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Zostańmy w domach!
Pandemia koronawirusa na
cał ym świecie – niestety –
zbiera straszne żniwo. Także
w naszym kraju sytuacja z
dnia na dzień staje się coraz
bardziej dramatyczna. W Niedzielę Palmową (05.04) odnotowano pierwszy przypadek
koronawirusa w Strzegomiu.
Jak podał świdnicki sanepid,
chorą osobą okazał się młody
mężczyzna.
Aby minimalizować skutki
koronawirusa, służba zdrowia codziennie podejmuje ponadludzki wysiłek, ryzykując
własnym życiem i zdrowiem.
To właśnie ona jest – jak to się
ostatnio popularnie mówi – na
pierwszej linii ognia. Lekarzom,
pielęgniarkom, ratownikom i
innym przedstawicielom personelu medycznego należy się
ogromny szacunek. Mało kto w
tych trudnych czasach zasłużył
na tak duże dowody uznania ze
strony społeczeństwa. - Także
my, strzegomianie chcielibyśmy oddać hołd i podziękować
wszystkim bez wyjątku przedstawicielom lokalnej służby
zdrowia za wielką i nieocenioną
pracę oraz wkład w ratowanie
naszego życia. A to wszystko
w kontekście obchodzonego 7
kwietnia br. Światowego Dnia
Zdrowia – podkreśla burmistrz
Strzegomia Zbigniew Suchyta.
Warto dodać, że w ostatnim
okresie władze samorządowe
naszej gminy wsparły kwotą 50
tys. zł służbę zdrowia w powiecie świdnickim i Wałbrzychu.
W ostatnich, tak ciężkich dla
nas wszystkich tygodniach w
naszej gminie pojawiło się wiele
oddolnych inicjatyw. Jedna z
mieszkanek Strzegomia Jagoda
Nowacka-Wołczek wpadła
na pomysł wywieszenia kilku
banerów z podziękowaniem
dla tych wszystkich, którzy
w naszym mieście walczą na
pierwszej linii frontu z niewi-

Gmina wspiera służbę zdrowia Kasa czynna
Gmina Strzegom, w
związku z zaistniałą
sytuacją spowodowaną pandemią
koronawirusa, postanowiła wesprzeć
finansowo placówki służby zdrowia w
Świdnicy i Wałbrzychu.

Kwota 30 tys. zł została
przekazana szpitalowi
zakaźnemu w Wałbrzychu, zaś po 10
tys. zł otrzymały:
szpital Latawiec w
Świdnicy oraz Pogotowie Ratunkowe w
Imprezy odwołane
Świdnicy.
Władze samorządowe Strzegomia podjęły decyzję o odwo- Pomoc finansowa służbie zdrowia, która tak dzielnie i z od- łaniu wszystkich imprez kultui sportowych do końca
daniem walczy o nasze zdrowie i życie, jest niezwykle ważna ralnych
czerwca br. o zasięgu gminnym,
i potrzebna. Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć te placówki w regionalnym i ogólnopolskim,
tym m. in. Święta Granitu
tak trudnym dla nas wszystkich okresie – podkreśla burmistrz w
Strzegomskiego. Odwołane
Strzegomia Zbigniew Suchyta.
zostało także Strzegomskie
Biennale Rzeźby w Granicie.

Msze św. na
YOUTUBE!

dzialnym wrogiem. W banerach, które zostały wywieszone
przed jednym z marketów i
przed Strzegomskim Centrum
Medyczno-Diagnostycznym
są zawarte podziękowania od
strzegomian dla przedstawicieli
służby zdrowia, sprzedawców,
listonoszy, policjantów, a także
strażaków i innych grup społecznych. To wspaniały gest i
świadczy o dużej wrażliwości i
empatii inicjatorki tej pięknej
akcji. Koło Gospodyń Wiejskich z Ruska postanowiło z
kolei przyłączyć się do akcji
szycia maseczek ochronnych.
Maseczki te ostatecznie trafiły do lokalnego sklepu i były
dostępne dla mieszkańców.
Inicjatorką pomysłu była Bibianna Kostrzewa, członkini
KGW w Rusku. W Dziennym
Domu Pobytu „Senior – Wigor”
w Strzegomiu przygotowano
szablony maseczek ochronnych
w różnych rozmiarach. Anna Jarosińska, kierownik tej placówki
zwraca się z prośbą do osób
potrafiących szyć, by wsparły
tę akcję i pomogły seniorom.

