
Czy chcesz być 
jak Rysiek? 
Nie płacisz za czynsz? Możesz 
mieć poważne kłopoty z wzię-
ciem kredytu czy podpisaniem 
umowy na abonament telefo-
nu czy telewizji. A zadłużenie 
z  tytułu czynszu za mienie 
komunalne w  naszej gmi-
nie nadal pozostaje bardzo 
wysokie. Jeśli masz kłopoty 
finansowe, nie chowaj głowy 
w piasek. Pracownicy urzędu 
zawsze chętnie pomogą zna-
leźć korzystne rozwiązania.
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Trzeba to jasno powiedzieć: 
tegoroczne inwestycje są re-
alizowane w  bardzo trudnym 
okresie. Nie dość, że pandemia 
koronawirusa dała się mocno 
we znaki nie tylko samorządom, 
ale również i przedsiębiorcom, 
to aktualna sytuacja związana 
z szalejącą inflacją i ogromnym 
wzrostem cen towarów i usług, 
nie ułatwia wszystkim zadania. 
Gmina – mimo tych różnych 
zawirowań – i tak daje radę, po-
zyskując wiele środków z fun-
duszy rządowych i unijnych, by 
odciążyć swój budżet. 

Dlaczego tak wolno?
Ile to jeszcze potrwa?

Chodz i  o  p r z ebudowę 
Al. Wojska Polskiego. W ostat-
nich dniach wykonawca – wy-
brany w drodze przetargu, gdzie 
przypomnijmy najważniejszym 
kryterium jest najniższa cena 
– przystąpił już do wylania as-
faltu i  już niedługo wróci tam 
obustronny ruch samochodów. 
Termin zakończenia inwestycji 
został przesunięty tak naprawdę 
tylko o dwa tygodnie i było to 
związane z brakiem podwyko-
nawców do wykonania robót 
bitumicznych. Burmistrz oso-
biście rozmawiał i  negocjował 
z firmą produkującą asfalt oraz 
z  wykonawcą, by przyspieszyć 
termin. Przebudowa Al. Woj-
ska Polskiego zostanie zakoń-
czona w  pierwszej dekadzie 
października. 

Ale betonoza! A gdzie jakaś 
roślinność, a gdzie ławki?
Wiele osób – szczególnie 
w  mediach społecznościo-
wych – krytykowało tempo 
modernizacji ul. Dąbrowskie-
go. Mieszkańcy nie do końca 
zdawali sobie sprawę ze skali 
różnych problemów, na które 
napotkał wykonawca – co cie-
kawe ten sam, co na Al. Wojska 
Polskiego. Terminy oddania 

drogi do użytku zmieniały się 
kilkukrotnie. Spowodowane 
to było m.in. kolizją zapro-
jektowanej kanalizacji desz-
czowej z pozostałymi sieciami 
oraz kłopotami wykonawcy 
z brakiem wykwalifikowanych 
podwykonawców układają-
cych kostkę granitową. Urząd 
Miejski w  Strzegomiu podjął 
decyzję o  naliczaniu kar fi-
nansowych za każdy dzień 
zwłoki. Krytyka odnosiła się 
również do braku jakiejkolwiek 
roślinności wzdłuż tej ulicy. – 
Pragnę uspokoić mieszkańców 
Strzegomia. Na wiosnę przy-
szłego roku na tej ulicy pojawi 
się roślinność, by nadać temu 
miejscu przyjazny i estetyczny 
wygląd. W tym momencie nie 
było sensu wydawać pieniędzy 
na jej zakup, bo przecież za 
chwilę będzie zimno i  nic by 
się nie utrzymało. Muszę też 
zaznaczyć, że na pewno nie 
posadzimy żadnych drzew, 
które nie będą rosły ze wzglę-
du na liczne podpiwniczenia 
– wyjaśnia burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta. – Na 
ul. Dąbrowskiego nie po-
stawimy też żadnych ławek. 

Mieszkańcy tej ulicy dosyć 
jasno się wypowiedzieli w  tej 
kwestii twierdząc, że przy 
nich gromadziły się osoby 
spożywające alkohol, nierzadko 
zakłócając ciszę i  spokój. Nie 
będziemy do tego już wra-
cać. Już niedługo wznowimy 
natomiast jednokierunkowy 
ruch samochodów – dodaje 
burmistrz. 

A może plac zabaw?
A czemu tak mało zieleni?
Ostatnim przykładem jest 
s t r z egomsk ie  podwórko, 
z loka l izowane  pomiędz y 
ul. Szkolną, ul. Dąbrowskiego 
i ul. Kościelną, które w ostat-
nim okresie przeszło dużą 
metamorfozę. Z  krajobrazu 
zniknęły szpecące komórki, 
błoto i  wielkie wysypiska 
śmieci. Mieszkańcy narzeka-
ją, że nie ma tam zbyt dużo 
roślinności, a urzędnicy prze-
konują, że jest jej więcej niż 
przed remontem. Niektórzy 
chcieliby tam jeszcze plac za-
baw, który jest przecież 50 m 
dalej, a obok niego znajduje się 
boisko otwarte w  godzinach 
popołudniowych. red

Krytyka jest wskazana, ale trzeba również wysłuchać drugą stronę

W ostatnim okresie pojawiły się głosy krytyki dotyczące opieszałości i sposobu realizacji nie-
których inwestycji. Mieszkańcy narzekali m.in. na zbyt długi okres przebudowy Al. Wojska Pol-
skiego i ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu.

w numerze:

nowy plac zabaw 
w Goczałkowie
Zakończyły się prace zwią-
zane z budową placu zabaw 
położonego przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej 
w  Goczałkowie. Plac bę-
dzie dostępny dla całej spo-
łeczności, również w  go-
dzinach popołudniowych. 
Wartość inwestycji wyniosła 
ok. 77 tys. zł, z czego poło-
wa została dofinansowana 
z  programu „Odnowa Wsi 
Dolnośląskiej”.
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Posprzątali 
swój świat
Uczniowie placówek oświa-
towych gminy Strzegom 
w  połowie września wzięli 
udział w  corocznej akcji 
„Sprzątanie Świata”. Upo-
rządkowane zostały ulice, 
parki, boiska i  inne obiekty 
rekreacyjne. Dzieci zostały 
zaopatrzone w rękawice oraz 
worki do selektywnej zbiór-
ki śmieci, które przekazał 
strzegomski samorząd.
 str. 4

Delegacja w składzie: zastępca burmistrza Strzegomia – Tomasz 
Marczak, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania – radny 
Paweł Durlik i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wyro-
bów z Kamienia – Bogusław Solima w dniach 22–24 września 
uczestniczyła w spotkaniu branżowo-edukacyjnym w niemieckim 
mieście Eichstaett. Czego dotyczył wyjazd? Jakie podjęto decyzje?

„XIX Spotkanie Religijno-Patriotyczne”, które odbyło się 
15 września w Jaroszowie i Rusku, poświęcone było tradycyjnie 
pamięci wszystkich poległych, a także żyjących jeszcze więźniów 
byłego obozu pracy. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: 
biskup świdnicki ks. Marek Mendyk oraz burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta.

Spotkanie w Bawarii  str. 2

20-lecie reTrO  str. 12

Piękna lekcja historii  str. 7

STrzeGOm
Gminne wiadomości

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 250; 30.09.2022 r. Następne wydanie: 14.10.2022 r. rok Xi iSSN 2299 – 579X. 

