakresach
oraz opieka nad osobami opuszczającymi zakłady lecznictwa
odwykowego,
- prowadzenia warsztatów zapobieganie nawrotom choroby
alkoholowej innych według
potrzeb, rozmowy indywidualne
oraz pomoc w rozwiązywaniu
życiowych problemów,
- budowanie motywacji do dalszego utrzymania abstynencji i

trzeźwości
- doraźnej pomocy prawnej, ad- przeprowadzania sesji rodzinnych
ministracyjnej, edukacyjnej,
na życzenie klienta.
rozmów terapeutycznych,
6. Grupa wsparcia dla osób współ- resocjalizacyjnych kształtujących
uzależnionych i ofiar przemocy
prawidłowe postawy społeczne,
w rodzinie
- prowadzenia sesji rodzinnych,
pojednawczych oraz interwencji
Przyjmuje w środę w godz.
rodzinnych.
15.30-18.30; Strzegom, pl. Jana
Pawła II (Dom Parafialny).
7. Grupa samopomocowa Alanon
Udziela pomocy w zakresie:
W każdy poniedziałek godz.
- udzielania wsparcia ofiarom 19.00. Mityng otwarty w trzeci
przemocy domowej, współuza- poniedziałek każdego miesiąca;
leżnionym DDA i DDD,
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom
- rozwiązywania doraźnych życio- Parafialny).
wych problemów w/w osób,

zd j ę c i e n u m e r u

Dla amatorów sportów siłowych

Budowa parku kalistenicznego z elementami parkuru w rejonie ul. Świdnickiej nad Strzegomką jest już praktycznie na finiszu.
Już w te wakacje młodzież z naszej gminy będzie mogła ćwiczyć na tym obiekcie, wykonując pompki, mostki, brzuszki itp. Warto
wspomnieć, że kalistenika, oprócz tego, że kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację, ma również pozytywny wpływ
na układ krwionośny człowieka.

Wydawca: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
Redaguje zespół: Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki. Projekt makiety i DTP: Dominik Pędziwol.
Druk: Polska Press Sp. z o. o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec
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Wy pos a żenie już c zeka
1 września 2019 r. nastąpi otwarcie długo wyczekiwanego
pasywnego Przedszkola nr 1
z oddziałem integracyjnym w
Strzegomiu.
Placówka współfinansowana
ze środków EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego od dawna cieszyła
się sporym zainteresowaniem
najmłodszych strzegomian i ich rodziców.

Prace w przedszkolu są już na
finiszu. Składane i ustawiane
są ostatnie meble, dostarczany
i montowany sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne
oraz zabawki. Wszystko po to,
by po wakacjach nowe miejsce
przywitało maluchów w najlepszy sposób. Jeszcze kilka spraw
urzędowych do załatwiania i
tupot małych stópek wypełni
Przedszkole nr 1 na stałe.

Jak segregować śmieci w domu? Co z czym mieszać, a czego razem nie łączyć? Kiedy poszczególne frakcje są odbierane przez firmę ENERIS Surowce S.A.?

Odbiór odpadów
Odpady komunalne na terenie
gminy Strzegom odbierane są
zgodnie z ustalonym harmonogramem ich odbioru.

stotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma
gwarantować nieprzepełnianie
się pojemników.
Odpady ulegające bioPozostałe, niesegredegradacji ze szczegowane – zmieszane
gólnym uwzględodpady komunalne
nieniem bioodpaodbierane są minidów - odbierane
mum jeden raz w
są minimum jeden
tygodniu, przy czym
raz w tygodniu,
częstotliwość odbioru
przy czym częstotych odpadów z terenu
tliwość odbioru tych
nieruchomości ma gwaodpadów z terenu nierantować nieprzepełnianie
ruchomości ma gwaransię pojemników.
tować nieprzepełnianie się
pojemników.
Metale i tworzywa sztuczne
Papier, w tym odpady z pa- odbierane są minimum jeden pieru, tektury, odpady opakoraz w tygodniu, przy czym czę- waniowe z papieru i tektury

- odbierane są minimum jeden
raz na dwa tygodnie, przy czym
częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości
ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników.
Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - odbierane są minimum jeden raz w
miesiącu, przy czym częstotli-

wość odbioru tych odpadów
z terenu nieruchomości ma
gwarantować nieprzepełnianie
się pojemników.
Odpady wielkogabarytowe,
meble, zużyte opony, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone – odbierane są minimum jeden raz
w miesiącu.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom jest:
ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Jerzmanowska 8
58-519 Wrocław

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
Podajemy wskazówki, jak segregować odpady „u źródła”, czyli w
domu. Oto kilka ważnych zasad, o których należy pamiętać:
• opróżnij – przed wyrzuceniem opakowania dokładnie opróżnij
jego zawartość, wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań
• wyczyść – opłucz opakowanie, szczególnie po produktach spożywczych. Produkty spożywcze szybko się psują i będą wydzielały nieprzyjemne zapach w domu
• oddziel i odkręć – odpady z papieru i makulatury pozbaw plastikowych okładek, zszywek, grzbietów, z butelek odkręć zakrętki
• zgnieć – opakowania przed wyrzuceniem zgnieć, zwłaszcza
opakowania z plastiku, kartony i puszki, zaoszczędzimy w ten
sposób miejsce w pojemniku lub worku
• nie tłucz – uważajmy, aby nie stłuc butek szklanych i słoików
aby nie uszkodzić pojemnika

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Zmiana godzin otwarcia urzędu
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom
• Cykl materiałów filmowych ze Święta Granitu Strzegomskiego

Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 • Rozstrzygnięcie konkursu „Aktywne sołectwa gminy Strzegom”
W soboty
14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 • „Kot w butach” na deskach SCK
• Młodzież z Podhajec na Ukrainie w Strzegomiu
• Puchar Narodów w WKKW w Morawie

CZERWIEC – lipiec 2019
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

30.06–06.07

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74/ 647-98-70

07.07–13.07

Śląska

ul. Dąbrowskiego
2

tel. 74/ 855-17-75

www.strzegom.pl

14.07 –20.07

Królewska

ul. Legnicka 14W

tel. 74/ 649-12-00

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

Adres

Nr telefonu

Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

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: 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
Kasa czynna w okresie: 4-19 poniedziałek, środa, czwartek
lipca br.
07.30 – 14.00
poniedziałek, środa, czwartek wtorek 07.30 – 15.30
08.30 – 14.00
piątek 07.30 – 12.30
wtorek 09.30 – 15.00
piątek 07.30 – 13.00
red
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Wydarzenia

