
Wandale w akcji
Do dwóch kosztownych 
zniszczeń doszło w  ostat-
nim czasie na terenie Strze-
gomia. Pierwsze dotyczy 
zrewitalizowanego w  tym 
roku Fortu Gaj, drugie 
uszkodzenia masztu flagi 
na Górze Krzyżowej. Czy 
wandale pozostaną bezkar-
ni i  kto zapłaci za straty? 
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21 listopada br. odbył się uro-
czysty odbiór tego zadania 
z udziałem władz gminy Strze-
gom oraz powiatu świdnickiego. 
– Celem przedsięwzięcia jest 
poprawa warunków gospodaro-
wania na obszarze scalenia, po-
przez racjonalne ukształtowanie 
rozłogu gruntów i  stworzenie 
funkcjonalnej sieci dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych 
i leśnych oraz poprawa walorów 
krajobrazowych – informuje 
Piotr Fedorowicz, starosta 
powiatu świdnickiego. 

Powiat świdnicki pozyskał na 
scalenie gruntów w sumie prawie 
13,2 mln zł, z czego poziom po-
mocy ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wynosi ponad 8,3 mln zł. 

Powierzchnia obszaru scale-
nia wsi Granica, Tomkowice, 

Godzieszówek to 1226,51 ha, 
a sama liczba uczestników scale-
nia to 362 podmioty.

– Niezmiernie się cieszę, że in-
westycja wreszcie została zakoń-
czona. Wiem, jak bardzo na to 
czekali mieszkańcy – podkreśla 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. Zadowolenia nie 

kryje także Andrzej Szcze-
panik, radny Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu i  mieszkaniec 
Tomkowic: – Serdecznie dzięku-
ję za realizację tego zadania. To 
ważna chwila w  historii naszej 
gminy – mówi radny. 

red

To bardzo ważna i oczekiwana przez mieszkańców inwestycja 

Zakończyły się prace przy budowie dróg dojazdowych do pól. Inwestycja dotyczy scalania grun-
tów na terenie gminy Strzegom we wsiach: Granica, Tomkowice i Godzieszówek. Drogi zapew-
nią dogodny dojazd do pól dla lokalnych rolników. W ramach zadania przebudowanych zosta-
ło prawie 4 km dróg oraz zrekultywowano 70 arów gruntów.

W numerze:

STrzegom
gminne Wiadomości

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 254; 25.11.2022 r. Następne wydanie: 9.12.2022 r. rok Xi iSSN 2299 – 579X. 

Drogi dojazdowe do pól już po odbiorze 

Warto podkreślić, że władze 
gminy Strzegom bardzo po-
ważanie traktują sprawę bu-
dowy dróg dojazdowych do 
pól. W ostatnich latach wy-
budowane zostały one m.in. 
w  Stanowicach, Granicznej, 
Godzieszówku, Kostrzy, Żół-
kiewce oraz Strzegomiu. 

TruDny TemAT

W  związku z  zamiarem przepro-
wadzenia nowego postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicz-
nego na odbieranie odpadów ko-
munalnych z terminem obowiązy-
wania od dnia 1 kwietnia 2023 r., 
informujemy, że zgodnie z podjętą 
uchwałą Rady Miejskiej w Strzego-
miu, nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne nadal będą 
objęte systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

 Niestety, w wyniku przeprowadze-
nia szeregu analiz systemu gospodarki 

odpadami na terenie gminy nasuwa 
się główny wniosek, który dotyczy 
konieczności zwiększenia stawki 
opłaty za odbiór odpadów komunal-
nych z tych nieruchomości.

Zgodnie z  wyliczeniami oraz 
zgodnie z  obowiązującymi prze-
pisami prawa, stawka opłaty może 
wzrosnąć o około 300 do 400%.

Należy podkreślić w tym miejscu, 
że stawki opłaty w gminie Strzegom 
w  porównaniu z  innymi gminami 
w Polsce są na bardzo niskim pozio-
mie. Przykładowe stawki prezentuje 
tabela obok.

WAżne!
Zgodnie z ustawą z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach w  chwili 
ogłoszenia informacji o  zamiarze 
przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego, właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej na podstawie zło-
żonego oświadczenia może zostać 
wyłączony z  systemu odbierania 

odpadów komunalnych zorgani-
zowanego przez gminę. Oświad-
czenie jest skuteczne od dnia, 
w  którym obowiązywać będzie 
nowa umowa na odbieranie od-
padów komunalnych, tj. od dnia 
1 kwietnia 2023 r. Jednocześnie 
zobowiązany jest do podpisania 
indywidualnej umowy na odbiór 
odpadów z firmą ujętą w Rejestrze 
Działalności Regulowanej.

Burmistrz Strzegomia zaprasza na spotkanie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych na spotkanie dotyczące odbioru odpadów. Spotkanie odbędzie się 

30 listopada br. o godzinie 16:00 w Strzegomskim Centrum Kultury.

Lp. Gmina/ miasto Opłata za 
pojemnik 120 l (zł) Opłata za mieszkańca (zł)

1. Strzegom 6,35 28,00
2. Czerwonak 12,70 38,00

3. Szczecin 19,98
Opłata za ilość zużytej wody,

maksymalnie 105,00
jednorodzinne 160,00 wielolokalowe

4. Zielona Góra 18,90 29,00
5. Bielsko-Biała 18,10 26,00
6. Olsztyn 24,94 9,70 za metr sześcienny wody
7. Kępno 17,00 28,00

8. Kamienna Góra 12,00 30,00

9. Nowa Ruda 24,50 41,00

10. Świdnica – gmina 18,00 25,00

11. Piaseczno 26,80 39,30

Obchody „Narodowego Święta Niepodległości” w  Strzego-
miu tradycyjnie były przepełnione troską i miłością do naszej 
Ojczyzny. W obecności wielu zaproszonych gości mieszkańcy 
Ziemi Strzegomskiej kolejny raz dali wspaniałe świadectwo 
patriotyzmu.

Święto niepodległości  str. 6–7 

moje Ciepło 
W  tym roku wystartował 
nabór wniosków w  ramach 
przygotowywanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej programu “Moje 
Ciepło” i będzie odbywać się 
w trybie ciągłym do 31 grud-
nia 2026 lub do wyczerpania 
dedykowanej puli środków. 
 str. 4 

Jednostka OSP w Granicy została wyposażona w sprzęt do udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sprzęt szkoleniowy. 
Zakup został zrealizowany dzięki grantowi przyznanemu w ra-
mach programu „WzMOCnij swoje otoczenie, organizowanego 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Sprzęt dla strażaków  str. 9

Sukces judoków 
16-osobowy skład judoków 
AKS-u  Strzegom wystąpił 
13 listopada na tatami w Jor-
danowie Śląskim. Nasi re-
prezentanci wrócili stamtąd 
„z  tarczą”, bowiem zdobyli 
aż 15 medali, w tym 3 złote.
 str. 10 

Gmina Strzegom, po raz kolejny, została doceniona za usługi 
najwyższej jakości, realizację inwestycji i działań Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu wpływających na poprawę infrastruktury 
i atrakcyjności gminy dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

nagroda dla Strzegomia  str. 5
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z D j ę C i e  n u m e r u

Jednym z elementów rewitalizacji strzegomskiego Fortu Gaj było odtworzenie przedwo-
jennej winnicy, znajdującej się wzdłuż murów tego historycznego kompleksu. W tym ro-
ku ogrodnik miejski zebrał pierwszy plon, który został przekazany do lokalnej winnicy. 
Podczas przyszłorocznych gminnych dożynek, na stoisku sołectwa Strzegom, mieszkań-
cy gminy Strzegom – oczywiście pełnoletni – będą mogli skosztować tego niezwykłego 
trunku. Wino „Cuvee białe 2021” zostanie wyprodukowane i zabutelkowane przez Win-
nicę Markową z Mielęcina. 

Winobranie w Strzegomiu

1 grudnia
125 lat, temu 1 i  2 grudnia 
1897 roku, mieszkańcy mia-
sta mogli zobaczyć pokazy 
żywych fotografii – kinema-
tografu. Pokaz został zorgani-
zowany w sali hotelu Richte-
ra. W  ogłoszeniu prasowym 
podkreślano, że pokaz ten jest 
przykładem wielkiego postępu 
w rozwoju fotografii. 

3 grudnia
139 lat  temu , 3  grudnia 
1883 roku, Strzegomskie Towa-
rzystwo Naukowe zorganizowa-
ło wykład inspektora szkolnego 
pana Zwerschke zatytułowany 
„Czary i procesy czarownic pod 
koniec średniowiecza”.
135 lat temu, w sobotę 3 grud-
nia 1887 roku, w  sali hotelu 
„deutsches Haus” odbyło się 
spotkanie z podróżnikiem i ba-
daczem Afryki, a  także kon-
sulem Generalnym Cesarstwa 

Niemieckiego w  Zanzibarze 
Gerhardem Rohlfsem. Te-
mat wykładu brzmiał „Zan-
zibar i  kolonizacja niemiecka 
na wschodnich wybrzeżach 
Afryki”.

