
W skład naszej delegacji 
weszli: burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta, zastępca 
– Wiesław Witkowski oraz 
wykonawcy tej inwestycji: 
Krzysztof Sobol z firmy 
PPHU Portal-Renowa-
cje s.c. Sobol-Kowalczyk 
Strzegom oraz Dariusz 
Pylak z firmy Granit 
Dariusz Pylak Sp. z o.o. 
Strzegom. Przypomnijmy, 
projektantami byli: Biuro 
Architektoniczne Cignus Anna 
Kalinowska Strzegom oraz 
Maciej Małachowicz Autorska 
Pracownia Wrocław. Warto 
wspomnieć, że tę inwestycję 
do konkursu zgłosił marszałek 
województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski. W swoim 
przemówieniu w Warszawie go-

spodarz gminy Strzegom wy-
raził swoją dużą radość ze 
zdobycia nagrody i podziękował 
wszystkim osobom, dzięki któ-
rym udało się zrealizować tak 
wspaniałą inwestycję. 

W tegorocznej edycji kon-
kursu wystartowało 460 reali-
zacji z całego kraju. Jury wizy-
towało – o czym pisaliśmy na 
naszych łamach - 76 obiek-
tów zakwalifikowanych do 
finału. Nagrody zostały 
przyznane w 12 katego-
riach „Modernizacja Roku” 
oraz czterech kategoriach 
„Budowa XXI w.”.
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Od 22 września br. uruchomiono nową odsłonę Serwisu Interne-
towego Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu „ZIELONY 
ZAKĄTEK”. Nowy serwis jest czytelny i przejrzysty. Znajdują 
się w nim wszystkie niezbędne, ważne i aktualne informacje 
przydatne rodzicom i ich dzieciom. Serdecznie zapraszamy do 
lektury!

Gmina Strzegom przypomina, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach, właściciel nieruchomości jest 
odpowiedzialny za utrzymanie czystości chodnika, który przylega 
bezpośrednio do posesji. Dlatego apelujemy o troskę o estetykę 
swojego otoczenia! 

nowa strona przedszkola

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 Paweł Durlik, 
przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.
 str. 2

Potrójna 
mistrzyni
Nasza wspaniała strzegom-
ska armwrestlerka Małgo-
rzata Ostrowska nie zwalnia 
tempa. W zakończonych  
6 września br. mistrzostwach 
Polski w Koszalinie w si-
łowaniu na rękę zdobyła 
3 złote medale. Serdeczne 
gratulacje.
 str. 9

Pamięć 
o nich nie 
zginie
Z inicjatywy Jerzego Orab-
czuka - prezesa strzegom-
skiego koła Związku Sybi-
raków - odbyły się coroczne 
uroczystości pod Pomnikiem 
Bezimiennej Matki Sybi-
raczki. Wśród obecnych była 
m. in. młodzież z PSP nr 4 
w Strzegomiu. 
 str. 7

Wrześniowa nawałnica (5.09), która przeszła m.in. przez gminę 
Strzegom poważnie zniszczyła dom Doroty i Damiana Kurków 
z Olszan, którzy wychowują trójkę dzieci, w tym niepełnospraw-
nego Bartka. Obecnie rodzina została bez dachu nad głową. 
Cały czas apelujemy o pomoc dla tej rodziny!

Trwa przebudowa przestrzeni publicznej w centrum Jaroszowa 
w celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i re-
kreacyjnych. Mieszkańcy nie ukrywają swojej radości z faktu 
metamorfozy swojej wsi, czemu dają wyraz m. in. w mediach 
społecznościowych. Termin wykonania – listopad br.

Po długiej przerwie związanej z pandemią koronawirusa (od 
marca do czerwca) Klub Abstynenta „Arka” w Strzegomiu 
ponownie został otwarty i rozpoczęto działania statutowe. Jak 
podkreśla prezes Ryszard Stochła, w klubie ściśle przestrzegane 
są zasady bezpieczeństwa.

Pilnie potrzebna pomoc  str. 2

Jaroszów się zmienia  str. 12

„Arka” wznowiła działalność  str. 6 

Zdobyli Mont Blanc 

Posprzątaj po sobie! 

W tegorocznej edycji konkursu wystartowało 460 realizacji z całego kraju

Wielki sukces Strzegomia 
Mamy to! Strzegomska inwestycja „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów 
obronnych” zwyciężyła w bardzo prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w.” (edycja XXIV 2019) w kategorii „Rewitalizacja obszarów w przestrzeni 
urbanistycznej”. Wyniki ogłoszono podczas gali, która odbyła się 23 września br. w Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

Druga z naszych flagowych inwesty-
cji tj. „Budowa budynku demonstra-
cyjnego o znacznie podwyższonych 
parametrach charakterystyki ener-
getycznej – przedszkola z oddzia-
łem żłobkowym przy ul. Kościuszki 
w Strzegomiu” znalazła się w gronie 
finalistów w kategorii „Nowe obiek-
ty, nowoczesne trendy”.

Strzegomianie Janek Kubiak i Grzegorz Zięba zdobyli najwyższy 
szczyt Alp – Mont Blanc. - Widoczność była cudowna. Wszystkie 
chmury były pod nami. Widzieliśmy, że stoimy najwyżej w całych 
Alpach i rzeczywiście to czuliśmy. Przepiękne widoki zapierały 
nam dech w piersiach – podkreśla Janek. Ze szczegółową relacją 
z tej niezwykłej wyprawy można zapoznać się w artykule zamiesz-
czonym na stronie www.strzegom.pl. 
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- Które z osiągnięć strzegom-
skiego samorządu w ostatnich 
latach ocenia pan najwyżej?

- W trakcie ostatniej kaden-
cji na terenie Strzegomia oraz 
okolicznych miejscowości zre-
alizowano wiele bardzo waż-
nych i kluczowych inwestycji, 
które na pewno wpłynęły na 
poprawę jakości życia miesz-
kańców naszej gminy. Niewąt-
pliwie Strzegom i nasze wsie 
stają się piękniejsze. Powstają 
miejsca, gdzie mieszkańcy 
mogą się spotkać i wspólnie 
miło spędzić czas. Chciał-
bym tu nawiązać do budowy 
i remontu sześciu świetlic 
na terenie sołectw: w Mora-
wie, Żelazowie, Goczałkowie 
Górnym, Modlęcinie, Gro-
chotowie oraz w Jaroszowie. 
Na terenie naszej gminy do-
kończono przebudowę ciągu 
dróg łączących drogę krajową 
nr 5 oraz drogi powiatowe nr 
2921 D i 2883 D z centrum 
miasta poprzez przebudowę 
drogi gminnej na ul. Dolnej. 
Wybudowana została ścieżka 
rowerowa wraz z przebudową 
ciągów pieszych wzdłuż Al. 
Wojska Polskiego. Warto też 
wspomnieć o wybudowaniu 
Przedszkola nr 1 i Żłobka nr 

1 na ul. Kościuszki w Strze-
gomiu, rewitalizacji Grabiny 
i Starego Miasta w Strze-
gomiu (fontanna, ścieżki, 
baszta), remoncie kolejowej 
estakady (środki z budżetu 
PKP) i przebudowie ul. Ol-
szowej w Strzegomiu. To tyl-
ko część przedsięwzięć, które 
potwierdzają fakt, że nasza 
gmina stanowi świetny przy-
kład dla wielu samorządów, 
jak można dobrze zarządzać 
oraz pozyskiwać środki na 
ważne inwestycje.

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

- Na pewno uciążliwości 
zapachowe występujące na 
terenie naszej gminy stanowią 
spory problem dla okolicz-
nych mieszkańców. Kolejnym 
problemem jest brak mieszkań 
komunalnych. Wierzę, że po-
przez zaplanowane inwestycje 
- podejmowane przez władze 
miasta - w najbliższych latach 
poprawi się sytuacja miesz-
kaniowa.

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

- W tej kadencji zadania, 
które będziemy realizować to 
z pewnością remonty kolej-
nych ulic, chodników i dróg 
do pól. Wybudowane zostaną 
nowe obiekty sportowe w Sta-
nowicach, Olszanach i Ro-
goźnicy. Nastąpi modernizacja 
podwórek, budowa nowych 
mieszkań, rewitalizacja „Fortu 
Gaj” oraz kontynuacja budowy 
ścieżek pieszo-rowerowych. 
Zadanie wieloletnie to budo-
wa „Granitowej Obwodnicy 
Strzegomia”. W przypadku 
otrzymania dofinansowania 
planowane jest również wyko-
nanie przebudowy Al. Wojska 
Polskiego.

- Jest pan przewodniczącym 
Komisji  Skarg, Wniosków 
i Petycji. Proszę krótko wytłu-
maczyć na czym polega praca 
w tej komisji. 