Na remoncie zyskają walory estetyczne rewitalizowanej właśnie części naszego miasta oraz odnowione w poprzednich latach wiadukty

Ruszył remont estakady
Tak jak zapowiadaliśmy w
„Gminnych W iadomościach Strzegom”, pod koniec
czerwca rozpoczął się remont
zabytkowej estakady. Prace potrwają do końca 2019
r. Polskie Linie Kolejowe
przeznaczyły na ten cel ok.
12 mln zł.
W ramach remontu zostaną
wymienione podkłady, tłuczeń
i szyny. Wykonawca oczyści
powierzchnię sklepień i ścian
bocznych estakady. Miejsca
spękań i zarysowań zostaną
odpowiednio zabezpieczone,
a ubytki uzupełnione. Oczyszczona i naprawiona będzie
powierzchnia estakady nad
sklepieniami. Przeprowadzone zostaną prace gwarantujące właściwe odwodnienie
obiektu. Wykonanie powłok
ochronnych zabezpieczy mury
przed graffiti. Estetykę budowli poprawią naprawione
ozdobne gzymsy, parapety i
barierki.

5 lipca 2019

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 tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 182/B/2019,
183/B/2019, 184/B/2019, 185/B/2019,
186/B/2019, 187/B/2019, 188/B/2019,
189/B/2019, 190/B/2019, 191/B/2019,
192/B/2019, 193/B/2019, Burmistrza
Strzegomia, z dnia 28 czerwca 2019
roku.



Okiem
monitoringu

Kurtyny wodne już działają!

13 czerwca br. o godz. 13.00
na terenie placu zabaw w parku
„Strzegomskie Planty” kobieta
paliła papierosa pomimo zakazu znajdującego się na tym
placu. Po zwróceniu uwagi
kobieta opuściła plac zabaw.

Wzorem lat ubieg ł y c h S p ó ł k a Wo dociągi i Kanalizacja
w okresie upałów
uruchomiła dwie
kurtyny wodne przy
ul. Paderewskiego i
w Rynku. Urządzenia rozprowadzają wodę w postaci
chłodnej mgiełki,
dającej orzeźwienie
w trakcie upałów.

***
22 czerwca br. na ul. Rynek
44-46 w podwórzu został
zanieczyszczony odpadami
spożywczymi zaparkowany
pojazd osobowy. O przebiegu
tego zdarzenia poinformowano właściciela pojazdu.







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 Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem
Nr 176/B/2019, Nr 177/B/2019, Nr
178/B/2019, Nr 179/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 czerwca
2019 r.,

red

***
17 czer wca br. ok. godz.
12.20 dwaj mężczyźni spożywali alkohol w parku od
strony ul. Parkowej. Patrol
Policji przeprowadził stosowne
czynności służbowe.



Dużą zaletą kurtyn wodnych jest
b ez p i e c ze ń s t wo
korzystania
pod
względem czystości
mikrobiologicznej
wody pobieranej z
miejskiej sieci, czyli
stale monitorowanej
i zdatnej do picia.

B a d ani e s t an u r e w i t a l i z acji g m in y
25 czerwca spotkał się Zespół
ds. Rewitalizacji. Posiedzenie
miało na celu zaopiniowanie
projektu „Sprawozdania monitoringowego postępu realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025. Stan
na dzień 31.12.2018 r.”
Jak wynika z analizy stanu
zaawansowania poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, zrealizowane bądź
w trakcie realizacji jest 27
projektów (60%), natomiast

projektów niezrealizowanych
bądź takich, których realizacja
została uznana za zagrożoną jest 12
(27%). 6 projektów (13%)
ocz ekuje na
realizację i
nie zidentyfikowano ryzyk
ich wykonania
w terminie.
- Odnotowano przekroczenia pierwotnie zaplanowanych
terminów realizacji części

projektów, które jednak nie są o dofinansowanie i ich póź- znanych w okresie tworzenia
efektem zaniedbań, a raczej nego rozstrzygania, zmiany w programu rewitalizacji – wyjaśnia Marek
Flakowski
z Wyd z i a łu Funduszy
Europejskich Urzędu
Miejskiego w
Strzegomiu.
Należy jednak
oczekiwać, że
wynikają z przyczyn nieza- otoczeniu prawnym i organi- zdecydowana większość tych
leżnych od realizatorów pro- zacyjnym, czy też konieczność projektów zostanie zrealizojektów, np. zmiany terminów uwzględniania potrzeb miesz- wana w okresie obowiązywaogłaszania naborów wniosków kańców i uwarunkowań nie- nia programu.

Zespół ds. Rewitalizacji,
który skupia przedstawicieli
różnych środowisk i instytucji,
zainteresowanych procesem
rewitalizacji gminy, a także
mieszkańców obszarów rewitalizowanych, pozytywnie
i bez zastrzeżeń zaopiniował
projekt sprawozdania monitoringowego. Zostało ono
przekazanie do wiadomości
Radzie Miejskiej w Strzegomiu.
Z treścią sprawozdania można się zapoznać na stronie internetowej gminy Strzegom.

W ydarzenia
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Przygotowani na każdą akcję
W ostatnim czasie na placu
przed strażacką remizą w Torgau rozbrzmiewał trzykrotny
okrzyk bojowy straży pożarnej.
Nadburmistrz Romina Barth
wraz z naczelnikiem wydziału
d/s porządku i bezpieczeństwa
publicznego UM Anke Eckert
uroczyście przekazała strażakom nowe ubrania ochronne.

