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Strzegom. Karetka zakupiona przez gminę Strzegom ma nowoczesny sprzęt, który pomoże w ratowaniu życia i zdrowia 

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
Dzięki świetnej współpracy 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu, Starostwa Powiato-
wego w Świdnicy oraz Powia-
towego Pogotowia Ratunko-
wego w  Świdnicy udało się 
zakupić niezwykle potrzeb-
ną karetkę pogotowia dla na-
szej społeczności. Mimo że 
w  ambulansie nie będzie le-
karza, mieszkańcy mogą liczyć 
na świetnie przygotowany ze-
spół medyczny, który udzie-
li natychmiastowej, wcale nie 
gorszej, pomocy.

Strzegomski samorząd współ-
finansował zakup ambulansu 
sanitarnego wraz z  nowocze-
snym sprzętem medycznym 
w  wysokości 130 tys. zł. Sta-
rostwo Powiatowe w Świdnicy 
dołożyło ze swojego budżetu 
kwotę 260 tys. zł, zaś Powiatowe 
Pogotowie Ratunkowe w Świd-
nicy – blisko 270 tys. zł. Całość 
zakupu nowego ambulansu 
wyniosła ok. 660 tys. zł. 

Jest to karetka standardu 
typu P, czyli z dwoma osobami 
medycznymi – ratownikami lub 
pielęgniarkami systemu, która 
będzie świadczyć usługi głów-
nie dla mieszkańców gminy 
Strzegom, ale nie tylko. Należy 
podkreślić, że zgodnie z  obo-
wiązującym prawem i trendami 
w  naszym kraju i  za granicą, 
ambulans będzie jeździł bez le-
karza. Jak zaznacza Małgorzata 
Jurkowska, dyrektor Powiato-
wego Pogotowia Ratunkowego 
w  Świdnicy, ratownicy me-
dyczni i  pielęgniarki systemu, 
którzy na chwilę obecną pracują 
w powiatowym pogotowiu, jak 
również w innych pogotowiach, 
są doskonale wykształceni. 

Bezustannie podnoszą swoje 
kwalifikacje, zdobywają nowe 
doświadczenia i wiedzę, szkolą 
się na nowym sprzęcie. I taki ze-
spół będzie stacjonował właśnie 
w stacji w Strzegomiu. 

W  podobnym tonie wypo-
wiedział się także burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta. – Niestety, nie ma szans, 
by w naszej karetce jeździł le-
karz. Nie mamy na to żadnego 
wpływu. Jestem przekonany, że 
zespół medyczny w ambulansie 
udzieli fachowej pomocy i  na 

pewno w stanie niepogorszonym 
dowiezie daną osobę do szpitala, 
tym bardziej, że będzie korzystał 
z bardzo nowoczesnego sprzętu 
– wyjaśnia burmistrz. – Dziękuję 
wszystkim osobom i  instytu-
cjom, dzięki którym udało się 
zakupić ten ambulans. Mam 
nadzieję, że nasi mieszkańcy jak 
najrzadziej będą z  tej karetki 
korzystać, ale niech będzie ona 
na wszelki wypadek – dodaje 
Zbigniew Suchyta. 

Wśród gości poniedziałkowej 
uroczystości byli m.in.: Piotr 

Fedorowicz – starosta świdnic-
ki, Alicja Synowska – członek 
zarządu powiatu świdnickiego, 
Grzegorz Kloc – dyrektor 
szpitala „Latawiec” w Świdnicy, 
Małgorzata Jurkowska – dy-
rektor Powiatowego Pogoto-
wia Ratunkowego w Świdnicy, 
Ireneusz Skawina – dyrektor 

Sanepidu w  Świdnicy, radni 
Rady Powiatu Świdnickie-
go wchodzący w  skład Rady 
Społecznej SPZOZ Powia-
towego Pogotowia Ratunko-
wego w  Świdnicy, radni Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu oraz 
personel medyczny karetki. 
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t r u d n e  s p r a w y w  s k r ó c i e
„Odnów i wygraj”
W  poniedziałek 13 lutego 
o  godz. 15:00 w  sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu nastąpi rozstrzy-
gnięcie tegorocznej edycji nie-
zwykle popularnego i lubianego 
konkursu „Odnów i  wygraj”. 
Dodajmy, że do najnowszej 
edycji zgłoszono w  sumie 24 
kandydatury w kategorii wspól-
not mieszkaniowych i domków 
jednorodzinnych. Serdecznie 
zapraszamy na spotkanie.

decyzje podatkowe
Aktualnie są dostarczane przez 
miejskich gońców decyzje 
w  sprawie wysokości podatku 
od nieruchomości, rolnego 
i  leśnego oraz łącznego zobo-
wiązania pieniężnego na 2023 r. 
Podatnicy, którzy oświadczyli, 
że chcą otrzymywać korespon-
dencję drogą elektroniczną, 
dostaną decyzje na ePUAP.

walentynki  
w sck strzegom
SCK zaprasza na wyjątkowy 
spektakl walentynkowy, który 
odbędzie się 13 lutego o godz. 
19:00. Ten szczególny wieczór 
będzie pełen wrażeń i  emocji. 
Nie zapomnijcie zabrać swoich 
ukochanych i przyjaciół, abyście 
razem mogli cieszyć się nieza-
pomnianym wieczorem. Będzie 
to niepowtarzalna okazja do 
wspólnego spędzenia czasu we 
wspaniałym otoczeniu.
Bilet kosztuje 80 zł. 

Modernizacja 
przedszkola
Bardzo dobre wieści napły-
wają z remontowanego wła-
śnie Publicznego Przedszkola 
nr 3 w  Strzegomiu. Prace 
przebiegają bardzo sprawnie 
i jest duża szansa, by moder-
nizacja obiektu zakończyła 
się szybciej niż pierwotnie 
planowano.
 str. 3

co słychać  
na budowie?
Trwa budowa strzegomskie-
go osiedla domów jedno-
rodzinnych dwulokalowych 
w  zabudowie szeregowej. 
Od strony ul. Konopnickiej 
budowa wygląda, jakby już 
niebawem miała się zakoń-
czyć. Z uwagi jednak na okres 
zimowy prace na budowie 
uległy spowolnieniu.
 str. 4

wóz strażacki  
dla ukrainy
W  ostatnim okresie władze 
samorządowe Strzegomia 
gościły delegację miasta 
partnerskiego Podhajce na 
Ukrainie, na czele z  bur-
mistrzem Igorem Mere-
ną Semenowiczem. Wizyta 
ukraińskich przyjaciół zwią-
zana była z  przekazaniem 
im używanego samochodu 
pożarniczego, który będzie 
służył do ratowania życia, 
zdrowia i  mienia wśród lo-
kalnej społeczności.
 str. 5

konkurs foto 
rozstrzygnięty
Przedszkolaki i  ucznio-
wie trzech strzegomskich 
przedszkoli i szkół otrzymali 
25 stycznia nagrody dla zwy-
cięzców konkursu fotograficz-
nego zorganizowanego przez 
firmę ENERIS, odbierającą 
odpady komunalne z  terenu 
gminy Strzegom. Uroczy-
stość odbyła się w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.
 str. 6

31. finał wOŚp
Nasza gmina tradycyjnie 
włączyła się w ogólnopolską 
akcję związaną z  finałem 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Imprezy odbyły 
się w  niedzielę 29 stycznia 
w  Strzegomiu i  Jaroszowie, 
gromadząc mnóstwo ludzi 
dobrej woli, którzy wspar-
li potrzebujących. W  su-
mie udało się zebrać blisko 
78 tys. zł, co jest rekordowym 
wynikiem.
 str. 7 i 12
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Karetka pozyskana przez gminę Strzegom jest wyposażona w nowoczesny 
sprzęt m.in. defibrylator, respirator, pompę infuzyjną 1-strzykawkową, 
krzesła kardiologiczne, nosze i deskę ortopedyczną.

W  ostatnim okre-
sie pojawiło się kil-
ka pytań od naszych 
mieszkańców odno-
śnie braku synchro-
nizacji połączeń PKP ze strzegomską komunikacją gminną. 
Część z  nich dotyczyła także prośby o  utworzenie nowych 
przystanków w miejscach, gdzie ich aktualnie nie ma. 

Jak podkreślają władze, dokonanie wszelkich zmian w roz-
kładach jazdy będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2024 r. 
Istniejący rozkład jazdy uzyskał dofinansowanie od wojewody 
dolnośląskiego i każda zmiana w tym momencie może wiązać 
się z utratą tego dofinansowania. 

Dodajmy, że w okresie od lipca do września 2022 r. w gminie 
Strzegom przeprowadzona była ankieta dotycząca funkcjo-
nowania komunikacji gminnej, w  której mieszkańcy mogli 
zgłaszać propozycje zmian w zakresie organizacji komunikacji 
i  godzin kursowania autobusów. Większość z  nich została 
uwzględniona w aktualnym rozkładzie jazdy. W propozycjach 
tych żaden mieszkaniec nie zgłosił potrzeby synchronizacji 
komunikacji gminnej z połączeniami PKP. 