Czego chcą mieszkańcy, a nie może burmistrz? 

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Są pieniądze na dodatek węglowy

Święto przedszkolaków

uczniowie z Olszan w wambierzycach

Obchodzony corocznie 20 września „Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka” to święto wszystkich dzieci. Wesołe zabawy przy muzyce, 
smakołyki i  niespodzianki towarzyszyły im przez cały dzień. 
– Życzymy dużo zdrowia naszym kochanym przedszkolakom – 
podkreślają panie z naszych placówek oświatowych. 

Radni Rady Miejskiej w  Strzegomiu na nadzwyczajnej se-
sji (26.09) wprowadzili do budżetu gminy Strzegom kwotę 
2,142 mln zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku 
węglowego. Środki pochodzą z  Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Bez wprowadzenia tej kwoty do budżetu nie byłoby 
możliwe wypłacanie mieszkańcom naszej gminy dodatku węglowego.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza w Olszanach uczestniczyli w  tegorocznym festiwalu 
„Light For Life” w Wambierzycach. Tegoroczne hasło festiwa-
lu – „Pokój Wam”, wokół którego spotkało się wielu młodych, 
na długo pozostanie w sercach uczniów z Olszan. Opiekunem 
podczas wycieczki była katechetka Anna Borowiec.

„Śpiew to energia i życie, więc staramy się śpiewać z radością dla 
siebie i dla innych” – to przesłanie i motto zespołu wokalno-muzycz-
nego RETRO ze Strzegomia, który w sobotę 17 września obchodził 
20-lecie swojego powstania. Piękna uroczystość upamiętniająca tę 
ważną rocznicę odbyła się w  sali widowiskowej Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Po części oficjalnej miała miejsce biesiada.
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Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk (drugi od lewej) i jego dorad-
ca – Artur Fiołek (drugi z prawej) złożyli w środę 21 września wizytę gospodarską w Strze-
gomiu. Goście byli zainteresowani postępem inwestycji realizowanych dzięki wsparciu fi-
nansowemu z funduszy rządowych: m.in. modernizacji Fortu Gaj i budowy mieszkań na ul. 
Konopnickiej. – Dziękując za owocną wizytę, jeszcze raz chciałbym podziękować za wzo-
rową współpracę z administracją rządową, dzięki której cała gmina Strzegom może się tak 
harmonijnie rozwijać – podkreśla burmistrz Zbigniew Suchyta. 

michał dworczyk w Strzegomiu
Program „Moje Ciepło” jest 
odpowiedzią na aktualne po-
trzeby indywidualnych inwe-
storów (osób fizycznych), któ-
rzy starają się myśleć przyszło-
ściowo zarówno pod kątem 
ekologii, jak i ekonomii.

Organizatorem programu jest 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość wsparcia: 
od 30% – do 45% (w przypadku 
osób posiadających kartę dużej 
rodziny), 7 000 – 21 000 zł:
– pompa gruntowa
 = maks. 21 000 zł;
– pompa powietrzna
 (typu powietrze-powietrze 

w systemie centralnym)
 = maks. 7 000 zł;
– pompa powietrzna
 (typu powietrze-woda)
 = maks. 7.000 zł.

Kto może złożyć wniosek ? 
Osoby fizyczne – właściciele 
nowych domów jednorodzinnych.

Nowy budynek mieszkalny to 
budynek:
– w przypadku którego (w dniu 

ubiegania się o dofinansowanie 
z  NFOŚiGW) nie złożono 
zawiadomienia o zakończeniu 
budowy albo nie złożono wnio-
sku o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie domu;

– w odniesieniu do którego zło-
żono już zawiadomienie o za-
kończeniu budowy lub wniosek 
o pozwolenie na użytkowanie 
– pod warunkiem jednak, że 
nie nastąpiło to wcześniej niż 
1 stycznia 2021 r.

Na co można uzyskać 
wsparcie?
Zakup i montaż pompy ciepła 
(powietrznej, wodnej, gruntowej) 
w nowych domach jednorodzin-
nych o podwyższonym standar-
dzie energetycznym.

Pompa ciepła może być wy-
korzystywana albo do samego 
ogrzewania domu, albo w połą-
czeniu z  jednoczesnym zapew-
nianiem ciepłej wody użytkowej.

Współfinansowaniu inwestycji 
podlega:
– zakup/montaż gruntowych 

pomp ciepła – pompy cie-
pła grunt/woda, woda/woda 
z  osprzętem, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem ciepłej wody 
użytkowej z osprzętem;

– zakup/montaż pompy cie-
pła typu powietrze/powie-
trze (w  systemie centralnym 
obsługujący cały budynek) 
z osprzętem;

– zakup/montaż pompy cie-
pła typu powietrze/woda 
z  osprzętem, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem cwu z osprzętem.

Pieniądze na pompy ciepła
Kto może złożyć wniosek i na co można uzyskać wsparcie finansowe?

MIEJSCE BADAŃ: 
L ekarz  będzie  prz y jmo-
wać w  ambulansie fundacji 
przed Urzędem Miejskim 
w Strzegomiu. 

Badania są bezbolesne i bez-
pieczne. Czas potrzebny na 
badanie to ok. 15–18 minut. 

Po zakończeniu badań rodzice 
otrzymają wynik oraz w  razie 
konieczności poradę lekarską. 
W  czasie badań na pokładzie 
ambulansu obecni będą wo-
lontariusze Fundacji Ronalda 
McDonalda.

red

nIe nowotworom u dzieci
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ USG

Badania są bezbolesne i bezpieczne. Czas potrzebny na badania to około 15–18 minut.
Po zakończeniu badań Rodzice otrzymują wynik oraz w razie konieczności poradę lekarską.
W czasie badań na pokładzie ambulansu obecni są Wolontariusze Fundacji Ronalda McDonalda.

17 lat
badań w Polsce

NIE nowotworom u dzieciFundacja Ronalda McDonalda oraz gmina Strzegom zapra-
szają 8 października na profilaktyczne i  bezpłatne badania 
USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat zamieszkałe w gmi-
nie Strzegom.

Więcej szczegółów:
https://mojecieplo.gov.pl/

– Poziom uczestników konkursu był naprawdę bardzo wysoki, o czym wspominali członkowie jury – mówi józef Hernik, kierownik zF Kostrzanie

Zespół Folklorystyczny „Kostrzanie” 
25 września wziął udział w prestiżo-
wym XXVIII Regionalnym Przeglą-
dzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. 
prof. Adolfa Dygacza. W etapie fina-
łowym wzięło udział 61 wykonawców 
(zespoły, duety, soliści), łącznie 555 
uczestników.

Zespół Folklorystyczny „Kostrzanie” 
zajął 3. miejsce w kategorii: zespoły wo-
kalne i zespoły wokalno-instrumental-
ne, chóry w kategorii wiekowej – szkoły 
ponadpodstawowe, dorośli.

– Uważam to za naprawdę wielki 
sukces zespołu i potwierdzenie, że nasze 
działania artystyczne idą w dobrym kie-
runku. W naszej kategorii wykonawczej 
i wiekowej w drugim etapie konkursu 
wzięło udział aż 20 zespołów. Poziom 
uczestników tego etapu konkursu był 
naprawdę bardzo wysoki, o czym wspo-
minali członkowie jury – mówi Józef 
Hernik, kierownik ZF Kostrzanie. red

Sukces „Kostrzan”

Próby ZF „Kostrzanie” odbywają się w każdą środę o godz. 17:00 w siedzibie Strzegomskiego Centrum Kultury
(ul. I. J. Paderewskiego 36). Zajęcia są nieodpłatne. Zespół wokalnie prowadzą: Lisa i Łukasz Maciejewscy.