odzieży, gdyż ona jest naprawdę
ciężka – mówiła w strażackiej
kurtce nadburmistrz Torgau. Współczesna odzież ochronna
straży pożarnej w Niemczech ma
cztery warstwy: ognioodporną,
wodoodporną, termoizolacyjną i
ocieplaną podszewkę – dodała.
Statystyki z ubiegłego roku
pokazują wyraźnie, jak istotna
jest właściwa odzież ochronna i
Zakup specjalistycznej odzieży jak często jest ona w użyciu. W
do udziału w działaniach ratow- Ochotniczej Straży Pożarnej w
niczo - gaśniczych uchwanaszym mieście partnerliła jednogłośnie rada
skim działa 76 aktywmiejska.
nych strażaków. W
W 2018 r.
- Mam dla Was,
skład jednostki
strażacy wzywani byli do
drodzy strażacy,
wchodzą rówakcji ratowniczo - gaśniczych
podwójny szacunież panie.
364 razy, co oznaczało 4.700 godzin
Tekst i
nek. Po pierwzdjęcia: Tilo
sze – za waszą działań. Było 81 wyjazdów do gaszenia pożarów oraz 217 do wszelkiego
Schroth
pracę i społeczne
rodzaju akcji ratowniczych bądź
Tł. i red. w
zaangażowanie
j. polskim:
do udzielenia pomocy
dla dobra naszeDominika
go miasta i jego
technicznej.
Kuleba
mieszkańców. A po
drugie – za noszenie tej

Wakacje polsko – ukraińskie
Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wizyta w stadninie koni w Morawie i spacer po hipodromie

Uczniowie z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Strzegomiu
w dniach 22-24 czerwca br. gościli grupę młodzieży z Ukrainy,
która przyjechała do naszego
miasta na zaproszenie burmistrza Zbigniewa Suchyty.

letnim. Nawiązali bliższe relacje,
uczyli się wzajemnie swojego
języka, a w komunikacji pomagały
także ręce. Drugi dzień pobytu to
wizyta w Muzeum Kolejnictwa na
Śląsku w Jaworzynie Śląskiej oraz
zwiedzanie kompleksu pałacowoparkowego w Morawie. Dużym
Młodzież aktywnie spędzała zainteresowaniem cieszyła się
czas. W pierwszym dniu odbył także wizyta w stadninie koni w
się plener plastyczny w CAS Morawie i spacer po hipodromie.
Karmel, podczas którego
Głauczestnicy uwieczniali piękno Strzegomia. Następnie
wypoczywali na basenie

skanie koni sprawiło wszystkim
wiele przyjemności. Kolejny dzień
młodzież spędziła we Wrocławiu,
oglądając stadion piłkarski i piękny wrocławski rynek.
- Spotkanie było niezwykle
ciekawe dla obu stron. Wspólny
taniec „belgijka” świadczy o tym,
że młodzież się zintegrowała i
polubiła. Zawiązały się przyjaźnie.
I mamy nadzieję, że możemy
powiedzieć „do zobaczenia” – podsumowują organizatorzy.

Dobry Start 300 +
Świadczenie „Dobry Start”
przysługuje raz w roku na
rozpoczynające rok szkolny
dzieci do ukończenia 20. roku
życia. Dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole otrzymają
je do ukończenia przez nie 24
roku życia.

zujące roczne przygotowania
osobom prowadzącym roprzedszkolne w tzw. zerówce w
dzinne domy dziecka, dyrekprzedszkolu lub szkole. Świadtorom placówek opiekuńczo
czenie nie przysługuje również
-wychowawczych, dyrektomłodzieży uczącej się w szkole
rom regionalnych placówek
policealnej i w szkole dla doopiekuńczo-terapeutycznych
rosłych. Nie obejmuje także
– raz w roku na dziecko,
studentów.
• osobom uczącym się – raz w
Świadczenie przysługuje:
roku
Świadczenie nie przysługu- • rodzicom, opiekunom fakWniosek – podobnie jak
je na dzieci uczęszczające do
tycznym, opiekunom praw- wnioski o świadczenie wychoprzedszkola oraz dzieci realinym, rodzinom zastępczym, wawcze z programu „Rodzina

500+” – będzie można składać otrzymają nie później niż 30
już od 1 lipca online przez stro- września.
nę Ministerstwa Rodziny emW przypadku wniosków złopatia.mrpips.gov.pl oraz przez żonych w kolejnych miesiącach
bankowość elektroniczną.
gminy będą miały maksymalnie
Od 01 sierpnia 2019 r.
2 miesiące od dnia złożenia
w formie papierowej
wniosku na jego rozw Ośrodku Pomopatrzenie i wypłatę
cy Społecznej w
świadczenia.
Ważne!
Strzegomiu, ul.
W celu usprawnieWniosek należy
Armii Krajowej
nia i przyspieszenia
23 - codziennie
procesu przyznawazłożyć do
od godz. 7.30 do
nia wyprawki szkol30 listopada.
godz. 15.00
nej zrezygnowano z
W przypadku wniokonieczności wydania i
sków złożonych w lipcu
doręczenia decyzji adminii sierpniu, rodziny wyprawkę stracyjnej – decyzje będą wyda-

wane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia,
a także w sprawach nienależnie
pobranych świadczeń.
Jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty
elektronicznej – to otrzyma on
informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany
przez niego adres mailowy.
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Najemco zgłoś awarię!
prosimy zgłaszać do Wydziału Gospodarki L okalowej Urzędu Miejskiego 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 świąAwarie i usterki w dni po- teczne prosimy zgłaszać:
w s z e d n i e ( p o n i e d z i a ł e k awarie instalacji elektrycz- piątek) do godziny 15:00 nej – tel. 603 928 160
Pogotowie Techniczne działające w zakresie usuwania
awarii wewnętrznych instalacji mieszkań będących w
zasobie Gminy:
• wodno - kanalizacyjnych
• gazowych
• elektrycznych

Telefony alarmowe:
112 - Europejski numer
alarmowy
9 9 9 - Po g o t o w i e r a t u n kowe
997 - Policja
998 - Straż pożarna
991 - Pogotowie energetyczne
992 - Pogotowie gazowe

w ydarzenia

Godzieszówek w konkursie
Gmina Strzegom do tegorocznej edycji konkursu „Piękna
Wieś Dolnośląska”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
zgłosiła teren rekreacyjny wybudowany w centrum Godzieszówka. Inwestycja jest kandydatem do
tytułu „Najlepsze przedsięwzięcie
Odnowy Wsi”.
Inwestycję podzielono na etapy,
a na jej realizację pozyskano łącznie ok. 85 tys. zł dofinansowania.
W pierwszym etapie przy wsparciu środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020
powstał oświetlony i ogrodzony
plac z altaną. Następnie, przy
wsparciu środków z wojewódzkiego programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, wykonano otwartą
strefę aktywności, składającą się z
placu zabaw i siłowni plenerowej.
1 lipca br. we wsi gościła komisja
konkursowa z Urzędu Marszałkowskiego, która ocenia zgłoszone
do konkursu inwestycje. Na placu
licznie zgromadzili się mieszkańcy
wsi, którzy opowiedzieli o swojej
wsi, jej dorobku i planach na
przyszłość oraz zaprezentowali
zgłoszony do konkursu

