
Siedziba warsztatu zostanie 
powiększona o pomieszczenie, 
w którym będzie funkcjonować 
nowa - większa niż dotychczas 
- świetlica. Lokal o powierzchni 
prawie 280 mkw. bezpłatnie 
użyczył Zespół Szkół Specjal-
nych w Strzegomiu na pod-
stawie porozumienia. W starej 
świetlicy powstanie pracownia 
garncarska wraz z piecem ce-
ramicznym, co bardzo wzbogaci 
wachlarz i możliwości zajęć. 
Warto wspomnieć, że w po-
szczególnych pracowniach 
tematycznych istniejąca wykła-
dzina PCV zostanie zamieniona 
na nową nawierzchnię z płytek 
podłogowych typu gres. Zde-
montowaniu ulegną także kraty 
w oknach. Pracownie zostaną 

ponadto doposażone w elemen-
ty manualne dla uczestników 
WTZ-u. Dodajmy, że pojawi 

się również nowy natrysk dla 
osób niepełnosprawnych. 
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Gmina Strzegom wypłaciła ostatnio mieszkańcom dotacje w wy-
sokości blisko 250 tys. zł na wymianę pieców w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego 
poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r. - etap II” 
realizowanego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Tegoroczny sezon rowerów publicznych w Strzegomiu potrwa 
do 15 listopada. Chętnych zapraszamy jeszcze do korzystania 
z jednośladów, pobierając specjalną aplikację Geovelo na telefon. 
Do dyspozycji jest 48 rowerów zlokalizowanych w 7 punktach 
na terenie naszego miasta. Rowery powrócą do Strzegomia na 
wiosnę 2021 r.

Wypłacili dotacje

Pytamy 
radnych…
Publ ikujemy rozmowy 
z radnymi na temat bieżą-
cych spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miej-
ska w Strzegomiu. W tym 
numerze na nasze pytania 
odpowiada radny Marian 
Góra. 
 str. 2

niemka 
wygrała 
w morawie
Reprezentantka naszych 
zachodnich sąsiadów Julia 
Krajewski na 14-letnim ko-
niu Samourai du Thot zwy-
ciężyła w klasie CCI4*-L, 
najwyższej rangą rozgrywce 
podczas zawodów Strzegom 
October Festival w WKKW 
(8-11 października br.).
 str. 10

Pomagamy 
usuwać 
azbest
Tak jak w latach poprzed-
nich, gmina Strzegom 
przystąpiła do programu 
organizowanego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu, 
mającego na celu usuwanie 
odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest.
 str. 3

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” od wielu 
lat wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje 
oraz osobowości. Podczas tegorocznej gali, gmina Strzegom 
zwyciężyła w kategorii „Samorząd przyjazny biznesowi”. Gala 
odbyła się 9 października w Teatrze Miejskim w Świdnicy. 

Powoli dobiegają końca prace remontowe strzegomskiego 
Komisariatu Policji. Kończona jest właśnie elewacja, wcześniej 
budynek przebudowano w środku i docieplono. Metamorfoza 
strzegomskiego komisariatu pozwoli na bardziej efektywną 
i wydajną pracę policjantów.

Gmina Strzegom dysponuje kamerami, które pojawią się 
w miejscach, gdzie uporczywie podrzucane są śmieci. Ich loka-
lizacja będzie się rotacyjne zmieniać, a miejsca, w których będą 
montowane, pozostaną tajemnicą. Kto nie segreguje odpadów, 
może dostać mandat w wysokości 500 zł. 

„Strzegom przyjazny biznesowi” str. 3

Remont prawie na finiszu  str. 4

Altany śmietnikowe i kontenery 
monitorowane! str. 3

Strzegomska komunikacja

Rowery do 15 listopada

W starej świetlicy powstanie pracownia garncarska wraz z piecem ceramicznym

Przebudowa WTz-u
Mamy dobrą wiadomość dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu i ich 
rodzin. Planowany jest remont i adaptacja pomieszczeń, dzięki którym poprawi się nie tylko 
funkcjonalność budynku, ale również codzienne życie kadry i podopiecznych. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu powstał w 2013 r. – mieści się przy 
Al. Wojska Polskiego 16. Kierownikiem placówki jest Sabina Kubacka. Jest 
to placówka pobytu dziennego. Celem zajęć jest stworzenie osobom niepeł-
nosprawnym możliwości podjęcia rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
poprawa ich funkcjonowania w codziennym życiu społecznym. 

Minęło już prawie dwa miesiące od inauguracji na terenie 
naszej gminy komunikacji publicznej. Dziennie korzysta z niej 
ok. 850 osób, głównie młodzież szkolna i seniorzy. Przypomina-
my, że szczegółowe rozkłady jazdy autobusów można znaleźć na  
www.strzegom.pl w specjalnie dedykowanym banerze. 
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2 października br. na ul. Koś-
ciuszki wyjeżdżający tyłem z po-
sesji samochód uderzył w pra-
widłowo stojący pojazd w miejscu 
parkingowym. Kierowcy załatwili 
sprawę między sobą.

***
3 października br. na ul. Leśnej 

młody mężczyzna dokonał kra-
dzieży z włamaniem do zasobni-
ków WC w poczekalni autobu-
sowej. Wizerunek sprawcy został 
zabezpieczony i przesłany policji.

***
4 października br. w godzinach 

popołudniowych doszło do kolizji 
na skrzyżowaniu ul. Kościuszki 
– ul. Kamienna. Na polecenie 
policji materiał z kamery został 
zabezpieczony.

***
5 października br. do Rynku 

od strony ul. Kościuszki wjechał 
pojazd ciągnik siodłowy z naczepą, 
który następnie skręcił w ul. Dą-
browskiego. Ruch takiego pojazdu 
jest zabroniony na w/w ulicach 
– zwłaszcza, że nie było to zwią-
zane z dostarczaniem towaru itp. 
Policja otrzymała nagranie z tego 
zdarzenia.

***
5 października br. na ul. Leśnej 

młody mężczyzna włamał się do 
kawiarki i skradł jej zawartość. 
Wizerunek tego sprawcy został 
udostępniony policji.

7 października br. pojazd do-
stawczy uderzył w słupek ze zna-
kami drogowymi na skrzyżowaniu 
Rynek – ul. Świdnicka, po czym 
odjechał. Materiał z tego zdarzenia 
został przesłany policji. 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Okiem miejskiego 
monitoringuz d j ę c i e  n u m e R u

Woda postraszyła

Długotrwały opad deszczu w dniach 13-14 października br. napędził sporo strachu mieszkań-
com Modlęcina. Po wielogodzinnych opadach stan wody w Potoku Szymanowskim znacznie 
się podniósł i było ryzyko zalania okolicznych domostw. Na szczęście wkrótce niebezpieczna 
sytuacja uległa poprawie. 

- które z osiągnięć strzegom-
skiego samorządu w ostatnich 
latach ocenia pan najwyżej?

Strzegomski samorząd na 
przestrzeni 30 lat odniósł wiele 
sukcesów, które trudno wy-
mienić w krótkiej odpowiedzi. 
Dla mnie osobiście ważnym 
sukcesem jest inwestycja zre-
alizowana w ostatnich latach 
- mam na myśli budowę no-
wego przedszkola z oddziałem 
żłobkowym przy ul. Kościuszki 
w Strzegomiu. Chcę podkreślić, 
że składając wniosek o zbu-
rzenie poprzedniego budynku 
i budowę na tym miejscu no-
wego w technologii pasywnej, 
spotkałem się z oponentami 
w radzie. Pojawiła się kon-
cepcja budowy przedszkola 
modułowego (kontenerowego), 
ale na przestrzeni kolejnych 
lat zwycięsko wyszła moja 
koncepcja. Inwestycja była 
realizowana przez trzy kolejne 
kadencje i dzisiaj możemy cie-
szyć się z najnowocześniejszego 
obiektu tego typu w Polsce. 
Przypomnę, że inwestycja zo-
stała dofinansowana w 85% 
z funduszy unijnych. 

- A co z kolei jest największym 
problemem i bolączką w naszej 
gminie?

- Według mojej oceny dużym 
problemem, z jakim boryka się 
gmina Strzegom, jest rynek 
pracy. Jest zmonopolizowany 
przez przemysł wydobycia i ob-
róbki kamienia, a to jest praca 
ciężka i w szkodliwych warun-
kach. Niewątpliwie przynosi 
dochody dla budżetu gminy 
i zapewnia miejsca pracy miesz-
kańcom, ale nie jest atrakcyjna 
dla młodego pokolenia, wcho-
dzącego na rynek pracy. Dowo-
dem na to jest nabór w szkole 
o tym profilu. Bezpośrednio 
wiąże się z tym brak kolejnych 
inwestycji w podstrefie Strze-
gom leżącej w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej. Niedobór atrakcyjnych 
miejsc pracy skutkuje migracją 
młodych ludzi. Duży niepokój 
budzi służba zdrowia, pomijając 
sytuację covidową. Wypo-
wiedzenie świadczenia usług 
medycznych w ośrodkach wiej-
skich gminy przez Strzegom-
skie Centrum Diagnostyczne 
mocno skomplikowało sytuację 
ich mieszkańców. 

