
- Zastosowana metoda ob-
liczania wskaźnika użytego 
w rankingu jest identyczna, jak 
rok temu. Pominięte zostały 
wpływy z dotacji celowych. 
Zwłaszcza w okresie intensyw-
nego korzystania z funduszy 
unijnych dotacje mają chwilowy, 
ale silny wpływ na wielkość 
dochodów. Wpływ wielkiej 
dotacji inwestycyjnej potrafi 
wywindować samorząd bardzo 
wysoko w rankingu. Jest to 
awans chwilowy (incydentalny) 
i niemający związku z trwałym 
wzrostem zamożności budżetu. 
Wydaje się więc, że uwzględnie-
nie tylko dochodów własnych 
i otrzymywanych subwencji 
lepiej oddaje hasło naszego 
rankingu („zamożność”) – wy-
jaśniają twórcy rankingu. 

Rok temu Strzegom zajął 
160. miejsce – teraz uplasował 
się na 135. miejscu (dochód 
3634,99 zł na mieszkańca). To 
bardzo dobry wynik, świadczący 

o tym, że Strzegom jest w do-
brej kondycji finansowej. Wyżej 
od Strzegomia jest Żarów, który 
zajął 115. miejsce (3744,61 zł/ 
mieszkańca). Świebodzice na-
tomiast znalazły się na pozycji 
266 (3300,47 zł), zaś Jaworzyna 
Śląska – 570 (2797,20 zł). 

W kategorii „miast powia-
towych” Świdnica zajęła 71. 

lokatę (dochód 3514,81 zł  
na  mie s zkańc a ) . Powia t 
świdnicki znalazł się na 166. 
miejscu (838,90 zł). W kate-
gorii „gmin wiejskich” gmi-
na Dobromierz zajęła 373. 
pozycję (3456,15 zł), gmina 
Świdnica 523 (3349,17 zł), 
a  g m i n a  M a r c i n o w i c e  
– 1039 (3063,45 zł). 
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- Uwaga rodzice! Jeszcze tylko do wtorku 18 sierpnia br. (w godz. 
09.00 – 11.00) można zapisać swoje dzieci do strzegomskich 
żłobków – informuje dyrektor Żłobka nr 1 i Żłobka nr 2 Moni-
ka Lasota-Molis. Przy okazji prosimy o zachowanie obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa. 

Temperatury powietrza w sierpniu nas rozpieszczają. W związku 
z tym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do kąpieli 
w strzegomskich basenach. Szczególnie polecamy tzw. „nocne pły-
wanie”, które odbywa się w każdą środę – w godz. 21.00 - 23.00. 
Nocne kąpiele będą organizowane do końca sezonu letniego.

Rekrutacja do żłobków

Kanalizacja 
w Rusku
Spółka Wodociągi i Kana-
lizacja w Strzegomiu pod 
koniec lipca br. podpisała 
umowę z firmą HYPMAR 
z Modlęcina na budowę 
kanalizacji sanitarnej we 
wsi Rusko. Spółka otrzyma 
dotację w wysokości blisko 
2 mln zł z PROW na lata 
2014 – 2020.
 str. 3

Powalczą 
o III ligę
Po wcześniejszym zakoń-
czeniu poprzednich rozgry-
wek seniorzy AKS-u Granit 
Strzegom S.A. już na po-
czątku sierpnia przystąpili 
do nowego sezonu. Strzego-
mianie występują w grupie 
wschodniej, a nie jak przez 
ostatnie lata – na zacho-
dzie.
 str. 9

Przejadą 
pociągi
„Św. Piotr i Paweł”, „Grani-
towe Serce Polski”, „Karmel”, 
„Księżna Anna” i „Delfinek” 
– to nazwy 5 pociągów, które 
przejadą przez strzegomską 
estakadę na zakończenie 
wakacji tj. w niedzielę 30 
sierpnia br.
 str. 4

W sołectwie Modlęcin trwają zaawansowane prace związane 
z wykonaniem elewacji świetlicy wiejskiej i zagospodarowa-
niem terenu wokół budynku. To dopełnienie wcześniejszych 
prac wykonanych wewnątrz świetlicy. Koszt robót wynosi 
ok. 260 tys. zł. Środki pochodzą w całości z budżetu gminy 
Strzegom.

Specjalna komisja złożona z autorytetów i fachowców w branży bu-
dowlanej wizytowała dwie nasze inwestycje: budowę nowoczesnego 
przedszkola i żłobka na ul. Kościuszki oraz rewitalizację Starego 
Miasta i Grabiny wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych, 
które strzegomski samorząd zgłosił do prestiżowego konkursu. 

Już za kilka miesięcy Komisariat Policji w Strzegomiu będzie 
jak nowy. Dzięki kapitalnemu remontowi budynek zyska nie 
tylko nową elewację, ale również zostanie przebudowany 
i docieplony. Metamorfoza komisariatu pozwoli na bardziej 
efektywną pracę policjantów.

Idzie ku lepszemu str. 3

Po wizycie komisji  str. 4

Remont komisariatu  str. 4

Nie będzie obchodów

Nocne pływanie 

Wynik świadczy o tym, że samorząd jest w dobrej kondycji finansowej

Strzegom coraz wyżej!
Nasze miasto pnie się sukcesywnie w rankingu „Najzamożniejsze samorządy w 2019 roku”, 
stworzonym i opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Strze-
gom – w porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia - zanotował awans aż o 25 oczek, zaj-
mując ostatecznie 135. miejsce na 607 samorządów w kategorii „miasta inne”. 

foto: naszstrzegom
.

Muzeum Gross-Rosen informuje, że w bieżącym roku nie planuje 
organizacji rocznicowych obchodów upamiętniających ofiary II 
wojny światowej w dotychczasowej formule tj. z udziałem byłych 
więźniów i ich rodzin, organizacji kombatanckich, młodzieży, 
służb mundurowych, przedstawicieli harcerzy, społeczeństwa ziemi 
strzegomskiej, osób prywatnych.

Miejsca Strzegomia w rankingu „Pisma 
Samorządu Terytorialnego – Wspólnota” 
w ostatnich latach:

2014 300

2015 185

2016 238

2017 237

2018 160

2019 135
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- Które z osiągnięć strzegom-
skiego samorządu w ostatnich 
latach ocenia pan najwyżej?

