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W styczniu br. uczniowie klas humanistycznych Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzegomiu uczestniczyli w zajęciach, które 
poprowadził aktor Łukasz Płoszajski – absolwent łódzkiej 
filmówki, mentalista, znany między innymi z serialu „Pierwsza 
Miłość” oraz najnowszego programu „Haker Umysłu”. Kolejnym 
etapem edukacji medialnej będzie wizyta humanistów na planie 
„Pierwszej miłości” we Wrocławiu.

Burmistrz Strzegomia zaprasza na niecodzienne spotkanie ze strze-
gomskimi mistrzami świata! Już 6 marca br. od godziny 16:00 w sali 
widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury każdy będzie miał 
możliwość zmierzyć się w siłowaniu na rękę z Małgorzatą Ostrow-
ską, zatańczyć z Kacprem Rutką i jego partnerką Sarą Litorowicz 
oraz ćwiczyć na urządzeniach, na których do zawodów przygotowuje 
się Patryk Walczuk. Plakat na 12. stronie naszej gazety.

Piłkarze AKS-u Granit Strze-
gom S. A. – liderzy IV ligi 
dolnośląskiej (grupa zachod-
nia) – już za trzy tygodnie 
rozpoczną rundę wiosenną 
rozgrywek. W pierwszym spo-
tkaniu zagrają na wyjeździe ze 
Spartą Rudna, która zajmuje 7. 
miejsce w tabeli. Pierwszym ry-
walem podopiecznych Roberta 
Bubnowicza (na zdj.) w Strze-
gomiu będzie tydzień później 
KS Legnickie Pole. Trzymamy 
kciuki za jak najlepsze występy 
naszych zawodników.

mała rzecz 
a cieszy
Idąc za przykładem innych 
gmin, pracownicy Zakła-
du Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o. o. po-
stanowili ustawić na cmenta-
rzu na ul. Olszowej regał na 
znicze z  tzw. odzysku. Do-
łożono również narzędzia 
do porządkowania grobów 
swoich bliskich.
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Wyczyścili 
Strzegomkę
Gmina Strzegom w  poro-
zumieniu z Wodami Polski-
mi w  Legnicy w  ostatnich 
tygodniach zrealizowała 
zadanie dot. wyczyszczenia 
Strzegomki. Prace wykona-
ła firma GRABLOK Sp. 
z o. o. za kwotę ok. 87 tys. zł, 
dofinansowanie – 77 tys. zł.

str. 4

Prace w 
modlęcinie
Spółka Wodociągi i Kana-
lizacja w Strzegomiu roz-
poczęła roboty budowlane 
w  Modlęcinie (Małym) 
polegające na budowie od-
cinka sieci wodociągowej 
i  odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej. Co powstanie?

str. 9

Obiekty SKATE i DIRT park są administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

raj dla młodzieży

niedługo runda 
wiosenna

Ale się działo! str. 8

Żłobek nr 2 otwarty! str. 3

Olszowa w przebudowie str. 4

Uczniowie szkół z terenu gminy Strzegom nie narzekali na 
nudę podczas tegorocznych ferii zimowych. Na półkoloniach 
zorganizowanych przez stowarzyszenia działające przy pla-
cówkach oświatowych, jak zwykle, nie brakowało atrakcji. 
Zimowisko tradycyjnie zorganizowało również Strzegomskie 
Centrum Kultury.

Kolejny żłobek – na 26 miejsc – jest do dyspozycji małych 
mieszkańców gminy Strzegom. Nowa placówka zlokalizowana 
jest w budynku dawnej PSP nr 3 na ul. Jeleniogórskiej w Strze-
gomiu. 14 lutego br. zaproszonym gościom zaprezentowano 
piękny, kolorowy obiekt, który z  pewnością będzie służył 
kolejnym pokoleniom strzegomian.

Trwają prace budowlane związane z przebudową ul. Olszowej 
w Strzegomiu. – Już niedługo cała ulica będzie bezpieczna i przy-
jazna zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców – zaznacza Ewe-
lina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Mamy świetną informację 
dla osób uprawiających „dirt-
jumping”, czyli wykonywanie 
skoków i ewolucji w powietrzu 
na rowerach MTB/BMX. 
1 marca br. oficjalnie zostanie 
oddany do użytku odnowio-
ny przez spółkę OSiR tor 
rowerowy przy ul. Parkowej 
w Strzegomiu.

Wydarzeniem poprzedzają-
cym otwarcie toru rowerowego 
będzie Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych „TROPEM WIL-
CZYM”. Szczegóły na plaka-
cie wewnątrz gazety (str.5).

Jak  informuje  Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji, strze-
gomski dir t-park ma po-
wierzchnię ponad 800 m2 
i został wykonany z gotowych 
elementów konstrukcyjnych 
wraz z podłożem ze specjal-
nej formy. Wymiary i kształt 
elementów zaprojektowano 
zgodnie z  zasadami obowią-

zującymi przy uprawianiu 
skatingu. Zostało zrobione 
nowe ogrodzenie obiektu, 
a  także wykonano rewitali-
zację terenu wokół toru. Wy-
konawcą była firma BT PRO-
JECT Sp. z o.o. z Poznania. 
Koszt wykonania dirt-parku 
wyniósł ok. 291 tys. zł.

Obiekty SKATE i DIRT 
park są administrowane przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Sp. z o. o. Obiekt został za-
opatrzony w  monitoring, co 
pozwoli właścicielowi do-
zorować jego wykorzystanie 
i kontrolować bezpieczeństwo 
uczestników. red
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Gala mistrzów świata

zajęcia z aktorem
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Regał na znicze do
ponownego użytku 
oraz drobny sprzęt
porządkowy na
Cmentarzu przy
ul.Olszowej
 

mała rzecz a cieszy
Idąc za przykładem innych 
gmin, pracownicy Zakładu 
Usług Komunalnych w Strze-
gomiu Sp. z o. o. postanowili 
ustawić na cmentarzu na ul. 
Olszowej regał na znicze z tzw. 
odzysku.

Dodatkowo – na wniosek 
radnej Rady Miejskiej w Strze-
gomiu Doroty Kwaśnickiej 
– do tego regału dołożono 
drobne narzędzia, które miesz-
kańcy mogą wykorzystać do 
porządkowania grobów swoich 
bliskich. – Jeśli ten projekt 
sprawdzi się, postaramy się 
takie same regały ustawić na 
pozostałych cmentarzach ko-
munalnych – podkreśla Marta 
Zięba, prezes strzegomskiej 
spółki ZUK.

Uprzejmie prosimy o odkładanie narzędzi na miejsce.

Kto by się oparł słodkościom?
Tłusty czwartek w Dziennym 
Domu Pobytu „Senior-Wi-
gor” w Strzegomiu obchodzo-
ny był z wielkim rozmachem, 
tak jak to było dawniej w nie-
mal każdym domu. – Dzisiaj 
jemy pączki i  chrusty, jednak 
bez celebrowania tradycji, ale 
u  nas przypomniano dawne 
zwyczaje – mówili uczestnicy.

A nasi dziadowie mieli fanta-
zję! A właściwie fantazję miały 
nasze babki, bo do XIX wieku 
tłusty czwartek, zwany też com-

brem, był dniem zarezerwowa-
nym dla kobiet, w  którym to 
właśnie one przejmowały rządy. 
Wtedy tańcom i przyśpiewkom 
nie było końca.

– Strzegomscy seniorzy 
w środę (19.02) pokazali swo-
je umiejętności kulinarne, by 
w czwartek móc  dać się unieść 
pokusie, kto zje więcej swojskich 
chrustów  i pączków – informu-
je Anna Jarosińska, kierownik 
Dziennego Domu Pobytu „Se-
nior-Wigor” w  Strzegomiu.
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Tradycji musiało stać się zadość. W ostatni czwartek przed Wielkim Postem, czyli w popular-
ny tłusty czwartek na klientów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu czekały słodkości w postaci 
smacznych pączków.

Tłusty czwartek

Seniorki pochwaliły się swoją wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi przygotowania niezwykłych wypieków, do których dodały szczyptę miłości
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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 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

• Otwarcie Centrum Aktywności w Jaroszowie

• „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” 
dla Emilii Krakowskiej

• Otwarcie Żłobka nr 2 
w Strzegomiu

• Nocny Turniej Szachowy

• The Voice of Strzegom 
– finał 2020

luty – marzec 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

23.02 – 29.02 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857 19 64

01.03 – 07.03 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

08.03 – 14.03 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

masz wpływ na budżet!
Duża część podatku dochodo-

wego od osób fizycznych zostaje 
przekazana do budżetu gminy 
Strzegom. W 2020 r. zaplano-
wana została w budżecie kwota 
ok. 23 mln zł. Drogi mieszkań-
cu, złóż deklarację podatkową 
PIT za rok 2019 w  Urzędzie 
Skarbowym w Świdnicy, wpisu-
jąc miejscowość na terenie gmi-
ny Strzegom JAKO MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA. Twoje 
pieniądze zostaną przeznaczone 
na budżet obywatelski, kulturę, 

rozwój infrastruktury, utrzy-
manie zieleni, sport, rekreację, 
ochronę środowiska, trasy rowe-
rowe, pomoc społeczną, ochronę 
zdrowia i edukację dzieci.