7

Które organizacje dostały gminne pieniądze na organizację wypoczynku dla dzieci?

obiekt. Na zakończenie wizyty
poczęstowali gości wiejskimi specjałami – żurkiem i pierogami.
- Liczymy, że Godzieszówek
zostanie doceniony w konkursie
– mówi zastępca burmistrza Wiesław Witkowski. – Jest to przykład
bardzo dobrej współpracy Urzędu
Miejskiego ze społecznością wiejską, zarówno na etapie planowania
inwestycji, jak i przygotowania do
udziału w konkursie. Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników
naszego wydziału ds. inwestycji,
powstał piękny, kolorowy i wielofunkcyjny teren rekreacyjny,
atrakcyjny dla użytkowników w
każdym wieku. Mieszkańcy z
kolei chętnie i mocno zaangażowali się w przygotowanie wizyty
komisji konkursowej w wiosce.
Przy wsparciu ze strony Strzegomskiego Centrum Kultury i
pracowników Wydziału Funduszy
Europejskich w ciekawy sposób
zaprezentowali swoją wieś i zgłoszony do konkursu obiekt. A każdy, kto widział na własne oczy plac
zabaw – wie, że jest on jednym z
najładniejszych w gminie – dodaje
zastępca burmistrza.

to
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Ka sa n a wakacje
Rozpoczęły się tak długo oczekiwane wakacje. Gmina Strzegom wspiera finansowo organizację wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży, przekazując
co roku środki finansowe na
realizację zadań publicznych
z obszaru przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym. Wysokość wsparcia w tym roku wyniosła ok. 80
tys. zł.

ZADANIE NR 1 – Organizacja wypoczynku letniego
z programem profilaktycznym
lub terapeutycznym w formach
wyjazdowych na terenie Polski
(kolonie lub obozy – minimum
4 noclegi) dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych
problemem alkoholowym, problemami narkomanii.
Stowarzyszenie UKS „Aktywna Kostrza” – 9.200,00 zł (obóz
sportowo-profilaktyczny zw. z
doskonaleniem podstawowych
elementów w piłkę nożną dla 46
dzieci i młodzieży w Poroninie,
wycieczki do Zakopanego i Energylandii w Zatorze)
Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy PSP nr 2 w
Strzegomiu – 16.000,00 zł
(12-dniowa kolonia letnia w
Kątach Rybackich nad morzem
dla 80 uczestników, wycieczki
do Gdańska)
Stowarzyszenie Wspierania
Kultury w Gminie Strzegom
– 10.200,00 zł (wyjazd na wy-

trz e b a

poczynek letni do Pobierowa dla file:///D:/65595849_5263917 wo-Handlowa w Świdnicy
51 uczestników)
98104285_76920518832669 – 20.026,80 zł (półkolonia w
32736_n.jpg Lubiechowa i na Strzegomiu dla 200 dzieci z
ZADANIE NR 2 – Orga- Zamek Książ)
programem profilaktycznym pn.
nizacja wypoczynku letniego
Koło Przyjaciół Dzieci „Co- „Transgraniczne Miasto Dzieci
z programem profilaktycznym pernicus” przy PSP nr 2 w – Strzegom 2019”)
lub terapeutycznym (półkolonie Strzegomiu – 13.350,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania
– minimum 5 dni) dla dzieci i (organizacja dwóch 5-dniowych Kultury w Gminie Strzegom
młodzieży szkolnej pozostającej turnusów dla – w sumie – 90 „Akcja” – 7.195,00 zł (półkolow mieście i na wsi w okresie uczestników; m. in. wycieczki nia dla 45-osobowej grupy dzieci
wakacyjnym, z rodzin zagrożo- do Wrocławia, Młyna Zawadka, z terenu gminy Strzegom, m. in.
nych problemem alkoholowym, Dobkowa i Świdnicy)
wycieczki do Wrocławia, piesze
problemami narkomanii.
Sudecka Izba Przemysło- wycieczki turystyczno-krajoStowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Środki finansowe przekazywane są na organizację kolonii lub
Stanowice – 2.910,00 zł (półkolonia dla 26 osób; m. in.: obozów (minimum 4 noclegi) lub na organizację półkolonii na
wyjazdy na basen do Strzegomia terenie gminy Strzegom (minimum 5 dni)
i Świebodzic, do Zagórza Śl.,

wi e dzi e ć !

Świadczenie wychowawcze 500 +
Wnioski w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres
świadczeniowy przyjmowane
są od 01 lipca 2019 r. przez
Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz
bankowości elektronicznej.

Od 01 sierpnia 2019 r. w formie
papierowej w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Strzegomiu ul. Armii
Krajowej 23 - codziennie od godz.
7.30 do godz. 15.00
W przypadku złożenia wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie
od dnia 01 lipca 2019 r. do 30
września 2019 r. , prawo do
świadczenia wychowawczego
ustala się począwszy od dnia
01 lipca 2019 r., o ile prawo do

świadczenia wychowawczego w
okresie, na który jest ustalane, nie
jest przyznane.
W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych 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 świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży
wniosek wraz z dokumentami do
dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego
świadczenia następuje do dnia
31 października 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży
wniosek wraz z dokumentami od
dnia 1 września 2019 r. do dnia 31

września 2019 r., ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata tego świadczenia
następuje do dnia 30 listopada
2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży
wniosek wraz z dokumentami
od dnia 1 października 2019 r.
do dnia 31 października 2019 r.,
ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata
tego świadczenia następuje do
dnia 31 grudnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży
wniosek wraz z dokumentami od
dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30
listopada 2019 r., ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata tego świadczenia
następuje do dnia 31 stycznia

2020 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży
wniosek wraz z dokumentami od
dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31
października 2019 r., ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego 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 faktyczny 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 związku
małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy
zastępczej;
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4. członkowi rodziny przysługuje
za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do
świadczenia wychowawczego,
chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
W przypadku gdy:
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem
sądu, jest pod opieką naprze-

mienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu
sprawowaną w porównywalnych
i powtarzających się okresach,
kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty
przysługującego za dany miesiąc
świadczenia wychowawczego.
Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego organ
właściwy przesyła na wskazany
przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku
gdy wnioskodawca nie wskaże
adresu poczty elektronicznej, ma
możliwość odebrania informacji
o przyznaniu świadczenia wychowawczego od organu właściwego. Nieodebranie informacji
o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje
wypłaty tego świadczenia.

