
Inwestycja będzie realizo-
wana m.in. w oparciu o kredyt 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, przyznany na prefe-
rencyjnych warunkach z  wy-
korzystaniem finansowania 
z Funduszu Dopłat – kwota po-
nad 22,7 mln zł. Wartość inwe-
stycji wynosi blisko 43 mln zł. 
Gmina wniosła od siebie nie-
ruchomość gruntową oraz 
część kapitału celem nabycia 
udziałów w spółce. Dużą część 
stanowi w/w  wsparcie w  wys. 
ponad 3,5 mln zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa. W  projekcie budżetu 
gminy Strzegom na przyszły 
rok została ujęta kwota 2 mln zł 
na ten cel, zaś w  Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na 
2023 r. kwota 1,95 mln zł. 

W ostatnim okresie w Strze-
gomiu nastąpił duży rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. 
Budowa mieszkań w systemie 
TBS, czyli mieszkań na wyna-
jem o umiarkowanej wysokości 
czynszów z przeznaczeniem dla 

osób, które posiadają średniej 
wielkości dochody, ma – w za-
myśle strzegomskich władz 
samorządowych – nakłonić 
do powrotu młodych ludzi do 
naszego miasta. Mieszkania 
przeznaczone byłyby również 
dla emerytów i seniorów, któ-
rzy szukają lokum w  dobrym 
standardzie, zabezpieczającego 

ich potrzeby mieszkaniowe. 
Przypomnijmy, że Urząd Miej-
ski w  Strzegomiu kilkanaście 
miesięcy temu przeprowadził 
badania ankietowe, mające na 
celu określenie potrzeb rynku 
mieszkaniowego w Strzegomiu.

Do sprawy będziemy jeszcze 
niejednokrotnie wracać na na-
szych łamach. red
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 Inwestycja będzie realizowana m.in. z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego

Budowa TBS-ów w Strzegomiu

w SKRÓCIE: w SKRÓCIE: w SKRÓCIE:

Akt wandalizmu przed urzędem

Zjazd NSZZ RI „Solidarność”

Koalicja geoturystyczna

Strzegom gościł w  niedzielę 21 listopada uczestników Woje-
wódzkiego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidu-
alnych „Solidarność”. Przed obradami, które odbyły się w  sali 
Strzegomskiego Centrum Kultury II, została odprawiona msza 
św. w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. 

Kilka miesięcy temu – w związku z wizytą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała 
Dworczyka w Strzegomiu – pisaliśmy o otrzymaniu wsparcia w wys. ponad 3,5 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę osiedla mieszkaniowego na ul. Par-
kowej, które gmina będzie realizować wspólnie z Towarzystwem Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Świdnicy. W ostatnich dniach nastąpiło ostateczne zaakceptowanie koncepcji. Pro-
jekt zakłada budowę 3 budynków po 44 mieszkania (łącznie 132) z garażami w podziemiu wraz 
z zagospodarowaniem terenu. 

Gminne wiadomości

Przed tygodniem doszło do dewastacji tablic informacyjnych, 
które stoją przy budynku Urzędu Miejskiego w  Strzegomiu. 
Sprawa została zgłoszona na policję – aktualnie trwają czynności 
wyjaśniające to zdarzenie. Miejmy nadzieję, że sprawca zostanie 
szybko złapany i srogo ukarany, tym bardziej, że w tym miejscu 
jest monitoring, o czym wandal najwyraźniej zapomniał…

W Leśnej (powiat lubański) 17 listopada odbyło się spotkanie 
Koalicji Geoturystycznej, której członkiem jest gmina Strzegom. 
Wydarzenie miało charakter warsztatów realizowanych w formie 
stacjonarnej i plenerowej. Naszą gminę reprezentowali: dyrektor 
Strzegomskiego Centrum Kultury – Krzysztof Kalinowski oraz 
pracownik SCK – Tomasz Smagłowski. 

w NumERZE:

Przebudowa 
ważnej drogi 
Pod koniec października 
gmina Strzegom podpisała 
umowę na I etap przebudo-
wy Alei Wojska Polskiego 
w Strzegomiu. Chodzi o od-
cinek od przejazdu kolejo-
wego do okolicy wjazdu na 
drogę krajową nr 5.
 str. 3

Gmina dopłaca 
do naszych śmieci 
Od 1 kwietnia 2021 r. gmina 
Strzegom rozlicza się z od-
biorcą w  oparciu o  stawkę 
za 1 tonę odpadów komu-
nalnych. Problem w  tym, 
że mieszkańcy wytwarzają 
więcej śmieci, niż szacowano. 
W  konsekwencji w  2021 r. 
urząd będzie musiał dopłacić 
do systemu ok. 760 tys. zł.
 str. 4

Remont kaplicy
30 listopada rozpoczną się 
roboty budowlane związane 
z  remontem kaplicy cmen-
tarnej przy ul. Olszowej 
w Strzegomiu. Kaplica tym 
samym zostaje wyłączona 
z użytkowania do 30 sierpnia 
2022 r. Planowany koszt ro-
bót to 1,2 mln zł. Jaki będzie 
zakres prac?
 str. 3

Władze Strzegomia wraz z kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go – Anetą Zaskórską złożyły w piątek 19 listopada br. wizytę 
100-letniej strzegomiance – pani Marii Szczerbie. Z okazji tak 
wyjątkowego jubileuszu goście przekazali szanownej jubilatce 
piękne życzenia oraz wręczyli okolicznościowy dyplom i prezent.

11 listopada br. odbyła się tegoroczna odsłona Narodowego 
Święta Niepodległości w Strzegomiu. Władze miasta, zapro-
szeni goście oraz mieszkańcy uczestniczyli w  patriotycznej 
mszy św., uroczystościach przy pomniku I. J. Paderewskiego 
i  w  Strzegomskim Centrum Kultury. Na koniec zaśpiewała 
Grażyna Łobaszewska.

Powoli kończą się prace remontowe związane z I etapem mo-
dernizacji Fortu Gaj w Strzegomiu, który malowniczo wznosi 
się nad Strzegomiem i był w przeszłości ulubionym miejscem 
spotkań mieszkańców i turystów. Co aktualnie jest wykonywane 
i kiedy nastąpi zakończenie prac?

Strzegomska stulatka  str. 2

Pięknie i patriotycznie  str. 6–7

Roboty na Forcie Gaj  str. 4 

W tym miejscu powstanie osiedle budynków na ul. Parkowej w Strzegomiu
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Ostateczny projekt osiedla



2 AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 26 listopada 2021

Maria Szczerba urodzi-
ła się 20 listopada 1921 r. 
w  województwie krakow-
skim. Czas okupacji przeżyła 
w  Niemczech. Od 1948 r. 

wraz mężem Piotrem za-
mieszkała w  Strzegomiu. 
Państwo Szczerbowie wy-
chowal i  6   dz iec i , w  t ym 
5 synów i 1 córkę. Dochowali 

się 8 wnuków i 12 pra-
wnuków. Pani Maria 
została wdową  w 1998 r.

red
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Z d j ę C I E  N u m E R u

Zbigniew Kołodziej 
ponownie sołtysem jaroszowa!

