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Strzegom przeznaczy 1,5 mln zł na dokumentację projektową obwodnicy

Marzenia się spełniają

Ważna sesja
za nami

Data 4 listopada 2021 r. zostanie zapamiętana na długo! W tym dniu podpisano bowiem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z budową „Granitowej obwodnicy
Strzegomia”, w wyniku czego zostanie wyprowadzony transport górniczy z gminy Strzegom,
Dobromierz i Mściwojów.

ZUK do usług! 
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Polecamy ciekawą rozmowę z prezes Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Strzegomiu Martą Ziębą, która informuje m.in. o zadaniach, przed którymi stoi gminna spółka oraz o tym, jak pandemia
koronawirusa wpłynęła na wykonywanie codziennych obowiązków
przez pracowników. Szefowa strzegomskich komunalników porusza
również temat szeroko pojętej ekologii.

Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Strzegomiu,
która odbyła się 27 października, przedstawiono
m.in. informację z przebiegu
wykonania budżetu gminy
Strzegom oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej gminy Strzegom
za I półrocze 2021 roku. Co
było jeszcze przedmiotem
obrad?
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Zapraszamy do
nowego punktu

W spotkaniu informacyjnym
z regionalnymi i lokalnymi mediami uczestniczyli m.in.: Tymoteusz Myrda – członek zarządu województwa dolnośląskiego, Leszek Loch – dyrektor
Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei we Wrocławiu oraz
Marcelina Thai Van – członek
zarządu firmy PBW Inżynieria
Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Koszt wykonania projektu
wynosi ok. 3 mln zł. Warto
wspomnieć, że strzegomski
samorząd udzielił pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu w kwocie 1,5 mln zł,
drugie 1,5 mln zł dołożył Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. Wykonawcą
projektu będzie firma PBW Inżynieria Sp. z o.o. z Wrocławia.
Inżynierem kontraktu został
Marek Stojak.
Szacuje się, że nowa droga
będzie miała około 15 km

długości. Rozpocznie się przed
Niedaszowem, będzie przebiegać za Muzeum Gross Rosen,
w rejonie Stawisk dołączy do
dawnej krajowej 5 i zostanie poprowadzona do Stanowic. Droga będzie wykonana
w standardzie „G”, jako główna
droga wojewódzka. Dzięki niej
nie będzie trzeba przejeżdżać
przez Strzegom, aby dotrzeć
do nowych dróg ekspresowych.
– Słyszałem od burmistrza,
że budowa obwodnicy Strzegomia jest wielkim marzeniem
mieszkańców. Mam nadzieję, że podpisanie umowy na
projekt, a w przyszłości na
wykonawstwo, spowoduje, że
to marzenie się zrealizuje –
zaznacza Tymoteusz Myrda.
– Projektanci mają dwa lata
na przygotowanie projektu.
Wierzę, że uda im się przejść
wszystkie procedury administracyjne – w RDOŚ czy

w SKRÓCIE:

w Wodach Polskich i za dwa
lata będziemy mieli projekt
z pozwoleniem na budowę.
Wtedy będziemy mogli rozmawiać o rozpisaniu przetargu
na wykonawstwo – dodaje.
Swojej radości nie ukrywa
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. – Serdecznie
dziękuję w tym miejscu marszałkowi Tymoteuszowi Myrdzie za owocną współpracę
i konstruktywne działanie.
Dużo ciepłych słów należy się
również pozostałym członkom
zarządu województwa dolnośląskiego i radnym sejmiku
województwa dolnośląskiego
za wsparcie tej idei. Słowa
podziękowania kieruję również
na ręce dyrektora DSDiK we
Wrocławiu Leszka Locha za
świetne współdziałanie i odpowiedzialne decyzje – podkreśla burmistrz.
red

Gmina Strzegom od czerwca
tego roku prowadzi punkt
konsultacyjno–informacyjny
udzielający porad dotyczących Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Znajduje się on w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na parterze pok.
nr 12, tel. 74 856 05 11.
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Modernizacja kwatery żołnierzy  str. 4
Dzięki dofinansowaniu z 2 źródeł: ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis aktualnie dokonuje się remont
ścieżek oraz renowacja elementów kamiennych i metalowych
kwatery żołnierzy z I wojny światowej położonej na cmentarzu
komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu wraz z kształtowaniem zieleni oraz umieszczeniem tablic informacyjnych.

„Dwójka
najlepsza”

Tworzą ceramiczne piękności  str. 8
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu od
grudnia ub. roku mają możliwość tworzenia pięknych, nietuzinkowych dzieł z gliny. Glina jest tworzywem bardzo plastycznym, bezpiecznym i stosunkowo niedrogim. Daje szeroki
zakres możliwości pracy. Nie ma jednego szablonu na zajęcia
i jej wykorzystanie.

w SKRÓCIE:

Na terenie obiektów Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 27 października odbyły się Mistrzostwa Gminy
Strzegom Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza
Strzegomia w piłce nożnej.
W rywalizacji uczestniczyły drużyny ze wszystkich
szkół podstawowych z naszej
gminy.
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w SKRÓCIE:

Służby porządkowe Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w ostatnim
okresie sadziły kwiaty przy fontannie na ul. Świdnickiej, która jest
zlokalizowana w pobliżu estakady kolejowej i odnowionych murów
miejskich. Dodatkowo wykonywały niezbędne prace pielęgnacyjne, dzięki którym poprawiła się estetyka tego miejsca.

Regały na cmentarzach

Rowery znikną z krajobrazu
15 listopada kończy się 3-letnia umowa związana z funkcjonowaniem systemu rowerów miejskich w Strzegomiu. Ze względu
na małe zainteresowanie samych mieszkańców, jak i turystów,
jednośladami umowa nie będzie przedłużona na kolejne lata.
Taką decyzję podjęły władze samorządowe naszego miasta.

Dbają o zieleń

Na naszych cmentarzach ustawione zostały regały na narzędzia
oraz znicze do ponownego użytku. Pomysł – zrealizowany przez
strzegomską spółkę ZUK – sprawdził się na cmentarzu na
ul. Olszowej, zatem gmina zdecydowała się wyposażyć w regały
cmentarze w Rogoźnicy, Morawie i Tomkowicach oraz pozostałe
cmentarze w Strzegomiu.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

12 listopada 2021

Jubilaci, prowadząc przez 20 lat swojego życia „Mr Ed”, zapisali się w historii gastronomicznej działalności gospodarczej naszego miasta

Złote gody państwa Iwanickich
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 6 listopada odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
państwa Danuty i Edwarda Iwanickich. W uroczystościach wzięły udział władze Strzegomia.
50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego to jubileusz
niezwykły, wyjątkowy, to okazja do spojrzenia na minione
lata, dokonania podsumowań
i wzbudzenia refleksji nad
zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
Rocznica ta jest symbolem
wierności i miłości rodzinnej. To dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego, wzór i piękny
przykład do naśladowania.
Pa n i D a n u t a I w a n i c k a
(z domu Kogutowska) i pan
Edward Iwanicki poznali się
w 1969r. Po dwuletniej znajomości 5 czerwca 1971r. zawarli związek małżeński. W tym
czasie pani Danuta pracowała w Strzegomskim Zakładzie Kamienia Budowlanego,
w dziale księgowości. Pan
Edward pracował w zakładzie „Zremb” w Strzegomiu,
w dziale kontroli technicznej, technologii oraz dziale
konstrukcyjnym.
W 1972 r. urodził się pierwszy owoc tego związku – syn
Maciej, a w 1975 roku – córka
Anna. W 1984 r. państwo
Iwaniccy rozpoczęli pracę
w branży gastronomicznej,
prowadzili bar w Jaworzynie

Ś ląskiej, od 1990 r.
smażalnię w Strzegomiu,
a w 1995 r. powstał bar
„Mr Ed” przy ul. Dąbrowskiego, który prowadzili aż do
2015 r., chwilę później przechodząc na emeryturę. Prowadząc przez 20 lat swojego życia
„Mr Ed”, zapisali się w historii
gastronomicznej działalności
gospodarczej naszego miasta.
W swoim życiu starali się
dobrze wychować swoje dzieci, aby wyrosły na mądrych
i samodzielnych ludzi. Maciej
i Anna zdobyli wykształcenie wyższe i stanowią dumę
pani Danuty i pana Edwarda.
W międzyczasie do rodziny
dołączyli synowa Agnieszka
i zięć Marcin. Jubilaci doczekali się czwórki wnuków:
Bartosza , Filipa, Igora i Michała, z których również są
bardzo dumni.
50 lat to ogromny szmat czasu, który minął w oka mgnieniu. Z perspektywy czasu pan
Edward i pani Danuta patrzą
na ten czas z jednej strony jako
na lata ciężkiej pracy, z drugiej
zaś strony na cudowne lata ich
miłości, tworzenia rodziny,
spotkań towarzyskich oraz
podróży, zarówno po Polsce,
red
jak i po świecie.

z d j ę cie n u mer u

Zabytki bardziej
wyeksponowane

Program zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów

Profilaktyka 40 PLUS
Zachęcamy mieszkańców gminy Strzegom od 40. roku życia
do skorzystania z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program
„Profilaktyka 40 PLUS”. Placówką realizującą skierowania
w naszej gminie jest Diagnostyka sp. z o.o. ul. Świdnicka 18
w Strzegomiu.
Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS”
są badania profilaktyczne,
dzięki którym można wykryć
chorobę bardz o wcz eśnie
i uniknąć długotr wałego,
a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów
dedykowanych oddzielnie
dla kobiet i mężczyzn oraz
pakietu wspólnego.