Na potrzeby żłobka został również wykonany niewielki plac zabaw z zabawkami

Żłobek nr 2 otwarty!
Kolejny żłobek – na 26 miejsc 
– jest do dyspozycji małych 
mieszkańców gminy Strze-
gom. Nowa placówka zlokali-
zowana jest w budynku dawnej 
PSP nr 3 na ul. Jeleniogórskiej 
w Strzegomiu.

14 lutego br. zaproszonym 
gościom zaprezentowano 
piękny, kolorowy obiekt, który 
z pewnością będzie służył kolej-
nym pokoleniom strzegomian. 
W przystosowanych pomiesz-
czeniach żłobka znajdują się 
dwie sale edukacyjne – jedna dla 
starszych, druga dla młodszych 
dzieci z  sąsiadującymi przy 
salach sypialniami i  łazienka-
mi. Na potrzeby żłobka został 
również wykonany niewielki 
plac zabaw z  zabawkami od-
powiednimi dla małych dzieci. 

Inwestycja jest dofinansowana 
z  programu z  Funduszu Pracy 
w  ramach resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w  wieku do lat 3 „MA-
LUCH+ 2019”. Wartość inwestycji 
to ok. 1 mln zł, w tym planowane 
środki dotacji ok. 730 tys. zł.

Nasza delegacja w  skła-
dzie: burmistrz Strzegomia – 

Zbigniew Suchyta, zastępca 
burmistrza – Wiesław Wit-
kowski oraz dyrektor Żłobka 
nr 1 i  nr 2 – Monika Lasota
-Molis uczestniczyła również 
w prezentacji Żłobka Miejskie-
go w Jedlinie-Zdroju.

Projekt „NOWE ŻŁOBKI 
w STRZEGOMIU i JEDLI-
NIE-ZDROJU” realizowany 
jest przez Fundację Edukacji 
Europejskiej w  partnerstwie 
gmin: Strzegom i Jedlina-Zdrój.

red

nowości w TV Strzegom

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać
za pośrednictwem serwisu www.strzegom.pl

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem projekty unijne)

Gościem podczas otwarcia żłobka w Strzegomiu był
wicewojewoda dolnośląski – Jarosław Kresa. 

MALUCH+

4 marca br. o  godz. 15:00 w  sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu odbędzie się XVI Sesja Rady 
Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018 – 2023.

PORZąDeK OBRAD:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr XIV z Sesji Rady Miejskiej w Strze-

gomiu odbytej w dniu 17 stycznia 2020 roku oraz protokołu 
nr XV z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 
29 stycznia 2020 roku.

5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom 
na lata 2020 – 2030,

b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2020,
c) ustalenia górnych stawek opłat za usługi w  zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych,

d) zmieniająca uchwałę Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Strzegom,

e) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie 3 oraz w obrębie 5 miasta Strzegom,

f ) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji z budżetu gminy Strzegom, na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Strzegom.

g) nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 3
 w Strzegomiu,
h) nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 4
 w Strzegomiu,
i) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finanso-

wej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora 
finansów publicznych, dla których organem prowadzą-
cym jest gmina Strzegom,

j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Strzegom w 2020 roku”,

k) utworzenia na terenie gminy Strzegom ośrodka wsparcia 
pod nazwą Klub SENIOR+,

l) zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z  dnia 10 grudnia 2018 r. w  sprawie ustalenia 
składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

7. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia mię-
dzy sesjami.

8. Informacja o  pracach przewodniczącego rady między 
sesjami.

9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
10.Zamknięcie sesji.

zapowiedź
marcowej sesji

monitoring w 
Goczałkowie
Ze względów bezpieczeń-
stwa w Goczałkowie zamon-
towano monitoring obejmu-
jący swoim zasięgiem cały 
teren przy świetlicy wiejskiej, 
w tym: wjazd, wiatę i plac 
zabaw.

Koszt inwestycji to blisko 
8 tys. zł. Pomimo że kamery 
działają dopiero od kilku 
dni, już znacznie zmniejszyła 
się ilość osób nietrzeźwych 
przebywających na terenie 
przy świetlicy, a także ilość 
podrzucanych śmieci. 
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Wyczyścili Strzegomkę
Gmina Strzegom w  porozu-
mieniu z  Wodami Polskimi 
w  Legnicy w  ostatnich tygo-
dniach zrealizowała zadanie 
dot. wyczyszczenia Strze-
gomki.

Prace obejmowały prze-
ś w i e t l e n i e  k o r y t a  r z e -
ki Strzegomki: t j. wycin-
kę drzew o  śr. 10 – 15 cm, 
wycinkę zakrzaczeń, wykosze-

nie porostów i traw oraz usu-
nięcie zatorów na odcinkach 
Stawiska – Strzegom oraz 
Strzegom – Międzyrzecze. Po-
nadto wykoszono koryto rzeki 
i tereny przyległe do ul. Brze-
gowej i Dolnej w Strzegomiu. 

Prace wykonała firma GRA-
BLOK Sp. z o. o. za kwotę ok. 
87 tys. zł, w tym dofinansowa-
nie z Wód Polskich w kwocie 
ok. 77 tys. zł.

Aktualnie realizowane są prace ziemne na wysokości wjazdu do sklepu Lidl. Niebawem cała ulica będzie bezpieczna

Olszowa w przebudowie
Tr wają prace budowlane 
związane z  przebudową ul. 
O lszowej w  Strzegomiu. 
– Już niedługo cała ulica bę-
dzie bezpieczna i  przyjazna 
zarówno dla kierowców, jak 
i  mieszkańców – zaznacza 
ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i  Wsi w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

Realizacja całej inwestycji 
składa się z 2 etapów, zaś każdy 
z etapów z dwóch zadań. Wyko-
nana została już większość prac 
przewidzianych do realizacji 
w etapie 1. Aktualnie realizowa-
ne są prace ziemne na wysokości 
wjazdu do Lidla. Prace w zakre-
sie montażu wpustów kanaliza-
cji deszczowej są na ukończeniu. 
Wykonywane są nowe chodniki, 
wjazdy i krawężniki – zadanie 1. 
Rozpoczęto również prace 
w  obrębie zatoki autobusowej 
przy ul. Brzozowej – zadanie 2. 
Powstaną nowe chodniki, zjaz-
dy, zmieni się nawierzchnia 
drogi, nastąpi też wymiana 
oświetlenia na LED. Planowany 
termin zakończenia zadania 1 
to koniec kwietnia 2020 r. 
Zadanie 2 planowane jest do 

ukończenia na koniec czerwca 
2020 r. Umowna wartość robót 
budowlanych dla obu zadań 
w etapie 1 to blisko 4,9 mln zł, 
z  czego dofinansowanie z  bu-
dżetu państwa w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych to 
ok. 2,3 mln zł.

W listopadzie 2019 r. rozpo-
częły się również prace zwią-
zane z realizacją drugiego eta-
pu przebudowy ul. Olszowej 
w  Strzegomiu. Zadanie pn. 

,,Przebudowa ciągu dróg gmin-
nych nr 110734D i nr 121001D 
w Strzegomiu – Etap II” rów-
nież składa się z dwóch zadań. 
Zadanie 1 stanowi wykonanie 
nawierzchni bitumicznych na 
odcinku od drogi wojewódzkiej 
nr 374 do zakładu Kalenborn 
Delma Sp. z  o. o. Zadanie 2 
stanowić będzie kontynuację 
rozpoczętego w 2019 r. zadania 
polegającego na ,,Przebudo-
wie drogi gminnej 110734D 

– ul. Olszowa w Strzegomiu”. 
Po jego wykonaniu droga ta 
połączy się z łącznikiem prowa-
dzącym do drogi wojewódzkiej. 
Planowany termin zakończenia 
drugiej części przebudowy 
ul. Olszowej to koniec paź-
dziernika 2020 r. Wartość robót 
budowlanych dla etapu 2 to ok. 
1,6 mln zł, z  czego dofinan-
sowanie z  budżetu państwa 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych to ok. 1,02 mln zł. red

Okiem
miejskiego
monitoringu

24 stycznia br. trzech mężczyzn 
piło alkohol w  CAS Karmel. 
Z  mężczyznami przeprowa-
dzono rozmowę ostrzegaw-
czo-profilaktyczną, po której 
dobrowolnie opuścili budynek.