W wyniku wyborów na sołtysa Jaroszowa, które odbyły się 18 listopada br. w Centrum Ak-
tywności i Integracji Mieszkańca Wsi Jaroszów, okazało się, że nowym-starym gospoda-
rzem tej ważnej i dużej miejscowości został wybrany Zbigniew Kołodziej (134 głosy). W po-
konanym polu zostawił Michała Czaplę (43 głosy) i Irenę Bardoń (32 głosy).
Nowymi członkami Rady sołeckiej zostali: Marta Kramarz i Błażej Kołodziej.
Serdeczne gratulacje!

mimo sędziwego wieku jubilatka nie traci chęci do życia, uśmiechu na twarzy i optymistycznego podejścia do każdego dnia 

Władze Strzegomia wraz z  kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anetą Zaskórską złożyły 
w piątek 19 listopada br. wizytę 100-letniej strzegomiance – pani Marii Szczerbie. Z okazji tak 
wyjątkowego jubileuszu goście przekazali szanownej jubilatce piękne życzenia, wręczyli oko-
licznościowy dyplom i prezent. 

Setne urodziny pani marii Szczerby

INFORMACJA
Z UWAGI NA

NISKIE
TEMPERATURY

STUDNIE
NA CMENTARZACH

KOMUNALNYCH

NIECZYNNE

STUDNIE
URUCHOMIONE

ZOSTANĄ  PONOWNIE
PO SEZONIE ZIMOWYM

Przypominamy wszystkich mieszkańcom, 
że strzegomskie cmentarze komunalne objęte 
są systemem GROBONET, który umożliwia 
wyszukiwanie miejsc pochówków. Baza osób 
pochowanych jest systematycznie aktualizo-
wana przez administratora cmentarzy – ZUK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu, tak by każdy użytkow-
nik mógł odszukać grób bliskiej osoby. Dodajmy, 
ze w 2021 roku zostały również zamontowane 
mapy terenów strzegomskich nekropolii.

B a z a  o s ó b  p o c h o w a n y c h

Pod tym adresem można wyszukać miejsce pochówków:
https://e-spdp.pl/gmina_strzegom
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•	 Trwają	prace	związane	
z przebudową ul. Dąbrow-
skiego w Strzegomiu

•	 Narodowe	Święto	
Niepodległości

•	 Budowa	zespołu	mieszkań	
komunalnych na ul. Konop-
nickiej w Strzegomiu.

W  ramach zadania zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia 
jezdni z  mieszanki mineralno
-bitumicznej na całej szerokości 
wraz z  krawężnikiem, chod-
nik oraz zatoka autobusowa 
po lewej stronie i  oświetlenie 
przejścia dla pieszych. Wybu-
dowany zostanie nowy odcinek 

kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowane będą wjazdy po 
lewej stronie drogi. Powstanie 
nowe oznakowanie poziome 
i  pionowe. Przypominamy, że 
zagospodarowanie pasa drogo-
wego po prawej stronie jezdni 
wykonane zostało we wcze-
śniejszym etapie. 

Zanim wykonawca rozpocznie 
roboty budowlane, musi naj-
pierw uzyskać decyzję na prowa-
dzenie badań archeologicznych, 
narzuconych do wykonania 

przez konserwatora zabytków, 
oraz zaprojektować i zatwierdzić 
tymczasową organizację ruchu.

Już teraz informujemy, że 
na początku stycznia 2022 r. 

nastąpią zmiany w  organi-
zacji ruchu na Alei Wojska 
Polskiego. Bliższe informacje 
zostaną podane do wiadomości 

mieszkańców po zatwierdzeniu 
projektu tymczasowej organiza-
cji ruchu.

red

AKTUAlNoŚCI

*  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 

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 27.11 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

28.11–4.12 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

5.12 – 11.12 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

28 października nieznani 
sprawcy – przywłaszczając zna-
lezione dokumenty – próbowali 
dokonać wypłat w  bankoma-
tach. Doszło również do próby 
zawarcia umowy zakupu tele-
fonu komórkowego w  salonie 
w  Rynku na skradzione dane. 
Zapis z dwóch kamer został za-
bezpieczony na polecenie policji 
i  przekazany w  celu dalszego 
postępowania. Sprawa jest aktu-
alnie w toku.

3 listopada grupa dziewcząt 
popisała markerami urządzenia 
zabawowe na placu zabaw przy 
ul. Świdnickiej w Strzegomiu (park 
kalisteniczny). Zapis z monitoringu 
został zabezpieczony – sprawą zajęła 
się strzegomska policja.

***
8 listopada dokonano kradzieży 

telefonu komórkowego w  jednym 
z punktów gastronomicznych na te-
renie strzegomskiego Rynku. Zapis 
z 4 kamer został zabezpieczony na 

polecenie policji i przekazany w celu 
dalszego wyjaśnienia. 

***
12 listopada nieznany sprawca 

dokonał kradzieży roweru w pobliżu 
jednego z  hipermarketów, a  na-
stępnie udał się na ul. Dolną, gdzie 
zauważył zaparkowany samochód 
z otwartymi drzwiami i kluczykami 
w  stacyjce. Sprawca porzucił skra-
dziony wcześniej rower i ukradł auto 
marki SEAT. Zapis z 3 kamer został 
zabezpieczony na polecenie policji 
i przekazany w celu dalszego postę-
powania. Sprawca już został ujęty. 

Okiem miejskiego monitoringuNowości w TV Strzegom

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)

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg. wartość dofinansowania to prawie 1,3 mln zł. jaki jest koszt całości? 

Kiedy przebudowa Al. wojska Polskiego?
Pod koniec października gmina Strzegom podpisała umowę na 
I etap przebudowy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. Cho-
dzi o odcinek od przejazdu kolejowego do okolicy wjazdu na 
drogę krajową nr 5 o dł. ok. 600 m. 

Zadanie jest dofinansowane z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania to prawie 
1,3 mln zł. Całkowita planowana wartość inwestycji 
to ponad 3,5 mln zł. 

W  Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie 
www.strzegom.pl w zakładkach 
dla organizacji pozarządowych 
ogłoszone zostały otwarte kon-
kursy ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu: 
– wspierania i upowszechnia-

nia kultury fizycznej (or-
ganizacja systematycznych 

zajęć sportowych i uczest-
nictwa we współzawodnic-
twie sportowym),

– przygotowania i wydawa-
nia ciepłych posiłków dla 
mieszkańców znajdujących 
się w trudnej sytuacji,

– organizacji wypoczynku 
w okresie ferii zimowych,

– prowadzenia grup 

motywacyjnej i wsparcia 
dla osób z problemem 
alkoholowym i narkomanii 
oraz ich rodzin,

– wsparcia funkcjonowania 
świetlic opiekuńczo-tera-
peutycznych.
Zachęcamy zainteresowane 

organizacje do zapoznania się 
z warunkami konkursów. 

W dotychczasowych dziesięciu 
edycjach odnowiono 171 budyn-
ków (126 budynków wielorodzin-
nych, 45 budynków jednorodzin-
nych i  innych). W sumie gmina 
Strzegom przeznaczyła ze swojego 
budżetu kwotę ok. 2,5 mln zł na 
nagrody w tym konkursie.

Planowany koszt robót to 
1,2 mln zł. Zadanie jest dofi-
nansowane ze środków Fun-
duszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla jednostek samo-
rządu terytorialnego w kwocie 
1,2 mln zł. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 
15 sierpnia 2022 r.