- Wyraźnymi cechami nasze-
go samorządu w ciągu ostatnich 
lat są: aktywność, gospodarność, 
stabilność i przewidywalność. 
Od lat wydatki na inwestycje 
stanowią bardzo dużą część 
wydatków ogólnych – dzięki 
temu miasto i sołectwa roz-
wijają się i pięknieją. Powstaje 
wiele dróg, chodników, świetlic 
- często w miejscach, w których 
mieszkańcy o tym nie marzyli. 
Dzięki wybudowaniu nowo-
czesnego przedszkola i żłobka 
zabezpieczone zostały oczeki-
wania rodziców, którzy mogą 
podjąć pracę zawodową lub do 
niej wrócić. Podobnie rzecz ma 
się ze szkołami, których sieć jest 
utrzymywana, a ich baza stale 
unowocześniana. Należy także 
podkreślić, że powstają projek-

ty dwóch sal gimnastycznych 
w Olszanach i Stanowicach. To 
znów obiekty, których nigdy 
w tamtejszych szkołach nie 
było! Cieszy mnie również to, 
że podjęto wiele działań na rzecz 
integracji mieszkańców.

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

- Nasza gmina stara się od-
powiadać na różne potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców. 
Panowie burmistrzowie i my 
radni staramy się utrzymywać 
stały kontakt z mieszkańca-
mi – temu służą konsultacje, 
zebrania, spotkania i rozmowy 
indywidualne. Dzięki temu 
wiemy, jak odbierane są nasze 
pomysły, projekty i propozycje. 
Na bieżąco wprowadzane są 
korekty. Często zgłaszanym 
przez mieszkańców problemem 

był brak komunikacji gminnej, 
który utrudniał poruszanie 
się po terenie gminy, ale to się 
już wkrótce zmieni. Często 
podkreślam, że będzie to wyda-
rzenie historyczne, gdyż o takiej 
komunikacji mówiło się od 
dziesiątek lat, a teraz powstanie. 
Mieszkańcy czekają też na nowe 
drogi i chodniki.

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

- Nasz program wyborczy za-
kłada realizację wielu ambitnych 
zadań. Dużą część z nich już się 
udało zrealizować np. trzy świet-
lice, drogi, pozostałe są w trakcie 
realizacji. Inne, jeśli pandemia 
nie przeszkodzi, zostaną zrea-
lizowane do końca kadencji np. 
budownictwo mieszkaniowe, 
drogi dojazdowe do pól, budowa 
dwóch sal gimnastycznych oraz 
kolejne świetlice.

- Jesteśmy w przededniu no-
wego roku szkolnego. Czy ucz-
niowie powinni wrócić do szkół 
1 września? Jakie jest stanowi-

sko komisji, której pracami pan 
kieruje? 

- W związku z pandemią ko-
ronawirusa od marca jednostki 
oświatowe zostały poddane 
próbie w postaci nauczania zdal-
nego. To zdarzyło się pierwszy 
raz w historii polskiej oświaty. 
Uważamy, że mimo różnych 
trudności, udało się zrobić tyle 
ile to możliwe, żeby zapewnić 
uczniom odpowiedni poziom 
nauczania. Słowa uznania należą 
się za to gminie, dyrektorom, 
nauczycielom i rodzicom, któ-
rzy w tym niełatwym czasie 
wspierali nauczycieli. Wydaje 
się jednak, że wszyscy ocze-
kują powrotu do tradycyjnej 
formy edukacji. Mam nadzieję, 
że w naszym kraju będzie na 
tyle bezpiecznie dla naszych 
dzieci oraz pracowników szkół 
i przedszkoli, że rok szkolny 
rozpocznie się bez przeszkód.

- Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej? 

- Współpraca w Radzie Miej-
skiej układa się bardzo dobrze. 
Od początku obecnej kadencji 

zgodnie rozdzieliliśmy zadania 
tak, żeby sprawnie realizować 
przyjęty program wyborczy. 
Plany komisji są realizowane 
na bieżąco, posiedzenia Rady 
Miejskiej owocują podjęciem 
ważnych dla gminy uchwał. Bu-
dujące jest to, że mimo zdarza-
jących się różnic zdań, dyskusje 
są merytoryczne i efektywne. 

Robimy wszystko, żeby nasz 
samorząd był wolny od poli-
tyki, bo uważamy, że jesteśmy 
po to, żeby pracować dla dobra 
mieszkańców, a nie tracić czasu 
na bezowocne konflikty, które 
mogłyby przeszkodzić w reali-
zacji wielu zadań. 

- Dziękuję za rozmowę. 

AKtuAlnośCi – Co się DzieJe w stRzegoMiu?
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Ratujemy bramę w Stanowicach

 Wyraźnymi cechami naszego samorządu w ciągu ostatnich lat są: aktywność, gospodarność, stabilność i przewidywalność

W „Gminnych Wiadomości Strzegom” publikujemy rozmo-
wy z radnymi na temat bieżących spraw oraz działań, jakie 
podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym numerze na 
nasze pytania odpowiada Piotr Szmidt, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, a także przewodniczący Komisji Oświaty 
i Wychowania. 

Pytamy radnych…

„Brama wjazdowa II” w Stanowicach aktualnie poddawana jest zabiegom restauratorskim, 
które mają na celu przywrócenie jej pierwotnego – wspaniałego – wyglądu. Brama ujęta jest 
w Gminnej Ewidencji Zabytków i położona jest na terenie wpisanego do rejestru zabytków 
parku pałacowego. Czekamy zatem na efekt końcowy, który na pewno zaprezentujemy na 
łamach naszej gazety. 

Kto może otrzymać pomoc?
•	 Każda	osoba	w	trudnej	sytua-

cji życiowej w każdej życiowej 
sprawie, w tym między inny-
mi w sprawach majątkowych, 
socjalnych, mieszkaniowych, 
konsumenckich, rodzinnych, 
czy pracowniczych;

•	 Osoby	 samozatrudnione	
– osoby prowadzące jedno-
osobową działalność gospo-

darczą (niezatrudniające pra-
cowników przez minimum 
12 miesięcy) mogą liczyć na 
pomoc również z wnioskami 
do ZUS, Urzędu Skarbowe-
go, Urzędu Pracy.

 
Co otrzymasz zgłaszając się 
do punktu? 
•	 Profesjonalną	 pomoc	 praw-

nika, wykwalifikowanego 

doradcy, mediatora;
•	 Informację	o	twoich	prawach	

i obowiązkach w danej sytua-
cji;

•	 Wskazanie	 sposobu	 roz-
wiązania twojego problemu 
prawnego;

•	 Pomoc	w	sporządzeniu	pism	
i wniosków.

 
Gdzie szukać pomocy?
•	 Przez	 internet:	 na	 stronie	

www.np.ms.gov.pl;
•	 Przez	telefon:	numer	telefonu	

najbliższego punktu pomocy 
znajdziesz na stronie inter-
netowej twojej gminy lub 
starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skie-
rowana do osób, które nie są 
w stanie ponieść kosztów po-
mocy odpłatnej.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej

Klub jest czynny we wtorki 
i czwartki od godz. 17:00 do 
19:00. Jeśli ktoś ma potrze-
bę indywidualnego kontaktu 
w innym czasie, można za-
dzwonić: tel. 669 74 72 10 lub 
535 145 615. Siedziba klubu 
znajduje się na parterze Domu 
Parafialnego na Placu Jana Pa-
wła II 10 w Strzegomiu.