***
30 stycznia br. patrol policji 
interweniował do mężczyzny 
spożywającego alkohol w parku 
od strony marketu NETTO.

***
3 lutego br. w wirydarzu CAS 
Karmel został rozbity szklany 
blat przez chłopców tam prze-
bywających. Chłopcy uciekli. 
Poinformowano o tym zdarze-
niu pracownika SCK.

***
5 lutego br. na terenie przy-
stanku autobusowego przy ul. 

Leśnej w  Strzegomiu 
zemdlała młoda dziew-
czyna. Na miejsce skie-
rowano karetkę Pogo-
towia Ratunkowego.

***
7 lutego br. w Rynku 
w  Strzegomiu – na 
wysokości fontanny 
– młody kierowca 

nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na 
jezdni, w  wyniku czego nie 
zapanował nad samochodem. 
Jego pojazd obróciło o  180 
stopni, a  następnie uderzył 
on w  skrzynkę elektryczną 
oraz w  parkomat. Kierowca 
wysiadł z  pojazdu, zobaczył 
jakie auto ma uszkodze-
nia i  odjechał w  kierunku 
ul. Krótkiej. Natychmiast 
powiadomiono dyżurnego 
policji o zaistniałym zdarze-
niu, przekazując mu numer 
rejestracyjny pojazdu. To 
zdarzenie mogło się jednak 
zakończyć tragicznie. Kil-
kanaście sekund wcześniej 
w tym miejscu stała kobieta 
z małym dzieckiem.

Podwyżka 
czynszu

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła 
podwyżka czynszu z  tytu-
łu dzierżawy gruntów (pod 
ogródki, komórki, garaże, wia-
ty oraz inne) oraz najmu lokali 
użytkowych i  gospodarczych 
(garaży, komórek), będących 
w zasobie gminy Strzegom.

Prosimy dzierżawców i najem-
ców, którzy nie otrzymali lub 
nie odebrali w/w zawiadomień 
o  zgłoszenie się do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu – pokój nr 34, 
II piętro.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

jw1969: Witam panie burmistrzu. 
Kiedy nastąpi wypłata dotacji zwią-
zanych z  wnioskami o  dofinanso-
wanie kosztów wymiany pieców, 
złożonych w 2019 r.? Pozdrawiam.

W grudniu 2019 r. zostały wypła-
cone pierwsze transze dotacji, które 
obejmowały realizację wymiany 
pieców do czerwca 2019 r. Pozostałe 
inwestycje obejmujące realizację 
wymiany pieców w okresie od lipca 
do grudnia 2019 r., zostały ujęte we 
wniosku o dofinansowanie „Ograni-
czenie niskiej emisji na obszarze wo-
jewództwa dolnośląskiego poprzez 
wymianę źródeł ciepła w  gminie 
Strzegom w 2019 r. – Etap II” złożo-
nym do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, Oddział 
w  Wałbrzychu. W  chwili obecnej 
oczekujemy na ocenę wniosku. 
W  przypadku pozytywnej oceny 
wniosku przewidywany termin 
wypłaty kolejnych transzy dotacji 
to maj/czerwiec 2020 r.

Zbigi: Panie burmistrzu, czy wjazd 
na parking przy ul. Kościelnej 
musi być tak tragiczny? Kamienia 
w Strzegomiu jest pod dostatkiem!

Wjazd na parking był już w  lutym 
poprawiony. W  związku z  faktem, 
że wspólnoty postawiły już boksy 
śmietnikowe w czerwcu, postaram się 
wprowadzić do budżetu pieniądze na 
projekt drogi dojazdowej (wykonanie 
jej w przyszłym roku). Sprawa może 
trochę potrwać, bo droga przylega 
do kościoła św. Barbary, więc projekt 
będzie uzgadniany z konserwatorem 
zabytków.

Wioletta: Szanowny panie burmi-
strzu! Mama moja ma 82 lata i po-
rusza się z pomocą kuli, mieszkanie 
ogrzewane jest za pomocą pieca ka-
flowego. Węgiel i drzewo ma w piw-
nicy, do której nie potrafi zejść. 
W związku z  tym ja i moja siostra 
dojeżdżamy raz w miesiącu, to wy-
chodzi że co drugi tydzień ktoś jest 
z pomocą. Nanosimy węgla, drzewa, 
zrobimy zakupy i  w  razie potrze-
by zawieziemy mamę do lekarza. 
Nadmieniam że mieszkam 200 km 
od Strzegomia, a moja siostra 50 km. 
Po ostatnich podwyżkach opłat 
parkingowych każdy dzień poby-
tu u  mojej mamy to dodatkowy 
koszt ok. 30 zł dla mnie i  dla sio-
stry. Czy w  związku z  tym mama 
moja mogłaby wykupić abonament 
w wysokości 40 zł, jako że tam za-
mieszkuje. Mama moja nie posiada 
samochodu, więc abonament byłby 
na okaziciela. Proszę o  pozytywne 
załatwienie mej prośby.

Proszę o kontakt z Wydziałem Go-
spodarki Komunalnej Ochrony Śro-
dowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu – telefon 74 8560-531 
lub 74 8560-532. Sprawa zostanie 
załatwiona pozytywnie.

Artur: Witam panie burmistrzu. 
Pytanie odnośnie cmentarzy i  ma-
szyn do sprzedaży zniczy. Czy takie 
automaty zostaną zainstalowane 
na naszych cmentarzach? Jestem 
niepełnosprawny i bardzo zależy mi, 
by takie automaty powstały w naszej 
gminie. Dodam, że korzystam z ta-
kich automatów w  Świebodzicach. 
Proszę o podjecie działań, by nasze 
miasto mogło korzystać z  takich 
udogodnień.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Strzegomiu zakupił już jeden auto-
mat na cmentarzu przy ul. Wałbrzy-
skiej. Po obserwacji zainteresowania 
nim będą dokonywane kolejne zakupy.

Drogowiec: 100 obwodnic w 10 lat... 
Dlaczego w  zestawieniu zabrakło 
miasta Strzegom?

Jest to wykaz obwodnic dotyczących 
dróg krajowych. Nasza obwodnica 
dotyczy drogi wojewódzkiej 374. 
W  ubiegłym tygodniu byłem na 
spotkaniu burmistrzów i  wójtów 
Aglomeracji Wrocławskiej, gdzie były 
rozmowy na ten temat. O szczegółach 
nie mogę jeszcze mówić, bo muszę 
otrzymać upoważnienie od radnych, 
które będzie stanowić uchwała inten-
cyjna. Liczę na to, że realne wykonaw-
stwo to środki europejskie.

Zbigniew: Szanowny panie bur-
mistrzu! W  ostatnich dniach za-
intrygowała mnie sytuacja panu-
jąca na łączniku między ul. We-
sołą a  Dworcową. Otóż idąc tym 
łącznikiem, ominąłem i  szedłem 
wzdłuż pomalowanych na zielono 
i z napisem TeReN PRYWATNY 

betonowych bloków. Czyżby nastąpi 
koniec przejść tym łącznikiem, a tym 
samym wydłuży się droga z  miasta 
do Przychodni Stomatologicznej 
i  Centrum Rehabilitacji Helios? 
Kolejna niespodzianka utrudniająca 
życie?

To fakt, że część terenu jest terenem 
firmy, do której ta ścieżka przylega, 
a  druga część jest własnością PKP. 
Dlatego też nie prowadzimy na tej 
ścieżce żadnej inwestycji poprawia-
jącej jej jakość. Wypadałoby ułożyć 
tam puzzle i zrobić ścieżkę rowerową. 
Rozmowy są trudne.