- jakie zadania są jeszcze 
przed gminą do realizacji w tej 
kadencji? 

- W obecnej kadencji już 
zostało wiele zrealizowane 

i to widać na każdym kro-
ku. Przez kolejne trzy lata 
liczę na realizację budowy 
mieszkań socjalnych przy  
ul. Konopnickiej, co pozwoli 
na uporządkowanie zaniedbań 
w obecnie zasiedlonych miesz-
kaniach komunalnych przez 
nieodpowiedzialnych najem-
ców. Również liczę na nowego 
inwestora w strefie, co zapewni 
atrakcyjne miejsca pracy.

- którymi sprawami intere-
suje się pan w sposób szczegól-
ny? na czym panu najbardziej 
zależy?

- Szczególnie interesuje 
mnie sytuacja rodzimych ma-
łych firm i przedsiębiorstw. 
Równolegle sytuacja mieszka-
niowa w gminie rzutująca na 
demografię i rozwój. Wsparcie 
dla tych przedsiębiorców i ła-
twiejszy dostęp do mieszkania 
może wpłynąć na podejmo-
wane decyzję przez młodych 
mieszkańców o pozostaniu 
tutaj. Innymi słowy, jeśli nie 
zatrzymamy młodego poko-
lenia na miejscu, to pięknie 
wyremontowany Strzegom 
i gminne wioski będą służyły 
tylko pokoleniom seniorów 
bez kontynuacji  wymiany 
pokoleniowej. 

- jak układa się współpraca 
w radzie miejskiej? 

- Praca w Radzie Miejskiej 
obecnej kadencji zasługuje na 
dobrą ocenę z mojej strony. 
Jest to moja trzecia kadencja 
i z tej perspektywy dostrze-
gam pozytywy tej meryto-
rycznej współpracy. Radni 
prezentując odmienne zdanie 
w różnych kwestiach, zacho-
wują się z szacunkiem do 
oponentów. Nie zauważyłem 

również personalnych ata-
ków między radnymi, tak 
więc świadczy to o poziomie, 
jaki prezentuje rada. Mam 
nadzieję, że kolejne trzy lata 
przebiegną w podobnej atmo-
sferze, a to będzie przyczyn-
kiem do dalszego rozwoju 
gminy Strzegom. 

- dziękujemy za rozmowę.

Szczególnie interesuje mnie sytuacja rodzimych małych firm i przedsiębiorstw. Równolegle sytuacja mieszkaniowa 

Publikujemy rozmowy z radnymi na temat bieżących spraw oraz 
działań, jakie podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym 
numerze na nasze pytania odpowiada radny Marian Góra.

Pytamy radnych…

W ostatnich dniach wrześ-
nia emeryci ze Strzegom-
skiego Oddziału Emerytów 
i Rencistów zwiedzili Olsztyn, 
Sanktuarium Maryjne w Gie-
trzwałdzie i św. Lipce. 

- Kolejny rejon Polski tj. Ma-
zury został poznany i utrwa-
lony w pamięci. Doznania 
poznawcze i emocjonalne 
były bliskie każdemu w czasie 
rejsu statkiem po jeziorach 
mazurskich w Mikołajkach, 
na spływie rzeką Krutynią 
oraz w Kadzidłowie w Parku 

Dzikich Zwierząt – relacjonu-
ją strzegomscy seniorzy. 

Strzegomianie odwiedzili 
starówkę Torunia oraz poza 
miastem nowoczesny kościół 
i Park Pamięci Narodowej.  
- Byliśmy w Galindii nad 
jeziorem Bełdno w średnio-
wiecznej osadzie pierwszych 
ludów zamieszkałych na te-
renie Mazur. Wraz z prze-
wodnikiem odtworzyliśmy 
obyczaje panujące w śred-
niowieczu. Była to wycieczka 
poznawcza i integracyjna.

na mazurskim szlaku

- Dziękujemy gminie Strzegom za dofinansowanie  
naszego wyjazdu – dodają. 

zasady  
na PSzoK

Przy oddawaniu odpadów 
do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
przy Al. Wojska Polskiego 75 
w Strzegomiu należy stosować 
się do poniższych zaleceń.

WAŻNE OBOWIĄZKI:
- obowiązek zakrywania ust 

i nosa
- obowiązek zachowania dy-

stansu – 1,5-2 m
- obowiązek okazania dowodu 

osobistego 
- obowiązek posiadania upo-

ważnienia w przypadku prze-
kazywania odpadów w imie-
niu osób trzecich

PROSIMY O:
- staranne segregowanie odpa-

dów przed przyjazdem do 
PSZOK w celu skrócenia 
czasu pobytu do minimum

- zakładanie rękawiczek
Dbajmy o siebie nawzajem!
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
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 

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

18.10 – 24.10 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

25.10 – 31.10 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/ 855-52-06

01.11 – 07.11 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/ 857-19-64

9 października w Teatrze 
Miejskim w Świdnicy odbyła 
się uroczysta gala Dolnoślą-
skiego Plebiscytu Gospodar-
czego „Gwiazdy Biznesu”. 
Wśród laureatów znalazła 
się gmina Strzegom. Nagrodę 
odebrali Zbigniew Suchy-
ta , burmistrz Strzegomia 
oraz Tomasz Marczak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

-  Ostatnie  t ygodnie  są 
szczęśliwe i bardzo owocne 
dla strzegomskiego samo-
rządu. Po sukcesach w ogól-
nopolskich konkursach „Mo-
dernizacja Roku & Budowa 
XXI w.” oraz „Budowa Roku 
2019”, przyszedł czas na ko-
lejną ważną nagrodę - mówi 
Zbigniew Suchyta.

red

Ostatnie tygodnie są szczęśliwe i bardzo owocne dla strzegomskiego samorządu

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” od wie-
lu lat wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, samorządy, instytu-
cje oraz osobowości. Podczas tegorocznej gali, gmina Strzegom 
zwyciężyła w kategorii „Samorząd przyjazny biznesowi”.

Strzegom przyjazny biznesowi 

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” 
organizowany jest przez Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego, spółkę FRW Media Group oraz Portal Naszbi-
znes24.pl. Wydarzenie jest wspierane przez licznych 
sponsorów i partnerów. Wyboru wszystkich laurea-
tów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłosze-
niowych, dokonała Kapituła Konkursu, złożona z nie-
zależnych przedstawicieli znaczących w regionie firm, 
instytucji otoczenia biznesu oraz samorządowców.

Gmina Strzegom dysponuje 
kamerami, które pojawią się 
w miejscach, gdzie uporczy-
wie podrzucane są śmieci. Ich 
lokalizacja będzie się rotacyjne 
zmieniać, a miejsca, w których 
będą montowane, pozostaną 
tajemnicą.

Teraz wspólnoty mieszkanio-
we i spółdzielnie mieszkaniowe 
coraz częściej decydują się 
na montaż kamer przy kon-
tenerach na odpady. Kamery 
służą do kontrolowania sytuacji, 
w których ktoś podrzuca śmieci 
lub nielegalnie je składuje. 
W ten sposób starają się wy-
móc na lokatorach prawidłową 
segregację odpadów. Wiele osób 
nie przejmuje się segregacją, 
dlatego papier ląduje w pojem-
nikach na plastik, a obok wiat 
śmietnikowych rosną sterty 
różnych śmieci. Resztki mebli, 
dywany, kanapy, opony to tylko 
niektóre rzeczy, jakie można 
zobaczyć pod kontenerami 
i altanami śmietnikowymi.

Wiele osób wciąż nie zdaje 
sobie sprawy z faktu, że wyrzu-
canie śmieci poza wyznaczo-
nymi do tego miejscami jest 

karalne. Nie można postawić 
kanapy obok śmietnika czy alta-
ny śmietnikowej poza terminem 
wskazanym w harmonogramie 
albo ją podrzucić innej wspól-
nocie i liczyć na to, że ktoś ją 
wywiezie. Koszty ponoszą wów-
czas wszyscy mieszkańcy!

Podrzucający śmieci liczą 
na to, że uda im się zostawić 

śmieci i odjechać bezkarnie. 
Nie  pozos ta ją  anonimo-
wi, bo coraz więcej miejsc 
w Strzegomiu jest objętych 
monitoringiem. 

Ci, których udało się na-
grać i zidentyfikować muszą 
liczyć się z tym, że zostaną 
ukarani mandatem w wys. 
500 zł. 

PRZYPOMINAMY, ŻE 
ODPADY MOŻNA ODDAĆ 
BEZPŁATNIE!

Tymczasem odpady można 
zawieźć i bezpłatnie oddać do 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
przy Al. Wojska Polskiego 75 
w Strzegomiu. Wystarczy zabrać 
ze sobą dokument tożsamości.

Altany śmietnikowe i kontenery monitorowane!
Podrzucający śmieci liczą na to, że uda im się zostawić śmieci i odjechać bezkarnie. Teraz się to zmieni…

Tak jak w latach poprzednich, 
gmina Strzegom przystąpiła 
do programu organizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
mającego na celu usuwanie 
odpadów niebezpiecznych za-
wierających azbest. 

Projekt „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest zloka-
lizowanych na terenie gminy 
Strzegom w 2020 roku” jest 
współfinansowany w ramach 
Programu dofinansowania 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z re-
alizacją gminnych programów 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na rok 
2020. 