W  ramach inwestycji wy-
konany zostanie remont ze-
wnętrzny i wewnętrzny budyn-
ku kaplicy cmentarnej. Zakres 
robót budowlanych obejmuje 
m.in.: roboty rozbiórkowe, 
renowację i  montaż nowej 
stolarki okiennej i  drzwio-
wej wewnętrznej i  zewnętrz-
nej, remont dachu, remont 
elewacji, montaż oświetle-
nia zewnętrznego, roboty 

instalacyjne wewnętrzne i ze-
wnętrzne, montaż parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych, 

odtworzenie i wykonanie no-
wej opaski z kostki granitowej, 
a także remont pomieszczeń.

Spotkanie informacyjne dla NGO „Odnów i wygraj”

Remont kaplicy na ul. Olszowej

Konkursy dla organizacji pozarządowych zostały właśnie ogłoszone Zostały ostatnie dni na złożenie wniosku w gminnym konkursie

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont zewnętrzny i wewnętrzny budynku

Do 6 grudnia zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i właściciele budynków powinni złożyć 
stosowne wnioski wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą dokonanie remontu ele-
wacji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2022 r.

30 listopada rozpoczną się roboty budowlane związane z remontem kaplicy cmentarnej przy ul. olszo-
wej w Strzegomiu. Kaplica tym samym zostaje wyłączona z użytkowania do 30 sierpnia 2022 r. 

Wszystkie ceremonie pogrzebowe sprawowane będą 
w  kościele pw. św.  Jadwigi. Utrzymaniem porządku 
w kościele zajmie się ZUK w Strzegomiu Sp. z o.o.

W okolicach nowo wyremontowanej bastei (przy fontannie) zostały zamontowane dodatkowe 3 kamery monitoringu miejskiego.

1 grudnia o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (I piętro – sala konferencyjna) od-
będzie się otwarte spotkanie informacyjne na temat konkursów na 2022 r., na które zaprasza-
my przedstawicieli organizacji, które są zainteresowane uczestnictwem w nich, a w szczegól-
ności osoby odpowiedzialne za przygotowanie ofert.

kOmUnIkaT dla pOTEncjalnYch OfErEnTów
W  związku z  wejściem w  życie zmian w  ustawie z  dnia 19 lipca 2019 r. o  zapew-
nieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która nakłada nowe 
obowiązki na podmioty realizujące zadania dofinansowane ze środków publicznych, 
burmistrz Strzegomia informuje o  konieczności zapoznania się z  przepisami usta-
wy oraz uwzględnienia jej zapisów przy konstruowaniu oferty w  sposób wskazany 
w ogłoszeniu o konkursie. 
W związku z doprecyzowaniem zapisów w otwartych konkursach ofert, których be-
neficjentami ostatecznymi mogą być osoby małoletnie, należy zwrócić szczególną 
uwagę na obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w zakresie weryfikacji, czy dane wy-
chowawców (opiekunów), którzy w jakimkolwiek zakresie sprawują opiekę nad ma-
łoletnimi, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w rejestrze 
osób, w  stosunku do których państwowa komisja do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i  oby-
czajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpi-
sie w rejestrze.
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Aktualnie naprawiane są mury, 
powstają nowe ścieżki, pojawiły 

się ławki i fontanna. Dopełnie-
niem będzie stolik kamienny, 

kosze na śmieci, stojaki na ro-
wery i tablice informacyjne.

Przypominamy, że koszt re-
witalizacji I etapu wynosi bli-
sko 4,5 mln zł. Ok. 2 mln zł 

pochodz i  z   „Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych”. Termin realizacji to 
grudzień br.

red

W yDARZeNIA

wzgórze to malowniczo wznosi się nad Strzegomiem i było w przeszłości ulubionym miejscem spotkań mieszkańców i turystów

Trwają zaawansowane roboty na Forcie Gaj
Powoli kończą się prace remontowe związane z I etapem mo-
dernizacji Fortu Gaj w Strzegomiu. 

Historia Fortu Gaj:
fOrT Gaj 
(inne nazwy: Małpi Gaj, Wzgórze Szubieniczne, Wzgórze Zwycięstwa)
Wzgórze to malowniczo wznosi się nad Strzegomiem i było w przeszłości ulubionym miejscem spotkań miesz-
kańców i turystów. 
Przed wiekami stała tam szubienica, gdzie wykonywano wyroki za różnego rodzaju przestępstwa i wykrocze-
nia. Pierwsza egzekucja odbyła się w 1517 r., a po ponad 300 latach, w 1819 r., szubienicę zlikwidowano.
Odzyskany materiał kamienny wykorzystano do wybrukowania strzegomskich dróg: ul. św. Tomasza i  frag-
mentu ul. Kościelnej (dawn. ul. św. Barbary). 
W 1825 r. teren ten zakupił friedrich Samuel Bartsch i przekształcił w miejsce rozrywki, relaksu i odpoczyn-
ku. Wtedy pojawiła się nazwa „Wzgórze Zwycięstwa”. Uroczystość otwarcia nowo powstałego obiektu miała 
miejsce w dniu 22 października 1826 r. Do 1945 r. był on własnością rodziny Bartschów. 
Po zakończeniu II wojny światowej w dalszym ciągu odbywały się tam zabawy i dyskoteki, można było również 
oglądać filmy w kinie plenerowym. Aby uatrakcyjnić to miejsce, postawiono tam m.in. klatki z małpami, stąd 
nazwa „Małpi Gaj”. 
Pod koniec XX w. teren przekazano strzegomskim harcerzom, dlatego nazwano go „Fortem Gaj” i to nazewni-
ctwo funkcjonuje do współczesnych czasów. 
Niestety, z  biegiem lat wzgórze ulegało degradacji i  dewastacji. Dopiero otrzymanie środków finansowych 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sprawiło, że miejsce to odzyskało dawny blask i swoją świetność. 
W nawiązaniu do tradycji, na terenie wzgórza pojawiły się winnice. 
 Opracował: 
 krzysztof kaszub

Wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm: 
Budraf Sp. z o.o. z Wałbrzycha (lider) oraz PPUH „Drog
-Ziem” ze Stanowic (partner).

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE   1 916 198,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI   4 486 290,34 zł 

Utrzymanie równowagi po-
między przychodami z  opłat 
za śmieci a  kosztami ich od-
bioru powoduje wysokość i tak 
już wysokich stawek, które 

często nie są akceptowane przez 
mieszkańców. 

System gospodarowania odpa-
dami komunalnymi powinien się 
samobilansować. Praktyka w na-
szej gminie pokazała jednak, że 
po wprowadzeniu w/w przepi-
sów, utrzymanie takiego stanu 
rzeczy jest niezwykle trudne. 
Ilość wytwarzanych odpadów 
przez mieszkańców naszej gmi-
ny jest coraz wyższa. Taki stan 
powoduje, że musimy płacić za 
odpady więcej niż założono. 