Badania są bezbolesne i bezpieczne, a czas potrzebny na badanie to około 15–18 minut
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku do 22:00
W soboty  do 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

PAŹDZIERNIK 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 1.10 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

2.10–8.10 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

9.10–15.10 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

•	 Spotkanie	Religijno-Patrio-
tyczne w Rusku

•	 20-lecie	zespołu	RETRO

nowości w TV Strzegom

(kanał YOUTUBE znajduje się
na stronie głównej,

pod banerem prOjEkTY UnijnE)
Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem. 

Telewizję internetową Strzegom
można oglądać

za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl

W ostatnich dniach trwały prace wykończeniowe – pomalowano 
m.in. oznakowanie poziome i postawiono oznakowanie pionowe. 
Jak zapewniają władze, wiosną przyszłego roku na tej ulicy pojawi 
się roślinność, by nadać temu miejscu estetyczny wygląd. Jest 
plan, by postawić tam donice. Na pewno nie będzie ławek, bo 
mieszkańcy ich nie chcą. red

wiosną przyszłego roku na tej ulicy pojawi się roślinność, by nadać temu miejscu estetyczny wygląd

Zakończyła się modernizacja jednej z  najważniejszych dróg 
w  samym centrum Strzegomia – ul. Dąbrowskiego. Mimo 
wielu problemów w  trakcie realizacji remontu, ulica w  koń-
cu zmieniła swoje oblicze. Już niedługo wróci tam ruch koło-
wy samochodów.

ulica dąbrowskiego przebudowana

Tym razem szkoda dotyczyła 
wyłącznie kontenera, niemniej 
są to okoliczności, w których 
zagrożone są także drzewa 
oraz pomniki.

Spłonął kontener
Wyrzucasz znicze do kontenera lub kosza? Sprawdź czy są zgaszone

Kolejny raz – tym razem 
8 września – doszło do poża-
ru kontenera zlokalizowane-
go na cmentarzu komunalnym 
na ul. Świdnickiej w Strzego-
miu. Sytuacje takie spowodo-
wane są wyrzucaniem do śmie-
ci tlących się zniczy. 

WYRZUCAJĄC WKŁADY I ZNICZE,
UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE TLI SIĘ JUŻ W NICH OGIEŃ.

SPŁONĄŁ KONTENER
NA STRZEGOMSKIM

CMENTARZU
PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ

Za gaszenie kontenera 
dziękujemy druhom OSP.

W  ostatnich dniach jedna 
z  pań, która przyjechała do 
naszej gminy z Ukrainy, posta-
nowiła podziękować za miłą, 
serdeczną i  profesjonalną ob-
sługę w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Przy okazji wrę-
czyła pracownikowi magistratu 
liścik i mały prezent.

Obok cytujemy fragment tre-
ści tej krótkiej korespondencji:

„Droga Pani, bardzo dziękuję 
za zwrócenie na mnie uwagi. 
Już kilka dni z  rzędu poma-
gacie mi w  założeniu prof ilu 
zaufanego. Miałam wiele obaw 
z tym związanych. Ale patrząc 
na Pani uśmiech i pogodę ducha, 
wiedziałam, że to się uda. Jestem 
bardzo wdzięczna za pomoc, 
cierpliwość i życzliwość”.

Piękny gest ukrainki
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Pracownicy Wydziału Win-
dykacji Należności Czynszo-
wych w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu podejmują wiele 
działań związanych z odzyska-
niem zaległości, m.in. poprzez 
wpisywanie dłużników do 
Krajowego Rejestru Długów.

Osoba, która zostanie zare-
jestrowana w  KRD napotka 
wiele utrudnień w życiu pry-
watnym. Zadłużony będzie 

miał ograniczony dostęp do 
wzięcia kredytów, pożyczek, 
a  nawet zakupów na raty. 
Nie będzie można zawrzeć 

umowy ubezpieczeniowej, 
abonamentowej (np. na telefon 
lub Internet).

red

W tym roku akcja organizowa-
na była pod hasłem „Wszystkie 
śmieci są nasze!”. Jej organiza-
torzy zachęcali do wspólnego 
sprzątania i  uświadomienia 
sobie, że tylko od nas zależy, 
czy nasza planeta stanie się jak 
zmięta, zniszczona kula papieru 
z wyblakłymi plamami, czy jed-
nak uda nam się chronić nasze 
środowisko naturalne przed 
czarną i ponurą wizją.

Przed akcją zostały przepro-
wadzone rozmówki na temat 
bezpieczeństwa w trakcie zbie-
rania śmieci. Dzieci zostały 
zaopatrzone w  rękawice oraz 
worki do selektywnej zbiórki 
śmieci, które przekazał strze-
gomski samorząd. Do akcji 
aktywnie włączyła się również 
spółka ZUK w  Strzegomiu 
Sp. z o.o. 

red

Czy chcesz być jak rysiek?

Posprzątali swój świat
Dzieci zostały zaopatrzone w rękawice oraz worki do selektywnej zbiórki śmieci, które przekazał strzegomski samorząd

Zadłużony będzie miał ograniczony dostęp do wzięcia kredytów, pożyczek, a nawet zakupów na raty. Nie będzie mógł też zawrzeć wielu umów

Zadłużenie z tytułu czynszu za mienie komunalne w naszej gminie nadal pozostaje w znacz-
nym stopniu wysokie. Dotyczy to zarówno mieszkań, jak i również nieruchomości takich jak 
garaże, komórki oraz ogródki.

Fot. w
w

w
.krd.pl (Krajow

y Rejestr D
ługów

)

Kampania przyczyniła się nie tylko do uprzątnięcia najbliższej okolicy, ale również do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów 
oraz kształtowania zachowań zmierzających do utrzymania w czystości swojego otoczenia.

Uczniowie placówek oświatowych gminy Strzegom w  poło-
wie września wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świa-
ta”. Uporządkowane zostały ulice, parki, boiska i inne obiek-
ty rekreacyjne.

Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
w Strzegomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 
w Strzegomiu

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie

Pamiętaj, że opłaca się płacić regularnie czynsz! A jeśli na-
stąpią jakiekolwiek trudności, pracownicy urzędu zawsze 
chętnie pomogą znaleźć korzystne rozwiązania.

Osiem słupów z oprawami Led zasilanych linią kablową powstało w kolejnej strzegomskiej wsi. Koszt tego zadania to 135 tys. zł

Zakończono prace związane z realizacją za-
dania „Wykonanie oświetlenia drogi gmin-
nej w Jaroszowie Dz. nr 412” realizowanego 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonaw-
cą robót była firma ESB ElEKTRo ze Świe-
bodzic. Koszt zadania wyniósł ok. 135 tys. zł. 

Tym razem w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
wybudowano oświetlenie ok. 280-metrowego 
odcinka drogi gminnej. Finalnie oświetlenie 
składa się z ośmiu słupów z oprawami LED 
zasilanych linią kablową. 