W pomieszczeniach klubu 
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 od-
bywają się z kolei mitingi ano-
nimowych 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).

red

Siedziba klubu znajduje się na parterze Domu Parafialnego na Pl. Jana Pawła II 10

By życie nie przeszło obok...

- Popularyzujemy ideę życia wolnego od wszelkich 
środków i zachowań zmieniających świadomość. 
Podejmujemy różnorodne działania rehabilitacyjne 
wspierające trzeźwość. To miejsce zdrowej i trzeźwej 
rekreacji zarówno dla członków klubu, jak i dla osób 
z zewnątrz – dodaje Ryszard Stochła, prezes strze-
gomskiej Arki. 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjo-
nalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

- Szukasz pomocy? To najlepsze miejsce w Strzegomiu. Zapraszamy! – zachęca Ryszard Stochła, 
prezes Klubu Abstynenta ARKA. To miejsce, w którym spotykają się osoby uzależnione, ale 
zachowujące abstynencję i współuzależnione, czyli często rodziny.

Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłat-
nej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
Punkt czynny:
- w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00;
- we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00;
- w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.
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17 lipca br. dziewczynka zosta-
wiła telefon na placu zabaw przy 
ul. Świdnickiej lub na skwerze 
przy ul. Św. Tomasza. Według 
wersji rodzica, który zgłosił tę 
sprawę na policję, telefon został 
zabrany przez nieznaną osobę. 
Po wnikliwym sprawdzeniu ka-
mer, monitoring miejski wyklu-
czył zagubienie telefonu w tych 
miejscach.

***
21 lipca br. w godzinach noc-

nych doszło do kradzieży auta 
z ul. Sosnowej. Policja wyjaśnia 

sprawę, posiłkując się zapisem 
z monitoringu miejskiego. 

***
22 lipca br. patrol policji inter-

weniował do mężczyzny leżące-
go koło fontanny w Rynku. 

***
27 lipca br. mężczyzna po-

ruszający się skuterem doko-
nał kradzieży deski sedesowej 
z męskiego WC z przystanku 
autobusowego przy ul. Leśnej. 
Sprawa została skierowana na 
policję wraz z wizerunkiem 
sprawcy i jego jednośladu.

***
28 lipca br. w Rynku prze-

wróciła się kobieta. Wezwano 
karetkę pogotowia, ponieważ nie 
mogła wstać o własnych siłach. 
Jak się okazało, kobieta była pod 
wpływem alkoholu.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja 
w Strzegomiu pod koniec lipca br. 
podpisała umowę z firmą HYP-
MAR z Modlęcina na budowę ka-
nalizacji sanitarnej we wsi Rusko.

W dniu podpisania umowy wy-
konawca przedłożył harmonogram 
prac, zgodnie z którym po spełnieniu 
warunków formalnych związanych 
z przekazaniem placu budowy, opra-
cowaniem projektu organizacji ruchu 
oraz zatwierdzeniem wniosków 
materiałowych, roboty budowlane 
rozpoczną się w drugiej połowie 
września br., a zakończenie prze-
widziane jest na 15 czerwca 2021 r. 
Całkowity koszt robót budowlanych 
zgodnie z umową wynosi 3,75 mln 
zł brutto.

- Na to zadanie nasza spółka otrzy-
ma dotację w wysokości blisko 2 mln 
zł z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 
„Gospodarka wodno – ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i oszczędzanie energii” 
– podkreśla Dorota Borkowska, 
prezes strzegomskiej spółki. 

AKtuAlnośCi

Okiem miejskiego monitoringu
*  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 

SIERPIEŃ 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

09.08 – 15.08 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/ 649-12-20

16.08 – 22.08 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

23.08 – 29.08 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/ 855-52-06

co w TV Strzegom? 
•	 Zaproszenie	na	Festiwal	

Strzegom a Cappella
•	 Kalistenika	w	Strzego-

miu

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)

W sołectwie Modlęcin trwają 
zaawansowane prace związane 
z wykonaniem elewacji świetli-
cy wiejskiej i zagospodarowa-
niem terenu wokół budynku. 
To dopełnienie wcześniej-
szych prac wykonanych we-
wnątrz świetlicy. 

W ostatnim okresie udało 
się zbić stare tynki zewnętrzne, 
wykonać ocieplenie budynku 
oraz kanalizację deszczową 

i przyłącze kanalizacji sani-
tarnej. Zlikwidowano ponadto 
istniejące szambo, wykarczo-
wano zakrzaczenia i wykona-
no trawniki. Pojawiło się już 
ogrodzenie panelowe z coko-
łem betonowym, a także na-
wierzchnia z kostki betonowej. 
Dopełnieniem będzie montaż 
monitoringu wizyjnego. Wszel-
kie prace mają zakończyć się we 
wrześniu br. 

tw

Ale będzie pięknie!
Mieszkańcom życzymy wielu inicjatyw i pomysłów, by to miejsce „tętniło życiem” i było obiektem integracji społecznej oraz wielu niezwykłych wydarzeń 

Koszt robót wynosi ok. 260 tys. zł. Środki pochodzą w całości z budżetu gminy Strzegom.

Urząd Miejski w Strzegomiu 
ogłosił postępowanie na wybór 
wykonawcy na zadanie „Usu-
wanie wyrobów zawierających 
azbest zlokalizowanych na tere-
nie gminy Strzegom w 2020 r.”. 
Niestety, trzy firmy odmówiły 

podpisania z gminą umowy. 
Gmina Strzegom wystąpiła 

do	Wojewódzkiego	Funduszu	
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej o zmianę terminu 
wykonania usługi, który wyzna-
czony jest na 15 września br. 

Informacja dot. azbestu

Kanalizacja w Rusku
Roboty budowlane rozpoczną się w drugiej połowie września br., a zakończą w połowie lipca 2021 r. 

przed remontem  po remoncie
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Już za kilka miesięcy Komi-
sariat Policji w Strzegomiu 
będzie jak nowy. Dzięki kapi-
talnemu remontowi budynek 
zyska nie tylko nową elewację, 
ale również zostanie przebu-
dowany i docieplony. 

Fakt	 ten	 bardzo	 cieszy	 ko-
mendanta KP w Strzegomiu 
– Piotra Galickiego (na zdj.), 
który nie ukrywa swojej radości 
i satysfakcji. – Metamorfoza 
naszego komisariatu pozwoli 
na bardziej efektywną i wydajną 
pracę policjantów. Wykonywa-
nie naszych obowiązków w tak 
nowoczesnych warunkach – 
z nowym wyposażeniem - to 
będzie czysta przyjemność. 
Pod koniec roku wrócimy z bu-
dynku ZUK-u do naszej nowo 
wyremontowanej siedziby i bę-
dziemy się przygotowywać, by 
ruszyć z dniem 1 stycznia 2021 
r. – informuje komendant. 