– I tak w 2021 r. gmina będzie 
musiała dołożyć do systemu 
ok. 760 tys. zł. Jeżeli taki stan 
się utrzyma, to nieuniknione 
będą kolejne zmiany stawek za 
odpady komunalne – informuje 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. – Spowodowa-
ne jest to przede wszystkim 
tym, że w  tym okresie ilość 
wytworzonych bioodpadów, 
oddanych gabarytów, papieru, 
tektury i  odpadów z  tworzyw 

sztucznych przekroczyła za-
kładane limity. Koszty zago-
spodarowania tych odpadów są 
ogromne – dodaje burmistrz. 

Spadająca ilość tych odpadów 
przekłada się na niższe koszty 

kolejnych umów na odbiór śmie-
ci z naszej gminy, dlatego ape-
lujemy do mieszkańców o sto-
sowanie najlepszych praktyk 
związanych z  minimalizacją 
wytwarzanych odpadów. 

Gmina dopłaca do śmieci
Ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców naszej gminy jest coraz wyższa. Jeżeli nic się nie zmieni, wzrosną opłaty za śmieci

od 1 kwietnia 2021 r. gmina Strzegom rozlicza się z odbiorcą 
w oparciu o stawkę za 1 tonę odpadów komunalnych. Problem 
w tym, że mieszkańcy wytwarzają coraz więcej śmieci, znacz-
nie więcej niż szacowano. W konsekwencji w 2021 r. urząd bę-
dzie musiał dopłacić do systemu ok. 760 tys. zł.

STOSUjmY dOBrE prakTYkI!
Kompostowanie się opłaca – nawet w małych przydomowych kompostownikach, to 
duże oszczędności dla gminy, a dla mieszkańców to nawóz, który można wykorzy-
stać w swoich ogródkach i do swoich roślin w domach. Ma to też wpływ na mniejsze 
opłaty za śmieci mieszkańców.
Zabieraj na zakupy swoją torbę i opakowania wielokrotnego użytku.
Wybieraj produkty pozbawione zbędnych opakowań.
Wymieniaj się rzeczami, których nie zamierzasz używać. 
Sprzedaj lub oddaj to, czego masz za dużo.
Lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu. 
mniej odpadów to mniejsze koszty dla mieszkańców!
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Na etapie sporządzania stu-
dium gmina obligatoryjnie zo-
bowiązana jest do sporządze-
nia bilansu mającego na celu 
racjonalne gospodarowanie 
terenami, w którym wskazuje 
się maksymalne zapotrze-
bowanie na nową zabudowę 
w  okresie najbliższych 30 
lat. Podstawą zaś określenia 
takiego zapotrzebowania są 
analizy ekonomiczne, spo-
łeczne, środowiskowe, pro-
gnozy demograficzne a  także 
finansowe gminy, które pełnią 
rolę wyznacznika kierunku 
rozwoju-przyszłości zagospo-
darowywania terenów.

– Mając na uwadze sporzą-
dzone analizy wynika, że gmina 
Strzegom obecnie nie może 
wyznaczać w studium nowych 

terenów pod zabudowę miesz-
kaniową, bo wynika to z wyko-
nanego bilansu terenów, gdzie 
szacuje się chłonność obszarów 
o  w  pełni zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej 
oraz obszarów przeznaczonych 
w  planach miejscowych pod 
zabudowę i  porównuje mak-
symalne zapotrzebowanie na 
nową zabudowę z chłonnością 
terenów – wyjaśnia Beata Fitas, 
zastępca naczelnika Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomo-
ściami i  Zagospodarowania 
Przestrzennego w  Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Z  uwagi na wyznaczone 
w studium obszary pod zabu-
dowę, a  jeszcze niezainwesto-
wane (bez względu na status 
własności) oraz utrzymującą 

się znaczną tendencją spadko-
wą liczby mieszkańców gminy 
Strzegom, brak jest możliwo-
ści uwzględnienia wniosków 

o zmianę studium i planu pod 
zabudowę mieszkaniową i wy-
znaczania nowych obszarów 
pod jej realizację. 

Na terenie gminy – we 
wszystkich jej obrębach – są 
obszary wyznaczone w studium 
pod zainwestowanie – pod 
zabudowę mieszkaniową, które 
nie są jeszcze zabudowane.

Miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzenne-
go dostępne są pod adresem 

strzegom.intergis.pl, gdzie może 
zapoznać się z  ustaleniami 
i przeznaczeniem dla poszcze-
gólnych terenów. Istnieje też 
możliwość wyszukania prze-
znaczenia poprzez wskazanie 
numeru działki. Pomocą służą 
też pracownicy urzędu dostępni 
pod nr tel. 74 8560 572. 

PyTANIA Do BURMISTRZA / INFoRMACJe 

Elka: Czy komunikacja gmin-
na przynosi jakiś zysk? Do 
których linii trzeba dopłacać, 
a które są rentowne?

Komunikacja gminna nie 
przynosi zysku, ale też jest 
finansowana z  kilku źródeł. 
Pierwsze – najważniejsze 
– to 2,60 zł dopłaty do kilo-
metra z  Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. 
Drugie źródło to połączenie 
dowozu uczniów do szkół 
z  transportem zbiorowym 
i  niewielki zysk (z  biletów 
miesięcznych) – dwie linie 
są dochodowe. Komunika-
cja gminna to wniosek nr 1 
w Strategii Rozwoju Gminy 
Strzegom, którą konsulto-
waliśmy na wielu zebraniach 

i  to mieszkańcy wystawili 
takie zadanie do realizacji 
– szczególnie mieszkańcy 
22 wiosek. I  jeszcze jedno, 
nie znam miasta czy gminy, 
gdzie komunikacja byłaby 
dochodowa. 

Strzegomianin: Witam pa-
nie  bur mist r zu. Mam py-
tanie – jak wygląda postęp 
prac związanych z  budową 
mieszkań TBS na ul. Armii 
Krajowej?

W pierwszej kolejności bę-
dzie realizowane osiedle na 
ul. Parkowej w  Strzegomiu. 
Bardzo proszę o  przeczy-
tanie artykułu na 1. stronie 
naszej gazety. Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Świdnicy budowę 
ma rozpocząć w 2022 r. 

S ch r o n i s k o  w   Ś w i d n i c y : 
Dzień dobr y panie burmi-
strzu. Piszę w imieniu Fun-
d a c j i  M a m  Po m y s ł , k tó ra 
jest operatorem Schroniska 
dla Bezdomnych Zwier z ąt 
w Świdnicy. Jako pracownicy 
schroniska poczuwamy się 
społecznie odpowiedzialni za 
bezdomne zwierzęta domowe 
i egzotyczne. Jesteśmy bardzo 
blisko Strzegomia, niemalże 
po sąsiedzku i chętnie chcieli-
byśmy pomóc w zapobieganiu 
bezdomności zwierząt z gmi-
ny Strzegom. Jako Schroni-
sko mamy już duży kontakt 
z  mieszkańcami gminy. Wi-
zytujemy szkoły i przedszko-
la, gdzie pr zeprowadzamy 
pogadanki dla najmłodszych. 
Mieszkańcy gminy Strzegom 
są naszymi wolontariuszami, 
darczyńcami i  adoptującymi 
zwierzęta. Moglibyśmy być 
uzupełnieniem we współpra-
cy gminy z  weterynarzami, 
którzy obsługują interwencje 
i wypadki. Pragniemy reali-
zować prog ram opieki nad 
be z domnymi zwier z ętami 
z  gminy Strzegom. Chętnie 
spotkamy się celem omówie-
nia naszej propozycji i przed-
stawimy ofertę. 