Zmiany w rozkładach jazdy? 
nie teraz 
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z d j ę c i e  n u m e r u

W kontekście pozyskania przez naszą gminę nowej karetki pogotowia (typu P – bez le-
karza), warto kolejny raz podkreślić jej bardzo nowoczesne wyposażenie, w skład któ-
rego wchodzą m.in.: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna 1-strzykawkowa, krzesła 
kardiologiczne, nosze i deska ortopedyczna. Ten sprzęt w połączeniu z wykwalifiko-
wanym personelem medycznym zapewni doskonałą i fachową pomoc naszym miesz-
kańcom w drodze do szpitala. Obecność lekarza w ambulansie niewiele by zmieniła. 

karetka  
z  nowoczesnym  
sprzętem

AKtUAlnoŚcI – co SIę DZIeJe w StRZeGoMIU?

skorzystaj z eurzędu

Szczególnie zachęcamy panie 
urodzone w 1973 roku, które po 
raz pierwszy w 2023 roku będą 
mogły wykonać mammografię 
w programie. Przypominamy też, 
że do końca 2023 roku po raz 
ostatni bez skierowania badanie 
będą mogły wykonać panie, które 
urodziły się w 1954 roku. 

W  ramach programu NFZ 
do badania uprawnione są panie 
od 50 do 69 lat, ubezpieczone, 
które spełniają jeden z dwóch 
warunków: 
•	 nie	miały	wykonanej	mam-

mografii w  ciągu ostatnich 
24 miesięcy 

•	 lub	 są	w grupie	 ryzyka	 (rak	
piersi w rodzinie u matki, siostry 
lub córki lub mutacje w obrębie 
genów BRCA1 lub/i BRCA2) 
i  w  roku poprzedzającym 
otrzymały w ramach realizacji 
programu pisemne wskaza-
nie do wykonania ponow-
nej mammografii po upływie 
12 miesięcy.
Programem nie są objęte panie, 

u  których wcześniej zdiagno-
zowano zmiany nowotworowe 

o charakterze złośliwym w pier-
si. Zachęcamy do regularnych 
badań i dbania o swoje zdrowie. 
Mammografia jest najbardziej 
czułym i specyficznym badaniem 
w zwalczaniu raka piersi. Pozwala 
na wykrycie zmian, których nie 
można zaobserwować podczas 
samokontroli piersi, a wcześnie 
wykryty nowotwór umożliwia na-
tychmiastowe, skuteczne leczenie 
oraz daje niemal 100% gwarancję 
powrotu do zdrowia. 

– W przypadku wykrycia nie-
prawidłowości udział w progra-
mie zapewnia szybką ścieżkę 
diagnostyki i  leczenia. Dzięki 
stałemu monitoringowi uspraw-
niamy kontakt z  placówkami 
prowadzącymi dalszą diagnosty-
kę i przyspieszamy ewentualne 
konieczne leczenie – wyjaśniają 
organizatorzy badań.

Rejestrac ja  pod nr  te l . 
58 666 24 44, 22 338 19 60 lub 
poprzez formularz http://www.
mammo.pl/formularz. W  celu 
weryfikacji uprawnień do ba-
dania przed połączeniem telefo-
nicznym prosimy przygotować 

Portal eUrząd jest serwisem 
internetowym dostępnym przez 
stronę www, za pomocą którego 
mieszkaniec gminy otrzymuje 
m.in. dostęp do danych podat-
kowych i księgowych dotyczą-
cych jego osoby zgromadzonych 
w  systemach informatycznych 
danego urzędu.
najważniejsze 
korzyści portalu:
•	 sprawy	 urzędowe	możliwe	

do załatwienia w dogodnym 
czasie, 24 h na dobę, 7 dni 
w  tygodniu; nie ma potrze-
by odwiedzania urzędu, czy 
dzwonienia do jego pracow-
ników, aby uzyskać informa-
cje; większość danych można 
sprawdzić samodzielnie za 
pomocą Internetu;

•	 ograniczone	drukowanie	do-
kumentów; podpis profilem 
zaufanym na dokumencie 
elektronicznym zastępuje od-
ręczny podpis na dokumencie 
papierowym; oszczędność 

pieniędzy i  jednocześnie 
dbanie o  ochronę naszego 
środowiska;

•	wysyłanie	pism	np.	deklaracji	
na podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny poprzez portal eU-
rząd dokonywane jest w pełni 
za pomocą Internetu.

Wypełniając wniosek, system 
uzupełni automatycznie dane 
osobowe, bez potrzeby ręcz-
nego wypełniania swojego 
imienia, nazwiska, adresu czy 
numeru PESEL.

W  przypadku składania ko-
rekty wniosku, czy też kolejnego 
wniosku w  tej samej sprawie 
będzie można wykorzystać 
z wcześniej wypełnionych for-
mularzy i wpisać jedynie to, co 
się zmieniło. System gwarantuje 
pełne bezpieczeństwo i  pouf-
ność. Dzięki wykorzystaniu 
profilu zaufanego dostęp do 
konta jest chroniony przed do-
stępem osób nieuprawnionych.
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lUX MeD Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mam-
mograficzne dla pań w wieku 50–69 lat finansowane przez nFZ 
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. odbędą się one 
w dniu 23 lutego w godzinach od 14:00 do 16:00 przy ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. 

Bezpłatne badania mammograficzne

Naszym seniorom można pozazdrościć energii i zapału do działania. Są oni przykładem na to, że w każdym wieku można korzystać z życia

Dzienny Dom Pobytu „Senior
-Wigor” jest placówką, która 
codziennie stara się aktywi-
zować swoich podopiecznych 
poprzez szereg zajęć m.in.: 

gimnastykę, taniec, muzy-
koterapię, rehabilitację oraz 
arteterapię z  której powstają 
prawdziwe dzieła sztuki. Dla 
całej kadry najważniejszy jest 

uśmiech osób starszych, który 
dodaje im energii i  radości 
z codziennej pracy.

Po l e c a m y  o b s e r w o w a ć 
profil facebookowy naszych 

seniorów, gdzie regularnie 
zamieszczane są relacje z ich 
codziennych aktywności. 

red

w styczniu seniorzy z Dziennego Domu Pobytu „Senior-wi-
gor” w Strzegomiu wykonywali piękne ozdoby, którymi później 
udekorowano ich siedzibę, obchodzili „Dzień Babci i Dziadka”, 
przeprowadzili warsztaty dziewiarskie dla młodszego pokolenia 
i bawili się w trakcie niezapomnianej zabawy karnawałowej. 

dowód osobisty. Na badanie 
prosimy zabrać ze sobą zdjęcia 
lub płyty CD z  poprzednich 
mammografii, o ile nie były one 
wykonane w  pracowni LUX 
MED. Prosimy o  stawienie się 
na badanie w maseczce ochronnej 

i w czasie wyznaczonym podczas 
rejestracji. Więcej informacji 
na temat mammografii i  Pro-
gramu Profilaktyki Raka Piersi 
znajdziecie państwo na stronie 
www.mammo.pl

red

tym ludziom naprawdę nie brakuje wigoru
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kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku  19:00–22:00
W soboty  14:00–20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy  9:00–20:00 

LUTY 2023
data pełnienia 

dyżuru nazwa apteki Adres nr telefonu

do 4.02 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855 52 06

5.02–11.02 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

12.02–18.02 Avena ul. Rynek 32–36 tel. 74 851 60 73

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

•	 Podsumowanie 	 2022	 r.	
w gminie Strzegom

•	 Karetka	pogotowia	dla	gminy	
Strzegom

•	 Ukraina	walczy	–	relacja	gości	
z miasta partnerskiego

•	 31.	finał	WOŚP	w Strzego-
miu i Jaroszowie

nowości w tV strzegom

(kanał YOuTuBe znajduje się na stronie
głównej, pod banerem PrOjekTY unijne)

Telewizję internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl
S t r z e g o m

telewIZJA InteRnetowA

AKtUAlnoŚcI

Remont obiektu jest możliwy dzięki dotacji (ok. 3 mln zł) z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”

Modernizacja przedszkola na finiszu
Przedszkole noszące imię 
„Zielony Zakątek ” przez 
ostatnie miesiące przechodzi 
wielką metamorfozę. Strze-
gomski samorząd pozyskał 
w 2021 r. dotację w wysokości 
ok. 2,9 mln zł z  „Rządowe-
go Funduszu Polsk i Ład: 
Programu Inwestycji Stra-
tegicznych ” na termomo-
dernizację i  remont budyn-
ku. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
SAWREM sp. z  o.o. sp.k. 
z  Wrocławia, które zosta-
ło wyłonione w  przetargu. 

Koszt inwestycji wynosi blisko 
5,9 mln zł.

Do tej pory wymieniono 
m.in. okna, drzwi, instala-
cję ogrzewania, posadzki, 
w yk ładziny i   pły tk i oraz 
założono fotowoltaikę. Za-
montowano ponadto kame-
ry, oświetlenie wewnętrzne 
i zewnętrzne budynku, w tym 
iluminację ściany przedniej 
części zabytkowej. 