- Rozpatrzeniem skarg, 
wniosków i petycji zajmuje się 
Rada Miejska. To ona decydu-
je o sposobie załatwienia spra-
wy. Natomiast komisja ma za 
zadanie zapoznać się z treścią 
danego pisma, przeprowadzić 
dyskusję nad podniesionymi 
w niej żądaniami i opiniami, 
zebrać materiały i przygoto-
wać projekt rozstrzygnięcia 
dla rady, która zajmuje się 
merytorycznym rozpatrze-
niem danego pisma. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji 
jest organem stałym. Oznacza 

to, że powołuje się ją na całą 
kadencję - bez względu na to, 
czy do danej rady wpływają 
takie pisma. Przy czym czę-
stotliwość jej spotkań zależy 
od liczby skarg, wniosków 
i petycji adresowanych do or-
ganów stanowiących Jednostki 
Samorządu Terytorialnego.

- Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej? 

- Wiem, że nie w każdym 
samorządzie współpraca ukła-
da się tak dobrze. Jestem 
przekonany, że pomimo róż-
nych poglądów nasze pomysły 
i merytoryczne dyskusje będą 
inicjować nowe przedsię-
wzięcia.

 
- Dziękuję za rozmowę.

AKtuAlności – co Się DzieJe W StRzegoMiu?
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Nasza gmina stanowi świetny przykład dla wielu samorządów, jak dobrze zarządzać i pozyskiwać fundusze

W „Gminnych Wiadomościach Strzegom” publikujemy roz-
mowy z radnymi na temat bieżących spraw oraz działań, jakie 
podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym numerze na 
nasze pytania odpowiada radny Paweł Durlik, przewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pytamy radnych…

Z d J ę c i e  N u M e r u

„Zostań piłkarzem 
AKS-u”

Seniorzy AKS-u Granit Strzegom S. A. 12 września br. wyszli na ulice naszego miasta, by 
zachęcić mieszkańców do gry w piłkę nożną, bez względu na płeć, wiek, zaawansowanie 
i kondycję. Specjalnie przygotowane ulotki wręczali przechodniom lub zostawiali za szybami 
samochodów. - Wspólnie z władzami klubu uznaliśmy, że to fajny sposób na promowanie 
dyscypliny, jaką jest piłka nożna – mówią piłkarze. O szczegółach akcji „Zostań piłkarzem 
AKS-u” można również przeczytać na stronie internetowej klubu oraz w mediach społecz-
nościowych. 

Rodzina wychowuje nie-
pełnosprawnego 13-letniego 
Bartosza, 6-letniego Fran-
ciszka oraz 2-letniego Jana. 
W budynku mieszkali również 
mama i brat pana Damiana. 
Rodzina nie ma uregulowanej 
sytuacji spadkowej, dlatego 
pomoc instytucji samorzą-
dowych i państwowych jest 
niemożliwa.

A silny podmuch wiatru 
zniszczył dom do tego stop-
nia, że w obecnym stanie nie 

nadaje się on do zamieszkania. 
Uszkodzeniu uległ także sufit 
i pomieszczenia mieszkalne. 
Koszt remontu oszacowano 
wstępnie na ok. 500 tys. zł, 
w tym najpilniejsza jest napra-
wa dachu określona na kwotę 
ok. 150 tys. zł. 

Sytuacja rodziny jest napraw-
dę dramatyczna, dlatego zwra-
camy się do Państwa o pomoc 
rodzinie. Każda wpłacona zło-
tówka zostanie przeznaczona 
na przeprowadzenie remontu 

domu, który jest w tej chwili 
bardzo pilny, bo przecież zbli-
ża się zima. Własnymi siłami 
możemy sprawić, że rodzina 
Państwa Kurek powróci do 
swojego domu, dlatego apelu-
jemy o pomoc i o przekazanie 
tego apelu jak największej 
liczbie osób. 

Wpłat można dokonywać za 
pomocą strony internetowej 
www.pomagam.pl/mkgpa66f 
oraz do puszek w ramach 
zbiórki publicznej. 

Pilnie potrzebna pomoc!
Sytuacja rodziny jest naprawdę dramatyczna, ale każdy z nas może to zmienić

Wrześniowa nawałnica (5.09), która przeszła m.in. przez gminę Strzegom, poważnie zniszczyła 
dom Doroty i Damiana Kurków z Olszan, którzy wychowują trójkę dzieci, w tym niepełno-
sprawnego Bartka. Obecnie rodzina została bez dachu nad głową.

Spółka Wodocią-
gi i Kanalizacja 
w Strzegomiu 
i n f o r m u j e 
klientów, że od 
7 września  br. 
istnieje możliwość 
dokonywania płatno-
ści bezgotówkowej za 
świadczone przez spółkę 
usługi.

Dotychczasowy sposób 
płatności gotówką w ka-

s i e  p o z o s t a j e  b e z 
zmian.

K a s a  p r z y 
ul. Wesołej 7 
w Strzegomiu 
czynna jest od 

godz. 8.00 do 
godz. 14.30. 

Zapłacisz kartą w WiK-u
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27 sierpnia br. w Rynku do-
szło do zarysowania pojazdu za-
parkowanego na parkingu przez 
inny samochód, który wyjeżdżał 
z parkingu. Na polecenie policji 
zabezpieczono materiał z zapi-
su monitoringu.

***
4 września br. w Rynku doszło 

do wielokrotnego oszustwa 
w jednym z bankomatów. Na 
polecenie policji zabezpieczono 
zapis z monitoringu.

***

4 września br. w parku przy 
ul. św. Tomasza dwaj mężczyźni 
spożywali alkohol. Na miejscu 
interweniował patrol policji.

***
8 września br. w parku od 

strony ul. Dolnej dwaj męż-
czyźni spożywali alkohol. Na 
miejscu interweniował patrol 
policji. 

***
8 września br. w Rynku 44-48 

od strony podwórza kierowca 
pojazdu osobowego zaparkował 

pojazd tak, że utrudniał dojazd 
innym kierującym. Z kierow-
cą przeprowadzono rozmowę 
ostrzegawczo-profilaktyczną. 

***
9 września br. w Rynku przy 

fontannie grupa młodzieży (ok. 
15 osób) przyczyniła się do 
uszkodzenia stołu granitowe-
go. Na miejscu interweniował 
patrol interwencyjny policji. 
Został zabezpieczony zapis 
monitoringu, co ułatwi dotarcie 
do wandali. 

Okiem miejskiego monitoringu
co tym razem uchwyciły kamery miejskiego monitoringu i czy sprawcy tych zdarzeń spotkała zasłużona kara? 

*  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 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

20.09 – 26.09 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/ 855-17-75

27.09 – 03.10 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

04.10 – 10.10 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/ 851-60-73

co w TV Strzegom? 
•	 Oficjalna	prezentacja	Gminne-

go Centrum Sztuk Wizualnych 
w Modlęcinie

•	 Zawody	kulturystyczne	„Kamien-
na Rzeźba 2020 r.”

•	 Uroczystości  patr iotyczne  
w Rusku
T e 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

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

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Zakres robót budowlanych 
obejmował m. in.: frezowa-
nie i rozebranie istniejących 

nawierzchni, roboty ziemne, 
wykonanie koryta z profilo-
waniem, wykonanie warstw 

z  k r u sz ywa  na tu r a lnego 
i z kruszywa stabilizowanego 
cementem, ław betonowych 
pod krawężniki, wykona-
nie warstwy podbudowy za-
sadniczej, warstwy wiążącej 
i ścieralnej oraz wykonanie 

nawierzchni poboczy i wjaz-
dów z rozbiórkowej kostki 
granitowej. Wymienione zo-
stały wszystkie urządzenia 
wodno-kanalizacyjne.

red

To kolejna zakończona inwestycja drogowa w mieście, na którą czekało wielu mieszkańców i przedsiębiorców. A to nie koniec remontów dróg!

Ulica Strzelnicza w Strzegomiu doczekała się przebudowy. 
Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo „Drog-Ziem” ze 
Stanowic. Koszt przebudowy wyniósł ok. 464 tys. zł. 

Strzelnicza wyremontowana

Do tej pory obowiązywały 
dwie stawki bazowe czynszu za 
lokale mieszkalne:

1) dla budynków wybudowa-
nych po 1945 r.

2) dla budynków wybudo-
wanych przed 1945 r., który 

to podział miał odzwierciedlać 
stan techniczny budynków. 

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi 
podwyżka stawki bazowej czyn-
szu. Miesięczna stawka bazowa 
czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego 

wchodzącego w skład zasobu 
mieszkaniowego gminy Strze-
gom będzie wynosić 5,04 zł/m2, 
natomiast stawka czynszu za 
najem socjalny lokali oraz tym-
czasowych pomieszczeń będzie 
wynosić 2,52 zł/m2.

Stawka 4,20 zł/ m2 obowią-
zuje od października 2015 r., 
natomiast stawka 3,30 zł/ m2 

obowiązuje od kwietnia 2019 r.