9 grudnia
400 lat temu, 9 grudnia 1622 
roku, aptekarz Caspar Wecker 
kupił od miasta prawo apteczne 
za 1000 talarów śląskich. W do-
kumencie kupna zobowiązał 
się do dostarczania rocznie 
następujących pieniędzy i pro-
duktów: dla każdego z czterech 
rajców rocznie 1 floren, dla 
notariusza 1 floren, dla burmi-
strza 2 łuty szafranu, 1/4 funta 
całego pieprzu, 2 funty czystego 
i 1 kapelusz cukru kuchennego, 
4 łuty całego imbiru, 2 łuty goź-
dzików, 2 łuty cynamonu i 1 łut 
kwiatów muszkatołowych.
280 lat temu, 9 grudnia 1742 
roku, miało miejsce poświęcenie 

i pierwsze nabożeństwo w no-
wym kościele ewangelic-
kim pod wezwaniem Trójcy 
Świętej w Strzegomiu, przy 
ulicy Świdnickiej.
230 lat temu, 9 grudnia 
1792 roku, gmina ewan-
gelicka w Strzegomiu uro-
czyście świętowała jubile-
usz 50-lecia wybudowania 
kościoła pod wezwaniem 
Trójcy Świętej, przy ulicy 
Świdnickiej.

10 grudnia
281 lat temu, 10 grudnia 
1741 roku, w sali ratusza strze-
gomskiego odbyło się pierwsze 
oficjalne nabożeństwo ewange-
lickie. Od zakończenia wojny 
trzydziestoletniej ewangelicy 
strzegomscy musieli chodzić 
na nabożeństwa do kościołów 
w  Granowicach w  księstwie 
legnickim, a od roku 1652 do 
kościołów pokoju w  Jaworze 
lub Świdnicy.

11 grudnia
222 lata temu , 11 grud-
nia 1799 roku po południu 

o  godzinie 16:00 mieszkańcy 
powiatu strzegomskiego od-
czuli znaczące trzęsienie ziemi, 
które dotknęło całą okolicę 
gór. Po tym wydarzeniu na-
stąpiły długie mrozy i  opady 
śniegu, które utrzymały się aż 
do 13 stycznia 1800.

13 grudnia
260 lat temu, 13 grudnia 1762 
roku, w  wieku 63 lat, zmar-
ła Benedicta Himmer, ksie-
ni klasztoru Benedyktynek 
w Strzegomiu.

17 grudnia
177 lat temu, w  nocy z  17  

na 18 grudnia 1845 roku, 
nieznani sprawcy zrzu-
cili ze stromego zbocza 
góry, krzyż żeliwny leżący 
na szczycie. Roztrzaska-
ny, został on znaleziony 
u podnóża góry. Sprawców 
tego czynu nie udało się 
odnaleźć, ale wzrosło wśród 

mieszczan poparcie dla idei 
postawienia krzyża na szczycie 

góry.

146 lat temu, w  niedzielę 
17  grudnia i  w  poniedziałek 
18 grudnia 1876 roku, odbyły 
się dwa spotkania ze sławnym 
niemieckim podróżnikiem pro-
fesorem Robertem von Schla-
gintweitem. Temat pierwszego 
wykładu brzmiał: 
•	 „Geograficzny	 i  etnogra-

ficzny opis Himalajów wraz 
z pokazem map i obrazów“. 

Drugi temat: 
•	 „Indianie	 północnoame-

rykańscy, pokaz obrazów 
stereoskopowych i obrazów“.

Oba wykłady odbyły się w sali 

hotelu	Richtera.	 Inicjatorem	
zorganizowania tych wykładów 
było Strzegomskie Towarzy-
stwo Naukowe.

19 grudnia
126 lat temu, w sobotę 19 grud-
nia i  w  niedzielę 20 grudnia 
1896 roku w gospodzie „schwa-
rzer Adler” odbyły się pokazy 
„Edison’s Theater Lebende 
Photographien” (Żywych foto-
grafii teatru Edisona). Seanse 
rozpoczynały się w  godzinach 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 i  21:00, a  bilet wstępu 
kosztował 25 fenigów, dla dzieci 
10 fenigów.

25 grudnia
265 lat temu, w czasie świąt Bo-
żego Narodzenia po bitwie pod 
Lutynią w roku 1757, król Prus 
Fryderyk	 II	Wielki	 nocował	
w katolickim domu parafialnym. 

31 grudnia
772 lat temu, w roku 1250 oraz 
764 lata temu, w roku 1258, okoli-
ce Strzegomia zostały nawiedzone 
przez silne trzęsienie ziemi.

Dzięki życzliwości dr. Marka żubryda, pasjonata historii Strze-
gomia i  nauczyciela Zespołu Szkół, na łamach naszej gaze-
ty przedstawiamy ciekawe fakty z niezwykle bogatej historii 
naszego miasta. Oto odcinek dwunasty, ostatni. 

780-lecie nadania praw miejskich 

Kalendarium strzegomskie 

– Celem programu „Apteczka 
Pierwszej Pomocy Emocjonal-
nej” jest rozwijanie w dzieciach 
w wieku 8–12 lat podstawowych 
umiejętności społecznych i emo-
cjonalnych oraz przygotowanie 
do samodzielnego radzenia so-
bie w  sytuacjach trudnych, by 
wzmocnić ich odporność na 

stres, kształtować optymistyczne, 
pozytywne nastawienie do życia. 

Program będzie realizowany 
przez pedagogów z  uczniami 
w  szkołach na terenie gminy 
Strzegom – wyjaśnia edyta 
Łukaszonek, naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich 
w Strzegomiu. 

Tym razem starsze dzieci będą się uczyć samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pozytywnego podejścia do życia

INFORMACJA
Z UWAGI NA

NISKIE
TEMPERATURY

STUDNIE
NA CMENTARZACH

KOMUNALNYCH

NIECZYNNE

STUDNIE
URUCHOMIONE

ZOSTANĄ  PONOWNIE
PO SEZONIE ZIMOWYM

Pierwsza pomoc… emocjonalna
W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyło się szkolenie: „Ap-
teczka Pierwszej Pomocy emocjonalnej” zorganizowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Strzegomiu dla pedagogów szkół w gminie Strzegom. Spo-
tkanie zorganizowano w dniach 17–18 listopada br.
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Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku  19:00–22:00
W soboty  14:00–20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy  9:00–20:00 

LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 26.11 Vademecum Rynek 44 tel. 74 855 52 06

27.11–3.12 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

4.12–10.12 Śląska ul. Dąbrowskiego tel. 74 855 17 75

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

Do 15 grudnia br. w urzędzie miej-
skim w Strzegomiu przeprowadza-
ne jest badanie ankietowe, którego 
celem jest zdiagnozowanie potrzeb 
i rozwiązań służących zapewnieniu 
dostępności architektonicznej, cy-
frowej i informacyjno-komunika-
cyjnej w budynku urzędu dla osób 
ze szczególnymi potrzebami.

– Ankieta skierowana jest do 
osób zmagających się z konkret-
nymi trudnościami m.in. w prze-
mieszczaniu się, problemach 

ze słuchem czy trudnościami 
poznawczymi. Państwa opinia jest 
dla nas ważna ze względu na pod-
jęcie i  realizację usług mających 
na celu przezwyciężeniu barier 
architektonicznych oraz ustaleniu, 
na jakie problemy i ograniczenia 
napotykają się osoby z niepełno-
sprawnościami w urzędzie. Nasze 
działania chcemy skierować do 
osób ze szczególnymi potrzebami, 
tak aby ich uczestnictwo w życiu 
codziennym było na zasadzie 

równości z  innymi osobami – 
podkreśla koordynator do spraw 
dostępności w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu Dorota Kliza.

Badanie ankietowe jest ano-
nimowe. Ankieta w wersji pa-
pierowej dostępna jest w holu 
strzegomskiego magistratu 
(parter), natomiast wersję elek-
troniczną można wypełnić na: 
https://eurzad.strzegom.pl/konsultacje/

Liczymy na państwa udział 
w badaniu.

Ankieta dotycząca dostępności architektonicznej, cyfrowej  
i informacyjno-komunikacyjnej w urzędzie miejskim Strzegomiu

Wyrwanie oświetlenia, znisz-
czenie pojemnika na ręcznik 
papierowy, kiepowanie na 
ścianach, rozsypanie sub-
stancji, która przy sprząta-
niu powodowała drapanie 

w gardło i pieczenie w oczy 
– tak wyglądała nowa toaleta 
na terenie strzegomskiego 
Fortu Gaj po akcie wandali-
zmu, który miał miejsce dwa 
tygodnie temu.

– Wieczorem musieliśmy 
wołać elektryka, który zabez-
pieczył wyrwane przewody 
elektryczne. Kamery zare-
jestrowały dwóch chłopców 
i  jedną dziewczynę, którzy 
korzystali z  toalety po połu-
dniu. Zawiadomienie zostało 
złożone na policję – informują 
strzegomscy urzędnicy. 