Nowo wyremontowana basteja i historyczne mury w parku miejskim w pobliżu estakady
kolejowej zyskały ostatnio dodatkowe podświetlenie. Trzeba przyznać, że to unikalne w naszym mieście miejsce prezentuje się teraz fantastycznie! Nam nie pozostaje nic innego, jak
zachęcić państwa do jesiennych, wieczornych spacerów.
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ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:
• infolinii – w godzinach 8:00–
18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
• lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
Pakiet badań diagnostycznych Na podstawie ankiety zostaną
dla mężczyzn zawiera:
ocenione czynniki ryzyka.
1. morfologia krwi obwodowej
Świadczenia opieki zdrowotnej
odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całko- są udzielane na podstawie skiewitego albo kontrolny profil rowania w postaci elektronicznej
lipidowy;
wystawionego przez system.
3. stężenie glukozy we krwi;
Każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań dia4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi; gnostycznych w punkcie, który
realizuje program „Profilaktyka
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi
się do placówki z dowodem osowe krwi;
8. krew utajona w kale – me- bistym. Jednocześnie uprawnieni
todą immunochemiczną mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów,
(iFOBT);
9. PSA – antygen swoisty dla które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o restercza całkowity.
alizację programu pilotażowego.
Pakiet badań diagnostycznych
wspólny:
1. pomiar ciśnienia tętniczego;
Placówką realizującą
2. pomiar masy ciała, wzrostu,
obwodu w pasie oraz obliskierowania
czenie wskaźnika masy ciała
w naszej gminie jest
(BMI);
3. ocena miarowości rytmu serca
Diagnostyka sp. z o.o.
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego
we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną
(iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych
dla kobiet zawiera:
1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil
lipidowy;
Do programu pilotażowego
3. stężenie glukozy we krwi;
kwalifikują się osoby, które
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi; m.in. odpowiedzą na pytania

ul. Świdnicka 18
w Strzegomiu.
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Aktualności

Ważna sesja za nami
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię nt. wykonania budżetu gminy Strzegom

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która
odbyła się 27 października, przedstawiono m.in. informację
z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom
za I półrocze 2021 roku. Co było jeszcze przedmiotem obrad?
Dochody budżetowe za I półrocze 2021r. wykonane zostały
w wysokości 79 961 332,61 zł,
a wydatki w wysokości
66 344 957,26 zł. Powstała
zatem nadwyżka budżetowa
w kwocie 13 616 375,35 zł (przy
planowanym deficycie w wysokości – 18 928 752,05 zł).
Wykonane dochody bieżące są
wyższe od wydatków bieżących
o kwotę 11 878 847,39 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 17,26%, a ich
udział w wydatkach ogółem

stanowił 9,56%. Warto podkreślić, że pozytywną opinię
nt. wykonania budżetu wydał
Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Również pozytywną
opinię przedstawiła radna Stanisława Górska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM
w Strzegomiu. – W pierwszym
półroczu wskaźnik wykonania inwestycji nie jest może
zbyt duży, ale zdecydowaną
większość inwestycji oddajemy
w drugim półroczu, a zwłaszcza

w ostatnich miesiącach roku.
Cieszę się bardzo, że budżet
został zrealizowany w sposób
prawidłowy, tym bardziej, że
mieliśmy cały czas trudny okres
związany z pandemią koronawirusa – wyjaśniał burmistrz
Strzegomia Zbigniew Suchyta.
Radni podjęli uchwały ws.
zmian wieloletniej prognozy
finansowej gminy Strzegom
na lata 2021–2031 i ws. zmian
budżetu gminy Strzegom na
rok 2021. W związku z tym,
że strzegomski samorząd nie
zakupi 5 szt. autobusów na
potrzeby komunikacji gminnej,
środki te zostały przeznaczone
na remont świetlicy wiejskiej
w Rogoźnicy, remont kaplicy
cmentarnej na cmentarzu przy
ul. Olszowej w Strzegomiu,
a także remont domu pogrzebowego zlokalizowanego przy
wejściu na cmentarz od strony
ul. Olszowej, który jest własnością gminy i gdzie realizowane
są usługi cmentarne.
Przegłosowano m.in. uchwały: ws. wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia gminy
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w kontekście realizacji
zadania pn. „Utrzymanie koryt

cieków na terenie gminy Strzegom”; ws. określenia stawek
podatku od nieruchomości; ws.
utworzenia Zespołu Żłobków
w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 51; ws. przystąpienia
do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzegom, czy też ws. przyjęcia
„Programu współpracy gminy
Strzegom z organizacjami

Skąd opóźnienia na Dąbrowskiego?
W związku z kolizją z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej w ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu, których lokalizacja
po wykonaniu prac odkrywkowych różniła się z tą naniesioną na podkładach mapowych, zaszła konieczność przeanalizowania
możliwości budowy nowej kanalizacji deszczowej i rozwiązania kolizji. To zaważyło na tym, że nastąpiło opóźnienie i przerwanie robót budowlanych na tej jakże ważnej ulicy.

W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 8 listopada odbyło się spotkanie
władz miasta z przedsiębiorcami działającymi na ul. Dąbrowskiego.

W chwili obecnej projektant
dostarczył już niezbędne dokumenty umożliwiające wznowienie prac na budowie. Zgodnie
z ustaleniami z wykonawcą
prace zostały wznowione i będą
kontynuowane. Ze względu
na napotkane problemy na
budowie wykonawca wystąpi
o przedłużenie terminu zakończenia prac.

Przypomnijmy, że na ul. Dąbrowskiego obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, która
wprowadziła zakaz zatrzymywania się na całej ulicy. Niestosowanie się do znaków będzie skutkowało mandatem. Wykonawca
ma obowiązek zapewnienia
dojazdu do nieruchomości oraz
zapewnienia przejazdu służb
ratowniczych i porządkowych.

pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok ”.
Wyznaczono nowy termin
wyborów na sołtysa Jaroszowa

i członków Rady Sołeckiej,
które odbędą się 18 listopada
o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Jaroszowie.
red

Z dokładną treścią wszystkich uchwał podjętych przez
radnych można zapoznać się w programie eSesja, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem https://bip.strzegom.pl/public/.

„Szlachetna Paczka”
Już 13 listopada zostanie
otworzona baza rodzin Szlachetnej Paczki. Podobnie jak
w zeszłym roku kilkanaście
z nich pochodzi z regionu
strzegomskiego.
Od kilkunastu tygodni
wolontariusze dzielnie pracują, by móc odmienić los
najbardziej potrzebujących.
Zasady są proste – jeśli masz
dobre serce, siłę i chęci to
wystarczy, by uczynić czyjeś
święta najbardziej niezapomnianymi w całym ż yciu.
Już wkrótce pojawi się link
do strony, na której będzie

można poznać historie rodzin z naszego rejonu.
W razie pytań wolontariusze zachęcają do kontaktu poprzez Facebooka „Szlachetna
Paczka Gmina Strzegom”.
Więcej informacji: https://
www.szlachetnapaczka.pl/

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom O k i e m m i e j s k i e g o m o n i t o r i n g u
Od poniedziałku do piątku
W soboty
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
LISTOPAD 2021

• Wszystkich Świętych
19:00–22:00 • Podpisanie umowy ws. do14:00–20:00
kumentacji projektowej
9:00–20:00
„Granitowej obwodnic y
Strzegomia”.

Data dyżuru

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

do 13.11

Vademecum

ul. Rynek 44

tel. 74 855 52 06

14.11–20.11

Centrum

ul. Witosa 5

tel. 74 857 19 64

21.11–27.11

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74 632 38 28

Te 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
można oglądać za pośrednictwem
serwisu

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,
pod banerem projekty unijne)

28 października br. – pomimo
znaku zakazu 10t – kamery monitoringu zauważyły auto ciężarowe
wjeżdżające od ul. Świdnickiej do
Rynku. Później zostało zarejestrowane przez monitoring miejski na
ul. Boh. Getta i ul. Dolnej (cały
przejazd auta ciężarowego trasą
z zakazem B-18). Materiał został
zabezpieczony i przesłany policji
celem dalszego wykorzystania.
***
W nocy z 25 na 26 października br.
zabezpieczono zapis z monitoringu
miejskiego rejestrujący m.in. parking

przy ul. św. Tomasza, gdzie doszło
do kradzieży katalizatora. Sprawą
zajęła się strzegomska policja.
***
21 października br. w Rynku podczas rozładunku auta dostarczającego
towar do sklepu ABC doszło do kradzieży saszetki z zawartością (m.in.
dokumentami). Zapis z kamer został
zabezpieczony do dalszych czynności
wyjaśniających przez policję.
***
6 października br. na odcinku między parkiem kalistenicznym a Bazyliką Mniejszą doszło do pobicia.

