
Prace na 
ul. Konopnickiej
Przebudowa ul. Konopnic-
kiej w  Strzegomiu, która 
stała się konieczna z uwagi 
na skomunikowanie nowo 
budowanego osiedla do-
mów szeregowych, w końcu 
zaczyna być widoczna. Co 
do tej pory wykonano?
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Często zdarza się, że właści-
ciele posesji decydują się na 
nielegalne odprowadzenie 
wód opadowych do kanaliza-
cji deszczowej lub sanitarnej 
tak jak np. ostatnio w Tom-
kowicach. Tego typu praktyki 
powodują dodatkowe koszty 
dla instytucji sprawujących 
pieczę nad siecią deszczową 
lub sanitarną, a  dodatko-
wo przy naprawdę dużych 
opadach, a  do takich do-
szło w ubiegły piątek (1.07), 
zwiększają ryzyko przeciąże-
nia i uszkodzenia sieci.

Wodę opadową należy za-
gospodarować na własnym 
terenie nieutwardzonym, do 

studni chłonnych lub zbior-
ników retencyjnych zlokali-
zowanych na terenie własnej 
nieruchomości. Retencja to 
gromadzenie zasobów wod-
nych i  ich długotrwałe prze-
chowywanie w celu jej odpo-
wiedniego gospodarowania 
i oszczędności. – Do retencji 
przydomowej w gminie Strze-
gom zachęcał m.in. program 
„Moja Woda”, który zakładał 
dofinansowanie wynoszące 
nawet 5 tys. zł z Wojewódz-
kiego Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu na wybudowa-
nie przydomowych instalacji, 
umożliwiających zatrzymanie 

tzw. deszczówki. Założeniem 
programu było m.in. zapo-
bieganie skutkom suszy, po-
przez zagospodarowanie wód 
opadowych oraz roztopowych 
np. do podlewania ogrodów – 
podkreśla Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. 

Warto podkreślić, że gmina 
Strzegom nie wyraża zgody na 
podłączenie się do kanalizacji 
deszczowej sklepom o  dużej 
powierzchni, fabrykom i  in-
nym instytucjom. Każda taka 
placówka musi mieć własne 
zbiorniki gromadzące wodę. 
Nie dotyczy to ścisłej zabudo-
wy w centrum miasta. 

Strzegomski samorząd zapo-
wiada kontrole posesji – szcze-
gólnie na terenie sołectw – pod 
kątem nielegalnych podłączeń, 
za co może grozić kara grzyw-
ny. A za odprowadzanie wody 
deszczowej na drogę publiczną 
również można zostać pocią-
gniętym do odpowiedzialności.

red

Do retencji przydomowej zachęcał m.in. program „Moja Woda”

Właściciele nieruchomości nie mogą bez zgody gminy odprowadzać wód opadowych pochodzą-
cych ze swoich posesji na drogę lub wprowadzać do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, a tym 
bardziej sanitarnej. Strzegomski samorząd zapowiada kontrole posesji – szczególnie na terenie 
sołectw – pod kątem nielegalnych podłączeń, za co może grozić kara grzywny.

W SKRÓCIE: W SKRÓCIE:

 Skorzystaj z aplikacji „Kiedy przyjedzie” 

„Kostrzanie” podbili Kielce 

Dostępna jest już aplikacja „Kiedy Przyjedzie”, 
która znacząco ułatwi korzystanie ze Strzegom-
skiej Komunikacji Publicznej. 
Znajdziemy w  niej aktualne rozkłady jazdy, 
sprawdzimy, za ile minut na wybranym przez 
nas przystanku pojawi się autobus i  w  jakim 
kierunku nim pojedziemy, co pozwoli być nam 
na bieżąco z  występującymi utrudnieniami 
w podróży. 
Z  aplikacji skorzystać można poprzez po-
branie jej na telefon lub też poprzez stronę 
internetową. Wystarczy w przeglądarce wpisać: 
www.strzegom.kiedyprzyjedzie.pl
Zachęcamy do pobierania i  testowania 
aplikacji!

Nasz zespół folklorystyczny reprezentował Polskie Radio Wroc-
ław w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Ludowej pn. „Jawor 
u źródeł kultury” już po raz 9. na żywo. Tym razem poprzez wóz 
transmisyjny Radia Wrocław, który był w Kielcach.

W nuMERzE:

Trwają letnie 
szaleństwa wodne 
Pogoda w  ostatnich tygo-
dniach nas rozpieszczała, 
nic więc dziwnego, że strze-
gomski kompleks basenów 
otwartych dosłownie pękał 
w szwach. Miejmy nadzieję, 
że taka piękna aura utrzyma 
się do końca wakacji. 
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Wyróżnienie 
dla profesora
Prof. Jan Chmura 25 czerw-
ca został odznaczony tytu-
łem „Honorowy Obywatel 
Gminy Dąbrowa Tarnow-
ska”. W uroczystości nada-
nia tego ważnego odzna-
czenia nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli strzegom-
skiego samorządu.
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29 czerwca to data ważna nie tylko dla Parafii pw. śś. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Strzegomiu, ale też dla całego miasta, 
któremu od 10 lat patronują święci apostołowie. W tym dniu 
w Bazylice Mniejszej odprawiono mszę św. odpustową, a bp 
świdnicki Marek Mendyk udzielił strzegomskiej młodzieży 
sakramentu bierzmowania.

W ostatnich tygodniach nowo wybrany zarząd Amatorskiego Klu-
bu Sportowego w Strzegomiu na czele z prezesem Przemysławem 
Stempniewiczem podjął wiele ważnych decyzji, które będą rzuto-
wały nie tylko na grę seniorów sekcji piłkarskiej w nadchodzącym 
sezonie 2022/23, ale też na zespoły z innych kategorii wiekowych.

Zakończyły się prace związane z remontem budynku kaplicy na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu. Od 
5 lipca wznowiono tam ceremonie pogrzebowe naszych miesz-
kańców. Prace modernizacyjne udało się skończyć nieco wcze-
śniej, bowiem pierwotny termin ustalono na koniec sierpnia br.

Święto patronów Strzegomia  str. 2

Duże zmiany w AKS-ie  str. 10

Kaplica już gotowa  str. 3

STRzEgoM
gminne Wiadomości

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 244; 8.07.2022 r. Następne wydanie: 22.07.2022 r. rok Xi iSSN 2299 – 579X. 

nie dla nielegalnych podłączeń do deszczówki! 

Prosimy naszych mieszkańców o  informowanie o  nieczyn-
nych studzienkach deszczowych, dzwoniąc do Wydziału 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu – 
nr telefonu 74 856 05 31.

Zdjęcie poglądowe 
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grill z seniorami

29 czer wca to data ważna 
nie tylko dla Parafii pw. śś. 
Apostołów Piotra i  Pawła 
w Strzegomiu, ale też dla ca-
łego miasta, któremu od 10 lat 
patronują święci apostołowie.

W tym dniu w Bazylice Mniej-
szej odprawiono mszę św. 
odpustową, a  bp świdnic-
ki Marek Mendyk udzie-
lił strzegomskiej młodzieży 
sakramentu bierzmowania. 
W  trakcie uroczystości bur-
mistrz Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta wręczył biskupowi 
okolicznościowy medal z oka-
zji 780-lecia nadania praw 
miejskich dla Strzegomia. 

Warto jeszcze podkreślić, 
że podczas mszy św. uroczy-
ście wprowadzono do bazy-
liki relikwie św. Pawła wraz 
z  relikwiarzem, które prze-
kazał parafii niestrudzony 
badacz Ziemi Strzegomskiej 
– Krzysztof Kaszub. Relikwie 

zostały zakupione przez niego 
z  odpowiednim certyfikatem 
autentyczności i  pochodzą 
prawdopodobnie z  jednego 
z  kościołów likwidowanych 
w Europie Zachodniej. 

red

Podczas mszy św. uroczyście wprowadzono do bazyliki relikwie św. Pawła wraz z relikwiarzem, które przekazał parafii Krzysztof Kaszub

Święto patronów Strzegomia

Dokładnie w  tym samym 
dniu zmarł także wieloletni 
organista w tej parafii Andrzej 
Falkiewicz.

red

Strzegomska spółka Wodociągi i  Kanalizacja 
z uwagi na fale upałów rozmieściła na terenie Strze-
gomia dwie kurtyny wodne, którymi można się 
schłodzić w upalne dni. 

Jedna kurtyna znajduje się na strzegomskim Ryn-
ku na fontannach, natomiast drugą ustawiono na 
ul. Paderewskiego.

– Woda, z której zasilane są kurtyny, pochodzi z sie-
ci miejskiej i spełnia wszelkie normy i wytyczne mi-
nistra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. Zachęcamy do korzystania 
z orzeźwiającej mgiełki. Przy okazji, należy zachować 
szczególną uwagę na wysokie temperatury – podkre-
śla Dorota Borkowska, prezes strzegomskiej spółki. 

red

To już dwa lata…

Chronią przed upałami

Ks. Marek był przyjacielem strzegomian, dobrym i wrażliwym pasterzem Woda, z której zasilane są kurtyny pochodzi z sieci miejskiej i spełnia normy

W czwartek 30 czerwca minę-
ły dwa lata od śmierci nieodża-
łowanego ks. kanonika Mar-
ka Żmudy, proboszcza Para-
fii pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata i  Matki Boskiej 
Szkaplerznej z  Góry Karmel 
w  Strzegomiu, Honorowego 
Obywatela Strzegomia, ka-
pelana branży kamieniarskiej 
i wielkiego kibica sportowego. 