C h ę t n i e  s p o t k a m  s i ę 
z   Fundacją  Mam Pomysł 
w  kontekście ewentualnej 
współpracy w  najbliższych 
l a t ach . Aktua ln i e  mamy 
podpisaną umowę z  innym 
schroniskiem. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Gmina Strzegom obecnie nie może wyznaczać w studium nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, bo wynika to z wykonanego bilansu terenów

Zmiana studium 
W związku z dużym zainteresowaniem właścicieli działek, jak 
również innych zainteresowanych osób zmianą przeznaczenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji 
rolnej na funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wy-
jaśniamy, że każda zmiana ustaleń planu miejscowego nie może 
naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Strzegom i musi być zgodna 
ze studium. Jest to dokument określający kształtowanie i pro-
wadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy.

W tym numerze naszej gazety aktualne obszary do za-
inwestowania pod zabudowę we wsi Olszany i Modlę-
cin, w kolejnych wydaniach opublikowane zostaną ko-
lejne wsie i miasto z obszarami pod zainwestowanie.

Gmina Strzegom
obręb Olszany

obręb Modlęcin

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

Z 5,04 zł na 7,00 zł za mkw. 
wzrośnie opłata za czynsz w lo-
kalach mieszkalnych, a w przy-
padku najmu socjalnego z 2,52 zł 
na 3,50 zł. Nowe stawki będą 
obowiązywać od maja 2022 r. 
Zmiana spowodowana jest 
wzrostem cen usług dotyczą-
cych eksploatacji, w tym m.in. 
podwyżkami cen energii elek-
trycznej, utrzymania terenów 
zewnętrznych przylegających 
do budynków, a przede wszyst-
kim wzrostem cen materiałów 
i usług budowlanych.

Konieczność racjonalnego 
gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy, związana 
w  szczególności z  utrzyma-
niem technicznym budynków 
mieszkalnych na właściwym 
poziomie oraz remontami lo-
kali oddawanych przez gminę 
do wynajmu, zobowiązują 
gminę Strzegom do prowa-
dzenia efektywnej polityki 
czynszowej. Wzrastające kosz-
ty usług i  ceny mediów do-
starczanych do nieruchomości 

oraz konieczność szczegółowej 
oceny, a  następnie systema-
tycznej poprawy stanu tech-
nicznego posiadanego zasobu 
mieszkaniowego powodują, że 
w  kolejnych latach stopnio-
wo wzrastają i  będą wzrastać 
koszty utrzymania zasobu 
mieszkaniowego, co powo-
duje konieczność urealniania 
stawek czynszu za wynajem 
lokali mieszkalnych, czynszu 
za najem socjalny lokali oraz 
tymczasowych pomieszczeń 
do poziomu pełnego pokrycia 
kosztów utrzymania eksploata-
cyjnego i technicznego.

W  obowiązujących przepi-
sach, założono, że czynsz za 
1 mkw. lokalu mieszkalnego 
nie może przekroczyć 3% 
kosztu odtworzenia 1 mkw. 
powierzchni użytkowej bu-
dynków mieszkalnych dla 
województwa dolnośląskie-
go z  wyłączeniem Wrocła-
wia, który wynosi aktualnie 
12,49 zł/m².

red

warto wykupić mieszkanie

dla fotowoltaiki

– Podwyżka opłat czynszowych, która będzie obo-
wiązywała od 1 maja przyszłego roku, po uprzednim 
3-miesięcznym terminie wypowiedzenia dotychcza-
sowych opłat, jest konieczna. Dlatego też warto roz-
ważyć możliwość wykupu mieszkania komunalnego, 
tym bardziej, że w obecnej chwili obowiązują jeszcze 
bonifikaty 95% i 99%, a właściciele lokali we wspól-
notach mieszkaniowych ustalają własne stawki opłat 
związanych z utrzymaniem nieruchomości – podkre-
śla burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. 

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni dialog ze społeczeństwem, dlatego na stro-
nie urzędu www.strzegom.pl jest możliwość zadania przez 
mieszkańców pytań, na które szef gminy na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy kolejne z nich:

Przypominamy, że strzegomski sa-
morząd zamierza przystąpić do zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Strzegom 
w  kontekście wyznaczenia obszarów 
pod lokalizację inwestycji w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, w szcze-
gólności fotowoltaiki.

– W studium zostanie wprowadzo-
ny ogólny zapis dotyczący możliwości 
lokalizacji na terenie całej gminy 
instalacji do 500 kW oraz do 1 MW 
na gruntach rolnych klasy IV–VI 
(przeznaczonych na cele rolne) bez 
konieczności wyznaczania ich lokali-
zacji (na rysunku studium) – wyjaśnia 
Beata Fitas, zastępca naczelnika Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania Przestrzennego 
w  Urzędzie Miejskim w  Strzego-
miu. – Dla lokalizacji w tym zakresie 
inwestycji, gdzie instalacja przekracza-
łaby 1 MW będzie istniał obowiązek 
wskazania takich obszarów w studium 
(w tekście i na rysunku)  i wyznaczenia 
stref ochronnych – dodaje. red

Fot. Archiwum UG Człuchów

Burmistrz Strzegomia zaprasza 
do składnia wniosków dot. zmia-
ny studium do 30 listopada w za-
kresie fotowoltaiki dla wszystkich 
zainteresowanych i  wskazanie 
przez nich obszarów, na których 
planuje się farmy fotowoltaiczne 
o  mocy przekraczającej 1 MW – 
dla gruntów rolnych (opisanych 
jak wyżej) oraz terenów zainwe-
stowanych, gdzie planowana lo-
kalizacja przekroczyłaby 500 kW. 
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Pięknie i patriotycznie
11 listopada br. odbyła się tegoroczna odsłona Narodowego Święta Niepodległości w Strzegomiu. władze miasta, zaproszeni goście oraz mieszkańcy uczestniczyli w patriotycz-
nej mszy św. w Bazylice mniejszej w Strzegomiu, którą odprawił ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. wcześniej wciągnięto biało-czerwoną flagę na 
maszt przy kościele przy asyście żołnierzy 10. Brygady Logistycznej z Opola, którzy tradycyjnie w tym dniu gościli w naszym mieście i w znaczący sposób podnieśli rangę obcho-
dów. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy przeszli uroczyście pod pomnik Ignacego jana Paderewskiego, gdzie odbyła się część patriotyczna z udziałem m.in. posła 
na Sejm RP, wiceministra klimatu i środowiska, Ireneusza Zyski. 