Zapis z trzech pobliskich kamer został
zabezpieczony na polecenie policji
i przekazany w celu wyjaśnienia zajścia.
***
2 października br. w okolicach placu
zabaw (dzielnica Graby) nieznani
sprawcy dokonali kradzieży z wymuszeniem. Zapis z kamer został zabezpieczony na polecenie policji i przekazany w celu dalszego postępowania.
***
2 października br. dokonano kradzieży portfela. Zapis z kamer został
zabezpieczony na polecenie policji
i przekazany w celu dalszego wyjaśnienia.
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Ze względu na dofinansowanie projektu z dwóch źródeł inwestycja została podzielona na dwa zadania

Modernizacja kwatery żołnierzy
Trwa remont ścieżek oraz renowacja elementów kamiennych
i metalowych kwatery żołnierzy z I wojny światowej. Znajduje
się ona na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu. Ze względu na dofinansowanie projektu z dwóch źródeł inwestycja została podzielona na dwa zadania.

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice
i Gminy Strzegom” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

ZADANIE 2:
Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy
Strzegom
Projekt „Zpřístupnění
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
kamenných památek a paFUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
mětních míst města Hořice
a Gminy Strzegom / „UdoPoprawa infrastruktury kwatery
stępnienie kamiennych zabytżołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu
ków i miejsc pamięci miasta
komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - etap I
Hořice i gminy Strzegom”
DOFINANSOWANIE 135 000,00 zł
współfinansowany jest z e
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 369 000,00 zł
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ZADANIE 1:
ogrodzenia ozdobnego i ławek, oraz budż etu państwa z a
Poprawa infrastr uktur y a także kształtowanie zieleni pośrednictwem Euroregionu
kwatery żołnierzy z I wojny w obrębie kwatery.
Glacensis. Dofinansowanie
światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej
w Strzegomiu)
Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne w kraju” ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego
funduszu celowego w kwocie
135 tys. zł. Zostanie wykonany
remont nawierzchni ścieżek
i odtworzenie ich pierwotnego
układu oraz renowacja elementów metalowych i granitowych

w kwocie: 30.000,00 EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 1.764,70 EUR
Budżet Państwa.
W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane: pomnik z tablicą

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców

poszerzą drogę

Zrób zdjęcie, odpowiedz na 3 pytania z plakatu i wygraj atrakcyjne nagrody Kupili działkę,
Gdzie wyrzucić baterie? Co zrobić z niedziałającym telewizorem? Czy małe, stare radio możemy
wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane? A stare, zepsute zabawki, które nie mają już baterii?
Co zrobić z plastikowym zniczem? Gdzie wyrzucić starą szczoteczkę elektryczną do zębów? To kolejne pytania naszego codziennego życia. Spójrz w obiektyw i pokaż innym, że elektro-problem to
nie problem!
Weź udział w maratonie konkursów fotograficznych. Pokaż
nam, jak postępujesz z niepotrzebnym, zużytym sprzętem,
bateriami, akumulatorami. Skorzystaj z rozwieszonych w gminie żółto-czarnych skrzynek.
Posprzątaj swój garaż, piwnicę
i pozbądź się elektrośmieci
w odpowiedni sposób – odwiedź
miejscowy PSZOK, przekaż
w trakcie zbiórki odpadów lub
oddaj w sklepie przy zakupie
nowego sprzętu. A przy okazji…
podziel się tym z nami!
Zrób zdjęcie, odpowiedz na
3 pytania z plakatu i wygraj atrakcyjne nagrody!
Przeznaczony dla mieszkańców konkurs pt. „Baterie i elektroodpady” to drugi etap maratonu konkursów fotograficznych
organizowanych przez firmę
ENERIS i gminę Strzegom.
Jego celem jest zwrócenie uwagi na eko-zasady gospodarki
oraz zwiększenie świadomości
dotyczącej poprawnej segregacji
odpadów.
Nagrody otrzymają autorzy
3 najciekawszych zdjęć. Więcej
informacji na plakacie i w regulaminie na stronie www.eneris.pl.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać zdjęcie konkursowe na adres
konkurs@eneris.pl i odpowiedzieć na 3 pytania. Drugi etap maratonu konkursów
fotograficznych trwa do 19 listopada.

Gmina Strzegom – podpisując akt notarialny 4 listopada
– nabyła od Polskiego Związku
Działkowców nieruchomość
położoną w Strzegomiu przy
ul. Malinowej (oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1981/1)
o powierzchni 0,0057 ha.
Przedmiotowa działka, nieużytkowana przez PZD, przeznaczona jest na poszerzenie istniejącej drogi gminnej
ul. Malinowej.

pamiątkową, epitafia, tabliczki
porządkowe, a także zamontowane tablice informacyjne. Zakres prac obejmuje
m.in.: oczyszczanie, usunięcie
mchów, porostów, glonów, mikroorganizmów, wzmocnienie

i hydrofobizację, odnowienie
napisów, uzupełnienie brakujących elementów (pomnik,
epitafia, tabliczki porządkowe), a także dostawę i montaż tablic y informac y jnej
z QR kodem.
red

Jaka komunikacja publiczna?
W październiku mieszkańcy
gminy Strzegom mieli możliwość wypowiedzenia się nt.
funkcjonowania strzegomskiej komunikacji publicznej
za pomocą specjalnej platformy
prezentującej konsultacje społeczne, która znajduje się na
stronie www.strzegom.pl.
W sumie specjalną ankietę wypełniło 15 osób, w tym
9 mieszkańców Strzegomia
i 6 mieszkańców sołectw.
10 osób korzystało w ogóle
z komunikacji, a 5 nie. Najczęściej korzystano z linii: 0, 1
i 10. Przystankami, z których
najczęściej korzystali pasażerowie to: poczekalnia na ul. Leśnej, centrum handlowe przy
Al. Wojska Polskiego i ul. Olszowa. Mieszkańcy podróżowali
głównie w sprawach osobistych
i do pracy. Ankietowani w większości pochwalili przebieg linii
komunikacyjnych i lokalizację
przystanków. Więcej rozbieżności w odpowiedziach dot. częstotliwości kursowania autobusów
i godzin odjazdów.

A jakie uwagi pojawiały się
najczęściej? Godziny odjazdów powinny być tak ustalone,
żeby można było dojechać do
pracy na godz. 6:00 i godz.
7:00 rano, zarówno na wsi,
jak i w mieście; powinno być
więcej kursów do punktów
handlowych; brak autobusów
w godzinach popołudniowych;
autobusy powinny jeździć do
centrum (Rynku); za dużo jest
tras po bocznych uliczkach;
niezbyt dobre dostosowanie
do ludzi wracających pociągiem z pracy; niektóre linie są
zbędne (jeżdżą puste autobusy); powinien być dodatkowy
przystanek przy przedszkolu
na ul. Parkowej.
Uwagi mieszkańców zostały
przeanalizowane pod kątem
logistycznym i finansowym. Już
wkrótce okaże się, jakie zmiany
nastąpią w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie
gminy Strzegom. Do sprawy
zapewne niedługo wrócimy.
red
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…
w sprawach związanych z bezdomnymi zwierzętami zgodnie
z przepisami prawa. Szczegółowo temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzegom przedstawia uchwała nr 29/21 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
24 marca 2021 r. – dostępna na
stronie internetowej bip.strzegom.pl (zakładka Uchwały 2021).

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich problemów. Ceni dialog ze społeczeństwem, dlatego na stronie urzędu www.strzegom.pl jest możliwość zadania przez
mieszkańców pytań, na które szef gminy na bieżąco odpowiada. Poniżej publikujemy kolejne z nich:
Robert: Witam pana. Widzę, że
trudne pytania pozostawia pan
bez odpowiedzi bądź ich w ogóle
unika. Pytam po raz kolejny,
dlaczego gmina nie ma podpisanej żadnej umowy jak inne
miasta w powiecie dot. zabierania bezpańskich psów. Wiem, że
w godzinach urzędowania UM
pani ... po wielkich wymianach
zdań psa zabiera przez kogoś
tam. Po zamknięciu UM psy mogą
biegać swobodnie. Nie oczekuję tu
odpowiedzi, że proszę dzwonić na
policję, gdyż wiem, że policjanci
nie są od psów. Do nikogo nie
zadzwonią, ponieważ nikt nie
ma podpisanej umowy z urzędem.
Do siebie też nie zabiorą, bo nie
mogą, nie ma Straży Miejskiej.
Więc pytanie, do kogo dzwonić

w takim przypadku. Również
wyprzedzam pana odpowiedź, ze
schroniska też przyjmują, a nikt
takiego psa nie będzie przewoził
swoim samochodem. Na takie
rzeczy UM posiada finanse. Może
tym razem pan coś odpowie.
Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem AZYL
w Dzierżoniowie na wyłapywanie i przetrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt.
Gmina ma również podpisaną
umowę z lekarzem weterynarii
na opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt.
W godzinach popołudniowych
i w święta Komisariat Policji
w Strzegomiu przejmuje dyżur

by zamiast autostradą w kierunku Karpacza i Szklarskiej Poręby
– jechać S-35, co ma znacznie
odciążyć DK5, w tym Jaroszów.
Artur: Panie burmistrzu, bardzo mnie cieszy, że w Strzegomiu
mamy duże zainteresowanie
judo, tylko nie potrafię zrozumieć,
dlaczego tylko jeden klub jest
chwalony, a drugi jest pomijany
w informacjach gminnych. Dotyczy to Stowarzyszenia TATAMI.
AKS chwali się wynikami na
łamach lokalnej gazety, czy stronie urzędu, a przecież TATAMI
też zdobywa medale i promuje
Strzegom. Każdorazowo jest
wywieszany baner z logo stowarzyszenia, gdzie jest także nazwa
miasta i herb naszego Strzegomia,
i co najważniejsze, rodzice sami
pokrywają wszelkie koszty bez
pomocy Urzędu Miejskiego. Myślę że miasto powinno to docenić,
informując mieszkańców, że są
dwa kluby judo i obydwa mają
zasługi w promocji Strzegomia.
Pozdrawiam i liczę, że jednak
pomoże pan to zmienić.