Na zewnątrz trwa budowa 
nawierzchni z kostki betono-
wej wokół budynku, malowana 
jest jedna ściana przybudówki 

oraz montowane są daszki 
nad wejściami i  balustrady. 
W środku trwają jeszcze pra-
ce związane z  malowaniem 
ścian oraz montażem białej 
armatury w pomieszczeniach 
znajdujących się na parterze, 
a także wykonywana jest na-
wierzchnia z tynku mozaiko-
wego na korytarzach.

Termin zakończenia będzie 
szybszy niż zakładała umowa. 
Jak informuje wykonawca, 
finalizacja prac planowana jest 
na przełom lutego i marca br.
 red

Bardzo dobre wieści napływają z remontowanego właśnie Pu-
blicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu. Prace przebiegają 
bardzo sprawnie i jest duża szansa, by modernizacja obiektu 
zakończyła się szybciej niż pierwotnie planowano.

Kto musi złożyć  
wniosek na 2023 r.?
Wniosek muszą złożyć oso-
by, które zakupiły już węgiel 
w 2022 r. i  będą wnioskowały 
o  jego zakup w  2023 r. Mak-
symalna liczba ton, w  dwóch 
okresach	 (tj.	 do	 31.12.2022	 r. 
i  od 01.01.2023 r.), wynosi 
3 tony. Przykładowo: jeżeli do-
konaliście państwo zakupu np. 
1 tony w 2022 r., to w 2023 r. 
możecie państwo wnioskować 
o zakup kolejnych 2 ton). 

Wniosek muszą złożyć rów-
nież osoby, które nie zakupiły 
węgla w  2022 r., ze względu 
na niewystarczające dostawy 
surowca	z PGG	(w tym	przy-
padku wniosek może dotyczyć 

zakupu węgla do 3 ton). wnio-
ski tych osób będą rozpatrywa-
ne w pierwszej kolejności. 

wypełniony wniosek 
można złożyć w wersji:
•	 papierowej	w Ośrodku	Po-

mocy Społecznej w  Strze-
gomiu, ul. Armii Krajowej 
23, 58-150 Strzegom lub 
w  Wydziale Obsługi Inte-
resantów, ul. Rynek 38;

•	 elektronicznej wyłącznie 
za pośrednictwem plat-
formy ePUAP, na adres 
skrytki gminy Strzegom: 
/16wh48vwri/SkrytkaESP. 
Przed wysłaniem wniosku 
należy go podpisać:

a) podpisem 
kwalifikowanym

b) profilem zaufanym
Nie będą rozpatrywane wnioski 
przesłane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej	(e-mail).	

ważne!
Każde gospodarstwo domowe 

może zakupić łącznie 3 tony wę-
gla w sezonie grzewczym 2022–
2023. Osoby, które złożyły 
wnioski na zakup węgla w 2022 r. 
mogą złożyć wnioski na zakup 
pozostałej ilości, tak aby łączna 
suma nie przekroczyła 3 ton. 

Przypominamy jak wygląda 
procedura sprzedaży węgla: 
Z osobami, które złożyły wnio-
sek o preferencyjny zakup wę-
gla i  zostały zweryfikowane 
pozytywnie pracownik Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu 

będzie kontaktował się telefo-
nicznie z prośbą o niezwłoczne 
stawienie się do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu w celu: 
1) pobrania potwierdzenia 

o  możliwości zakupu wę-
gla na warunkach prefe-
rencyjnych	 (pokój	 14	 na	
parterze budynku Urzędu 
Miejskiego);

2) dokonania na poczet ceny 
zakupu węgla wpłaty prze-
lewem na rachunek banko-
wy gminy Strzegom: numer 
81 1090 2343 0000 0005 9800 
0229	(w tytule	należy	wpisać:	
imię i nazwisko, adres osoby 
uprawnionej do zakupu, nazwę 
sortymentu	(np.	KWK	PIA-
ST-ZIEMOWIT RUCH 
ZIEMOWIT	 (orzech) , 
KWK	WESOŁA	 (kostka),	
KWK	WESOŁA	 (orzech),	
KWK	WESOŁA	(groszek	II).	

Osoby nieposiadające konta 
bankowego mogą dokonać za-
płaty w kasie Urzędu Miejskie-
go gotówką lub kartą płatniczą. 

3) odbioru faktury potwierdza-
jącej wpłatę. W  przypadku 
przelewów bankowych – od-
biór faktury jest możliwy po 
zaksięgowaniu pieniędzy na 
rachunku gminy;
Odbiór węgla będzie odbywał 
się we wskazanym punkcie 
w Strzegomiu:  
„OPAŁ” Maria Gajecka, 
ul. Aleja Wojska Polskiego 72;
Prywatny skład opału „CEL-
MET”, ul. Bracka 2 po oka-
zaniu faktury sprzedaży. 
Informujemy, że oferowany 
węgiel pochodzi z  polskich 
kopalń grupy PGG: 
KWK PIAST-ZIEMO-
WIT RUCH ZIEMOWIT 
(orzech),
KWK	WESOŁA	(kostka),	
KWK	WESOŁA	(orzech),
KWK	WESOŁA	(groszek	II).

4) Cena węgla – 2000 zł/tonę, 
do ceny 2000 zł brutto/tonę 
nie wlicza się kosztów trans-
portu paliwa stałego z miej-
sca składowania w gminie do 
gospodarstwa domowego.

5) Mieszkaniec po opłaceniu 
faktury za zakupiony wę-
giel najwcześniej następnego 
dnia, nie później jednak niż 
w ciągu 7 dni od otrzymania 
potwierdzenia zapłaty, od-
biera węgiel z wyznaczonego 
punktu sprzedaży węgla. 

Wnioski o zakup paliwa stałego 
rozpatrywane będą według 
kolejności złożenia. 

od 9 stycznia istnieje możliwość pobrania oraz składania wnio-
sków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych 
na rok 2023. wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia.

Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć kolejny wniosek o zakup pozostałej ilości, łącznie do 3 ton

wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 r.

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie-
ruchomości zamieszkałych 
w I kwartale 2023 r. nie ulega 
zmianie oraz konto do wpłaty 
pozostaje bez zmian.

Prosimy więc o  kontynu-
owanie opłaty  za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi w  terminie do 
20 dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu, 
którego dotyczy obowiązek 
ponoszenia opłaty tj.:

za grudzień 2022 r.
– do 20.01.2023 r.
za styczeń 2023 r.
– do 20.02.2023 r.

za luty 2023 r.
– do 20.03.2023 r. 
za marzec 2023 r.
– do 20.04.2023 r. 

W przypadku potrzeby otrzy-
mania blankietów rachunku do 
opłat prosimy o  kontakt tele-
foniczny – nr tel. 74 856 05 70 
lub o  zgłoszenie się osobi-
ście do Urzędu Miejskiego 

w  Strzegomiu – pokój nr 16. 
W  przypadku wprowadzenia 
zmiany stawki opłaty każdy 
właściciel nieruchomości oraz 
mieszkaniec gminy zostanie 
pisemnie poinformowany.

uwaga właściciele nieruchomości i mieszkańcy

Fot. pixabay.com
/H

arry Straussution



4  3 lutego 2023

Gmina
Strzegom

Ośrodek Sportu i Rekreacji
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w Strzegomiu
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Zakończenie budowy spodziewane jest na przełomie kwietnia i maja. Później nastąpi procedura przekazania mieszkań do użytkowania

co słychać na ważnej budowie?

Utrudnione są roboty wykoń-
czeniowe i elewacyjne. Obecnie 
trwają prace brukarskie we-
wnątrz osiedla od strony toru 
kolejowego, ponadto schody 
stalowe wejściowe do mieszkań 
są wyposażane w stopnie drew-
niane i podesty. 

Wewnątrz mieszkań sukce-
sywnie trwa tak zwany biały 
montaż, czyli montowane są 
urządzenia sanitarne. W  loka-
lach, gdzie uruchomiono już 
ogrzewanie, trwają prace zwią-
zane z układaniem paneli i ma-
lowaniem. Zakończenie budowy 
osiedla spodziewane jest na prze-
łomie kwietnia i maja br. Później 
nastąpi procedura przekazania 
mieszkań do użytkowania.

Zadanie jest dofinansowane 
na poziomie ok. 12 mln zł przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
ze środków Funduszu Dopłat 
na tworzenie lokali mieszkal-
nych. Całkowita wartość inwe-
stycji wynosi ponad 15 mln zł.

red

trwa budowa strzegomskiego osiedla domów jednorodzinnych 
dwulokalowych w zabudowie szeregowej. od strony ul. Konop-
nickiej budowa wygląda, jakby już niebawem miała się zakoń-
czyć. Z uwagi jednak na okres zimowy prace na budowie ule-
gły spowolnieniu.

Ustawa z  17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożar-
nych wprowadziła świadczenie 
ratownicze z  tytułu wysługi 

lat. Dzisiaj wynosi ono 200 zł 
miesięcznie, choć 1 marca doj-
dzie do jego waloryzacji. Kwota 
wzrośnie do 230 zł.