Dzięki montażowi oświetlenia poprawiło się nie 
tylko bezpieczeństwo, ale również estetyka wsi.

red

jest jaśniej w jaroszowie
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni dialog ze społe-
czeństwem, 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:

Adam: Witam. Panie burmi-
strzu, czy może pan spowodo-
wać, aby nasza policja częściej 
kontrolowała panów siedzą-
cych na ławkach i spożywają-
cych alkohol przy przystanku 
na Al. Wojska Polskiego (przy 
dawnym klubie ZREMB) oraz 
dalej przy ogrodzeniu ogro-
dów działkowych w  pobliżu 
wjazdu do słodowni? Kon-
trole, jak zaobserwowałem, 
wyglądają tak jak na ame-
rykańskich filmach. Policja 
się zbliża to alkohol znika 

w  torbach papierowych albo 
znikają panowie. Patrol prze-
jedzie, panowie się pojawiają 
i patrol mają gdzieś. A może, 
jak nie ma innego sposobu na 
tych gości, rozważyć cofnięcie 
pozwolenia na sprzedaż alko-
holu dla placówek handlowych 
z tego regionu? Skoro policja 
sobie nie radzi, to czemu nie?

W  dniu, kiedy odpowiadam 
na to pytanie (środa 28 wrze-
śnia – dop. red.) mam coroczne 
spotkanie z komendantem Ko-
misariatu Policji w  Strzego-
miu, dzielnicowymi, radnymi 
i  mieszkańcami. Pana pytanie 
odczytam publicznie. 

Michał: Dzień dobry, panie 
burmistrzu. Czy jest możli-
wość oświetlenia drogi między 
Międzyrzeczem a  ul. 3Maja? 
Głównie przy przejściu nad 
rzeką wieczorami jest bar-

dzo ciemno i  niebezpiecznie. 
Miałbym wielką prośbę – czy 
istnieje możliwość poinfor-
mowania kolei o poprawienie 
drogi, ponieważ kopali świa-
tłowód i zostawili pozapadane 
wykopy i kamienie, a na telefo-
ny prywatne nie reagują. Jest to 
jedyna droga dla osób z Mię-
dzyrzecza, aby pójść na pieszo. 
Nie każdy ma samochód.

Sprawę uporządkowania te-
renu przekażę do PKP. Oświe-
tlenie terenu nad rzeką jest 
niemożliwe, bo to nie jest nasz 
teren, tylko Wód Polskich. 

Joanna: Dzień dobry. Mam 
pytanie odnośnie zagospodaro-
wania skweru na Grabach (róg 
ul. Dolnej i Wałbrzyskiej). In-
stalacja z rur i siatek nikomu spe-
cjalnie nie służy – po co w ogóle 
taki wynalazek? Dzieciom bra-
kuje placu zabaw z prawdziwego 
zdarzenia, takiego np. jak jest na 
oSiR-ze. To, co tam stoi, jest 
dziwnym pomysłem na zago-
spodarowanie tak dużego terenu. 
Czy jest szansa, że nastąpi zmia-
na? Park w końcu wygląda pięk-
nie, ale ta metalowa konstrukcja 
to okropny pomysł.

Może pani nie służy. Ja z wnu-
kami tam przyjeżdżam i świet-
nie się bawią. Plac zabaw – jak 
to pani nazywa „z prawdziwego 
zdarzenia” – będzie za parę mie-
sięcy na ul. Konopnickiej. Przed 
aktualnie budowanymi budyn-
kami komunalnymi a ostatnim 
budynkiem na ul. Miodowej.

Jolka: Panie burmistrzu, 
bardzo proszę o  informację, 
w jaki sposób została ustalona 
kolejność wydawania laptopów 
z  grantu PPGR, bo ani po 
dacie złożenia wniosku, ani 
alfabetycznie. Rozmawiałam 
ze znajomymi, którzy złożyli 
wniosek później niż ja, a już ich 
dzieci cieszą się sprzętem, a ich 
nazwiska są na późniejsza literę 
alfabetu. Czyżby w  pierwszej 
kolejności laptopy otrzymali 
wszyscy znajomi i  urzędnicy, 
a  reszta niech sobie czeka? 
Druga sprawa – czy pana, jako 
człowieka, tym bardziej że na 
stanowisku, nie obowiązują 
jakieś zasady kultury osobistej? 
Byłam w  urzędzie i  czy nie 
wydaje się panu, że „uzewnętrz-
nianie” się na pół urzędu na 
pracownika jest raczej nie na 
miejscu? Gabinetu pan nie ma?

Nie było ustalonej kolejności. 
Decydowała data rozpatrzenia 
wniosku – i co ważne otrzymy-
wania kolejnych dostaw – a nie 
złożenia wniosku. Druga spra-
wa. Była to zwykła informacja 
dot. braku reakcji na sprawę, 
która w  tym dniu była reali-
zowana. Ani poufna, ani tajna. 
Szkoda, że nie zapytała się pani 
o  kolejność przekazywania 
komputerów, bo te osoby były 
obok pani, tylko pyta pani mnie. 

Mania: Jak długo trwa wery-
fikacja wniosków dotyczących 
grantów PPGR w  związku 
z  laptopami? W  jaki sposób 
beneficjenci dostaną decyzję?

Sprawa jest już załatwiona. 
Gmina rozpatrzyła 480 wnio-
sków i  pozytywnie zweryfiko-
wała 371. W  chwili obecnej 
trwa szybki, dodatkowy nabór. 

TERMINARZ:
• do końca września br. – trwa 

nabór;
• do końca października br. 

– rozpatrywanie wniosków 
(okres może zostać wydłu-
żony o  1–2 tygodnie w  za-
leżności od informacji spły-
wających z KOWR);

• w listopadzie br. – ogłoszenie 
w  bazie konkurencyjności 
(wybór wykonawcy);

• w grudniu br. – przekazanie 
sprzętu beneficjentom.

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

W   U r z ę d z i e  M i e j s k i m 
w  Strzegomiu 26 września 
odbyło się spotkanie w  spra-
wie możliwości rozwoju ener-
getyki opartej na źródłach od-
nawialnych na terenie gminy 
Strzegom, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 

zaspokojenia potrzeb gminy 
z  własnych źródeł. Temat 
przedstawił Paweł Łapacz 
z Dolnośląskiej Energii Odna-
wialnej sp. z o.o., koordynator 
Klastra Świdnicka Energia 
Odnawialna.

red

rozmawiali 
o źródłach odnawialnych

Delegacja w składzie: zastępca 
burmistrza Strzegomia – To-
masz Marczak, przewodniczący 
Komisji oświaty i Wychowania 
– radny Paweł Durlik i prezes 
ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Wyrobów z  Kamienia 
– Bogusław Solima w  dniach 
22–24 września uczestniczyła 
w spotkaniu branżowo-eduka-
cyjnym w niemieckim mieście 
Eichstaett. 

Ta bawarska miejscowość znana 
jest w  świecie z występowania 
licznych kamieniołomów wapie-
ni jurajskich, w których zacho-
wane są okazy skamieniałości. 
Od wielu lat Eichstaett współ-
pracuje ze strzegomską branżą 
kamieniarską, wymieniając się 
doświadczeniami i sprawdzony-
mi praktykami. 

W  programie tegorocznego 
pobytu w Niemczech znalazła 
się m.in. wizyta w nowoczesnej 
szkole (Staatliche Berufsschule), 
która została wybudowana dla 

potrzeb szkolenia w  zawodzie 
kamieniarza. Dyrektor szkoły – 
Wendelin Ferstl wyraził nadzieję 
na współpracę w kwestii szkoleń 
polskich uczniów i nauczycieli na 
nowoczesnych maszynach.