Krzysztof: Dzień dobry, panie
burmistrzu. Moje pytanie dotyczy
budowy obwodnicy wsi Jaroszów.
Wiem, że temat istnieje już od
dawna, ale jest o tym jakoś cicho.
Czy jest szansa, że takowa obwodnica powstanie? Jeśli tak, to
kiedy? Myślę, że budowa takiej
obwodnicy byłaby rozsądnym
rozwiązaniem i zapewne wpłynęłaby bardzo mocno na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców.
W Jaroszowie dochodzi często
do wypadków (o ostatnim nieszczęśliwym potrąceniu kobiety
było bardzo głośno), do tego jest
sporo kolizji drogowych. Martwi
mnie też sznur samochodów,
szczególnie w piątek i niedzielę
W odróżnieniu od sekcji judo
popołudniu, kiedy to turyści jadą AKS-u Strzegom, TATAMI nie
i powracają z gór. Bardzo proszę wysyła w ostatnim okresie do
o rzetelną odpowiedź.
Urzędu Miejskiego informacji
o wynikach swoich zawodników.
Moim zdaniem nadzieja jest Jeżeli takie informacje otrzymanikła. Bardzo zaawansowany my, z pewnością chętnie zamiejest projekt budowy S35, który ścimy je w naszych mediach.
z Wrocławia będzie przebiegał
Maciek: Panie Burmistrzu, jak
na wysokości Świdnicy. W okolicach Olszan przejdzie przez długo zamierza pan finansować
naszą gminę, by włączyć się do narkomanię i patologię w naszym
S3. Taki jest pomysł i realizacja, mieście? Jak długo będzie pan

Obiekt stanowiłby odpowiednią oprawę dla strzegomskich imprez

mówił, że nic nie da się z tym
zrobić? Tyle młodych rodzin szuka dla siebie mieszkania, a pan
woli sponsorować mieszkanie
narkomanom, którzy zajmują
bezprawnie lokal i od lat nie opłacają czynszu ani rachunków za
media. Do ogrzewania używają
prowizorycznego pieca, w którym
palą meblami i śmieciami (…).
Gmina podjęła kroki zmierzające do odzyskania lokalu mieszkalnego, o którym pan pisze.
Niestety, z uwagi na zapisy „ustawy covidowej” z marca 2020 r.
w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii nie wykonuje
się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu
mieszkalnego. Oznacza to tyle,
że eksmisja w czasie pandemii,
z nielicznymi wyjątkami, jest
niemożliwa. Ograniczenia eksmisji nie obowiązują, jeśli powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie,
rażące i uporczywe wykraczanie
przeciwko porządkowi domowemu, zajęcie lokalu bez tytułu
prawnego lub też uciążliwe
zachowanie uniemożliwiające
normalne korzystanie z innych
lokali mieszkalnych w budynku.
W październiku 2019 r. gmina
wystąpiła z zapytaniem na policję w sprawie osób zamieszkujących w przedmiotowym lokalu.
W odpowiedzi otrzymaliśmy
informację, że na przestrzeni
ostatnich 4 lat policja odnotowała 2 interwencje, z czego
w jednym przypadku nie została

potwierdzona jej zasadność,
a drugi raz dotyczył kradzieży
prądu. Jednocześnie policja poinformowała, że do Komisariatu
Policji w Strzegomiu nie wpływały żadne skargi od mieszkańców bloku, które miałyby
dotyczyć zachowania osób przebywających w przedmiotowym
mieszkaniu. W grudniu 2019 r.
pracownicy Urzędu Miejskiego
przeprowadzili kontrole w lokalu i nie ujawniono żadnych
nieprawidłowości. W styczniu
2021 r. wpłynęła skarga mieszkańca budynku na zachowanie
użytkowników przedmiotowego lokalu, w związku z czym
zostało wystosowane do nich
pismo upominające, wzywające
do przestrzegania porządku
domowego. Od tego czasu nie
było zgłoszeń o niewłaściwym
korzystaniu z lokalu, w związku
z powyższym brak jest dowodów na uporczywe wykraczanie
przeciwko porządkowi domowemu. Dodatkowo informuję
pana, że w przypadku powzięcia informacji o procederze
przestępczym powinien pan
złożyć zawiadomienie na policję, która w uzasadnionym
przypadku może rozpatrywać
takie sprawy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
Potwierdzone przez policję
zgłoszenia o istniejących nieprawidłowościach w korzystaniu z lokalu (np. zakłócanie
porządku, awantury, libacje alkoholowe) mogą posłużyć jako
dowody w ewentualnej sprawie
o eksmisję z lokalu.

Tym razem goście przyjechali bez mundurów. Zobaczyli wiele ciekawostek

Opolscy żołnierze w Strzegomiu

Studenci zaprojektują amfiteatr

W naszym mieście 6 listopada gościli studenci, wraz z opiekunami, którzy wezmą udział w kon- W sobotę 6 listopada żołnierze 10. Brygady Logistycznej z Opola i członkowie ich rodzin mieli
kursie studenckim na opracowanie koncepcji terenu usług kultury z muszlą koncertową przy okazję zwiedzić „Granitowe Serce Polski”.
Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu.
Amfiteatr stałby na wolnym
powietrzu – pod zabytkowym
platanem. Widownia liczyłaby
ok. 300 osób. Obiekt stanowiłby odpowiednią oprawę
dla imprez organizowanych

przez gminę Strzegom: m.in.
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, Święta Granitu
Strzegomskiego czy Festiwalu
Muzyki Klasycznej „Strzegom
A Cappella”.

Gmina Strzegom zamierza wykorzystać nagrodzoną
pracę jako koncepcję studialną do dalszych opracowań
projektowych.
red

Goście obejrzeli m.in. Centrum Aktywności Społecznej
„Karmel” oraz nasz największy
skarb, czyli Bazylikę Mniejszą
w Strzegomiu. Organizatorem

wyjazdu był Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego
w Opolu.
Władze Strzegomia dziękują żołnierzom 10. Brygady

Logistycznej z Opola na czele
z dowódcą gen. bryg. Maciejem Siudakiem za wspaniałą
współpracę.

red

Opolskich żołnierzy mogliśmy zobaczyć podczas czwartkowych uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości (11.11).
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Spółka ZUK ma wiele planów i kilka inwestycji na horyzoncie. Bardzo zaawansowane są projekty przebudowy systemu ciepłowniczego

Nasz ZUK do usług
Polecamy ciekawą rozmowę z prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu
Martą Ziębą, która informuje m.in. o zadaniach, przed którymi stoi gminna spółka oraz o tym,
jak pandemia koronawirusa wpłynęła na wykonywanie codziennych obowiązków przez pracowników. Szefowa strzegomskich komunalników porusza również temat szeroko pojętej ekologii.
– W zakres działalności strzegomskiej spółki ZUK wchodzi wiele różnych zadań. Proszę o przypomnienie tych najważniejszych?
– ZUK to służby komunalne,
zatem najważniejszym aspektem
działalności są zadania związane
z zaspokajaniem zbiorowych
potrzeb ludności – ma to swoje
podstawy w Akcie Założycielskim odwołującym się do zapisów art. 7 ustawy o samorządzie
gminnym, który definiuje katalog tych potrzeb. Nasze zadania
skupiają się w szczególności na
utrzymaniu czystości i porządku,
zieleni gminnej oraz prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów (PSZOK), a także
administrowaniu cmentarzami
komunalnymi. Świadczymy usługi
branży funeralnej, prowadzimy
zakład pogrzebowy oraz sklep
z akcesoriami. W naszym zakresie
są działania w zakresie gospodarki
nieruchomościami; całodobowy
dyżur dotyczący awarii w zasobie
mieszkań komunalnych, remonty,
budowa wiat śmietnikowych,
przeglądy budynków gminnych,
czy prowadzenie książek obiektów
budowlanych. Wspieramy utrzymanie infrastruktury miejskiej,
np. fontann. Dysponujemy autobusem, który służy szczególnie
do przewozu dzieci. Realizujemy prace związane z drogami,
organizacją ruchu drogowego,
usługami brukarskimi, drobnymi
remontami dróg oraz trudnym
działaniem, jakim jest zimowe
utrzymanie dróg gminnych, czyli
„Akcja Zima”. W zasobach spółki
jest kotłownia, która ogrzewa
największe strzegomskie osiedla,
szkołę, przedszkole i kryty basen. Patrząc na ogólny charakter
służb komunalnych, wymienione
obszary działalności wydają się
być spójne. „Mieszkańcy płacą za
działania, które mają odpowiadać
na ich potrzeby” – wychodzimy