Natomiast ze względu na 
dewastację mechanizmu wcią-
gającego flagę, a także kradzież 
zwieńczenia masztu i  samej 
flagi, podczas tegorocznych 
obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w Strzegomiu 
– na maszcie na Górze Krzy-
żowej – nie zawisła biało-czer-
wona flaga.

Wandale znowu w akcji
Bezmyślni niszczyciele dewastują wspólne mienie. Kto zapłaci za ich wybryki?

Strzegomski samorząd, re-
alizując zadanie „Ogranicze-
nie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego 
poprzez wymianę źródeł ciepła 
w  gminie Strzegom”,udzie-
lił dofinansowania na piece: 
gazowe, elektryczne, opalane 
pelletem oraz pompy ciepła.

W  chwili obecnej występu-
je trudna sytuacja w  kraju ze 
względu na brak paliwa – wę-
gla, ekogroszku, czy pelletu. 
Burmistrz Strzegomia podjął 

działania mające na celu zapew-
nienie mieszkańcom indywidu-
alnym opału na zimę i  zgłosił 
chęć udziału w sprzedaży węgla 
przy współpracy z  lokalnym 
podmiotem, który na co dzień 
świadczy tego typu działalność 
i jest do tego przygotowany. 

Aktualnie mieszkańcy mogą 
złożyć wniosek o  zakup pre-
ferencyjny węgla w  Urzędzie 
Miejskim w  Strzegomiu oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej.

red

magistrat pomaga 
mieszkańcom

Do dwóch kosztownych zniszczeń doszło w ostatnim czasie na 
terenie Strzegomia. Pierwsze dotyczy zrewitalizowanego w tym 
roku Fortu Gaj, drugie na Górze Krzyżowej. 

Jedynie do dnia 30 listopada 2022 r. możliwe jest złożenie wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego oraz dla gospodarstw domowych z ty-
tułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Termin 30 listopada 
2022 r. jest terminem ostatecznym zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa.  Od 1 grudnia możliwe będzie złożenie wniosku o wypłatę 
dodatku elektrycznego również w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w godzinach jego funkcjonowania.

Wnioski na zakup węgla od 
samorządu w ilości do 1,5 tony 
do 31 grudnia br. można po-
brać	w Biurze	Obsługi	 Inte-
resantów w  Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu i ze strony  
www.strzegom.pl

Wypełnione wnioski można 
złożyć w wersji:
– papierowej w  Ośrodku Po-

mocy Społecznej w  Strze-
gomiu, ul. Armii Krajowej 
23, 58-150 Strzegom lub 
w Wydziale	Obsługi	Intere-
santów w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, ul. Rynek 38;

– elektronicznej wyłącznie za 
pośrednictwem platformy 
ePUAP, na adres skrytki gmi-
ny Strzegom: /16wh48vwri/
SkrytkaESP. Przed wysła-
niem wniosku należy go 
podpisać:
1) podpisem 

kwalifikowanym,
2) profilem zaufanym.

Każdemu gospodarstwu do-
mowemu przysługuje zakup 
1,5  tony węgla do 31 grudnia 
2022 r. Kolejne 1,5 tony będzie 
można kupić po 1 stycznia 
2023 r.

Zgodnie z  ustawą, do zaku-
pu węgla od gminy Strzegom 
po preferencyjnych cenach są 

uprawnieni właściciele gospo-
darstw domowych położonych 
na terenie naszej gminy, którzy:
– otrzymali dodatek węglowy 

lub mają pozytywnie rozpa-
trzony wniosek o wypłatę na 
rzecz tego gospodarstwa do-
mowego dodatku węglowego;

– nie złożyli wniosku o dodatek 
węglowy, ale przed 11 sierp-
nia 2022 r:
1) złożyli deklarację do Cen-

tralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków dotyczącą 
źródeł ciepła i  spalania 
paliw i  źródłem ogrze-
wania tego gospodarstwa 
domowego jest oddzielne 
źródło ciepła;

2)  złożyli deklarację o  wy-
sokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi.

złóż wniosek na tańszy węgiel Kto pomoże  
na drodze? 
Przez teren gminy Strzegom 
przebiegają drogi czterech ka-
tegorii: krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. Zgodnie z tą 
klasyfikacją za zimowe utrzymanie 
dróg odpowiadają ich zarządcy. 

Podajemy numery telefonów, 
pod które należy zadzwonić, aby 
zgłosić konieczność odśnieżania 
drogi. 
ODCInKI DRÓG 
KRAJOWYCH:
tel. 22 375 86 95, 22 375 86 96, 
71 334 73 00 ,74 841 03 65
Informacja	drogowa	
tel. 19 111
ODCInKI DRÓG 
WOJeWÓDZKICH: 
tel. 71 391 71 96, 
dyżur 609 990 969
ODCInKI DRÓG 
POWIATOWYCH: 
tel. 74 662 29 20 wew. 25
ODCInKI DRÓG 
GMInnYCH: 
dyżur 693 222 130

Z chwilą rozpoczęcia prac przy 
odśnieżaniu i  zwalczaniu śli-
skości zimowej odcinków dróg 
gminnych, w  siedzibie ZUK 
w Strzegomiu Sp. z o.o. wprowa-
dzone zostały dyżury personelu 
technicznego do nadzorowania 
i  koordynowania prac. Zakresy 
tych dyżurów uzależnione są od 
potrzeb, a  zwłaszcza od stanu 
przejezdności dróg i  progno-
zowanych zmian warunków 
atmosferycznych. 

Przypominamy, że to właści-
ciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku 
przez uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i  innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości.

Od kilku tygodni piwnice 
budynków wielorodzinnych 
w powiecie świdnickim są pod 
lupą strażaków. Obecnie trwa 
inwentaryzacja pomieszczeń 
w  Strzegomiu. Kontrole mają 
związek z  prowadzonym na 
zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i  Administra-
cji narodowym spisem bu-
dowli	 ochronnych.	 Ich	 celem	
jest wskazanie, które obiekty 
mogą posłużyć jako budowle 
ochronne na potrzeby ukrycia 
ludzkości. Kontroli podlegają 
kondygnacje podziemne, czyli 
właśnie piwnice. Działania 
będą prowadzone do 17 grud-
nia br. Należy pamiętać, że 
z czynnościami tymi wiąże się 
obowiązek udostępnienia tych 
pomieszczeń strażakom.

Po co te kontrole piwnic? 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło spis 

– Dlaczego strażacy kontrolują piwnice w naszej gminie? – pytają nasi Czytelnicy. Wy-
jaśniamy, że wcale nie chodzi o zagrożenia pożarowe. Jaki jest zatem cel monitoringu 
tych obiektów? 

Tzw. „podmioty wrażliwe” tj. szkoły, przedszkola, żłobki, domy 
opieki społecznej, ochotnicze straże pożarne itp. mogą do 
30 listopada składać wnioski o  wypłatę dodatku do zaku-
pu węgla. Dokument można pobrać ze strony internetowej 
www.strzegom.pl – aktualności z 9 listopada 2022 r.
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SP Strzegom
 

Ważne dla ngo
Na przełomie listopada i grudnia br. 
będą ogłaszane otwarte kon-
kursy ofert na realizację zadań 
publicznych w 2023 r. na stronach: 
www.strzegom.pl,
www.bip.strzegom.pl.

Ogłoszone zostaną konkursy 
dotyczące: przygotowania i wyda-
wania gorących posiłków osób po-
trzebujących, całorocznych zadań 
z zakresu wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej, organizacji 
działań profilaktycznych lub tera-
peutycznych w formie wypoczynku 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
zagrożonych uzależnieniami.
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Grupa AA Krokus jest jedną 
z  ok. 3 tys. grup AA dzia-
łających w  Polsce. Powstała 
w  oparciu o  grupę Nadzieja 
w Świdnicy, gdzie przez długi 
czas strzegomianie dojeżdżali 
na spotkania grupy. Po pewnym 
czasie narodził się pomysł zało-
żenia grupy AA w Strzegomiu, 
a mityng założycielski odbył się 
w październiku 1999 roku w lo-
kalu, który użyczył ówczesny 
ksiądz prałat Stanisław Siwiec. 
Miejscem pierwszego spotkania 
była plebania na pl. Jana Pawła 
II.	Wsparcia	 i  pomocy	 orga-
nizacyjnej dla nowo założonej 
grupy udzielali członkowie 

AA ze Świdnicy, Wałbrzycha 
i Żarowa.

Początkowo grupa liczyła 
około 7 osób – wówczas też gru-
pa wybrała nazwę Krokus, którą 
posługuje się do dzisiaj. Po roku 
działalności grupa się rozrosła. 
Dzięki aktywności uczestników 
liczba członków się podwoiła. 
Grupa przez kolejne lata grupa 
systematycznie się rozrastała 
i działa nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. Obecne miejsce 
spotkań grupy to dom parafial-
ny przy strzegomskiej bazylice, 
które grupa użytkuje dzięki do-
brej współpracy z ks. prałatem 
Markiem Babuśką.