W części kulturalnej w SCK zaśpiewali i zatańczyli „Kostrzanie”, 
zaś sekcja artystyczna Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom 
przedstawiła przejmujący montaż słowno-muzyczny pt. „Nie-
podległość”. Tradycją tego święta jest wręczenie tytułów „Za-
służony dla Ziemi Strzegomskiej”. W  tym roku tym ważnym 
i zaszczytnym tytułem zostali odznaczeni: Edmund Szczepań-
ski (prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej), To-
masz Smagłowski (miłośnik historii Strzegomia, pracownik 
SCK Strzegom), Eugeniusz Stodolak (twórca i założyciel Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej Pancerni Strzegom oraz Muze-
um Sprzętu Militarnego Strzegom), Teresa Kebłesz (pracow-
nik spółki Wodociągi i Kanalizacja, członek zarządu spółki Wo-
dociągi i Kanalizacja w Strzegomiu), marek jaryczewski (wice-
prezes zarządu w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu), 
urszula Olszewska (prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Strzego-
miu), Zenon Nieródkiewicz (jeden z  najstarszych stażem 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, na kon-
cie ma najwięcej wyjazdów ze wszystkich strażaków), Sylwe-
ster treter (prezes zarządu OSP w Goczałkowie), Stanisław 
Zięba (prezes OSP Olszany) i Tomasz Hałajec (naczelnik OSP 
Rogoźnica, nieobecny na uroczystości). 

Na koniec – w  przepięknym koncercie – wystąpiła niekwe-
stionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej – Grażyna 
Łobaszewska.

Burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta dziękuje wszyst-
kim osobom i  instytucjom, które przyczyniły się do tego, że 
ten bardzo ważny dzień dla naszej Ojczyzny mogliśmy przeżyć 
w sposób dumny i godny. Szczególne podziękowania należą się 
uczniom placówek oświatowych gminy Strzegom oraz ich opie-
kunom za piękną lekcję patriotyzmu.

tW
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Dziesięcioro wspaniałych
Podczas obchodów tegorocznej edycji Narodowego Święta Niepodległości w Strzegomiu władze samorządowe naszego miasta wręczyły w Strzegomskim Centrum Kultury 10 ho-
norowych tytułów „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. wśród nagrodzonych osób są: pasjonaci historii Ziemi Strzegomskiej i grup rekonstrukcji historycznej, fachowcy z dzie-
dziny wodociągów i kanalizacji, a także znani i szanowani członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Strzegom na czele z prezes zarządu urszulą Olszewską. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii. 

Edmund Szczepański Tomasz Smagłowski

Teresa Kebłesz

Urszula Olszewska

Sylwester Treter

Wspólne zdjęcie uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” z władzami Strzegomia

Eugeniusz Stodolak

Marek Jaryczewski

Zenon Nieródkiewicz

Stanisław Zięba
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Serdecznie zapraszamy na jesienne spacery wzdłuż Alei Rzeźb. 

mieszkańcy ponownie mogą podziwiać w Strzegomiu niezwykłe dzieła wykonane z granitu

Rzeźby wróciły 
Granitowe rzeźby po kilku miesiącach przerwy ponownie zawitały na Aleję Rzeźb w Strzegomiu i – szczególnie wieczorem – 
prezentują się okazale. od końca maja do początku listopada br. stały one w przestrzeni publicznej stolicy Dolnego Śląska – 
Wrocławia, znakomicie promując Ziemię Strzegomską.

Dzięki długoletniej 
współpracy z  dystry-
butorami i  frekwencji 
podczas wydarzenia 
udało się utrzymać fan-
tastyczne ceny, które 
wynoszą odpowiednio: 
25 zł za bilet na mara-
ton (2 filmy) lub 18 zł za 
bilet na jeden z dwóch 
filmów.

To jednak nie koniec 
niespodzianek – pod-
czas wieczoru spośród 
osób, które kupią bilet 
na maraton, zostaną 
rozlosowane specjalne 
nagrody. 

Tradycyjnie – już jak 
co roku – czeka na pań-
stwa specjalnie przygo-
towana straszna deko-
racja, którą naprawdę 
warto zobaczyć! 

* Podczas marato-
nu nie będą uznawane 
zniżki oraz vouchery.

Zapraszamy. 

wraca „maraton Grozy”
Podczas maratonu nie będą uznawane zniżki oraz vouchery

Uczniowie z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Jaro-
szowie bardzo aktywnie przy-
stąpili do akcji „Podaruj Znicz 
na Kresy”.

Ponad 200 zniczy, spakowa-
nych przez wolontariuszy do 
6 kartonów, zostało przewie-
zionych przez koordynatorkę 

akcji Sylwię Chrut-Rudnicką 
do Wrocławia. Zaangażo-
wanie uczniów i  nauczycieli 
jest godne podziwu. Jaro-
szowska szkoła od wielu lat 
wspiera tego typu akcje, bo 
jest to także doskonała lekcja 
patriotyzmu.

red

Akcja znicz w jaroszowie

Akcję od 14 lat organizuje Polskie Radio Wrocław. 
Jej celem jest zebranie i  przewiezienie białych 
i czerwonych zniczy – symbolicznych światełek od 
Polaków, „ludzi dobrego serca” – na polskie groby 
na cmentarzach w  obwodzie lwowskim (Sambor, 
Drohobycz, Borysław, Stryj, Lwów, wioska Łanowi-
ce) oraz Chmielnicki Żytomierz. 

wyczekiwany przez wielu strzegomian i cieszący się ogromnym zainteresowaniem 
„maraton Grozy” wraca na ekran strzegomskiego kina. 27 listopada o godz. 18:00 
rozpocznie się seans z najlepszymi horrorami tego sezonu! 
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Park w Rogoźnicy wymaga 
jeszcze wiele pracy i  niema-
ło nakładów finansowych. 
Kolejne etapy rewitaliza-
cji parku będą 
s u k c e s y w n i e 
realizowane na 
podstawie po-
siadanego pro-
jektu w  zależ-
ności od moż-
liwości budżetu 
własnego gminy 
i   p o z y s k i w a -
nych środków 
zewnętrznych. 
Już teraz widać, 
jaki  potencjał 
ma w  sobie ten 
rozległy, zielony 
teren zlokalizo-
wany w  samym 
c e n t r u m  w s i . 
Gmina będzie 
dążyła do tego, 
aby – w  mia-
rę możliwości 
– cały projekt 
r e w i t a l i z a c j i 
parku, będące-
go pod ochroną 

konserwatora zabytków, zo-
stał zrealizowany do końca, 
w najbliższych kilku latach.

red

już teraz widać, jaki potencjał ma w sobie ten rozległy, zielony teren w samym centrum wsi

Są nowe ścieżki 
Zgodnie z  wcześniejszymi zapowiedziami, gmina Strzegom 
wykonała kolejny etap robót dotyczących projektu rewitaliza-
cji parku dworskiego w Rogoźnicy. Po odrestaurowaniu murów, 
wybudowaniu podestu sceny i wykonaniu nawierzchni przy sce-
nie oraz iluminacji świetlnej belwederu, wybudowano utwar-
dzony odcinek ścieżki komunikacyjnej, łączący teren przy basz-
cie z traktem głównym.

10 listopada, w przeddzień 
Święta  Odz yskania  Nie-
podległość, przy Pomniku 
Wdzięczności w  Olszanach 
odbyła się skromna uroczy-
stość dla uczczenia pamięci 

poległych w  walkach o  wol-
ność Rzeczypospolitej. Zło-
żono m.in. kwiaty i zapalono 
znicze. Na zakończenie wszy-
scy uczestnicy zaśpiewali 
hymn narodowy. red

W  Jaroszowie 14 listopada 
przedstawiciele sekcji arty-
stycznej Związku Strzeleckiego 
– Oddział Strzegom im. Orląt 
Lwowskich, wraz z  gościnnie 
występującym po raz kolej-
ny Marcinem Malinowskim, 
wspaniale przygotowali i zapre-
zentowali koncert patriotyczny 
pn. „Niepodległość”.