Na prośbę mieszkańców od
1 kwietnia 2020 r. została
uruchomiona kasa w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu.
Kasa jest czynna:
poniedziałek – czwartek 9.00
– 13.30
piątek 9.00 – 12.00

Informujemy, że na kanale YOUTUBE Bazyliki
Mniejszej w Strzegomiu
można oglądać msze św.
Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z tej możliwości!
Transmisje w tygodniu o
godz. 17.00, z kolei w niedzielę podczas wszystkich
mszy św.

Nowy ordynariusz diecezji

Nowym biskupem
niem nowego gospodiecezji świdnidarza naszej diecezji
ckiej został bp
są słowa: In Verbo
Marek MenTuo, Domine (Na
dyk, d o t y c h Twoje Słowo, Paczasowy biskup
nie).
pomocniczy
Bp Ignacy Dec
diecezji legnipiastował swoją
ckiej. Zastąpił
funkcję 16 lat. W
na tym stanowi2004 r. został nomisku bpa Ignacego
nowany przez papieża
Deca, który przeszedł
Jana Pawła II pierwszym
na emeryturę.
biskupem nowo utworzonej
Decyzję nuncjatury apostol- diecezji świdnickiej.
Źródło i foto: https://www.
skiej ogłoszono we wtorkowe
diecezja.swidnica.pl/
południe 31 marca br. Zawoła-

Chętne osoby prosimy o kontakt
telefoniczny: 691 152 102.
Przed nami najważniejsze
święta w roku, czyli Wielkanoc. Zalecamy uczestnictwo w
mszach świętych za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu – m. in. Bazylika Mniejsza
w Strzegomiu przeprowadza
transmisje na popularnym kanale YOTUBE. Czas świąt to
okres wolny od pracy, sprzyjający spacerom i spotkaniom
w gronie rodzinnym. Niestety,
w tym roku będziemy musieli
wszyscy zostać w domach, by Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Strzegom, że w czasach pandemii koronawirusa nie
nie pogarszać i tak trudnej już można wchodzić na teren parków, placów zabaw i skwerów. Apelujemy szczególnie do młodzieży, by
sytuacji związanej z rozprze- nie zrywała specjalnych taśm i nie wchodziła w te miejsca.
strzenianiem się koronawirusa.
Kolejny już raz zwracamy się
z gorącym apelem do naszych
czytelników, by przestrzegali i
respektowali zalecenia władz,
lekarzy i odpowiednich służb.
Od naszej obywatelskiej postawy zależy zdrowie najbliższej rodziny, sąsiadów i innych
mieszkańców naszej gminy.
ZOSTAŃMY WSZYSCY W
DOMACH!

Nie wchodźmy do parków!

red

Ze względu na obecną sytuację nie ruszy od 15 kwietnia br. miejski system rowerów publicznych.
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Są w naszym powiecie rodziny, które nie mają ani komputera ani nawet dostępu do Internetu. W tym trudnym czasie ich dzieci potrzebują naszej pomocy