Komu przysługuje 
świadczenie ratownicze?
•	 strażakowi	 ratownikowi,	

który czynnie uczestniczył 
jako członek OSP w  dzia-
łaniach lub akcjach ratow-
niczych	 (co	 najmniej	 jeden	
wyjazd rocznie);

•	 przez	 co	 najmniej	 25	 lat	 –	
w przypadku mężczyzn;

•	 przez	 co	 najmniej	 20	 lat	 –	
w przypadku kobiet.

O  świadczenie można ubiegać 
się po osiągnięciu 65. roku życia 
w przypadku mężczyzn lub 60. 
roku życia w przypadku kobiet. Co 
najważniejsze, wykazywane lata 
nie muszą zachowywać ciągłości. 

Świadczenie ratownicze wy-
płaca się miesięcznie, do 15 dnia 
każdego miesiąca kalendarzo-
wego, począwszy od miesiąca, 
w którym przyznano świadcze-
nie ratownicze. red

Wojewoda dolnośląski przypo-
mina mieszkańcom o możliwo-
ści korzystania z Regionalnego 
Systemu	Ostrzegania	 (RSO),	
będącego darmową i powszech-
ną usługą umożliwiającą powia-
domienie obywateli o zagroże-
niach, dostępną m.in. poprzez 
telefony komórkowe. 

W  RSO umieszczane są 
różnego rodzaju komunikaty, 
w  tym ostrzeżenia meteoro-
logiczne oraz hydrologiczne. 
W  systemie generowane są 
również inne ostrzeżenia od-
wołujące się do miejscowych 
zagrożeń.

Komunikaty i  ostrzeżenia 
zamieszczane w RSO generuje 
Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego oraz Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – w zależności 
od zasięgu zagrożenia.

Informacje dotyczące funk-
cjonowania RSO, możliwość 
pobrania oraz film informacyj-
ny jak korzystać z  najnowszej 
wersji aplikacji, znajdują się pod 
adresem:
http://www.gov.pl/web/mswia/
regionalny-system-ostrzegania

red

Rok po wejściu w życie ustawy o ochotniczych strażach po-
żarnych wiele osób wciąż nie korzysta ze świadczenia ratow-
niczego dla strażaków oSP. Burmistrz Strzegomia przypo-
mina druhom seniorom, by strażacy ochotnicy w wieku 60 lat 
lub starsi starali się o  należny im dodatek emerytalny, któ-
ry mogą pobierać co miesiąc z tytułu wieloletniej służby na 
rzecz społeczeństwa.

Podczas pierwszej w tym ro-
ku zbiórki krwi (17 stycznia), 
zorganizowanej przez Re-
gionalne centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w  wałbrzychu przy współ-
pracy ośrodka Sportu i Re-
kreacji Sp. z o.o. oraz Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, krew oddało 
22 osób. Dzięki temu pozy-
skano 9,900 litra krwi.

– Składamy gorące podzię-
kowania dawcom, a wszyst-
kich chętnych zapraszamy 
do udziału w  kolejnej akcji 
poboru krwi zaplanowanej 
na 21 marca – informują 
organizatorzy.

red

O świadczenie można ubiegać się po osiągnięciu 65. roku życia w przypadku mężczyzn lub 60. roku życia w przypadku kobiet

Osoby, które nie mogły oddać życiodajnego płynu, będą jeszcze miały taką okazję w tym roku

nowe świadczenie dla strażaków Osp

Blisko 10 litrów oddanej krwi
ważna aplikacja mobilna

KOLEJNE TERMINY:
23 maja, 18 lipca,
19 września, 21 listopada

MIEJSCE:
OSiR Strzegom
ul. Mickiewicza 2
w godz. 9:00–13:00

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FuNDuSZu DOpłAt

Budowa zespołu budynków jednorodzinnych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej

Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych 
systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows, Phone). 

Aplikację można również wyszukać w dowolnej przeglądarce po słowach 
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta słucha mieszkańców i ich 
problemów. ceni dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strze-
gom.pl jest możliwość za-
dania przez mieszkańców 
pytań, na które szef gminy 
na bieżąco odpowiada. Po-
niżej publikujemy kolejne 
z nich:

Barbara: Panie burmistrzu, 
mam pytanie. Dziś tj. 26 stycz-
nia br. autobus komunikacji 
miejskiej (linia nr 1) o godzinie 
10.58 z  centrum handlowego 

w  kierunku miasta – pomimo 
stojących na oznakowanym 
przystanku przy Pepco kilku 
osób – nie zajechał, tylko poje-
chał prosto. Kierowca bezczel-
nie patrzył po jego lewej stronie 
na stojących obywateli gminy 
Strzegom, w  tym starszych 
ludzi, którzy ostatecznie zamó-
wili sobie taxi. Reszta poszła 
pieszo. Mało tego – za 8 minut 
przyjechały 2 pociągi z Legnicy 
i Kłodzka, które się mijały i też 
ludzie poszli pieszo w kierun-
ku miasta. Podzielam zdanie 
pasażerów, którzy wyrazili 
swoją opinię w  „Gminnych 

Wiadomościach St r zegom”. 
W  związku z  powyższym, po 
co stoi słup z  zaznaczeniem 
przystanku z rozkładem jazdy 
– naprzeciw jest jakaś dzika 
zatoczka bez pr zejśc ia dla 
pieszych. Autobusy miejskie np. 
w Świdnicy czy stoją ludzie, czy 
nie, się zatrzymują. Jeszcze py-
tanie, gdzie się podział słynny 
„Granitobus”, na którego nazwę 
był ogłoszony konkurs? Może 
on by się przydał. Odkładanie 
problemu na przyszły rok jest 
lekceważeniem potencjalnych 
wyborców i  obywateli naszej 
pięknej gminy. Porażka.

W  wyniku przeprowadze-
nia postępowania wyjaśniają-
cego z koordynatorem firmy 
przewozowej POLBUS oraz 
z  kierowcą autobusu usta-
lono, że kierujący, jadąc Al. 
Wojska Polskiego w kierun-
ku centrum, zatrzymał się 
w  zatoczce znajdującej się 
przy centrum handlowym na 
prośbę oczekujących tam pa-
sażerów. Po wejściu tych pa-
sażerów do autobusu uzyskał 
informację, że na właściwym 
przystanku przy centrum 
handlowym nie ma już in-
nych pasażerów, wobec tego 
nie zjechał na przystanek, 
tylko pojechał prosto w kie-
runku centrum Strzegomia. 
Sytuacja taka nie powinna 
mieć miejsca, ponieważ au-
tobus powinien zatrzymy-
wać się na wyznaczonych 
przystankach zgodnie z  go-
dzinami określonymi w roz-
kładzie jazdy, nawet wtedy 
gdy nie ma na przystanku 
pasażerów. W związku z po-
wyższym kierowca autobu-
su został pouczony w  tym 
zakresie. W  odniesieniu do 
nowo powstałe j  zatoczki 
informuję, że powstała ona 
w celu utworzenia przystan-
ku dla potrzeb mieszkańców 
podróżujących w  kierunku 
centrum. Jego uruchomienie 
p lanowane jes t  od poło-
wy lutego br. po podjęciu 
uchwały przez Radę Miej-
ską w  Strzegomiu w  spra-
wie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 
wła śc i c i e l em j e s t  gmina 
Strzegom. Do zatoczki jest 
wyznaczone i  oznakowane 
przejście dla pieszych. Od-
nośnie pytania dotyczącego 
„Granitobusu” informuję, 
że po dłuższej nieobecności 
związanej z  koniecznością 
wykonania prac serwisowych, 
autobus ten wznowi kurso-
wanie od 6 lutego 2023 r.

Marek: Panie burmistrzu! 
Tyle było medialnego szumu, 
był ogłoszony konkurs na na-
zwę, ale gdzie podział się nasz 
„Granitobus”? Znowu jeżdżą 
olbrzymie landary przewożące 
powietrze. 

„Granitobus” ma usterkę – 
jest w warsztacie. Firma, która 
wykonuje usługę przewozową 
niezgodnie z umową przeka-
zała go do warsztatu i trochę 
trwa załatwianie spraw for-
malnych. Ze sposobem zała-
twienia naprawy nie zgodziła 
się gmina i producent. Jest już 
po rozmowach i autobus trafił 
do firmy wskazanej przez 
producenta. 

Mieszkaniec kierowca: Sza-
nowny panie burmistrzu. Nasze 
miasto ponownie zostało pobło-
gosławione awarią sygnalizacji 
świetlnej przy skrzyżowaniu 
ulic Świdnickiej i  Kasztelań-
skiej. Wczoraj (poniedziałek 
23  stycznia) przejeżdżałem 
tamtędy kilka razy o  różnych 
porach. Żadnego korka, brak 

sznura aut z każdej strony (od 
Rynku także – o  dziwo), ruch 
płynny. Dziś rano (wtorek 
godzina UWAGA! 7:50) do-
kładnie to samo. Co się dzieje? 
Dlaczego tak uparcie trzyma 
się pan tezy o  bezpieczeństwie 
i utrzymaniu tego szaleństwa, 
jakim są te „światła”, blokujące 
ruch o każdej możliwej porze? 
Proszę wziąć pod uwagę, że 
gros aut to tranzyt ciężarowy 
na Legnicę, a jedynie część oso-
bowych kieruje się od ronda do 
Rynku – zaczekają tę chwilę, 
jeśli będzie potrzeba. Po co na 
siłę tamować ruch takiej arterii?