W ramach realizacji zada-
nia zabierane będą elementy 
zawierające azbest, które są 
zdemontowane i złożone na 
posesjach w gminie Strze-
gom. Teren zostanie oczysz-
czony z pyłu azbestowego, 
a odpady zostaną przekazane 
do unieszkodliwienia.

Zadanie na zlecenie gminy 
Strzegom wykona firma Lo-
gistyka Odpadów Azbesto-
wych Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością Spół-
ka Komandytowa z siedzibą 
w Bielsko-Biała, ul. Szklana 20, 
43-300 Bielsko-Biała. 

Poniżej grafika przedsta-
wiająca statystyki związane 
z usunięciem azbestu w gmi-
nie Strzegom.

red

Pomagamy usuwać azbest!

W 2020 
roku 

usuniemy
azbest  

z 

39
posesji

63,8
ton

azbestu 
zniknie 
z terenu 
gminy

Dotacja 
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we 
Wrocławiu

26,5
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Wkład 
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Strzegom

11,4
tys. zł

Koszt 
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azbestu 

dla 
mieszkańca

0
zł

Głosowanie rozpoczęło się  
5 października i potrwa do 29 paź-
dziernika do godz. 21:30. Głoso-
wanie jest prowadzone osobno we 
wszystkich kategoriach i powiatach 
województwa dolnośląskiego. 

Nasi przedstawiciele startują 
w 3 kategoriach:

Sołtys Roku 2020:
Stanisława Górska – sołectwo 
Olszany

Teresa Stopa – sołectwo 
Międzyrzecze
Monika Róg - sołectwo 
Żółkiewka
Rolnik Roku 2020
Marek Białomyzy – Strzegom
Koło Gospodyń Wiejskich 
Roku 2020

KGW Olszanianki z Olszan 
KGW Modlęcin 
KGW Morwa Biała w Jaroszowie 
KGW Perła w Żółkiewce 
KGW Ale Babeczki 
w Bartoszówku 
Groszki i Róże w Grochotowie 
KGW Grono w Skarżycach 
KGW Wieśniczanie 

„mistrzowie Agro”
Głosowanie rozpoczęło się 5 października i potrwa do 29 października do godz. 21:30

Zagłosuj na sołtysów, rolników i koła gospodyń wiejskich re-
prezentujących gminę Strzegom w wielkim plebiscycie „Gazety 
Wrocławskiej”. Laureaci odbiorą nagrody podczas uroczystej 
gali w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w PTAK War-
saw Expo.

Głosować można za pośrednictwem strony interneto-
wej www.gazetawroclawska.pl/strefa-agro/mistrzo-
wie-agro/ lub profilu gminy Strzegom na Facebooku. 
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Szkoda tylko, że w chwili 
obecnej – decyzją burmistrza 
– place zabaw zamknięte są 
do odwołania, ze względu na 

pandemię. Gdy tylko sytuacja 
ulegnie poprawie, zapraszamy 
całe rodziny na place zabaw! 

red 

Aktualnie w gminie Strzegom znajdują się 34 place zabaw: 11 w mieście i 23 w sołectwach

Gmina Strzegom dba o place zabaw na terenie miasta i wsi. 
Sukcesywnie dokonuje przeglądu pod kątem sprawności po-
szczególnych elementów oraz sprawdza jakość piasku. Regu-
larnie wzbogaca też ofertę zabawek dla naszych milusińskich. 
W ostatnim okresie np. zakupiono piękny, kolorowy samocho-
dzik, który znajduje się w strzegomskim parku miejskim oraz 
huśtawkę do parku w Rogoźnicy. Prawda, że ładne?!

nowe atrakcje 

Powoli dobiegają końca prace 
remontowe strzegomskiego 
Komisariatu Policji. Koń-
czona jest właśnie elewacja, 
wcześniej budynek przebudo-
wano w środku i docieplono. 

Przypomnijmy, remont KP 
w Strzegomiu rozpoczął się pod 
koniec października 2019 r. Od 
tego czasu strzegomscy poli-
cjanci na czele z komendantem 
Piotrem Galickim wykonywali 

swoje czynności w budynku za-
stępczym tj. Zakładzie Usług 
Komunalnych. Pod koniec tego 
roku wrócą do swojej pierwotnej 
siedziby na ul. Czerwonego Krzy-
ża, by z dniem 1 stycznia 2021 r. 
oficjalnie rozpocząć swoją pracę 
w starym-nowym miejscu. 

Wykonawcą termomoderni-
zacji i modernizacji budynku 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu jest Zakład Ogólnobu-
dowlany MIAR-BUD Ryszard 

Miara, wyłoniony w przetargu 
ogłoszonym przez Komen-
dę Wojewódzką Policji we 
Wrocławiu. Środki na remont 
pochodzą z budżetu KWP 
i Unii Europejskiej. Remont 
jest realizowany w ramach 
projektu „Policja też może być 

EKO - wzrost efektywności 
energetycznej w obiektach 
policji dolnośląskiej – Bolków, 
Strzegom, Jaworzyna Śląska”, 
współfinansowanego z Unii 
Europejskiej ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach 
projektu „Zmniejszenie Emi-
syjności Gospodarki Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020”. 

TW

Remont prawie na finiszu
W ostatnich miesiącach strzegomscy funkcjonariusze policji pracowali w siedzibie ZUK-u, teraz czeka ich praca w wyremontowanej siedzibie

Metamorfoza strzegomskiego komisariatu pozwoli na 
bardziej efektywną i wydajną pracę policjantów.

W trosce o to, by było czyściej

Pismo Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota” przygo-
towało ostatnio ranking wy-
korzystania środków europej-
skich przez samorządy w latach 
2014–2019. Jak wypadło w nim 
nasze miasto?

Zestawienie obejmuje war-
tość dotacji pozyskanych przez 
samorządy, bez rozróżnienia na 
dotacje inwestycyjne i te zwią-
zane z wydatkami bieżącymi. 
Wynik podawany jest w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. 

Strzegom zajął niezłe 169. 
miejsce w gronie 607 miaste-
czek - 1.379,53 zł/ per capita. 
W tej kategorii Jaworzyna Śl. 
uplasowała się na 23. pozycji 

(2.941,76 zł/per capita), Żarów 
zajął 79. miejsce (1.953,12 zł/
per capita), zaś Świebodzice 
– 332. lokatę (780,09 zł/per 
capita). 

W kategorii gmin wiejskich 
Dobromierz zajął 217. miej-
sce (1.948,86 zł/per capita), 
gmina Świdnica – 574. miejsce 
(1.197,71 zł/per capita), a gmi-
na Marcinowice – 825. lokatę 
(907,66 zł/per capita). 

Miasto Świdnica zajęło 88. 
miejsce w kategorii miast po-
wiatowych (914,23 zł/per capi-
ta), natomiast powiat świdnicki 
był 257. w kategorii powiatów 
(145,18 zł/per capita).

red

dobre miejsce Strzegomia

Krążki te przypadły Martynie 
Janaszek w kategorii juniorek open 

do lat 16 oraz Michałowi Pawlicy 
w kategorii Juniorów do lat 18. 

- Wyniki naszych zawod-
ników sprawiły, że Strzegom 
był w niedzielę na ustach całej 
sportowej Polski zajmującej się 
sportami siłowymi. Pomimo 
trudnych warunków i panującej 
pandemii KS START Strze-
gom nie zwalnia tempa – infor-
muje Marek Rydwański.

red

Sukcesy siłaczy
Strzegom był w niedzielę na ustach całej sportowej Polski. Brawo!

Na zakończonych w niedzielę, 18 października br. Otwartych 
Ogólnopolskich Mistrzostwach Małopolski TKKF w Wyci-
skaniu Sztangi Leżąc w Zielonkach koło Krakowa zawodnicy 
klubu START Strzegom zdobyli dwa srebrne medale. 
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

michał: dzień dobry. kiedy 
w końcu dostaniemy pieniążki 
za wymianę pieca? z miesiąca 
na miesiąc jest wszystko prze-
kładane. wniosek był składany 
w roku 2019.

To nie nasza wina. Ja też mam 
już dość tego tłumaczenia się za 
błędy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Zamykanie 
programu, otwieranie nowego, 
zmiana kierunków – to wszystko 
jest niezrozumiałe. Zgłaszałem 

te problemy, ale nic to nie dało. 
Jeśli chcemy realizować ten 
program, musimy przyjąć to 
do wiadomości i przewidywać, 
że wypłata dotacji to okres do 
roku czasu. 

Adam: witam, 12 miesięcy 
czekam na dotacje 4 tys. zł za 
wymianę pieca węglowego na ko-
cioł gazowy. po co było obiecywać 
i oszukiwać ludzi?

Nikogo nie oszukiwaliśmy, 
na bieżąco informowaliśmy 
o problemach, które nie zależą 
do Urzędu Miejskiego. 