Podczas występu, będącego 
swoistą lekcją historii, widzowie 
mogli towarzyszyć legionom 
podczas ich szlaku do niepodle-
głości, poznać kulisy zwycięskiej 
„Bitwy Warszawskiej”, a także, 
przy akompaniamencie zna-
nych i mniej znanych utworów, 
przejść z polskimi żołnierzami 
pola bitew II wojny świato-
wej. Wspomniano również 

walkę bohaterów niezłomnych 
i tych, którzy do 1989 r. walczyli 
o  naszą suwerenność. Całość 
zwieńczyła piosenka „Niepod-
legła, Niepokorna”, której słowa 
były motywem przewodnim 
występu. 

– Specjalne podziękowa-
nia kierujemy do Grzegorza 
Świątoniewskiego – za oprawę 
akustyczną, Strzegomskiego 
Centrum Kultury – za wypoży-
czenie sceny, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Jaroszowie – za 
użyczenie oświetlenia, a  także 
do ks. Marka Krysiaka – za po-
moc przy nagłośnieniu. Dzię-
kujemy wszystkim za obecność! 
– podkreśla Błażej Kołodziej, 
lider Związku Strzeleckiego. 

red

Świętowali w Olszanach

Koncert patriotyczny 
„Niepodległość”

Uroczystość swoją obecnością 
zaszczycił burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta, przewod-
niczący Rady Miejskiej – Tomasz 

Marczak, przewodniczący Rady 
Parafialnej Stanisław Baka z mał-
żonką oraz radny Rady Miejskiej 
– Piotr Szmidt z małżonką. 

Spotkanie seniorów rozpoczę-
ła sołtys Stanowic Zdzisława 
Dmytrarz dedykując seniorom 
– i  nie tylko – napisany prze 

siebie wiersz. Głos zabrali także 
zaproszeni goście, składając gra-
tulacje oraz życzenia wszystkim 
uczestnikom zabawy. Burmistrz 
oraz przewodniczący RM wrę-
czyli prezent Radzie Sołeckiej. 
Drobne upominki od sołtys 
i  radnego otrzymali Danuta 
Szwed oraz Tadeusz leśnicki.

red

Bal Seniora w Stanowicach za nami
Wszyscy doskonale się bawili na parkiecie i już czekają na przyszłoroczną imprezę

Mieszkańcy Stanowic 
dziękują sołtys oraz 
Radzie Sołeckiej za 
zorganizowanie tak 
wspaniałej zabawy.

XXV Bal Seniora, który odbył się w sobotę 13 listopada w świetlicy wiejskiej w Stanowicach, zaliczyć można do bar-
dzo udanych. 

W uroczystości uczestniczyła delegacja Szkoły Podsta-
wowej w Olszanach: dyrektor Iwona Gołębiowska, 
opiekun pocztu sztandarowego – jakub janowicz 
wraz z  uczniami, sołtys Stanisława Górska wraz 
z  przedstawicielami Rady Sołeckiej oraz przedsta-
wiciele OSP Olszany, ZF „Olszaniacy”, Koła Gospodyń 
Wiejskich „Olszanianki” oraz klubu sportowego LKS 
„Huragan” Olszany.

Budowa ścieżki została w  dużej części sfinansowana 
z wydzielonego w budżecie gminy funduszu sołeckie-
go przeznaczonego dla wsi Rogoźnica. 
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w Y N I K I  P I Ł K A R S K I E
IV lIga PIłkarska – wschód 

(AKS GrAnit StrzeGom S.A.))
klasa a – gruPa wałbrzych I 

(AKS ii StrzeGom, HerbApol StAnowice)
klasa b – gruPa wałbrzych I 

(HurAGAn olSzAny, SoKół KoStrzA, uniA JAroSzów)
kolejne mecze w sezonie:  
Orzeł ząbkowice Śląskie – aks 0:0
aks – Piast Żerniki (wrocław) 2:0
wks wierzbice – aks 3:0

kolejne mecze w sezonie:  
zieloni Mokrzeszów – aks II 3:1, aks II – górnik Nowe 
Miasto wałbrzych 0:1, zieloni Mrowiny – aks II 4:2, 
herbapol – czarni wałbrzych 1:0, herbapol – zagłębie 
wałbrzych 1:1, zdrój Jedlina zdrój – herbapol 5:0

kolejne mecze w sezonie:  
Orzeł witoszów – huragan Olszany 1:2
sokół kostrza – granit II roztoka 1:4
szczyt boguszów-gorce – unia Jaroszów 4:1

Poz. klub Mecze Punkty

1. lechia Dzierżoniów 15 45

2. polonia-Stal Świdnica 15 38

3. Słowianin wolibórz 15 29

4. barycz Sułów 15 28

5. polonia trzebnica 15 24

6. mKp wołów 15 22

7. Sokół marcinkowice 15 21

8. orzeł ząbkowice Śląskie 15 21

9. piast nowa ruda 15 20

10. GKS mirków/ Długołęka 15 16

11. bielawianka bielawa 15 16

12. pogoń oleśnica 15 14

13. aks granit strzegom s.a. 15 13

14. piast Żerniki (wrocław) 15 12

15. moto Jelcz oława 15 11

16. wKS wierzbice 15 10

Poz. klub Mecze Punkty

1. zdrój Jedlina zdrój 15 41

2. Górnik nowe miasto wałbrzych 15 41

3. włókniarz Głuszyca 15 32

4. zieloni mokrzeszów 15 29

5. iskra witków Śląski 15 27

6. KS walim 15 27

7. herbapol stanowice 15 26

8. Górnik boguszów-Gorce 15 21

9. czarni wałbrzych 15 16

10. aks II strzegom 15 15

11. Sudety Dziećmorowice 15 14

12. mKS ii Szczawno zdrój 15 14

13. błękitni owiesno 15 12

14. zagłębie wałbrzych 15 12

15. zieloni mrowiny 15 11

16. unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 15 9

Poz. klub Mecze Punkty

1. Kp mcK mieroszów 11 33

2. podgórze wałbrzych 11 25

3. orzeł witoszów 11 24

4. nysa Kłaczyna 11 21

5. Szczyt boguszów-Gorce 11 20

6. Granit ii roztoka 11 16

7. sokół kostrza 11 14

8. unia Jaroszów 11 13

9. huragan Olszany 11 9

10. płomień Dobromierz 11 6

11. zieloni ii mokrzeszów 11 5

12. Victoria ii Świebodzice 11 4

akTualNa TabEla:akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

W  imieniu organizatorów 
dziękujemy wszystkim darczyń-
com za przekazanie pieniędzy 
na ten szczytny cel. Dziękujemy 
również wszystkim instytucjom 
i  osobom zaangażowanym, 

w   t y m wo lon ta r iu sz om, 
w  sprawne przeprowadzenie 
tego pięknego przedsięwzięcia. 

Razem możemy więcej!

red

mieszkańcy gminy Strzegom kolejny raz otworzyli swoje serca i portfele pokazując, że los innych, a zwłaszcza dzieci, nie jest im obojętny 

Hala widowiskowo-sportowa oSiR w Strzegomiu była 14 li-
stopada areną „Festynu charytatywnego dla Marcelinki” – 
imprezy, podczas której mieszkańcy gminy Strzegom zbie-
rali środki finansowe dla chorej dziewczynki. W sumie udało 
się zgromadzić ok. 38 tys. zł. 