To nie ja trzymam się upar-
cie, że te światła mają działać. 
Mam podobne zdanie jak pan. 
To światła na drodze woje-
wódzkiej, którymi zarządza 
Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei, która ma siedzibę we 
Wrocławiu. Skieruję pana su-
gestie do DSDiK. W rozmo-
wach otrzymywałem informa-
cję, że zależy to od natężenia 
ruchu, które jest mierzone 
przez właściciela drogi. 

Przemysław: Proszę o  prze-
kazanie  informatykom, że 
podczas oglądania sesji Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu na 
YOUTUBE słychać ciągły szum 
z  mikrofonów lub całkowity 
brak dźwięku. To już 2 sesja 
z uszkodzonym dźwiękiem.

Prace naprawcze zostały już 
wykonane. Na następnej sesji 
problemy nie powinny już 
występować.

Niedługo minie rok od napaści Rosji na Ukrainę. Zaatakowaną ludność wyniszcza teraz nie tylko wojna, ale również zima i niskie temperatury

w ó z  s t r a ż a c k i  d l a  u k r a i n y

Średni samochód specjalny po-
żarniczy MAGIRUS-DEUTZ 
170 pos iada  autopompę, 

l i n i ę  s z y b k i e g o  n a t a r -
cia i  zbiornik wody 2,4 m³. 
Wcześniej był przypisany do 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Jaroszowie. Dodatkowo 
przekazano także łóżeczka dla 
dzieci i pampersy.

Strzegomski samorząd udzie-
lił pomocy rzeczowej społecz-
ności lokalnej miasta partner-
skiego Podhajce na Ukrainie 
na podstawie uchwały podjętej 
w  listopadzie 2022 r. przez 
Radę Miejską w Strzegomiu. 

red

w ostatnim okresie władze samorządowe Strzegomia gościły delegację miasta partnerskiego 
Podhajce na Ukrainie, na czele z burmistrzem Igorem Mereną Semenowiczem. wizyta ukraiń-
skich przyjaciół związana była z przekazaniem im używanego samochodu pożarniczego, który 
będzie służył do ratowania życia, zdrowia i mienia wśród lokalnej społeczności.

Serdecznie polecamy obejrzeć rozmowę z naszymi 
gośćmi z Podhajec, którą przeprowadzono na 
antenie Radia Sudety 24. Audycja jest dostępna na 
profilu facebookowym gminy Strzegom i na kanale 
YOUTUBE gminy Strzegom. 

Kolejny raz – w imieniu władz samorządowych – zwracamy się z apelem do na-
szych mieszkańców o pomoc dla społeczności miasta Podhajce. Najbardziej po-
trzebne są: kożuchy, spodnie, ciepłe bluzy, nakolanniki, ciepłe skarpety, śpiwory 
(do –20 stopni Celsjusza), latarki, powerbanki, duże plecaki (do 50 kg), małe butle 
gazowe. Dary te można składać w strzegomskim CAS Karmel w dni powszednie 
– w godz. 8:00–18:00.

Środki finansowe można przekazywać na konto Fundacji Charytatywnej im. 
Sprawiedliwej wśród Narodów Świata Katarzyny Sikorskiej.
Konta fundacji:
PL 04 1020 4274 0000 1202 0098 5598
PL 54 1020 4274 0000 1002 0098 5572
PL 56 1020 4274 0000 1902 0098 5580
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Nagrodami były bilety do „Hydropolis – Centrum Edukacji Ekologicznej” oraz do multikina

konkurs fotograficzny rozstrzygnięty
Konkurs pod nazwą „Czas na 
EKO święta” wygrała 4 kla-
sa ze Szkoły Podstawowej 

w  Rogoźnicy, miejsce drugie 
zajęła 4 klasa z  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kostrzy, 

natomiast trzecie miejsce przy-
padło 6-latkom z Publicznego 
Przedszkola nr 3 w Strzegomiu.

Nagrody w postaci biletów do 
„Hydropolis – Centrum Edukacji 
Ekologicznej” oraz do multikina 
wręczyli zwycięzcom: Sebastian 

chojecki – prezes firmy ENE-
RIS Ekologiczne Centrum Uty-
lizacji oraz burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta.

Spotkanie zostało zakończo-
ne zwiedzaniem strzegomskie-
go magistratu.

red

Przedszkolaki i uczniowie trzech strzegomskich przedszkoli i szkół odebrali 25 stycznia nagro-
dy dla zwycięzców konkursu fotograficznego zorganizowanego przez firmę eneRIS, odbie-
rającą odpady komunalne z terenu gminy Strzegom. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Uczniowie SP w Rogoźnicy

Przedszkolaki z PP nr 3 w Strzegomiu

Uczniowie PSP w Kostrzy

Praca uczniów z Rogoźnicy

Praca przedszkolaków z Przedszkola nr 3

Praca uczniów z Kostrzy
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„elfinki”
4 lutego – godz. 16:00
5 lutego – godz. 16:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„nA TWOim miejScu”
4 lutego – godz. 18:00
5 lutego – godz. 18:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„zAdziWiAjącY
kOT mAurYcY”

10 lutego – godz. 16:00
11 lutego – godz. 16:00
13 lutego – godz. 16:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„ŚluB dOSkOnAłY”
10 lutego – godz. 18:00
11 lutego – godz. 18:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„ASTerikS i OBelikS: 
imPerium SmOkA”

18 lutego – godz. 16:00
19 lutego – godz. 16:00
20 lutego – godz. 16:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„nieBezPieczni dżenTelmeni”
18 lutego – godz. 18:00
19 lutego – godz. 18:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„uWOlnić POlY”
25 lutego – godz. 16:00
26 lutego – godz. 16:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„WYSTrzAłOWe WeSele”
25 lutego – godz. 18:00
26 lutego – godz. 18:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

Zarówno strzegomska, jak i jaroszowska publiczność nie mogły narzekać na nudę. Organizatorzy obydwu wydarzeń przygotowali mnóstwo atrakcji

pokazali, że razem mogą wszystko

Przygotowano mnóstwo wy-
stępów muzycznych, koncer-
tów i  licytacji. Można było 
wziąć udział m.in. w  biegu 
charytatywnym, obejrzeć cie-
kawe pojazdy motoryzacyjne, 
wykąpać się w  lodowatej wo-
dzie, postrzelać z  łuku, czy 
spróbować swoich sił w  śred-
niowiecznych grach i  zaba-
wach. Było głośno, niezwykle 
barwnie i dynamicznie. 

Organizatorzy kierują po-
dziękowania do dzieci, mło-
dzieży i rodziców, którzy kwe-
stowali na ulicach miasta, ale 

także dojrzałym wolontariu-
szom. Dziękują także firmom 
i  osobom prywatnym, które 
podarowały na tegoroczny 
finał zlicytowane przedmioty. 
Podziękowania należą się także 
restauratorom i  strzegom-
skiej policji za czuwanie nad 
bezpieczeństwem wolonta-
riuszy. Wyrazy wdzięczności 

oczywiście dla wszystkich 
artystów występujących na 
scenie, a  przede wszystkim 
dla niezawodnej publiczno-
ści, która finansowo wsparła 
tegoroczną ideę WOŚP, czyli 
zakup sprzętu medycznego 
do walki z sepsą. Wielkie po-
dziękowania również dla ekipy 
zliczającej wszystkie zebrane 

pieniądze i obsługi technicznej 
koncertów.

To był wspaniały i  rados-
ny dzień, który pokazał, że 
wspólnie jesteśmy w  stanie 
przenosić przysłowiowe góry. 
Bądźmy razem do końca świata 
i o jeden dzień dłużej, bo razem 
możemy wszystko.

red

nasza gmina tradycyjnie włą-
czyła się w ogólnopolską akcję 
związaną z  finałem wielkiej 
orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Imprezy odbyły się w nie-
dzielę 29 stycznia w Strzego-
miu i  Jaroszowie, gromadząc 
mnóstwo ludzi dobrej woli, 
którzy wsparli potrzebujących. 
w sumie udało się zebrać bli-
sko 78 tys. zł, co jest rekordo-
wym wynikiem.

Wydarzenie zgromadziło wielu 
uczestników zainteresowanych 
tematem II wojny światowej 
i organizacją służby medycznej 

w hitlerowskich obozach kon-
centracyjnych. Wśród gości zna-
leźli się m.in. dr med. ewa Kilar 
z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
wraz ze studentami Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Głogowska Edukacja Histo-
ryczna” oraz mieszkańcy oko-
licznych miejscowości.