Krzysztof: Dziękuję za odpowiedź 
na moje pytanie. Jako obywatel tego 
miasta jestem zadowolony, że ten ko-
munikator działa i możemy wspólnie 
pod pana przywództwem zarządzać 
naszym miastem i sołectwami, żeby 
wszystkim mieszkańcom było tu do-
brze i miło. Z treści odpowiedzi nie 
jestem zadowolony, bo nic konkret-
nego nie wnosi na dzień dzisiejszy, 
a ja jestem zwolennikiem konkretne-
go działania - małymi konkretnymi 
krokami w  ramach tego, na co nas 
stać na dzień dzisiejszy. I widząc, że 
województwo uruchomiło sprawną 
kolej na trasie Wrocław-Jelenia 
Góra przez Wałbrzych natychmiast 
uruchomiłbym transport publiczny 
łączący wszystkie miejscowości 
gminy Strzegom ze stacjami w  Ja-
worzynie Śląskiej, Żarowie i  Świe-
bodzicach lub do jednej z nich, tak 
żeby można było dojechać na każdy 
i  z  każdego pociągu, oczywiście 
wykorzystując także szynobusy ja-
dące przez Strzegom. Wiem jedyna 
i  najlepsza odpowiedź, żeby mieć 

spokój to .... „nie ma pieniędzy”. Ale 
pieniądze nie są tu najważniejsze. 
Najważniejsze są dobre pomysły 
i chęć działania, których w naszym 
mieście i  gminie trochę brakuje na 
każdym szczeblu władzy wykonaw-
czej i  ustawodawczej. I  myślę, że 
mały kosztem można byłoby wysłać 
trochę światła z naszego terenu i za 
nasze pieniądze na stację kolejową, 
żeby nasi mieszkańcy spokojnie 
trafili do pociągu, no chyba, że 
poczekamy na dłuższy dzień i  od 
kwietnia do listopada problem 
zniknie. Pozdrawiam i  życzę sku-
teczniejszego działania w otwieraniu 
naszego miasta na świat i dla świata.

Dziękuję za pozdrowienia. Niestety 
nie zawsze tak można. Jeśli teren, a tak 
jest w przypadku ul. Dworcowej, nie 
należy do gminy, nie możemy wydać 
ani złotówki na drogę, oświetlenie, czy 
też na inne prace. Do odpowiednich 
instytucji zostały wysłane pisma 
i  mam nadzieję na szybką reakcję. 
Pisałem też, że od 1 października 
uruchamiamy miejską komunikację 
i tu prośba o konkretne propozycje.

Dobromira: Szanowny panie bur-
mistrzu, coraz częściej mówi się, 
że nasze miasto pięknieje dzięki 
remontom i licznym rewitalizacjom 
lokalnych dróg i osiedli. Nie twier-
dzę, że tak nie jest, jednak ubolewam 
bardzo nad brakiem zainteresowania 
dzielnicą Domki, w  szczególności 
mam na myśli ul. Wrzosową i Polną. 
W  ostatnim czasie wymieniono 
nawierzchnię ulicy Kwiatowej, 
teraz ulica Olszowa jest w  trakcie 
przebudowy. Ulica Wrzosowa jest 
łącznikiem między ulicą Brzozową 

a  Polną, więc jest o  wiele częściej 
użytkowana niż ulica Kwiatowa, 
która nie jest „przelotowa”. Jako 
mieszkanka ulicy Wrzosowej mu-
szę z  przykrością stwierdzić, że od 
blisko 30 lat nie wydarzyło się nic 
w  temacie remontu całej drogi. 
Skrzyżowanie przy cmentarzu uli-
cy Polnej/Lipowej/Starzyńskiego 
jest w  opłakanym stanie. Proszę 
o  konkretną odpowiedź, dlacze-
go osiedle Domki jest tak bardzo 
pomijane w  planach modernizacji 
oraz kiedy można spodziewać się 
remontu w/w  dróg. Przypominam, 
że Strzegom nie kończy się tylko na 
Rynku, stadionie i  ul. Promenady. 
Z poważaniem Dobromira.

Szanowna Pani! W ostatnich dwóch 
latach wydatki na Osiedle Domki 
są rekordowe. Do września br. trwa 
najważniejsza inwestycja warta ponad 
7,6 mln zł. Jest to obwodnica Osiedla 
dla ciężarówek, które nie jeżdżą już 
przez Osiedle, ale także kapitalny 
remont – przebudowa ul. Olszowej. 
Taką mamy zasadę, że remontuje-
my drogi strategiczne, a  następnie 
przechodzimy do dróg mniejszych. 
Nie mogę obiecać kiedy – będzie to 
wynikało z projektów, które są obecnie 
w przygotowaniu i będą realizowane. 
Wtedy to będą powstawać nowe 
projekty, także z tego Osiedla. Pisze 
pani o centrum. Tu akurat udało się 
pozyskać środki zewnętrzne, dlatego 
zostały wyremontowane. W projekcie 
budżetu chyba dwa lata temu były 
wpisane dwie drogi do wymiany 
asfaltu, na które nikt się nie zgłosił, 
bo były to wąskie uliczki. Znalazł się 
chętny na ul. Kwiatową i ona została 
zrobiona.

WeSPrzyj lOKAlne OrGAnIzACje

Zbliża się okres, kiedy musi-
my rozliczyć swoje ubiegłorocz-
ne zeznania podatkowe. Warto 
pamiętać, że możemy 1% po-
datku przekazać na rzecz osób, 
organizacji oraz instytucji po-

trzebujących pomocy. Wystar-
czy wejść na www.strzegom.pl 
i skorzystać z darmowego pro-
gramu pitax, który umożliwia 
szybkie i  niekłopotliwe roz-
liczenie swojego PIT-a  wraz 

z  uwzględnieniem 1% dla lo-
kalnych organizacji.

Za pośrednictwem tej platfor-
my można przekazać swój 1% 
dla następujących organizacji 
w gminie Strzegom:

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Lista LokaLnych organizacji pożytku pubLicznego:

krs: 0000116588 Nazwa Organizacji: Fundacja Św. Jadwigi

krs: 0000234294 Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi 
 Stanowice

krs: 0000290395 Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany

krs: 0000407289 Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół 
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego 
 w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki”

krs: 0000467465 Nazwa Organizacji: STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA JAROSZOWA”
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Archiwum doradzi

Archiwum Państwowe we 
Wrocławiu organizuje ponadto 
zajęcia edukacyjne (warsztaty, 
lekcje archiwalne związane 
z  tematyką regionalną oraz 
okolicznościową), prowadzi 
usługi z zakresu wyszukiwania 
w swoim zasobie archiwalnym 
informacji i dokumentów, ko-
piowania ich, sporządzania 
odpisów bądź wypisów.

Zachęcamy do skorzystania 
z  serwisu www.szukajwar-
chiwach.gov.pl, strony in-
ternetowej www.ap.wroc.pl 
oraz z  ogólnopolskiej bazy 
o  Miejscach Przechowywania 
Dokumentacji Osobowej i Pła-
cowej Pracodawców pod adre-
sem ewidencja.archiwa.gov.pl

red

Mieszkańcu, poszukujesz swojej dokumentacji osobowej lub 
płacowej? Przedsiębiorco, nie wiesz, jak postępować z nara-
stającą dokumentacją, likwidujesz firmę, chcesz zniszczyć 
(wybrakować) dokumentację? Skontaktuj się z Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu lub jego oddziałami w Bolesławcu, 
Jeleniej Górze, Legnicy i Kamieńcu Ząbkowickim i dowiedz 
się, jak to zrobić. Chętnie pomożemy!

Na stronie www.strzegom.pl i na facebooku
gminy Strzegom znajduje się elektroniczna wersja ulotki,

którą przygotowało Archiwum Państwowe.

Inwestycja jest już prawie gotowa. Uczniowie PSP nr 2 już nie mogą się doczekać oficjalnego otwarcia obiektu

magiczne podwórko
Już dosłownie za kilka tygodni 
zostanie oddana do użytku ko-
lejna inwestycja w Strzegomiu 
– tzw. „Gwiezdne podwórko”, 
które znajduje się na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Planowany termin 
zakończenia robót zgodnie 
z  umową to 31 marca 2020 r. 
Planowany koszt inwestycji 
ok. 404 tys. zł.

Zakończono prace związane 
z wymianą nawierzchni utwar-
dzonej, budową pochylni dla 
niepełnosprawnych wraz z po-
chwytem, budową schodów 
zewnętrznych do budynku 
szkoły od strony podwórka. 
Dostarczono i zamontowano: 
nowe ogrodzenie z  bramą 
i  furtkami, stół zewnętrz-
ny do gry w  tenis stołowy, 
tablice tematyczne, ławki, 
donice zewnętrzne, kosze na 
śmieci, budynek tymczasowy 
– magazynek. Dostarczono 
również rozkładaną scenę 
z plandeką. – W dalszej czę-

ści w  ramach inwestycji wy-
konane zostaną następujące 
roboty: dostawa i  montaż 
gier edukacyjnych przykle-
janych poprzez wulkanizację 

(rakieta, kompas, pawi zegar, 
tablica matematyczna, układ 
słoneczny), dostawa i montaż 
grilla, uzupełnienie trawników 
i nasadzenia roślin na rabatach 

– informuje Joanna Przepłata 
z  Wydziału Inwestycji i  Za-
mówień Publicznych w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu.

red

Przypomnijmy, inwestycję zgłoszono do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

InfOrmACjA
dla

mIeSzKAńCÓW

W lutym br. na
ul. dąBrOWSKIeGO 21

W STrzeGOmIu
otwarto obiekt,

w którym mieści się m. in.
PunKT PArTnerSKI 

TAurOn,
w którym można zawrzeć 

umowę na prąd i gaz. 