Arek: witam, od początku 
października funkcjonuje u nas 
komunikacja publiczna, a już 
dawno przed jej uruchomieniem 
mieszkańcy otrzymali ulotki 
informacyjne wraz z cennikiem 
biletów oraz karnetów. problem 
w tym, że u kierowców można 
kupić jedynie bilety na dany 

przejazd, po zapytaniu o karnet 
miesięczny kierowca odsyła nas 
do dworca głównego. po wy-
braniu się na dworzec główny 
pani pracująca tam grzecznie 
nas informuje, że owszem, takie 
karnety są w sprzedaży, jednak 
nie miała ona szkolenia z tym 
związanego i niestety nie wie, jak 
je wystawiać. osobiście uważam, 
że ta pani zachowała się w pełni 
profesjonalnie i uprzejmie, nie 
mam do niej żadnych pretensji. 
jednak osoby z góry powinny 
zapewnić pracownikom szkolenie 
w celu prawidłowego funkcjono-
wania komunikacji publicznej, 
jeszcze zanim została ona wpro-
wadzona w życie. mieszkańcy 
niestety muszą przez to wydawać 
więcej pieniędzy na transport do 
pracy. czy możemy oczekiwać, 
że zrobi pan coś w tej sprawie? 
pozdrawiam.

Zapewnienie prawidłowej 
dystrybucji biletów spoczy-
wa na operatorze publicznego 
transportu zbiorowego w gminie 
Strzegom – firmie POLBUS 
PKS Sp. z o. o. we Wrocławiu. 
W przypadku biletu miesięcz-
nego pierwszy zakup musi być 
dokonany w kasie biletowej 
ze względu na konieczność 
wprowadzenia danych pasażera 
do systemu informatycznego 
operatora. Stacjonarny punkt 
sprzedaży biletów znajduje się 
na dworcu autobusowym przy 
ul. Dworcowej. Natomiast za-
kup biletu miesięcznego w ko-
lejnych miesiącach może być 
realizowany bezpośrednio u kie-
rowców. Aby usprawnić ten 

proces, polecono operatorowi, 
firmie POLBUS PKS Sp. z o. o.  
we Wrocławiu, dokonać ponow-
nego przeszkolenia kierowców 
oraz pań pracujących na dworcu 
w zakresie obsługi kas fiskalnych. 
Takie przeszkolenie odbędzie się 
w przyszłym tygodniu. 

mieszkaniec: panie burmi-
strzu! czy to nie są kpiny i mar-
notrawienie kasy, żeby autobusy 
pseudomiejskie, które zostały 
aktywowane, woziły powietrze 
zamiast ludzi? bardzo, ale to bar-
dzo często widzę to, a zwłaszcza 
linia 0. kierowca tylko jeździ 
tam i z powrotem, robi pętle na 
dworcu pks i dalej sam. czy tych 
zdobytych pieniędzy nie można 
byłoby przeznaczyć na coś innego 
np. na monitoring wiaduktów 
kolejowych? były tak ładnie po-
malowane i odnowione, i co już 
mamy? nie patrzeć się, że to kolei, 
z nimi też można się dogadać.

Różne są zdania. To mieszkań-
cy chcieli komunikację miejską. 
Myślę, że trzeba czasu, by do niej 
się przyzwyczaić. Otrzymuję też 
dużo podziękowań, szczególnie 
od emerytów. 

ultra: dzień dobry. chciałam 
zapytać, czy kiedykolwiek jest 
brany pod uwagę remont ul. 
morskiej? mieszkam tu ponad 
30 lat i już straciłam nadzieję. 
coroczne zasypywanie dziur 
i równanie spychem (ulica jest od 
wiaduktu do dk 5 szutrowa) 
nic nie daje, bo w lecie kłęby 
kurzu unoszą się, jak w czasie 
burzy piaskowej. samochody 

nawet nie muszą szybko jechać. 
chodnik też pozostawia dużo do 
życzenia. zarastał chwastami. 
działkowicze chodzili środkiem 
ulicy. odcinek 100 m z jednej 
strony „ogarnęłam”, ale już nie 
mam siły. kiedyś był wykaszany 
od strony drzew, w tym roku 
nikt tego nie robił. pod mostem 
dalej zarośnięte. podejrzane auta 
z obcymi rejestracjami często koło 
wiaduktu „parkują”, no i śmiecą 
(a może i jakiś handel się tam 
odbywa?). dobrze by było, żeby 
policja sprawdzała od czasu do 
czasu, co to za „typy” wyczekują 
na inne auta? próbowałam się 
dodzwonić i nijak się nie da. 
nr 997 automatycznie kieruje 
na 112, a pan ze 112 „nie łączy 
z policją”. na nr strzegomski 
dodzwonić się nie można, bo 
już nieaktualny. jak szukać 
pomocy? ulica ta nigdy nie 
jest sprzątana. rośnie 6 dębów, 
z których oblatują liście jesienią, 
co roku usłana liśćmi jak dywa-
nem. pewnie w tym roku będzie 
to samo. rozjeżdżonych przez 
samochody żołędzi na ulicy aż 
grubo. koło wiaduktu pod nasy-
pem kolejowym multum śmieci. 
może i by tego nie było, gdyby był 
choć jeden kosz. ulica wygląda, 
jakby nie należała do miasta. raz 
do roku jest wykoszony trawnik 
koło kościoła św. jadwigi i kiedyś 
był plewiony klomb powstały 
kilka lat temu. teraz to już chyba 
o nim zapomniano. nazbierało 
się trochę tego, ale liczę, że władze 
miasta pochylą się nad proble-
mami mieszkańców i po części 
stopniowo będzie coś robione 

w tym kierunku. mam wrażenie, 
że o nas - mieszkańcach ulicy 
morskiej zapomniano!

W 2019 r. gmina Strzegom 
zaplanowała stosowne środki 
w budżecie, a następnie pod-
pisała umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla 
zdania pn. ,,Przebudowa drogi 
gminnej nr 110783D ul. Morska 
w Strzegomiu”. W ramach opra-
cowanej dokumentacji miała 
zostać wykonana m. in.: nowa 
jezdnia o nawierzchni asfalto-
wej na odcinku od ul. Szarych 
Szeregów do drogi krajowej 
nr 5, z uwzględnieniem terenu 
PKP, miał powstać nowy chod-
nik do terenu PKP oraz nowe 
oświetlenie uliczne na całym 
w/w odcinku. Niestety, w związ-
ku z zaistniałymi czynnikami 
zewnętrznymi, niezależnymi od 
nas, jak pandemia COVID-19 
oraz towarzyszącymi jej nega-
tywnymi zjawiskami społeczno
–gospodarczymi, projektant 
opracowujący dokumentację 
projektową napotkał problemy, 
które uniemożliwiły mu sku-
teczną realizację powierzonego 
mu zadania. Mając na uwadze 
powyższe, umowa została roz-
wiązana za porozumieniem 
stron. Natomiast w kwestii 
sprzątania ul. Morskiej w Strze-
gomiu, to na dzień dzisiejszy nie 
mieliśmy sygnałów ze strony 
mieszkańców o takiej koniecz-
ności. Pani monit traktujemy 
jako sygnał - w związku z po-
wyższym zgłosimy konieczność 
sprzątania ul. Morskiej na całym 
jej odcinku.

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Przypomnijmy, bo naprawdę 
warto! W dotychczasowych dzie-
więciu edycjach odnowiono w su-
mie 138 budynków (102 budynki 
wielorodzinne, 35 budynków 
jednorodzinnych i 1 budynek nie-
mieszkalny). W sumie strzegomski 
samorząd przeznaczył ze swojego 
budżetu – bagatela - ok. 2,15 mln zł 
na nagrody w tym konkursie.

Konkurs z roku na rok cieszy 
się coraz większą popularnością. 
Ciekawe, czy tym razem zosta-
nie pobity rekord, który wynosi  
27 zgłoszeń. Rozstrzygnięcie 
najbliższej edycji nastąpi w pierw-
szych tygodniach 2021 r. O dacie 
na pewno poinformujemy na 
łamach naszego dwutygodnika. 

TW

Powalczą w konkursie
W dotychczasowych 9 edycjach odnowiono w sumie 138 budynków. Na zmianę wizerunku budynków przeznaczono już ponad 2 mln zł. A to nie koniec…

Dużymi krokami zbliża się termin zgłaszania swoich kandydatur 
do dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Odnów i wygraj” 
za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury 
materialnej gminy Strzegom. Do 6 grudnia zarówno wspólnoty 
mieszkaniowe, jak i właściciele budynków jednorodzinnych 
powinni złożyć stosowne wnioski wraz z dokumentacją foto-
graficzną potwierdzającą dokonanie remontu elewacji. 

Na zdjęciach przykładowe budynki, które w tym roku 
zmieniły swój wygląd lub są w trakcie metamorfozy. Ul. Świdnicka 14 i 18 w Strzegomiu

Ul. Bohaterów Getta 21 w StrzegomiuUl. Świdnicka 28 i 34 w Strzegomiu

Ul. Świdnicka 31 w Strzegomiu

Ul. Paderewskiego 17 w Strzegomiu
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Roboty budowlane realizuje 
firma Usługi Montażowo-
Budowlane A. J. M. Artur Ga-
włowski z Kamiennej Góry na 
podstawie przeprowadzonego 
postępowania przetargowego 
oraz podpisanej umowy. War-
tość realizowanych robót dla 
II etapu to około 1,1 mln zł. 

Planowany termin zakończe-
nia inwestycji to 30 września 
2021 r. 