z takiego właśnie założenia.
Wkładamy wiele wysiłku, by
z wykonywanych usług byli zadowoleni, a ich jakość przekładała się
na komfort życia. Katalog naszych
usług nie zamyka się w opisanych
obszarach. Jesteśmy świadomi,
że codzienna praca „komunalników” to również sfera porządku
publicznego i bezpieczeństwa
obywateli, a także edukacji ekologicznej, szczególnie w kwestiach
dotyczących gospodarki odpadami oraz promocji i zaangażowania
w lokalne wydarzenia. To także
nieustanna dyspozycyjność w sytuacjach kryzysowych.
– Jakie działania zostały
podjęte w związku z niedawnymi wichurami?
– W przypadku ostatnich wichur nasze działania skupiały się
na usuwaniu powalonych drzew
oraz nawisów, a także zintensyfikowanych pracach porządkowych
na cmentarzach komunalnych.
W sytuacjach kryzysowych stale
jesteśmy do dyspozycji burmistrza Strzegomia. Podejmujemy
się wszystkich zadań, które leżą
w naszych kompetencjach. Jesteśmy z tej służby dumni, dzięki
temu czujemy się potrzebni.
Bierzemy udział w akcjach usuwania skutków wichur i nawałnic, zabezpieczamy dachy,
udrażniamy drogi, usuwamy
powalone drzewa. Dysponujemy
oznakowaniem drogowym, zatem
jesteśmy w stanie pomóc w organizacji ruchu drogowego.
– Czy mieszkańcy korzystają
z PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbierania Odpadów
Komunalnych?
– Zdecydowanie tak. Gminny
PSZOK działa dla mieszkańców
– zainteresowanie jest duże. I co
nas cieszy, świadomość konieczności segregowania odpadów

również. To m.in. powód, dla
którego gmina zdecydowała się na
modernizację PSZOK-u. Jest już
projekt – teraz staramy się o środki
na dofinansowanie tej inwestycji. W planach mamy również
wprowadzenie elektronicznego
systemu obsługi PSZOK-u. Obserwujemy, że wypełnianie papierowej dokumentacji jest dla mieszkańców uciążliwe i czasochłonne.
Niestety przepisy nakładają na
nas obowiązek szczegółowej ewidencji i weryfikowania uprawnień
do korzystania z PSZOK-u; na
mieszkańców natomiast obowiązek okazywania dowodów osobistych i podpisywania stosownych
oświadczeń. Warto przypomnieć,
że sytuacje, w których pracownicy
PSZOK-u odmawiają przyjęcia
odpadów związane są z obowiązującym prawem – na PSZOK
nie ma możliwości przekazania odpadów zmieszanych oraz
przemysłowych, takich jak styropian, wełna mineralna czy papa.
Przyjmujemy wyłącznie odpady
zbierane selektywnie, wskazane
w katalogu odpadów jako komunalne. We wtorki PSZOK
czynny jest od 7:00 do 17:00;
w pozostałe dni robocze do 15:00.
Zapraszamy!
– W jaki sposób ZUK dba o ekologię i komfort życia mieszkańców?
– Jako zakład komunalny jesteśmy zdecydowanie współodpowiedzialni za realizowanie działań
ekologicznych i promowanie postaw ekologicznej odpowiedzialności. Na miarę naszych możliwości staramy się wspierać lokalne
działania. Sami jesteśmy też organizatorami akcji ekologicznych w placówkach oświatowych
i mediach społecznościowych. Od
2019r. zamiast wody butelkowej
pijemy w spółce strzegomską kranówkę z WIK Strzegom. 3 lipca
świętujemy „Międzynarodowy

dzień bez toreb foliowych”.W tym
roku klienci naszego parkingu
przy ul. Św. Anny otrzymali
bawełniane torby. Zachęcamy do
zakładania przydomowych kompostowników. Przygotowaliśmy
krótką instrukcję, jak poprawnie
segregować frakcję BIO pt.„Kompost – złoto ogrodników”. Jest ona
dostępna w wersji drukowanej
w PSZOK-u, a także na naszym
profilu facebookowym. Za nami
wspólna akcja ekologiczna z OSiR
Strzegom. Do państwa dyspozycji,
na obiektach sportowych w okresie letnim, ustawiliśmy pojemniki
na butelki PET. Przedszkolom,
które organizowały konkursy
dotyczące segregacji odpadów
ufundowaliśmy edukacyjne gry
planszowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się regały na znicze
z odzysku. Uczestnictwa w tych
projektach nie traktujemy jako
obowiązku. Cieszymy się z tego
i mamy jeszcze wiele pomysłów
do zrealizowania.

które znajdują się
na cmentarzach?
– Pomysł
podpowiedział
burmistrz
Zbigniew
Suchyta.
Zobaczył
taki regał
w jednym
z serwisów
internetowych. Pracownicy spółki wykonali prototyp, który
został ustawiony na cmentarzu przy ul. Olszowej. Radna
Dorota Kwaśnicka zawnioskowała o wyposażenie go w drobne
narzędzia porządkowe. Pomysł
został przyjęty z entuzjazmem,
zatem gmina sfinansowała takie
regały dla pozostałych 5 cmentarzy komunalnych. Na regały
trafiają naprawdę piękne znicze.
Zapraszamy do korzystania.
Prosimy także o odkładanie
– Jak nasze gminne nekropolie narzędzi na miejsce.
były przygotowane do Uroczystości
– Kaplica cmentarna i dom
Wszystkich Świętych?
– Przygotowanie cmentarzy pogrzebowy przy ul. Olszowej
do Uroczystości Wszystkich w Strzegomiu w końcu doczekają
Świętych to trudne zadanie, się tak potrzebnego remontu. Proszczególnie, że nasze nekropolie szę zdradzić więcej szczegółów…
– Remonty t ych dwóch
są w większości mocno zadrzewione. Zatem mierzymy się obiektów są w mojej ocenie
z dużą ilością odpadów BIO. Za bardzo istotne. Okolicznonami kilka tygodni wytężonych ści towarzyszące ceremoniom
prac porządkowych. Kulmina- pogrzebowym są niezwykle
cja działań koncentruje się tuż trudne i przepełnione emocjaprzed uroczystościami – wy- mi. Otoczenie, miejsce sprawozimy dziennie około 30 ton wowania ceremonii czy miejsce
odpadów. Kończymy pracę załatwiania formalności powinw nocy z 31.10 na 1.11, tak by no być godne i komfortowe.
mieszkańcy zastali cmentarze Cieszę się, że wnioski zyskały
w jak najlepszym porządku. poparcie burmistrza. OczywiChcemy godnie uczcić pamięć ście sama realizacja inwestycji
naszych bliskich. Są to działania niesie wiele wyzwań, choćby
wymagające dobrej logistyki organizacyjnych. Zmiana mieji sporych nakładów finansowych. sca sprawowania ceremonii oraz
Byłyby one praktycznie nie do zorganizowanie czasowego
zrealizowania, gdyby nie dobra biura cmentarzy to trudy, które
współpraca z gminą oraz firmą wkrótce podejmiemy. Na ten
Eneris, za co serdecznie dziękuję. remont czekaliśmy bardzo
– Skąd pomysł na półki do recy- długo, dlatego jesteśmy przeklingu i ponownego użytku zniczy, konani, że warto.

– Czy oprócz
tego planowane są jakieś inne
remonty?
– Mamy
wiele
planów
i kilka
inwestycji na horyzoncie.
Obecnie
bardzo zaawansowane są
projekty przebudowy systemu ciepłowniczego w Strzegomiu w oparciu o paliwo gazowe. Przed nami budowa
kotłowni oraz sieci ciepłowniczej.
Staramy się małymi krokami
modernizować bazę spółki. Inwestujemy w sprzęt i automatyzację zadań – to ważny element
rozwoju spółki. Czekamy na
opinię dla wniosku o zakup nowej
zamiatarki ulicznej. Pandemia
postawiła nas przed koniecznością modernizacji infrastruktury
informatycznej. Cała branża
komunalna stanęła na baczność,
zarówno w sferze świadczonych
usług, jak i zupełnie nowych
potrzeb, które determinowała.
Sprzęt, automatyzacja i bezpieczeństwo to wnioski, które wyciągnęliśmy z ostatnich miesięcy.
Mój największy strach dotyczył
zachorowań pracowników, zagrożenie utrzymania ciągłości
usług. Przypomnijmy, że służby
komunalne to oczyszczanie ulic
i koszy ulicznych, w naszym
przypadku także ciepłownictwo, gdyż jesteśmy właścicielem
miejskiej kotłowni. Oczywistym
jest, że tutaj nie ma możliwości
pracy zdalnej, czy zaniechania
usług, dlatego nasze inwestycje
uwzględniają trudne doświadczenia związane z pandemią. Mówimy o sobie: lokalni, niezawodni,
bezpieczni, tak chcielibyśmy być
postrzegani przez mieszkańców.
ZUK do usług!
– Dziękujemy za rozmowę.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła

Zapraszamy do punktu „Czyste Powietrze”
Gmina Strzegom od czerwca tego roku prowadzi punkt konsultacyjno–informacyjny udziela- 2) przeciętny miesięczny dojący porad dotyczących Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Znajduje się on w siechód na jednego członka
dzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na parterze pok. nr 12, tel. 74 856 05 11.
ich gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeGodziny pracy punktu kon- ciepła na paliwo stałe oraz za- budynku mieszkalnego jednoniu wydawanym zgodnie
sultacyjno-informacyjnego kup i montaż pompy ciepła typu rodzinnego lub wydzielonego
z art. 411 ust. 10g ustawy –
„Czyste Powietrze”:
powietrze-woda albo gruntowej w budynku jednorodzinnym
Prawo ochrony środowiska,
poniedziałek:
pompy ciepła do celów ogrze- lokalu mieszkalnego z wynie przekracza kwoty:
wania lub ogrzewania i ciepłej odrębnioną księgą wieczystą
8:00–13:00 (5 godzin)
a) 1400 zł w gospodarstwie
wody użytkowej (cwu), a także o dochodzie rocznym nieprześroda:
wieloosobowym,
na przedsięwzięcia związane kraczającym kwoty 100000 zł.
13:00–16:00 (3 godziny)
b) 1960 zł w gospodarstwie
z termomodernizacją budynku.
czwartek:
jednoosobowym.
W swoich założeniach pro- Beneficjenci uprawnieni
8:00–10:00 (2 godziny)
Formami
Celem programu jest poprawa gram umożliwia podwyższenie do podwyższonego poziomu
dofinansowania są:
jakości powietrza oraz zmniej- kwoty dofinansowania w przy- dofinansowania:
szenie emisji gazów cieplarnia- padku realizacji powyższych osoby fizyczne, które łącznie 1) dotacja;
nych poprzez wymianę źródeł przedsięwzięć wraz z monta- spełniają następujące warunki: 2) dotacja z przeznaczeniem
ciepła i poprawę efektywno- żem instalacji fotowoltaicznej. 1) są właścicielem/współwłana częściową spłatę kapitału
ści energetycznej budynków
ścicielem budynku mieszkredytu bankowego.
kalnego jednorodzinnego
mieszkalnych jednorodzinnych. Beneficjenci uprawnieni
lub wydzielonego w budyn- Maksymalna kwota
Program umożliwia otrzy- do podstawowego poziomu
manie dofinansowania na dofinansowania:
ku jednorodzinnym lokalu dofinansowania to:
przedsięwzięcia obejmujące de- osoby fizyczne będące właścimieszkalnego z wyodrębnio- 30 000 zł – dla podstawowego
montaż nieefektywnego źródła cielami/współwłaścicielami
ną księgą wieczystą;
poziomu dofinansowania

37 000 zł – dla podwyższonego
poziomu dofinansowania
Do zakresu działań punktu
konsultacyjno-informacyjnego należy:
1) udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie,
2) wsparcie wnioskodawców
w zakresie przygotowywania
wniosków o dofinansowanie,
w tym pod kątem spełnienia

wymagań określonych
w programie,
3) przyjmowanie wniosków
o dofinansowanie od wnioskodawcy i przekazywanie
ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
4) pomoc wnioskodawcom przy
rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku
o płatność oraz kompletowaniu
wymaganych załączników.
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Wernisaż wystawy „Nekropolie”

W tym wyjątkowym czasie strzegomianie wysłuchali wielu ponadczasowych utworów

Zaduszki Bluesowe
Piękna muzyka nie umiera nigdy! W czas zaduszny warto
o tym przypomnieć i do jesiennej nostalgii dosypać gitarowo
-harmonijkowej przyprawy. 30 października w Strzegomskim
Centrum Kultury odbyły się 4. Strzegomskie „Zaduszki
bluesowe”.

W Izbie Tradycji Ziemi
Strzegomskiej w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”
4 listopada miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Nekropolie”. Prelegentem był znany
strzegomianin Bazyli Maliniak, który opowiedział o polskich cmentarzach w USA
i Polsce, m.in. Narodowym

Na scenie wystąpili: ŚLAD,
Z Dzielni Chłopcy oraz Nocna Zmiana Bluesa w swoich
autorskich recitalach. Zespoły przypomniały również

„wielkich” polskiego bluesa,
których nie ma już z nami, ale
ich muzyka trwa przez kolejne
pokolenia: wzrusza, porywa
i inspiruje.

Cmentarzu w Arlington
i warszawskich Powązkach.
W otwarciu wystawy uczestniczyli mieszkańcy naszego
miasta, którzy wysłuchali ciekawych historii, szczególnie
związanych z pobytem Bazylego Maliniaka w Stanach
Zjednoczonych.
red

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia interesującej wystawy.

Zapraszamy do kontaktu: 746494405; 668404240, s.akcja@interia.eu; t.smaglowski@sck.strzegom.pl
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12 listopada 2021

Występujący oczarowali umiejętnościami interpretacji i gry na instrumentach

Poetycko w LO

Sukces Justyny Sitarek

W jesienny, październikowy wieczór (21.10) w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu odbył
się wieczorek poetycki pt. „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie”.
Kryterium wyboru utworów
było stwierdzenie: „co mi
w duszy gra”. Organizatorami tego wydarzenia byli
n a u c z yc i e l e ( Ewa Tutka,

Małgorzata Kucharska, Beata Suwart-Orzechowska,
Ewelina Doktor, Agnieszka
Rut i Jacek For nal) or az
uczniowie LO.

Na widowni zasiedli nauczyciele, uczniowie i członkowie
ich rodzin, a także mieszkańcy,
którzy są miłośnikami poezji.
Frekwencja zachwyciła. Po słowach wstępu dyrektora LO – Tomasza Marczaka licealiści, osoby
z widowni i nauczyciele przystąpili do prezentowania swoich
wyborów literackich i muzycznych. Występujący oczarowali

umiejętnościami interpretacji
i gry na instrumentach. Po skończonym występie wszyscy mogli
skorzystać z przygotowanego
przez Radę Rodziców poczęstunku – pysznych ciast, aromatycznej
kawy i herbaty.
Po tym wydarzeniu wszystkim
w pamięć zapadło wiele nowych,
pięknych utworów.

W auli III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
28 października odbył się koncert finałowy XVI Powiatowego Przeglądu Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się
zaczyna…”.
W przesłuchaniach wzięło
red udział 16 uczestników, którzy

rywalizowali w trzech kategoriach (szkoły podstawowe,
ponadpodstawowe i studia piosenki). W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężyła
uczennica LO w Strzegomiu
– Justyna Sitarek.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Akcję zrealizowano w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

Czytali na przerwie w „Dwójce”
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, 22 października, na wszystkich przerwach międzylekcyjnych odbyła
się II Międzynarodowa Edycja VI Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na Czytanie – Bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Akcja skierowana była do uczniów, nauczycieli i lokalnej społeczności szkolnej.

Wzięły w niej udział
644 osoby z całej szkoły. Dla
najmłodszych uczniów utworzono „Strefy czytania”, gdzie
czytali im starsi koledzy i nauczyciele. Niecodzienna impreza przyniosła dodatnie efekty.
Uczniowie, zainteresowani czytanymi książkami, wypożyczyli
je zaraz po akcji.
– Mamy nadzieję, że „Przerwa
na czytanie” będzie kontynuowana, przez co wzrośnie
czytelnictwo w naszej szkole.
Otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych odzewów, zarówno od
nauczycieli, jak i uczniów, że był
to fajny pomysł – podkreślali
organizatorzy wydarzenia.
Akcję zrealizowano w ramach Międz ynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych

oraz kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom”. Głównymi celami były: promocja czytelnictwa wśród dzieci

i młodzieży szkolnej, integracja
środowiska lokalnego, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie
jako atrakcyjną formę spędzania

wolnego czasu w szkole oraz
zachęcenie uczniów do sięgania
po książkę w każdej sytuacji
red
i w każdym miejscu.

Akcję „Przerwa na Czytanie” zorganizowano m.in. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie.