Oddaj komputer rodzinom zastępczym
Masz w domu sprawny, ale
niepotrzebny komputer? Jeśli
tak, to może mógłbyś go ufundować? Na taki sprzęt czekają
dzieci z rodzin zastępczych
powiatu świdnickiego. Bez tej
pomocy nie mogą korzystać ze
zdalnego nauczania.
Wirtualne lekcje i zdalne
odrabianie zadań domowych
w okresie epidemii koronawirusa - to dla rodzin zastępczych ogromne utrudnienie.
Szczególnie odczuwalne w tych
domach, gdzie przebywa więcej
niż dwoje dzieci.
- Zdalne odrabianie lekcji w
rodzinie, w której jest jeden komputer, a np. 9 dzieci to naprawdę
„koszmar”. Zdarzają się też
takie rodziny, które nie mają ani

takich przypadkach obecna
sytuacja jest dramatyczna.
Oczywiście, z pomocą przychodzą tu szkoły i PCPR,
ale środki, którymi dysponuje jednostka, nie są wystarczające. By zaspokoić
potrzeby rodzin zastępczych z naszego powiatu,
potrzebnych może być
nawet 80 komputerów.

komputera,
ani nawet dostępu do Internetu
– mówi Katarzyna Dudkiewicz, kierownik Zespołu ds.
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w
Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy. W wielu

– Dlatego zwracamy się
z apelem do każdego, kto
może pomóc. Być może
u państwa w domu jest w
pełni sprawny, ale już niepotrzebny sprzęt albo może
ktoś z państwa chciałby taki
komputer ufundować. Każda
pomoc będzie tu cenna – zachęca do pomocy Katarzyna
Dudkiewicz.

Chętnych do wsparcia prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, które pomoże w kontakcie z potrzebującymi rodzinami zastępczymi.
Telefon kontaktowy: 74/857-45-23 lub 74/857-45-47
Nr rachunku bankowego: Getin Noble Bank S.A , ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa : 22 1560 0013 2005 4160 0000 0001

Są pieniądze na usuwanie
niebezpiecznego azbestu
Gmina Strzegom informuje, że Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o
uruchomieniu dofinansowania z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Strzegom
w 2020 roku”.
Przypomnijmy, że w ramach
zadania firma zabierze elementy
pokrycia dachu, oczyści teren
z pyłu azbestowego oraz za-

OGŁOSZENIE
W trosce o zachowanie bezpieczeństwa dla potencjalnych
uczestników przetargu, w celu
wyeliminowania możliwości
zarażeniem się koronawirusem – Covid 19, odwołuję się
następujące przetargi:

pakuje, załaduje i przekaże do
unieszkodliwienia wytworzone
odpady azbestowe. Mieszkaniec
gminy nie zapłaci za te czynności. Jedynym kosztem po jego
stronie pozostanie wykonanie
nowego pokrycia dachu.
Chętnych zapraszamy do
złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do
30.04.2020 r.
Deklarację można pobrać
ze strony www.strzegom.pl –
znajduje się w dziale KOMUNIKATY.

- przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem garażu,
o pow. 7,40 m2, położonego
w granicach działki nr 166/2
w Goczałkowie, na zapleczu
budynku przy ul. Strzegomskiej 29, który miał się odbyć
w dniu 2 kwietnia 2020 roku,
o godz. 11.00.
- przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem garażu,
o pow. 11,04 m2, położonego
w granicach działki nr 537/3
w Jaroszowie, na zapleczu
budynku – Jaroszów 47, który
miał się odbyć w dniu 2 kwietnia 2020 roku, o godz. 11.30.
- przetarg ustny, ograniczony
na oddanie w najem garażu,
o pow.18,72 m2, położonego
w granicach działki nr 327,
AM-12, obr-3 w Strzegomiu,
na zapleczu budynku przy ul.
Aleja Wojska Polskiego 22,
który miał się odbyć w dniu 2
kwietnia 2020 roku, o godz.
10.30.

Gmina Strzegom startuje w konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Co zgłosiła?