W YDARZenIA 

ZAPAL
ŚW IATŁO
WOLNOŚC I

13 grudnia
         19:30

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach

41. Rocznicy wprowadzenia
STANU WOJENNEGO w Polsce

13 grudnia 2022 r. – Strzegom
godz. 17:00 – Bazylika pw. śś. Piotra i Pawła w Strzegomiu –
  Msza Św. w intencji OJCZYZNY w 104. rocznicę
  odzyskania niepodległości oraz ofiar stanu
  wojennego, osób pokrzywdzonych
  i represjonowanych

godz. 18:00 – Spotkanie przy pomniku Św. Jana Pawła II –
  odśpiewanie hymnu państwowego, modlitwa,
  odczytanie przesłania

godz. 19:30 – „Zapal Światło Wolności” –  zapalenie świec
  upamiętniających Ofiary stanu wojennego
  w oknach mieszkań i instytucji

Organizatorzy
Burmistrz Strzegomia, Działacze Solidarności

W tym roku wystartował na-
bór wniosków w ramach przy-
gotowywanego przez narodo-
wy Fundusz Ochrony środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
programu “Moje Ciepło” i bę-
dzie odbywać się w trybie cią-
głym do 31 grudnia 2026 r. lub 
do wyczerpania dedykowanej 
puli środków. nabór przepro-
wadzany jest elektronicznie.

Program „Moje Ciepło” umoż-
liwia uzyskanie dofinansowania 
do zakupu i montażu powietrz-
nych, wodnych i  gruntowych 
pomp ciepła właścicielom no-
wych domów, w celu ogrzewa-
nia domu, oraz przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej. 

Beneficjentami programu są 
osoby fizyczne – właściciele 
bądź współwłaściciele nowych, 
jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych (wolnostoją-
cych, w  zabudowie bliźnia-
czej, szeregowej lub grupowej) 
o  podwyższonym standardzie 
energetycznym.

„W  rozumieniu programu 
za nowy dom uważany jest 
budynek, w przypadku którego 
w  dniu ubiegania się o  dofi-
nansowanie nie złożono za-
wiadomienia o  zakończeniu 
budowy albo nie złożono wnio-
sku o  wydanie pozwolenia na 
użytkowanie.

Na dofinansowanie do za-
kupu i montażu pompy ciepła 
mogą ubiegać się również właś-
ciciele nowych jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych, 

w przypadku których złożono 
już zawiadomienie o  zakoń-
czeniu budowy lub wniosek 
o pozwolenie na użytkowanie, 
lecz nie nastąpiło to wcześniej 
niż 1 stycznia 2021 r.

 Wsparcie udzielane w formie 
bezzwrotnej dotacji stanowiącej 
od 30 do 45% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji. Wielkość 
dotacji nie uzależniona jest 
od dochodów beneficjentów. 
Na zakup i  montaż wybranej 
pompy ciepła będą oni mogli 
otrzymać od 7 do 21 tys. zł. 
Poziom dotacji będzie wyższy 
w  przypadku osób fizycznych 
posiadających kartę dużej ro-
dziny. Na najwyższe wsparcie 
będą mogli liczyć osoby składa-
jące wniosek o dofinansowanie 
do gruntowej pompy ciepła.

Warunkiem otrzymania dota-
cji na pompę ciepła z programu 
„Moje Ciepło” jest podwyższo-
ny standard energetyczny bu-
dynku. Oznacza to, że wartość 
wskaźnika rocznego zapotrze-
bowania na nieodnawialną 

energię pierwotną (EP) na 
potrzeby ogrzewania, wentyla-
cji oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej może wynosić 
maksymalnie:
•	 63	 kWh/m2 w  ciągu roku 

dla wniosków składanych 
w 2022 r.

•	 55	kWh/m2 rocznie dla wnio-
sków składanych w kolejnych 
latach funkcjonowania pro-
gramu „Moje Ciepło”.
Oznacza to, że dofinansowa-

nie będzie przyznawane wyłącz-
nie właścicielom nowych bu-
dynków, charakteryzujących się 
wysoką energooszczędnością.

Warto zapoznać się z progra-
mem, gdyż z pewnością wielu 
nowo budujących się mieszkań-
ców zarówno gminy Strzegom, 
jak i innych gmin będzie mogło 
skorzystać z takiego dofinanso-
wania a tym samym zmniejszyć 
koszty całej inwestycji dodat-
kowo pozytywnie wpływając na 
otaczające środowisko. 
Więcej informacji:  
www.mojecieplo.gov.pl

zgłoś się po wsparcie 
Są pieniądze na zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków

Zabezpieczenie chodników 
przed osuwającymi się kamy-
kami i  poprawa estetyki były 
głównym powodem przepro-
wadzenia remontu parkingu 

przy ul. św. Anny, którym – 
przypomnijmy – zarządza ZUK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu. 

– Prace zostały przeprowa-
dzone z naszej inicjatywy, głów-
nie przez naszych pracowników. 
Dziękujemy również za pomoc 
firmie wykonującej remont po-
dwórka przy ul. Szkolnej. Kra-
wężniki granitowe przekazała 
gmina Strzegom – informuje 
Marta Zięba, prezes ZUK Sp. 
z o.o. w Strzegomiu. 

 Przypomnijmy, że spółka 
ZUK zarządza parkingiem przy 
ulicy św. Anny od 2016 r. 

Teren ten jest własnością 
prywatną i nie wchodzi w skład 
miejskiej strefy płatnego parko-
wania. Uruchomienie parkingu 
nastąpiło z  inicjatywy gmi-
ny Strzegom i  miało na celu 
zwiększenie ilości miejsc par-
kingowych w centrum miasta.

red

obecne miejsce spotkań grupy to dom parafialny przy strzegomskiej bazylice

jak przetrwać w trzeźwości?
Masz problem z alkoholem i nie potrafisz sobie sam/a pora-
dzić? Zgłoś się do strzegomskiej grupy AA Krokus, funkcjo-
nująca w  naszym mieście od 23 lat. Anonimowi Alkoholicy 
są wspólnotą mężczyzn i  kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny 
problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Je-
dynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć za-
przestania picia.

W AA nie ma żadnych składek ani opłat. Grupa jest samowystarczalna poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana 
z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera 
ani nie zwalcza żadnych poglądów. Podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

Warto wiedzieć: 
Terapia uzależnienia pozwala na uporządkowanie i wypracowa-
nie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: życie 
uczuciowe, duchowe, relacje z  ludźmi, zdrowie. Tego typu po-
stępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia 
osoby uzależnionej znacznie się poprawia.

Parking po liftingu

Biuro Służby Krajowej AA
Tel./faks 22 828 04 94
Infolinia 801 033 242

E-mail: aa@aa.org.pl

Wszystkie rozmowy są poufne

www.aa.org.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY (od godz. 16:00 do 20:00) tel. 71 321 21 24

Strzegom, ul. Jana Pawła II (Dom parafialny, parter)
GRUPA AA „Krokus”

Spotkanie w każdą środę od godz. 17:00
Grupa AA „Eureka”

Spotkanie w każdą niedzielę od godz. 18:00

Biuro Służby Krajowej AA
Tel./faks 22 828 04 94
Infolinia 801 033 242

E-mail: aa@aa.org.pl

Wszystkie rozmowy są poufne

www.aa.org.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY (od godz. 16:00 do 20:00) tel. 71 321 21 24

przed

w trakcie po
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14 listopada o  godz. 13:52 
kierujący pojazdem mar-
ki MAN – wjeżdżając do 
strzegomskiego Rynku od 
ul. Kościuszki i dalej kierując 
się ul. Dąbrowskiego – nie 
zastosował się do znaku B-18 
(tj. zakaz wjazdu pojazdów 

o  rzeczywistej masie całko-
witej ponad 3,5 t). 

W  związku z  powyższym 
sprawa skierowana została 
na Komisariat w  Strzegomiu 
z  wnioskiem o  przeprowa-
dzenie stosownych czynności 
służbowych.

Zapraszamy na niezwykły koncert bożonarodzeniowy w wy-
konaniu zespołu enej, który odbędzie się 18 grudnia br. 
w  strzegomskiej Bazylice Mniejszej. To będzie wielkie 
muzyczne wydarzenie.

Tir złamał przepisy

nagroda dla gminy Spotkanie ze Św. mikołajem

enej zagra w Bazylice

Sporo frajdy mieli uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Goczałkowie, którzy uczest-
niczyli w unikatowej lekcji geologii, w jednym 
z  lokalnych kamieniołomów. Zajęcia popro-
wadził  dr hab. Paweł Zagożdżon z Politechni-
ki Wrocławskiej. Młodzież miała okazję nama-
calnie poznać historię oraz potencjał strzegom-
skich złóż granitu.