Będą podwyżki czynszu
Dodatkowe pieniądze uzyskane z podwyżki czynszów wykorzystane zostaną m. in. na bieżące utrzymanie lokali, konserwację i zwiększenie zakresu remontów mieszkań

Obecne stawki kształtują się na poziomie:
mieszkalne socjalne
wybudowane przed 1945 r.
3,30 zł/m2

wybudowane po 1945 r. 
4,20 zł/m2

wybudowane przed 1945 r.
1,65 zł/m2

wybudowane po 1945 r. 
2,10 zł/m2

Przyjęta przez radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu w czerwcu br. uchwała ws. „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzegom na lata 2020-2024” znosi 
podział budynków wybudowanych przed 1945 r. oraz po tym okresie. W obecnej chwili zgodnie 
z orzecznictwem podział ten nie stanowi kryterium oceny stanu technicznego nieruchomości. 
Wobec powyższego została wprowadzona jedna obowiązująca stawka, co w konsekwencji pociąga 
za sobą zmiany w stawkach za najem socjalny oraz najem pomieszczeń tymczasowych.

Przedsiębiorco, właścicielu 
placówki handlowej! Firma 
Eneris odbierze dodatkowo 
od przedsiębiorstw makulatu-
rę opakowaniową tj. kartony 
(czyste, bez folii) począwszy 
od października od godz. 6.00 
w każdy piątek, a nie jak było 
wcześniej – co dwa tygodnie 

w piątek. Kartony powinny być 
odpowiednio przygotowane!

Przygotowane do odbioru 
związane i poskładane kar-
tony należy wystawić przed 
swoją firmą (sklepem, przed-
siębiorstwem) dzień przed 
odbiorem. 

red

Makulatura odbierana częściej!

Podwyżka stawek bazowych 
czynszu pozwoli na pozyskanie 
dodatkowych środków finan-
sowych, które wykorzystane 
zostaną na bieżące utrzymanie 
lokali, konserwację i utrzymanie 
należytego stanu technicznego 
nieruchomości oraz zwiększenie 
zakresu przeprowadzanych re-
montów mieszkań i budynków.

W pozostałych dniach zabrania się składowania 
kartonów przed nieruchomościami. Jeżeli kartony 
będą składowane w inny niż wyżej wymieniony 
sposób, nie zostaną odebrane!

Poniżej podajemy wykaz nowych 
telefonów dostępnych w Strze-
gomskim Centrum Medyczno-
Diagnostycznym na ul. Witosa 7.
REJESTRACJA PODSTA-
WOWA OPIEKA ZDRO-
WOTNA
- 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 
DZIECIĘCA, LOGOPE-
DYCZNA
- stacjonarne 74 649-44-70, 
74 649-44-71
- punkt szczepień 74 649-44-53
REJESTRACJA: USG, GA-
STROSKOPIA, KOLONO-
SKOPIA, MEDYCYNA PRA-
CY tel. 74 649-44-58
PRACOWNIA RTG: 
74 649-44-87
LABORATORIUM: 

74 649-44-56
REJESTRACJA AOS/ AM-
BULATORYJNA OPIEKA 
SPECJALISTYCZNA 
w godzinach od 8.00 do 13.00
- tel. stacjonarny 74 649-44-68 
dla poradni ginekologicznej, 
otolaryngologicznej, chirurgii 
ogólnej, ortopedii, okulistyki, 
reumatologii, endokrynologii, 
onkologii, zdrowia psychicznego
REJESTRACJA DO PORAD-
NI ALERGOLOGICZNEJ
- tel. stacjonarny 74 649-44-50, 
74 649-44-62

Wykaz nowych telefonów w ScMd
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Osoby, które chciałyby dołą-
czyć do zajęć „Aktywny Senior” 
prosimy o kontakt z biurem 
OSiR Sp. z o. o. – numer tel. 
(74) 855 15 24 lub kontaktując 
się bezpośrednio z fizjoterapeu-
tami: Maciejem Romanowskim 
– 663 275 132 i Dorotą Sas – 
531 969 890.

Gimnastyka dla seniora to 
ćwiczenia na sali i na basenie, 
przynoszące dużo korzyści, 
poprawiające zdolności rucho-
we oraz ogólną sprawność - nie 
tylko fizyczną, ale także psy-
chiczną. Umiarkowana aktyw-
ność fizyczna ma dobroczynny 
wpływ na jakość życia, ułatwia 

wykonywanie codziennych 
czynności, to również profilak-
tyka wielu chorób.

Korzyści z zajęć na basenie:
•	 poprawa	 funkcjonowania	

organizmu,
•	 podniesienie	 komfortu	 ży-

cia,
•	 poprawa	samooceny	i	samo-

poczucia,
•	 poprawa	wydolności	organi-

zmu,
•	 zapobieganie	bólom	krzyża,
•	 zwiększenie	 ruchomość	 sta-

wów,
•	 pobudza	do	dalszej	aktywno-

ści ruchowej,
•	 zaspokaja	 potrzeby	 psycho-

fizyczne,

•	 wywiera	pozytywny	wpływ	na	
samopoczucie,

•	 pozwa l a 	 na 	 w ia rę 	 we	 

własne siły,
•	 oderwanie	się	od	codziennej	

rzeczywistości,

•	 dostarcza	 wiele	 satysfakcji	
życiowej.

red

Zajęcia będą się odbywać na dotychczasowych zasadach, tj. w tych samych grupach i z tymi samymi fizjoterapeutami. Nie czekaj, dołącz do nich!

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. od 14 września wznowił zajęcia pod nazwą „Aktywny Senior”. 
Zajęcia trwać będą 3 miesiące – do połowy grudnia 2020 r.

Projekt „Aktywny Senior” – są jeszcze miejsca

Zespół Folklorystycz-
ny „Kostrzanie” wystą-
pił 16 września br. na 
deskach Strzegomskie-
go Centrum Kultury 
w ramach galowego 
koncertu wieńczącego 
projekt „Kostrzanie 
Reaktywacja”, który 
był współfinansowany 
ze środków PROW 
2014-2020.

W środowym kon-
cercie uczestniczyło 
kilkudziesięciu począt-
kujących artystów z klas 
I-V szkół podstawo-
wych oraz ich bardziej 
doświadczeni koledzy, 
którzy od wielu lat z po-
wodzeniem występują 
na wielu scenach i pro-
mują lokalny folklor 
w kraju i za granicą. 

Jak informuje Józef 
Her nik , k ierownik 
zespołu „Kostrzanie, 
w ramach projektu zre-
alizowano 92 godziny 
zajęć tanecznych i wo-
kalnych oraz kilkudnio-
we warsztaty. Dzięki 
udanemu koncertowi 
można z całą pewnością 
stwierdzić, że młodzi 
artyści stali się pełno-
prawnymi członkami 
zespołu „Kostrzanie”. 

foto: Sebastian 
Tyniecki

red

Niepowtarzalny występ
W ramach projektu zrealizowano 92 godziny zajęć tanecznych i wokalnych oraz kilkudniowe warsztaty

Strzegomscy policjanci asp. 
Rafał Gmyrek i mł. asp. Piotr 
Owczarek realizując program 
„Bezpieczny Senior” oraz „Kie-
ruj się rozsądkiem”, spotkali 
się z seniorami w Dziennym 
Domu Pobytu „Senior-Wigor”. 
Głównym celem spotkania było 
uwrażliwienie seniorów na sy-
tuacje, w których można stać się 
ofiarą przestępstwa i przekaza-
nie informacji, jak postępować 
w przypadku zagrożenia.

Podczas spotkania policjan-
ci edukowali seniorów, jak 
ustrzec się przed oszustami, 
którzy często osoby starsze 
i samotne wybierają na swoje 
ofiary. Przypomnieli metody, 
jakie najczęściej stosują oszu-
ści, w tym m.in. „na wnucz-

ka”, „pracownika socjalnego”, 
„policjanta”. Seniorzy mieli 
również okazję dowiedzieć się, 
jak ochronić mieszkanie przed 
włamaniem. Upowszechniono 
wiedzę na temat numeru te-
lefonu alarmowego 112. Nie 
zabrakło informacji na temat 
problematyki bezpieczeństwa 
osób starszych jako uczestni-
ków tzw. pokazów.

Na zakończenie spotkania 
policjanci przekazali maskotkę 
lwa, aby strzegł strzegomskich 
seniorów. - Bardzo dziękujemy 
naszym policjantom za pozy-
tywne spotkanie i wywołanie 
uśmiechu na twarzach seniorów 
– zaznacza Anna Jarosińska, 
kierownik DDP „Senior-Wi-
gor” w Strzegomiu. 