W ramach trwającego od koń-
ca października 2019 r. remontu 
wykonano już termomoderni-
zację i docieplenie piwnic oraz 
strychu. Duże zmiany zaszły 
również w pomieszczeniach, 
w których na co dzień pracują 
strzegomscy funkcjonariusze 
policji. Aktualnie trwa zmiana 
elewacji budynku. 

Wykonawcą termomoderni-
zacji i modernizacji budynku 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu jest Zakład Ogólnobu-
dowlany MIAR-BUD Ryszard 
Miara, wyłoniony w przetargu 
ogłoszonym przez Komendę 

Wojewódzką Policji we Wrocła-
wiu. Środki na remont pochodzą 
z budżetu KWP i Unii Europej-
skiej. 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 
Funduszu	Spójności	w	ramach	
projektu Zmniejszenie Emi-
syjności Gospodarki Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020”. 

tw

Specjalna komisja złożona 
z autorytetów i fachowców 
w branży budowlanej wizytowa-
ła dwie nasze inwestycje: budo-
wę nowoczesnego przedszkola 

i żłobka na ul. Kościuszki oraz 
rewitalizację Starego Miasta 
i Grabiny wraz z renowacją 
zabytkowych murów obronnych, 
które strzegomski samorząd 

zgłosił do bardzo prestiżowego 
Ogólnopolskiego Otwartego 
Konkursu „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI”. Wizytacja 
i weryfikacja strzegomskich in-

westycji miała miejsce 5 sierpnia 
br. Goście mieli również okazję 
zwiedzić nasz najważniejszy 
zabytek – Bazylikę Mniejszą.

red

Komisariat na miarę XXI w.

Nasze inwestycje zweryfikowane

Metamorfoza strzegomskiego komisariatu pozwoli na bardziej efektywną i wydajną pracę policjantów

Strzegomskie obiekty pomyślnie przeszły już do finału konkursu. Już niebawem rozstrzygnięcie

Na początku sierpnia br. po-
stawiono garaż blaszany drew-
nopodobny o powierzchni  
60 m kw. na terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym w Jaroszowie. 
Jest to kolejny element całego 
projektu zagospodarowania tego 
terenu. 

- Z uwagi na bliskość świet-
licy wiejskiej garaż będzie wy-
korzystywany do przetrzymy-
wania sołeckiego sprzętu do 

organizacji imprez plenerowych 
– informują pomysłodawcy.

Koszt zakupu wyniósł 6 tys. zł. 
Środki pochodziły z funduszu 
sołeckiego wsi Jaroszów i z bu-
dżetu gminy Strzegom. Jedno-
cześnie przypominamy, że cały 
teren rekreacyjny w Jaroszo-
wie objęty jest monitoringiem, 
by zapobiegać wandalizmowi 
i ewentualnym kradzieżom. 

red

„Św. Piotr i Paweł”, „Grani-
towe Serce Polski”, „Karmel”, 
„Księżna Anna” i „Delfinek” – to 
nazwy 5 pociągów, które prze-
jadą przez strzegomską estaka-
dę na zakończenie wakacji tj. 
w niedzielę 30 sierpnia br. 

Po sukcesie organizacyjnym 
i dużej frekwencji wśród strze-
gomian i turystów, władze 
naszego miasta podjęły de-
cyzję o kolejnym przejeździe 
pociągów na trasie: Strzegom 
Główny – Strzegom Miasto – 

estakada – Strzegom Główny, 
w ramach „Wakacyjnego Pocią-
gu Muzealnego”. Realizatorem 
usługi będzie Muzeum Prze-
mysłu i Kolejnictwa w Jawo-
rzynie Śląskiej. Tabor będzie się 
składał z lokomotywy parowej 
Tkt48-18 oraz trzech zabyt-
kowych wagonów osobowych 
Ci28 oraz wagonu Bi29.

Serdecznie zapraszamy całe 
rodziny - szczególnie dzieci, dla 
których będzie to niesamowite 
przeżycie!

jest potrzebny garaż

Pociąg znów w Strzegomiu!

Nasze inwestycje pomyślnie przeszły już do finału konkursu. Już wkrótce poznamy osta-
teczne rozstrzygnięcia. Ufamy, że zarówno przedszkole wraz ze żłobkiem, jak i zrewitalizo-
wany park znajdą się wśród laureatów. 

foto: Tom
asz Sm

agłow
ski

Wyjazdy będą się odbywały w godzinach 10.00-
16.00. O dokładnym rozkładzie jazdy poinformujemy 
na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz na fa-
cebookowym profilu gminy Strzegom.
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Do naszego miasta przyjeżdża 
wiele osób z zewnątrz, chwaląc 
zarówno sam obiekt, jak i atmo-
sferą panującą na kąpielisku. Nam 

nie pozostaje nic innego, jak tylko 
życzyć wszystkim użytkownikom 
wspaniałych chwil spędzonych na 
naszych basenach, tym bardziej 

że do zakończenia sezonu let-
niego pozostało niewiele ponad 
dwa tygodnie. 

red

Strzegomskie baseny „pękają w szwach”
Obiekt jest czynny codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00. Duża niecka ma wymiary 50 m x 20 m. Znajdują się tam 4 tory do pływania

Z
djęcia: O

środek Sport i Rekreacji w
 Strzegom

iu

Ostatnie dni sprzyjają wodnym kąpielom i błogiemu relaksowi na terenie strzegomskich basenów 
odkrytych. Temperatury powietrza oscylują w granicach 30 stopni Celsjusza, opadów deszczu 
prawie nie ma wcale – nic więc dziwnego, że chętnych do skorzystania z oferty Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu jest sporo.
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Przypomnijmy, wykonawcą prac jest firma Granit Dariusz Pylak 
Sp. z o. o. ze Strzegomia. Koszt robót wynosi ponad 827 tys. zł. 
Termin wykonania – listopad br. 

red

jest to kluczowy projekt rewitalizacyjny w tej podstrzegomskiej wsi, który ma się zakończyć jeszcze przed końcem bieżącego roku 

Trwają prace związane z przebudową przestrzeni publicznej 
w centrum Jaroszowa w celu nadania nowych funkcji spo-
łecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Aktualnie przebudo-
wywana jest droga w pobliżu kościoła. Powstaną tam miejsca 
parkingowe. 

R e m o n t u j ą  j a r o s z ó w

Znamy już wykonawcę II 
etapu budowy ciągu pieszo
-rowerowego na odcinku 
Strzegom-W ieśnica. Zo-
stała nim fir ma A. J. M. 
A r t u r  G a w ł o w s k i  z  K a -
miennej Gór y. 