– Postanowiliśmy zorganizować zajęcia za-
wodoznawcze dla zaprzyjaźnionej szkoły, aby 
uczniowie mogli uczyć się przez doświadczenie 
oraz zobaczyć z  bliska na czym polega nasza 
praca – tłumaczy Tomasz Wojtaszek, kierownik 
Kopalni Wieśnica Berger Kruszywa.

Plenerową formę edukacji szczególnie docenia 
Małgorzata Kowalik, społeczny zastępca dy-
rektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Go-
czałkowie. – W  naszej placówce mamy wielu 
odkrywców, którzy bez wahania dają się porwać 
zajęciom na świeżym powietrzu. Z przyjemnością 
zatem łączymy naukę z aktywnością na zewnątrz, 
której efektem jest wiedza i pełnia wrażeń wśród 
uczniów – dodaje Małgorzata Kowalik.

Ostateczny termin zgłaszania 
wniosków z  kandydaturami 
do dwunastej edycji konkursu 
potrwa do 6 grudnia br. Do 
tego czasu zarówno wspólnoty 
mieszkaniowe, jak i właściciele 
budynków mogą składać doku-
menty potwierdzające dokona-
nie remontu elewacji.

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że w  dotychczasowych 
jedenastu edycjach konkursu 
„Odnów i wygraj” nagrodzono 
197 budynków (142 budynki 
wielorodzinne, 55 budynków 
jednorodzinnych i innych), łącz-
ną kwotą 2,8 mln zł, pochodzącą 
z budżetu gminy Strzegom.

Spółka wodna w bieżącym roku 
prace rozpoczęła, zatrudniając 
jedynego w gminie melioranta 
Henryka Odwagę. Jego do-
świadczenie pomaga udrażniać 
sieci drenarskie nieczynne od 
wielu lat. 

– Największym problemem 
niedrożnych systemów dre-
narskich są drzewa porastające 
rowy, których korzenie wrastają 
się w wyloty. Wielkie spustosze-
nie w  systemach drenarskich 
robią prowadzone w  gminie 
inwestycje takie jak gazociągi, 
linie telekomunikacyjne, sieci 
elektryczne – wyjaśnia Joanna 

Michalak. Zawsze tam, gdzie 
były prowadzone takie inwe-
stycje, rolnicy mają problem 
z  zastoinami wody na polach, 
ponieważ system drenarski 
podczas robót jest niszczony. 
Niestety, spółka nigdy nie jest 
informowana o  zamiarze pro-
wadzenia takich prac.

Konserwację rowów spółka 
przeprowadza jesienią. Do tych 
prac wykorzystuje sprzęt mecha-
niczny. Jesienią tego roku trzy 
firmy: „DUDEK” ze Stanowic, 
„TRANS-EXCAV” z  Olszan 
i  „Roboty Ziemne i  Budow-
lane” spod Lubinia wykonają 

konserwację ok. 11 km rowów. 
Spółka na te prace pozyskała do-
tacje z Urzędu Wojewódzkiego 
i gminy Strzegom w wysokości 
220 tys. złotych.

– Podczas wykonywania prac 
niektórzy rolnicy sprawiają pro-
blemy wykonawcom. Nie zdają 
sobie sprawy, że w  świetle pra-
wa wodnego mają obowiązek 
udostępnić swoje grunty w celu 
wykonania robót. Wielu rol-
ników w  ramach współpracy 
sami zagospodarowują wydobytą 
ziemię, rozplanowując ją na polu, 

ponieważ wywóz ziemi jest bardzo 
kosztowny. Rozumieją, że spółka 
robi to w ich interesie. Za zrozu-
mienie i współpracę serdecznie 
dziękujemy – podkreśla zarząd 
strzegomskiej spółki wodnej. 

jedyna w swoim rodzaju lekcja w kamieniołomie

odnawiają i wygrywają

Ciężka praca gminnej spółki

Tomasz Wojtaszek zapowiada, że w przyszłości planuje kolejne edukacyjne spotkania

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2023 r. Kto tym razem odbierze nagrody?

Spółka wodna w tym roku wykona konserwację 11 kilometrów rowów. Koszt to 220 tys. zł 

Konkurs „Odnów i wygraj” od ponad dekady zachęca mieszkań-
ców gminy Strzegom do podejmowania remontów elewacji bu-
dynków. Program nagradza zgłaszających się inwestorów kwo-
tami od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Działalnością Gminnej Spółki Wodnej w  Strzegomiu za-
rządza przewodniczący Andrzej Szczepanik. Kierownikiem 
spółki jest natomiast Joanna Michalak. 

Sporo pracy i problemów czekało w tym roku Gminna Spół-
kę Wodną. – Udrożniono 15 systemów na 22 działkach rol-
nych – mówi Andrzej Szczepanik, który, z pełnym zaangażo-
waniem, pełni swoją funkcję społecznie. A co było najtrudniej-
szym wyzwaniem? 

ORGANIZATORZY: Gmina
Strzegom

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. App. Piotra i Pawła
Bazylika Mniejsza w Strzegomiu

Gminie Strzegom – podczas 
specjalnej gali w  Katowi-
cach – przyznano we wtorek 
22 listopada br. tytuł Laureata 
oraz Złote Godło Najwyższej 
Jakości	Quality	 International	
2022	w kategorii	QI	SERVI-
CES – usługi najwyższej jakości 
za realizację inwestycji i działań 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu wpływających na poprawę 
infrastruktury i  atrakcyjności 
gminy dla mieszkańców, inwe-
storów i turystów.

– Specjalny dyplom, oko-
licznościowy medal i statuetkę 

z brylantem	QI	odebrałem	wraz	
z zastępcą burmistrza Strzego-
mia – Tomaszem Marczakiem. 
Dodam, że statuetkę 
z brylantem otrzy-
mal i śmy jako 
j e d y n i  t e g o 
wieczoru, po-
nieważ znak 
jakości mamy 
nieprzerwa-
nie od 12 lat 
– mówi Zbi-
gniew Suchyta, 
burmistrz
Strzegomia. 

Tradycją lat ubiegłych, Św. Mi-
kołaj odwiedzi najmłodszych 
strzegomian 6 grudnia. W trakcie 
spotkania, które rozpocznie się 

o godz. 16:00 na Rynku, nie za-
braknie zabaw i konkursów oraz 
uroczystego zapalenia lampek na 
choince. Serdecznie zapraszamy.
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          Pat r iot yczne  ś w ięto 
obchody „narodowego Święta niepodległości” w Strzegomiu tradycyjnie były przepełnione troską i miłością do naszej ojczyzny. W obecności wielu zapro-
szonych gości, żołnierzy 10. Brygady Logistycznej z opola i orkiestry dętej z gminy miłkowice, mieszkańcy ziemi Strzegomskiej kolejny raz dali wspaniałe 
świadectwo patriotyzmu. 

              ostatnia część piątkowych obchodów odbyła się w sali widowiskowej SCK. Tam nastąpiło m.in. 

W samo południe w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu odpra-
wiono okolicznościową mszę św. w intencji Ojczyzny, któ-
rej przewodniczył biskup świdnicki ks. bp Marek Mendyk. 
Po jej zakończeniu uczestnicy nabożeństwa przeszli na par-
king przy Strzegomskim Centrum Kultury, gdzie miała miej-
sce dalsza część uroczystości. 
Pod pomnikiem jednego z Ojców Niepodległości wszystkie 
delegacje i grupy społeczne złożyły wieńce i wiązanki kwia-
tów, a  także zapaliły znicze. Żołnierze z  Opola odczytali 
„Apel Pamięci” i oddali efektowną salwę honorową.
Ostatnia część piątkowych obchodów odbyła się w sali wi-
dowiskowej SCK. Tam nastąpiło m.in. uroczyste wręcze-
nie odznaczeń nadawanych przez Urząd ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, o które wnioskował prezes 
Związku Sybiraków Oddział Strzegom – jerzy orabczuk.

medal „Pro Bono Poloniae” otrzymali:
1. gen. brygady maciej Siudak – dowódca 10. Brygady Lo-

gistycznej w Opolu;
2. płk Szymon Lepiarz – były dowódca 10. Brygady Logi-

stycznej w Opolu;
3. mjr Dariusz Chądziński – szef Sekcji Wychowawczej 10. 

Brygady Logistycznej w Opolu;
4. Tadeusz Wasyliszyn 

medal „Pro Patria” otrzymali:
1. Barbara Asynger
2. Krzysztof Kalinowski
3. Andrzej Łojewski
4. Beata jankiewicz
5. Piotr Szmidt
6. Władysław rzeczycki
7. Tadeusz Widła
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w  Str zegomiu
uroczyste wręczenie odznaczeń nadawanych przez urząd ds. Kombatantów i osób represjonowanych

Dodajmy, że „Złotą Odznakę” za Zasługi dla Związku Sybi-
raków, nadaną przez Zarząd Główny w Warszawie, otrzy-
mał mjr Dariusz Chądziński z Opola. Przedstawiciel 10. Bry-
gady Logistycznej wręczył z kolei medale pamiątkowe: „Płk. 
Piotra Wysockiego” oraz „XX-lecia Oddziału Regionalnego 
PTTK” prezesowi Związku Sybiraków Oddział Strzegom – 
Jerzemu Orabczukowi. 
Wręczono także Krzyż Semper Fidelis, który otrzymał 
Sztandar Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożar-
nych Gminy Strzegom na wniosek prezesa Zarządu Regio-
nu Dolny Śląsk Związku Solidarności Polskich Kombatantów 
Wałbrzych – Marka Krówki. 
Statuetkę „Białego Orła” za całokształt wkładu w  wal-
ce o wolną Polskę przyznano z kolei byłemu burmistrzowi 
Strzegomia – Ryszardowi Rossie.

Burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta tradycyjnie przy-
znał tytuły „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Otrzyma-
li je: 
1. janina Klonowska
2. Stanisław oczkoś
3. Dariusz Pylak
4. płk rez. Adam Duś
5. płk rez. zbigniew Kręcioch
6. ppłk rez. mariusz Krzak
7. mjr rez. mikołaj Fojna
8. st .chor. sztab. rez. ignacy Kosiński

Piękny dzień w Strzegomiu zwieńczył wzruszający montaż 
słowno-muzyczny pt. „Nie pytaj o  Polskę” w  wykonaniu 
Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie”, Sekcji Artystycz-
nej Związku Strzeleckiego w Strzegomiu oraz Zespołu Folk-
lorystycznego „Świebodziczanie”.

– Dziękuję wszystkim gościom przybyłym do Strzegomia na piątkową 
uroczystość, mieszkańcom ziemi Strzegomskiej, a szczególnie dzieciom 
i młodzieży z placówek oświatowych za piękne świadectwo patriotyzmu. 
Dziękuję także Parafii pw. św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu, pracownikom 
Strzegomskiego Centrum Kultury i urzędu miejskiego za przygotowanie tego 
doniosłego wydarzenia – podkreśla burmistrz Strzegomia zbigniew Suchyta.
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Rozwijanie postaw patriotycz-
nych i  wiedzy historycznej, 
pielęgnowanie przynależności 

do „Małej Ojczyzny”, poszu-
kiwanie autorytetów, zaintere-
sowanie twórczością literacką 

Jana	Pawła	II	 to	tradycja	PSP	
w  Goczałkowie wpisująca się 
w jej program wychowawczy. 

Uczestnicy uroczystości mogli 
wysłuchać wierszy i fragmentów 
prozy	 Jana	Pawła	 II	 –	pięknie	
wyrecytowanych przez uczniów 
kl.	V,	VI,	VII	 i VIII	oraz	usły-
szeli najpopularniejsze pieśni 

patriotyczne m.in.: „Przybyli 
ułani”, „Rota”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, „Wojenko, wojenko” 
i „Jak długo w sercach naszych”.

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: Krzysztof Gron-
dowski – radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu oraz sołtys Go-
czałkowa, Barbara Asynger – 
dyrektor szkoły, Wanda Witka 

– członek zespołu folklorystycz-
nego „Goczałkowianie”, Karo-
lina Jarosińska i Kamila Wit-
kowska-Bobowska – przedsta-
wiciele Rady Rodziców oraz na-
uczyciele, nauczyciele-emeryci, 
rodzice występujących uczniów 
i mieszkańcy Goczałkowa. 

Na zakończenie spotka-
nia dyrektor szkoły Barbara 

Asynger wyraziła słowa uzna-
nia dla organizatorów spo-
tkania i  wszystkich wystę-
pujących, a  młodzi artyści 
otrzymali słodkie upominki 
ufundowane przez Bolesława 
Cygę – członka Grupy Rekon-
strukcji Historycznej 39–45.

PSP goczałków

Do śpiewu pieśni patriotycznych, oprócz uczniów, zaproszeni zostali również nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy stworzyli okolicznościowy chór

W  świetlicy wiejskiej w  Goczałkowie 17 listopada odbył się 
„Wieczór z poezją św. Jana Pawła II i pieśnią patriotyczną” pod 
hasłem „Kocham Cię Polsko”. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez katechetkę ewę Miałkowską i nauczycielkę histo-
rii Joannę nieckulę.

Wieczór patriotyczny

Tegoroczna edycja w szczególny 
sposób nawiązuje do zwiększe-
nia świadomości dzieci i mło-
dzieży w  zakresie bezpiecz-
nego zachowania w  górach, 
ponieważ ten rok został ogło-
szony „Rokiem Ratownictwa 

Górskiego na Dolnym Śląsku”. 
Program odpowiada również 
na zmiany wprowadzone roz-
porządzeniem Ministra Edu-
kacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 
2022 r. w zakresie edukacji dla 
bezpieczeństwa.

W bieżącym roku szkolnym 
społeczność szkolna z Kostrzy 
wybrała następujące obszary 
działania w ramach programu: 
„Bezpieczne zachowania w gó-
rach”, „Działania w sytuacjach 
nadzwyczajnych zagrożeń (ka-
tastrof, wypadków masowych)”, 
„Elementy obronności” oraz 
„Pierwsza pomoc”. 

Zadania w ramach programu 
będą realizowane od grudnia 
2022 r. do maja 2023 r.

Uczennica klasy 8a w  ZSP 
w  Jaroszowie Martyna Trela 
została laureatką konkursu 
plastycznego „Spotkania ze 
sztuką” w kategorii: klasy 7–8. 

Zadaniem konkursowym było 
wykonanie własnej interpreta-
cji obrazu polskiego malarza. 
Technika wykonania pracy 
pozwalała na pełną dowolność. 
Utrudnieniem był format pra-
cy A2 (czyli 42cm x 59,4cm) 
oraz fakt, że obraz-oryginał 

ma znajdować się w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, Lub-
linie lub Warszawie. 

Martyna do interpretacji wy-
brała obraz Olgi Boznańskiej 
pt. „Dziewczynka z  chryzan-
temami”. W oryginalnej wersji 
jest to obraz olejny i  koloro-
wy. Martyna zdecydowała się 
na biało-czarną interpretację 
obrazu. Oryginał dzieła znaj-
duje się obecnie w  Muzeum 
Narodowym w Krakowie.

„Bezpieczny Dolnoślązak” w PSP Kostrza

Sukces martyny Treli

Tegoroczna edycja stawia główny nacisk na bezpieczne zachowania w górach. Dlaczego?

Młoda artystka wybrała do interpretacji obraz Olgi Boznańskiej pt. „Dziewczynka z chryzantemami”

Co w kinie SCK?
Podajemy listopadowo–grudniowy 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

„Johnny”
26 listopada – godz. 17:00
27 listopada – godz. 17:00

„APoKAwixA” 
26 listopada – godz. 19:00
27 listopada – godz. 19:00

„ŚWiąteczny cud” 
10 grudnia – godz. 16:00
11 grudnia – godz. 16:00

„MiłoŚć na pierWszą stronę” 
10 grudnia – godz. 18:00
11 grudnia – godz. 18:00

„ŚWiąteczna niespodzianKa” 
16 grudnia – godz. 16:00
17 grudnia – godz. 16:00

„ŚWięta inaczej” 
16 grudnia – godz. 18:00
17 grudnia – godz. 18:00

normalny 20 zł 
ulgowy 18 zł 
B I L E T

SC
K 
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O

M

SCK STRZEG
O

M

Ulubionymi technikami malarskimi Martyny są: ołówek, 
kredka i markery. Nie jest jej obce rysowanie komputerowe. 
Bardzo lubi rysować komiksy. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy kolejny już raz zosta-
ła zakwalifikowana do programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. 
– Tym samym znaleźliśmy się wśród grona 73 placówek w wo-
jewództwie dolnośląskim, które pozytywnie przeszły weryfika-
cję – informuje placówka oświatowa. 
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Nowy sprzęt składa się z defi-
brylatora AED wraz z kapsułą 
zamontowaną na remizie OSP 

w miejscu ogólnie dostępnym, 
defibrylatora AED przeznaczo-
nego jako wyposażenie pojazdu 

ratowniczo-gaśniczego, defi-
brylatora AED szkoleniowego 
oraz zestawu multimedialnego 
(laptop, projektor, drukarka). 

Pozyskany sprzęt pozwolił 
przeprowadzić szkolenia dla 
strażaków oraz mieszkańców 
z zakresu ratowania życia. Każ-
da osoba uczestnicząca w kursie 

nabyła wiedzę z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej 
oraz prowadzenia RKO z uży-
ciem defibrylatora AED. 

Montaż urządzenia AED 
oraz szkolenie to ważne kroki 
podjęte w  celu podniesienia 
bezpieczeństwa naszej lokalnej 
społeczności. 