Spotkanie policjantów z seniorami

Dzięki zajęciom senior podtrzymuje sprawność fizyczną, jest pobu-
dzony do dalszej aktywności fizycznej, zaspokaja potrzeby psychicz-
ne i fizyczne, a także odrywa się od codziennej rzeczywistości, gdyż 
w przyjemny sposób relaksuje się oraz ma okazję do integracji z dru-
gim człowiekiem. Zajęcia dają możliwość na nawiązanie kontaktów 
towarzyskich, tak bardzo potrzebnych w starszym wieku.

Dzienny Dom Pobytu 
„Senior – Wigor”

„Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” 

na lata 2015-2020”
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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: 

Wojtek: Szanowny panie bur-
mistrzu, zwracam się do pana 
z prośbą o zrobienie zjazdów 
i podjazdów dla wózków dzie-
cięcych na świeżo wyremonto-
wanym podwórku ul. Rynek, 
świdnicka, bohaterów getta, 
ponieważ zostały tam wyko-
nane ścieżki, boksy na śmieci, 
a na schodach brak podjazdów 
zjazdów dla wózków dziecię-
cych. tym bardziej, że jest tam 
też nieduży plac zabaw i troszkę 
mnie to zdziwiło, że przy pro-

jektowaniu takiego podwórka, 
nikt o tym nie pomyślał.

Projekt był konsultowany 
z mieszkańcami. Nikt nie zgło-
sił żadnych wniosków ani uwag. 
W czasie remontu pod moim 
adresem popłynęło wiele nie-
miłych słów. Biorę to na barki 
swojej funkcji. Temat jest słusz-
ny, ale w tej chwili do niego nie 
wrócimy, ponieważ są jeszcze 
inne podwórka. 

Paweł: Witam, panie burmi-
strzu, kiedy planuje pan wresz-
cie skończyć z tym wyłączaniem 
lamp ulicznych w nocy? ostatnio 
odwiedzili mnie koledzy znad 
morza i byli w szoku, że w środ-
ku lata w ciepłą weekendową noc 
w środku miasta, idąc głównymi, 
można powiedzieć reprezen-
tacyjnymi ulicami trzeba sobie 
przyświecać drogę latarkami, 
aby dojść do celu, nie złamawszy 
nogi. ich komentarz był taki, że 

chyba traf ili do jakiegoś kraju 
trzeciego świata i że w ich mie-
ście jest to nie do pomyślenia. 
Pełno młodzieży chodzi po uli-
cach, siedzi na ławkach, a lampy 
zgaszone. Już pomijając inne 
rzeczy, czy nie obawia się pan, 
że wreszcie ktoś tę nogę na nie-
oświetlonym miejskim chodniku 
złamie, odda sprawę do sądu 
i miasto będzie musiało zapła-
cić ogromne odszkodowanie? 
Jeszcze jestem w stanie od biedy 
zrozumieć wyłączanie świateł 
na jakichś bocznych ulicach (choć 
uważam, że w miesiącach letnich 
nie powinno się ich wyłączać 
i tam), ale ich wyłączanie w ryn-
ku, czy na głównych ulicach np. 
Alei Wojska Polskiego, legni-
ckiej, czy w ścisłym centrum 
miasta powoduje, że zamiast 
granitowego Serca Polski nasze 
miasto jest postrzegane przez 
przyjezdnych jak, za przepro-
szeniem, zapadła dziura. A już 
na pewno lamp nie powinno się 
wyłączać w weekendy.

Nie zgadzam się z pana zda-
niem. Po 24.00 nie wszyscy 
chcą, aby ich miasto ożywało 
i to najczęściej niegrzecznie, 
a szczególnie latem, kiedy wiele 
okien jest otwartych. Lampy 
są już włączone. Takie decyzje 
podjęło wiele miast, w tym i to 
bardzo bogaty Lubin. 

Adam: Panie burmistrzu, dla-
czego w strzegomskich szkołach 
podstawowych (wbrew zalece-
niom i sugestiom Ministra edu-
kacji i obowiązującego prawa) 
wprowadzone są obostrzenia 

przewidziane dla stref czerwo-
nych? czy nie wynika to z nad-
gorliwości urzędników?

Proszę o więcej szczegółów. 

Magdalena: Panie burmistrzu, 
kiedy wychodzę z domu w Jaro-
szowie o godzinie 4.40, jest 
ciemno, nie świecą się latarnie 
na ulicy. Strach iść chodnikiem, 
szczególnie przechodząc koło 
krzaków i meliny. nie każdy 
zaczyna pracę o 6.00 lub 7.00 
i pracuje blisko domu.

Myślę, że sprawa jest już nie-
aktualna. We wtorek 22 września 
nie włączone zostały jeszcze 
tylko trzy wsie, które zostaną 
włączone w tym tygodniu. Trwa 
także regulacja godzin włączenia 
i rannego wyłączenia. 

Haneczka: Witam, mam pyta-
nie, czy będzie wyremontowane 
podwórko od strony świdnickiej 
za Apteka śląską i kiedy? Po-
zdrawiam. 

Jest to podwórko wspólnot, nie 
gminy, dlatego nie możemy tego 
podwórka remontować. 

obywatel Miasta: Dzień do-
bry, panie burmistrzu. Jestem 
bardzo zadowolony z możli-
wości poruszania się miejskimi 
rowerami po Strzegomiu, ale 
czy jest możliwość, aby przy tych 
stacjach dokujących na terenie 
miasta były choćby po 3 rowery 
z bagażnikiem z tyłu, żeby wozić 
dzieci ? Koszt chyba nie jest aż 
tak duży do poniesionej inwe-
stycji. Proszę o przemyślenie tej 
sprawy. Pozdrawiam.

Zawnioskujemy do wykonaw-
cy usługi , by w 2021 r. postawił 
kilka takich rowerów. 

teresa: Witam, właśnie do-
stałam podwyżkę czynszu za 
mieszkanie komunalne i aż 
się przeraziłam. Podwyżka 
jak nigdy ok. 120 zł. za stare 
mieszkanie, w którym miasto 
nic nie zrobiło, ani nie robi mam 
płacić 362 zł? to jakaś kpina. 
takie czynsze płacą mieszkańcy 
osiedli, gdzie mają ogrzewa-
nie na okrągło. Myślę, że ci co 
zdecydowali o takiej podwyżce 
powinni się trochę zastanowić, 
kto mieszka w mieszkaniach ko-
munalnych, a jak nie wiedzą to 
napiszę – ludzie, których nie stać 
na mieszkanie własnościowe 
i własne domy. niektórzy mają 
tylko minimum na przeżycie 
każdego miesiąca. Mimo tego, że 
płacimy czynsze, jak każdy, nie 
traktuje się nas poważnie i nie 
możemy decydować o niczym. 
taka podwyżka 50 % nigdy 
nie miała miejsca. Dojdzie do 
tego, że większość mieszkańców 
nie będzie miała z czego płacić 
czynszów. najwyższy czas się 
zatrzymać i zastanowić, co 
robicie. 

Domyślam się że jest to miesz-
kanie w kamienicy wybudowa-
nej przed 1945 rokiem. Ostatnia 
podwyżka w tych lokalach 
obowiązywała od kwietnia 2019 
r. i w porównaniu z wcześniej 
obowiązującą od października 
2015 roku wzrosła o 30 groszy 
za m2 powierzchni użytkowej 
lokali. Do tej pory obowiązy-

wały dwie różne stawki bazowe 
czynszu za lokale mieszkalne: 
dla budynków wybudowanych 
po 1945 r. oraz dla budynków 
wybudowanych przed 1945r.

Taki podział miał odzwier-
ciedlać stan techniczny budyn-
ków. W obecnej chwili, zgodnie 
z orzecznictwem, podział ten 
nie stanowi kryterium oce-
ny stanu technicznego nie-
ruchomości. Wobec powyż-
szego została wprowadzona 
jedna obowiązująca stawka, co 
w konsekwencji pociąga za sobą 
zmiany w stawkach za najem 
socjalny oraz najem pomiesz-
czeń tymczasowych. Średnie 
nasze płatności odprowadzane 
do Wspólnot Mieszkaniowych 
z tytułu kosztów zarządu, w tym 
na fundusz remontowy i bie-
żącą administrację, to kwota 
ok. 3,30 zł za m2, ale i są takie 
wspólnoty, gdzie płacimy 10 zł 
za m2. Oprócz kosztów utrzy-
mania części wspólnych bu-
dynków gmina ponosi również 
koszty remontów lokali. Dla 
przykładu wymiana instalacji 
elektrycznej w lokalu to rząd 
kilku tysięcy złotych. Podwyż-
ka stawek bazowych czynszu 
jest koniecznością wynikającą 
z wzrastających kosztów usług 
związanych z bieżącym utrzy-
maniem lokali, konserwacją 
i utrzymaniem należytego stanu 
technicznego nieruchomości 
oraz zwiększeniem zakresu 
przeprowadzanych remontów 
mieszkań i budynków. Zachę-
cam do wykupienia mieszkania 
z bonifikatą 95% lub 99%.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

W Dziennym Domu Pobytu 
„Senior-Wigor” w Strzegomiu 
seniorzy przygotowali pożeg-
nanie lata z darami natury. 
Zaczęli zebraniem polnych 
kwiatów i zrobieniem wian-
ków. Do ostatniego dnia lata 
obcowali z naturą i czerpali 
witaminę D, której pogoda im 
nie oszczędzała.