Dzięki temu artykułowi wiele osób z regionu dowie się o zasługach ważnego medyka i jednocześnie odkrywcy. Jest on bowiem znany w całej Europie

Powrót odkrywcy „Terry Sigillaty”
Na Świdnickim Portalu Historycznym ukazał się tekst
Edmunda Szczepańskiego,
dotyczący tablicy nagrobnej
Johana Montanusa, którą
umiejscowiono w strzegomskiej Bazylice. Zachęcamy do
lektury.
Po 149 latach nieobecności
15 czerwca br. do Bazyliki
Mniejszej pw. św. Piotra i św.
Pawła w Strzegomiu powróciła

tablica nagrobna Johana Montanusa – strzegomskiego medyka
miejskiego, osobistego lekarza
cesarza Rudolfa II Habsburga
i odkrywcy słynnej w całej
Europie glinki leczniczej terra
sigillata.
Inicjatorem odtworzenia płyty
epitafijnej było Towarzystwo
Miłośników Ziemi Strzegomskiej.
Johan Montanus zmarł 11
czerwca 1604 r. Został pochowany

w kościele św. Piotra i św. Pawła
przy wejściu na chór, m.in. ze
względu na swoje zasługi dla miasta oraz głęboką wiarę katolicką.
Ówczesny historyk i kronikarz
Śląska Jakub Schickfus odnotował
to zdarzenie i umieścił treść płyty
nagrobnej Montanusa w wydanej
w 1619 r. swojej wielkiej „Kronice Śląska” („Schlesische Chronica”). Łaciński napis z greckimi
wtrąceniami wyryto w jasnej
płycie marmurowej i umiesz-

czono na miejscu spoczynku
odkrywcy. W 1870 roku podczas
wymiany posadzki w kościele,
epitafium Montanusa usunięto
ze względu na nieczytelny już
tekst, wytarty przez tysiące
stóp wiernych odwiedzających
świątynię.
Dzięki wzmiance w kronice
Jakuba Schickfusa, podającemu
dokładny tekst płyty epitafijnej
Jakuba Montanusa, udało się
odtworzyć wierną kopię napisu

z pierwotnej płyty.
Tłumaczenia na język polski
podjął się świdnicki historyk
Sobiesław Nowotny, wieloletni
przyjaciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej.
Dzięki zgodzie wyrażonej
przez konserwatora Marię Ptak
oraz ks. prałata Marka Babuśkę
- proboszcza Bazyliki Mniejszej
pw. św. Piotra i św. Pawła w
Strzegomiu, TMZS ufundowało nową tablicę epitafijną dla
odkrywcy terry sigillaty.
Została wykonana z ciemnego
granitu impali przez zakład

kamieniarski braci Jurczyków
ze Strzegomia (jej wymiary: 135
cm x 70 cm). Stosowne napisy
umieścił Bronisław Kuleba. Natomiast ostatecznego montażu
na ścianie wewnętrznej Bazyliki tuż przy wejściu na chór
dokonała grupa pracowników
firmy kamieniarskiej Ryszarda Basińskiego z Tomkowic.
Oprócz wyżej wymienionych
podziękowania należą się także
Jerzemu Krzywdzie za pomoc
organizacyjną i merytoryczną
przy realizacji tego projektu.
Edmund S. Szczepański
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- Podczas koncertu popłynęła piękna śpiewana modlitwa za nasze miasto i całą diecezję. Teraz czekamy na jej rezultaty – podkreślała koordynatorka projektu

Rozpalili serca mieszkańców
W ogrodach Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu – w Uroczystość Bożego Ciała (20.06)
– odbył się Koncert Uwielbienia „Rozpalić serca”, w
którym uczestniczyło około
tysiąc osób.

prowadziła Diakonia Effatha.
Chórem dyrygowała Jolanta
Papińska z Żarowa. W skład
chóru wchodziły osoby ze
Strzegomia, Świebodzic, Żarowa, Wałbrzycha, Pastuchowa,
Jaroszowa, Jaworzyny Śląskiej,
Łazan, Mrowin, Goczałkowa,
Mieroszowa, Krukówa, Udanina, Pożarzyska. Wśród nich
soliści: Agnieszka Lesiów,
Izabela Hola, Patrycja Świrniak, Maria Tur, Małgorzata
Rogala, Łukasz Lesiów i Remigiusz Dreczkowski.
Diakonia tańca pomagała
animować taniec uwielbienia
podczas koncertu, a poprzez
sztukę machania flagami wprowadzała klimat pełen zadumy
i piękna. Gdy na scenie trwało
uwielbienie, na terenie ogrodu
w tym czasie w strefie spowiedzi i modlitwy wstawienniczej

O godz. 18: 00 zaczęły napływać tłumy, które zostały
przywitane prezentacją dzieci
ze Scholi pw. św. Ojca Pio z
Parafii Najświętszego Zbawiciela Świata w Strzegomiu.
Następnie zaprezentowała się
Fundacja na Rzecz Pomocy
Kobietom z Międzyrzecza
Górnego, która zajmuje się
prowadzeniem Ośrodka Terapii Uzależnień Kobiet. Radosław Malinowski opowiedział
o organizacji HAART Kenya
pomagającej ludziom w Afryce, którzy padli ofiarą handlu
ludźmi. O godz. 19: 00 organizatorzy: biskup świdnicki ks.
Ignacy Dec i ks. prałat Marek
Babuśka oficjalnie otwoKoncert
rzyli Koncert Uwielbienia
został sfinansowany z
„Rozpalić Serca”. Przez
trzy godziny ze sceny
budżetu
gminy Strzegom
płynęła radosna pieśń
chwały przeplatana
z obszaru przeciwdziałania
modlitwą, cytatami z
uzależnieniom i patologiom
Pisma Świętego, przejmującym świadectwem
społecznym oraz dzięki
o. Jean de Dieu Bukuru
hojności wielu ludzi.
z Afryki i Adoracją Najświętszego Sakramentu.
Od strony muzycznej całość