Przypomnijmy, cała ścież-
ka liczy ok. 2 km. Dotych-
czas – w I etapie – wykonano 
700 m na odcinku zaczyna-
jącym się od skrzyżowania 
ul. Sosnowej z ul. Legnicką 
w S trzegomiu do wy jaz-
du z miasta oraz końcowy 
fragment przy wiacie przy-
stankowej w Wieśnicy. W II 
etapie zostanie wybudowany 
środkowy odcinek o dł. ok. 
1 ,3  km. Etap połączenia 
Strzegomia z Wieśnicą ma 
zakończyć się w drugiej po-
łowie 2021 roku. 

Inwestycja według kosz-
torysu ma pochłonąć ponad 
1 mln 746 tys. zł z dofinan-
sowaniem ponad 785 tys. zł  
pochodzącym z wojewódz-
twa dolnośląskiego - Dol-
n o ś l ą s k i e j  S ł u ż by  D ró g 
i Kolei.

red

Kontynuacja ścieżki pieszo - rowerowej
Inwestycja ma pochłonąć ponad 1 mln 746 tys. zł z dofinansowaniem ponad 785 tys. zł 

W Olszanach ruszyły prace 
związane z budową chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej nr 
2888D. 

Nowy trakt będzie miał dł. 
ok. 184 m. Ponadto zostanie 
wybudowane przejście dla pie-
szych łączące chodnik z przy-
stankiem autobusowym. 

Chodnik będzie się zaczynał 
przy numerze 100 i  koń-
czył przy numerze 95. Jest to 
pierwszy etap zadania - final-

nie planowane jest doprowa-
dzenie ciągu pieszego do koń-
ca zabudowań mieszkalnych 
w kierunku Świebodzic. 

Wykonawcą prac budowla-
nych jest firma „BUD-BRUK” 
z Pastuchowa. Wartość ro-
bót ok. 99 tys. zł. Zadanie 
jest w całości dofinansowane 
z budżetu gminy Strzegom 
w ramach pomocy finansowej 
udzielonej powiatowi świdni-
ckiemu. 

Będzie nowy chodnik

Planowany termin realizacji zadania – 30 września br.

W budynku remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strzegomiu 
trwają prace związane głównie 
z wykonaniem nowej instalacji 
elektrycznej w całym obiekcie. 

Pracom tym towarzyszą inne ro-
boty remontowe, m. in. wykonanie 
sufitu podwieszanego wraz z ocie-
pleniem na I piętrze remizy. Prace 
remontowe zostały na pewien czas 
przerwane z uwagi na stwierdzony 
na etapie prowadzonych robót 
zły stan techniczny konstrukcji 
dachu. 

- Należało wykonać dodatkowe 
roboty polegające na wzmocnieniu 
istniejącej konstrukcji dachowej 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowania obiektu. Po wykona-
nych robotach konstrukcyjnych są 
kontynuowane dalsze roboty remon-
towe. Przewidziany termin zakoń-
czenia tych robót zgodnie z umową 
zawartą z wykonawcą to początek 
października br. – informuje Urszula 
Gorzel z Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

red

Trwa remont remizy w Strzegomiu
Poza wymianą instalacji elektrycznej, gmina uzyskała również pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy kotłowni węglowej na gazową

To jednak nie koniec planowa-
nych prac w budynku strzegom-
skiej remizy strażackiej. Gmina 
wykonała również dokumenta-
cję projektową i uzyskała po-
zwolenie na budowę w zakresie 
przebudowy kotłowni węglowej 
na gazową. Prace związane ze 
zmianą źródła ciepła dla cen-
tralnego ogrzewania w budyn-
ku zostaną zrealizowane jeszcze 
w tym roku.
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Drugi rok z rzędu strzegomski 
zespół muzyczny „Ślad” zagrał 
w „Pikniku Country i Folk” 
w Mrągowie. Jak informuje 
członek grupy – Rafał Oryń-
czak, mimo szeregu ograni-
czeń i obostrzeń z powodu 
pandemii koronawirusa, na 
Mazury przyjechało mnóstwo 
fanów i turystów. 

Piknik w Mrągowie był jed-
ną z pierwszych imprez mu-
zycznych zorganizowanych 
w tegorocznym sezonie letnim 
w Polsce. W dniach 24-26 lipca 
odbyła się już 39. edycja tego 
muzycznego święta. Strzego-
mianie przyjechali do Mrągowa 
w 4-osobowym składzie: oprócz 
Rafała wystąpił jego brat An-
drzej Oryńczak, a także Mar-
cin Rut i Wiktor Wasylik. 

„Ślad” zagrał w sumie w trzech 
koncertach: dwóch w sobotę 
(przy	stoisku	Fundacji	Country	
&	Folk	oraz	na	scenie	na	molo	
przy Skwerze Jana Pawła II) 
i jednym w niedzielę (Amfiteatr 

na Placu Unii Europejskiej). 
– Atmosfera podczas koncer-
tów była wspaniała. Byliśmy 
zachwyceni publicznością i fre-
kwencją, która naprawdę dopi-
sała. Wszędzie było bezpiecznie 
- ludzie nosili maseczki i de-
zynfekowali ręce – opowiadają 
muzycy, którzy zaprezentowali 
repertuar	 autorski.	Furorę	 tra-
dycyjnie zrobiła piosenka „Na 
kamieniu kamień”, promująca 
Strzegom i nasz granit, a także 
nowa propozycja – „Drogowa 
Kołysanka”, za którą grupa 
otrzymała dwa wyróżnienia 
w Mrągowie. 

Ciekawostką był fakt spot-
kania zespołu „Ślad” ze strze-
gomską ekipą ZŁOMBOL, 
która w tym samym czasie 
przebywała w Mrągowie. „Po-
dwójne uderzenie, jeśli chodzi 
o promocję naszego, pięknego 
miasta” – napisali na swoim 
fanpage’u muzycy. 

Foto: Facebook
tw

KultuR A

muzycy zagrali swoje największe hity, w tym m.in. piosenkę „Na kamieniu kamień”, oraz nowość – wyróżniony przebój „drogowa Kołysanka” 

Promowali Strzegom w mrągowie

„Ślad” dziękuje burmistrzowi Strzegomia – Zbignie-
wowi Suchycie oraz dyrektorowi Strzegomskiego 
Centrum Kultury – krzysztofowi kalinowskiemu za 
pomoc w kolejnym wyjeździe do Mrągowa.

