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z historii 
pułku
31 grudnia 2019 r. minęła 18. 
rocznica rozformowania 14. 
Strzegomskiego Pułku Ra-
dioliniowo- Kablowego. Od 
1 stycznia 2002 r. działała 
Grupa Likwidacyjna, Gar-
nizonowy Węzeł Łączności 
i Wojskowa Administracja 
Koszar. Koszary zaczęła 
pilnować firma ochrony. 
Wszystkie sprawy przejął 
2. Batalion Dowodzenia 
Okręgu Wojskowego we 
Wrocławiu. 
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Gminne 
statystyki
W styczniu tradycyjnie 
przedstawiamy najważ-
niejsze statystyki w naszej 
gminie za rok poprzedni. 
Zobacz, jakie imiona naj-
chętniej nadawano dzie-
ciom oraz ile wynosiła liczba 
mieszkańców zameldowa-
nych na pobyt stały. 
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remont 
placu zabaw 
W grudniu rozpoczęły się 
prace związane z remon-
tem placu zabaw przy ul. 
Mickiewicza w Strzegomiu, 
zlokalizowanym na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Obejmą one m.in. montaż 
nowych urządzeń zabawo-
wych.
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Na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 17 
grudnia strzegomscy radni (18 głosów za i 2 głosy wstrzy-
mujące) przyjęli budżet na 2020 r. Dochody budżetu gminy 
w 2020 r. będą wynosić 134 689 501,27 zł, zaś wydatki 136 
021 266,43 zł.

Mieszkańcy Strzegomia i Jaroszowa kolejny raz uczestniczyli 
w Orszaku Trzech Króli, który odbył się tradycyjnie 6 stycznia. 
Tegoroczna edycja orszaku została zorganizowana pod hasłem 
„Cuda, cuda ogłaszają”. 

W ostatnich dniach 2019 r. zakończono i odebrano roboty 
budowlane dotyczące remontu i przebudowy murów i wieży 
widokowej w parku pałacowym we wsi Rogoźnica. 

Budżet przyjęty! str. 3 

Świętowano Trzech Króli  str. 7

Belweder i peryskop  str. 6
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Przypominamy, że przy Alei Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu 
funkcjonuje lokal do utrzymywania higieny osobistej. Obiekt 
działa w ramach działań readaptacyjnych dla osób po terapiach 
uzależnieniowych oraz osób bezdomnych. Chętni do skorzysta-
nia z lokalu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 
regulaminu.

Znamy termin tegorocznej konferencji „Córka Króla”, która w ze-
szłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 
14 marca organizatorzy zapraszają do Strzegomskie Centrum Kul-
tury. W programie m.in. prelekcje. Poprowadzą je: Patrycja Hurlak, 
Marta Miłuńska i Konrad Ciempka. Więcej szczegółów na stronach: 
www.odnowa.swidnica.pl, www.effatha.kdm.pl, www.facebook.com/
strzegom. arka. Zapisy dokonywane są drogą internetową. 

„Lodówka Społeczna” działa przy kościele pw. Zbawiciela Świata 
i Matki Boskiej Szkaplerznej od prawie roku. Organizatorzy 
proszą, by zostawiać żywność wyłącznie przydatną do spożycia, 
zapakowaną z informacją, kiedy została przyrządzona. W przy-
padku potraw płynnych - w szczelnie zamkniętych opakowa-
niach. Pomysłodawcą lodówki jest Jacek Zięba. 

Dla potrzebujących 
Lodówka społeczna

Estakada jak nowa!

Ozdobne gzymsy, parapety i 
barierki, umieszczone na budowli 
powstałej na początku XX w., 
zostały naprawione, co pozytyw-
nie zmieniło wizerunek obiektu. 
Wykonawca oczyścił sklepienia i 
ściany estakady oraz powierzchnię 
nad sklepieniami. Ubytki zostały 
uzupełnione, a miejsca spękań i 
zarysowań zabezpieczone. Rów-
nież prace związane z odwod-

nieniem powinny gwarantować 
dobry stan obiektu na kolejne lata. 
Już wcześniej, za około 5 mln zł, 
odnowione zostały trzy wiadukty 
„umieszczone” w estakadzie. Prace 
przy estakadzie prowadziła firma 
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo 
Napraw Infrastruktury Komu-
nikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o. 
o. we Wrocławiu. - W tej chwili 
możliwy jest już ruch kolejowy 