– Praca w glinie nie powinna być nastawiona na efekt, ale na samo działanie, czyli gniecenie, rozciąganie czy wciskanie – mówi Sabina Kubacka

Tworzą ceramiczne piękności
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu od grudnia ub. roku mają możliwość
tworzenia pięknych, nietuzinkowych dzieł z gliny. – Wielu uczestników czuje radość z samego obcowania z miękkim, poddającym się tworzywem – mówi Sabina Kubacka, kierownik WTZ Strzegom.
Glina jest tworzywem bardzo zakres możliwości pracy. Nie ma
– Praca w glinie nie powinna
plastycznym, bezpiecznym i sto- jednego szablonu na zajęcia i jej być nastawiona na efekt, ale na
sunkowo niedrogim. Daje szeroki wykorzystanie.
samo działanie, czyli gniecenie,
rozciąganie czy wciskanie. Zmiana kształtu bez celu i efektu daje
radość i satysfakcję uczestnikom
w samym kontakcie z gliną.
A efekty pracy widoczne są po
wyciągnięciu wypalonej gliny
z pieca – informuje Sabina Kubacka, kierownik WTZ Strzegom. – Kolejnym etapem, na
który czekają wszyscy uczestnicy,
jest szkliwienie wypalonych prac.
Nadając kolor danej pracy, nie
wiemy jak będzie ona wyglądała
po wypaleniu ze szkliwem. Jest to
tajemnica temperatury w piecu,

a dla nas wszystkich niespodzianka – dodaje.
Kształtowanie formy w rękach
to najprostsza forma modelowania. Polega na tym, że uczestnik
dostaje kawałeczek gliny do rąk
i metodą wyciskania, duszenia
palcami, zgniatania, rozciągania
itp. stara się „kulce” nadać pożądany kształt. Ta metoda jest
łatwa, przeznaczona jest dla osób,
które mają obie ręce sprawne na
tyle, że jedna ręka może pomóc
drugiej. Materiał z gliny nadaje
się również dla osób na wózkach,
bo można pracować biorąc mały
kawałeczek gliny na kolana.
W tej metodzie nie są potrzebne palce, nadgarstki. Instruktor ma mały odpad i względnie mały
żadne narzędzia – pracują dłonie, pod kontrolą ilość wydanej gliny, nieporządek na podłodze.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, które mają w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazanie do terapii zajęciowej. Celem warsztatu jest realizowanie
rehabilitacji społecznej i zawodowej wśród dorosłych osób niepełnosprawnych.
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Nasi wspaniali strażacy-ochotnicy cały czas dbają o nasze bezpieczeństwo, dlatego tak ważne jest, aby rozwijać ich potencjał ratunkowy i techniczny

Gospodarski objazd po remizach
W sobotę 6 listopada burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta i przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu – Tomasz Marczak odwiedzili wszystkie 10 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w naszej gminie pod kątem przeglądu wyposażenia i różnych potrzeb.
Niektóre z nich są zupełnie
nowe, kolejne gruntownie wyremontowane i wyposażone.
Ale są też takie, w których potrzebne są kolejne inwestycje.
Prz ykładem ostatnich
działań jest wybudowanie
od podstaw nowej remiz y
strażackiej w Tomkowicach,
na którą mieszkańcy tego
sołectwa czekali kilkadziesiąt lat. Warto wspomnieć,

że koszt inwestycji wyniósł
ok. 826 tys. zł, zaś dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych to kwota rzędu
287,7 tys. zł. W lutym 2020 r.
oddano do użytku Centrum
Aktywności i Integracji
Mieszkańców Wsi Jaroszów
– nowoczesny obiekt mieszczący m.in. strażnicę ochotniczej straży pożarnej. Pod nią

czekał wtedy nowy samochód
pożarniczy. Natomiast w październiku br. zaprezentowano
nowy wóz strażacki, na którego zakup OSP w Strzegomiu
otrzymała z zewnątrz dotację w wysokości 582 tys. zł.
Gmina dofinansowała kwotę
249 480 zł. Koszt zakupu pojazdu wyniósł ok. 831,5 tys. zł.
red

Tablica informacyjna w atrakcyjny sposób przedstawia niezwykle bogatą i ciekawą historię wsi

Mają wielkie serca

Tomkowice coraz piękniejsze
Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Tomkowice w ostatnim okresie dokonali renowacji tablic posadowionych na terenie ich sołectwa. Chodzi o dwa witacze informujące o uczestnictwie wsi w inicjatywie „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” oraz jednej tablicy informacyjnej.

Po raz kolejny wielkie serca
okazały dzieci i ich rodzice
oraz nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stanowicach, pomagając
podopiecznym Domu Dziecka
w Jaworze.
Zebrano sporo produktów
spożywczych – w tym słodyczy, a także trochę przyborów

Poprzednie tablice stanęły
jeszcze w 2009 r. (jako pierwsze w gminie) i wymagały
podjęcia natychmiastowych
działań naprawczych, ponieważ były wyblakłe, a treści
tam zawarte – niewidoczne.
Z inicjatywą poprawy wizerunku wystąpił lider lokalnej
plastycznych i plecaki. Naj- społeczności – sołtys Anmłodszym dostarczono gotowe drzej Szczepanik, a Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
posiłki w słoiczkach.
W zbiórkę włącz ył y się Tomkowice złożyło wniosek
także przedszkolaki w ramach swojej akcji „Mały wolontariat”. Oprócz żywności
pr z ekazał y własnoręcznie
zrobione serduszka.

w tegorocznym konkursie dla
organizacji pozarządowych
organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów
okazało się, że UMWD przyznał kwotę 4,5 tys. zł. Wkład
gotówkowy stowarzyszenia
wyniósł 500 zł. Dodajmy, że
poza zadaniem – w ramach
pracy społecznej mieszkańców – odnowiono konstrukcję

SOŁECTWO UCZESTNICZY W INICJATYWIE „ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”

tablic m.in. oczyszczono i pomalowano ramy.
Nowe tablice niewątpliwie
wpłynęły na poprawę wizerunku Tomkowic. Witacze witają
każdego, kto trafi do wsi, zaś tablica informacyjna w atrakcyjny
sposób przedstawia niezwykle

bogatą i ciekawą historię wsi,
w tym gminy Strzegom. Warto
dodać, że to kolejne działanie
tego sołectwa – w ostatnich
miesiącach realizowano na
terenie wsi projekt pn. „Poznaj
tomkowickie ptaki”.
TW

red

– Wszystkie dary zostały przekazane i sprawiły ogromną radość dzieciom przebywającym w Domu Dziecka.
Za włączenie się do akcji wszystkim bardzo serdecznie
dziękujemy. Pomagamy, bo warto! – informuje Piotr
Szmidt, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim programem artystycznym, w czasie którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią

Pasowanie w Przedszkolu św. Jadwigi w Morawie
W Przedszkolu św. Jadwigi
w Morawie 4 listopada odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka oraz
starszaka. Był to szczególny
dzień dla dzieci, zwłaszcza dla
tych, które we wrześniu po raz
pierwszy przekroczyły próg
przedszkola.
Uroczystość rozpoczęła się
krótkim programem artystycznym, w czasie którego dzieci
zaprezentowały swoje umie-

jętności, dając tym samym do- otrzymał książeczkę z dedy- w przedszkolu. Zwieńczeniem
wód, jak dużo już potrafią. Po kacją i życzeniami samych uroczystości była degustacja
występie „Biedronki” i „Żabki” radosnych chwil spędzonych tortu niespodzianki.
złożyły uroczyste ślubowanie
i obiecały być dzielnymi przedszkolakami. Następnie pani
dyrektor kładąc na ramieniu
każdego dziecka „magiczny
ołówek”, dokonała uroczystego
pasowania, nadając im miano
odpowiednio „Przedszkolaka”
i „Starszaka”.
Na pamiątkę tego ważnego
wydarzenia każdy przedszkolak To był dzień pełen wrażeń, który na długo pozostanie w pamięci dzieci.
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„Najlepszym zawodnikiem” bezapelacyjnie został wybrany Sebastian Wojciechowski z PSP Goczałków. Kto jeszcze został wyróżniony?

Piłkarze z „Dwójki” najlepsi
Na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 27 października odbyły się Mistrzostwa Gminy Strzegom Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Strzegomia
w piłce nożnej.
Przy pięknej, jesiennej pogodzie na boiska stawiły się
drużyny ze wszystkich szkół
podstawowych z naszej gminy. Strzegomska „D wójka”
i „Czwórka” wystawiły po dwa
zespoły. Do rozgrywek swoje
reprezentacje wystawiły następujące szkoły: PSP nr 2 (dwie

drużyny), PSP nr 3, PSP nr 4
(dwie drużyny), PSP Kostrza,
ZSP Jaroszów, SSP Rogoźnica,
PSP Goczałków, PSP Stanowice i PSP Olszany.
Jedenaście drużyn zostało
podzielonych na trzy grupy,
które rozgrywały swoje mecze
systemem „każdy z każdym”.

Zwycięzcy grup i jedna drużyna
z drugiego miejsca z najlepszym bilansem awansowały
do półfinałów. W pierwszym
półfinale szkoła z Goczałkowa
wygrała z PSP Kostrza 3:0,
w drugim półfinale PSP nr 2 (1)
pokonała ZSP Jaroszów 1:0.
W meczu o 3. miejsce ZSP
Jaroszów pokonał PSP Kostrza
1:0 i zajął najniższe miejsce
na podium turnieju. W wielkim finale Jakub Komorniczak z PSP 2 (1) strzelając

Wór medali judoków AKS-u
W Jordanowie 23 października odbyła się pierwsza edycja Super Ligi Judo. Jak zawsze, zawody
zgromadziły wielu miłośników judo. Ze strzegomskiej sekcji AKS-u Strzegom wystartowało
17 judoków, którzy przywieźli ze sobą wór medali.
Pierwsze miejsca zajęli: Wojciech Rasławski, Bartosz Górski, Julia Jaworska, Gabriella
Gołębczyk, Artur Ratkowski,
Jakub Golak i Olivia Piątek.

Drugie miejsca wywalczyli:
Leopold Bartosik, Olivier
Kubanek, Lena Szapańska,
Klaudia Borowiec, Dorian
Matusiewicz i Karol Górski.