Władze Strzegomia spotkały się ostatnio z członkami Związku Emerytów i Rencistów 
w Centrum Aktywności Społecznej „KARMEL” w Strzegomiu. – Odbyliśmy wiele cieka-
wych rozmów z naszymi seniorami, był również grill – informują burmistrzowie w swoich 
mediach społecznościowych. 
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jak pracuje oPS?
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Strzegomiu w  okresie od 
1 lipca do 31 sierpnia będzie 
otwarty w  godzinach od 7:00 
do 15:00. 

Do tej pory zostały wykonane 
prace, których nie widać gołym 
okiem, a które wymagają dużych 
nakładów zarówno roboczych, 
jak i  finansowych. Droga zo-
stała wyposażona w niezbędną 
infrastrukturę: sieć wodocią-
gową, kanalizacyjną oraz desz-
czową oraz zostały wykonane 

przyłącza wody i kanalizacji dla 
wszystkich przylegających dzia-
łek – do granicy działki będącej 
własnością gminy. 

– Z uwagi na trudne warunki 
doszło do wymiany gruntu 
pod warstwami konstrukcyj-
nymi drogi. Obecnie wykona-
no stabilizację cementową na 

powierzchni projektowanych 
parkingów przylegających do 
drogi od strony nowego osiedla. 
Rozpoczęto także prace związa-
ne z korytowaniem pod warstwy 
konstrukcyjne drogi – informuje 
Urszula Gorzel, zastępca na-
czelnika Wydziału Inwesty-
cji i  Zamówień Publicznych 
w UM w Strzegomiu. – Nowa 
droga zostanie wykonana w na-
wierzchni z  kostki granitowej, 

z  jednostronnym chodnikiem 
z  kostki betonowej. Zostanie 
wyposażona w oświetlenie dro-
gowe i 85 miejsc parkingowych, 
w  tym 2 dla osób niepełno-
sprawnych. Projektowany ruch 
drogowy – dwukierunkowy – 
dodaje Urszula Gorzel.

Zakończenie inwestycji zgod-
nie z  zawartą z  wykonawcą 
umową jest planowane do koń-
ca września tego roku.

Prace modernizacyjne udało 
się skończyć nieco wcze-
śnie j , bowiem pier wotny 
termin ustalono na koniec 

sierpnia br. Przypomnijmy, 
że w trakcie remontu pogrze-
by odbywały się w  kościele 
pw. św. Jadwigi. 

W  ramach inwestycji wy-
konano remont zewnętrzny 
i wewnętrzny budynku kaplicy. 
Zakres robót budowlanych 
obejmował m.in.: roboty roz-
biórkowe, renowację i  mon-
taż nowej stolarki okiennej 

i drzwiowej wewnętrznej i  ze-
wnętrznej, remont dachu, re-
mont elewacji, montaż oświe-
tlenia zewnętrznego, roboty 
instalacyjne wewnętrzne i  ze-
wnętrzne, montaż parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych, 

odtworzenie i  wykonanie no-
wej opaski z kostki granitowej, 
a także remont pomieszczeń.

Zadanie było dofinansowane 
ze środków Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 dla 

jednostek samorządu teryto-
rialnego w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie ok. 1,199 mln zł i jest 
to całkowity koszt inwestycji.

red

AKtUAlNOŚCi

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

Poza wymienionymi godzinami dyżur jest pełniony w Świdnicy 
zgodnie z harmonogramem.

LIPIEC 2022
Data pełnienia 

dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 9.07 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

10.07–16.07 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

17.07–23.07 Vademecum Rynek 44 tel. 74 855 52 06

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZąDOWEgO FuNDuSZu
INWEStycjI lOKAlNych

Remont budynku kaplicy na cmentarzu
komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu
d o f i n a n s o w a n i e  1 199 788,75 zł
c A ł K O W I t A  W A R t O Ś ć  1 199 788,75 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZąDOWEgO FuNDuSZu
INWEStycjI lOKAlNych

Przebudowa drogi gminnej  
ul. Konopnickiej w Strzegomiu

d o f i n a n s o w a n i e  1 500 000 zł
c A ł K O W I t A  W A R t O Ś ć  I N W E S t y c j I  2 355 450 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZąDOWEgO FuNDuSZu
INWEStycjI lOKAlNych

Modernizacja domu pogrzebowego 
na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu
d o f i n a n s o w a n i e  1 516 277,25 zł
c A ł K O W I t A  W A R t O Ś ć  1 525 750,22 zł

Pociągi rozpoczęły swoje kursy 
w  niedzielę 12 czerwca. Od-
jazd z  naszej stacji następuje 
o godz. 5:36, a we Wrocławiu jest 
o godz. 7:22. Z Wrocławia pociąg 
wyrusza o godz. 16:31, a w na-
szym mieście jest o godz. 18:09.

– Niezmiernie się cieszę 
z  bezpośrednich kursów do 
Wrocławia. Jest to szczególnie 
ważne dla osób pracujących 

i studentów. Teraz sytuacja ule-
gnie zdecydowanej poprawie – 
zaznacza burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta. 

Na trasie Strzegom – Wrocław 
znajdą się m.in. takie przystanki 
jak: Jaworzyna Śl., Świdnica 
Miasto, Marcinowice Świdnickie, 
Sobótka, Kobierzyce, Bielany 
Wrocławskie, Wrocław Partynice 
i Wrocław Wojszyce.

Pociągiem do Wrocławia i z powrotem – bez przesiadki!
Po wielu latach przerwy nasi mieszkańcy mogą bezpośrednio – bez żadnej przesiadki – podró-
żować pociągiem do stolicy Dolnego Śląska, czyli Wrocławia i później wrócić do Strzegomia. 

Aktualnie odbywa się również remont domu pogrzebowego na ul. Olszowej. Ostatnio wymieniono dach i elewację. Planowany 
termin zakończenia to listopad br. Zadanie jest także dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jed-
nostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ok. 1,51 mln zł. Planowany 
koszt robót: ok. 1,52 mln zł.

Kasa Ośrodka Pomocy 
Społecznej jest otwarta 
w godzinach od 10:30 
do 13:30.

Kaplica już gotowa
Remont kaplicy w całości został sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Koszt inwestycji to niemal 1 mln 200 tys. zł 

Do tej pory zostały wykonane prace, których nie widać gołym okiem, a które wymagają dużych nakładów zarówno roboczych, jak i finansowych

Przebudowa ul. Konopnickiej w Strzegomiu, która stała się ko-
nieczna z uwagi na skomunikowanie nowo budowanego osiedla 
domów szeregowych, w końcu zaczyna być widoczna.

Prace na ul. Konopnickiej

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania 
wynosi ok. 2,355 mln zł, dofinansowanie – 1,5 mln zł.

Zakończyły się prace związane z  remontem budynku kapli-
cy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzego-
miu. Od 5 lipca wznowiono tam ceremonie pogrzebowe na-
szych mieszkańców. 
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Wydarzenie odbyło się na 
terenie ogrodu parafii i zinte-
growało lokalną społeczność. 
Program imprezy ukierunko-
wany był przede wszystkim 
na propagowanie profilak-
tyki uzależnień, jak również 
zapewnienie uczestnikom 
dobrej zabawy. 

Festyn miał charakter pro-
filaktyczny, był imprezą bez-
używkową, w  czasie której 
zorganizowano konkursy, 
quizy, gry, turnieje propagu-
jące idee życia bez alkoholu 
i innych używek, a także za-
chęcały do zdrowego i spor-
towego stylu życia. 

Młodzi mieszkańcy naszego 
miasta mieli możliwość wy-
stąpić na scenie, prezentując 
szerokiej publiczności swoje 
umiejętności  ar tystyczne. 
Gwiazdą muzyczną imprezy 
był Mietek Szcześniak.

Przy współpracy ze stra-
żą pożarną zorganizowano 
również zajęcia udzielania 
pierwszej pomocy. 

red

Program imprezy przede wszystkim propagował profilaktykę uzależnień, jak również zapewnił uczestnikom dobrą zabawę

rzymskokatolicka Parafia pw. śś. Apostołów Piotra i  Pawła 
w Strzegomiu 26 czerwca zorganizowała „Festyn profilaktycz-
ny Na zdrowie 2022” o charakterze kulturalno-artystycznym.

Festyn profilaktyczny przy bazylice

Zadanie dofinansowane 
było ze środków gminy 
Strzegom w wys. 15 tys. zł 
w ramach otwartego 
konkursu ofert.

uwaga! zmiana 
organizacji ruchu
Informujemy, że w  związ-
ku z  pracami dot. wykona-
nia kanalizacji deszczowej na 
ul. Parkowej – od skrzyżowania 
z  ul. Konopnickiej do skrzy-
żowania z  ul. Dolną, została 
zmieniona organizacja ruchu na 
ul. Dolnej i ul. Parkowej. 