Z zebranych warzyw i owo-
ców z przydomowych ogród-
ków poznali sekrety odżywcze 
owoców i warzyw. Oczywiście 
była też okazja do biesiadowa-
nia. W zaciszu stadniny konnej 

w Szymanowie spędzili czas bie-
siadując, ale była też hipoterapia 
i odwiedziny małego zoo. 

- Niespodzianką były od-
wiedziny dwóch alpak. Klusek 
i Mikuś to bardzo przyjazne 
zwierzęta o niesamowitej uro-
dzie, która rozczula każdego. 
Seniorzy mogli te sympatyczne 
zwierzęta nakarmić, poprzytulać 
i przejść się z nimi na spacer. 
Nic w tym dziwnego, gdyż są 
one pozbawione agresji i bardzo 
miłe w dotyku ze względu na 
wyjątkową wełnę – podkreśla 
Anna Jarosińska, kierownik 
DDP „Senior-Wigor”.

Seniorzy pożegnali lato
Niespodzianką były odwiedziny dwóch alpak. Klusek i Mikuś to bardzo przyjazne zwierzęta o niesamowitej urodzie, która rozczula każdego
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Sołectwo Stanowice w bardzo 
dużym stopniu ucierpiało pod-
czas nawałnicy, która przeszła 
przez naszą gminę 5 września br. 
Żywioł spowodował ogromne 
zniszczenia i straty. Wsparcia 
przy uprzątaniu cmentarza 
i posesji osób samotnych udzie-
lili młodzi członkowie Związku 
Strzeleckiego w Strzegomiu: 
Piotr, Szymon, Wojtek, Janek 
i Adrian, na czele z Jerzym Zy-
skiem i Błażejem Kołodziejem. 

Potężna ulewa początkowo 
przeraziła mieszkańców, ale szyb-
ko zabrali się oni do porządko-
wania swoich obejść. - Jesteśmy 
wdzięczni Związkowi Strzele-
ckiemu w Strzegomiu za bez-
interesowną pomoc i znakomitą 
lekcję wychowawczą. Dziękujemy 
również naszym i przyjezdnym 
strażakom z OSP za sprawne ra-
towanie i zabezpieczanie mienia. 
Dziękujemy oczywiście także 
władzom i służbom gminy za 
szybkie szacowanie strat i udzie-
lenie stosownej pomocy – pod-
kreśla sołtys Stanowic, Zdzisława 
Dmytrarz. 

Strzelcy pomogli w potrzebie
Potężna ulewa początkowo  przeraziła mieszkańców, ale szybko  zabrali się oni do porządkowania

Członkowie „Arki” mają 
za sobą ważne wydarzenia. 
W ostatnim dniu lipca br. klu-
bowicze pożegnali zmarłego 
Jacka Kasprzaka - dyrektora 
Zakładu Lecznictwa Odwy-
kowego dla osób uzależnionych 
od alkoholu w Czarnym Borze. 

W sierpniu - miesiącu absty-
nencji - odbyło się klubowe 
spotkanie po corocznej mszy 
w intencji trzeźwości naro-
du. W tym samym miesiącu 
przedstawiciele klubu wyjechali 
na dwudniowe warsztaty tera-
peutyczne, które w tym roku 

odbyły się Licheniu. Uczestnicy 
uczyli się, jak rozpoznawać ne-
gatywne emocje i jakie są spo-
soby radzenia sobie ze złością. 
W drodze powrotnej zwiedzili 
zespół parkowy z zagrodą żu-
brów usytuowany wokół pałacu 
w Gołuchowie. We wrześniu 
członkowie zarządu byli gośćmi 
Radia Sudety. W audycji „To 
warto wiedzieć” rozmawiali 
o uzależnieniach i profilaktyce. 
Przed nimi obchody 19. rocz-
nicy powstania „Arki”.

„Arka” wznowiła działalność
W sierpniu - miesiącu abstynencji - odbyło się klubowe spotkanie po corocznej mszy w intencji trzeźwości narodu, a także wyjazd do Lichenia na warsztaty

Po długiej przerwie związanej z pandemią koronawirusa (od 
marca do czerwca) Klub Abstynenta „Arka” w Strzegomiu 
ponownie został otwarty i rozpoczęto działania statutowe. Jak 
podkreśla prezes Ryszard Stochła, w klubie ściśle przestrzegane 
są zasady bezpieczeństwa. 

Klub jest czynny we wtorki i czwartki od godz. 17.00 do 19.00. Jeżeli masz potrzebę indywidualnego kontaktu w innym czasie zadzwoń: tel. 669 74 72 10 lub 535 145 615. 
Siedziba klubu znajduje się na parterze domu parafialnego na Placu Jana Pawła II 10 w Strzegomiu. W pomieszczeniach „Arki” w poniedziałki o godz. 18.00 odbywają się 
mitingi osób współuzależnionych Al-Anon. W środy o godz. 17.00 oraz w niedzielę o godz. 18.00 odbywają się mitingi anonimowych alkoholików AA. Obok klubu znajduje 
się punkt konsultacyjny, w którym nieodpłatnych porad udzielają terapeuci uzależnień (środa od 14.00 do 16.30 i czwartek od 14.00 do 16.30). Zapraszamy.

Jadwiga Hyla urodziła się 
w miejscowości Suchy Las, 
wychowana była przez mat-
kę jako półsierota. Po wojnie 
bliska rodzina zabrała panią 
Jadwigę z mamą na Dolny Śląsk 
w związku z poszukiwaniem 
pracy. Pod koniec lat 50-tych 
pani Jadwiga podjęła pracę 
w służbie zdrowia. Ok. 1960 
r. poznała swojego przyszłe-
go męża, który przyjechał do 
Strzegomia w związku z two-
rzeniem jednostki wojskowej. 
Po komplikacjach zdrowotnych 

zaprzestała pracy zawodowej 
i zajęła się gospodarstwem 
domowym.

Władysław Hyla urodził się 
w miejscowości Pogórze, w wie-
ku 5 lat stracił matkę, a w 1943 

r. wraz z siostrą i dalszą rodziną 
uciekł z obozu przejściowego 
na Pomorzu do Wielkopolski. 
Przez resztę okupacji mieszkali 
u różnych osób. W 1957 r. wraz 
z wojskiem przyjechał do Strze-
gomia. W 1960 r. zawarł zwią-
zek małżeński z panią Jadwigą. 
W latach 1974-76 kierował 
spółką stolarską w Strzegomiu, 
a następnie zakładem Rem. 
Bud. w Jaworzynie Śląskiej. Od 
1977 r. do emerytury prowadził 

własną działalność 
gospodarczą.

- Z waszego życia 
wynika niejedna na-
uka dla tych, którzy 
wybrali lub wybiorą 
wspólnotę małżeń-
ską. Wasze małżeń-
stwo jest wspania-
łym przykładem, że 
miłość, zrozumienie 
i cierpliwość budują 
trwały związek mał-
żeński i dom rodzin-
ny, który jednoczy 
i do którego wraca 
się z utęsknieniem 
– mówiła w trakcie 
uroczystości Aneta 
Zaskórska, kierownik 
USC Strzegom. 

red

diamentowy jubileusz państwa Hylów
Miłość, zrozumienie i cierpliwość budują trwały związek małżeński i dom rodzinny, który jednoczy i do którego wraca się z utęsknieniem

Urząd w dowód społecznego uznania dla trwało-
ści małżeństwa i rodziny wystąpił do prezydenta RP 
o wyróżnienie czcigodnych jubilatów poprzez odzna-
czenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Kolejne małżeństwo obchodziło piękną rocznicę swojego po-
życia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu. Tym razem 
chodzi o państwa Jadwigę i Władysława Hylów ze Strzegomia, 
którzy 60 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. 
Uroczystość z udziałem przewodniczącego Rady Miejskiej – 
Tomasza Marczaka odbyła się 19 września br.
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Z inicjatywy Jerzego Orab-
czuka - prezesa strzegom-

skiego koła Związku Sybira-
ków - odbyły się w czwartek 

(17.09)  uroczystości  pod 
Pomnik iem Bez imienne j 
Matki Sybiraczki. Przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych w osobie zastępcy 
burmistrza  S trzegomia - 
W iesława W itkowskiego, 
Sybiracy na czele z pań-
stwem Aleksandrą i Jerzym 
Orabczukiem, społeczność 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 4 wraz z dyrektorem 
Janiną Klonowską złożyli 
wieńce i zapalili symboliczne 
znicze pod pomnikiem. 