do Grabiny – mówi Dariusz 
Kolubka, dyrektor Zakładu Linii 
Kolejowych w Wałbrzychu PKP 
PLK S.A. Oznacza to, że wywóz 
materiału z pobliskich kopalń 
będzie mógł odbywać się drogą 
kolejową. – Mam informacje, że 
przedsiębiorcy przygotowują się 
już do podpisywania kontraktów 
tej sprawie – dodaje Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
– Warto też podkreślić walor 
estetyczny tego przedsięwzięcia. 
Wyremontowana estakada do-
skonale koresponduje ze zrewi-
talizowanym otoczeniem – mówi 
burmistrz. Jest to dopełnienie 
inwestycji, jakie w ostatnim czasie 
zrealizowano w rejonie Grabów. 

Dzięki wykonanym pracom, będzie można transportować materiał z kopalń drogą kolejową 

Jednotorowa estakada miejska w Strzegomiu została wybudowana w 1911 r. w ramach 
przebudowy linii kolejowej Malczyce-Marciszów (obecnie nr 302) na linię I klasy. Wiązało 
się to z koniecznością przebudowy skrzyżowań torowisk z ulicami Strzegomia, które znajdo-
wały się na poziomie ulic. Do Strzegomia obecna linia kolejowa nr 302 dotarła pod koniec lat 
80. XIX wieku. Pierwszy odcinek z Bolkowa do Strzegomia (20 km) otwarty został 1 grudnia 
1890 r. Drugi odcinek ze Strzegomia do Malczyc (36 km) oddano do użytku 1 września 1895 
r. W latach 1910-1911 dokonano wspomnianej przebudowy linii. Dla Strzegomia wiązało 
się to ze wzniesieniem estakady o długości 630 metrów, z trzema wiaduktami stalowymi i 
45 żelbetonowymi arkadami. Całość łagodnym łukiem otaczała historyczne centrum miasta 
od strony wschodniej i południowej, będąc obecnie jedną z trzech takich zachowanych esta-
kad w Polsce (Wrocław, Gorzów Wielkopolski). Strzegomska estakada jest jedną z trzech 
takich, zachowanych na terenie Polski.

Zakończył się trwający prawie cztery miesiące remont esta-
kady kolejowej przebiegającej przez Strzegom. Strzegomska 
estakada to 745-metrowa żelbetowa konstrukcja z 45 niszami 
i 3 wiaduktami, która łukiem otacza stare miasto. PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. zakończyły remont obiektu i przygoto-
wanie nowego toru. Wymienione zostały podkłady, tłuczeń i 
szyny. Inwestycje kosztowała ok. 12 mln złotych. 

Córka Króla
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14 grudnia 2019 r. na ul. Dolnej 
w Strzegomiu zgłoszono pobi-
cie mężczyzny. Policja zwróciła 
się do Centrum Monitoringu 
Miejskiego o sprawdzenie zapisu. 
Okazało się, że mężczyzna był 
nietrzeźwy, upadł i w ten sposób 
się poturbował. 

***
17 grudnia 2019 r. młody męż-

czyzna oddał mocz przy wejściu 
do CAS Karmel w Strzegomiu. 
Przeprowadzono z nim rozmowę 
ostrzegawczo-profilaktyczną.

***
Właściciel osobowego auta 

zgłosił policji, że po zaparko-

waniu pojazdu w 
Rynku, ktoś polu-
zował śruby w jego 
kołach. Miało do tego dojść w 
dniach 17-19 grudnia 2019 r. Po 
sprawdzeniu zapisu monitoringu 
okazało się, że do takiego zdarze-
nia w tym miejscu nie doszło.

***
23 grudnia 2019 r. parę minut 

po północy na ul. Dworcowej 
w Strzegomiu - na jednej z za-
toczek parkingowych - spłonął 
doszczętnie pojazd marki Honda. 
Interweniowała straż pożarna 
oraz policja, która wyjaśnia sprawę 
z pomocą monitoringu. 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Okiem miejskiego monitoringu

z D j ę C I E  n u m E R u

Seniorzy gotowi na karnawał
 

 
 

 

CZY CHCE PANI / PAN ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? 
CZY CHCE PANI / PAN ROZWIJAĆ SWOJĄ FIRMĘ? 