Biuro jest otwarte
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00 – 17.00.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowo wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 10 drzewach na Skwerze Sybiraków w Strzegomiu. Efekty można zobaczyć gołym okiem

nasze drzewa przeszły przegląd i rewitalizację
W ostatnich dniach w naszym 
mieście odbyły się prace pie-
lęgnacyjne i diagnostyczne na 
drzewach.

W  parku przy Publicznym 
Przedszkolu nr 3 w Strzego-
miu 21 lutego br. miały miejsce 
prace diagnostyczne na buku 
pospolitym, będącym pomni-

kiem przyrody. Wyjątkowość 
tego drzewa polega na tym, że 
jest to bardzo rzadka dla tego 
gatunku forma płacząca. Prace 
diagnostyczne miały na celu 
sprawdzenie, w jakiej kondycji 
zdrowotnej jest wiekowe drze-
wo. Kilka dni później w  tym 
samym miejscu odbyły się 
prace pielęgnacyjne na dwóch 

kolejnych drzewach pomniko-
wych należących do gatunków: 
platan klonolistny – o  szero-
kości korony około 20 – 30 m 
oraz klon zwyczajny. W zakres 
prac wchodził między innymi 
montaż wiązań podtrzymują-
cych masywne konary.

Wszystkie wyżej wymie-
nione prace były wykonywane 

przez specjalistyczną firmę 
arborystyczną „Drzewoznaw-
ca” Paweł Gromek ze Świd-
nicy, wyposażoną w  profe-
sjonalny sprzęt alpinistyczny. 
Ta sama firma w  marcu br. 
wykona prace pielęgnacyjne 
drzew na terenie Strzegom-
skich Plantów.

red
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Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na filmy 
wyświetlane w dniach 29 lutego – 1 marca 2020 r.

Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl

Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu.

K O N K u R S  K I N O W Y  Z  N A g R O D A M I

PYTANIE KONKuRSOWE
TYgODNIA

Ile Oscarów otrzymał

         koreański film

             pt. „Parasite”?

Wygraj wejściówki do Kina SCK!

W tytule e-maila należy wpisać
„GWS – konkurs kinowy”.

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
Powodzenia!

To będzie wyjątkowy wieczór z historią pełną wspomnień płk. dypl. Józefa Szostaka „Filipa”

Życie w służbie 
niepodległej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej 
oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel 
zapraszają na prelekcję pt. „Całe życie w służbie 
niepodległej”. Wykład poprowadzi dr Daniel Koreś, 
starszy specjalista w oddziale Wrocławskim Instytutu 
Pamięci Narodowej, pracownik naukowy Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który 
zajmuje się historią wojskowości.

józef szostak od 1915 r. walczył w  Legionach Polskich, następnie brał 
udział w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej. We wrześniu 1939 
roku dowodził 13. Pułkiem Ułanów Wileńskich, później działał w struktu-
rach konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego. Za zasługi w walce 
o niepodległość został dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari.

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

C o  w  k i n i e  S C K ?
28.02.2020 16:00 – UrWIS
28.02.2020 18:00 – JAK ZoStAłem GANGSterem
29.02.2020 16:00 – UrWIS
29.02.2020 18:00 – JAK ZoStAłem GANGSterem
01.03.2020 16:00 – UrWIS
01.03.2020 18:00 – JAK ZoStAłem GANGSterem

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz uczestnikom II edycji konkursu ,,The Voice of Strzegom”. Kolejna edycja już za rok

Poznaliśmy najpiękniejsze głosy
W  Strzegomskim Centrum 

Kultury 22 lutego br. odbył się 
koncert galowy w  ramach II 
edycji konkursu „The Voice of 
Strzegom”. Na scenie zapre-
zentowało się 14 finalistów, 
którzy zostali wyłonieni pod-
czas przesłuchań wstępnych.

Każdy z  uczestników za-
prezentował jedną piosenkę. 

Cała gala została wzbogaco-
na o  występ Oliwi 

Walickiej i  Ar-
tura Samuela 

oraz Macieja 
Balcara, 

wokalisty zespołu Dżem, który 
wraz z zespołem zaprezentował 
się w ramach swojej trasy kon-
certowej.

Zmagania naszych wykonaw-
ców oceniało jury w  składzie: 
Iwona Kuśnierz, Katarzyna 
Borys, Maciej Balcar.

Jury przyznało również jedną 
nagrodę specjalną, która trafiła 
w ręce Miłosza Zięby. red

fot. naszstrzegom.pl
i Sebastian Tyniecki

jury postanowiło przyznać
nagrody następującym
uczestnikom:

kategoria (klasy i-iii):
I miejsce: urszula Strażyc
II miejsce: Julia Dobrochowska

kategoria (klasy iV-Vi):
I miejsce: Wiktoria Świątoniewska
II miejsce: Olaf Dziadas
III miejsce: Magdalenia Bień

kategoria (klasy Vii-Viii oraz liceum)
I miejsce: Alan Tułacz
II miejsce: Justyna Sitarek
III miejsce: Milena Laskowska
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Miłym zaskoczeniem była prezentacja pięknych wierszy o miłości w języku rosyjskim i polskim

Serca dla seniorów

Kolejny już raz uczennice kla-
sy IV Technikum Handlowego 
z Zespołu Szkół w Strzegomiu 
wraz z  nauczycielem języka 
angielskiego – Renatą Miko-
łajewicz-Gołąb zaprezento-
wały strzegomskim seniorom 
montaż słowno-muzyczny 
„Walentynki 2020” w  ich 
Domu Dziennego Pobytu 
„Senior-Wigor”.

Młodzież zaprezentowała 
wiersze o  miłości słynnych 
poetów: A. Mickiewicza, 
A. Asnyka, K. Przerwy-Tet-
majera, Puszkina, M. Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej, 
B. Leśmiana, czy też K. Ilde-
fonsa Gałczyńskiego.

Seniorzy po deklamacjach, 
z  dużą radością, śpiewali 
wspólnie z  młodzieżą stare, 

znane wszystkim przeboje: 
Haliny Kunickiej „Orkie-
stry dęte” i  Bohdana Łazuki 
„W siną dal”.

Dziewczęta wręczyły wszyst-
kim seniorom i pracownikom 
okolicznościowe kartki z cyta-
tami o miłości.

Dużym i  zarazem miłym 
zaskoczeniem na zakończe-
nie pobytu w  placówce było 

zaprezentowanie przez panie: 
Różę Pawliszak i Lidię Kocój 
pięknych wierszy o  miłości 
w języku rosyjskim i polskim. 
Seniorki wykazały się niezwy-
kłą pamięcią i brakiem tremy.

– Dziękujemy za miłe przy-
jęcie nas z okazji tak sympa-
tycznego święta – podsumo-
wuje Renata Mikołajewicz-
Gołąb. red

nowe możliwości
w przedszkolu
W  Publicznym Przedszkolu 
nr 1 w  Strzegomiu oprócz 
zajęć obowiązkowych w  za-
kresie podstawy programowej 
wychowania przedszkolne-
go organizowane są zajęcia 
dodatkowe, bezpłatne dla 
wszystkich przedszkolaków.

Przypomnijmy, że gmina 
Strzegom otrzymała dotację 
w wysokości ponad 1,3 mln zł 
na wyposażenie i roczne funk-
cjonowanie nowo budowanego 
przedszkola integracyjnego 
przy ulicy Kościuszki. Ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego sfinansowano 

wyposażenie pomieszczeń. 
Dotacja umożliwia również 
pokrycie znacznej części kosz-
tów działalności przedszkola 
w  pierwszym roku jego funk-
cjonowania. Zorganizowane 
zostały ponadto zajęcia specja-
listyczne-korekcyjno-kompen-
sacyjne, terapeutyczne, logope-
dyczne oraz zajęcia dodatkowe 
– „Kreatywny przedszkolak”, 
„Mały wielki artysta”, „Mały 
olimpijczyk”, „Robotyka i pro-
ste programowanie”. W ramach 
projektu odbywają się również 
bezpłatne szkolenia doskona-
lenia, kompetencji i kwalifikacji 
kadry pedagogicznej.