Przedstawiciele władz samorządowych, Sybiracy oraz społeczność PSP nr 4 złożyli wieńce i zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem

17 września 1939 r. Polskę zaatakowały oddziały armii sowieckiej. Ten dzień jest także Świętem 
Sybiraków, milionów ludzi, którzy stali się ofiarami przemocy systemu komunistycznego Związku 
Sowieckiego. Świętem tych, którzy stracili życie w drodze, podczas walki o przetrwanie każdego 
dnia spędzonego na Syberii, ale przede wszystkim świętem tych, którym udało się powrócić do 
Polski i dziś dają świadectwo o trudnej i bolesnej przeszłości naszego narodu. 

Pamięć o nich nie zginie

Wiedza i tradycja historyczna przekazywana z pokolenia na pokolenie 
gwarantuje, że nie zginie pamięć o cichych bohaterach tamtych dni.

Czas, kiedy zdalna nauka 
w domu zastąpiła stan-
dardową szkolną, został 
uwieczniony przez ucz-
niów PSP w Stanowicach 
w formie pracy plastycznej. 
Uczniowie wykorzystując 
różnorodną technikę po-
kazali, jak uczą się w tym 
nietypowym czasie. 

Uczniowie  prac  p la-
stycznych, którzy zajęli 

I-III miejsce otrzymali 
bon o wartości 50 zł do 
zrealizowania w Empiku. 
Autorzy prac wyróżnio-
nych nagrodzeni zostali 
książkami.

W jur y konkursu za-
siadła pani fotograf, któ-
ra miała niełatwy orzech 
do zgryzienia, gdyż prace 
nadesłane przez naszych 
uczniów były naprawdę 
bardzo ciekawe. 

Wyniki:
I miejsce - Marcel  Szer-
szeń kl. 5
II miejsce - Tomasz Strzel-
czyk kl. 6
III miejsce - Sylwia Sordyl kl. 7
Wyróżnienia:
Paweł Strzelczyk kl. 7
Amelia Woźniak kl.7
Łukasz Dudek kl. 5
Adrian Sobczak kl. 4
Piotr Świerad kl. 4
Wiktoria Świerad kl. 6
Anna Śmierciak kl. 6

Konkurs plastyczny w Stanowicach rozstrzygnięty
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oceny celujące z plastyki

Tradycyjnie, na początku 
września, wyróżniający się 
uczniowie szkół średnich 
otrzymują nagrody starosty 
świdnickiego. Tegoroczne, ze 
względu na obostrzenia pan-
demiczne, zostały wręczone 
uczniom na terenie macierzy-
stych szkół. 

W gronie najlepszych ma-
turzystów roku szkolnego 
2019/2020 z naszego powiatu 
znaleźli się absolwenci Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ste-

fana Żeromskiego w Strzego-
miu: Paweł Balawender (śred-
nia z egzaminu maturalnego: 
90,75%) i Karolina Cedzidło 
(średnia z egzaminu matural-
nego: 88,25%). 

Z kolei nagrody za osiągnię-
cia naukowe otrzymali: Paweł 
Balawender, Nicol Juszczyk, 
Dominika Stachowicz oraz 
Alan Tułacz. W tej kategorii 
starosta wyróżnił 41 uczniów.

Uroczystość odbyła się w 9 
września br. w auli naszego li-
ceum w obecności: starosty Pio-

tra Fedorowicza, wicestarosty 
Zygmunta Worsy, dyrektora 
Wydziału Oświaty i Wychowa-
nia Grzegorza Stawarza. 

Wszystkim wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy!

Nagrody starosty rozdane!

W zajęciach został wykorzy-
stany sprzęt sportowy dosto-

sowany do wieku przedszkol-
nego, z którego na co dzień 

korzystają piłkarze AKS-u 
Strzegom – od tych najmłod-

szych do najstarszych.
red

„Zabawy piłkarskie dla najmłodszych”
Szkoleniowcy pokazali, jak wygląda prawdziwy trening sportowy, zachęcając przedszkolaków do aktywności fizycznej i wstąpienia w szeregi strzegomskiego klubu

Aneta Walczak - absolwentka 
Technikum Handlowego w Ze-
spole Szkół w Strzegomiu otrzy-
mała nagrodę starosty świd-
nickiego za najwyższą średnią 
z egzaminu maturalnego.

Pod takim hasłem w strzegomskich przedszkolach odbywają się spotkania trenerów piłki nożnej seniorów AKS-u: Roberta Bub-
nowicza i Marcina Morawskiego z dziećmi. Szkoleniowcy przeprowadzili z maluchami wiele ciekawych zabaw ruchowych. 
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Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

c o  w  k i n i e  S c K ?
26.09.2020 r. 
16:00 – O czym marzą 
zwierzęta 
18:00 – 25 lat niewin-
ności: sprawa Tomka 
Komendy 
27.09.2020 r. 
16:00 – O czym marzą 
zwierzęta 
18:00 – 25 lat niewin-
ności: sprawa Tomka 
Komendy 
03.10.2020 
16:00 – Mulan
18:00 – After 2

04.10.2020 
16:00 – Mulan
18:00 – After 2
10.10.2020 
16:00 – Mulan
18:00 – After 2
11.10.2020 
16:00 – Mulan
18:00 – After 2

KultuR A 

Wśród uczestników piąt-
kowej uroczystości (18.09) 
byli m. in.: Tadeusz Kazi-
mierz Mróz - były więzień 
OPW w Rusku, Stanisław 
Szatkowski - prezes Związku 
Solidarności Polskich Komba-

tantów we Wrocławiu, Grze-
gorz Macko – wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego, 
Wiesław Witkowski - za-
stępca burmistrza Strzegomia, 
Kr ystyna Lewicka – radna 
RM w Strzegomiu z Jaro-

szowa, Violetta Posłuszna-
Koziałkowska – wicedyrektor 
PSP w Jaroszowie oraz ks. 
proboszcz Marek Kr ysiak. 
Obecni byli również przedsta-
wiciele Związku Strzeleckiego 
Oddział Strzegom. Spotkanie 
tradycyjnie poprowadził To-
masz Dziurla.

Po przemówieniach gości 
zgromadzonych przed obe-
liskiem z tablicą pamiątko-
wą, złożono okolicznościowe 

wieńce i kwiaty oraz odmó-
wiono modlitwę za Ojczyznę 
i więźniów poległych w sta-
linowskich i nazistowskich 
łagrach i obozach pracy.

Były obóz pracy więźniów 
politycznych funkcjonował 
w Rusku w latach 1948-1958. 
Formuła spotkań została zai-
nicjowana w lipcu 2004 r. i od 
tamtego czasu niezmiennie 
każdego roku odbywają się one 
we wrześniu. 

Spotkanie w rusku
Formuła spotkań została zainicjowana w lipcu 2004 r. i pozostaje niezmienna do dzisiaj

Już 2 października br. o go-
dzinie 18.00 zapraszamy na 
niezwykłe spotkanie. Gościem 
Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel” będzie autorka 
książki „Mała Norymberga”, 
dziennikarka Agnieszka Dob-
kiewicz. Dla mieszkańców na-
szej gminy spotkanie może być 
wyjątkowo ciekawe, bo będzie 
dotyczyło wydarzeń, które także 
tutaj się rozegrały. 

Autorka opisuje bowiem 
nieznane do tej pory procesy 
zbrodniarzy wojennych, którzy 
związani byli z obozem koncen-
tracyjnym Gross-Rosen, który 
leżał na terenie dzisiej-
szej Rogoźnicy. Założyli 
go Niemcy, a jego celem 
była eksploatacja nie-
wolników w pobliskim 
kamieniołomie, który 
należał do przedsiębior-
stwa SS – DEST. Dzien-

nikarka podąża śladem zbrod-
niarzy i pokazuje ich twarze. 
Poznajemy homoseksualnego 
Pippla, zwykłego tramwajarza 
z Czerniowców, który zmienił 
się w potwora czy żydowskiego 
kapo, którego dotknęła dintojra 
współosadzonych. Dzienni-
karka opisuje też proces eks-
tradowanych z amerykańskiej 
strefy okupacyjnej strażników  
KL Gross-Rosen. Ostatni roz-
dział książki to dziennikarskie 
śledztwo. Kim był człowiek 
zatrzymany w 1946 roku pod 
byłym obozem, który podawał 
się za lekarza obozowego? Czy 

przed  sądem 
w Świdnicy 
mógł sta-
nąć sam 
J o s e f 
Menge-
le? 

„Mała Norymberga”

Od 14 września br. w Muze-
um Gross-Rosen w Rogoź-
nicy można zwiedzać nową 
wystawę czasową „Kobie-
ty Pistolety” wypożyczoną 
z Muzeum Stutthof w Sztu-
towie.