ustawiała się cały czas kolejka
chętnych osób. W innej części
ogrodu funkcjonowała strefa
informacyjna, gdzie swoimi
poradami i różnymi informacjami służyli: Fundacja na
Rzecz Pomocy Kobietom z
Międzyrzecza Górnego, Radosław Malinowski – Kampania
Wolni nie wolni, przedstawiciele Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, Strzegomska
Wspólnota Odnowy w Duchu
Świętym i Krąg Biblijny. Najbardziej dynamiczna i rozentuzjazmowana była oczywiście
strefa dla dzieci.
- Koncert już minął. Piękne
jest to, że jego owoce zostały
i cały czas dojrzewają. Wielu
ludzi uzyskało niezbędne w
życiu wsparcie, dostało wskazówkę, którą drogą podążać, z

czego zrezygnować albo co w
końcu zacząć robić, żeby żyć
w pełni i szczęśliwie.
Podczas koncertu popłynęła
piękna śpiewana modlitwa
za nasze
miasto i

całą diecezję. Teraz czekamy na jej
rezultaty – podkreśla Agnieszka Lesiów, koordynator
projektu.

W Strzegomiu malarka mieszka od niedawna, ale pragnie zostać tu na dłużej. Tworzy niezwykłe dzieła

Nowa wystawa w Gross-Rosen

„Akty” Aleksandry Kuszyńskiej

W Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy można zwiedzać nową wystawę czasową
„Każda ofiara ma swoje imię”
wypożyczoną z Muzeum –
Miejsca Pamięci w Bełżcu.
Ekspozycja przybliża sylwetki deportowanych do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie od
marca do grudnia 1942 r. życie straciło ok. 500 tys. osób.
Większość przywiezionych
zginęła bez śladu, bowiem
nie sporządzano list deportacyjnych. Imiona i wizerunki

W Centr um Akt ywności
Społecznej „Karmel” w
Strzegomiu 21 czerwca br.
obył się wernisaż wystawy
malarstwa Aleksandry Kuszyńskiej pt. „Akty”.
Artystka jest absolwentką
Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Łodzi. Wspomniana Ł ódź to d la pani
Aleksandry miasto rodzinne,
w którym rozpoczynała swoją
przygodę ze sztuką. W Strzegomiu malarka mieszka od

niedawna, ale pragnie zostać
tu na dłużej. O swoich pracach mówi niewiele. Pozwala,
by do widzów przemawiały
barwne i bardzo emocjonalne
płótna w tematyce piękna i
nagości wykonane techniką
olejną.
Aleksandra Kuszyńska maluje w zaciszu domowym, a
inspiracją dla twórczości jest
jej mąż.
- Tylko z emocji można
tworzyć, a intensywniej z miłości. Jestem szczęśliwa, stąd
ta wystawa mówi artystka.
Pozostaje tylko wspomnieć,
że uroczyste otwarcie wystawy
zgromadziło wyjątkowo dużą
liczbę widzów, a obrazy można
oglądać do końca lipca br. w
godzinach pracy obiektu.
tekst i foto: InfoStrzegom

niektórych zachowały się we
fragmentach dokumentów i
pamięci garstki ludzi ocalałych, którzy stali się jedynymi
depozytariuszami wiedzy o
unicestwionym świecie.
To dzięki ich świadectwom
możemy przywracać naszej
pamięci losy skazanych na
śmierć i zapomnienie. Po
raz pier wsz y na wystawie
zaprezentowano w całości
listy pisane na krótko przed
wywiezieniem do obozu.

Wystawa będzie prezentowana
do 31 lipca 2019 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

WSIE
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Organizatorzy festynu zadbali o liczne atrakcje dla uczestników imprezy, a szczególnie dla dzieci. Nikt nie mógł narzekać na nudę

Festyn świętojański w Jaroszowie

W niedzielne popołudnie 23
czerwca br. Stowarzyszenie
„Razem dla Jaroszowa”, Duszpasterstwo oraz Rada Parafialna
w Jaroszowie, we współpracy ze
Strzegomskim Centrum Kultury i wieloma wolontariuszami,
zorganizowali na terenie Osiedla
Spółdzielczego w Jaroszowie „V
Świętojański Festyn Parafialny”
z elementami profilaktyki uzależnień.

ci: dmuchane zamki, ślizgawki, zabawki, malowanie twarzy,
stoiska ze słodkościami, stoiska
ze słodkimi wypiekami, wiktuałami przygotowanymi przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Morwa Biała” z Jaroszowa, Koła
Gospodyń Wiejskich z Ruska,
gospodyń z Mikoszowej i Mielęcina, lody, popcorn, frytki, dania
z grilla, sportowy tor przeszkód
z atrakcyjnymi nagrodami oraz
konkursy - na najpyszniejsze
ciasto świętojańskie oraz najpiękniejszy wianek świętojański. Było
również stoisko profilaktyczne z
ulotkami dotyczącymi profilaktyki
uzależnień (alkohol, narkomania i
nikotyna).
Oprócz głównych organizatorów w organizację festynu włączyło się wielu sponsorów, ofiarodawców i ludzi dobrej woli. Pozyskane
sprzęty AGD, rower, urządzenia
elektroniczne, zabawki, słodycze,
talony do salonów kosmetycznych,
można było wygrać w przygotowanych przez organizatorów
konkursach. W tym roku odbył
się również konkurs wiedzy, zorganizowany przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Świebodzicach,
która obchodzi w tym roku piękny
jubileusz 60-lecia swojej działalności, a na cześć „zacnej Jubilatki”
zebrani zaśpiewali tradycyjne
„Sto lat”.