Program „WzMOCnij swoje 
otoczenie” to ogólnopolski 
program grantowy realizowany 
przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, skierowany do 
samorządów i  ich jednostek 
– np. przedszkoli, szkół, bi-
bliotek, czy ośrodków pomocy 
społecznej oraz do organizacji 
pozarządowych, które chcą 
wprowadzać ważne i  dłu-
gotrwałe zmiany w  swoim 
otoczeniu w  jednym z  ośmiu 
następujących obszarów: ak-
tywność fizyczna, bezpie-
czeństwo, edukacja, ochrona 
zwierząt, rozwój wspólnej 
przestrzeni publicznej, śro-
dowisko naturalne, zdrowie 
i  inne inicjatywy mieszczące 
się w celach programu. red

Pozyskany sprzęt, zakupiony dzięki wsparciu PSe, pozwolił przeprowadzić szkolenia dla strażaków oraz mieszkańców z zakresu ratowania życia

Jednostka OSP w  Granicy została wyposażona w  sprzęt do 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sprzęt szko-
leniowy. Zakup został zrealizowany dzięki grantowi przyzna-
nemu w  ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, 
organizowanego przez Polskie Sieci elektroenergetyczne.

nowy sprzęt dla oSP granica

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie 
https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl. 

W  czwartek 17 listopada br. 
członkowie zarządu OSP Ja-
roszów: prezes Artur Grajny 
i naczelnik Mateusz Bobowski 

złożyli wizytę w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu, dziękując 
władzom samorządowym za 
wszelką pomoc i  udzielenie 

niezbędnego wsparcia w stara-
niach się o włączenie OSP Ja-
roszów do KSRG.

Serdecznie gratulujemy. 

Był to debiutancki występ se-
niorów z  jaroszowskiego klu-
bu. Motywem przewodnim 
była „jesień”. Jaroszowianie 
zaprezentowali swoje umie-
jętności aktorskie, muzyczne, 

choreograficzne, a  przede 
wszystkim organizacyjne. Pub-
liczność nagrodziła brawami 
poszczególne części widowiska. 
Szczególnie spodobał im się 
skecz pt. „Służba zdrowia na 

wesoło” oraz taniec grupowy se-
niorów wykonany do nowoczes-
nej muzyki. Oklaskiwane były 
także piosenki w  wykonaniu 
kilkuosobowego chóru, któremu 
towarzyszył akompaniament 
zaprzyjaźnionego akordeoni-
sty. Zauważona została piękna 
dekoracja o tematyce jesiennej. 
Podobała się w  szczególnie 
postać „Pani Jesień”, której 
szatę wykonano z naturalnych 
zasuszonych kwiatów i  traw. 

Nie zabrakło również słodkiego 
poczęstunku. 

Na zakończenie zaproszeni 
goście podziękowali organiza-
torom za ogromne zaangażo-
wanie i trud włożony w przygo-
towanie uroczystości. – Mamy 
nadzieję, że impreza wpisze 
się w  nasz kalendarz wyda-
rzeń cyklicznych – podkreślają 
przedstawiciele „Klubu Seniora” 
z Jaroszowa.

red

„Dzień Seniora” w jaroszowie

Ochotnicy z Jaroszowa zostali włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.To docenienie ich ciężkiej pracy

To było wielkie święto oraz niesamowite widowisko aktorskie, muzyczne i choreograficzne. Publiczność nagrodziła organizatorów zasłużonymi brawami

W  związku 
z  realizacją 
i n w e s t y c j i 
drogowej dot. 
skomunikowania 
z drogą krajową nr 5 wsi Granica, 
w  tym sołectwie wprowadzono 
zastępczą organizację ruchu. 

Przez wieś obowiązuje ruch 
jednostronny. Wjazd następuje 
od strony Dobromierza, nato-
miast wyjazd od strony Strze-
gomia/ Tomkowic.

Taka organizacja ruchu będzie 
obowiązywać prawdopodobnie 
do września 2023 r. 

zmiana organizacji 
ruchu 

Komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak włączył w struktury elitarnego 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczą Straż Pożarną w Jaroszowie. Jest to 
bardzo ważne wydarzenie dla tej jednostki i tym samym docenienie jaroszowskich strażaków za 
ich ogromne zaangażowanie i dbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) powstał w 1991 r., a zaczął funkcjonować w 1995 r. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratow-
niczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratowni-
cze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. (źródło: WIKIPEDIA)

oSP jaroszów w elitarnym gronie

W „Klubie Seniora” w Jaroszowie 14 listopada odbyła się uro-
czystość z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Seniora”. Zaproszo-
no na nią przedstawicieli władz samorządowych Strzegomia, 
reprezentantów organizacji społecznych działających w Jaro-
szowie, a także kadrę i członków Dziennego Domu Pobytu Se-
nior-Wigor w Strzegomiu. 
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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:
mewa Kunice – AKS  3:0
AKS – Apis Jędrzychowice  1:4

kolejne mecze w sezonie:
Górnik boguszów-Gorce – AKS ii  2:3
AKS ii – KS walim  3:5
AKS ii – Szczyt boguszów-Gorce 6:2, walkower 0:3
Herbapol – Sudety Dziećmorowice  1:3
mKS Szczawno zdrój – Herbapol 2:3

kolejne mecze w sezonie:
lKS wiśniowa – Huragan 0:5
Sokół – unia Jaroszów 1:10
Sokół Kostrza – unia 1:10

poz. klub Mecze punkty

1. Karkonosze Jelenia Góra 13 34

2. prochowiczanka prochowice 14 33

3. łużyce lubań 14 29

4. Apis Jędrzychowice 13 29

5. polonia Środa Śląska 14 29

6. Górnik złotoryja 14 25

7. odra Ścinawa 13 24

8. mewa Kunice 14 22

9. Granit roztoka 14 20

10. bKS bobrzanie bolesławiec 14 18

11. iskra Kochlice 13 18

12. Sokół Jerzmanowa 14 13

13. Gryf Gryfów Śląski 13 9

14. aks granit strzegom s.a. 13 6
15. Kuźnia Jawor 13 4

16. Sparta Grębocice 13 1

poz. klub Mecze punkty

1. KS walim 14 37

2. Szczyt boguszów-Gorce 14 31

3. iskra witków Śląski 14 29

4. włókniarz Głuszyca 14 29

5. wierzbianka wierzbna 14 26

6. zieloni mokrzeszów 13 25

7. podgórze wałbrzych 14 18

8. herbapol stanowice 14 17
9. Sudety Dziećmorowice 14 16

10. aks II strzegom 13 15
11. Klubokawiarnia roztocznik 13 15

12. Kp mcK mieroszów 13 15

13. mKS Szczawno-zdrój 14 14

14. Górnik boguszów-Gorce 14 14

15. czarni wałbrzych 13 10

16. zagłębie wałbrzych 13 5

poz. klub Mecze punkty

1. nysa Kłaczyna 10 24

2. unia Jaroszów 10 22

3. błękitni Słotwina 10 21

4. zjednoczeni ii Żarów 10 19

5. Granit ii roztoka 10 19

6. unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 10 12

7. zieloni ii mokrzeszów 10 11

8. płomień Dobromierz 10 10

9. huragan Olszany 10 10

10. sokół kostrza 10 10

11. lKS wiśniowa 10 0

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:akTualNa TabEla:

Zajęcia rozpoczynają się w so-
boty o  godz. 10:00 przy hali 
widowiskowo-sportowej OSiR 

i w środy o 10:00 przy Bazylice 
Mniejszej. 

***

J a k i e  k o -
rzyści pł y-
ną z  nordic 
walkingu?

– Techni-
ka chodze-
nia w nordic 
walkingu ma 
odzwiercie-
dlać natu-
ralny chód 

z tym, że spacerujemy z kijkami 
w dłoniach. Nordic walking jest 
bardzo polecany, jako forma 
aktywności fizycznej, ponie-
waż jest w  stanie zaangażo-
wać ponad 90% mięśni całego 
ciała. Zapraszamy wszystkich 
chętnych – informuje Paweł 
Mosór, prezes OSiR Sp. z o.o. 
w Strzegomiu.

red

zajęcia zorganizowane na świeżym powietrzu odbywają się w każdą środę oraz sobotę

nasz nordic walking
Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Strzegomiu we współpracy 
z  AKS-em Strzegom zorganizował zajęcia nordic walking.  
– Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszej gmi-
ny do czynnego uczestnictwa w w/w zajęciach. Zajęcia są bez-
płatne – zachęcają organizatorzy.

16-osobowy skład judo-
ków AKS-u  Strzegom 
wystąpił 13 listopada na 
tatami w Jordanowie Ślą-
skim. Nasi reprezentanci 
wrócili stamtąd „z tarczą”, 
bowiem zdobyli aż 15 me-
dali, w tym 3 złote. 

W walce o medale stanę-
ło ponad 500 adeptów tej 
pięknej dyscypliny spor-
tu. Judocy z  naszej sekcji 
stanęli na wysokości zadania, 
pokazując charakter do walki. 
Pojedynki były bardzo emocjo-
nujące, a nasi reprezentanci nie 
oddawali punktów za darmo.