Głosuj na strzegomskie inwestycje
W przypadku Strzegomia
można głosować na 2 kandydatury:

na terenie Grabiny i Starego
Miasta w Strzegomiu wraz
z renowacją zabytkowych
murów obronnych
1. Przebudowa i zagospodaro- 2. Budowa budynku demonwanie przestrzeni publicznej
stracyjnego o znacznie pod-
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wyższonych parametrach
charakterystyki energetycznej
– przedszkola z oddziałem
żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu.
Prosimy o oddawanie gło-

sów na stronie http://www.
modernizacjaroku.org.pl/pl/
editions/1691/plebiscite/stage-1
Serdecznie dziękujemy.
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W ydarzenia

Strzegomska krew ratuje życie!
26 krwiodawców odwiedziło
7 kwietnia br. Mobilny Punkt
Poboru Kr wi zaparkowany
na parkingu Strzegomskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Strzegomianie oddali krew
dla wspólnego celu – pomocy
dla potrzebujących.
Z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa,
zdyscyplinowani krwiodawcy
- stosując się do zaleceń pracowników RCKiK - cierpliwie
czekali na swoją kolej. W
ciągu 6 godzin (bo do tylu

godzin została przedłużona
akcja) do ambulansu zgłosiło
się 26 kr wiodawców, a po
weryfikacji krew pobrano od
24 ochotników. Dzięki akcji
zebrano blisko 11 litrów krwi,
które zasilą bank RCKiK w
Wałbrzychu.
- Krew to lek, którego nie
można kupić ani wyprodukować. Dziękujemy, że jesteście
z nami! – podsumowują organizatorzy.
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Ogłoszono przetargi, a w marcu br. podpisano umowę na przebudowę ul. 3 Maja w Strzegomiu

Inwestycje w dobie koronawirusa
Mimo trudnego okresu spowodowanego pandemią koronawirusa, strzegomski samorząd nie spowolnił rozwoju naszej gminy
i sukcesywnie poprawia warunki życia naszych mieszkańców.
Zaplanowane na 2020 r. inwestycje są cały czas realizowane,
co jest bardzo pozytywną wiadomością dla wszystkich. Poniżej
krótki raport.

W marcu br. podpisano
umowy na wymianę instalacji
elektrycznej w remizie OSP w
tekst i foto: Strzegomiu, zagospodarowanie
OSiR Strzegom działki w Wieśnicy na potrzeby
terenu rekreacyjno-sportowego
(etap I – budowa placu zabaw)
i przebudowę ul. 3 Maja w
Strzegomiu.
Ogłoszono także przetargi
na zadania: „Przebudowa ul.
Strzelniczej w Strzegomiu”,
„Przebudowa świetlicy wiejskiej
we wsi Modlęcin w gminie
Strzegom – etap II – elewacja i
zagospodarowanie terenu” oraz

„Przebudowa dróg dojazdowych
do gruntów rolnych w Stanowicach” .
W najbliższym czasie zostaną
również ogłoszone przetargi na:
„Zagospodarowanie i przebudowę przestrzeni publicznej
w centrum wsi Jaroszów w
celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych
i rekreacyjnych” oraz „Prace
remontowo-konserwatorskie
zabytkowej bramy wjazdowej
w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej”.
red

Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu

Ogłoszenie burmistrza
S t r zegomi a

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa dla potencjalnych
uczestników przetargu w celu wyeliminowania możliwości zarażenia się koronawirusem – Covid19 odwołuję przetargi ustne
nieograniczone, które miały się odbyć w dniu 23 kwietnia
br. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
w Strzegomiu przy ulicy Kalcytowej:
- godz. 10.00 działki nr 498/6, AM-5, Obr. 1 o pow.0,0021 ha,
- godz. 10.30 działki nr 498/7, AM-5, obr.1 o pow. 0,0021 ha.

Okiem miejskiego monitoringu
25 lutego br. na ul. Czerwonego Krzyża - na wysokości
placu zabaw - trzej mężczyźni
spożywali alkohol i zaśmiecili
papierosami teren przy ławce.
Na miejscu interweniował patrol
policji.
***
25 lutego br. doszło do oszustwa „na syna” - osoba straciła
znaczą sumę pieniędzy. Na polecenie policji zabezpieczono zapis
z monitoringu miejskiego.