W związku z  tym zamknię-
ty jest odcinek ul. Parkowej 
od przejazdu kolejowego do 
ul.  Dolnej. Obecny etap za-
mknięcia drogi planowany jest 
do końca lipca. Kolejne za-
mknięcie nastąpi we wrześniu, 
gdy wykonawca będzie wyko-
nywał odtworzenie nawierzchni 
bitumicznej na drodze. 
Za utrudnienia przepraszamy.

W naszym mieście działają dwie 
grupy Anonimowych Alkoho-
lików. Obie prowadzą mityngi 
w  Domu Parafialnym przy 
Placu św. Jana Pawła II 10. Po-
znajmy bliżej tę wspólnotę. Na 
jakich zasadach działa? Gdzie 
można się zgłosić po pomoc? 
Jak wyglądają spotkania?

Wspólnota AA jest dobrowol-
ną, nieformalną społecznością 
samopomocową, której celem 
dla każdego uczestnika jest 
utrzymanie trzeźwości własnej 
i wspomaganie innego uzależ-
nionego w jej osiągnięciu. 

Definicję wspólnoty najpro-
ściej określa preambuła AA: 
„Anonimowi Alkoholicy są 
wspólnotą mężczyzn i  kobiet, 
którzy dzielą się nawzajem do-
świadczeniem, siłą i nadzieją, aby 
rozwiązać swój wspólny problem 
i  pomagać innym w  wyzdro-
wieniu z alkoholizmu. Jedynym 
warunkiem uczestnictwa we 
wspólnocie jest chęć zaprzesta-
nia picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy sa-
mowystarczalni poprzez własne 
dobrowolne datki. Wspólnota 
AA nie jest związana z  żadną 
sektą, wyznaniem, działalnością 
polityczną, organizacją czy insty-
tucją. Nie angażuje się w żadne 
publiczne polemiki. Nie popiera 
ani nie zwalcza żadnych poglą-
dów. Naszym podstawowym 
celem jest trwać w  trzeźwości 
i pomagać innym alkoholikom 
w jej osiągnięciu”.

Wspólnota AA skupia na 
całym świecie ok. 3 milio-
nów zdrowiejących i  wyzdro-
wiałych alkoholików – kobiet 

i mężczyzn w ponad 180 krajach 
świata, którzy spotykają się na 
mityngach AA organizowanych 
przez ok. 120 tysięcy grup AA. 
W  Polsce wspólnota istnieje 
od 1974 r., obecnie w  ponad 
2,5 tys. grup AA trzeźwieje 
ponad 40 tys. Polaków.

Podstawową formą działalno-
ści każdej grupy AA jest mityng. 
Jest to spotkanie trzeźwiejących 
alkoholików, trwające z  reguły 
ok. 1–2 godzin, podczas którego 
alkoholicy dzielą się wiedzą i do-
świadczeniem na swojej drodze 
ze zdrowienia z  alkoholizmu. 
Mówiąc prościej – wypowiadają 
się, rozmawiają na najróżniejsze 
tematy związane z  chorobą 
alkoholową: jak rozwijać się, jak 
być coraz lepszym człowiekiem, 
jak nie cierpieć i  radzić sobie 
z problemami życia codziennego 
bez potrzeby używania alkoholu. 

Program zdrowienia AA 
oparty jest na 12 Krokach AA 
– zasadach rozwoju duchowego, 
a m.in. stosunki ze światem ze-
wnętrznym reguluje 12 Tradycji 
AA. W  Strzegomiu istnieją 
dwie grupy AA – obie prowadzą 
mityngi w Domu Parafialnym 
przy Placu św. Jana Pawła II 
10: w środy o godz. 17:00 spo-
tyka się grupa AA Krokus, 
a  w  niedziele o  18:00 grupa 
AA Eureka. Również w  naj-
bliższej okolicy Strzegomia 
istnieje możliwość skorzystania 
z mityngów AA – grupy spoty-
kają się w  Jaworzynie Śląskiej, 
Jaworze, Bolkowie, Świdnicy, 
Świebodzicach, Wałbrzychu 
oraz Szczawnie-Zdroju.
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców i 
ich problemów. Ceni dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl jest możliwość zadania przez 
mieszkańców pytań, na które 
szef gminy na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich:

Bogusław: Panie burmistrzu, 
czy można prosić o  uprząt-
nięcie tego złomowiska przy 
ul. 3 Maja 29 lub o  zmusze-
nie wspólnoty. Tam się bawią 
dzieci, a  pełno tam złomu, 
opiłków, starych telewizorów 
i  nie tylko, a  to jest podwórko, 
do tego gminne. Uwagi były 
zwracane i echo.

Byłem, widziałem i  ręce 
mi opadły. Przecież to siat-
ka z  byłego ogrodzenia, któ-
rej nie przyniósł nikt obcy, 
podobnie śmieci (plastiki 

– posegregowane). Droga 
Wspólnoto, może warto byłoby 
uporządkować to we własnym 
zakresie. Śmieci do pojemni-
ków, a siatka do PSZOK-u lub 
jako gabaryt można też sprze-
dać. Te zabawki przy drzwiach 
chyba nie przeszkadzają, ale 
walizka czyja – to ja nie wiem. 

Świdnicki Portal Historycz-
ny: Dzień dobry, panie bur-
mistrzu. Zakończona została 
renowacja miejsca pamięci 
żołnierzy poległych i zmarłych 
podczas I  wojny światowej. 
Pozostało jednak kilkanaście 
nieodnowionych nagrobków, 
położonych nieco z  boku. Czy 
i kiedy planowana jest ich reno-
wacja? Czy biorą państwo pod 
uwagę możliwość odtworzenia 
sentencji na pomniku i  jedno-
czesne przeniesienie w  inne 
miejsce zamontowanych przy 
nim współczesnych tablic?

Jeśli chodzi o nieodnowione 
nagrobki to była nasza inicja-
tywa odnowienia ich i  prze-
niesienia na teren przyległy 
do pomnika. Zgodę wyraził 
konserwator zabytków, ale wa-
runki co do ekshumacji zwłok, 
które postawił nam Dolno-
śląski Urząd Wojewódzki, nie 
były do spełnienia z  powodu 
olbrzymich kosztów. Dlatego 
sytuacja pozostaje taka jaka jest. 
Nie planujemy już żadnych prac 
na tym terenie. Przypomnę, że 
prace, które wykonaliśmy były 
dotowane z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz z  Euroregionu Glacensis 
w ramach wspólnego projektu 
z miastem partnerskim Horice.

Gosia: Witam, panie burmi-
strzu. Moje pytanie dotyczy 
bezpieczeństwa na drogach 
w Goczałkowie. Czy jest moż-
liwość żeby powstały dodatkowe 
pasy (zebry), żeby móc w  nie-
których miejscach bezpiecznie 
przejść przez drogę? Druga 
moja sugestia dotyczy progów 
zwalniających – czy jest opcja 
żeby takie powstały? Na tak 
dużą wioskę z  takim natęże-
niem ruchu nie mamy żadnych 
progów. Samochody jeżdżą 
bardzo szybko, a  my boimy się 
o bezpieczeństwo nasze, naszych 
dzieci i  wszystkich mieszkań-
ców. Z  góry dziękuję za odpo-
wiedź. Pozdrawiam.

Proszę o  wskazanie kon-
kretnych miejsc, gdzie po-
winny pojawić się przejścia 
dla pieszych. 

Paulina: Czy jest możliwość 
bardziej ukwiecić, stworzyć 
warstwy, roślinne piętra, obsa-
dzić wieloletnimi roślinami te-
reny wzdłuż starego wiaduktu 
kolejowego? Jest tam pusto i nie 
wygląda to za dobrze. Może 
mała palmiarnia?

Nie jest to teren gminy, tyl-
ko PKP i  niestety nie może-
my wykonywać tam żadnych 
inwestycji.

Jerzy: Dzień dobry. Chciał-
bym zapytać, czy w  tym roku 
planowane jest zwiedzanie 
miasta z  pr zewodnikiem? 
A  jeż eli  tak, to  od kiedy? 
Pozdrawiam.

Niedzielne spacery z  prze-
wodnikiem są realizowane 
w  okresie 19 czerwca do 25 
września br.

Strzegomianin: Witam, panie 
burmistrzu. Mam pytanie – czy 
ze względu na panującą inflację 
zostanie przesunięta na następ-
ny rok budowa TBS?

Prace trwają dalej. Projekt ze 
względu na wzrost cen został 
zmieniony w systemie ogrze-
wania na pompy ciepła. Świd-
nickie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego, którego 
gmina jest współwłaścicielem, 
planuje rozpoczęcie tej inwe-
stycji w  2023 r. Oczekujemy 
też na nowelizację ustawy, 
która ma zapewnić dotację 
do tego rodzaju budownictwa 
w wysokości 60%, a nie jak jest 
teraz 30%. Pilnuję tego tematu, 
bo bardzo mi na nim zależy. 