Piękna letnia pogoda, która
towarzyszyła przez cały dzień, nie
zawiodła oczekiwań organizatorów i uczestników tej wyjątkowej
plenerowej imprezy. Sześciogodzinny program festynu wypełniły liczne konkursy i konkurencje
sportowo-rekreacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, promujące zdrowy styl życia wolny od
jakichkolwiek uzależnień, występy
zespołu muzycznego „ŚLAD” ze
Strzegomia, scholi „Emaus” oraz
zespołu „EX-BOYS”z Jaroszowa,
świadectwa dotyczące uzależnień
(goście ze Strzegomia i Międzyrzecza), prezentacje, pojedynki,
gry i zabawy rycerskie prowadzone przez Bractwo Rycerskie
Joannitów Strzegomskich, pokazy
Związku Strzeleckiego oddział
Strzegom, a także prezentacja
wozu bojowego przez druhów
strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jaroszowie.
Organizatorzy festynu zadbali
- Festyn zakończył się o godz.
o liczne atrakcje dla uczestników 21.00 wypuszczeniem gołębi
imprezy, a szczególnie dla dzie- hodowlanych, wystrzeleniem kon-

Pyszna zabawa w Olszanach

Boisko sportowe w Olszanach
jest świetnym miejscem do organizowania imprez plenerowych. 8
czerwca br. odbył się tam „Turniej
Wsi Olszany-Granica”połączony
ze „Świętem mieszkańca wsi
Olszany”.
Do Olszan przyjechali goście
z sąsiedniej wsi, na czele z panią
sołtys i radą sołecką. Gospodarze
przygotowali bogaty program dla
wszystkich: dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Dzieci mogły do woli korzystać
ze zjeżdżalni, puszczać bańki mydlane czy przyozdabiać buzie kwiatkami, motylami i różnymi innymi
malowidłami. Były zachwycone.
Instuktorka zumby - pani Marta
razem z koleżankami z zumbowego teamu porwały dzieci i dorosłych do żywiołowego tańca.
Talenty muzyczne i wokalne
zaprezentował młodzieżowy zespół „Quattore”ze Strzegomia. Na
niebie - nad boiskiem - samolot

Wilga wyczyniał różne ewolucje,
ale także zrzucał skoczków spadochronowych. Olszańscy strażacy
zaprezentowali swoje zdolności
bojowe, a prysznic ze strażackiego węża przyjemnie ochłodził
powietrze i niektórych chętnych.
Nie obyło się bez tradycyjnych
konkursów i rywalizacji sportowej. Konkurs ciast, przeciąganie
liny i inne zabawne konkurencje
wzbudzały wiele emocji. Fani motoryzacji mogli podziwiać stare samochody. Nie brakowało również
atrakcji kulinarnych. Różnorodne
ciasta, grochówka dla każdego,
bigos, frytki, pierogi, pajda ze
smalcem i ogórkiem małosolnym,
i oczywiście przysmaki z grilla. Na
koniec tańce do białego rana.
Warto dodać, że porządku podczas festynu strzegły dwie panie
siłujące się na rękę. Manekiny były
uderzająco podobne do sołtysek z
Olszan i Granicy.

fetti oraz wspólną modlitwą.
Już dziś zapraszamy wszystkich państwa do Jaroszowa
na kolejny festyn świętojański
w przyszłym roku –
podkreślają organizatorzy.
red
foto:
Renata
Dziurla

Po fantastycznej zabawie dzieci udały się na poczęstunek ufundowany przez Radę Sołecką

„Dzień Dziecka” w Goczałkowie
Dzień Dziecka, na któr y
szczególnie czekają najmłodsi, nieodłącznie wiąże się z
obdarowywaniem milusińskich prezentami. Z tej okazji
9 czerwca br. Rada Sołecka
wsi Goczałków we współpracy ze szkołą podstawową w
Goczałkowie zorganizowała
dla dzieci imprezę plenerową,
która obfitowała w mnóstwo
atrakcji.

Jedną z nich był niezwykły
spektakl teatralny zatytułowany „Podróż po krainie bajek” w
wykonaniu aktorów - amatorów. Grupa teatralna, w skład
której weszli przedstawiciele
wielu instytucji lokalnych:
red Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców, Rady Sołeckiej,
Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz Grupy Rekonstrukcji
Historycznej, rozśpiewanym,
magicznym pociągiem zabrała
młodych widzów w podróż po

krainie fantazji i marzeń. Przy
okazji zabawy przedsięwzięcie
miało również walor edukacyjny, ponieważ promowało
czytelnictwo oraz rozbudzało
dziecięcą kreatywność i wyobraźnię.
Po emocjonującej, fantastycznej przygodzie wszystkie

dzieci udały się na pyszny poczęstunek ufundowany przez
Radę Sołecką. - Po nim na
maluchy czekały inne przyjemności – gry, zabawy i kolorowe

dmuchańce. Oczywiście dzieci
miały wszystko za darmo –
informuje sołtys Goczałkowa
i radny Krzysztof Grondowski.
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Podczas czterech dni zawodów rozegrano łącznie 12 międzynarodowych i krajowych konkursów. Startowało ponad 400 koni z 22 krajów

Niemcy najlepsi w Strzegomiu
Reprezentanci Niemiec zdeklasowali rywali w rozegranej
w Strzegomiu trzeciej rundzie
Pucharu Narodów w WKKW,
wygrywając konkurencję zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i indywidualnej. Na
drugim miejscu uplasowali
się Brytyjczycy, a na trzecim
Holendrzy.

Niemiecki team prowadzenie
objął już po ujeżdżeniu i utrzymał je do końca rywalizacji.
Najlepszy wynik w drużynie i
zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej wywalczył Michael
Jung na 11-letnim fischerChipmunk FRH. Druga lokata po
ujeżdżeniu, a następnie czysty
cross z niewielkim spóźnieniem
i bezbłędny parkur zagwarantowały mu pierwsze miejsce na
podium. - Jestem bardzo zadowolony z mojego przejazdu. FisherChipmunk to świetny koń.

Pogoda nie sprzyjała, ale na
parkurze był skoncentrowany i
świetny do jazdy, jak zwykle.
Na drugie, z trzeciego miejsca
po crossie awansował Brytyjczyk
Ben Hobday na Shadow Man.
Trzecią lokatę objął zawodnik
z Niemiec Andreas Dibowski
na klaczy FRH Corrida. Lidera
konkursu po ujeżdżeniu, Tima
Lipsa dosiadającego konia Bayro,
6 sekundowe spóźnienie na crossie kosztowało utratę pierwszej
pozycji, a jedna zrzutka na parkurze pozbawiła go miejsca na
podium. Holender ostatecznie
zakończył rywalizację na czwartym miejscu.
Polacy po niezbyt udanych występach podczas ujeżdżenia, po
crossie awansowali z ósmej na
piątą pozycję i utrzymali ją
do końca rozgrywki.
Najlepszy wynik w
drużynie uzyskał
Jan Kamiński na