Burmistrz Strzegomia oraz Strzegomskie Centrum Kultury zapraszają na 

Bazylika Mniejsza w Strzegomiu, godzina: 19:30

28.08 Concerto Polacco
29.08 Chór Narodowego Forum Muzyki

30.08 Capella Cracoviensis

I  F E S T I WA L

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury w  ramachprogramu 
„Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 
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Park kalisteniczny i parkour przy ul. Świdnickiej jest realizacją pomysłu przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, zgłoszonego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Strzegom na lata 2015-2025. Stanowi element dużego projektu inwestycyjnego, którego celem było przywrócenie i nadanie nowych funkcji terenom zielonym na osiedlu Grabina i Starym 
Mieście w Strzegomiu.
Korzystanie z obiektów nie wymaga rezerwacji ani ponoszenia jakichkolwiek opłat. Warto wspomnieć, że przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zapoznać się z regulaminem obiektu. 

c z a s  n a  k a l i s t e n i k ę

rewItalIzaCja  
GmIny StrzeGom 

Sympatyków kalisteniki zapraszamy do 
obejrzenia specjalnego klipu, w którym Pa-
tryk Gmyrek i jego koledzy prezentują swoje 
umiejętności i wytrenowanie. Teledysk można 
obejrzeć na Facebooku gminy Strzegom, stro-
nie internetowej www.strzegom.pl i na profilu 
gminy Strzegom na Youtube.
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Efekty pracy w grupie, która 
działa od 2019 r., miały zostać 
zweryfikowane podczas ama-
torskich wyścigów kolarskich 
spod szyldu „Via Dolny Śląsk”. 5 
lipca br. na pierwszy rzut poszedł 
trudny, górski szosowy klasyk 
w Szklarskiej Porębie, gdzie jako 
jedyny wystartował Paweł Kry-
siak, poprawiając swój rezultat 
z ubiegłego roku, co jest dobrym 
prognostykiem na przyszłość.

W drugim wyścigu tj. „Ślę-
żańskim Mnichu” w Sobótce 
SGR wystawiła szeroką kadrę 
kolarskich debiutantów. Ze 
względu na intensywne opady 
deszczu oraz niską temperaturę 
był to sprawdzian nie tylko for-
my, ale przede wszystkim wy-
trwałości naszych kolarzy. 
Na trasie o długości 56 
km z najlepszym cza-
sem spośród strze-
gomskiej grupy na 
mecie zameldował 
się Rafał Biereś-
niewicz (1:38,19), 
w y k r ę c a j ą c 
w  z r ó ż -
nicowa-
n y m , 
m o c n o 
p o f a ł -
d o w a -
ny m t e -

renie średnią prędkość 34,2 
km/h. Tuż za nim zameldował 
się Sebastian Michniewicz 
z czasem 1:39,31 (33,8 km/h) 
oraz kolejno Krzysztof Dudek 
1:44,21 (32,2 km/h), Krzysztof 
Gefert 1:52,10 (30 km/h) oraz 
Tomasz Bomba 1:54,44 (29,3 
km/h). Wśród kobiet repre-
zentowała nas Mariola Dudek, 
która na mecie zameldowała się 
z czasem 2:04,58 (26,9 km/h). 

Następny wyścig odbył się 19 
lipca w Gromadce. „Dog’s Head 
Predator Race” przywitał naszych 
kolarzy przepiękną, słoneczną 
pogodą oraz wzorcową jakością 
asfaltu na całej trasie wyścigu 
liczącego 54 km, co wróżyło 

szybki wyścig. Spośród 
Strzegomskiej Grupy 
Rowerowej na me-

cie tego przepięknego, 
płaskiego wyścigu jako 

pierwszy zameldo-
wał się Tomasz 
M a j s t r z y k 
z  c z a s e m 

1 : 2 3 , 1 1 , 
przejeż-
d ż a j ą c 
w y ś c i g 
ze sto-

sunkowo 
w y s o k ą 

średnią pręd-

kością wynoszącą 39 km/h. 3 
minuty po Tomku na mecie 
zameldowali się ex aequo: Paweł 
Krysiak i Bartłomiej Czer-
wiński, którzy ramię w ramię 
przejechali razem cały wyścig, 
wykręcając równie dobrą średnią 
prędkość tj. 37,6 km/h. Następnie 
na mecie zameldował się Kamil 
Suder z czasem 1:34,35 (34,3 
km/h) oraz kolarze z doświad-
czeniem zdobytym w Sobótce 
tj. Krzysztof Dudek 1:35,31 
(33,9 km/h), Tomasz Bomba 
1:39,51 (32,5 km/h) oraz nasza 
„jedynaczka” wśród pań – Mariola 
Dudek 1:50,41 (29,3 km/h). Po 
tym emocjonującym i szybkim, 

ale momentami niebezpiecznym 
wyścigu Strzegomska Grupa 
Rowerowa awansowała z 18 na 
14 miejsce wśród 20 drużyn.

- Na sam koniec pozostaje nam 
podziękować naszym kibicom, 
którzy wiernie samochodami 
lub rowerami podążają z nami 
na w/w wyścigi i niezależnie od 
panującej pogody swoim dopin-
giem motywują nas do osiągania 
lepszych wyników. Jednocześnie 
przypominamy, że jeśli jeździsz na 
rowerze i chciałbyś sprawdzić się 
w większej grupie – Strzegomska 
Grupa Rowerowa zaprasza na 
treningi lub wyjazdy rekreacyjne, 
na które wyjeżdżamy praktycznie 
każdego dnia. Do zobaczenia na 
trasie! – podkreśla Tomasz Kru-
szelnicki, założyciel SGR. 

red

członkowie Strzegomskiej Grupy Rowerowej zapraszają na treningi lub wyjazdy rekreacyjne, które odbywają się praktycznie każdego dnia

W ostatnim czasie obostrzenia związane z epidemią koronawirusa zostały zminimalizowane, 
w związku z czym kolarze Strzegomskiej Grupy Rowerowej ruszyli na pierwsze wyścigi, aby 
zweryfikować formę. 

Wykuwają swoją formę

Po wcześniejszym zakończeniu 
poprzednich rozgrywek senio-
rzy AKS-u Granit Strzegom 
S.A. już na początku sierpnia 
przystąpili do nowego sezonu. 
Strzegomianie - jak pisaliśmy 
wcześniej - występują w grupie 
wschodniej, a nie jak przez 
ostatnie lata – na zachodzie. 

Wyniki sparingów AKS-u Strze-
gom na zgrupowaniu w Sławie 
(15-19 lipca br.):
Grom Wolsztyn – AKS 1:8
MKS Korona Kożuchów – AKS 
0:2
Płomień Radwanice - AKS 
3-4
Wyniki w IV lidze w sezonie 
2020/21:
1 kolejka (02.08): Orzeł Lubaw-
ka – AKS 0:5 (0:2) 
bramki dla AKS-u: Sadowski, 
Domaradzki, Migalski, Emeka, 
gol samobójczy.