Adam: Witam, panie burmi-
strzu. Piszę w  sprawie bała-
ganu, jaki panuje przy drodze 
prowadzącej do marketu „Dino” 
w  Strzegomiu. Czemu ten, 
kto użytkuje działki po byłym 
POM-ie wystawia odpady 
kamienne, oflisy i jakieś resztki 
poprodukcyjne wzdłuż drogi 
przyległej do swojego ogro-
dzenia. Czy nie wystarczy, że 
ma bałagan na swoim terenie? 
Poza tym, te płyty i inne odpady 
mają ostre krawędzie i złożone 
blisko krawędzi drogi powodują 
zagrożenie dla kierowców ja-
dących do marketu. Nie mówiąc 
już o  tym, że jest kłopot, gdy 
mają minąć się dwa samochody. 
Przecież ta działka nr 212, na 
której jest zlokalizowana droga 
od POM-u  do zakrętu drogi 
w  kierunku Granicznej, jest 
gminy. Ta osoba nie ma chyba 
prawa z  niej korzystać i  trzy-
mać tam swojego bałaganu. 
Proszę o  spowodowanie, aby 
ten bałagan został uprzątnięty, 
bo to ani ładne, ani bezpieczne. 
Pozdrawiam i życzę sukcesów.

Niestety, mimo wielu starań 
i interwencji różnych służb jest 
jak jest. W obecnej chwili koń-
czymy projekt drogi-łącznika 
ul. Sikorskiego i ul. Legnickiej, 
która będzie drogą publiczną 
i wtedy gmina załatwi wszyst-
kie sprawy w  tym temacie. 
W obecnej chwili jestem bez-
radny – takie prawo, z którego 
ktoś korzysta. 

Jarek: Dzień dobry. Czy na 
ul. Wodnej jest przewidziane 

oznakowanie do 3.5 tony? 
Dziękuję.

Nie, nie jest przewidziane. 

Paweł: Czy magistrat zamie-
rza postawić na terenie odno-
wionego „wzgórza wisielców” 
kolumnę z okazji „zjednoczenia 
ziem Polskich” na wzór stojącej 
tam kolumny „zjednoczenia 
ziem Prus”?

Nie. Nie zamierzamy w obec-
nej chwili. Koncentrujemy się 
na dalszej odnowie terenów 
przyległych (Baszta Prochowa) 
i dalszej części murów. Po ostat-
nich ulewach rozpoczynamy 
negocjacje z  konserwatorem 
zabytków, by ścieżki pochyłe 
wyłożyć materiałem, który nie 
będzie spływał po deszczach, 
jak kruszywo, które jest obecnie. 
Spodziewaliśmy się takich efek-
tów, ale konserwator nie wyraził 
zgody na puzzle.

Paweł: Dzień dobry, panie 
burmistrzu! Czy jest możliwość 
postawienia kamiennej f igury 
przedstawiającej psa na terenie 
Fortu Gaj pod ścianą, gdzie były 
dawniej grzebane bezdomne 
psy? Historia wzgórza wisielców 
jest przeogromna i  moim zda-
niem warto też o tym epizodzie 
pamiętać. Można przywołać 
jakąś sentencję o kochaniu, szano-
waniu zwierząt. Pozdrawiam.

Już w  poprzednim z  pytań 
napisałem, że w chwili obecnej 
koncentrujemy się na innych 
tematach związanych z  tym 
wzgórzem i nie planujemy na 
razie żadnych innych działań. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

W  Dąbrowie Tarnowskiej, 
ok. 12-tysięcznej miejscowości 
w województwie małopolskim, 
Jan Chmura przyszedł na świat 
w 1949 r. Całe swoje życie zwią-
zał jednak z Dolnym Śląskiem, 
a  konkretnie ze Strzegomiem 
i Międzyrzeczem, jednak bar-
dzo często odwiedzał rodzinę.

Uchwała o  nadaniu tytułu 
„Honorowy Obywatel Gminy 
Dąbrowa Tarnowska” została 
podjęta 8 października 2021 r., 
jednak ze względu na pan-
demię koronawirusa uroczy-
stość musiała zostać przenie-
siona na ten rok. Połączono 
ją z  obchodami jubileuszu 
100-lecia Miejsko-Ludowe-
go Klubu Sportowego Dą-
brovia Dąbrowa Tarnowska, 
w którym występowali m.in.: 
nieżyjąca już siatkarka Agata 

Mróz-Olszewska, pierwszoli-
gowy piłkarz Janusz Kaczówka 
czy też świetni łucznicy. 

Prof. Jan Chmura w  trakcie 
swojego przemówienia w  Dą-
browie Tarnowskiej nie ukrywał 
zaskoczenia i dumy z faktu otrzy-
mania tak ważnego tytułu. – Ty-
tuł ten to dla mnie ogromne wy-
różnienie, wielki honor i zaszczyt. 
Przyjmuję go z wielką radością 
i  głęboką pokorą, a  jednocze-
śnie jako zobowiązanie na rzecz 
Ziemi Dąbrowskiej. Dziś, kiedy 
Opatrzność Boża sprawiła, że 
ten najwyższy tytuł otrzymałem, 
nasuwa się pytanie, czym zasłu-
żyłem sobie na ten tytuł? Kto by 
przypuszczał, że chłopak z Ba-
gienicy (część miasta – dop. red.), 
po upływie ponad 70 lat, zostanie 
uhonorowany tak zaszczytnym 
tytułem. Ani mnie, ani rodzinie, 
ani bliskim i  znajomym nie 
śniło się, że moja skromna osoba 
i moja rodzina będą przeżywać tę 
niepowtarzalną ceremonię – pod-
kreślał profesor. – Tu, w Dąbro-
wie Tarnowskiej, pod koniec lat 
pięćdziesiątych XX w., wszystko 
się zaczęło. Tu przyszedłem na 
świat w murach starego szpitala, 
nieopodal synagogi. Tu zostałem 
ochrzczony. Tutaj spędzałem 
każde wakacje, tu dorastałem 
i  wychowywałem się u  babci 
Chamiekowej, z domu Zawieru-
cha. Tu, pod strzechą, przy lampie 
naftowej, czytałem pierwsze lek-
tury i książki popularno-naukowe. 

Tu rodziły się 
moje zaintereso-
wania sportem 
i nauką. Z domu 
babc i , gdz i e 
okno kuchenne 
umiejscowione 
było prostopadle 
do linii środko-
wej starego bo-
iska piłkarskie-
go, oglądałem 
pierwsze w życiu 
mecze rozgrywa-
ne przez Dąbro-
vię. Dzisiaj już 
nie ma ani tego 
boiska, ani domu 
– wspominał Jan 
Chmura. 

S t r z e g o m -
ski samorząd 
w   D ą b row i e 
Ta r n o w s k i e j 
reprezentowali: zastępca bur-
mistrza – tomasz Marczak 
oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej – Piotr Szmidt. 
Obecni byli również: prezes 
Polskiego Związku Kamie-
niarstwa – Krzysztof Skolak 
oraz prezes AKS-u  Strzegom 
– Przemysław Stempniewicz. 
Ich wizyta sprawiła profesoro-
wi dużą radość i  zadowolenie, 
podwyższając i tak już wysoką 
rangę sobotniej uroczystości. – 
Serdecznie dziękuję za wizytę 
delegacji ze Strzegomia, na 
czele z zastępcą burmistrza. To 

niezmiernie ważne, że strzego-
mianie pamiętali o mnie i byli 
ze mną w tak uroczystym dniu 
– kończy prof. Jan Chmura.

Współpraca pomiędzy gmi-
ną Strzegom a  gminą Dą-
browa Tarnowska rozwija się 
coraz bardziej. Delegacja z tego 
miasta całkiem niedawno od-
wiedziła nasze miasto, zwie-
dzając m.in. kamieniołomy 
i zakłady kamieniarskie. Warto 
wspomnieć, że z Dąbrowy Tar-
nowskiej pochodził nieżyjący 
ks. prałat Stanisław Siwiec.

TW

– Tytuł ten to dla mnie wielki honor i zaszczyt. Przyjmuję go z wielką radością – zaznacza Jan Chmura

zaszczytny tytuł dla profesora
Prof. Jan Chmura 25 czerwca został odznaczony tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa tarnowska” w uznaniu wie-
lu znaczących zasług dla Ziemi Dąbrowskiej, dbałości o jej dobre imię i rozsławienie dzięki osiągnięciom naukowym i spor-
towym. W uroczystości nadania tego ważnego odznaczenia nie mogło zabraknąć przedstawicieli strzegomskiego samorządu.

Straty po burzy, kradzież, wandalizm…
Nawałnica, która przeszła 

nad Strzegomiem 1 lipca 
spowodowała duże straty 
w  naszym mieście – m.in. 
ucierpiały ścieżki na tere-
nie nowo zrewitalizowanego 
Fortu Gaj. Na czas trwania 
naprawy park został zamknię-
ty do odwołania.

W  ostatnim czasie doszło 
także do dwóch niemiłych 
zdarzeń. Pierwszy incydent 
dotyczy kradzieży śmietnika 

z toalety w parku dokonanej 
przez młodą osobę, w  dru-
gim przypadku młodzież 
spożywała alkohol na terenie 
parku i  dopuściła się dewa-
stacji toalety. Obydwa zajścia 
zostały zarejestrowane przez 
monitoring i  zgłoszone na 
Komisariat Policji w  Strze-
gomiu. Miejmy nadzieję, że 
osoby te zostaną pociągnięte 
do odpowiedzialności i będzie 
to przestrogą dla innych. red



6 8 lipca 2022

Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa to nowoczesna 
platforma wymiany informa-
cji pomiędzy społeczeństwem 
a policją. Zgłoszenie lokalne-
go problemu związanego z bez-
pieczeństwem jeszcze nigdy nie 
było takie proste.