CZY SZUKACIE PAŃSTWO WSPARCIA NA ROZWÓJ WASZEJ  GMINY, POWIATU? 
PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WAŁBRZYCHU (PIFE) 

ZAPRASZA NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU, RYNEK 38, 

DNIA 24 STYCZNIA 2020 R. (PIĄTEK) W GODZINACH 10:00 – 13:00 
 

Zapraszamy:  
 przedsiębiorców,  
 osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą,  
 przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji,  
 osoby i podmioty zainteresowane Funduszami Europejskimi, 
 

 
 
 

 
 

             
 

                        

 

Konsultant Mobilnego Punktu Informacyjnego PIFE przedstawi 
możliwości pozyskania wsparcia ze środków unijnych, wyjaśni 
zasady ubiegania się o dofinansowanie, kryteria wyboru 
wniosków.  

Konsultacje są bezpłatne! 
Nie trzeba się na nie zapisywać, wystarczy przyjść w tym dniu do 

Urzędu Miejskiego w Strzegomiu! 
 

ZAPRASZAMY ! 

 

Pułk powstał  25 lutego 
1972 r. na bazie Podoficerskiej 
Szkoły Specjalistów Łącz-
ności i Batalionu Radiolinii, 
który przyjechał „na kołach” z 
Wrocławia. W skład oddziału 
weszły 4 kompanie szkolne, 4 
kompanie batalionu radiolinii, 
kompania zaopatrzenia i kom-
pania remontowa. Z czasem 
szkolono też absolwentów 
szkół wyższych w Szkole Pod-
chorążych Rezerwy (SPR). 
Pierwszym dowódcą pułku 
był ppłk dypl. Józef Osób-
ka. W 1975 r. dowodzenie 
objął mjr dypl. Józef Duda, 
w 1983 r. – mjr dypl. Jerzy 
Ceglarek, w 1986 r. – ppłk 
dypl. Zbigniew Kręcioch, a 
w lipcu 1996 r. – ppłk dypl. 
Adam Duś. 

W lutym 1994 r. decyzją 
ministra obrony narodowej 
pułk przyjął nazwę wyróż-
niającą - „strzegomski”. Był 
to pierwszy krok do szero-
ko zakrojonych, wspólnych 
działań radnych Strzegomia 
i żołnierzy, zmierzających 
do realizacji dziedziczenia i 
kultywowania tradycji oręża 
polskiego. Jednak głównym 
przedsięwzięciem było ufun-
dowanie przez społeczeń-
stwo Ziemi Strzegomskiej 
sztandaru wojskowego dla 
14. SPRLK i sfinansowanie 
wyrobu odznaki pułkowej. 

Pamiętnego dnia 25 lutego 
1995 r. na strzegomskim 
Rynku stanęli żołnierze słu-
żący w garnizonie. Przybyło 
wielu gości, którzy swą obec-

nością zaszczycili uro-
czystość. W imieniu 
prezydenta RP sztan-
dar wręczył minister 
Henryk Goryszewski 
– szef Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego. 
Sztandar poświęcił bp 
po lowy WP –  gen . 
dyw. Sławoj Leszek 
Głódź. Od tego dnia 
sztandar 14. SPRLK 
towarzyszył żołnie-
rzom podczas służby, 
szkolenia i  uroczy-
stości. Był najbardziej 
wymiernym wyznacz-
nikiem asymilacji woj-
ska ze społeczeństwem 
Strzegomia. 

opr. Ignacy Kosiński
foto archiwum 

z historii naszego pułku
W lutym 1994 r. pułk przyjął nazwę wyróżniającą - „strzegomski”. Rok później żołnierze służący w garnizonie stanęli na miejskim Rynku

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu informuje 
o terminach poboru 
krwi w naszym mieście 
w 2020 roku. Akcje 
będą przeprowadza-
ne w godzinach od 
9:00 do 13:00. 

Stałe akcje poboru 
krwi zaplanowane 
są na cały rok. Mogą 
jednak ulec zmianie 
terminy akcji z przyczyn 

niezależnych od RCKiK lub OSiR 
Strzegom. Osoba, która chce oddać 

krew, powinna za każdym spraw-
dzić, czy pobór krwi w danym 

miejscu jest ujęty w harmono-
gramie akcji krwiodawstwa 
zamieszczonym na stronie 
www.rckik.walbrzych.pl. 
Liczba ekip podlega bieżą-
cej, comiesięcznej aktualizacji. 
W razie jakichkolwiek pytań 

można dzwonić na numer 
telefonu 74 664 63 45 ( RCKiK 

Wałbrzych ). 