Organizatorzy dziękują rodzicom za zaufanie, dzieciom za wspólną, wspaniałą zabawę i zapraszają do udziału w następnych półkoloniach już za rok

Super ferie w gminie Strzegom już za nami!
Uczniowie szkół z terenu gmi-
ny Strzegom nie narzekali na 
nudę podczas tegorocznych 
ferii zimowych. Na półkolo-
niach zorganizowanych przez 
stowarzyszenia działające przy 
placówkach oświatowych, jak 
zwykle, nie brakowało atrakcji. 
Zimowisko tradycyjnie zorga-
nizowało również Strzegom-
skie Centrum Kultury.

Dzięki wsparciu strzegom-
skiego samorządu, najmłodsi 
mieli okazję brać udział w tur-
niejach, wycieczkach oraz cie-
kawych warsztatach. – To były 
wspaniałe chwile, które zostaną 
w  naszej pamięci na długo – 
mówią młodzi strzegomianie. 
Każdego dnia odbywały się wy-
jazdy sportowe i kulturalne oraz 
zajęcia profilaktyczne. Przygo-
towano także konkursy z  na-
grodami oraz bale, na których 
wszyscy bawili się znakomicie.
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Prace w modlęcinie
Spółka Wodociągi i  Kana-
lizacja w  Strzegomiu roz-
poczęła roboty budowlane 
w Modlęcinie (Małym) po-
leg ające na budowie od-
cinka sieci wodociągowej 
i  odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej.

W  wyniku realizacji tego 
zadania powstanie: sieć wody 
o długości 118,10 m z  rur ci-
śnieniowych o  średnicy 110 
mm; sieć kanalizacji sanitar-
nej o długości 117,80 m z rur 
o  średnicy 200 mm łączonych 
na uszczelki gumowe oraz od-

cinek sieci kanalizacji sanitarnej 
o długości 13,20 m.

– Tym razem inwestycję tę, 
z uwagi na nieduży zakres, na-
sza spółka realizuje utworzoną 
do tego celu brygadą. Oznacza 
to m.in. brak konieczności 
przeprowadzenia przetargu 
publicznego na wyłonienie 
zewnętrznego wykonawcy, co 
znacznie skróci czas wykonania 
robót oraz przyniesie korzy-
ści z  ekonomicznego punktu 
widzenia – podkreśla Dorota 
Borkowska, prezes spółki Wo-
dociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Strzegomiu. red

– Mam wokół siebie wielu wspaniałych
i pomocnych ludzi – mówi joanna rogoża

razem dla morawy

W  dzisiejszym numerze „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” prezentujemy 
wywiad z  Joanną Rogożą (na zdjęciu 
druga od prawej) – nową sołtys Morawy.

GWS: Pani sołtys, minął już prawie 
rok od wyborów sołeckich. Jakie są 
Pani spostrzeżenia i wnioski?
JR: Był to z pewnością bardzo praco-

wity dla mnie i  dla Rady Sołeckiej rok. 
Bycie sołtysem nie jest łatwym zadaniem, 
wymaga wiele pracy i zaangażowania. Na 
szczęście mam wokół siebie wielu wspa-
niałych i pomocnych ludzi, którzy pomogli 
odnaleźć mi się w tym nowym dla mnie 
zadaniu. Staram się pomagać mieszkańcom 
wsi rozwiązywać ich problemy, sprawić by 
Morawa była pełnym życia miejscem oraz 
by ludzie spędzali tu miło czas.

GWS: Jakie są największe potrzeby 
wsi, którą Pani kieruje?
JR: Jedną z  największych potrzeb 

jest remont drogi szutrowej (dz. nr 42), 
w której znajduję się wiele dziur, co zna-
cząco utrudnia mieszkańcom korzystanie 
z niej, szczególnie w okresie deszczowym. 
Kolejną istotną sprawą jest oświetlenie na 
cmentarzu, który niestety owego oświetle-
nia nie posiada.

GWS: Jakie ma Pani pomysły, by Mo-
rawa była fajnym miejscem do życia?
JR: Chciałabym, aby mieszkańcy Mo-

rawy mieli możliwość aktywnego i towa-
rzyskiego spędzania wolnego czasu, by 
dzieci nie siedziały w domach, lecz bawiły 
się razem. Myślę, że zadanie to ułatwi mi 
świetlica wiejska, która po wielu latach 
starań byłego sołtysa Jana Ozimka została 
wybudowana w Morawie. Wraz z Radą 
Sołecką planujemy wiele spotkań i imprez.

GWS: Kto wchodzi w skład Rady So-
łeckiej? Jak wygląda współpraca z  jej 
członkami?

JR: W skład Rady Sołeckiej wchodzą: 
Renata Kolano, Stanisława Gos, Wanda 
Iskra, Zbigniew Karoń oraz Roman Zysk. 
Współpraca z tak kompetentnymi osoba-
mi to czysta przyjemność. Zawsze mogę 
na nich liczyć, szczególnie przy organizacji 
imprez i  spotkań, są pełni wspaniałych 
pomysłów. Rada Sołecka w  Morawie 
składa się ze wspaniałych, kreatywnych 
i pracowitych członków.

GWS: Na co przeznaczycie środki 
z funduszu sołeckiego?
JR: Środki z funduszu sołeckiego prze-

znaczone zostały na wybrukowanie terenu 
przy świetlicy wiejskiej. Wyposażyliśmy 
również świetlicę w  niezbędne artykuły 
gospodarstwa domowego. Część środ-
ków przeznaczona została na organizację 
spotkań kulturowo-edukacyjnych dla 
mieszkańców.

GWS: Dziękuję za rozmowę.

Impreza jest świetną okazją do integrowania mieszkańców wsi, również z okolicznych miejscowości 

marsz nie tylko
dla zakochanych

Już po raz VI wyruszył Jaro-
szowski Marsz (Nie) Tylko dla 
Zakochanych, zorganizowany 
z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Razem dla Jaroszowa” oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich 
„Morwa Biała”. Impreza od-
była się 15 lutego br.

Tym razem trasa prowadziła 
do miejscowości Dębnica. Na 
najmłodszych uczestników 
czekała przejażdżka bryczką, na 
wszystkich zaś, już po powrocie 
do Jaroszowa, gorąca kiełbasa 
z grilla, kawa, herbata oraz 
słodkie przekąski. – Atmosfera 
dopisała, już dzisiaj zapraszamy 
na kolejną odsłonę marszu za 
rok – zaznaczają organizatorzy. 

red

Wieś Olszany 
pomogła Tosi 
W  świetlicy wiejskiej w  Ol-
szanach 9 lutego br. odbył się 
Festyn walentynkowo – chary-
tatywny pn. „Razem dla Tosi” 
na leczenie 5-miesięcznego 
dziecka cierpiącego na rdze-
niowy zanik mięśni. Inicja-
torce i głównej organizatorce 
imprezy – Mirelli Misiejuk 
z Olszan od samego początku 
pomagały koleżanki: Natalia 
i Ania.

Były ciasta, fanty, nakrętki, 
grosiki, zbiórki do puszek, licy-
tacja różnych przedmiotów – 
a wszystko zostało podarowane 
przez ludzi dobrego serca. Do 
pomocy włączyli się strażacy 

z  Olszan i  Bolkowa, a  także 
motocykliści. Podczas festynu 
dzieci z PSP Olszany zaprezen-
towały specjalnie przygotowany 
program artystyczny.

Dla Tosi śpiewał i tań-
czył ZF z Mokrzeszowa 
oraz grał i śpiewał 
Damian Mania z Olszan

Przez świetlicę przewinęło 
się bardzo wiele osób z Olszan 
i  z  okolicy. Wszyscy przyszli 
po to, aby wesprzeć finansowo 
zbiórkę pieniędzy na szczytny 
cel. red
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PrzeTArG nA nAjem GArAŻu W STrzeGOmIu

Wystartowało 30 amatorów. Goście przyjechali z Jawora, Snowidzy, Goczałkowa czy Świdnicy

Sala konferencyjna CAS 
Karmel w Strzegomiu była 
22 lutego br. areną „I Noc-
nego Turnieju Szachowe-
go”. Zawody rozpoczęły się 
o godz. 21.00 i trwały kilka 
godzin.

7-rundowy „szwajcar ” 
(turniej rozgrywany syste-
mem szwajcarskim) narzucił 
ostrą walkę od pierwszej do 
ostatniej rundy. Faworyci 
potwierdzili dobrą formę. 
Wśród seniorów najlepszy 
okazał się Janusz Kilański 
ze Świdnicy (6,5 pkt), drugą 
lokatę zajął strzegomianin 
Rafał Przybylski (5,5 pkt), 
zaś trzecią – Roman Drążek 
z Jawora (5 pkt).

W kategorii kobiet wygrała strze-
gomianka Maria Kwarciak (4 pkt), 
w  kategorii juniorów – Artur Rat-
kowski (4 pkt) ze Strzegomia, na-
tomiast wśród juniorek – Roksana 
Zapolska (3 pkt) ze Świdnicy.