Z pomocą dla marcysi

Złote  meda l e  z doby l i : 
Wojciech Rasławski, Ga-
br iela  Gołębcz yk, Ar t ur 

Ratkowski, Jacek Tarkowski, 
Artur Tarkowski, Maja Gru-
szecka i olivia Piątek. 

Srebrne krążki wywalczy-
li: leopold Bartosik, Julia 
Jaworska, olivier Kubanek, 
l ena Sz apańska, Dor ian 
Matusiewicz, Maximilian 
Gnitecki, Norber t Tarka 
i Karol Górski.

Na trzecim miejscu uplaso-
wali się: Wojciech Karpeta, 
Paulina Borowiec, Natasza 
Zając i Julia Herbut.

Czwarte miejsce 
zajęli: Maja Woj-
ciechowska, Bar-
tosz Górski, Zofia 
Stelmach, Martyna 
Matkowska, Adam 
l emański, Mar-
cel Pilch i Klaudia 
Borowiec.

red

Dziękujemy za sportową postawę i godne reprezentowanie strzegomskiego klubu. Gratulujemy i czekamy na więcej

W niedzielę 7 listopada w Sobótce odbył się kolejny turniej w ra-
mach tzw. ,,Super ligi Judo”. W zawodach wystartowało ponad 
500 adeptów tej pięknej sztuki walki, w tym wielu przedstawi-
cieli sekcji judo AKS-u Strzegom. Na tatami naszych sportow-
ców wspierali trenerzy: Paweł lasota, Józef Smoter i Krzysz-
tof Poterała.

„Super Liga judo” w Sobótce
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Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach

40. rocznicy wprowadzenia

STANU WOJENNEGO w Polsce

13 grudnia 2021 r. – Strzegom
godz. 17:00 –  Bazylika pw. śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu –
  Msza Św. w intencji OJCZYZNY w 103. rocznicę
  odzyskania niepodległości oraz ofiar stanu wojennego,
  osób pokrzywdzonych i represjonowanych

godz. 18:00 – Spotkanie przy pomniku Św. Jana Pawła II –
  odśpiewanie Hymnu Państwowego, modlitwa,
  zapalenie zniczy

godz. 19:30 – „ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI” –
  zapalenie świec upamiętniających Ofiary stanu wojennego
  w oknach mieszkań i instytucji

Organizatorzy
Burmistrz Strzegomia, Działacze Solidarności

ZAPAL
ŚWIATŁO
WOLNOŚCI

13 grudnia
         19:30

Apelujemy o  podejmowanie 
niezwłocznych działań w każ-
dym przypadku wystąpienia 
w/w  czynników oddziaływu-
jących na obiekty budowlane. 
W  szczególności chodzi o  do 
sprawdzanie grubości pokrywy 
śnieżnej zalegającej na dachach 
obiektów budowlanych będących 
w państwa własności lub zarzą-
dzaniu oraz w razie konieczności, 
usuwania nadmiaru śniegu z da-
chu oraz zwisających sopli. 

Równocześnie zwracamy uwa-
gę, że usuwanie śniegu z dachów, 
szczególnie z dachów o dużych 
powierzchniach i wieloprzęsło-
wej lekkiej konstrukcji stalowej, 
winno odbywać się pod nadzo-
rem osób posiadających wiedzę 
techniczną w taki sposób, aby nie 
doszło do wystąpienia najnieko-
rzystniejszego układu obciążeń 
dla konstrukcji budynku.

Dodatkowo przypominamy 
o  konieczności zapewnienia 

odpowiednie j  wenty lac j i 
w  obiektach budowlanych, 
w  tym wentylacji nawiewno
-wywiewnej w pomieszczeniach 
z  urządzeniami ogrzewczymi, 
w celu zagwarantowania prawi-
dłowej pracy kotłów i prawidło-
wego użytkowania pomieszczeń 
z kotłami grzewczymi. 

Na podstawie komunikatu 
Powiatowy Inspektora 

Nadzoru Budowlanego 
w Świdnicy

Potencjalne zagrożenie występujące w okresie zimowym to nie tylko tlenek węgla

usuwaj śnieg na bieżąco
W  związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że właściciel lub zarząd-
ca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić – dochowując należytej staranności – bez-
pieczne użytkowanie obiektu. W  razie wystąpienia intensywnych opadów śniegu, należy go 
niezwłocznie usunąć. 

Profil zaufany to bezpłatne 
narzędzie, dzięki któremu moż-
na załatwić sprawy urzędowe 
bez wychodzenia z domu. Aby 
posiadać profil zaufany należy 
zarejestrować się na stronie 
internetowej www.pz.gov.pl, 
następnie udać się do urzędu 
z  aktualnym dowodem osobi-
stym w celu jego potwierdzenia. 

Chcąc załatwić sprawy urzę-
dowe za pośrednictwem inter-
netu należy wypełnić oświad-
czenie na stronie internetowej 
www.eurzad.strzegom.pl. 

Posiadając profil zaufany, 
możesz prowadzić korespon-
dencję z  urzędem w  formie 

elektronicznej oraz korzystać 
z dedykowanych stron interne-
towych m.in. IKP – Interneto-
we Konto Pacjenta, CEIDG, 
mObywatel, PUE ZUS, e-De-
klaracje i inne. 

P r o f i l  z a u f a n y  m o ż -
na potwierdzić w  Urzędzie 
Miejskim w  Strzegomiu, 

w  Wydziale Obsługi Intere-
santów (parter pok. 15) – trwa 
to tylko kilka minut. 

Zachęcamy państwa do po-
siadania profilu zaufanego i ko-
rzystania z usług internetowych, 
tym bardziej w okresie trwającej 
epidemii COVID-19.

red

Załóż profil zaufany

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

Co Zrobić, Aby UNikNąć ZACZADZeNiA? 
● użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, 

zgodnie z instrukcją producenta,
● przeprowadzać regularne kontrole techniczne piecyków, kuchenek gazowych; sprawdzać 

szczelność i systematycznie czyścić przewody kominowe,
● wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy
 urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe zlecać osobom posiadającym
 odpowiednie kwalifikacje,
● w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzać poprawność działania wentylacji, 

ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

● systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru
 do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna 

przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
● często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki 

wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien.

JAk PomóC PrZy ZATrUCiU TleNkiem węGlA? 
● nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, 

oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem,

● natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy,
● wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia 

dla zdrowia osoby ratującej, zapewniając jej dopływ świeżego, czystego powietrza i jak 
najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy,

● wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP) lub zasięgnąć porady lekarskiej.

PAmięTAJmy! oD SToSowANiA Się Do PowyżSZyCh rAD może 
ZAleżeć NASZe żyCie orAZ żyCie NASZyCh bliSkiCh, A CZASAmi 

wySTArCZy JeDyNie oDrobiNA PrZeZorNośCi.

 Źródło: kPP świdnica

Aby uniknąć zaczadzenia, należy m.in. przeprowadzać regularne kontrole techniczne 

Zadbajmy o bezpieczeństwo
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