Działa z  dowolnego urządze-
nia z przeglądarką i  dostępem 
do Internetu. Dostępna jest 
w  formie aplikacji mobilnej 
„geoportalmobile” lub w serwisie 
internetowym: policja.gov.pl.

Zgłoszenia dokonywane po-
przez KMZB nie zastępują 
potrzeby pilnej interwencji 
policji. W  tego typu przypad-
kach należy korzystać z numeru 
alarmowego 112.

Jak dokonać zgłoszenia 
w KMZB?
– wystarczy wejść na stronę 

Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa;

– po załadowaniu się strony 
zobaczymy mapę Polski;

– musimy tylko kliknąć plusik 
w prawym dolnym rogu i wy-
świetlony zostanie katalog 

spraw, które można zgłaszać 
za pomocą platformy;

– należą do nich m.in.: akty 
wandalizmu, dzikie wysypi-
ska śmieci, nieprawidłowe 
parkowanie, niewłaściwa in-
frastruktura drogowa, prze-
kraczanie dozwolonej pręd-
kości, grupowanie się mało-
letnich oraz wiele innych;

– można dodać samo zgłosze-
nie, ale policjanci zachęcają 
do tego, aby opisać krótko 
występujący problem; opis 
tekstowy może pomóc w roz-
poznaniu sprawy; opcjonalnie 
można również dołączyć plik 
w postaci zdjęcia lub krótkie-
go filmu.

Co stanie się z naszym 
zgłoszeniem?
Policjanci weryfikują każde 
zgłoszenie. Sprawą zajmie się 
jednostka, która obsługuje dany 
rejon. To lokalni policjanci 
najlepiej znają teren. Są to funk-
cjonariusze służby patrolowej, 
ruchu drogowego albo dzielni-
cowi. Na miejscu zweryfikują 
prawdziwość zgłoszenia i  je-
śli potwierdzą występowanie 

zagrożenia, zmienią jego status 
na „potwierdzone”. Wówczas 
kolor naszego zgłoszenia na 
mapie zmieni się na czerwony. 
Od tego momentu policjanci 
rozpoczną czynności, które 
będą zmierzały do wyelimi-
nowania zagrożenia. Podjęte 
działania będą zależeć od kon-
kretnej sytuacji.

Jeśli na przykład mamy do 
czynienia z  przekraczaniem 
prędkości, na miejscu pojawiają 
się będą policjanci z drogówki 
z miernikami prędkości i wideo-
rejestratorami. Będą dyscyplino-
wać kierujących, którzy w  tym 
miejscu łamią przepisy i narażają 
innych na niebezpieczeństwo. 
Policjanci wdrażają także niejed-
nokrotnie działania polegające 
na wnioskach o  zmianę ozna-
kowania lub o instalację progów 
zwalniających. Wszystkie decy-
zje poparte są doświadczeniem 
mundurowych i  podejmowane 
są po gruntownym zbadaniu 
danego problemu.

Zachęcamy do korzystania 
z  Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

Źródło: KPP w Świdnicy

W trakcie ostatniej edycji Świę-
ta Granitu Strzegomskiego 
(17–19.06) odbyła się już trzecia 
edycja warsztatów kamieniar-
skich zorganizowanych przez 
Fundację Bazalt i gminę Strze-
gom. Poprzednie odsłony miały 
miejsce w  latach 2018–2019. 
Tym razem polsko-czeska mło-
dzież – pod okiem wykwalifiko-
wanych fachowców – rzeźbiła 
w  wapieniu różne formy. Do-
minowały litery będące inicja-
łami imion i nazwisk młodych 
artystów. Warto podkreślić, że 
Polacy i Czesi szybko się inte-
growali, a sprzyjała temu praca 
w grupach mieszanych. Oprócz 
ciężkiej pracy był również czas 
na rozrywkę i zwiedzanie Strze-
gomia przez naszych gości. 

Kilka dni później 30-osobowa 
grupa uczniów Zespołu Szkół 
w  Strzegomiu, na czele z  dy-
rektor – Dorotą Sozańską 
i  nauczycielami, wyjechała do 
Horic, by zwiedzić to piękne 
i urokliwe miasto. Strzegomia-
nie odwiedzili m.in. znakomitą 
szkołę kamieniarską, z  której 
wywodzą się najlepsi w  Cze-
chach rzeźbiarze w  kamieniu. 
Poznali tam nie tylko tradycyjne 
metody obróbki kamienia, ale 
również najnowsze technologie 
pozwalające rzeźbić m.in. w 3D. 
Ponadto mieli okazję odwiedzić 
muzeum w  Horicach, które 
zostało odrestaurowane dzięki 
środkom europejskim w ramach 
projektu „Szlak kamienia”, na-
turalny basen z  zabytkowymi 

drewnianymi szatniami o  na-
zwie Dachova oraz galerię rzeź-
by na wzgórzu Gotarda, która 

była inspiracją dla strzegomskiej 
Alei Rzeźb. 

TW
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Polsko-czeska młodzież rzeźbiła w wapieniu różne formy. Dominowały litery

Kamienna integracja

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa uczniowie ze szkół średnich z czeskich Horic i Strzegomia po-
nownie spotkali się ze sobą, by uczestniczyć w warsztatach kamieniarskich oraz zwiedzić najważniejsze atrakcje turystyczne 
obu miast partnerskich. te przedsięwzięcia były możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Świat kamienia”, współfinansowane-
go przez Unię europejską ze środków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu interreg V-A re-
publika Czeska i Polska.

Skorzystaj z mapy zagrożeń bezpieczeństwa
Policjanci weryfikują każde zgłoszenie. Sprawą zajmie się jednostka, która obsługuje dany rejon. Lokalni policjanci najlepiej znają teren

Projekt „Świat Kamienia” („Svet Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Rywalizowali szachiści
W  trakcie „Święta Granitu 
Strzegomskiego” odbył się 
tradycyjny Turniej Szachowy 
o  Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
W  zawodach wzięło udział 
33 zawodników.

Spośród nich sędzia tur-
nieju roman Drążek wy-
łonił zwycięzców, których 

udekorowali przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
Piotr Szmidt i dyrektor Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
Krzysztof Kalinowski.

Najstarszemu uczestnikowi 
turnieju – Michałowi Olchów-
ce przyznano puchar specjalny 
ufundowany przez Stanisława 
Szałeckiego. Gratulacje.

Seniorzy:
I – Bartłomiej Izbiński

II – Jahim Kulhanek (Horice)
III – Jarosław Adamski

Kobiety:
I – Ewa Konc

II – Maria Kwarciak
III – Irena Piórek

Starsi juniorzy:
I – Konrad Kocwin

II – Wojciech Izbiński
III – Szymon Cygan

Juniorzy:
I – Małgorzata Miklosz

II – Artur Ratkowski
III – Gabriela Gołębczyk

WyNiKi:

Młodsi juniorzy:
I – Oskar Kiszkiel
II – Bartosz Białek

III – Wiktor Kiszkiel
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Dokładnie 23 lata temu z Opola 
do Macedonii wysłano pierwszy 
Narodowy Element Wsparcia 
w ramach misji NATO KFOR. 
Na pamiątkę tego wydarzenia 
dzień 30 czerwca został usta-
nowiony świętem 10. Opolskiej 
Brygady Logistycznej.

Uroczystość była okazją do 
podziękowań i wyróżnienia żoł-
nierzy oraz pracowników resortu 
obrony narodowej szczególnie 
zaangażowanych w  realizację 
zadań służbowych w kraju i na 
misjach poza jego granicami. 
Wręczono „Gwiazdy Afgani-
stanu”, „Gwiazdy Morza Śród-
ziemnego”, medale „Za Długo-
letnią Służbę” i  „Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny”, Kordzi-
ki Honorowe Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Od-
znaki Honorowe „Zasłużony 
Żołnierz RP”, Odznaki Hono-
rowe Wojsk Lądowych oraz od-
znaki pamiątkowe 10. Opolskiej 
Brygady Logistycznej.

W  imieniu władz i  naszej 
społeczności zastępca burmi-
strza Strzegomia – tomasz 
Marczak przekazał życze-
nia i  upominki na ręce do-
wódcy jednostki gen. Macieja 

Siudaka. Na uroczystości nie 
zabrakło również strzegom-
skiego rzeźbiarza – Jerzego 
Zyska, który jest wykonawcą 
pomnika patrona jednostki – 
płk. Piotra Wysockiego. red

jerzy zysk jest wykonawcą pomnika patrona opolskiej jednostki – płk. Piotra Wysockiego

Święto żołnierzy z opola
10. Opolska Brygada logi-
styczna, która od wielu lat 
ściśle współpracuje z  gminą 
Strzegom, 30 czerwca obcho-
dziła swoje święto.

Strzegomska Grupa Poszuki-
wawcza, Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej oraz 
Strzegomskie Centrum Kultury 
zapraszają na spotkanie z boha-
terami programu „Misja skarb”. 

Event odbędzie się 30 lipca 
w  sali widowiskowej Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
– początek o godz. 16:00. 
Serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny.

Zapraszamy na „Wakacyjne poranki filmowe”
w kinie Strzegomskiego Centrum Kultury.

12.07 godz. 11:00 – Miś Bamse i super miód
13.07 godz. 11:00 – Pan Patyk i morski potwór

14.07 godz. 11:00 – Felix i ukryty skarb
Bilety: dzieci – 15 zł / dorośli – 18 zł.