Goście wysłuchali wystąpienia 
dr Suli na temat działalności 
medycznej i  pseudomedycznej 
w kompleksie KL Gross-Rosen. 
Największe poruszenie wśród 
słuchaczy wzbudziła informacja 
o dramatycznym losie chorych 
więźniów w stanie „obozowego 
zmuzułmanienia” i  ciężarnych 
więźniarkach. Ciekawa opo-
wieść pani doktor zachęciła 
wielu odbiorców do dalszego 

zgłębienia tematu i  nabycia 
prezentowanej publikacji.

Po zakończeniu spotkania, 
w  niezwykle trudnych wa-
runkach pogodowych, goście 
przeszli z  przewodnikiem po 
terenie Muzeum Gross-Rosen 
trasą dawnych obozowych rewi-
rów	 (prymitywnych	oddziałów	

szpitalnych dla więźniów). Z ini-
cjatywy Stowarzyszenia „Gło-
gowska Edukacja Historyczna”, 
przy kamiennym krzyżu, nieopo-
dal rewirowych fundamentów, 
zapalono znicz i  oddano cześć 
ofiarom KL Gross-Rosen.

Tekst i zdjęcia: 
www.gross-rosen.eu

w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 21 stycznia odbyło się 
spotkanie z cenioną badaczką historii, autorką licznych mono-
grafii i artykułów naukowych dr hab. Dorotą Sulą, połączone 
z prezentacją najnowszej publikacji pt. „lecznictwo” w Kon-
zentrationslager Gross-Rosen 1940–1945”.

Ciekawa opowieść pani doktor zachęciła uczestników do dalszego zgłębienia tematu

spotkanie autorskie w muzeum

Co w kinie SCK?
Podajemy lutowy harmonogram kina

Strzegomskiego centrum kultury.

normalny 20 zł 
ulgowy 18 zł 
B I L E T

SC
K 
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EG
O

M

SCK STRZEG
O

M

BAjkOWe ferie w kinie Sck:

„zAdziWiAjącY kOT mAurYcY” 
13 lutego – godz. 10:00

„miŚ BAmSe nA WulkAnie” 
15 lutego – godz. 10:00

„felix i ukrYTY SkArB” 
17 lutego – godz. 10:00

„ASTerikS i OBelikS: 
imPerium SmOkA” 

20 lutego – godz. 10:00

„kOSmicznA 
PrzYgOdA AllAnA” 

22 lutego – godz. 10:00

„ŚWiAT BuSTerA” 
24 lutego – godz. 10:00
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Z ferii sfinansowanych z gminy Strzegom skorzysta w tym roku blisko 400 dzieci. Kto zorganizuje zimowy wypoczynek?

są pieniądze na ferie zimowe
Warto dodać, że wreszcie – 
po perturbacjach związanych 
z  pandemią koronawirusa – 
udało się wesprzeć większą 
liczbę oferentów, szczególnie 

stowarzyszeń działających 
przy placówkach oświatowych. 
Z tegorocznego wsparcia sko-
rzysta blisko 400 osób.

red

Strzegomski samorząd przeznaczył ok. 145 tys. zł na organi-
zację wypoczynku w  okresie zbliżających się ferii zimowych 
(13–26 lutego) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożo-
nych problemem alkoholowym, problemami narkomanii lub 
uzależnieniami behawioralnymi (hazard, zakupoholizm, pa-
tologiczne zaburzenia jedzeniowe).

Kolonie (minimum 4 noclegi)

NR NAZWA OFERENTA TYTUŁ ZADANIA
PRZYZNANE 

ŚRODKI 

1. Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „AKCJA” „Zimowisko 2023” 21 200,00

2. Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu „Aktywne ferie 2023 z profilaktyką” 59 360,00

PółKolonie (minimum 5 dni)

1. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny,

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
„Wiem co zrobić, gdy…” 4 784,00

2. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny,

Koło Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” przy PSP nr 2 w Strzegomiu
„Półkolonia zimowa

z Copernicusem 2023 r.”
16 000,00

3. Uczniowski Klub Sportowy „AKTYWNA KOSTRZA”
„Ferie 2023 – Po Internecie nie surfuję, 

bo wycieczki i sport propaguję”
11 085,00

4. 
Stowarzyszenie Przyjaciół PSP nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

w Strzegomiu PRZYJACIELE CZWÓRKI
„Ferie z kulturą i sztuką” 16 980,00

5. Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom „Zdrowo żyć i aktywnym być” 15 686,00

Dodajmy, że nominację do 
t y t u ł u  „ N AU C Z YC I EL 
ROKU” w  klasach IV–VIII 
otrzymała nauczycielka ję-
zyka polskiego – Małgorza-
ta Świstek, zdobywając II 
miejsce w powiecie świdnic-
kim. Gościem honorowym 
wydarzenia był dolnośląski 
wicekurator oświaty – Ja-
nusz wrzal. 

Celem plebiscytu jest na-
grodzenie najbardziej kre-
atywnych szkół i nauczycieli. 
Takich, którzy cieszą się za-
ufaniem rodziców i uczniów. 

Strzegomska 
p l a c ó w k a 
o ś w i a t o w a 
d z i ę k u -
j e  g o r ą c o 
wsz y s tk im 
r o d z i c o m 
i  uczniom, którzy 
oddali swoje głosy.

– Cieszymy się 
bardzo z  tak dużego 
wyróżnienia, które jest 
jednocześnie podsu-
mowaniem działalności 
szkoły i  efektem pracy 
całej naszej społeczności 

szkolnej – nauczycie-
li, pracowników szkoły, 

uczniów i rodziców. Dzięku-
jemy! – podkreśla Agnieszka 

Łukaszonek, dyrektor PSP nr 
3 w Strzegomiu.  red

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu zdobyła I miejsce w powiecie świd-
nickim wśród szkół podstawowych i  otrzymała tytuł „SZKoŁA RoKU” w  wielkim 
Plebiscycie edukacyjnym, który w województwie dolnośląskim jest prowadzony przez 
„Gazetę wrocławską”.

Podczas uroczystej gali szkoła odebrała wyróżnienia i nagrodę – voucher na kampanię reklamową w wysokości 3 tys. zł

wielki sukces psp nr 3

w styczniu uczniów klas 7 i 8 
z  Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Kornela Ma-
kuszyńskiego z  oddziałami 
przedszkolnymi w Strzegomiu 
odwiedzili raperzy Łukasz Bęś 
pseud. Bęsiu i Jonatan Blank – 
Dj yonas, którzy tworzą zespół 
o nazwie „Rymcerze”.

Wraz z  „Fundacją Edukacja 
z Wartościami” realizują projekt 
mający na celu uświadomienie 
młodzieży zagrożeń związa-
nych z  używkami i  propagują 
wartości, które są ważne w życiu 
każdego człowieka.

Jak sami podkreślają: „Zależy 
nam, aby każdy nastolatek 
w Polsce usłyszał przekaz: „nie 
zmarnuj swojego życia!”. Bęsiu 
i Dj Yonas wskazali młodzieży 
możliwość budowania swojej 

przyszłości na fundamencie na-
uki, rozwijaniu talentów i wiary 
we własne możliwości.

Ambasadorami projektu są 
znane osoby ze świata kultury 
i  sportu: Jerzy Dudek, Ma-
ciej Musiał, Tomasz Adamek, 

Marcin Kwaśny, Dominika 
Figurska. Patronem honorowy 
nad projektem sprawuje Rzecz-
nik Praw Dziecka oraz Mini-
sterstwo Sprawiedliwości.

red

w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. tadeusza Kościusz-
ki z oddziałami przedszkolny-
mi w  Goczałkowie lekcje in-
formatyki uatrakcyjniają ro-
boty Dash, które zostały za-
kupione w  ramach rządowe-
go programu „laboratoria 
Przyszłości”. Uczniowie pra-
cują z  robotami, poznają ich 
możliwości oraz programy ni-
mi sterujące. 

Zajęcia polegają na zaprogra-
mowaniu robotów za pomocą 
intuicyjnej, graficznej aplikacji 
Wonder i  Blocly przy użyciu 
tabletów. Programując roboty 
Dash i  tworząc interaktywne 
programy, uczniowie świetnie 
się bawią, rozwijają swoją wy-
obraźnię, jednocześnie ucząc się 
logicznego myślenia, kreatywne-
go podejścia do rozwiązywania 
problemów oraz pracy w grupie, 

czyli kluczowych kompetencji 
XXI wieku.

Lekcja informatyki w kl. VI 
została zgłoszona do konkursu 
„1000 pierwszych organizato-
rów CODEWEEK” w ramach 
Europejskiego Tygodnia Ko-
dowania – CodeWeek 2022, 
którego organizatorem jest 
NASK – Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie, reali-
zowany we współpracy z Kan-
celarią Prezesa Rady Ministrów.