2 kolejka (08.08): AKS – Nysa 
Kłodzko 3:0 (1:0)
bramki dla AKS-u: Cukier 2, 
Domaradzki
Skład seniorów AKS-u Gra-
nit Strzegom S.A. na sezon 
2020/2021: 
TRENER: Robert Bubnowicz
DRUGI TRENER: Marcin 
Morawski
KIEROWNIK DRUŻYNY: 
Wojciech Sabat
MASARZYSTA: Marcin Bo-
gulski 
BRAMKARZE: Bartosz Traw-
ka (86), Damian Wajda (01)
OBROŃCY: Wojciech Duraj-
czyk (98), Mariusz Krupnik (97), 
Jan Rytko (90), Dawid Stanu-
szek (00), Wiktor Strzyżewski 
(03), Adrian Zieliński (93).
POMOCNICY: Daniel Bo-
rowiec (00), Szymon Cukier 
(01), Dawid Domaradzki (94), 
Damian Migalski (97), Marcin 

Morawski (80), Jakub Piątek 
(02), Wojciech Sabat (92), Ma-
teusz Sawicki (91), Dmytro 
Szewczenko (96).
NAPASTNICY: Damian Bo-
gacz (98), Roland Emeka John 
(87), Kamil Sadowski (97).

Ruchy kadrowe:
przyszli: Dawid Domaradzki 
(Lechia Dzierżoniów), Roland 
Emeka John (Polonia-Stal 
Świdnica), Mariusz Krupnik 
(Stal Brzeg), Mateusz Sawi-
cki	 (Foto-Higiena	Gać),	Bar-
tosz Trawka (Grom Witków), 
Damian Wajda (Polonia-Stal 
Świdnica)
odeszli: Damian Jaroszewski 
(Foto-Higiena	Gać),	Mateusz	
Krzymiński	 (Foto-Higiena	
Gać), Marcin Malczewski 
(Górnik Wałbrzych), Kamil 
Młodziński (Karkonosze Jele-
nia Góra). 

Seniorzy AKS-u powalczą o III ligę
Trzymamy kciuki za dobre występy podopiecznych Roberta Bubnowicza
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zwiedź Wieżę Targową
Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Strzegomskiej zaprasza 
w każdą niedzielę w godz. od 
15:00 do 18:00 na zwiedzanie 
Wieży Targowej.

Wieżę można zwiedzać indy-
widualnie lub w grupach zorga-
nizowanych po uprzedniej rezer-
wacji pod numerami telefonów: 
668 187 825, 668 144 685.

Policjanci apelują o rozwagę nad wodą

Plaża czy kąpielisko to miejsca, 
gdzie w sezonie letnim większość 
z nas spędza wolny czas. Tym-
czasem by wypoczynek ten nie 
zmienił się w tragedię, wystarczy 
przestrzegać kilku prostych zasad 
i zabrać ze sobą nad wodę również 
zdrowy rozsądek.

Słoneczna pogoda, wysokie tem-
peratury sprawiają, że właśnie nad 
wodą wypoczywamy najchętniej. 
Jednak jezioro, rzeka czy morze 
to nie tylko relaks i odpoczynek, 
ale także mnóstwo zagrożeń. To 
przede wszystkim tutaj liczy się 
pilna uwaga i przezorność wypo-
czywających. Przecenienie włas-
nych umiejętności podczas kąpieli 
i niedostateczna opieka nad dzieć-
mi mogą być tragiczne w skutkach. 
Świdnicka policja przypomina 
o podstawowych zasadach, które 
obowiązują podczas pobytu w re-
jonach zbiorników wodnych.

Zasady bezpiecznej kąpieli:
•	 Pamiętajmy	o	tym,	że	bezpiecz-

na kąpiel to kąpiel w miejscu 
do tego przeznaczonym, które 
jest odpowiednio oznakowane 
i w którym nad bezpieczeń-
stwem czuwa ratownik.

•	 Nie	skaczmy	rozgrzani	do	wody.	
Przed wejściem do wody ochlap-
my nią klatkę piersiową, szyję, 
kark, krocze i nogi – unikniemy 
wstrząsu termicznego, którego 
nasz organizm bardzo nie lubi.

•	 Nie	pływajmy	w	czasie	burzy,	
mgły (kiedy widoczność wynosi 
poniżej 50 metrów), gdy wieje 
porywisty wiatr.

•	 Nie	skaczmy	do	wody	w	miej-
scach nieznanych. Może to się 
skończyć poważnym urazem, 
kalectwem, a nawet śmiercią. 
Absolutnie zabronione są w ta-
kich miejscach skoki „na głów-
kę”, dno naturalnego zbiornika 

może się zmienić w ciągu kilku 
dni.

•	 Nigdy	nie	wchodźmy	do	wody,	
nie pływajmy po spożyciu alko-
holu.

•	 Pamiętajmy,	że	materac	nie	służy	
do wypływania na głęboką wodę, 
podobnie jak nadmuchiwane 
koło.

•	 Nie	przeceniajmy	swoich	umie-
jętności pływackich. Jeśli chcemy 
wybrać się na dłuższą trasę 
pływacką, płyńmy asekurowani 
przez łódź lub przynajmniej 
w towarzystwie jeszcze jednej 
osoby. Na głowie powinniśmy 
mieć założony czepek, aby być 
widocznym dla innych w wo-
dzie. Można do tego celu użyć 
bojki na szelkach.

•	 Nie	wypływajmy	za	daleko	od	
brzegu po zapadnięciu zmroku. 
Pływanie po zachodzie słońca 
jest niebezpieczne.

•	 Dzieci	powinny	bawić	się	w	wo-
dzie tylko pod opieką dorosłych, 
dobrze żeby miały złożone na 
siebie dmuchane rękawki, które 
pomogą dziecku utrzymać się na 
wodzie.

•	 Zażywając	kąpieli	 słonecznych	
zwracajmy uwagę na osoby 
obok nas. Może się okazać, że 
ktoś będzie potrzebował naszej 
pomocy. Jeśli będziemy w stanie 
mu pomóc, to zróbmy to, ale 
w granicach swoich możliwości. 
Jeśli nie będziemy czuli się na 
siłach, to zaalarmujmy natych-
miast inne osoby.
Tylko przestrzegając tych pod-

stawowych zasad możemy spra-
wić, aby nasz wypoczynek nad 
wodą był bezpieczny i zakończył 
się szczęśliwe. Pamiętajmy, że 
bezpieczna kąpiel zależy tylko od 
nas samych!
Źródło: Komenda Główna Policji 

Kolejne środki trafiają do ro-
dzin zastępczych powiatu świd-
nickiego. Tym razem pochodzą 
one z unijnego projektu. Wkrót-
ce do rodzin i dzieci z placówek 
opiekuńczo - wychowawczych 
trafi 135 laptopów.

Pieniądze trafią do powiatu 
świdnickiego, a konkretnie do 
rodzin zastępczych działąją-
cych na terenie powiatu świd-
nickiego oraz dzieci z placówek 
opiekuńczo - wychowawczych 
pochodzą z projektu „Wsparcie 

dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej 
w okresie epide-
mii COVID 
– 19” reali-
zowanego 
w ramach 
Programu 
O p e r a -
cy jnego 
W i e d z a 
Edukacja 
Rozwój na 
lata 2014 – 
2020. 