Seniorze, koniu polskiej hodowli.
Zawodnik zaliczył trzy zrzutki
na parkurze i z 22. miejsca po
crossie ukończył konkurs z 25.
lokatą w stawce 55 zawodników
w klasyfikacji indywidualnej.
W konkursie rywalizowało
osiem reprezentacji narodowych.
Dla wielu z nich stawka była
bardzo wysoka. Uzyskanie dobrej
lokaty w klasyfikacji całego cyklu
pucharowego, to szansa na awans
do Igrzysk Olimpijskich w Tokio
dla ekip, które nie mają jeszcze
kwalifikacji.
Niedzielna konkurencja skoków przez przeszkody wyłoniła
także zwycięzców konkursów
w długim formacie. W CCI4*
-L, najtrudniejszej rywalizacji
rozgrywanej na hipodromie
w Morawie,
podczas której
z awodnic y
walczyli
o

kwalifikacje na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Luhmühlen
oraz przyszłoroczne Igrzyska w
Tokio, wygrał Yoshiaki Oiwa

Zwycięzcy
krajowych:

klas

· CNC2*: Mariusz Kleniuk
i Soplica, Polska
· CNC1*: Lisa Hopster i
Rousseaus Mademoiselle, Niemcy
· CNC L: Weronika Król i
Greenline, Polska
· CNC LL: Milena Pelc i
Enjoy, Polska

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

Kolejne mecze w tym sezonie: Unia – Unia Bogaczowice 1:2, Górnik Nowe Kolejne mecze w tym sezonie:
Miasto Wałbrzych – Unia 2:3, Unia – KS Walim 3:2, Podgórze Wałbrzych - Herbapol Błyskawica Kalno - AKS II Strzegom 1:3, AKS II – Nysa Kłaczyna 1:3
2:2, Górnik II Wałbrzych – Herbapol 5:3, Herbapol – Błękitni Słotwina 3:0
MKS II Szczawno Zdrój – Sokół 6:3, Sokół – Zieloni Mokrzeszów 3:1
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Orzeł Lubawka

30

75

2. Victoria Świebodzice

30

3. Herbapol Stanowice

Poz. Klub

Oto zwycięzcy konkursów międzynarodowych w „krótkich
gwiazdkach” i klasie
Intro:
CCI3*-S: Michael Jung i Wild
Wave, Niemcy
CCI2*-S: Dirk Schrade i Dajara
4, Niemcy
CCI1* Intro: Clemens Croy i
Sarah Bernhardt K, Austria

W „trzech długich gwiazdkach” najlepsza była zawodniczka
ze Szwajcarii Brigitte Peterhans
na Grecvol de Lully, a konkurs
„dwóch długich gwiazdek” wygrała Karin Donckers z Belgii
na koniu Ludique du Cœur des
Collines.
W niedzielę rozegrano także
próby terenowe konkursów w
krótkim formacie i w konkursach
krajowych.
Wyniki on-line: http://results.
strzegomhorsetrials.pl
zdjęcie: Leszek Wójcik/
LOTTO Strzegom Horse
Trials

Puchar Narodów klasyfikacja:
1. Niemcy - 90,40 pkt
2. Wielka Brytania - 122,50
pkt
3. Holandia - 146,70 pkt
….
5. Polska - 195,10 pkt

Cennik basenów letnich

W YN I K I P I Ł K A R S K I E
Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Unia Jaroszów, Herbapol Stanowice)

dosiadający konia Bart L JRA. Japończyk po czysto przejechanym
crossie awansował z drugiego
miejsca po ujeżdżeniu na pozycję
lidera, i nawet niewielkie przekroczenie normy czasu na parkurze
nie pozbawiło go najwyższego
miejsca na podium. – Mój koń,
mimo że jest zmęczony pogodą,
skakał dziś bardzo dobrze. Parkur
skończyliśmy tylko z punktami
karnymi za czas. Jestem z niego
bardzo zadowolony.
Drugą i trzecią lokatę objęły
reprezentantki Szwecji, kolejno
Jonna Britse na klaczy Quattrino oraz Ebba Adnervik na koniu
Chippieh.

Mecze

Punkty

1. Zieloni Mrowiny

26

70

67

2. LKS Marcinowice

26

62

30

66

3. MKS II Szczawno Zdrój

26

54

4. Górnik II Wałbrzych

30

54

4. Sokół Kostrza

26

50

5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

30

53

5. Nysa Kłaczyna

26

44

6. Darbor Bolesławice

30

50

6. Zieloni Mokrzeszów

26

39

7. KS Walim

30

46

7. AKS II Strzegom

26

38

8. Włókniarz Głuszyca

30

46

8. Zryw Łażany

26

38

9. Sudety Dziećmorowice

30

35

9. LKS Piotrowice Świdnickie

26

32

10. Zagłębie Wałbrzych

30

32

10. Błyskawica Kalno

26

31

11. Błękitni Słotwina

30

30

11. Płomień Dobromierz

26

31

12. Czarni Wałbrzych

30

27

12. Tęcza Bolesławice

26

22

13. Unia Bogaczowice

30

26

13. Grom Panków

26

15

14. Unia Jaroszów

30

26

14. Huragan Olszany

26

1

15. Podgórze Wałbrzych

30

25

16. Iskra Witków Śląski

30

23

Huragan Olszany wycofał się z rozgrywek
po rundzie jesiennej.

źródło: www.90minut.pl

Imprezy międzynarodowe w gminie Strzegom

Rywalizowali w III Strzegom Cup 2019
Obiekty sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu
były w dniach 22-23 czerwca br. areną Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego III Strzegom Cup 2019, w którym uczestniczyli
zawodnicy U-12, U-14 i U-16. W zawodach - oprócz polskich
zespołów - wzięły udział drużyny z Ukrainy (m. in. z Podhajec,
Winnicy i Odessy) oraz czeskich Horic. Turniej odbywał się
pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, marszałka
województwa dolnośląskiego, starosty powiatu świdnickiego i
burmistrza Strzegomia. Organizatorami byli: AKS Strzegom
oraz OSiR Strzegom.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego piłkarskiego
święta w Strzegomiu.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

11

12

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

zmiany w gminie Strzegom

5 lipca 2019

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI
LOKALI I NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY
W ZWIĄZKU Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W STRZEGOMIU SP. Z O.O NIE BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUG
ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI GMINY STRZEGOM.

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

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