Zapraszamy naszych mieszkań-
ców na spotkanie z Krzyszto-
fem Kaszubem, pasjonatem 
historii, który poruszy temat 
tajnego obiektu Abwehry, znaj-
dującego się na terenie naszej 
gminy.

Wszystkie zainteresowane 
osoby zapraszamy już 8 lipca 
o  godz. 18:00 do Strzegom-
skiego Centrum Kultury (sala 
widowiskowa). 

Wstęp na spotkanie jest 
darmowy.

Misja skarb w Strzegomiu 

Poranki filmowe dla dzieci

Tajny obiekt Abwehry

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM

20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA

10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
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Uczniowie podczas wycieczki 
mieli okazję zobaczyć niespo-
tykane na co dzień zwierzęta 
pochodzące z  różnych kon-
tynentów. Celem wycieczki 
była integracja młodzieży oraz 
stworzenie możliwości odbu-
dowania poczucia własnego 
bezpieczeństwa. Poprzez bez-
pośredni kontakt ze zwierzęta-
mi zniwelowano także trudne 
emocje towarzyszące działa-
niom wojennym w Ukrainie.

Ogród Zoologiczny jest nie-
zwykłym miejscem do spędza-
nia wolnego czasu na świeżym 
powietrzu, dzięki czemu moż-
liwe było stworzenie uczestni-
kom warunków do wypoczyn-
ku. Wyjazd okazał się nie tylko 
wspaniałym przeżyciem, ale 
również promocją zdrowego 

stylu życia, wolnego od nałogów 
oraz atrakcyjną lekcją przyro-
dy. Pobyt w  ZOO dostarczył 
uczniom wielu wrażeń i radości, 
a wiadomości zdobyte podczas 
wycieczki na trwałe zapiszą się 
w pamięci dzieci. 

W ramach zadania uczniowie 
uczestniczyli również w  lek-
cjach na temat „Uzależnienie 
od mediów społecznościowych”. 

– Powyższe działania były 
możliwe dzięki środkom finan-
sowym pozyskanym z  gminy 
Strzegom na realizację zadania 
publicznego pn. „Przeciwdzia-
łanie uzależnieniom i  patolo-
giom społecznym” w  kwocie 
8.417,00 zł – informuje Stowa-
rzyszenie Pedagogów i Psycho-
logów Gminy Strzegom.

red

Celem wycieczki była integracja młodzieży oraz stworzenie możliwości odbudowania poczucia bezpieczeństwa m.in. dzieci z ukrainy

78 uczniów z PSP nr 3 oraz PSP nr 4, a także uczniowie z Ukrai-
ny z oddziałów przygotowawczych wraz z opiekunami 23 czerw-
ca odwiedziło Ogród Zoologiczny we Wrocławiu.

nasze dzieci we wrocławskim zoo

Zadanie  kon-
kursowe pole-
gało na wyko-
naniu techniką 
dowo lną  p r a -
cy plastycznej 
przedstawiają-
c e j  „ D o b re go 
O b y w a t e l a ” . 
N a g r o d z o n e 
z o s t a ł y  p r ac e 
p r e z e n t u j ą c e 

kreatywną interpretację hasła 
#DobryObywatel.

Na 1683 nadesłane prace, 
nagrodę zdobyło siedmioro 
dzieci z  grupy „Promycz-
ki”. Dzieci wraz z rodzicami 
i  wychowawczynią – Anną 
Płonką-Nady bską  wy ru-
szyły po odebranie nagro-
dy do Warszawy. Tam z  rąk 
Ministra Edukacji i  Nauki 

Przemysława Czarnka oraz 
przedstawicieli Rady Dzieci 
i Młodzieży Rzeczypospolitej 
Polskiej przy MEiN, dyplomy 
i  nagrody rzeczowe odebrali 
reprezentanci: Marysia, Tosia, 
dwie Wiktorie i Ania z grupy 
„Promyczki”.

Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy.

red

Na 1683 nadesłane prace, nagrodę zdobyło siedmioro dzieci z grupy „Promyczki”. Nagrody rzeczowe odebrali reprezentanci: Marysia, Tosia, Wiktoria i Ania

Celem projektu było m.in. 
dostarczenie uczniom wiedzy 
na temat mitologii greckiej 
oraz roli, jaką pełni w naszej 

kulturze, roz-
w i j a n i e  z a -
i n t e r e s o w a ń 
d o t y c z ą c y c h 

histor i i  Grecj i , poznanie 
kultury i  sztuki oraz kuchni 
tego kraju.

Wynikiem kilkumiesięcz-
nych działań było przed-
stawienie postaci znanych 
Greków i  ich osiągnięć oraz 
ich złotych myśli. Prace siód-
mo- i  ósmoklasistów zosta-
ły wyeksponowane tak, aby 
zapoznać się z  nimi mogli 
wszyscy uczniowie. Młodsze 
klasy wykonały lalki, a uczest-
nicy koła plastycznego maski 

teatralne. Wybrane lekcje 
historii poświęcone były te-
atrowi i  sztuce greckiej, a na 
języku polskim utrwalono 
wiadomości dotyczące mitów.

W  dniu podsumowującym 
cały projekt odbył się kon-
kurs wiedzy, plejada bogów, 
międzyklasowa olimpiada 
sportowa, taniec Zorba oraz 
degustacja tradycyjnych dań 
z kuchni greckiej.

red

greckie akcenty w Kostrzy
„Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie” mawiał Sokrates, a Ezop uczył, że zgoda buduje

Uczniowie z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Jaroszowie 
wzięli udział w corocznej akcji 
bibliotecznej ph. „Weź książkę 
na wakacje”.

Akcja odbyła się w  czerwcu 
i  miała na celu zachęcenie 
uczniów do czytania książek 
podczas wakacji. Zajęcia biblio-
teczne odbywały się w „Zielonej 
Klasie”, tak bardzo lubianej 

przez uczniów, bo znajdującej 
się w szkolnym ogrodzie.

Odpowiedni nastrój i klimat 
oraz sprzyjające relaksowi oto-
czenie wpływają bardzo pozy-
tywnie na uczniów, bo przecież 
czytanie powinno kojarzyć 
się im tylko z  przyjemnością, 
a  nie przykrym obowiązkiem. 
Życzymy naszym uczniom 
udanych wakacji. 

Weź książkę na wakacje

W czerwcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Ko-
strzy podsumowała szkolny projekt edukacyjny 
pt. „Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?”. 
W realizację włączeni zostali wszyscy uczniowie 
i nauczyciele, którzy starali się odpowiedzieć na 
pytanie będące jednocześnie tytułem projektu.

Podczas uroczystej gali zorganizowanej w  Ministerstwie edukacji i  Nauki 
w Warszawie dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu 22 czerw-
ca odebrały nagrodę specjalną za pracę plastyczną biorącą udział w i edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Dobry Obywatel”. 

Przedszkolaki nagrodzone w Warszawie
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Do tej pory zostały wykonane 
wyburzenia i  rozbiórki, a także 
roboty konstrukcyjne: nowe 
schody do piwnicy, wymieniono 
połowę więźby dachowej nad 
pomieszczeniem kuchennym, 
wykonano nowy podciąg i ścianę 
szczytową nad sceną, która była 
w  złym stanie technicznym 
i  groziła zawaleniem, a  także 
wykonano nowy stropodach 
nad pomieszczeniem 
sceny. Zakończono 
też prace związa-
ne z  odwiertami 
dla wymienników 

gruntowych dla potrzeb ogrze-
wania z  pompą ciepła. Wokół 
świetlicy ułożona została nowa 
instalacja kanalizacji deszczowej.

Wewnątrz obiektu wykonano 
instalację elektryczną dla sali 
głównej, położono nowe tynki, 
zamontowano sufit podwieszany 
oraz przygotowano konstrukcję 
na jednej ze ścian dla wykonania 

ocieplenia ściany od 
wewnątrz w tech-

nologii natry-
sku pianką 
PIR. Ściana 
ta, jako ściana 

frontowa, decyzją konserwatora 
zabytków, nie może być ocieplona 
od zewnątrz ze względu na walory 
dekoracyjne elewacji. 

Obecnie trwają prace elewa-
cyjne na zewnątrz oraz dalsze 
prace remontowe pozostałych 

pomieszczeń – małej sali, kuch-
ni oraz sanitariatów. Pozostaną 
również do wykonania roboty 
zewnętrzne związane z zagospo-
darowaniem terenu.

Inwestycję planuje się zakończyć 
do końca bieżącego roku.

WSie / SPOrt

Zaplanowano wiele atrakcji m.in. 
konkursy na ciasto, degustacje 
wypieków i  innych potraw, gry 
i zabawy dla dzieci, profesjonalny 

pokaz udzielania pierwszej po-
mocy i  pokazy strażackie (wi-
dowiskowe gaszenie płonącego 
oleju oraz użycie piany gaśniczej). 

Z tego ostatniego pokazu prze-
prowadzonego przez OSP Sta-
nowice największą frajdę mieli 
najmłodsi uczestnicy imprezy.

Przedstawiciele wszystkich 
trzech wsi przygotowali smacz-
ne potrawy, które można było 
spożyć na miejscu lub kupić na 

wynos. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się także stragany 
z zabawkami.