Aby lepiej poznać specyfikę 
lokalnej gospodarki opartej 

głównie na wydobyciu juraj-
skiego wapienia, delegacja 
odwiedziła firmę VeroSto-
ne. Jej właściciele otrzymali 
od Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Wyrobów z  Ka-
mienia certyfikat członka 
wspierającego. 

Ważnym punktem była rów-
nież wizyta w ratuszu, gdzie od-
było się spotkanie z burmistrzem 
Eichstaett – Arnulfem Neumay-
erem, podczas którego zadekla-
rowano współpracę w  kwestii 
wspierania branży kamieniarskiej 
oraz współpracę edukacyjną. 

Spotkanie w Bawarii
Eichstaett współpracuje ze strzegomską branżą kamieniarską i wymienia się doświadczeniami

Klaster Świdnicka Energia Odnawialna w dniach 13–14 
września był współorganizatorem konferencji dedykowanej 
samorządom powiatu świdnickiego zaangażowanym w bu-
dowanie bezpieczeństwa energetycznego.

Omówiono także warunki współpracy w  ramach prac nad 
strategią rozwoju klastra, która wyznaczać będzie kierunki 
transformacji dla regionu w  oparciu o  integrację na rzecz 
wspólnego dążenia do wzmocnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego zarówno jednostek publicznych, jak i lokalnych 
przedsiębiorców.
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– Ogromnie się cieszymy, że wspólnie z nami obchodzicie „Światowy Dzień Sybiraka”. To dla nas bardzo ważne, że pamiętacie o tym smutnym okresie w naszej historii.
Oby to już się nigdy nie powtórzyło – mówił Jerzy Orabczuk, zwracając się do uczestników spotkania, w tym do młodzieży szkolnej. 

– To dla nas bardzo ważne, że pamiętacie o tym smutnym okresie w naszej historii – mówił jerzy Orabczuk, prezes strzegomskiego koła Sybiraków

To była bardzo ważna da-
ta dla wszystkich Polaków. 
17 września obchodziliśmy 
83. rocznicę napaści Związ-
ku Radzieckiego na Polskę, 
w  konsekwencji czego roz-
poczęły się masowe depor-
tacje Polaków na wschód 
oraz „Światowy Dzień Sy-
biraka”. Strzegomskie ob-
chody tego święta odbyły 
się dzień wcześniej (16.09) 
przy Pomniku Bezimiennej 
Matki Sybiraczki na Skwe-
rze Sybiraków. 

W  gronie uczestników byli 
oczywiście Sybiracy na czele 
z  prezesem strzegomskiego 
koła i Honorowym Obywa-
telem Strzegomia – Jerzym 
orabczukiem, ich rodziny 
i przyjaciele, władze samorzą-
dowe Strzegomia, dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 
4 w Strzegomiu oraz człon-
kowie Związku Strzeleckiego 
Oddział Strzegom im. Orląt 
Lwowskich.

red

Światowy dzień Sybiraka

Projekt Strzegom - Hořice: Spojuje nás pohraničí / Strzegom - Hořice: łączy nas pogranicze
współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

MIĘDZY HOŘICAMI
A STRZEGOMIEM

MEZI HOŘICEMI
A STRZEGOMÍ

To jest projekt z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Republika Czeska-Polska.

Nazwa projektu:

STRZEGOM-HOŘICE: ŁĄCZY NAS POGRANICZE
STRZEGOM-HOŘICE: SPOJUJE NÁS POHRANIČÍ

Nazwa Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu:

Wartość projektu, w tym dofinansowanie z UE:

PARTNER WIODĄCY: GMINA STRZEGOM
PARTNER PROJEKTU: MĚSTO HOŘICE

Całkowita wartość projektu: 22 286,50 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 18 943,52 Euro

WySTaWa DoSTęPna W CenTrum akTyWnośCi SPołeCZnej „karmel” 
W STrZeGomiu Do PołoWy PaźDZiernika. 
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W czwartkowe przedpołudnie 
w  sali gimnastycznej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Ja-
roszowie przygotowano „VI sym-
pozjum popularno-naukowe”, 

poświęco-
n e  h i s t o -
r i i  O b o z u 
Pracy Więź-
niów w  Rusku. 

W  programie zapro-
szeni goście oraz 

najstarsza mło-
dzież ze szkół 
podstawowych 
z terenu gmi-
ny Strzegom 
wy s łuc ha l i 
oko l i czno-
ściowego refe-

ratu, montażu 
s ł o w n o - mu -

zycznego i  wy-
stąpienia Tadeusza 

Kazimierza Mroza 
– zastępcy przewodniczące-

go Zarządu Głównego Ruchu 
Wolnych Demokratów, a przede 
wszystkim byłego więźnia OPW 
w Rusku nt. wspomnień związa-
nych z pobytem w tym obozie.

Druga cześć uroczystości 
odbyła się w  Rusku, gdzie 
przy obelisku z  tablicą pa-
miątkową złożono okolicz-
nościowe wieńce i  kwiaty. 
Ks. Piotr Sipiorski, wika-
riusz ze Strzegomia, popro-
wadził modlitwę za Ojczyznę 

i  więźniów poległych w  sta-
linowskich i  nazistowskich 
łagrach i  obozach pracy. Po 

ceremonii złożenia okolicz-
nościowych wiązanek kwia-
tów i zniczy Tomasz Dziurla, 

prowadzący całą uroczystość 
w  Rusku, dokonał oficjalnego 
jej zakończenia. red

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią organizatorzy powrócili do wcześniejszej formuły celebrowania tych ważnych obchodów

„XIX Spotkanie Religijno-Patriotyczne”, które od-
było się 15 września w Jaroszowie i Rusku, po-
święcone było tradycyjnie pamięci wszystkich 
poległych, a także żyjących jeszcze więźniów 
byłego obozu pracy. Honorowy patronat nad 
uroczystością objęli: biskup świdnicki ks. 
Marek Mendyk oraz burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta.

Piękna lekcja historii

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich na jubileuszowe
 „XX Spotkanie Religijno-Patriotyczne” we wrześniu 2023 r. 

Co w kinie SCK?
„Pies w rozmiarze XXl” 
8 października – godz. 16:00
9 października – godz. 16:00

„Kryptonim Polska” 
8 października – godz. 18:00
9 października – godz. 18:00

„Guliwer” 
15 października 
– godz. 16:00
16 października 
– godz. 16:00

„Zołza” 
15 października 
– godz. 18:00
16 października 
– godz. 18:00

„King: Mój przyjaciel lew” 
22 października 
– godz. 16:00
23 października 
– godz. 16:00

„Medjugorje” 
22 października 
– godz. 18:00
23 października 
– godz. 18:00

„Kurozając i zagadka
Chomika Ciemności” 
28 października 
– godz. 16:00
30 października 
– godz. 16:00

„orzeł. ostatni patrol” 
28 października 
– godz. 18:00
30 października – godz. 18:00

Podajemy październikowy harmonogram kina Strzegomskiego Centrum Kultury. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.
pl fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

Bilety:
normalny 20 zł

ulgowy 18 zł
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Uczniowie wzięli udział w po-
kazach doświadczeń z  dzie-
dziny chemii i  fizyki. Mogli 
obserwować m.in.: właści-
wości materii w niskich tem-
peraturach, doświadczenia 

z magnetyzmu, optyki i proste 
reakcje chemiczne. Następnie 
uczestniczyli w dwóch wykła-
dach połączonych z pokazami. 
Pierwszą prelekcję przeprowa-
dził dr inż. Karol lemański 

pt. „Nanotechnologia – czym 
jest i  jak wpływa na nasze 
życie?”. Omówione zostało 
na nim pojęcie nanotechno-
logii, jej wpływ na rozwój 
współczesnej światowej nauki 

i technologii, a także jej wyko-
rzystanie w życiu codziennym, 
jakie nowe możliwości otwiera 
ta dziedzina nauki oraz w jaki 
sposób obserwacja przyrody 
może być inspirująca do two-
rzenia wynalazków.