Prezentuje ona losy czter-
dziestu sanitariuszek i łączni-
czek, w wieku od 14 do 28 lat, 
biorących udział w Powstaniu 
Warszawskim na Mokoto-
wie. Większość z nich na-
leżała do pułku „Baszta”. Po 
upadku Mokotowa, znalazły 
się w obozie przejściowym 
Dulag 121 w Pruszkowie, 
skąd trafiły do obozu kon-
centracyjnego Stutthof. Były 
to jedyne Polki o statusie 
jeńców wojennych, więzione 
w obozie koncentracyjnym. 
Historia tych kobiet to także 
historia przyjaźni i wielkiej 
solidarności, które umożli-
wiły im walkę o przetrwanie. 
Swoją postawą „Czterdziest-
ka” pokazała, że człowiek ma 
umiejętność wznoszenia się 
ponad narzucony los. Wy-
stawa jest w języku polskim 
i angielskim. 

red

„Kobiety Pistolety” – nowa wystawa czasowa
Ekspozycja będzie prezentowana do 31 grudnia br. Wstęp jest wolny. Zapraszamy!

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

Tegoroczne uroczystości poświęcone pamięci wszystkich po-
ległych, a także żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy 
w Rusku z okazji XVII Spotkań Religijno-Patriotycznych miały 
symboliczny charakter – oczywiście ze względu na pandemię 
koronawirusa. 
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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: 
herbapol – górnik Wałbrzych mecz przerwany (nawałnica), 
orzeł Witoszów – herbapol 2:5

unia Jaroszów - aKs II 0:14, aKs II – szczyt boguszów-
gorce 4:1, sokół – Kp mcK mieroszów 2:2, Iskra Witków 
Śląski – sokół 4:1, unia – aKs II 0:14, błękitni słotwina – 
unia 6:0

Kolejne mecze w sezonie: 
huragan - lesk sędzisław 0:4, Ks 1946 II chełmsko Śląskie 
– huragan 1:2

Kolejne mecze w sezonie: 
bielawianka bielawa – aKs 1:1, aKs – sokół marcinkowice 
5:1

poz. Klub mecze punkty

1. Górnik Wałbrzych 4 12

2. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 5 12

3. Zieloni Mokrzeszów 5 11

4. herbapol stanowice 4 10

5. MKS Szczawno Zdrój 5 10

6. Zagłębie Wałbrzych 5 10

7. Podgórze Wałbrzych 5 7

8. Zieloni Mrowiny 5 7

9. Górnik Boguszów-Gorce 5 7

10. KS Walim 5 6

11. Sudety Dziećmorowice 5 6

12. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczo-
wice) 5 5

13. Czarni Wałbrzych 5 4

14. LKS Wiśniowa 5 3

15. Włókniarz Głuszyca 5 1

16. Orzeł Witoszów 5 0

poz. Klub mecze punkty

1. aKs II strzegom 4 12

2. MKS II Szczawno-Zdrój 4 12

3. Iskra Witków Śląski 4 12

4. LKS Piotrowice Świdnickie 4 10

5. Tęcza Bolesławice 4 9

6. KP MCK Mieroszów 4 8

7. Nysa Kłaczyna 4 7

8. Błękitni Słotwina 4 6

9. Szczyt Boguszów-Gorce 4 4

10. sokół Kostrza 4 1

11. Sparta Przełom Pastuchów 4 0

12. Płomień Dobromierz 4 0

13. Zieloni II Mokrzeszów 4 0

14. unia Jaroszów 4 0

poz. Klub mecze punkty

1. Orły Lipienica 4 12

2. Skalnik Czarny Bór 4 10

3. Lesk Sędzisław 4 10

4. Bóbr Opawa 4 9

5. Victoria Czadrów 4 9

6. Orzeł II Lubawka 4 9

7. Amfibolit Leszczyniec 4 5

8. huragan olszany 4 4

9. LZS Janiszów 4 3

10. KS 1946 II Chełmsko Śląskie 4 3

11. Uran Okrzeszyn 4 3

12. Bolko Bolków 4 2

13. Husaria Grzędy 4 1

14. Dragon Miszkowice 4 0

poz. Klub mecze punkty
1. Moto Jelcz Oława 7 19

2. Bielawianka Bielawa 8 18

3. Lechia Dzierżoniów  7 18

4. aKs granit strzegom s. a.  8 17

5. Polonia Trzebnica  8 16

6. MKP Wołów  8 14

7. Sokół Wielka Lipa  8 14

8. Sokół Marcinkowice  8 13

9. Piast Żerniki (Wrocław)  8 13

10. Mechanik Brzezina  8 13

11. Piast Nowa Ruda  7 13

12. Nysa Kłodzko  7 7

13. Unia Bardo  7 6

14. GKS Mirków/ Długołęka  7 6

15. Orzeł Lubawka  7 5

16. LKS Bystrzyca Górna 8 4

17. Orzeł Prusice 8 4

18. Orzeł Ząbkowice Śląskie 7 3

19. Pogoń Pieszyce 8 0
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Nasza wspaniała strzegom-
ska armwrestlerka Małgorzata 
Ostrowska nie zwalnia tempa. 
W zakończonych 6 września br. 
mistrzostwach Polski w Koszali-
nie w siłowaniu na rękę zdobyła 
3 złote medale: w kategorii kobiet 
do 63 kg na prawą i lewą rękę oraz 
na prawą rękę w kategorii open. 

To kolejne sukcesy na koncie 
Małgosi, która – przypomnijmy 
– w ubiegłym roku została m. 
in. mistrzynią świata w Rumi. 
W Koszalinie otrzymała ponadto 
wyróżnienie od prezydenta Fe-
deracji Armwrestling Polska za 

wysoki poziom sportowy i osiąg-
nięcia międzynarodowe na rzecz 
tej dyscypliny sportu. 

Warto przypomnieć, że za nie-
wątpliwe zasługi sportowe i pro-
mocję Strzegomia w kraju i za 
granicą w marcu 2020 r. została 
nagrodzona tytułem „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej” na 
„Gali Strzegomskich Mistrzów 
Świata”. 

Gosia ma już w dorobku 25 zło-
tych medali mistrzostw Polski. Po 
raz 17. została zakwalifikowana 
do kadry narodowej w armwres-
tlingu. 

Potrójna mistrzyni!

W piękną, słoneczną i bez-
wietrzną niedzielę (13.09) 
na zbiorniku „Rekreacyjny” 
w Rusku odbyły się Zawody 
Spławikowe o Puchar Pre-
zesa Koła PZW Strzegom. 
Ich zwycięzca – Piotr Mazur 
okazał się także bezkonku-
rencyjny w Grand Prix Ziemi 
Strzegomskiej, czyli cyklu  
4  imprez wędkarskich rozegra-
nych w 2020 r.

Prezes strzegomskiego koła 
Tadeusz Chmieliński powitał 
wszystkich i zapoznał uczest-
ników z regulaminem zawodów. 
Wystartowały 24 osoby, które 
oceniała obsługa sędziowska. Po 
odprawie i losowaniu stanowisk 
zawodnicy udali się na wyloso-
wane miejsca.

Niedzielna rozgrywka trwa-
ła cztery godziny. Ryby brały 
dobrze, dopiero ostatnia godzi-
na przyniosła rozstrzygniecie 
rywalizacji. Po zważeniu ryb 
wyłoniono zwycięzców.

Zawody Spławikowe o Puchar 
Prezesa Koła PZW Strzegom 
(13.09):
I miejsce – Piotr Mazur  
3305 pkt.

II miejsce – Andrzej Bobowski 
3250 pkt.
III miejsce – Zbigniew Dorod-
ny 2815pkt.
Największą rybę – leszcza o dł. 
45 cm - złowił Andrzej Bo-
bowski. 

W ciągu roku zawody węd-
karskie zaliczane do Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej odbyły się 
cztery razy: Dzień Wędkarza, 
o Puchar Burmistrza, o Pu-
char Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu oraz 
o Puchar Prezesa.

Końcowa punktacja Grand 
Prix Ziemi Strzegomskiej 
w 2020 r.:
I miejsce - Piotr Mazur 
II miejsce - Andrzej Bobowski 
III miejsce 
- Natalia Jankowska 
IV miejsce - Piotr Szczepanik 
V miejsce 
- Zbigniew Jamrozik 
VI miejsce 
- Zbigniew Dorodny 

Puchary, dyplomy oraz nagro-
dy wręczał prezes strzegomskie-
go koła. Sponsorem nagród był 
burmistrz Strzegomia.

red

Piotr Mazur najlepszym wędkarzem!
W ciągu roku zawody wędkarskie zaliczane do Grand Prix Ziemi Strzegomskiej odbyły się cztery razy
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usługi - produkcja

zasady selektywnej zbiórki odpadów

Powszechny Spis rolny 2020

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudo-
wana działka nr 749/2, AM–
29, Obr.2, położona w Strze-
gomiu o powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,1351 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020750/4. 
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 13.08.2020 r. zakoń-
czył się wynikiem negatyw-
nym.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 58.500,00 zł
Wadium - 5.850,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-

czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 15.10.2020 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru po-
łożonego w obrębie 2 miasta 
Strzegom zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 64/14 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
24.09.2014 r. powyższa nie-
ruchomość oznaczona jest 
symbolem 4 U/P usługi, pro-
dukcja.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na konto 
gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 12.10.2020 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 nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-

ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 

prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio 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 

przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 748560543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
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 ogłosze-
nia o przetargu.