Zadanie jest realizowane 
na podstawie porozumienia 
z województwem dolnośląskim, 
gdyż znajduje w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 374. 

red

w ydArzeniA 

Po zakończeniu zadania powstanie ścieżka o długości około 1300 metrów i szerokości 3,5 m.b. Połączona zostanie Wieśnica ze Strzegomiem 

Rozpoczęły się roboty budowlane dla zadania pn. „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica – etap II”, sta-
nowiące kontynuację uprzednio wykonanego odcinka ciągu 
pieszo-rowerowego w Strzegomiu oraz w Wieśnicy. 

ciąg pieszo-rowerowy kontynuowany!

Gmina Strzegom dofinansowuje w/w zadanie w wysokości 55%.  
Po jego zakończeniu powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości 
około 1 300 metrów i szerokości 3,5 m. b., a tym samym połączona 
zostanie Wieśnica ze Strzegomiem. Na chwilę obecną realizowane są 
prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

Opłaty za parkowanie 
Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego 
Parkowania w Strzegomiu KWOTA

za czas parkowania do 30 minut 1 zł

za czas parkowania do 1 godziny 2 zł

za drugą godzinę parkowania 2,50 zł

za trzecią godzinę parkowania 3 zł

za czwartą i następną godzinę parkowania 2 zł

abonament miesięczny 100 zł

abonament półroczny 300 zł

abonament roczny 500 zł

abonament roczny dla taksówek 40 zł

abonament roczny dla mieszkańca strefy pp 40 zł

W związku z koronawiru-
sem Strzegomskie Centrum 
Kultury jest zmuszone prze-
nieść nadchodzące wydarze-
nia na najbliższe bezpieczne 
terminy.

„ M a g i c  s h o w ” 
w wykonaniu Bar-
tosza Lewandow-
skiego zostaje prze-
niesione na 4 grudnia 
br. na godz. 17:00. 
O terminie „Zadu-
szek Bluesowych” 
SCK poinformuje 
wkrótce na swojej 
stronie interneto-
wej oraz w mediach 
społecznościowych. 
Termin spektaklu pt. 
„Kłamstwo” pozostaje 
bez zmian (04.11).

Strzegomskie kino 
także zawiesiło swoją 
działalność do odwo-
łania, w trosce o bez-
pieczeństwo widzów, 

jak i pracowników. W związku 
z powyższym tegoroczna edycja 
„Maratonu grozy” również stoi 
pod dużym znakiem zapytania.

- Wszyscy liczymy że obec-
na sytuacja zostanie szybko 
opanowana i będziemy mogli 

organizować dla was kolej-
ne wydarzenia, na które tak 
chętnie przybywacie – mówi 
Krzysztof Kalinowski, dyrek-
tor Strzegomskiego Centrum 
Kultury.

red

nowe terminy wydarzeń w ScK
Strzegomskie kino także zawiesiło swoją działalność do odwołania

Co zrobić, aby uniknąć 
zaczadzenia? 
•	 u ż y t k owa ć 	 s p r awne	

techniczne urządzenia, 
w których odbywa się 
proces spalania, zgodnie 
z instrukcją producenta,

•	 przeprowadzać	 regular-
ne kontrole technicz-
ne piecyków, kuchenek 
gazowych; sprawdzać 
szczelność i systema-
tycznie czyścić przewody 
kominowe,

•	 wszelkie	 prace	 napraw-
cze, przeróbki, moderni-
zacje i prace konserwa-
cyjne przy urządzeniach 
na paliwo stałe, ciekłe 
i gazowe zleć osobom 
posiadającym odpowied-
nie kwalifikacje,

•	 w	 przypadku	 wymiany	
okien na nowe, spraw-
dzić poprawność działa-
nia wentylacji, ponieważ 
nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne 

w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budyn-
ku i  mogą pogarszać 
wentylację,

•	 systematycznie	 spraw-
dzać ciąg powietrza, np. 
poprzez przykładanie 
kartki papieru do otworu 
bądź kratki  wenty la-
cyjnej; jeśli nic nie za-
kłóca wentylacji, kartka 
powinna przywrzeć do 
wyżej  wspomnianego 
otworu lub kratki,

•	 często	wietrzyć	pomiesz-
czenie, w których odby-
wa się proces spalania 
(kuchnie, łazienki wypo-
sażone w termy gazowe), 
a  naj lepiej  zapewnić, 
nawet niewielkie roz-
szczelnienie okien.

Jak pomóc przy zatruciu 
tlenkiem węgla? 
•	 nie	 bagatelizować	 obja-

wów duszności, bólów 
i zawrotów głowy, nud-
ności, wymiotów, oszoło-
mienia, osłabienia, przy-
spieszenia czynności serca 
i oddychania, gdyż mogą 
być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu czadem,

•	 natychmiast	przewietrzyć	
pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy,

•	 wynieść	 osobę	 poszko-
dowaną w bezpieczne 
miejsce, jeśli  nie sta-
nowi to zagrożenia dla 
zdrowia osoby ratującej, 
zapewniając jej dopływ 
świeżego czystego po-
wietrza i jak najszybciej 

przystąpić do udzielania 
pierwszej pomocy,

•	 wezwać	służby	ratowni-
cze (pogotowie ratunko-
we, PSP) lub zasięgnąć 
porady lekarskiej.

Źródło: KPP Świdnica

Sezon grzewczy w pełni, zadbajmy o bezpieczeństwo!
Aby uniknąć zaczadzenia należy m.in. przeprowadzać regularne kontrole techniczne piecyków, kuchenek gazowych; sprawdzać szczelność i czyścić przewody kominowe

Trwa sezon grzewczy, dlatego zadbajmy o własne bezpieczeństwo i pamiętajmy, że 
tlenek węgla może zabić w każdym momencie. Jest bezwonnym gazem o silnych właś-
ciwościach toksycznych i aby zapobiec tragedii, warto zainwestować w nowoczesny 
system ogrzewania oraz wentylacji swojego mieszkania. Pamiętajmy także o regularnym 
przeprowadzaniu kontroli technicznych przewodów kominowych, instalacji gazowych 
oraz pieców, które służą nam do ogrzewania mieszkania. Zaleca się też instalowanie 
czujników czadu, które sygnalizują zagrożenie. 

PAMIĘTAJMY! Od stosowania się 
do powyższych rad może zależeć 
nasze życie oraz życie naszych bli-
skich, a czasami wystarczy jedynie 
odrobina przezorności.
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Ponadto odwołane zostały 
wszystkie zajęcia komercyjne od-
bywające się na OSiR-ze oraz 
gimnastyka dla dorosłych. Do tre-
ningów dopuszczeni są natomiast 

sportowcy przygotowujący się do 
zawodów, zaś z bieżni stadionowej 
mogą korzystać lekkoatleci. W pły-
walni „Delfinek” odbywają się 
zajęcia wychowania fizycznego dla 

uczniów i zajęcia w ramach pro-
gramu „Umiem pływać” (stan na  
20 października). Takie działania 
zostały podjęte, aby zminimalizo-
wać ryzyko zarażenia koronawiru-
sem wśród naszych mieszkańców.

- W związku z panującą sy-
tuacją pandemii koronawirusa 
i ostatnimi wprowadzonymi 
obostrzeniami, apeluję do miesz-
kańców o noszenie maseczek, 
dezynfekcję i dystans społeczny. 
To bardzo ważne w obecnej 

sytuacji – podkreśla burmistrz 
Zbigniew Suchyta.

red

Koronawirus: ważne informacje dla mieszkańców

Decyzją władz Strzegomia od poniedziałku, 12 października 
br. zostało zamkniętych część gminnych instytucji: Biblioteka 
Miejska, Strzegomskie Centrum Kultury, DDP „Senior-
Wigor”, świetlica środowiskowa i CAS „Karmel” (z wyjątkiem 
przyjęć poborców skarbowych i w ramach porad prawnych). 
Zamknięte zostały również place zabaw.

To trzeba wiedzieć!

Podajemy terminy przyjaz-
dów mammobusów na parking 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu:
1) 29.10.2020 r.- Lux Med
2) 18.11.2020 r. - Diagnostyk

3) 25.11.2020 r. - Geneva 
Trust

4) 15.12.2020 r. - Geneva 
Trust

Serdecznie zapraszamy!

zrób mammografię!