„Jak wyhodować kryształ?” to 
tytuł drugiego wykładu prze-
platanego doświadczeniami. 
Przeprowadził go dr Michał 
Babij. Wysłuchanie go pozwo-
liło uczniom zrozumieć różnice 
między ciałami stałymi i krysz-
tałami oraz dowiedzieć się, jak 
„hoduje” się kryształy.

Po tych kilku godzinach 
wspólnego, intensywnego zdo-
bywania wiedzy, uczniowie 
nieco zmęczeni, ale za to pełni 
pozytywnych wrażeń, wrócili 
do domów.

red

uczniowie wzięli udział w pokazach doświadczeń z dziedziny chemii i fizyki oraz w wykładach

nasi na Festiwalu nauki
Myślicie, że nauka jest nud-
na? o  tym, że to nieprawda 
przekonali się uczniowie klas 
siódmych i ósmych z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 
2, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej w  Ko-
strzy. W środę 21 września po-
jechali wspólnie do Instytu-
tu Niskich Temperatur i  Ba-
dań Strukturalnych im. Wło-
dzimierza Trzebiatowskie-
go Polskiej Akademii Nauk 
we Wrocławiu. odbywały się 
tam wykłady w ramach 25. edy-
cji „Dolnośląskiego Festiwa-
lu Nauki”.

Nowy rok szkolny Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Ada-
ma Mickiewicza w Olszanach 
rozpoczęła wraz z Edukacyjną 
Siecią Antysmogową. ESA to 
program informacyjny na rzecz 
czystego powietrza realizowany 
przez Państwowy Instytut Ba-
dawczy NASK we współpracy 
z polskim alarmem smogowym. 

Szkoła w  Olszanach została 
wyposażona w miernik pomia-
rów pyłów PM2,5 służący do 
oznaczania jakości powietrza. 
Dane zebrane przez miernik są 
udostępniane przez Internet oraz 
prezentowane na wyświetlaczu 

szkoły. To umożliwia uczniom, 
nauczycielom i  społeczności 
lokalnej bieżące monitorowanie 
jakości powietrza i  adekwatne 
zaplanowanie aktywności w za-
leżności od stopnia zanieczysz-
czenia powietrza. A jeżeli wska-
zania są alarmujące – w miarę 
możliwości ograniczyć tego dnia 
przebywanie na zewnątrz.

ESA to projekt, który angażuje 
nauczycieli i  uczniów w walce 
o wspólną sprawę, jaką jest czyste 
powietrza. Wspólną, bo wszyscy 
potrzebujemy powietrza by żyć, 
zdrowo się rozwijać i realizować 
swoje pasje. 

Dzieci z  Publicznego Przed-
szkola nr 4 w  Strzegomiu 
w  ramach realizacji progra-
mu edukacyjnego „Bezpieczne 
Przedszkole” zapoznały się 
z zasadami ruchu drogowego. 

Przedszkolaki wiedzą już, jak 
dbać o  swoje bezpieczeństwo 
oraz jak unikać zagrożeń. 

– Podczas zajęć promowali-
śmy zdrowy i  bezpieczny styl 

życia, utrwaliliśmy wiadomości 
na temat zachowania bez-
pieczeństwa w  domu, na po-
dwórku, w  przedszkolu oraz 
zasady ruchu drogowego. Dzieci 
dowiedziały się również, co 
zrobić w razie wypadku i gdzie 
można otrzymać pomoc – in-
formują nauczyciele z PP nr 4 
w Strzegomiu. 

red

PSP w Olszanach w eSA

Bezpieczne przedszkole

Podczas tygodnia profilaktyki 
uczniowie oraz nauczyciele 
wykazali się swoją pomysłowo-
ścią i w ciekawy sposób przy-
czynili się do szerzenia wiedzy 
na temat dbania o  zdrowie 
własne i najbliższych. Ćwiczyli 
też umiejętności niezbędne do 
jego ochrony. 

W  związku z  organizacją 
akcji odbyło się w szkole wie-
le działań profilaktycznych. 
Jednym z  ważniejszych, skie-
rowanych do młodzieży, było 
spotkanie z  Pracownikami 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w  Świdnicy. Barbara 
Grobelna, starszy asystent ZP 

PSSE w  Świdnicy, wygłosiła 
prelekcję dotyczącą profilaktyki 
zdrowotnej i  efektów wcze-
snego zapobiegania chorobom 
zakaźnym. Uczniowie z zacie-
kawieniem i zainteresowaniem 

wysłuchali cennych i  bardzo 
praktycznych informacji.

Był to początek, prowadzonych 
w ciągu całego roku szkolnego, 
aktywnych działań upowszech-
niających zdrowy styl życia.

To dopiero początek aktywnych działań upowszechniających zdrowy styl życia w tej szkole

W  ramach utrwalenia zasad bezpiecznego poruszania się 
przedszkolaki wybrały się na wycieczkę w  okolice przed-
szkola na pobliskie skrzyżowania. Z dużą uwagą obserwo-
wały ruch uliczny, zachowanie pieszych i pojazdów. Zwraca-
ły uwagę na wybrane znaki drogowe. 

W  Publicznej Szkole im. Tadeusza Kościuszki z  oddziałami 
przedszkolnymi w Goczałkowie w dniach 12–16 września zo-
stała zorganizowana akcja pt. „Tydzień dla profilaktyki cho-
rób zakaźnych”. Przygotowała ją Małgorzata Kowalik. Patro-
nat nad kampanią objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki wspól-
nie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Tydzień dla profilaktyki
chorób zakaźnych

Poznali historię Strzegomia
Uczniowie klasy II i III z Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej 
w Kostrzy 26 września  wybrali 
się na wycieczkę do Strzego-
mia, aby poznać jego historię.

W  Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” czekał 

już przewodnik, Krzysztof 
Bartnicki, który oprowadził 
gości po Izbie Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej i  opowiedział 
o  budynku poklasztornym. 
Następnym punktem pro-
gramu był spacer po mieście, 

podczas którego przewodnik 
opowiedział wiele ciekawych 
historii. Na trasie zwiedzania 
znalazły się: Basteja i  mury 
obronne, Bazylika Mniejsza, 
Wieża Dziobowa i  Wieża 
Targowa oraz Pomnik Księż-

nej Anny. Młodzi kostrzanie 
spacerowali również alejkami 
parku miejskiego, a w drodze 
do znanej restauracji podzi-
wiali rzeźby z granitu.  Dzień 
spędzili bardzo aktywnie.

red
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Gminna  S pó łka  Wodna 
„Strzegom” w  Strzegomiu 
została powołana przez Urząd 
Miasta i  Gminy Strzegom 
w 1978 r. Posiada osobowość 
prawną i  działa w  oparciu 
o „Prawo Wodne” oraz statut 

zatwierdzony przez starostę 
powiatu świdnickiego. Zrzesza 
ponad 1000 członków tj. rolni-
ków indywidualnych, Rolnicze 
Spółdzielnie Produkcyjne 
oraz inne zakłady użytkujące 
grunty rolne. 