Podajemy wskazówki, 
jak segregować odpady 
„u źródła”, czyli w domu. 
Poniżej kilka ważnych za-
sad, o których należy pa-
miętać.
• opróżnij – przed wyrzuce-

niem opakowania dokład-
nie opróżnij jego zawar-

tość, wylej płyny z butelek 
i słoików, usuń pozostało-
ści z innych opakowań,

• wyczyść – opłucz opa-
kowanie, szczególnie po 
produktach spożywczych; 
produkty spożywcze 
szybko się psują i będą 
wydzielały nieprzyjemne 

zapach w domu, 
• oddziel i odkręć – odpa-

dy z papieru i makulatu-
ry pozbaw plastikowych 
okładek, zszywek, grzbie-
tów, z butelek odkręć za-
krętki,

• zgnieć – opakowa-
nia przed wyrzuceniem 

zgnieć, zwłaszcza opako-
wania z plastiku, kartony 
i puszki, zaoszczędzimy 
w ten sposób miejsce 
w pojemniku lub worku,

• nie tłucz – uważajmy, aby 
nie stłuc butek szklanych 
i słoików, aby nie uszko-
dzić pojemnika.

Powszechny Spis 
Rolny jest prowa-
dzony w całej Pol-
sce od 1 września 
do 30 listopada 
2020 r., według 
stanu na dzień  
1 czerwca 2020 r. 
Od 1 września na 
infolinii spisowej 
(pod numerem 
22 279 99 99) jest 
możliwość spisa-
nia się przez te-
lefon. Nie masz 
w domu dostępu 
do internetu? 
W  g m i n n y m 
biurze spisowym, 
w siedzibie Urzę-
du Miejskiego 
w Strzegomiu 
(parter, pok. 12) 
zapewnimy ci 
bezpłatny dostęp 
do pomieszczeń 
wyposażonych 
w sprzęt kompu-
terowy i fachową 
pomoc. Wizyty 
terenowych rach-
mistrzów spiso-
wych odbywać się 
będą od 1.10.2020 – 30.11.2020.

Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spiso-

wej (pod numerem 22 279 99 99) 
jest również możliwość spisania 
się przez telefon. Po połączeniu się 
z numerem wybierz „1” – zostaniesz 
skierowany na infolinię spisową. 
Następnie wybierz opcję „Spisz się 
przez telefon”, połączysz się z na-
szym rachmistrzem – to doskonale 
przygotowana osoba do przeprowa-
dzenia z tobą spisu przez telefon.

Rolnicy będą mogli udzielić 
informacji o gospodarstwach 
rolnych poprzez:

•	 samospis	 internetowy	prze-
prowadzony za pośredni-
ctwem interaktywnej aplika-
cji, która będzie dostępna na 
tej stronie internetowej;

•	 telefonicznie	–	dzwoniąc	na	
infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99

Z użytkownikami gospo-
darstw rolnych, którzy nie 
spiszą się samodzielnie skon-
taktują się rachmistrzowie 
spisowi:
•	 telefonicznie,	w	celu	przepro-

wadzenia spisu w wywiadzie 
telefonicznym,

•		bezpośrednio	 –	
w celu przepro-
wadzenia spisu 
w wywiadzie bez-
pośrednim w miej-
scu dogodnym dla 
użytkownika gospo-
darstwa rolnego.

Rolniku, twoje dane 
są u nas bezpieczne! 
Osoby wykonują-
ce prace spisowe są 
obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy 
statystycznej.

 Nie masz w domu 
dostępu do Inter-
netu? Jest na to spo-
sób!

W gminnych biu-
rach spisowych za-
pewnimy ci bezpłatny 
dostęp do pomiesz-
czeń wyposażonych 
w sprzęt kompute-
rowy.

Każdy z gminnych 
terenowych rachmi-
strzów spisowych 
będzie zobowiązany 
do posiadania legi-

tymacji. Jego tożsamość będzie 
można zidentyfikować telefo-
nicznie pod numerem 22 279 99 
99 lub korzystając z platformy 
internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego, wpisując dane 
z legitymacji.

https://sa.stat.gov.pl/formu-
larz/

Wizyty terenowych rachmi-
strzów spisowych odbywać się 
będą od 1.10.2020 – 30.11.2020 
w miejscu dogodnym dla użyt-
kownika gospodarstwa rolnego 
tylko wtedy, kiedy rolnik nie 
dokona samopisu internetowego 
bądź telefonicznie.
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Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Nieruchomość zabudowana – przeznaczona do rozbiórki

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
składająca się z działek nr 
1009, 1011/2, 1016/2, 1017/2, 
AM – 25, Obr.3, położona 
w Strzegomiu, przy ulicy 
Wodnej o łącznej powierzchni 
wg rejestru ewidencji grun-
tów 0,7720 ha. Na nierucho-
mości posadowione są 3 boksy 
garażowe w zabudowie szere-
gowej wykonane z pustaków 
żużlobetonowych, dwie wiaty 
nietrwale związane z gruntem 
o konstrukcji drewno-blaszanej, 
garaż dwustanowiskowy wyko-
nany z bloków żużlobetonowych 
krytym papą, altanka murowa-
na z cegły, komórka murowana 
z cegły z dachem o konstrukcji 
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 stycznia 
2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom przedmiotowa 
nieruchomość - działka nr 1009, 
1011/2, 1016/2, 1017/2 ozna-
czona jest symbolem F.7.WM/U  
- zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna. Granica historycz-
nego układu urbanistycznego 
przedmieścia średniowieczne-
go miasta, obszar obserwacji 
i ochrony archeologicznej histo-
rycznego przedmieścia średnio-
wiecznego 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 Miejskiego 
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 ter-

minie do dnia 09.11.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
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 przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza dru-
gi przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nierucho-
mość stanowiąca działkę nr 362/46, 
AM-1, Obr. Jaroszów o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 0,2728 
ha zabudowana dwukondygnacyjnym 
budynkiem użytkowym. 
Ze względu na zły stan techniczny 
budynku przeznaczony jest on do 
rozbiórki. 
Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego obrębu 
wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Barto-

szówek w gminie Strzegom uchwalo-
nego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 
r. powyższa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 5 MW – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
13.08.2020 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości 
50.000,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.10.2020 r. o godz. 1130 w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium na konto San-
tander Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 12.10.2020 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy Strze-
gom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 

przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument 

urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań 

na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji poda-
na zostanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Zabudowa mieszkaniowa Zabudowa mieszkaniowa

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
267/2, AM – 1, Obr. Kostrza, 
położona w Kostrzy, przy uli-
cy Stefana Żeromskiego gmi-
na Strzegom o powierzchni 
wg rejestru ewidencji grun-
tów 0,2134 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00005820/5. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiew-
ka, Kostrza, Żelazów, przedmio-
towa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 5 MN/RM 4 - za-
budowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i zagrodowa, granica 
terenu górniczego.
Pierwszy przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 13.08.2020 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 53.440,00 zł
Wadium - 5.400,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
15.10.2020 r. o godz. 1030 
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 ter-
minie do dnia 12.10.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
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 uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-

samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
269/6, AM–1, Obr. Kostrza, 
położona w Kostrzy, przy ul. 
Stefana Żeromskiego, gmina 
Strzegom.
o powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,2454 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 5MN/
RM4 – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna i zagrodowa. 
Granica terenu górniczego.
Pierwszy przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 13.08.2020 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 60.560,00 zł
Wadium - 6.100,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
15.10.2020 r. o godz. 1100 
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 ter-
minie do dnia 12.10.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 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 uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-

mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
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, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, 
poz. 2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.
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J a r o s z ó w  s i ę  z m i e n i a
Trwa przebudowa przestrzeni publicznej w centrum Jaroszowa w celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Wykonawcą prac jest 
firma Granit Dariusz Pylak sp. z o. o. ze Strzegomia. Koszt robót wynosi ponad 827 tys. zł. Termin wykonania – listopad br. Jest to kluczowy projekt rewitalizacyjny 
w tej wsi. Mieszkańcy Jaroszowa nie ukrywają swojej radości z faktu metamorfozy swojej wsi, czemu dają wyraz m.in. w mediach społecznościowych. 

 
 
 