Poniżej podajemy wykaz 
nowych telefonów dostęp-
nych w Strzegomskim Cen-
trum Medyczno-Diagno-
stycznym na ul. Witosa 7.
REJESTRACJA POD-
STAWOWA OP I EKA 
ZDROWOTNA
- tel. komórkowy od godz. 
7.00 do 14.00: 729-977-933, 
729-977-919
- stacjonarne od godz. 7.00 
do 18.00: 74 649-44-50, 
74 649-44-62
E-RECEPTY
- tel. komórkowy 
661-912-833
- stacjonarne 74 649-44-58, 
74 649-44-65
REJESTRACJA  
PORADNIA DZIECIĘ-
CA, LOGOPEDYCZNA
- stacjonarne 74 649-44-70, 
74 649-44-71
- punkt szczepień 
74 649-44-53
REJESTRACJA: USG, 

GASTROSKOPIA,  
KOLONOSKOPIA, 
MEDYCYNA PRACY 
tel. 74 649-44-58
PRACOWNIA RTG: 
74 649-44-87
LABORATORIUM: 
74 649-44-56
REJESTRACJA 
AOS/ AMBULA-
TORYJNA OPIEKA 
SPECJALISTYCZNA 
w godzinach od 8.00 do 
13.00
- tel. stacjonarny 
74 649-44-68 dla poradni 
ginekologicznej, otolaryn-
gologicznej, chirurgii ogól-
nej, ortopedii, okulistyki, 
reumatologii, endokryno-
logii, onkologii, zdrowia 
psychicznego
REJESTRACJA 
DO PORADNI 
ALERGOLOGICZNEJ
- tel. stacjonarny 74 649-44-50, 
74 649-44-62

Wykaz nowych telefonów  
w SCmD

Bezpłatna pomoc prawna udzie-
lana mieszkańcom gminy Strze-
gom może nastąpić wyłącznie 
po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym pod numerem  
74 8 500 460.
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Uczniowie klasy trzeciej Technikum Handlowego 
Zespołu Szkół jak co roku posprzątali teren Cmenta-
rza Żydowskiego w Strzegomiu. Akcja miała miejsce  
7 października br. w ramach kolejnej edycji „Sprzątania 
świata”. 

- Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, 
nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicz-
nych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska – mówi 
Dorota Sozańska, wicedyrektor placówki. 

Niestety, ze względu na pandemię nie było możliwe 
wykonanie prac porządkowych na wiosnę. Dlatego przez 
parę dni pracownik szkoły Władymir Kryczenkow 
z wielką starannością przygotowywał cmentarz do wejścia 
młodzieży. Akcję koordynowała Anna Czubala. 

- Nie zapominamy, że ziemia to nasz wspólny dom. Nie 
mamy innego. To my musimy o niego zadbać. Wszystkim 
zaangażowanym uczniom dziękujemy – dodaje Dorota 
Sozańska. 

cmentarz posprzątany
To niezwykle ważna akcja w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych. Zaniedbanych grobów jest wiele 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Strzegomiu od czterech 
lat z powodzeniem realizuje 
program „Szkolny Klub Spor-
towy”. Patronem programu jest 
Ministerstwo Sportu i PKN 
Orlen, a zasięgiem działania 
obejmuje dzieci i młodzież 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych w całej Polsce. 
Finansowe wsparcie przy zgła-
szaniu szkół podstawowych 
do programu Szkolny Klub 
Sportowy zapewnia gmina 
Strzegom. 

W „Czwórce” zajęcia SKS od-
bywają się po lekcjach, trzy razy 
w tygodniu, w dwóch grupach 
po 15 osób. Realizację programu 
SKS koordynują nauczyciele 

wychowania fizycznego: Zbi-
gniew Wroński i Robert Ko-
towicz. Prowadzący dbają o to, 
by zajęcia prowadzone były sy-
stematycznie w nowoczesnych 
i atrakcyjnych formach. Oczy-
wiście dominują gry zespołowe, 
w szczególności piłka siatkowa 
oraz zajęcia lekkoatletyczne. 
Udział szkół w programie SKS 
to nie tylko ciekawe zajęcia 
sportowe dla uczniów. To także 
możliwość ścisłej współpracy 
nauczycieli wf-u ze Szkol-
nym Związkiem Sportowym  
we Wrocławiu i Instytutem 
Sportu w Warszawie, w tym 
udział w konferencjach i szkole-
niach oraz badaniach sprawności 
i zdrowia uczestników progra-
mu. Dodatkowo kontynuacja 

programu gwarantu-
je bezpłatne pozy-
skiwanie nowo-
czesnego sprzętu 
sportowego. 

Mimo że ilość 
zaplanowanych 
działań progra-
mu SKS została 
częściowo ograni-
czona ze względu na 
sytuację sanitarną, realiza-
cja zajęć odbywa się na bieżąco. 
Przewidywane zakończenie 
czwartej edycji planowane jest 
30 listopada br. Jak zapewnia 
SZS Dolny Śląsk, w styczniu 
2021 r. rozpocznie się kolejna 
edycja programu SKS. 

Chcesz spróbować swoich sił? 
Przyjdź do szkoły na SKS!

Dyniowe dekoracje i smakołyki 
pozwoliły odkryć wiele zalet tego 
niedocenionego warzywa, a przede 
wszystkim dały okazję do fanta-
stycznej wspólnej zabawy. Dopeł-
nieniem wszystkich zajęć z dynią 

w roli głównej była wspólna zabawa 
w ogrodzie przedszkolnym. Poma-
rańczowo-zielony wystrój ogrodu 
oraz dzieci w dyniowych strojach 
sprawiły, że można było poczuć się 
jak na dyniowej grządce. 

Zachęcamy rodziców, by 
w domu przygotowali z dzieć-
mi pyszne ciasto dyniowe, 
placuszki z dyni czy dyniową 
zupkę. To bardzo smakowite 
jedzonko - i co najważniejsze 
– niezwykle zdrowe. Przepisy 
można łatwo znaleźć w Inter-
necie lub w książkach kuchar-
skich. Polecamy!

„Szkolny Klub Sportowy”

Optymistyczny Festiwal dyni

Chociaż ilość zaplanowanych działań programu SKS została częściowo ograniczona ze względu na sytuację sanitarną, realizacja zajęć odbywa się na bieżąco

Przedszkole Misia Uszatka udowadnia, że nawet w trudnym okresie pandemii zajęcia mogą być niezwykle radosne i kreatywne. Dzieci wyglądały i czuły się świetnie!

Warto tuż przed Świętem Zmarłych zadbać 
o te groby, których nikt nie odwiedza. Często 
widzimy je obok mogił naszych bliskich. Może 
w tym roku uda nam się znaleźć kilka minut, 
by oczyścić je i zapalić na nich symboliczne 
światełko pamięci i szacunku. 

Radosna zabawa przy wesołej muzyce, konkurencje sportowe oraz radość 
i uśmiech dzieci malowany promieniami jesiennego słońca podkreśliły wy-
jątkowość tego święta. Był to prawdziwy dyniowy zawrót głowy. 

Jesień roztacza wokół swe uroki, a przedszkolaki z Misia Uszat-
ka, ciesząc się z obfitości jesiennych darów, urządziły Optymi-
styczny Festiwal Dyni. Królowała Jej Wysokość Dynia.

Dzieci, nauczyciele i rodzi-
ce Publicznego Przedszkola 
w Stanowicach w bieżącym 
roku szkolnym biorą udział 
w ogólnopolskim projekcie 
edukacy jnym ,,Techniko-
ludek, czyli  przedszkolak 
w świecie technologii”.

- Głównym celem projektu 
jest wprowadzenie dziecka 
w świat technologii. Działa-
nia te rozwijane będą poprzez 
realizację każdego miesiąca 
minimum jednego spośród 
trzech zadań, ściśle związa-
nych zarówno z narzędziami 

informatycznymi, jak również 
pracą własną dzieci. Z wiel-
ką radością rozpoczęliśmy 
pierwsze działania z wyko-
rzystaniem komputera, tab-
letów i tablicy interaktywnej, 
tworząc postać „Techniko-
ludka”- wyjaśnia Katarzyna 
Wójcik, dyrektor placówki. 

Zadaniem realizowanego 
projektu jest kształtowanie 
osobowości przedszkolaka, 
który chętnie będzie korzystał 
z dóbr technologicznych, nie 
zapominając o dostrzeganiu 
piękna otaczającego świata.

Technikoludek okiem dzieci 
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W Goczałkowie Górnym – 
jak powszechnie wiadomo 
– nie ma kościoła. Wierni 
chcący uczestniczyć w nabo-
żeństwach, muszą dojeżdżać 
do kościoła pw. Chrystusa 
Króla w Goczałkowie. Je-
dynym znakiem pobożności 
mieszkańców był do tej pory 
krzyż, który stoi przy wjeździe 
do miejscowości od strony 
Goczałkowa i Granicznej.

Pół roku temu Magdalena 
Burzyńska i jej partner Jan 
Jawilak, nieukrywający swojej 
żarliwej wiary, wpadli na po-
mysł budowy kapliczki Matki 
Bożej w Goczałkowie Górnym, 
która strzegłaby mieszkańców 
od wszelkich tragedii i nie-
szczęść, i do której mogliby 
zanosić swoje modlitwy. 

- Jesteśmy osobami bardzo 
wierzącymi. Takie kapliczki 
często widzieliśmy podczas 
naszych podróży po Euro-
pie i po Polsce. Po powrocie 
z jednej z takich podróży 
stwierdziliśmy, że podobna 

kapliczka mogłaby powstać 
także w Goczałkowie Gór-
nym – mówi Magdalena Bu-
rzyńska. – Pomysł szybko 
wcieliliśmy w życie. Figurę 
Matki Bożej wyrzeźbił lo-
kalny artysta rzeźbiarz Jerzy 
Zysk. Konstrukcję, której 
zwieńczeniem jest efek-
towna korona, wykonała 
firma z Bolesławca. Teren 
pod kapliczkę bezpłatnie 
udostępnili państwo 
Teresa i Władysław 
Jawilakowie. Całość 
została sfinansowana 
z naszych środków 
– dodaje.