W  sumie wystartowało 30 ama-
torów królewskiej gry: 20 seniorów 
(w  tym kobiety) oraz 10 juniorów 
(w  tym juniorki). Oprócz czołówki 
strzegomskich graczy przyjechali go-
ście z Jawora, Snowidzy, Goczałkowa 
i Świdnicy. Dekoracji poszczególnych 
grup zawodników dokonał dyrektor 
Strzegomskiego Centrum Kultury – 
Krzysztof Kalinowski. Nad całością 
imprezy czuwał instruktor sekcji 
szachowej SCK – Ignacy Kosiński.

Szachy nocą

wyniki:

seniorzy
1. Janusz Kilański (Świdnica) – 6,5 pkt
2. Rafał Przybylski (Strzegom) – 5,5 pkt
3. Roman Drążek (Jawor) – 5,0 pkt

seniorki
1. Maria Kwarciak (Strzegom) – 4,0 pkt
2. Irena Piórek (Strzegom) – 3,5 pkt
3. Mariola Pawłowska Strzegom) – 3,0 pkt

juniorzy
1. Artur Ratkowski (Strzegom) – 4,0 pkt
2. Wojciech Zontek (Strzegom) – 2,0 pkt
3. Hubert Zapolski (Świdnica) – 2,0 pkt

juniorki
1. Roksana Zapolska (Świdnica) – 3,0 pkt
2. Gabriella Gołębczyk (Strzegom) – 3,0 pkt
3. Milena Kłeczek (Strzegom) – 1,5 pkt

Wyciskali sztangę leżąc
Kolejny raz w  strzegomskiej 
hali Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji odbyły się „Zawody 
w wyciskaniu wielokrotnym na 
ławce poziomej”. Organizato-
rem konkursu, który odbył się 
22 lutego br., był Klub Spor-
towy „START” Strzegom przy 
współpracy OSiR Strzegom.

Zawody w Strzegomiu z roku 
na rok się rozrastają i  zgłasza 
się coraz więcej zawodników 
z coraz dalszych miejscowości. 
Zawodnicy rywalizowali na 
ławce płaskiej. Wyciskali sztan-
gę o wadze swojego ciała minus 
50%, kobiety minus 60% jak 

największą liczbę powtórzeń. 
Powtórzenie zostało zaliczone 
jako prawidłowe w momencie, 
gdy gryf dotknął klatki pier-
siowej i następnie został doko-
nany całkowity wyprost ramion 
w stawach łokciowych.

Najlepszymi w swoich kate-
goriach okazali się:

Monika Hucaluk z Polkowic, 
która przy wadze ciała 67 kg  
podniosła ciężar sztangi 27,5 kg 
146 razy.

Ryszard Preg z Zabrza, który 
przy wadze ciała 105 kg pod-
niósł 200 razy ciężar 52,5 kg.

OSir Strzegom

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny, ogra-
niczony na oddanie w  na-
jem garażu, o  pow. 18,72 
m2, położonego w granicach 
działki nr 327, AM-12, obr-
3 w Strzegomiu, na zapleczu 
budynku przy ul. Aleja Woj-
ska Polskiego 22. Oddanie 
w najem nastąpi na czas nie-
oznaczony. Przetarg ogranicza 
się do właścicieli i najemców 
lokali mieszkalnych i użytko-
wych w budynku położonym 
w Strzegomiu przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego 22. Osoby 
zamierzające uczestniczyć 
w przetargu winny w terminie 
do dnia 20 marca 2020 roku 
zgłosić się do Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania prze-
strzennego tut. Urzędu, pok. 
Nr 34, II piętro w celu pisem-
nego potwierdzenia uczest-
nictwa w przetargu i złożenia 
dowodów potwierdzających 
spełnienie warunków prze-
targu ograniczonego. W dniu 
26 marca 2020 roku Komisja 
Przetargowa zakwalifikuje 
osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywie-
szając na tablicy ogłoszeń listę 
osób zakwalifikowanych do 
przetargu. Przetarg odbędzie 
się w  dniu 2 kwietnia 2020 
roku, o godz. 1030 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala kon-
ferencyjna nr 29. Ustala się 
stawkę wywoławczą czynszu 
za najem garażu na kwotę 
4,05 zł/m2 miesięcznie. Do 
ustalonej w przetargu stawki 
czynszu doliczony zostanie 

obowiązujący podatku VAT. 
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. Warun-
kiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium 
w  wysokości 300 zł w  kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto: Santander Bank Pol-
ska S.A. O/Strzegom nr 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 marca 
2020 roku. W  tytule wpłaty 
wadium powinien widnieć 
zapis: „najem garażu przy Al. 
Wojska Polskiego 22”. Za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom. 
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w  dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a  wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Osoba 
przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z  właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imio-
na i  nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W  przypadku ustanowienia 

pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu. Staw-
ka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży. Wygry-
wający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy 
najmu w  terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Uchylenie się od 
zawarcia umowy w przypadku 
wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Garaż 
będący przedmiotem prze-
targu jest wolny od obciążeń 
na rzecz osób trzecich. Ga-
raż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 27 marca 
2020 roku, w  godzinach od 
10:00 do 10:15. Szczegóło-
we informacje związanych 
z przetargiem ograniczonym 
można uzyskać w  Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i  Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560542. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o  ta-
kiej decyzji podana zostanie 
w  sposób i  w  formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu. Zapraszamy!

Goście wyjechali z naszego miasta zadowoleni i pełni pozytywnej energii. Zapraszamy ponownie!

zawodnicy z opolskiego 
trenowali w Strzegomiu
Młodzi piłkarze z  Ujazdu 
(województwo opolskie) 
– przebywający w  Strze-
gomiu na tygodniowym 
obozie sportowym – byli go-

śćmi władz samorządowych 
Strzegomia.

Spotkali się z Wiesławem 
Witkowskim – zastępcą bur-
mistrza Strzegomia i preze-

sem AKS-u Strzegom, który 
m. in. przedstawił wizytówkę 
naszej gminy i  zachęcał do 
przyjazdu w  celach tury-
stycznych.

Współorganizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Strzegom

II zawody Pływackie WTz
Na krytej pływalni „Delfinek” 
w  Strzegomiu 11 lutego br. 
odbyły się II Zawody Pły-
wackie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. W zawodach brały 
udział 6-osobowe drużyny: 
WTZ Mokrzeszów, WTZ 
Wałbrzych, WTZ Świdnica 
oraz WTZ Strzegom.

Uczestnicy z wielkim zaanga-
żowaniem wykonywali wszyst-
kie zadania, a po skończonych 
zawodach każda drużyna mogła 

skorzystać z jacuzzi. Z ogrom-
nym zadowoleniem zawodnicy 
przyjęli możliwość wspólnego 
wykonywania ćwiczeń podczas 
aqua-aerobiku, który popro-
wadziła rehabilitantka z WTZ 
Strzegom.

Najwięcej emocji wśród 
uczestników wzbudziło wrę-
czenie medali, pucharów oraz 
nagród. Wszyscy bawili się 
znakomicie i zapowiedzieli swój 
udział w  kolejnych zawodach 
pływackich. red
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AKTuAlIzACjA GmInnej eWIdenCjI zAByTKÓW (Gez) GmIny STrzeGOm

dzIAłKA nIezABudOWAnA W rOGOźnICy 

nIeruChOmOść nIezABudOWAnA W STrzeGOmIu OGłOSzenIe

BurmISTrz 
STrzeGOmIA 
InfOrmuje

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza piąty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom Przedmiotem 
przetargu jest nieruchomość 
położona na terenie gminy 
Strzegom. Nieruchomość 
niezabudowana działka nr 
359/7, AM–1, Obr. Rogoź-
nica, położona w Rogoźnicy 
o  powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,2519 
ha, dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00013680/0. Cena 
wywoławcza nieruchomo-
ści 58.800,00 zł. Wadium 
– 6.000,00 zł. Postąpienie 
nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, 
z  zaokrągleniem w  górę do 
pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej. Do wy-
licytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący po-
datek VAT. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 05.03.2020 r. 
o  godz. 10:30 w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29. Pierwszy 
przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 28.02.2019 r. 
zakończył się wynikiem ne-

gatywnym. Drugi przetarg 
na zbycie powyższej nie-
ruchomości ogłoszony na 
dzień 13.06.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 12.09.2019 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym. Czwarty prze-
targ na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 28.11.2019 r. zakoń-
czył się wynikiem negatyw-
nym. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalo-
nego Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 6 MU 2 zabudowa 
mieszkaniowa z  usługami. 
Strefa K ochrony krajobrazu 
kulturowego. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z  pro-
dukcji rolnej w trybie ustawy 
o  ochronie gruntów rolnych 
i  leśnych. Nabywca ponosi 

koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej. Ze wzglę-
du na to, że na nieruchomości 
działce nr 359/7, AM-1, obr. 
Rogoźnica znajdują się urzą-
dzenia elektroenergetycz-
ne – odcinek napowietrzny 
linii niskiego napięcia wraz 
ze stanowiskiem słupowym 
pojedynczym oraz złącze 
kablowe przyszły właściciel 
nieruchomości w  momencie 
sprzedaży ustanowi na prawie 
własności działki gruntu nr 
359/7, AM-1, obr. Rogoźnica 
na rzecz przedsiębiorstwa 
przesyłowego TAURON 
Dystrybucja S. A. Oddział 
w  Wałbrzychu i  jego na-
stępców prawnych bezpłatną 
bezterminową służebność 
przesyłu w  przebiegu linii 
kablowej niskiego napięcia 
szerokości pasa ograniczo-
nego użytkowania 0,50 m 
oraz posadowionych złączy 
kablowych, stanowiska słupa 
pojedynczego polegającą na 
prawie do: całodobowego, 
nieutrudnionego, nieograni-
czonego w czasie i miejscu do-
stępu (przechodu i przejazdu 
niezbędnym sprzętem) przez 
służby TAURON Dystrybu-
cja S.A. bądź jej przedstawi-
cieli, wykonywania czynności 

związanych z  utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, 
modernizacją, dokonywaniem 
ich przeglądów, remontów, 
demontaży, kontroli, wykony-
wania pomiarów, konserwacji, 
wymianą na nowe i  usuwa-
niem awarii, z  obowiązkiem 
przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego na koszt właści-
ciela urządzeń (TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział 
w Wałbrzychu i  ich następ-
ców prawnych). Warunkiem 
przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A  O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w  nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 02.03.2020 r. 
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpła-
ty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej 
w  dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza 
się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a  wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 

później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w  formie 
aktu notarialnego. W  ra-
zie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w  formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z  przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomo-
ści. Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W  przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imio-
na i  nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W  przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-

kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z  podmiotem, który prze-
targ wygra. Przetarg zostanie 
przeprowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z  dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108). Dodat-
kowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i  Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II piętro lub telefonicznie 
pod nr 74 856 05 43, ponad-
to informacja o  przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o  ta-
kiej decyzji podana zostanie 
w  sposób i  w  formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom. Przedmiotem 
przetargu jest nieruchomość 
położona na terenie gminy 
Strzegom. Nieruchomość 
niezabudowana działka nr 
749/2, AM–29, Obr.2, po-
łożona w Strzegomiu o po-
wierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,1351 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Cena 
wywoławcza nieruchomo-
ści 65.000,00 zł. Wadium 
– 6.500,00 zł. Postąpienie 
– nie mniej niż 1% ceny wy-
woławczej. Do wylicytowa-
nej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2020 r. o  godz. 1100 
w  siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru po-
łożonego w obrębie 2 miasta 
Strzegom zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 64/14 Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu 
z dnia 24.09.2014 r. powyż-

sza nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 4 U/P usługi, 
produkcja. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z  pro-
dukcji rolnej w trybie ustawy 
o  ochronie gruntów rolnych 
i  leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów 
z  produkcji rolnej. Pierwszy 
przetarg ogłoszony na dzień 
12.12.2019 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. Wa-
runkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w  kasie Urzędu Miejskiego  
w  Strzegomiu lub na konto 
Gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A  O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w  nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 02.03.2020 r. 
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom). Dowód wpła-
ty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej 
w  dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza 
się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a  wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 

później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w  formie 
aktu notarialnego. W  ra-
zie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w  formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z  przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomo-
ści. Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W  przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imio-
na i  nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W  przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-

kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z  podmiotem, który prze-
targ wygra. Przetarg zostanie 
przeprowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów  z  dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108). Dodat-
kowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i  Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II piętro lub telefonicznie 
pod nr 748560543, ponad-
to informacja  o  przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja  o ta-
kiej decyzji podana zostanie 
w  sposób i  w  formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
oddanie w dzierżawę działki rolnej 
nr 1239 (poprzednie numery dzia-
łek: 265, 266 część 287, część 307), 
AM.1, Obr. Granica o powierzchni 
3,3696 ha (R IIIa – 3,3696 ha), 
położonej w  Granicy. Oddanie 
w dzierżawę nastąpi na czas nieozna-
czony. Przetarg odbędzie się dnia 
2 kwietnia 2020 r. o  godz. 10:00 
w  siedzibie Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro. Stawka 
wywoławcza czynszu za dzierżawę 
gruntu wynosi - wartość 29,9894 dt 
żyta w  skali roku. O  wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 dt 
żyta. Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i  zobowiązań na rzecz 
osób trzecich. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłata 
wadium w  wysokości 400,00 zł 
w  kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom - Santander 
Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232. 
w  nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30 marca 2020 roku. Za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom. Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Przetar-

gowej w  dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika przetargu, 
który wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę gruntu, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu. 
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W  przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a  także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji. 
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzierżawy 
w  terminie 21 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie 
się od zawarcia umowy w przypad-
ku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Szczegółowe 
informacje związanych z  przetar-
giem można uzyskać w  Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w  Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 – II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74/8560-572. 
W  przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z  2020 r. poz. 65) in-
formuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w  Strzego-
miu Rynek 38, został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczo-
nych do: oddania w  dzierżawę 
zgodnie z  Zarządzeniem Nr 
65/B/2020 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 19 lutego 2020 r.

W  związku z  wejściem w  życie 
nowych zasad funkcjonowania 
ewidencji zabytków, w tym gmin-
nej ewidencji zabytków, Burmistrz 
Strzegomia zawiadamia o zamiarze 
przeprowadzenia  aktualizacji 
Gminnej ewidencji Zabytków 
Gminy Strzegom. Aktualizacja 
Gminnej Ewidencji Zabytków 
Gminy Strzegom polegać będzie 
na: 1) włączeniu kart adresowych 
zabytku nieruchomego wpisanego 
do rejestru zabytków lub znajdują-
cego się w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków do gminnej ewidencji 
zabytków; 2) włączeniu nowych 

kart adresowych zabytku nieru-
chomego NIE wpisanego wcześniej 
do rejestru zabytków lub NIE 
znajdującego się w  wojewódzkiej 
ewidencji zabytków - do gminnej 
ewidencji zabytków po osiągnięciu 
porozumienia z  wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 3) wyłą-
czeniu kart adresowych zabytku 
nieruchomego z gminnej ewidencji 
zabytków. Wyłączenie kart obiek-
tów zabytkowych dotyczy zabytków 
nieruchomych, które już nie istnieją, 
których stan techniczny uległ 
znacznej degradacji lub których 
rozbiórka była lub jest uzgodniona 

z  Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, bądź tych zabytków 
nieruchomych, które utraciły swoje 
walory historyczne. Uwaga – wy-
łączenie jakichkolwiek obiektów 
z gminnej ewidencji zabytków wy-
maga wcześniejszego wykreślenia 
ich z ewidencji wojewódzkiej przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wro-
cławiu. Obowiązująca Gminna 
ewidencja Zabytków Gminy 
Strzegom obejmuje Karty adresowe 
zabytków nieruchomych oraz karty 
adresowe archeologicznych zabyt-
ków nieruchomych położonych na 

terenie Gminy Strzegom. Wykaz 
kart adresowych gminnej ewiden-
cji zabytków Gminy Strzegom 
stanowi Załącznik do Zarządzenia 
Nr 285/B/2017 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 20 listopada 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia gminnej 
ewidencji zabytków Gminy Strze-
gom, dostępny na stronie: http://
bip.strzegom.pl/public/?id=131608. 
Burmistrz Strzegomia prowadzi 
Gminną Ewidencje Zabytków 
Gminy Strzegom na podstawie 
ustawy z  dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Właścicieli obiektów 

ujętych w  ewidencji zachęcamy 
do zapoznania się z  przepisa-
mi ustawy. Informacje można 
uzyskać w  Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu (pokój nr 31) lub 
pod numerem tel. (74)8560 523; 
e-mail: wioletta.urban@strzegom.
pl. Swoje uwagi należy składać 
w terminie do dnia 9 marca 2020 
roku, w  formie pisemnej bez-
pośrednio w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w Biurze Obsługi 
Interesanta, pok. nr 15 lub li-
stownie na adres: Urząd Miejski 
w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
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