Na trzecim podium stanęli:
Paulina Borowiec, Wojciech
Zontek i Julia Herbut. Tuż za
podium znalazł się Maximilian
Gnitecki.

klasycznego „hat tricka”, zapew- i dyplomy oraz podziękowania strzelca”, Anna Bernal-Staśnił swojej drużynie zwycięstwo dla wszystkich uczestników kiewicz z PSP 2 (1) wywalczyła
nad PSP Goczałków 3:0.
i organizatorów. Włodarz naszej tytuł „Najlepszego bramkarza”.
gminy wręczył także nagrody W konkurencji „Najlepszy zaOstateczna klasyfikacja
indywidualne. Wspomniany wodnik” bezapelacyjnie wyturnieju:
wcześniej Jakub Komorniczak grał Sebastian Wojciechowski
red
I miejsce – PSP nr 2
zdobył tytuł „Najlepszego z PSP Goczałków.
II miejsce – PSP Goczałków
III miejsce – ZSP Jaroszów
Po turnieju wszyscy udali się na poczęstunek. KiełIV miejsce – PSP Kostrza
Na zakończeniu turnieju bur- baski z grilla wybornie smakowały przy ciepłych i słomistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta wręczył wszystkim necznych promieniach polskiej złotej jesieni.
drużynom pamiątkowe puchary

Wsz ystkim zawodnikom
i trenerowi Pawłowi Lasocie
serdecznie gratulujemy!

Start w zawodach oraz wyjazd
mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy Strzegom oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – wschód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.))

Kolejne mecze w sezonie:
Sokół Marcinkowice – AKS	
AKS – Słowianin Wolibórz

Klasa B – grupa Wałbrzych I

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Kolejne mecze w sezonie:
Zdrój Jedlina Zdrój – AKS II
AKS II – Sudety Dziećmorowice
Herbapol – Błękitni Owiesno
Włókniarz Głuszyca – Herbapol
AKTUALNA TABELA:

5:4
2:3

AKTUALNA TABELA:

(Huragan Olszany, Sokół Kostrza, Unia Jaroszów)

Kolejne mecze w sezonie:
Szczyt Boguszów Gorce – Huragan 2:0, Huragan Olszany –
Zieloni II Mokrzeszów 1:1, Orzeł Witoszów – Sokół 1:0, Victoria II Świebodzice – Sokół 3:8, KP MCK Mieroszów – Unia 2:0,
Unia – Płomień Dobromierz 1:1
AKTUALNA TABELA:

8:0
4:1
3:1
6:2
Mecze

Punkty

1. Zdrój Jedlina Zdrój

12

32

31

2. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

12

32

12

22

3. Włókniarz Głuszyca

12

28

4. Słowianin Wolibórz

12

20

4. Iskra Witków Śląski

12

27

5. Piast Nowa Ruda

12

18

5. Herbapol Stanowice

12

22

12

20

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Lechia Dzierżoniów

12

36

2. Polonia-Stal Świdnica

12

3. Barycz Sułów

Poz. Klub

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. KP MCK Mieroszów

10

30

2. Podgórze Wałbrzych

10

24

3. Orzeł Witoszów

10

24

4. Nysa Kłaczyna

10

18

6. MKP Wołów

12

18

6. Zieloni Mokrzeszów

7. Polonia Trzebnica

12

18

7. KS Walim

12

18

5. Szczyt Boguszów-Gorce

10

17

8. Sokół Marcinkowice

12

18

8. Górnik Boguszów-Gorce

12

17

6. Sokół Kostrza

10

14

9. Orzeł Ząbkowice Śląskie

12

16

9. Czarni Wałbrzych

12

15
15

13

13

12

10

12

10. AKS II Strzegom

7. Granit II Roztoka

10. Pogoń Oleśnica
11. Bielawianka Bielawa

12

13

11. MKS II Szczawno Zdrój

12

13

8. Unia Jaroszów

10

13

12. GKS Mirków/ Długołęka

12

13

12. Sudety Dziećmorowice

12

10

9. Huragan Olszany

10

6

13. Piast Żerniki (Wrocław)

12

11

13. Zagłębie Wałbrzych

12

10

5

10

9

10

12

12

10. Płomień Dobromierz

14. Moto Jelcz Oława

14. Błękitni Owiesno

15. AKS Granit Strzegom S.A.

12

9

15. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice)

12

6

11. Zieloni II Mokrzeszów

10

5

16. WKS Wierzbice

12

7

16. Zieloni Mrowiny

12

5

12. Victoria II Świebodzice

10

4
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ogłoszenia
Ul. Brzegowa w Strzegomiu – lokal mieszkalny
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Przedmiotem przetargu jest lokal
mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 15,60 m² położony w budynku w Strzegomiu
przy ul. Brzegowej 31 wraz
z udziałem 493/10000 w częściach wspólnych budynku
oraz prawie własności gruntu działki nr 219, AM-22, Obr.
5 o powierzchni 0,1012 ha.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00031285/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i praw osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 M/U
zabudowa mieszkaniowa
z usługami. Obszar wymagający ochrony przed zalaniem.
Lokal mieszkalny nr 6 składa
się z jednego pokoju o pow.
15,60 m2. Cena wywoławcza
nieruchomości 17.000,00 zł
Wadium 1.700,00 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% c eny w y wo ł awczej
z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu
25.11.2021 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych,
lokal udostępniony będzie do
oglądania w dniu 17.11.2021 r.
w g o dz i n ac h o d 11:0 0 d o
11:15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
wadium, w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na
konto gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/
Str zegom nr rachunku: 97
1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22.11.2021 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków
na konto gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania
lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał pr zetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
przepadkowi. Nabywca ponosi
koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku

osób prawnych wymagany jest
aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika
przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem,
który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34,
II p. lub telefonicznie pod nr
74 85 60 543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegomwww.strzegom.pl. bip-przetargi.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Działka zabudowana w Jaroszowie – do rozbiórki
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunal ne gminy Strzegom. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę n r 3 6 2 /4 6 , A M -1, O b r.
Jaroszów o powierzchni
wg rejestru ewidencji gruntów 0, 2728 ha zabudowa na dwukondygnacyjnym budynkiem uż y tkow ym. Ze
w zględu na zł y stan tech n i c z ny b u d y n k u p r z e z n a c zo ny j e st o n d o r oz b i ó rki. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S / 0 0 0 4 5 811/1. Z g o d nie z miejsc ow ym planem
zagospodarowania pr ze strzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie Str ze gom uchwalonego uchwa łą Nr 84/16 Rady Miejskiej
w Str zegomiu z dnia 24
sierpnia 2016 r. pow yższa
n i e r u c h o m o ś ć oz n ac zo n a
jest w części symbolem
5 M W – tereny z abudow y
mieszkaniowej wielorodzinnej, w części granica te renu górniczego, w części
granica obszaru górnicze go. Cena wywoławcza nier uc h o m o ś c i 5 0.0 0 0,0 0 z ł.
Wadium – 5.000,00 zł. Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się
w dniu 25.11.2021 r. o godz.
10:3 0 w s i e d z i b i e U r z ę d u
M i e j s k i e g o w S t r ze g o m i u

– s a l a n r 2 9 . Wa r u n k i e m
p r z yst ą p i e ni a d o p r zet a rgu jest wp ł ata wadium na
konto Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.11.2021 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień
w p ł y w u ś r o d kó w n a ko n t o g m i ny S t r z e g o m) . D o wód wpłaty wadium należy
p r ze d ł o ż yć Ko m i s j i Pr ze targowej w dniu przetargu.
Wadium wp ł ac one pr zez
uczestnika, któr y w ygrał
przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia
odwo ł ania lub zamknięcia
przetargu. Nabywca ponosi
koszty związane z przeniesieniem prawa w ł asno śc i.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najp ó ź n i e j d o d n i a z awa r c i a
umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
pr zepadkowi. Osoby pr zystępujące do przetargu powinny posiadać dokument
potwierdzający tożsamość.
W pr zypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla
siedziby oferent a rejestr u
lub inny dokument urzędowy

określający status prawny
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji. W pr zypad ku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną,
w ymagane jest notarialnie
potwierdzone pełnomocnict wo. Pow yższe dokumenty
winny być okazane Komisji
Przetargowej bezpośrednio
pr zed rozpoczęciem pr ze targu. Umowa notarialna
może być zawar ta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 w r ze ś n i a 2 0 0 4 r o k u
w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r.
poz. 1490). Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospo darowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34,
II p. lub telefonicznie pod
n r 74 8 5 6 0 5 4 3 , p o n a d to infor mac ja o pr zet argu
umieszczona jest na stronie
internetowej Miasta i Gminy
Strzegom- www.strzegom.pl
bip-przetargi. Zastrzega się
prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej pr zyczyny,
przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

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

Zadbajmy o bezpieczeństwo

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 ogrzewania oraz wentylacji swojego mieszkania. Pamiętajmy także o regularnym przeprowadzaniu
kontroli technicznych przewodów kominowych, instalacji gazowych oraz pieców, które
służą nam do ogrzewania mieszkania. Zaleca się też instalowanie czujników czadu, które
sygnalizują zagrożenie.
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
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