Świetną okazją 
do poświęcenia 
kapliczki była wi-
zyta biskupa po-
mocniczego die-
cezji świdnickiej 
– ks. bp. Adama 
Bałabucha, który 
wcześniej udzielił 
sakramentu bierz-
m o w a n i a  m ł o -
dzieży w kościele 

w Goczałkowie. Biskup po-
chwalił tę inicjatywę i wyraził 
przekonanie, że mieszkańcy 
Goczałkowa Górnego będą 
często spotykać się przed 
figurą Matki Bożej. Wśród 
uczestników poniedziałkowej 
uroczystości (19.10) – oprócz 

pasterza diecezji świdni-
ckiej - byli m. in. zastępca 

burmistrza Strzegomia 
Wiesław Witkowski, 

radni Roman Asynger 
i Ryszard Żmijew-
ski, ks. proboszcz 
Krzysztof Zieliń-
ski z parafii w Go-
c z a ł k ow i e  o r a z 
dyrektor  szkoły 
w Goczałkowie 
B a r b a r a  A s y n -
ger . Nie mogło 
zabraknąć również 
pomysłodawców 
i inicjatorów tego 
ważnego wydarze-
nia oraz mieszkań-
ców Goczałkowa 
Górnego. 

TW

Świetną okazją do poświęcenia kapliczki była wizyta biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej – ks. bp. Adama Bałabucha

Sołectwo Żółkiewka jeszcze 
w tym roku doczeka się pięknej 
drewnianej altany, która będzie 
służyła wszystkim mieszkań-
com. Wiata znajduje się na 
placu zabaw przy miejscowej 
świetlicy wiejskiej.

Budowana właśnie konstruk-
cja ma wymiary 8,22 m x 4,32 m.  
Jej głównymi elementami są 
trzy wiązary drewniane usta-
wione na słupach. Pokrycie 
dachu wiaty zaprojektowano 
z gontów papowych.

Jak podkreśla sołtys Żółkiew-
ki Monika Róg, taka wiata to 
spełnienie marzeń wielu osób. 

– Bardzo się z tego faktu wszyscy 
cieszymy. Gdy tylko poprawi się 
sytuacja pandemiczna, wspól-
nie będziemy w tym miejscu 
organizować ciekawe imprezy. 
Mieszkańcy codziennie podzi-
wiają postęp prac i już nie mogą 
doczekać się końca budowy. Mu-
simy pochwalić wykonawcę, bo 
wszystko przebiega bez zastrze-
żeń – zaznacza Monika Róg. 

Wykonawcą altany jest Za-
kład Tartaczno-Stolarski z Ol-
szan. Termin wykonania - po-
łowa listopada. Koszt wynosi  
25 tys. zł brutto.

red

Żółkiewka z atrakcyjną wiatą

Stało się to, co jeszcze do 
niedawna wydawało się mało 
realne. Po wielu latach starań 
udało się w końcu wyremon-
tować – będącą w ruinie – 
„Bramę wjazdową II”, znaj-
dującą się na ul. Strzegomskiej 
w Stanowicach.

Brama, przypomnijmy, ujęta 
jest w Gminnej Ewidencji Za-
bytków i położona na terenie 
wpisanego do rejestru zabytków 
parku pałacowego. Oprócz 
krzyża pokutnego, to najważ-
niejszy zabytek w sołectwie 
Stanowice. 

- Niezmiernie się cieszymy 
z faktu pięknego odrestaurowa-
nia naszej bramy. Teraz wygląda 
jak nowa – podkreśla radny 
Piotr Szmidt. – Mieszkańcy już 
deklarują pomoc w upiększeniu 
okolicy bramy. Liczymy na to, 
że obiekt będzie przyciągał 
turystów i pasjonatów historii 
nie tylko z Dolnego Śląska, ale 
też z wielu zakątków kraju – 
podkreśla Piotr Szmidt, który 
wraz z burmistrzem Strzegomia 
Zbigniewem Suchytą mocno 
zabiegał, by gmina Strzegom 

rozpoczęła działania budowlane 
i konserwatorskie przy stanowi-
ckiej bramie.

TW

Stanowicka brama jak nowa!
Obiekt – miejmy nadzieję – będzie przyciągał turystów i pasjonatów historii nie tylko z Dolnego Śląska

umocnić swoją wiarę

Całkowite koszty renowacji bramy w Stanowicach 
wyniosły ok. 170 tys. zł.
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Julia Krajewski pozycję liderki 
objęła już podczas ujeżdżenia, 
nie ustrzegła się jednak błędów 
na crossie i spadła na trzecią 
lokatę. Bezbłędny występ na 

parkurze pozwolił jej odrobić 
straty i zapewnił zwycięstwo. 
Drugą lokatę objęła prowadzą-
ca po crossie Austriaczka Lea 
Siegl na koniu Fighting Line. 

Trzecie miejsce na podium 
zajął Niemiec Michael Jung, 
dosiadający konia Go For S. 

W trzech długich gwiazdkach 
po bezbłędnym występie na par-
kurze zwyciężyła zawodniczka 
z Belgii Lara De Liedekerke
-Meier na klaczy Hermione 
d’Arville. Drugą lokatę zajęła 
Szwajcarka Mélody Johner na 
Toubleu de Rueire. Trzecia była 
para z Polski Kamil Rajnert 

i Gouverneur. Podium kon-
kursu dwóch długich gwiazdek 
zdominowały kobiety. Pierwsze 
miejsce zajęła reprezentantka 
Szwajcarii Mélody Johner na 
klaczy Demoiselle Peccau, 
wyprzedzając Brytyjkę Phoebe 
Locke na Clotaire de Ferivel 
oraz Niemkę Annę Siemer na 
Lillybelle Ea. 

Podczas Strzegom Octo-
ber Festival po raz pierwszy 

sport

W Y n i K i  P i Ł K A R S K i e

W Y n i K i  P i Ł K A R S K i e

Klasa a – grupa Wałbrzych I 
(herbapol stanoWIce)

Klasa b – grupa Wałbrzych I (aKs II strzegom, 
soKół Kostrza, unIa JaroszóW)

Klasa b – grupa JelenIa góra I  
(huragan olszany)

IV lIga pIłKarsKa – Wschód 
(aKs granIt strzegom s. a.)

Kolejne mecze w sezonie: 
zieloni mokrzeszów – herbapol 2:3, herbapol – czarni 
Wałbrzych 6:1

Kolejne mecze w sezonie: płomień dobromierz - aKs II 
0:5, aKs II – nysa Kłaczyna 6:0, sokół – błękitni słotwina 
2:1, unia Jaroszów - sokół 0:1, sparta przełom pastuchów 
– unia 6:2, unia – sokół Kostrza 0:1

Kolejne mecze w sezonie: 
huragan – skalnik czarny bór 0:6, 
orły lipienica – huragan 2:3

Kolejne mecze w sezonie: 
gKs mirków/ długołęka – aKs 1:2, 
aKs – orzeł ząbkowice Śl. 2:0 

poz. Klub mecze punkty
1. Górnik Wałbrzych 9 27

2. MKS Szczawno Zdrój 9 20

3. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 9 19

4. Zieloni Mokrzeszów 9 17

5. herbapol stanowice 9 16

6. KS Walim 9 16

7. Zieloni Mrowiny 8 13

8. Zagłębie Wałbrzych 9 13

9. Górnik Boguszów-Gorce 9 13

10. Podgórze Wałbrzych 9 11

11. Czarni Wałbrzych 9 10

12. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 9 9

13. Sudety Dziećmorowice 9 9

14. LKS Wiśniowa 8 4

15. Orzeł Witoszów 9 3

16. Włókniarz Głuszyca 9 3

poz. Klub mecze punkty

1. aKs II strzegom 8 24

2. MKS II Szczawno-Zdrój 8 21

3. Iskra Witków Śląski 8 21

4. LKS Piotrowice Świdnickie 8 17

5. Szczyt Boguszów-Gorce 8 16

6. KP MCK Mieroszów 8 15

7. Nysa Kłaczyna 8 10

8. sokół Kostrza 8 10

9. Tęcza Bolesławice 8 9

10. Błękitni Słotwina 8 9

11. Sparta Przełom Pastuchów 8 6

12. Płomień Dobromierz 8 3

13. unia Jaroszów 8 3

14. Zieloni II Mokrzeszów 8 0

poz. Klub mecze punkty

1. Skalnik Czarny Bór 8 22

2. Orzeł II Lubawka 8 18

3. Amfibolit Leszczyniec 8 17

4. Lesk Sędzisław 8 17

5. Bóbr Opawa 8 15

6. Orły Lipienica 8 15

7. Husaria Grzędy 8 13

8. Victoria Czadrów 8 12

9. Bolko Bolków 8 11

10. huragan olszany 8 10

11. Uran Okrzeszyn 8 7

12. KS 1946 II Chełmsko Śląskie 8 3

13. LZS Janiszów 8 3

14. Dragon Miszkowice 8 0

poz. Klub mecze punkty
1. Bielawianka Bielawa 12 27

2. Lechia Dzierżoniów 10 27

3. aKs granit strzegom s. a.  12 24
4. Moto Jelcz Oława  11 24

5. Sokół Marcinkowice  12 23

6. Mechanik Brzezina  11 22

7. MKP Wołów  11 20

8. Polonia Trzebnica  12 20

9. Sokół Wielka Lipa  12 18

10. Piast Żerniki (Wrocław)  12 17

11. Piast Nowa Ruda  11 16

12. GKS Mirków/ Długołęka  11 15

13. Orzeł Ząbkowice Śląskie 11 12

14. Nysa Kłodzko  11 11

15. LKS Bystrzyca Górna  11 8

16. Unia Bardo 10 7

17. Orzeł Lubawka 11 5

18. Orzeł Prusice 11 4

19. Pogoń Pieszyce 12 1
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Podczas Strzegom October Festival po raz pierwszy rozegrano turniej european Youth eventing masters

Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów Julia Krajewski 
(na zdjęciu) na 14-letnim koniu Samourai du Thot zwyciężyła 
w klasie CCI4*-L, najwyższej rangą rozgrywce podczas zawo-
dów Strzegom October Festival w WKKW (8-11 października 
br.). Polki wygrały drużynowe konkursy w kategorii juniorów 
i młodych jeźdźców. 

niemka bezkonkurencyjna w morawie

Foto: M
ariusz C

hm
ieliński 

rozegrano turniej European 
Youth Eventing Masters. To 
zupełnie nowy format w euro-
pejskim kalendarzu wydarzeń 
jeździeckich, podczas którego 
drużynowo i indywidualnie 
rywalizowali zawodnicy, repre-
zentujący wszystkie kategorie 
młodzieżowe. 

European Youth Eventing 
Masters w klasyfikacji dru-
żynowej zdominowały Polki, 
wygrywając konkursy zarówno 
w kategorii młodych jeźdźców, 
jak i juniorów. Julia Gillmaier 
na koniu Rarashek, Pauline 
Wieczorek na klaczy Czacza 
oraz Alicja Tropiło na Erez M 
zwyciężyły w kategorii młodych 
jeźdźców. Klasyfikację indywi-
dualną wygrała Finka Hedwig 

Wikström, dosiadająca Pin 
Rock’s Fade To Black. 

Juniorski konkurs CCIO2*-L 
wygrały: Karolina Ślązak na 
Gangesie, Weronika Król na 
Lismakeegan Chester, Ewelina 
Falkowska na Jusis i Oliwia 
Rapa na Kselionie. Indywidu-
alnie najlepszy wynik uzyskała 
Belgijka Camille Delvaux na 
Rock And Roll. 

Podczas zawodów rozegra-
no łącznie dziesięć konkur-
sów, startowało w nich ponad 
370 koni reprezentujących  
20 krajów. 

Wyniki wszystkich konkursów: 
http://eventing.strzegomhor-
setrials.pl/results/2020/sof/

red
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Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz anonimowości dzwoniącego. nikogo też nie oceniają i nie wartościują zachowań

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

nieruchomość zabudowana – Żółkiewka

Terapeuci fundacji peł-
nią dyżury w poniedział-
ki (17.00-21.00) oraz 
w czwartki (10.00-14.00) 
pod bezpłatnym numerem 
telefonu 800 909 444.
Konsultanci na infolinii 
oferują pomoc informacyj-
ną i wsparcie m. in. w sy-
tuacjach: przeżywania sil-
nego stresu, obniżonego 

nastroju i depresji, kło-
potów w związku i rela-
cjach z ludźmi, trudności 
wychowawczych, prob-
lemów w życiu zawodo-
wym, nieradzenia so-
bie z trudnymi emocjami 
oraz traumą, uzależnie-
nia, a także doświadcza-
nia przemocy psychicznej 
i fizycznej. 

Specjaliści kierują się za-
sadą poufności zasłysza-
nych treści oraz anonimo-
wości dzwoniącego. Po-
nadto, dbają o poszano-
wanie każdej osoby, któ-
ra zwraca się o pomoc, 
bez jej oceniania i war-
tościowania postaw czy 
zachowań.

red

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowa-
na składająca się z dzia-
łek nr 1009, 1011/2, 1016/2, 
1017/2, AM – 25, Obr.3, poło-
żona w Strzegomiu, przy ulicy 
Wodnej o łącznej powierzch-
ni wg rejestru ewidencji grun-
tów 0,7720 ha. Na nierucho-
mości posadowione są 3 bok-
sy garażowe w zabudowie sze-
regowej wykonane z pustaków 
żużlobetonowych, dwie wiaty 
nietrwale związane z gruntem 
o konstrukcji drewno-blaszanej, 
garaż dwustanowiskowy wy-
konany z bloków żużlobetono-
wych krytym papą, altanka mu-
rowana z cegły, komórka muro-
wana z cegły z dachem o kon-
strukcji drewnianej krytym papą 
w złym stanie technicznym. 

Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00089703/1. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycz-
nia 2013 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie  
3 miasta Strzegom przedmio-
towa nieruchomość - działka  
nr 1009, 1011/2, 1016/2, 1017/2 
oznaczona jest symbolem 
F.7.WM/U - zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. Granica hi-
storycznego układu urbanistycz-
nego przedmieścia średnio-
wiecznego miasta, obszar ob-
serwacji i ochrony archeologicz-
nej historycznego przedmieścia 
średniowiecznego miasta.

Cena wywoławcza nierucho-
mości 710.000,00 zł
Wadium - 71.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.11.2020 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 09.11.2020 r. 
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości zabu-
dowanej stanowiącej mie-
nie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość składająca 
się z działki nr 216/1 oraz 
działki nr 218, AM-1, obr. 
Żółkiewka o łącznej po-
wierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,2100 ha 
zabudowana budynkiem 
mieszka lno -uży t kowym 
oraz budynkami gospodar-
czymi, położona w Żół-
kiewka 15.
Na nieruchomości posado-
wiony jest budynek miesz-
kalno – użytkowy, dwukon-
dygnacyjny (parter, piętro), 
częściowo podpiwniczony 
z zabudową strychową. 
1. W prawej części budynku, 
posadowionego na działce 
nr 216/1 znajdują się:
- na parterze: pokój, spiżarka, 
pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz,
- na piętrze: 2 pokoje, przed-
pokój, klatka schodowa.

2. W lewej części budyn-
ku posadowionej na działce 
218 znajdują się:
- na parterze dwa pomiesz-
czenia mieszkalne,
- na piętrze budynku znaj-
duje się sala.
Powierzchnia użytkowa bu-
dynku wynosi około 264 m2.
Budynek stodoły ze wzglę-
du na zły stan technicz-
ny wymaga kapitalnego re-
montu lub rozbiórki. 
Trzy budynki gospodarczo
-produkcyjne – ze względu 
na zły stan techniczny wy-
magają rozbiórki. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00069397/6. 
Pierwszy przetarg ogło-
szony na dzień 3 września 
2020 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego dla obsza-
rów położonych w obrębie 
2 miasta Strzegom uchwa-
lonego uchwałą Nr 83/14 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 paździer-
nika 2014 r. powyższa 

nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 2 RM/MU – 
tereny zabudowy zagrodo-
wej oraz zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej, stre-
fa OW obserwacji archeo-
logicznej dla średniowiecz-
nej wsi w granicach no-
wożytnego siedliska, stre-
fa ochrony konserwator-
skiej historycznego układu 
ruralistycznego.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 72.800,00 zł
Wadium - 7.300,00 zł
Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 12.11.2020 r. 
o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala  
nr 29.
Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpła-
ta wadium w kasie urzę-
du lub na konto Santan-
der Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 

9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
09.11.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom).
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Dla osób zainteresowanych, 
nieruchomość udostęp-
niona będzie do oglądania 
w dniu 28.10.2020 r. w go-
dzinach od 1000 do 1020.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 

przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocni-
ctwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia  
14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr z 2014 r. 
poz. 1490).
Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr  
74 8560-543, ponadto infor-
macja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie in-
ternetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

infolinia wsparcia dla kobiet 
Uruchomiona została nowa, bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet 
prowadzona przez Fundację Edukacji Społecznej z siedzibą w Warsza-
wie. Infolinia przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet, które znajdują 
się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą 
dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzin-
nym i zawodowym. 
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S e g r e g a c j a  d o  p o p r a w y
Na zdjęciach poniżej pokazujemy, jak w niektórych przypadkach wygląda segregowanie śmieci w gminie Strzegom. Nie wszyscy mieszkańcy przestrzegają 
obowiązujących zasad, składując swoje odpady jak popadnie i „jak leci”. Niweczą w ten sposób wysiłki tych osób, które dbają o środowisko naturalne i porządek. 
Kolejny raz zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców o przykładanie większej wagi do segregacji. Jej brak będzie skutkował mandatem w wysokości 500 zł, 
czy też zwiększeniem opłat za wywóz odpadów. 

Żółkiewka - przy przystanku PKS

Ul. Św. Jana – ul. Niepodległości w Strzegomiu

Ul. Świdnicka – Rynek – ul. Boh. Getta - podwórko

Stanowice – ul. Strzegomska Ul. Ogrodowa - podwórko Ul. Dąbrowskiego – boksy śmietnikowe

Ul. Kwiatowa w Strzegomiu

Rynek – ul. Św. Anny – ul. Kościelna - podwórko