26 lutego br.
starsza osoba padła
ofiarą oszusta „na
wnuczka”, wręczając oszustowi
znaczną sumę pieniędzy. Policja
wyjaśnia sprawę, posiłkując się
zapisem z kamer monitoringu
miejskiego.
***
12 marca br. w parku od strony
marketu Netto mężczyźni spożywali alkohol. Interweniował
patrol policji.

Nowy plac zabaw na terenie OSiR-u

Remont podwórka w samym centrum Strzegomia

Zarząd OSiR Sp. z o. o. informuje, że na wszystkich obiektach trwają prace konserwatorskie i naprawcze

Przyspieszona przerwa technologiczna na „Delfinku”
Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, od dnia 12 marca br. kryta pływalnia „Delfinek” jest nieczynna. W związku z panującą w kraju sytuacją
epidemiologiczną na obiekcie przyspieszono przerwę technologiczną. Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. zakłada,
że dzięki temu, już po ustaniu epidemii, pływalni Delfinek nie
trzeba będzie już zamykać.
Zwykle przerwa technologiczna odbywa się w okresie
wakacji i wiązało się to z jej
zamknięciem. Wykorzystując
czas przestoju, aby ponownie nie zamykać pływalni po
ustaniu epidemii, podjęto decyzję o przeprowadzeniu tych
czynności wcześniej, gdy i tak
cały obiekt jest niedostępny dla
mieszkańców gminy.
W chwili obecnej z niecek
basenowych spuszczono wodę,
zostaną one zdezynfekowane, przeprowadzone zostaną
także prace naprawcze (wy-

miana uszkodzonych płytek
ceramicznych, uzupełnianie
fug etc.) i serwisowe. Po odwołaniu stanu epidemii niecki
basenowe zostaną ponownie
napełnione wodą i „Delfinek”
ponownie zostanie oddany do
użytkowania.
Zarząd OSiR Sp. z o. o.
informuje, że na wszystkich już niedługo pandemia koro- przez naszych mieszkańców –
obiektach (mimo faktu, że nawirusa się zakończy i OSiR podkreśla Paweł Mosór, prezes
są zamknięte) trwają prace będzie licznie odwiedzany spółki OSiR.
konserwatorskie i naprawcze.
OSiR jest przygotowywany do
Ważność karnetów zostanie przedłużona o czas zamknięcia pływalni.
wiosenno – letniego okresu.
- Wszyscy mamy nadzieję, że Za niedogodności spółka OSiR przeprasza.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom
Masz wpływ na budżet gminy!
• KORONAWIRUS - Jak zapo-

Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
biegać zakażeniu?
W soboty
14:00 – 20:00 • Aktualności ze Strzegomskiego
Centrum Medyczno-DiagnoW niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
KWIECIEŃ 2020
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

05.04 – 11.04

Dobra Apteka

ul. Kościelna 6

tel. 74/ 649-12-20

12.04 – 18.04

Vademecum

ul. Rynek 44

tel. 74/ 855-52-06

19.04 – 25.04

Królewska

ul. Legnicka 14W

tel. 74/ 649-12-00

Adres

Nr telefonu

stycznego
• Bieżąca sytuacja w gminie Strzegom

Duża część podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje
przekazana do budżetu
gminy Strzegom.
W 2020 r. zaplanowana zostaTe l e w i z j ę I n t e r n e t o w ą S t r z e g o m
ła w budżecie
m o ż n a o g l ą d a ć z a p o ś r e d n i c t w e m s e r w i s u kwota ok. 23
mln zł. Drogi
mieszkańcu, złóż
deklarację podatkową PIT za rok 2019 w
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem projekty unijne) Urzędzie Skarbowym w Świdnicy, wpisując miejscowość na

www.strzegom.pl

terenie gminy Strzegom JAKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA. Twoje pieniądze
zostaną przeznaczone na budżet
o by w a t e l s k i ,
kulturę, rozwój
infrastruktury,
utrzymanie zieleni, sport, rekreację, ochronę środowiska, trasy rowerowe, pomoc
społeczną, ochronę zdrowia i
edukację dzieci.
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