Życiodajny płyn może oddać osoba: zdrowa, pełnoletnia i ważąca powyżej 50 kg

Listopad 2001 r. – Sztandar pułku żegna p. o. dowódcy 14. SPRLK  
ppłk Walenty Cebula. 

31 grudnia 2019 r. minęła 18. rocznica rozformowania 14. Strzegomskiego Pułku 
Radioliniowo- Kablowego. Od 1 stycznia 2002 r. działała Grupa Likwidacyjna, 
Garnizonowy Węzeł Łączności i Wojskowa Administracja Koszar. Koszary zaczęła 
pilnować firma ochrony. Wszystkie sprawy przejął 2. Batalion Dowodzenia Okręgu 
Wojskowego we Wrocławiu. 

Kiedy można oddać krew? 

Strzegomscy seniorzy z niecierpliwością oczekują na karnawał. Na jednych z ostatnich zajęć popisywali się swoją kreatywnością, tworząc 
maski karnawałowe. W ruch poszły flamastry, błyskotki, brokat i kolorowe pióra… Tylko pozazdrościć zdolności manualnych!

 
 

W roku 
2020 ambulans 

Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa stanie jak co roku 
na parkingu Ośrodka Sportu i 

Rekreacji ( ul. Adama Mickiewicza 
2 ) w Strzegomiu w następujących 

terminach:
• 4 lutego,

• 7 kwietnia,
• 9 czerwca,
• 25 sierpnia,

• 27 października,
• 22 grudnia.
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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 

GRUDZIEŃ 2019 – STYCZEŃ 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

12.01 – 18.01 Śląska ul. Dąbrowskiego 
2 tel. 74/ 855-17-75

19.01 – 25.01 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

26.01 – 01.02 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/ 851-60-73 

Gminne statystyki 2019nowości  
w TV Strzegom W styczniu tradycyjnie przed-

stawiamy najważniejsze staty-
styki w naszej gminie za rok 
poprzedni. 

Liczba stałych mieszkań-
ców gminy Strzegom (stan na 
31.12.2019 r.) to 24.965 osób, 
z czego w Strzegomiu zamel-
dowanych jest 15 508 osób, 
zaś na terenie sołectw – 9 457 
osób. W 2019 r. urodziło się 206 
nowych mieszkańców gminy 
Strzegom. 

Najpopularniejsze imiona 
dziewczynek to Maja i Hanna, a 

chłopców - Filip i Franciszek. 
Z terenu gminy Strzegom 

zmarło 334 osoby. Zarejestro-
wano 60 rozwodów. W 2019 r. 
na terenie gminy Strzegom za-
meldowano na pobyt stały 545 
osób, na pobyt czasowy - 784. 

Liczba zawartych małżeństw 
na terenie gminy Strzegom - 
ogólnie 111 ślubów, w tym 40 
zawartych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Strzegomiu i 71 
zawartych w sposób określony w 
art. 1 § 2 i 3 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego (konkordaty).

T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m  s e r w i s u

www.strzegom.pl

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Osiemnastu radnych Rady Miej-
skiej w Strzegomiu przyjęło bu-
dżet na 2020 r. Dwóch radnych 
wstrzymało się od głosu. Decyzją 
większości zrealizowanych zosta-
nie wiele ważnych inwestycji, na 
które mieszkańcy czekali od lat. 
Sesja w tym temacie odbyła się 17 
grudnia 2019 roku. 

Dochody budżetu gminy w 2020 r. 
 będą wynosić 134 689 501,27 zł, 
zaś wydatki 136 021 266,43 zł. 
Deficyt w wysokości 1 331 765,16 
zł zostanie pokryty przychodami z 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych 
oraz kredytów i pożyczek. Na inwe-
stycje zaplanowano 13 301 793,00 
zł, co stanowi 10,84% wydatków 
budżetowych ogółem. Część środ-

ków finansowych przeznaczono na 
kontynuację zadań inwestycyjnych 
z 2019 r., część dotyczy nowych 
inwestycji.