Wojewoda dolnośląski 
dokonał podziału 

środków znajdują-
cych się w dys-

pozycji woje-
wództwa dol-
nośląskiego 
na poszcze-
gólne po-
wiaty. - Do 
naszego po-
wiatu trafiło 

453.550,00 zł.  
Te środki po-

zwolą nam na za-

kup 135 laptopów, 1 monitora,  
7 szt. sprzętu audiowizualnego,  
2 oprogramowań dla dzieci 
z niepełnosprawnościami – 
mówi Katarzyna Dudkiewicz, 
kierownik Zespołu ds. Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej. 

Powiat zakupi też dodatkowe 
ośrodki ochrony indywidualnej 
w postaci maseczek, rękawiczek, 
płynów dezynfekcyjnych oraz 
zostanie wyposażone 1 miejsce 
do kwarantanny w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej.

red

c o  w  k i n i e  S c K  w  s i e r p n i u? 

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

15.08.2020
16:00 – Scooby-Doo! (DUBBING)
18:00 – Jestem REN
16.08.2020
16:00 – Scooby-Doo! (DUBBING)
18:00 – Jestem REN
22.08.2020
16:00 – Scooby-Doo! (DUBBING)

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

jak zwykle nasze kino przygotowało propozycje dla małych i dużych widzów

18:00 – Jak być dobrą żoną
23.08.2020
16:00 – Scooby-Doo! (DUBBING)
18:00 – Jak być dobrą żoną

unijne wsparcie dla rodzin zastępczych



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA 

Nieruchomość zabudowana – Żółkiewka 

działka rolna na ul. Reja w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości za-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość składająca się 
z działki nr 216/1 oraz działki 
nr 218, AM-1, obr. Żółkiewka 
o łącznej powierzchni wg reje-
stru ewidencji gruntów 0,2100 
ha zabudowana budynkiem 
mieszkalno-użytkowym oraz 
budynkami gospodarczymi, 
położona w Żółkiewka 15.
Na nieruchomości posadowio-
ny jest budynek mieszkalno 
– użytkowy, dwukondygnacyj-
ny (parter, piętro), częściowo 
podpiwniczony z zabudową 
strychową. 
W prawej części budynku, 
posadowionego na działce nr 
216/1 znajdują się:
- na parterze: pokój, spiżarka, 
pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz,
- na piętrze: 2 pokoje, przedpo-
kój, klatka schodowa.

 2. W lewej części budynku 
posadowionej na działce 218 
znajdują się:
- na parterze dwa pomieszcze-
nia mieszkalne,
- na piętrze budynku znajduje 
się sala.
Powierzchnia użytkowa budyn-
ku wynosi około 264 m2.
Budynek stodoły ze względu 
na zły stan techniczny wyma-
ga kapitalnego remontu lub 
rozbiórki. 
Trzy budynki gospodarczo-
produkcyjne – ze względu na 
zły stan techniczny wymagają 
rozbiórki. 
D la n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00069397/6. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów położonych 
w obrębie 2 miasta Strzegom 
uchwalonego uchwałą Nr 83/14 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10 października 2014 
r. powyższa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 2 

RM/MU – tereny zabudowy 
zagrodowej oraz zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, stre-
fa OW obserwacji archeolo-
gicznej dla średniowiecznej 
wsi w granicach nowożytnego 
siedliska, strefa ochrony kon-
serwatorskiej historycznego 
układu ruralistycznego.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 91.000,00 zł
Wadium - 9.100,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.09.2020 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie urzędu lub na konto 
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31.08.2020 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.
Dla osób zainteresowanych, 
nieruchomość udostępniona 
będzie do oglądania w dniu 
21.08.2020 r. w godzinach od 
1000 do 1020.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej 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 notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 

przepadkowi. Nabywca ponosi 
koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny 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 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 przepro-

wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr z 2014 r. 
poz. 1490).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydzia le Go -
spodarki Nieruchomościami 
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 przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na oddanie w dzierżawę 
części działki rolnej nr 417 
AM.12, Obr. 3 o powierzchni 
0,0122 ha (R IIIa), położonej 
w Strzegomiu przy ul. Reja. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się dnia 17 
września 2020 r. o godz. 900 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu, Rynek 38 – 
sala konferencyjna nr 29, 
I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,1097 dt żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy prze-
targu z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 

0,010 dt żyta. Nieruchomość 
będąca przedmiotem prze-
targu jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań na rzecz osób 
trzecich. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 10,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - 
Santander Bank Polska S.A. 
o/Strzegom: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232. w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 14 września 2020 roku. 
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 przetargu, który 

wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji. 

Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74/8560-
572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać od-
wołany.

Nie zostawiaj dziecka w aucie. 
upał może je zabić!

Wystarczy tylko chwila, aby 
doprowadzić do tragedii. Ni-
gdy nie zostawiajmy dziecka 
samego w samochodzie, szcze-
gólnie w czasie upałów. Tem-
peratura w rozgrzanym aucie 
sięga nawet do 50-60 stopni! 
Kiedy zauważymy pozostawio-
ne w pojeździe dziecko bądź 
zwierzę, reagujmy, natychmiast 
zawiadamiajmy służby ratun-
kowe, w tym policję.

Nawet do 50-60 stopni Cel-
sjusza może sięgać temperatura 
w rozgrzanym samochodzie. 
Pozostawiona uchylona szyba 
w pojeździe wcale nie popra-
wia temperatury panującej 
wewnątrz samochodu, tak 
samo jak pojazd pozostawiony 
w miejscu zacienionym. Wów-
czas temperatura obniża się 
tylko o kilka stopni, co wcale 
nie zwiększa bezpieczeństwa 
dziecka czy zwierzęcia w na-
grzanym wnętrzu samochodu. 

Każdy, kto w gorący dzień 
zobaczy dziecko czy zwierzę 
zamknięte w samochodzie, 
natychmiast powinien zarea-
gować, powiadamiając policję. 
Wystarczy zadzwonić na alar-
mowy numer 112. W takiej 
sytuacji liczy się każda minu-
ta, każda minuta jest bardzo 
cenna.

Jeśli jednak widzimy, że dzie-
cko znajdujące się w samocho-
dzie nie może czekać na pomoc 
policji, nie bójmy się sami 
podejmować działań ratowania 
jego życia. Wystarczy chwila, 
by wydarzyła się tragedia.

Pozostawienie dziecka lub 
zwierzęcia w samochodzie na 
pełnym słońcu stwarza poważ-
ne zagrożenie dla utraty życia.

Nie warto ryzykować – kon-
sekwencje takiego zachowania 
mogą być tragiczne.

Źródło: Komenda Główna 
Policji
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