Celem konkursu było wy-
łonienie 1000 autorów inicja-
tyw zgłoszonych w  pierwszej 

kolejności w ramach CodeWe-
ek 2022. W wyniku konkursu 
szkolna inicjatywa z Goczałko-
wa została zaliczona do grona 
laureatów, za którą uczniowie 
otrzymali pamiątkowe certy-
fikaty uczestnictwa, a  szkoła 
nagrodę w postaci 10 gier Co-
dyRoby. Otrzymane zestawy 
gier pozwolą rozwijać umiejęt-
ności z  zakresu kodowania na 
kolejnych lekcjach informatyki 
oraz różnego rodzaju zajęciach 
szkolnych i  pozaszkolnych, 
zarówno w klasach młodszych 
i starszych. red

Z takim przesłaniem pojawili się w strzegomskiej „Czwórce” Bęsiu i Dj Yonas Zajęcia wprowadziły uczniów w świat robotyki i programowania

nie zmarnuj swojego życia atrakcyjne lekcje informatyki w Goczałkowie
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Po poczęstunku pięknie zabrzmiały kolędy w wykonaniu zespołu „Goczałkowianie”

wielopokoleniowe spotkanie opłatkowe

Zgłoś się do bazy producentów

Uroczystość rozpoczęła się od 
odprawienia mszy św. w miej-
scowym kościele, podczas któ-
rej modlono się m.in. o nowe 
powołania kapłańskie oraz 
w intencji wspólnoty parafial-
nej i biorących udział w spo-
tkaniu opłatkowym. W opra-
wę liturgiczną włączyli się 
uczniowie szkoły podstawowej 
i średniej oraz przedstawiciele 
Rady Parafialnej.

Po zakończeniu nabożeń-
stwa wszyscy udali się do 
świetlicy wiejskiej na dalszą 
część uroczystości. Prowadząca 
spotkanie ewa Miałkowska 
przywitała zebranych i złożyła 
wszystkim życzenia noworocz-
ne, podziękowała darczyńcom 

za okazywaną pomoc, wszelkie 
przejawy życzliwości i świad-
czone dobro.

Życzenia popłynęły również 
z  ust burmistrza Strzego-
mia – Zbigniewa Suchyty. 
Następnie ks. Marek Babuś-
ka odczytał fragment Pisma 
Świętego o Narodzeniu Pań-
skim i nastąpiła długa chwila 
dzielenia się opłatkiem, wy-
miany indywidualnych życzeń 
oraz degustacji przygotowa-
nych potraw. 

W  spotkaniu uczestniczyło 
wielu gości oraz przedsta-
wiciele młodego pokolenia: 
dzieci i młodzież szkoły pod-
stawowej oraz szkół liceal-
nych. Warto podkreślić, że 

najmłodszy uczestnik uro-
czystości miał 6 lat, a najstar-
szy ponad 80 lat. Spotkanie 
przebiegało w  świątecznej 
atmosferze i  radosnej zaba-
wie, dostarczając uczestnikom 

niezapominanych wrażeń 
i wzruszeń. W stronę organi-
zatorów kierowane były słowa 
podziękowań za piękną uro-
czystość i mile spędzony czas.

red

w sali wiejskiej w Goczałkowie 21 stycznia odbyło się „wie-
lopokoleniowe spotkanie opłatkowe” zorganizowane przez 
Radę Parafialną przy Parafii chrystusa Króla w Goczałkowie.

– Zakupione wyposażenie 
umożliwia uczniom rozwijanie 
kompetencji w zakresie kształ-
towania i rozwijania umiejętno-
ści manualnych i technicznych, 
umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia – infor-
muje Piotr Szmidt, nauczyciel 
z PSP Stanowice. 

Uczniowie klasy VI uczyli 
się robienia zdjęć za pomocą 
profesjonalnego aparatu fo-
tograficznego. Jako obiekty 
swoich fotografii wybrali za-
bytki znajdujące się w ich wsi. 
Być może zdjęcia nie są jeszcze 
doskonałe, ale uczniowie mają 
za sobą pierwsze doświadczenia 
w robieniu zdjęć nie telefonem, 
tylko wymagającym aparatem. 
Oprócz tego poznali zabyt-
kowe obiekty znajdujące się 

w miejscowości, w której miesz-
kają. Swoje zbiory fotografii 

nazwali „Zabytki Stanowic 
w naszym obiektywie”. red

Celem wycieczki było budowa-
nie świadomości patriotycznej 
i narodowej uczniów, wskazanie 
niszczącej siły totalitaryzmu; 
poznanie martyrologii narodu 
polskiego, a  także budowania 
w młodych ludziach sprzeciwu 
wobec wszelkich przejawów zła. 

W ie lkość  i   ch łód  tego 
miejsca mógł odczuć każdy, 
a ciekawe historie opowiada-
ne przez przewodnika tylko 
pomagały wyobrazić sobie 
i zrozumieć sens tego miejsca, 
nazywanego przez wielu „pie-
kłem na ziemi”.

Ta żywa lekcja historii była 
dopełnieniem wiedzy uczniów 
o okrucieństwie nazistowskiego 
okupanta w  czasie II wojny 
światowej, o  której czytali na 
kartach książki A. Kamińskiego 
„Kamienie na szaniec”.

Ten dzień i to miejsce na dłu-
go zapadną w pamięć uczest-
nikom wizyty w  Muzeum 
Gross- Rosen, gdyż każdy 
z uczniów opuszczał były obóz 
zagłady w  zadumie, z  osobna 

wyciągając wnioski z  tej nie-
codziennej lekcji.

red

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Stanowicach przystąpiła w roku szkolnym 
2022/2023 do ogólnopolskiego programu „laboratoria Przyszłości”. w ramach programu szko-
ła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego 
do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie klasy 8 z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Strzegomiu w styczniu uczestniczyli w wycieczce eduka-
cyjnej do byłego niemieckiego obozu zagłady Gross- Rosen 
w Rogoźnicy.

Uczestnicy projektu nie tylko uczyli się robić zdjęcia profesjonalnym sprzętem, ale także poznali zabytki ich „Małej Ojczyzny”

Ta żywa lekcja historii była dopełnieniem wiedzy uczniów o okrucieństwie nazistowskiego okupanta w czasie II wojny światowej

Zabytki stanowic w obiektywie uczniów

Zwiedzili Muzeum Gross-rosen

„Laboratoria Przyszłości” to program realizowany przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych 
i technicznych wśród uczniów.

Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” z  siedzi-
bą w Dobromierzu zachęca do 
współpracy lokalnych produ-
centów i przyłączenia się do ba-
zy producentów pn. „Granitowy 
Szlak”. Oferowane są atrakcyjne 
warunki dystrybucji i promocji. 

Do bazy dołączyć mogą produ-
cenci lokalni, rzemieślnicy oraz 
rękodzielnicy z  terenu gmin 
należących do obszaru LGD 
„Szlakiem Granitu”, czyli Do-
bromierz, Strzegom, Kostomło-
ty, Jaworzyna Śląska, Świdnica, 
Udanin i Żarów. 

Zachęcamy do współpracy.
Adres e-mailowy: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl
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Organizatorem zawodów, jak co roku, było Strzegomskie Centrum Kultury, a zawody sędziował Artur Adamek

noworoczny turniej szachowy
Dziewczęta do lat 8
1. Agata Buczek
2. Iga Cebulak
3. Marcelina Litwiniuk

chłopcy do lat 8
1. Leon Krynicki
2. Filip Piech
3. Filip Solima

Dziewczęta 9–10 lat
1. Hanna Kasendra
2. Natalia Buczek
3. Maria Stadnik

chłopcy 9–10 lat
1. Michał Lachor
2. Kacper Kostrzewa
3. Wojciech Stróż

Juniorki powyżej 11 lat
1. Gabriella Gołębczyk
2. Aleksandra Kasprzak
3. Marta Drżał

Juniorzy powyżej 11 lat
1. Oskar Kiszkiel
2. Jakub Owad
3. Wojciech Zontek

Seniorki
1. Irena Piórek
2. Mariola Pawłowska
3. Ewa Konc

Seniorzy
1. Remigiusz Olejarczyk
2. Rafał Przybylski
3. Jarosław Adamski

w Strzegomskim centrum Kultury II 21 stycznia rozegrano 
tradycyjny „noworoczny turniej Szachowy”. na starcie zjawi-
ło się ponad 100 uczestników, którzy rywalizowali w kilku gru-
pach wiekowych.

Celem zawodów w wyciskaniu 
sztangi leżąc jest popularyzacja 
sportów siłowych i ogólnej aktyw-
ności fizycznej wśród mieszkań-
ców gminy Strzegom i okolic. 

Uczestnikami mogą być 
wszyscy, którzy wpiszą się 
na listę uczestników i  mają 
ukończone 14 lat. Osoby 

niepełnoletnie mogą startować 
za zgodą opiekuna prawnego. 
Zawodnicy startują na własną 
odpowiedzialność.

Zapisy zawodników oraz 
indywidualna rozgrzewka od-
bywać się będzie od godziny 
9:00 do godziny 9:45 w miej-
scu startu.

Rywalizacja w  wyciskaniu 
wielokrotnym zostanie rozegra-
na w trzech kategoriach: open 
mężczyzn, open kobiet oraz 
open juniorów do 23 lat.