Wśród najważniejszych zadań 
inwestycyjnych należy wymienić: 
dalszą przebudowę ul. Olszowej 
w Strzegomiu, przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych 
w Stanowicach, przebudowę ul. 
3-go Maja wraz z budową kanali-
zacji deszczowej i ul. Strzelniczej w 
Strzegomiu. Kontynuowana będzie 
budowa ciągu pieszo-rowerowego 
na odcinku Strzegom-Wieśnica. 
Dokończony zostanie remont i 
modernizacja podwórka położo-
nego w centrum miasta między uli-
cami Bohaterów Getta, Świdnicką, 
Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III 
etap. Zakończona zostanie także 

budowa Gwiezdnego Podwórka 
przy PSP nr 2 w Strzegomia. 
Modernizacji ulegnie plac przy 
kościele i przystanku autobusowym 
w Jaroszowie. Teren ten będzie 
odwodniony i pokryty kostką 
granitową. Ponadto, wiele środków 
przeznaczono na oświatę, opiekę 
społeczną, fundusz sołecki, konkurs 
„Aktywne sołectwa”, utrzymanie 
dworców autobusowych, Budżet 
Obywatelski, poprawę bezpieczeń-
stwa, organizacje pozarządowe, czy 
też zabytki. 

Pozytywną opinię nt. budżetu na-
szej gminy przedstawiła Regionalna 
Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 
oraz radny Paweł Rudnicki, prze-
wodniczący Komisji Budżetu, Fi-
nansów, Planowania i Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Budżet na 2020 rok przyjęty
Jedną z wielu ważnych inwestycji, która będzie realizowana w tym roku to przebudowa ul. 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej

•	 Spotkanie	 noworoczne	 w	
gminie Strzegom

•	 Podsumowanie	 2019	 r.	 w	
gminie Strzegom

•	 Orszak	Trzech	Króli	w	Strze-
gomiu

•	 WOŚP	w	Strzegomiu

Kasa jest 
czynna inaczej!

Informujemy, że w styczniu 
2020 r. kasa Urzędu Miejskiego 
będzie czynna od godz. 9.30.

Czas pracy kasy Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu w styczniu 
2020 r.:
•	 poniedziałek	9:30	-	15:00
•	 wtorek	9:30	-	16:00
•	 środa	9:30	-	15:00
•	 czwartek	9:30	-	15:00
•	 piątek	9:30	-	13:30
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Uczestnicy spotkania odbytego 
27 grudnia tradycyjnie podsumo-
wali kończący się rok i złożyli sobie 
życzenia na 2020 r. W świąteczno-
noworoczny klimat wszystkich gości 
wprowadził Zespół Folklorystyczny 
„Kostrzanie”, który pięknie wykonał 
polskie kolędy i pastorałki.

Burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta podkreślił, że kończący się 
właśnie rok był dobrym okresem dla 
miasta i - szczególnie - dla sołectw, 
na terenie których wybudowano lub 
wyremontowano 6 świetlic wiejskich. 
- Prawie 27 mln inwestycji, które wi-
dać gołym okiem. Do tego doszedł re-

mont estakady kolejowej i wiaduktów 
sfinansowany z budżetu PKP za kwotę 
ok. 12 mln zł. Były także inwestycje 
społeczne jak chociażby środowiskowa 
świetlica opiekuńczo-wychowawcza 
„A-cademia”, czy place zabaw dla 
dzieci. A to wszystko dla państwa, by 
lepiej się żyło - zaznaczył burmistrz. 
Włodarz miasta podziękował za bar-
dzo dobrą współpracę z instytucjami 
różnych szczebli i złożył wszystkim 
życzenia noworoczne. Goście mogli 
obejrzeć film podsumowujący naj-
ważniejsze dokonania strzegomskiego 
samorządu w 2019 r.

red

Po spotkaniu noworocznym
Tytułem „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” został odznaczony Ryszard Żmijewski, maratończyk, radny RM w Strzegomiu oraz przedsiębiorca

Plac zabaw przy ulicy Mi-
ckiewicza w Strzegomiu od 
ponad 10 lat cieszył i służył 
dzieciom z naszej gminy. W 
miejscu poprzedniego po-
wstanie nowy obiekt, bardziej 
nowoczesny i dostosowany do 
potrzeb mieszkańców.