Okazały dorobek 15 medali (3 
złote, 4 srebrne i 8 brązowych) 
bardzo ucieszył trenerów, kibi-
ców i  rodziców, którzy mocno 
dopingowali swoje pociechy.

judocy nie zawiedli

Do listopadowej zbiórki krwi 
zgłosiło się 23 krwiodawców, zaś 
do przekazania krwi zakwalifiko-
wano 21 dawców. Krwiobus wró-
cił do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwioleczni-
ctwa w  Wałbrzychu z  dodat-
kowym, bezcennym, „bagażem” 
o pojemności ok. 9,5 litra.

– Dziękujemy za wspaniałe 
świadectwo odpowiedzialności 
społecznej. Jesteście wolonta-
riuszami, pomagacie polskim 
pacjentom i  przyczyniacie się 
do ratowania ich zdrowia i ży-
cia – podkreślają organizatorzy, 
zwracając się do wszystkich 
krwiodawców. 

za nami ostatnia zbiórka krwi
W listopadzie krwiobus wrócił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu z około 9,5 litra bezcennego daru

Wyniki:
złote medale: 

Weronika Tworzydło, Maja Gruszecka i Jacek Ratkowski

srebrne medale: 
Piotr Ratkowski, Dorian Matusiewicz, Olivier Kubanek 

i Karol Górski

brązoWe medale: 
Adam Lemański, Lena Szapańska, Norbert Tarka, Bartosz 

Górski, Martyna Markowska, Julia Jaworska, Artur Ratkowski 
i Wojciech Rasławski

Mniej szczęścia miał maximilian Gnitecki, który ostatecz-
nie uplasował się na 4. miejscu.

Podsumowanie strzegomskich zbiórek krwi organi-
zowanych przez rCkik z Wałbrzycha przy współpracy 
ośrodka sportu i rekreacji sp. z o.o. oraz młodzieżo-
wej rady miejskiej w strzegomiu: 

•	 1.03.2022	 12,600	l	 35	zgłoszonych	/	28	oddało
•	 10.05.2022	 8,550	l	 26	zgłoszonych	/	19	oddało
•	 12.07.2022	 9,450	l	 24	zgłoszonych	/	21	oddało
•	 13.09.2022	 12,150	l	 36	zgłoszonych	/	27	oddało
•	 15.11.2022	 9,450	l	 23	zgłoszonych	/	21	oddało

Aż około 52 litry drogocennego płynu udało się zebrać w Strze-
gomiu w pięciu tegorocznych akcjach poboru krwi. Ostatnia 
zbiórka krwi w kończącym się 2022 r. odbyła się 15 listopada.
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INFORMUJEMY, ŻE OBOWIĄZUJE
REGULAMIN DLA KORZYSTAJACYCH Z CMENTARZY KOMUNALNYCH

W GMINIE STRZEGOM

"IV. NA TERENIE CMENTARZY ZAKAZUJE SIĘ:
WJAZDU I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE CMENTARZY KOMUNALNYCH WSZELKIMI

POJAZDAMI, W TYM TAKŻE ROWERAMI, Z WYJĄTKIEM:
1/ POJAZDÓW ADMINISTRATORA CMENTARZY,

2. POJAZDÓW ZAKŁADÓW POGRZEBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYKONYWANYMI
USŁUGAMI CMENTARNYMI I POGRZEBOWYMI, OBJĘTYMI POROZUMIENIEM

Z ADMINISTRATOREM CMENTARZY,
3. JEDNORAZOWYCH WJAZDÓW W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH, ZA WIEDZĄ

I ZGODĄ ADMINISTRATORA, PO DOKONANIU OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT.
5. STAWIANIA NAGROBKÓW, POMNIKÓW, ŁAWEK LUB INNYCH URZĄDZEŃ BEZ ZGODY

ADMINISTRATORA CMENTARZY"

BIURO CMENTARZY CZYNNE PO NIEDZIAŁEK- PIĄTEK 7:00–15:00
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 75

TEL: 74 855 25 50, E-MAIL: CMENTARZ@ZUK.STRZEGOM.PL

Uchwała Nr 72/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 września 2005r. w sprawie zasad korzystania
z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na ich terenie.

OGŁOSZenIA 

Chcesz wjechać na cmentarz, skontaktuj się z administratorem!

– Te incydenty nie tylko 
naruszają regulamin, ale 
sprawiają, że cmentar-
na brama zostaje na całą 
noc otwarta. Może to po-
wodować kradzieże czy 
dewastacje. My jesteśmy 
zobowiązani takie sytu-
acje zgłaszać na policję 
– podkreśla Marta Zię-
ba, prezes ZUK Sp. z o.o. 
w Strzegomiu. – Wjazd na 
teren cmentarza możliwy 
jest wyłącznie po otrzyma-
niu zgody od administra-
tora, a także po dokona-
niu obowiązującej opłaty. 

Patrole policji mają prawo 
wylegitymować pojazd, 
który znajduje się na tere-
nie i poprosić o stosowną 

zgodę administratora na 
taki wjazd – dodaje Mar-
ta Zięba. 

red

W ciągu roku dochodzi do kilkudziesięciu nieuprawnionych wjazdów samo-
chodów na teren cmentarzy komunalnych w gminie Strzegom. Nasila się to 
szczególnie przed 1 listopada, kiedy montaż nagrobków jest wzmożony. Nie-
rzadko wiąże się to z przecinaniem kłódek! 

Część działki rolnej w morawie

Część działki rolnej w jaroszowie

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę części 
działki rolnej nr 88/3, Obr. Mo-
rawa o powierzchni 0,2500 ha 
(RIIIa-0,0500ha, PsIII-0,1900ha, 
dr-0,0100ha), położonej w miej-
scowości Morawa. Oddanie 
w dzierżawę nastąpi na czas 
nieoznaczony. Przetarg odbę-
dzie się dnia 15 grudnia 2022 r. 
o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38 – sala konferencyjna nr 
29, I piętro. Stawka wywoław-
cza czynszu za dzierżawę grun-
tu wynosi - wartość 1,7750 dt 
żyta w skali roku. O wysokości 
postąpienia decydują uczestni-
cy przetargu z tym, że postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 
0,1000 dt żyta. Nieruchomość 
będąca przedmiotem przetar-
gu jest wolna od obciążeń i zo-
bowiązań na rzecz osób trze-
cich. Warunkiem przystąpienia 

do przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - Santander 
Bank Polska S.A. o/Strzegom: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232. w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 12 grudnia 2022 r. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za dzierżawę grun-
tu, a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po za-
kończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu. Osoba przy-
stępująca do przetargu powinna 
posiadać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przypadku 

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 imio-
na i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. Wygry-
wający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzier-
żawy w terminie 21 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetargu. 
Uchylenie się od zawarcia umo-
wy w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek wa-
dium. Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub te-
lefonicznie pod nr 74/8560-572. 
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę czę-
ści działki rolnej nr 362/68, Obr. 
Jaroszów o powierzchni 0,3700 
ha (R IIIa – 0,2100 ha i R IVa – 
0,1600 ha), położonej w miej-
scowości Jaroszów. Oddanie 
w dzierżawę nastąpi na czas 
nieoznaczony. Przetarg odbę-
dzie się dnia 15 grudnia 2022 r. 
o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38 – sala konferencyjna nr 
29, I piętro. Stawka wywoław-
cza czynszu za dzierżawę grun-
tu wynosi - wartość 2,8300 dt 
żyta w skali roku. O wysokości 
postąpienia decydują uczestni-
cy przetargu z tym, że postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 
0,1000 dt żyta. Nieruchomość 
będąca przedmiotem przetar-
gu jest wolna od obciążeń i zo-
bowiązań na rzecz osób trze-
cich. Warunkiem przystąpienia 

do przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 200,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - Santander 
Bank Polska S.A. o/Strzegom: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 12 grudnia 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 przetargu, który wy-
gra przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za dzierżawę grun-
tu, a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po za-
kończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu. Osoba przy-
stępująca do przetargu powinna 
posiadać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przypadku 

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 imio-
na i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. Wygry-
wający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzier-
żawy w terminie 21 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetargu. 
Uchylenie się od zawarcia umo-
wy w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek wa-
dium. Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub te-
lefonicznie pod nr 74/8560-572. 
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany. 

Prace w potoku 
i rowach
Gmina Strzegom nie zwalnia 
tempa w  pracach jesiennych. 
Wspólnie z Państwowym Go-
spodarstwem Wodnym „Wody 
Polskie” aktualnie jest reali-
zowane zadanie utrzymania 
koryta Olszańskiego Potoku. 
Oczyszczenie potoku udrożni 
przepływ wód.

Ponadto gmina dokonuje 
czyszczenia rowu, który jest 
zlokalizowany w  okolicach 
ul. Andersa i  ul. Olszowej 
w Strzegomiu. Planowane jest 
oczyszczenie 495 mb rowu.

Strzegomskie Centrum Kultury, 5.12.2022 r., godz. 19:00
bilety: www.kupbilecik.pl, kontakt: SCK, tel. 74 649 44 00
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