Ostatnią atrakcją integracyj-
nego spotkania mieszkańców 
trzech wsi była zabawa tanecz-
na, która trwała do późnych 
godzin nocnych. 

Przedstawiciele wszystkich trzech wsi przygotowali smaczne potrawy, których można było spróbować

Turniej Wsi za nami
Przy świetlicy wiejskiej w  Stanowicach 25 czerwca odbył się 
turniej Wsi między miejscowościami: Stanowice, Między-
rzecze i Modlęcin.

Remont realizowany jest ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Całościowy koszt wynosi ok. 1,63 mln zł, 
dofinansowanie zaś – ok. 1,384 mln zł.

Na Dolnośląskim Delfinku 
w  Strzegomiu 23 czerwca 
odbyły się długo oczekiwane 
zawody pływackie. Wzię-
li w  nich udział uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej z  Wałbrzycha, Świdnicy, 
Strzegomia oraz mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej 
z  Jaskulina. Zawody miały 
charakter czystko integracyjny. 

Zawodnicy rywalizowali 
w  sześciu kategoriach m.in. 
przejście basenu przodem, 
tyłem, przeciągnięcie przez 

długość basenu klapka na 
sznurku, przepłynięcie base-
nu stylem dowolnym, a  tak-
że drużynowo, napełnienie 
wiaderka wodą czy zbieranie 
kolorowych piłek.

Na zakończenie wszyscy 
wzięli udział w wodnej zumbie, 
a każda z drużyn mogła zrelak-
sować się w  jacuzzi. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplom, 
medal oraz puchar dla drużyny 
i nagrody.

Kolejne zawody pływackie 
za rok.

Dobra zabawa na Delfinku

Intensywne prace w Rogoźnicy
Obecnie trwają prace elewacyjne na zewnątrz oraz dalsze prace remontowe pozostałych pomieszczeń

trwają roboty związane z remontem i przebudową oraz termo-
modernizacją świetlicy wiejskiej w rogoźnicy. roboty od sa-
mego początku realizowane są intensywnie. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZąDOWEgO FuNDuSZu
INWEStycjI lOKAlNych

Remont, przebudowa i termomodernizacja 
świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy

d o f i n a n s o w a n i e  1 383 984 zł
c A ł K O W I t A  W A R t O Ś ć  1 629 996,00 zł

Ruszyły zapisy
    do półmaratonu

V ARYZTA Półmaraton Strze-
gom i  bieg dodatkowy „Bieg 
Piekarza” (dystans ok. 11,5 km) 
odbędą się 8 października. Start 
biegu nastąpi o  godz. 11:00. 
Atestowana trasa o  długości 
21,0975 km prowadzi po jednej 
pętli w całości po nawierzchni 
asfaltowej (300 m kostka bru-
kowa w Rynku).

Zgłoszenia oraz przyjmowa-
nie opłaty wpisowej realizowa-
ne będą poprzez elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy na 
stronie www.super-sport.com.
pl. Opłata wpisowa wynosi: 
w  terminie do 31 sierpnia – 
100 zł,w terminie od 1 wrze-
śnia do 2 października – 120 zł. 
Dla mieszkańców gmin Strze-
gom i  Dobromierz opłata 
wpisowa do 2 października 
wynosi 80 zł.

Po tym terminie zgłoszenia 
do udziału będą możliwe wy-
łącznie w dniu biegu w biurze 

zawodów – opłata wpisowa 
w  dniu zawodów 150 zł dla 
wszystkich. Dla zapisanych 
w  dniu biegu organizator nie 
gwarantuje pełnego pakietu.

Za zgłoszenie uważa się wy-
pełnienie formularza zgłosze-
niowego, uiszczenie opłaty wpi-
sowej oraz podpisanie oświad-
czenia w biurze zawodów. 

W  ramach opłaty wpisowej 
uczestnicy otrzymują:
• elektroniczny pomiar czasu 

z wynikiem SMS,
• numer startowy,
• okolicznościowe upomin-

ki: torbę sportową i  czapkę 
biegową,

• pamiątkowy medal okolicz-
nościowy po ukończeniu 
biegu z usługą grawerowania 
wyniku,

• posiłek regeneracyjny po 
biegu,

• profesjonalne zdjęcia z trasy 
biegu.

„Bieg CiasteCzkowy” dla dzieCi i młodzieży
Zgłoszenia oraz przyjmowanie opłaty wpisowej do 
biegów dzieci i młodzieży realizowane będą poprzez 
elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.super-sport.com.pl z podziałem na kategorie 
wiekowe:
•	 dzieci	młodsze	 –	roczniki	2013	i	młodsze;
•	 dzieci	starsze	 –	roczniki	2012–2007.
Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i mło-
dzieży	 jest	płatny	 i	wynosi	20	zł.	Zakończenie	zgło-
szeń	elektronicznych	nastąpi	2	października.
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W Y n I K I  P I Ł K A R S K I E
klasa B – grupa wałBrzyCh i 

(HUragan OlsZany, sOkół kOstrZa, Unia JarOsZów)

ostatnie mecze w sezonie: 

huragan – orzeł witoszów 6:1 
granit ii roztoka – sokół 0:3 
unia – szczyt Boguszów-gorce 1:1

poz. klub mecze punkty

1. kP MCk Mieroszów 22 61

2. Podgórze wałbrzych 22 50

3.	 szczyt Boguszów-gorce 22 43

4. nysa kłaczyna 22 42

5. unia Jaroszów 22 36

6. sokół kostrza 22 35

7.	 Orzeł witoszów 22 34

8. granit ii roztoka 22 25

9. huragan olszany 22 23

10. Zieloni ii Mokrzeszów 22 13

11.	 Płomień	Dobromierz 22 12

12.	 Victoria ii Świebodzice 22 4

koŃCowa taBela:

W ostatnich tygodniach nowo 
wybrany zarząd Amatorskiego 
Klubu Sportowego w Strzego-
miu na czele z prezesem Prze-
mysławem Stempniewiczem 
podjął wiele ważnych decy-
zji, które będą rzutowały nie 
tylko na grę seniorów sek-
cji piłkarskiej w  nadchodzą-
cym sezonie 2022/23, ale też 
na zespoły z innych kategorii 
wiekowych. 

Po pięciu latach współpra-
cy pożegnano duet trenerski: 
robert Bubnowicz i  Marcin 
Morawski. Strzegomscy dzia-
łacze i  piłkarze podziękowali 
szkoleniowcom na specjalnie 
zorganizowanym spotkaniu 
i życzyli im dalszych sukcesów 
w karierze i życiu osobistym. 

Nowym trenerem pierwszej 
drużyny został Przemysław Mal-
czyk, który w przeszłości treno-
wał m.in. Polonię Stal Świdnicę, 
Kuźnię Jawor, Zachód Sobótkę 
i Piast Nową Rudę. Dodatkowo 
będzie koordynatorem grup mło-
dzieżowych w naszym klubie.

Na jego asystenta wybra-
no bardzo dobrze znanego 

w  strzegomskim środowisku, 
byłego zawodnika i trenera, ra-
fała Świdurskiego, który przez 
15 lat szkolił u  nas młodych 
piłkarzy w grupach od skrzata do 
juniora. Pracował także w Gryfie 
Świdnica. Rafał Świdurski bę-
dzie ponadto trenerem juniorów 
starszych w lidze okręgowej. 

Zaangażowano także trenera 
od przygotowania motorycz-
nego, którym został Bartosz 
turzański. Będzie mu podlegał 
cały pion sportowy naszego klu-
bu. Wiedzę z zakresu rozwoju 
sportowców zdobywał podczas 

kilkuletniej kariery piłkar-
skiej, a  także na wrocławskim  
AWF-ie. Obecnie jest certyfi-
kowanym trenerem personal-
nym i trenerem przygotowania 
motorycznego.

To nie koniec zmian! W naj-
bliższych rozgrywkach nasi 
piłkarze zagrają w  grupie za-
chodniej, a nie tak jak ostatnio 
– we wschodniej. Rywalami 
AKS-u  już nie będą już takie 
ekipy jak: Lechia Dzierżo-
niów, Polonia Stal Świdnica 
czy Foto-Higiena Gać, tyl-
ko Karkonosze Jelenia Góra, 

Apis Jędrzychowice i  Kuźnia 
Jawor. To będzie ostatni sezon, 
w  którym będą dwie grupy – 
wschodnia i zachodnia. Za rok 
zawodnicy zagrają w  jednej 
grupie IV ligi, co oznacza, że 
z  każdej grupy spadnie wiele 
zespołów. Co prawda, w przy-
szłym sezonie IV liga będzie 
liczyła 18 zespołów, jednak wal-
ka o utrzymanie się zapowiada 
się wyjątkowo ciężko. Wszak 
z każdej grupy spadnie niemal 
połowa zespołów.
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Duże zmiany w AKS-ie
Nowym trenerem pierwszej drużyny został Przemysław Malczyk. Jego asystentem będzie Rafał Świdurski

Polski team objął prowadzenie 
po próbie terenowej, wyprze-
dzając Austriaków, dotychcza-
sowych liderów. Na parkurze 
najlepszy występ należał do Jo-
anny Pawlak i Fantastic Frieda, 
które pokonały trasę na czysto. 
Jednak największym wygranym 
tego konkursu okazał się Mate-
usz Kiempa dosiadający klaczy 
Libertina. Polski zawodnik 
zakończył próbę ujeżdżenia 

z pierwszą lokatą, był najlepszy 
w próbie terenowej, na parkurze 
przytrafiła mu się jedna zrzutka, 
jednak dodane do jego bagażu 
4 punkty karne okazały się 
zbyt skromne, aby pozbawić go 
pierwszego miejsca na podium. 
W  polskim teamie startowali 
także: Małgorzata Korycka na 
Canvalencii oraz Jan Kamiń-
ski na Jardzie. Drugie miejsce 
na podium zajęli Holendrzy, 

którzy pozycję wiceliderów 
objęli po ujeżdżeniu i utrzymali 
ją do końca rozgrywki, a trzecie, 
ze stratą zaledwie 0,3 punktu 
karnego – Austriacy. 