Celem spółki jest utrzymanie 
i eksploatacja urządzeń meliora-
cji szczegółowej tzn. rowów me-
lioracyjnych i sieci drenarskich. 

Podstawowy fundusz Spół-
ki Wodnej stanowią składki 
członkowskie zbierane od 
członków oraz pozyskiwane 
dotacje z  Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu i  Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Spółka nie działa w  celu 

osiągnięcia zysku. Wszystkie 
środki finansowe przeznaczane 
są na cele statutowe. 

Bardzo ważna dla spółki 
jest terminowa wpłata składek 
członkowskich przez członków. 
Terminowe wpłaty pozwalają 
zaplanować prace, które wy-
konuje jesienią.

Działalnością spółki od 2020 
roku kieruje zarząd w składzie:

                   przewodniczący 
– Andrzej 

Szczepanik
zastępca 

przewodniczącego 
– Zdzisław 

Kudyba
sekretarz 

– Anna Żywioł
członek 

– Bogumił 
Wieszewski

członek
– Jan Figurak

Kontrolę działal-
ności spółki doko-
nuje komisja rewi-
zyjna w składzie:
przewodniczący 

– Stanisława 
Górska
członek

– Monika Róg
członek

– Józef Wójcik

Cały zarząd i  ko-
misja rewizyjna 
działają społecznie, 

poświęcając swój prywatny czas. 
Pracownicy zawsze służą swoją 
wiedzą i doświadczeniem.

Na terenie gminy Strzegom 
znajduje się 38,605 km po-
toków oraz 20,875 km rzek. 
Drożne potoki i  rzeki odpo-
wiadają za powodzenie przy-
jętego przez zarząd programu 
odbudowy systemu melioracji 
szczegółowej. Od 2018 r. za-
rząd czyni starania w  sprawie 
pilnej konserwacji tych cieków. 
Organizuje spotkania i  wizje 
w terenie z pracownikami nowo 
powstałego Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Budowanie pozytyw-
nych relacji zaowocowało bar-
dzo dobrą współpracą PGW 
Wody Polskie z  Urzędem 
Miejskim w  Strzegomiu oraz 

spółką. PGW Wody Polskie 
przez ostatnie trzy lata zawiera 
porozumienie z  gminą, która 
dofinansowuje ich prace.

Wspomniany wcześniej pro-
gram odbudowy systemu me-
lioracji szczegółowej zarząd 
wdrożył w 2010 r. Co roku kon-
serwacji poddawane jest około 
15 km rowów i sieci drenarskich 
na obszarze 5ha, które zbierają 
wody z  setek ha gruntów rol-
nych. Niestety w 2022 r., przez 
wzrost cen usług, materiałów 
i  wynagrodzeń, zakres prac 
bardzo się zmniejszył.

Systematycznie wykonywa-
ne prace sprawiły, że Spółka 
Wodna jest przygotowana na 
odbiór wód z  bardzo obfitych 
opadów, które mają miejsce 
w tym roku.

Cały zarząd i komisja rewizyjna działają społecznie, poświęcając swój prywatny czas. Pracownicy zawsze służą swoją wiedzą i doświadczeniem

Spółka Wodna działa na terenie miasta i 22 wsi, mając pod opie-
ką 217 km rowów melioracyjnych, 5796 ha gruntów zmelioro-
wanych i 4891 ha gruntów niezmeliorowanych. Jakie są jej ce-
le i jak wygląda ich realizacja?

Czym zajmuje się Spółka wodna?

W  następnym wydaniu „Gminnych Wiadomości Strzegom” 
przedstawimy prace wykonywane przez Spółkę Wodną.

Zakończyły się prace zwią-
zane z budową placu zabaw 
położonego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w  Go-
czałkowie. Plac będzie do-
stępny dla całej społeczno-
ści, również w  godzinach 
popołudniowych. 

Wartość inwestycji wynio-
sła ok. 77 tys. zł, z  czego 
50% zostało dofinansowane 
z   budżetu  Województwa 
Dolnośląskiego w  ramach 
programu „Odnowa Wsi 
Dolnośląskiej”.

Oprócz zamontowanych 
urządzeń i  bezpiecznej na-
wierzchni na terenie placu 
zabaw nasadzono drzewa 
oraz założono kwietną rabatę, 
na której posadzono kwitnące 
krzewy oraz 400 cebul tulipa-
nów i narcyzów.

red

nowy plac zabaw w Goczałkowie
Cena inwestycji to około 77 tys. zł, z czego połowa to dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego

Zakończyły się prace związane 
z budową chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2881D w Mię-
dzyrzeczu. Inwestycja polegała 
na budowie ok. 185 metrów 
chodnika z kostki betonowej na 
odcinku od przystanku autobu-
sowego w kierunku Morawy. 

Wartość robót wyniosła ok. 
160 tys. zł, z  czego połowa 
tej kwoty pochodziła z dotacji 

przekazanej powiatowi świdnic-
kiemu przez gminę Strzegom.

Strzegomski samorząd wspie-
ra budowę chodników przy 
drogach powiatowych. Nad-
rzędnym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych, szcze-
gólnie osób, które poruszają 
się po drogach o wzmożonym 
natężeniu ruchu.

red

Chodnik już gotowy

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu
Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy

„Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

rów w Goczałkowie przed i po konserwacji
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w Y n I K I  P I Ł K A r S K I e
IV lIga pIłkarska – zachód 

(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: 
polonia Środa Śląska – AKS 2:0  
AKS – Gryf Gryfów Śląski 2:3

kolejne mecze w sezonie:
mKS Szczawno zdrój – AKS ii 0:4
AKS ii – KS walim (przełożony na 11.11)
podgórze wałbrzych – Herbapol 5:3
włókniarz Głuszyca – Herbapol 3:1

kolejne mecze w sezonie:
Huragan pauza
nysa Kłaczyna – Huragan 5:0
Sokół – błękitni Słotwina 0:2
płomień Dobromierz – Sokół 3:1
unia bogaczowice (Stare bogaczowice) – unia 2:2
unia – lKS wiśniowa 8:1

poz. klub Mecze punkty

1. prochowiczanka prochowice 6 16

2. Apis Jędrzychowice 5 13

3. łużyce lubań 6 13

4. Karkonosze Jelenia Góra 5 12

5. polonia Środa Śląska 6 10

6. Górnik złotoryja 6 9

7. iskra Kochlice 5 9

8. mewa Kunice 5 9

9. odra Ścinawa 5 9

10. bKS bobrzanie bolesławiec 6 6

11. Granit roztoka 6 6

12. Sokół Jerzmanowa 5 6

13. Gryf Gryfów Śląski 5 6

14. aks granit strzegom s.a. 5 3
15. Sparta Grębocice 5 0

16. Kuźnia Jawor 5 0

poz. klub Mecze punkty

1. KS walim 5 15

2. włókniarz Głuszyca 6 15

3. zieloni mokrzeszów 6 15

4. iskra witków Śląski 6 12

5. Szczyt boguszów-Gorce 6 12

6. aks II strzegom 4 9
7. wierzbianka wierzbna 5 9

8. czarni wałbrzych 6 9

9. mKS Szczawno-zdrój 6 9

10. herbapol stanowice 6 6
11. Klubokawiarnia roztocznik 6 6

12. Górnik boguszów-Gorce 5 6

13. Kp mcK mieroszów 6 4

14. Sudety Dziećmorowice 6 4

15. podgórze wałbrzych 6 3

16. zagłębie wałbrzych 5 0

poz. klub Mecze punkty

1. nysa Kłaczyna 4 12

2. błękitni Słotwina 4 10

3. Granit ii roztoka 4 9

4. płomień Dobromierz 4 7

5. zjednoczeni ii Żarów 3 6

6. zieloni ii mokrzeszów 3 5

7. unia Jaroszów 4 4

8. sokół kostrza 4 3

9. unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 3 1

10. huragan Olszany 3 0

11. lKS wiśniowa 4 0

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:akTualNa TabEla:

Prezes AKS-u Strzegom Prze-
mysław Stempniewicz podpi-
sał we wrześniu umowę part-
nerską z Miedzią Legnica. Przy 
podpisaniu umowy obecny był 
również prezes OSiR-u Strze-
gom Paweł Mosór.
– Zawarcie umowy współpracy 
z Miedzią jest dla strzegomskie-
go klubu kolejnym etapem roz-
woju. Liczymy, że nasz wspólny 
projekt pomoże nam w podnie-
sieniu poziomu strzegomskiej 
piłki na wyższy poziom niż obec-
nie – podkreśla prezes AKS-u. 

Adepci z naszego klubu będą 
mieli możliwość uczestniczenia 
w turniejach, meczach kontrol-
nych, obozach organizowanych 
przez legnicki klub, a  wyróż-
niający się zawodnicy trafią 
tam na testy. Kadra trenerska 
AKS-u  będzie uczestniczyła 
w stażach i szkoleniach organi-
zowanych przez klub partnerski. 
– Żywimy nadzieję, że podjęta 
współpraca będzie dla obu 
stron cennym doświadczeniem 
– podsumowuje Przemysław 
Stempniewicz. red

Będą współpracować z miedziąGratulujemy naszym zawodnikom udanego startu i czekamy na kolejne sukcesy 

judocy w czeskim melniku
Ekipy z  Niemiec, Polski i  Czech wzięł y 
udział w  zawodach judo zorganizowanych 
w  czeskiej miejscowości Melnik. Nasz kraj 
(24 września) reprezentowała dziewięciooso-
bowa drużyna z sekcji judo AKS-u Strzegom. 
Były to pierwsze, po wakacyjnej przerwie, za-
wody dla dzieci.

Nasi judocy pokazali, że są dobrze przygotowani 
do zawodów. Podczas walk wspierani byli przez 
trenerów: Józefa Smotera, Krzysztofa Poterałę 
i Pawła lasotę. 

Strzegomscy judocy wywalczyli w sumie 5 me-
dali: 4 srebrne i 1 brązowy. Srebrne medale wy-
walczyli: Julia Jaworska, oliwia Piątek, Artur 
Ratkowski i Jacek Ratkowski. Brązowy krążek 
zdobył Piotr Ratkowski. Tuż za podium uplaso-
wali się: Bartek Górski, Maximilian Gnitecki, 
leopold Bartosik i oliwier Kubanek.

W  Warszawie 24 
września odbyły się 
otwarte Mistrzo-
s t w a  M a z o w s z a 
w  Wyciskaniu le-
żąc i Wyciskaniu le-
żąc Klasycznym. 

K l u b  S p o r t o w y 
Strzegom reprezen-
towali: Michał Paw-
lica i Stanisław leś-
niczak. Ten pierwszy 
w swojej kategorii był 
bezkonkurencyjny, 
zaliczając 115 kg przy 
wadze 83 kg, nato-
miast 16-letni Sta-
nisław Leśniczak był 
drugi z  ciężarem 85 
kg. Nasi zawodnicy 
wywalczyli też trzecie 
miejsce drużynowo 
dla klubu i miasta. 

red

Wielkie brawa dla naszych zawodników za świetną formę oraz godnego podziwu ducha walki

Sukcesy w stolicy
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działka niezabudowana w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom. Nierucho-
mość niezabudowana działka nr 
759/3, obr.2, położona w Strze-
gom o powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 1,8952 ha, 
klasa gruntu działki RII dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00078264/1. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.326.640,00 zł Wadium 
- 132.700,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ce-
ny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesią-
tek złotych ceny wywoławczej. 
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 03.11.2022. r. o godz. 
10:00. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 
29. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położo-
nych w historycznym centrum 
miasta Strzegomia, uchwalone-
go Uchwałą Nr 25/22 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 31 mar-
ca 2022 r. powyższa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
3U/P tereny zabudowy usługo-
wej i produkcyjnej oraz lokali-
zowanie urządzeń wytwarzają-
cych energię ze źródeł odnawial-
nych o mocy przekraczającej 100 
Kw. Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 

z produkcji rolnej. Dla skutecz-
nej realizacji terminu oraz wła-
ściwej zabudowy działek zgod-
nie z art. 593 – 595 kodeksu cy-
wilnego, zastrzega się prawo od-
kupu na rzecz Gminy Strzegom 
w przypadku nie rozpoczęcia za-
budowy w terminie 2 lat lub nie 
zakończenia zabudowy w termi-
nie 5 lat od daty nabycia gruntu 
przez nabywcę. Według ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 
za rozpoczęcie zabudowy uważa 
się wybudowanie fundamentów, 
a za zakończenie zabudowy wy-
budowanie budynku w stanie su-
rowym zamkniętym. Cudzoziem-
cy (w rozumieniu ustawy z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziem-
ców - Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) 
w przypadku wygrania przetar-
gu zobowiązani są przed za-
warciem umowy notarialnej uzy-
skać zgodę Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji na na-
bycie nieruchomości – w przy-
padku gdy zgoda ta jest wyma-
gana. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata wa-
dium w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na konto gmi-
ny Strzegom – Santander Bank 
Polska O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 31.10.2022 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Ko-
misji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał przetarg 

zalicza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia przetar-
gu. Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomo-
ści do sprzedaży ponosi nabyw-
ca nieruchomości. Osoby przy-
stępujące do przetargu powin-
ny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypad-
ku osób prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub in-
ny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośred-
nio przed rozpoczęciem przetar-
gu. Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74 856 05 43, 
ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gminy 

Strzegom- www.strzegom.pl. bip
-przetargi. Zastrzega się prawo 
odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym in-
formacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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2 0 - l e c i e  R ET R O
„Śpiew to energia i życie, więc staramy się śpiewać z radością dla siebie i dla innych” – to przesłanie i motto zespołu wokalno-muzycznego rETrO ze strzego-
mia, który w sobotę 17 września obchodził 20-lecie swojego powstania. piękna uroczystość upamiętniająca tę ważną rocznicę odbyła się w sali widowiskowej 
strzegomskiego centrum kultury. po części oficjalnej miała miejsce część biesiadna, w której wystąpiły zaproszone zespoły: Jaworzynianie, Świebodziczanie, 
Olszaniacy, goczałkowianie i kostrzanie. Władze samorządowe naszego miasta dziękują całemu zespołowi na czele z kierownik – barbarą Śmiatacz za współ-
tworzenie lokalnej kultury, piękne wykonywanie utworów i promowanie ziemi strzegomskiej podczas różnych koncertów, przeglądów i imprez muzycznych. 
Życzymy wszystkim członkom zespołu dużo zdrowia i kolejnych wspaniałych jubileuszy. 

KUlTURAlNIE W GMINIE STRZEGoM