Kobiety i  mężczyźni będą 
rywalizować w  jednym boju 
na ławce poziomej. Mężczyźni 
będą wyciskać sztangę o wadze 
połowy ciężaru własnego cia-
ła, natomiast kobiety sztangę 
z ciężarem 30% ciała. Nie obo-
wiązuje limit czasowy.

Serdecznie zapraszamy. 

w  słowackiej miejscowości 
Šala pod Bratysławą 21 stycznia 
odbyła się pierwsza edycja kon-
kursu „winter cup Slovakia” 
w  akrobatyce sportowej. Du-
że sukcesy osiągnęły tam nasze 
młode reprezentantki. 

Strzegomska licealistka Amelia 
Misek, przewodnicząca Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej, repre-
zentująca świdnicki Acro Club, 
przywiozła ze Słowacji złoty 
medal i tytuł mistrzyni Europy 
w kategorii Fitness dance solo 
senior. Amelia Misek trenuje 
akrobatykę sportową od kilku lat. 

Z  kolei Anna Kowalczyk – 
uczennica Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Jaroszowa – za-
jęła 2. miejsce w swojej katego-
rii, zdobywając srebrny medal. 
Ciężka praca popołudniami 
przyniosła piękny efekt. 

Do sztabu trenerskiego pił-
karskiej sekcji AKS-u  Strze-
gom dołączył ostatnio tre-
ner tomasz oleksy, który ob-
jął funkcję koordynatora grup 
młodzieżowych.

Tomasz Oleksy ma licencję 
trenerską UEFA i  bardzo 
duże doświadczenie trener-
skie w akademiach piłkarskich 
oraz drużynach seniorskich. 
Był wykładowcą podczas kur-
sów trenerskich i  szkoleniach, 

organizowanych przez m.in. 
Wielkopolski ZPN i Zachod-
niopomorski ZPN.

Uczestniczył w  stażach tre-
nerskich w  takich klubach 
jak: Benfica Lizbona, Dinamo 
Zagrzeb, Zilina, Ajax Amster-
dam, PSV Eindhoven, Twente 

Enschede	 (akademie),	Zagłę-
bie	Lubin	 (1	 zespół)	 –	Orest	
Lenczyk i  Legia Warszawa 
(1	zespół)	–	Maciej	Skorża.

Jego zadaniem będzie nadzór 
nad całokształtem szkolenia 
dzieci i  młodzieży w  naszym 
klubie we wszystkich grupach 
wiekowych, a także organizacja 
współpracy pomiędzy trenerami 
oraz kontrola ich pracy. red

Zawodnicy będą rywalizować w trzech kategoriach. Życzymy powodzeniaGratulujemy osiągnięć i życzmy kolejnych sportowych sukcesów

Jego zadaniem będzie nadzór nad całokształtem szkolenia dzieci i młodzieży

pokaż swoją siłę i mocsukcesy sportowe naszych uczennic

nowa twarz w aks-ie

Fot. Archiw
um

 pryw
atne zaw

odniczek

Amelia 
Misek

Anna 
Kowalczyk

Witamy Tomasza Oleksego w strzegomskim klubie oraz życzymy powo-
dzenia. Liczymy, że jego doświadczenie i umiejętności wpłyną na popra-
wę jakości szkolenia dzieci i młodzieży.

najlepsi w poszczególnych grupach:

Zapraszamy sympatyków sportów siłowych na „otwarty Kon-
kurs w wyciskaniu wielokrotnym Sztangi leżąc”. Konkurs od-
będzie się 11 lutego o godz. 10:00 w hali oSiR Strzegom. orga-
nizatorami są: KS StARt Strzegom oraz ośrodek sportu. 
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Działa z  dowolnego urządze-
nia z przeglądarką i dostępem 
do Internetu. Dostępna jest 
w formie aplikacji mobilnej „ge-
oportalmobile” lub w  serwisie 
internetowym: policja.gov.pl.

Zgłoszenia dokonywane po-
przez KMZB nie zastępują po-
trzeby pilnej interwencji policji. 
W tego typu przypadkach nale-
ży 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 klik-
nąć plusik w  pra-
wym dolnym rogu 
i wyświetlony zosta-
nie katalog spraw, 
które można zgła-
szać za pomocą 
platformy;

– na l eż ą  do  n i ch 
m.in.: akty wan-
da l izmu, dz ik ie 
wysypiska śmieci, 
nieprawidłowe par-
kowanie, niewłaści-
wa infrastruktura 

drogowa, przekraczanie do-
zwolonej prędkości, grupo-
wanie się małoletnich 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 zajmą się 
policjanci z  jednostki, która 
obsługuje dany rejon. To lokalni 
policjanci najlepiej znają teren. 
Są to funkcjonariusze służby 
patrolowej, ruchu drogowego 
albo dzielnicowi. Na miej-
scu zweryfikują prawdziwość 

zgłoszenia i  jeśli potwierdzą 
występowanie zagrożenia, 
zmienią jego status na „po-
twierdzone”. Wówczas kolor 
naszego zgłoszenia na mapie 
zmieni się na czerwony. Od tego 
momentu policjanci rozpoczną 
czynności, które będą zmierzały 
do wyeliminowania zagrożenia. 
Podjęte działania będą zależeć 
od konkretnej sytuacji.

Jeśli na przykład mamy do 
czynienia z  przekraczaniem 
prędkości, na miejscu pojawiają 
się będą policjanci z drogówki 

z  miernikami pręd-
kości i wideorejestra-
torami. Będą dyscy-
plinować kierujących, 
którzy w  tym miej-
scu łamią przepisy 
i  narażają innych na 
niebezpieczeństwo. 
Policjanci wdrażają 
także niejednokrotnie 
działania polegające 
na wnioskach o zmia-
nę oznakowania lub 
o  insta lac ję  pro-
gów zwalniających. 
Wszystkie decyzje 
poparte są doświad-
czeniem munduro-
wych i podejmowane 
są po gruntownym 
zbadaniu danego 
problemu.

Z a c h ę c a m y  d o 
korzystania z Krajo-
wej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

Źródło: 
KPP w Świdnicy

oGŁoSZenIA

Zapraszamy do 10. Wrocław-
skiego Pułku Dowodzenia już 
18 lutego 2023 r.

Zgłoś się telefonicznie:
261 655 424

lub e-mailowo:
10pdow.rzecznik@ron.mil.pl
Nabór trwa do godz. 13.00 dnia 
poprzedzającego szkolenie.

– Prosimy o przyniesienie ze 
sobą wypełnionych i  podpisa-
nych dokumentów. Jedynymi 

warunkami uczestnictwa są: 
wyłącznie polskie obywatelstwo, 
wiek	od	15	do	65	lat	(w przy-
padku osób nieletnich konieczna 
jest zgoda rodziców/opiekunów) 
oraz	 odpowiedni	 ubiór	 (dłu-
gie lub sportowe buty, długie 
spodnie, kurtka/bluza, czapka, 
rękawiczki). Zapewniamy wy-
żywienie i ubezpieczenie. Liczba 
uczestników jest ograniczona – 
informują organizatorzy.

Gmina Strzegom

BLISKO
mieszkańców

BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 
ZAPISZ SIĘ BEZPŁATNIE W LOKALNYM

SYSTEMIE INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW

SMS zamówisz przez formularz rejestracyjny dostępny na stronach: 
strzegom.pl oraz sisms.pl

Pobierz 
aplikację 
BLISKO

Zamów  
SMS przez 
formularz

wybierz sposób powiadamiania:

Zamów lokalne informacje prosto ze źródła:
   Aktualne sprawy dotyczące mieszkańców
   Lokalne imprezy, wydarzenia sportowe
   Zagrożenia i niebezpieczeństwa, istotne utrudnienia i awarie
   Terminy opłat i podatków lokalnych 
   Komunikaty o ważnych wydarzeniach

BEZPŁATNY SYSTEM POWIADAMIANIA 
Gminy Strzegom

Pobierz aplikację BLISKO:

3. Zaznacz serwisy, z których chcesz otrzymywać wiadomości.
2. Wybierz z listy nadawców „Gmina Strzegom”.

w aplikacji miejscowość z terenu Gminy Strzegom.1. Wpisz 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowoczesna plat-
forma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a poli-
cją. Zgłoszenie lokalnego problemu związanego z bezpieczeń-
stwem jeszcze nigdy nie było takie proste.

Wiesz, gdzie są niebezpieczne miejsca? Zgłoś je poprzez specjalną platformę

policjanci zachęcają do korzystania z kMZB
trenuj z wojskiem w ferie

Wszystkie zajęcia – w  spo-
sób maksymalnie praktyczny 
i przystępny – będą prowadzili 
instruktorzy Wojska Polskiego.
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Orkiestra zagrała. i to jak!
mieszkańcy naszej gminy kolejny już raz udowodnili, że mają otwarte serca, ogromne pokłady empatii i zwykłej ludzkiej wrażliwości. Podczas niedzielnego 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wsparli osoby potrzebujące, nie szczędząc im swoich pieniędzy. W tym roku udało się zebrać blisko 78 tys. zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na walkę z sepsą. 

chARytAtywnIe w GMInIe StRZeGoM