W klasyfikacji indywidualnej 
Pucharu Narodów drugie miej-
sce zajęła Holenderka Janneke 
Boonzaaijer na ACSI Campbel-
le WS, której bezbłędny parkur 
zapewnił awans z trzeciej pozycji 
po crossie, przed Austriakiem 
dr. Haraldem Ambrosem do-
siadającym konia Lexikon 2, dla 
którego jedna zrzutka podczas 
skoków oznaczała zakończenie 
rywalizacji z trzecią lokatą.

Konkurs pucharowy wyłonił 
także nowych mistrzów Polski 
seniorów. Złoty medal wywal-
czył Mateusz Kiempa na Liber-
tinie, srebro Joanna Pawlak na 
Fantastic Frieda, a brąz Małgo-
rzata Korycka na Canvalencii. 

Niespodzianką zakończyła się 
rywalizacja w klasie CCI4*-L, 
najtrudniejszej rozgrywce zawo-
dów. Wygranym tej konkurencji 
okazał się robin Godel na koniu 
Global DHI. Szwajcar po wystę-
pie na czworoboku był 11, najlep-
szy cross zapewnił mu awans na 
drugą pozycję, a bezbłędny parkur 
zadecydował o zwycięstwie. 

W  „trzech długich gwiazd-
kach” triumfowała Szwedka 
louise romeike. Podium 
„dwóch długich gwiazdek” 
zdominowały amazonki. Kon-
kurs wygrała Niemka liv elin 
Gunzenhäuser na Callisto R.

Podczas czterech dni zawo-
dów Lotto Strzegom Horse 
Trials rozegrano łącznie 10 
konkursów międzynarodo-
wych, w  których startowało 

niemal 350 koni w  barwach 
22 krajów.

Podczas czterech dni zawodów Lotto Strzegom Horse Trials rozegrano łącznie 10 konkursów międzynarodowych. Startowało 350 koni 

Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii zwyciężyli w rozegra-
nej w Strzegomiu trzeciej rundzie Pucharu Narodów w WKKW 
zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i indywidualnej. Dru-
gie miejsce zajęli Holendrzy, a trzecie Austriacy.

Polacy triumfują w Morawie

Asystent trenera  
Rafał Świdurski

Pierwszy trener 
Przemysław Malczyk

Trener od przygotowania 
motorycznego 
Bartosz Turzański

Fot. Leszek W
ójcik 

Ostateczna klasyfikacja
Pucharu Narodów: 
1. Polska – 139,6
2. Holandia – 151,1
3. Austria – 151,4

Wyniki pozostałych konkursów znajdują się na stronie: 
http://results.strzegomhorsetrials.pl/event.php?event=15#CCIJ2S 
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Gmina Strzegom kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska
promującym profilaktykę raka jelita grubego 

Bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców gminy 
Strzegom. Testy można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu 
na ul. Armii Krajowej 23, tel. 74 647 71 80.

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wy-
pełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do Dolnośląskiego Centrum Onkolo-
gii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje poddana analizie.

Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać bada-
nie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie 
jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego.

Kto może skorzystać z testu?

• osoby w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
• osoby w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia,
 u którego rozpoznano raka jelita grubego;
• osoby w wieku 25–49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

#RakChadzaWspak

Pomóżmy pogorzelcom 
Wspieramy seniorów

Do pożaru doszło 13 czerwca 
w domu mieszkalnym w Bro-
nowie. Ogień gasiło aż 9 
zastępów straży pożarnej. 
Mimo ciężkiej pracy strażaków 
żywioł pochłonął niemal cały 
budynek, meble, wyposażenie 
i ubrania. 4-osobowa rodzina 
mieszkająca w budynku, któ-
ry został objęty przez ogień, 

doznała wielu strat i niestety 
bez wsparcia dobrych ludzi 
będzie im ciężko poradzić 
sobie z tą sytuacją. Rodzina 
prosi o pomoc, nawet tą naj-
mniejszą, który przybliży ich 
do normalności. To tragiczne 
przeżycie i pustka po tym co 
było, pozostanie w pamięci 
pogorzelców już na zawsze. 

Ale chcą zrobić wszystko, by 
wrócić do życia, jakie mieli 
sprzed wybuchu ognia w ich 
domu. Każda udzielona pomoc 
pomoże odbudować zniszcze-
nia spowodowane pożarem. 
W imieniu wójta gminy Do-
bromierz – Jerzego Ulbina 
prosimy o pomoc i wsparcie 
w tych trudnych chwilach.

Celem programu jest zapew-
nienie możliwości bezpiecz-
nego funkcjonowania osób 
w wieku 65+ w ich miejscu 
zamieszkania.
Pomoc dla seniorów obejmuje 
przede wszystkim:
• wsparcie społeczne 

– wspólne spędza-
nie czasu z seniorami 

w szczególności mieszka-
jącymi samotnie, spacery, 
rozmowy, zakupy, przygo-
towanie posiłków itp.,

• wsparcie / pomoc w uma-
wianiu wizyt lekarskich,

• pomoc w załatwieniu pro-
stych spraw urzędowych,

• wsparcie psychologiczne,
• wsparcie w czynnościach 

dnia codziennego: np. 
pomoc w utrzymaniu po-
rządku w domu, dostarcza-
nie zakupów, dostarczenie 
leków itp.

Program jest realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu – telefon 
kontaktowy 74 647 71 80.

red

Bez naszej pomocy rodzina pogorzelców  
nie poradzi sobie z dramatem. Liczy się każdy gest 

Całe życie czteroosobowej rodziny legło w gruzach z chwilą, kiedy żywioł strawił ich 
dobytek. Rodzina z gminy Dobromierz w czerwcowym pożarze straciła niemal wszyst-
ko: dom, meble, wyposażenie i ubrania. Została im nadzieja, że kiedyś odbudują to, co 
stracili. Bez naszego wsparcia jest to jednak niemożliwe. Pomóżmy zatem, jak tylko 
możemy. Liczy się najmniejsze wsparcie, najskromniejszy gest.

Rozpoznając potrzeby naszych mieszkańców, gmina Strzegom rozpoczęła realizację 
programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. 

Na zdjęciu spalony dom w Bronowie, w gminie Dobromierz

Na rzecz pogorzelców z Bronowa została zorganizowana zbiórka:
https://szczytny-cel.pl/z/bronow

Uwaga! Nowy program dofiNaNsowaNia pomp ciepła
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość wsparcia:
od 30% do 45% (w przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny), 7.000–21.000 zł:
• pompa gruntowa = maks. 21.000 zł;
• pompa powietrzna (typu powietrze-powietrze w systemie centralnym) = maks. 7.000 zł;
• pompa powietrzna (typu powietrze-woda) = maks. 7.000 zł.

Na co możNa uzyskać wsparcie?
Zakup i montaż pompy ciepła (powietrznej, wodnej, gruntowej) w nowych domach 
jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.
Pompa ciepła może być wykorzystywana albo do samego ogrzewania domu, albo 
w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

współfiNaNsowaNiu iNwestycji podlega:
• zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda 

z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody 
użytkowej z osprzętem;

• zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym 
obsługujący cały budynek) z osprzętem;

• zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem aku-
mulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Więcej: https://mojecieplo.gov.pl/

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ HISTORIĄ 

KONKURS dla inwestycji zrealizowanych w mieszkaniach w latach 2019–21

PODZIEL SIĘ SWOJĄ HISTORIĄ i ZACHĘĆ INNYCH
DO DZIAŁANIA NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA! 

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY OD 1 LIPCA 2022 r. (OD GODZ. 8:00)
DO 15 LIPCA 2022 r. (DO GODZ. 15:00)  
REGULAMIN NA STRONIE ZUK.STRZEGOM.PL

OPISZ PLUSY WYMIANY PIECA ZRÓB ZDJĘCIA WYGRAJ 4 000 zł
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L e t n i e  s z a l e ń s t w a  w o d n e
pogoda w ostatnich tygodniach nas rozpieszczała, nic więc dziwnego, że strzegomski kompleks basenów otwartych dosłownie pękał w szwach. miejmy na-
dzieję, że taka piękna aura utrzyma się do końca wakacji. przypomnijmy, strzegomskie kąpielisko jest otwarte codziennie w godz. 10:00–18:00. w każdą środę 
zapraszamy na nocne pływanie w godz. 21:00–23:00.

StrZeGOMSKie BASeNy
Fot. O

środek Sportu i Rekreacji w
 Strzegom

iu