- W grudniu rozpoczęliśmy 
realizację zadania związanego 
z budową placu zabaw dla 
dzieci z elementami sportowy-
mi oraz z zagospodarowaniem 
terenu – informuje Paweł 

Mosór, prezes spółki OSiR. 
Prace związane z budową 
obejmą montaż nowych urzą-
dzeń zabawowych, urządzeń 
siłowni zewnętrznej, obiektów 
małej architektury, ławek, 
koszy na śmieci, stojaka na 
rowery, wykonanie ogrodzenia, 
nawierzchni poliuretanowej i 
wszelkich prac towarzyszących 
na terenie obecnego placu 
znajdującego się przy ulicy 
Mickiewicza w Strzegomiu.

Trwa remont placu zabaw

W ostatnim okresie remizy 
strażackie w Jaroszowie i Że-
lazowie wzbogaciły się o nowy 
sprzęt niezbędny do codzien-
nej pracy. W Stanowicach 
będzie jeszcze bezpieczniej, 
gdyż na terenie tego sołectwa 
zamontowano kamery moni-
toringu.

Do remizy strażackiej w Ja-
roszowie zakupiono: szafki 
strażackie, meble do dyżurki, 
nową syrenę elektroniczną, 
szafkę narzędziową, gablotę na 
sztandar, laptopa, drukarkę i 2 
tablice suchościeralne. Koszt 
wyniósł ok. 35 tys. zł. Środki 
pochodziły z budżetu gminy 
Strzegom.

Z kolei do remizy w Żelazo-
wie zakupiono: szafki straża-
ckie, meble do dyżurki, nową 
syrenę elektroniczną, szafkę 
narzędziową, pralkę, laptopa, 
lampkę biurkową, sprężarkę i 
stół warsztatowy. Koszt wyniósł 
ok. 28 tys. zł. Środki pochodziły 
z budżetu gminy Strzegom. 

Stanowice wzbogaciły się o 
kilka kamer. Na miejscowym 
stadionie zamontowano 1 ka-
merę i rejestrator, przy świetlicy 
wiejskiej – 4 kamery i rejestra-
tor oraz na placu zabaw przy 
Orliku – 1 kamera i rejestrator. 
Także strażnica OSP Stanowice 
wzbogaciła się o 1 kamerę i reje-
strator. Środki w wysokości ok. 
39 tys. zł pochodziły z funduszu 
sołeckiego. 

red

Rozwój naszych sołectw
Tym razem doposażone zostały trzy remizy strażackie. Dla jednej z wsi kupiono też kamery

Niezwykle ciepłe słowa do uczestników spotkania i 
wszystkich mieszkańców skierowali: bp świdnicki - ks. 
Ignacy Dec, prezydent Wałbrzycha - Roman Szełemej i 
przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu - Tomasz 
Marczak.
Ważnym akcentem było wręczenie tytułu „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej” Ryszardowi Żmijewskiemu, 
zdobywcy „Korony Największych Maratonów Świata”, 
radnemu Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz przedsię-
biorcy. Przepiękne spotkanie zakończył symboliczny 
toast noworoczny.

Jeśli koniec roku, to spotkanie noworoczne w gminie Strzegom. W 
sali balowej SCK II - na zaproszenie władz naszej gminy - pojawili się 
przedstawiciele duchowieństwa na czele z bp. świdnickim - ks. Igna-
cym Decem, gospodarze ościennych gmin, a także reprezentanci grup 
społecznych, stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy 
Strzegom i powiatu świdnickiego. 
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C O  S ł y C h a ć  W  n a S z y C h  m I a S T a C h  P a R T n E R S K I C h ?

Spośród 12 postnych dań 
najważniejszym na wigilijnej 
wieczerzy jest kutia - potrawa 
z kaszy pszennej, miodu, orze-
chów, maku i rodzynek. Podob-
nie, jak i w tradycji polskiej, 
śpiewane są kolędy. Na 
Ukrainie zachował się do 
dziś zwyczaj chodzenia 
z kolędą dzieci, które 
odwiedzają dom, by 
w krótkich jaseł-
kach głosić radosną 
wieść o narodzinach 
Chrystusa . 

7 stycznia w Boże 
Narodzenie w koś-
ciołach odbywa się 
uroczysta msza św. 
Ten dzień przezna-
czony jest dla rodziny. 
Ludzie spędzają go 
razem przy świątecz-
nym suto zastawionym 
stole. Do tradycji nale-
ży odwiedzenie grobów 
krewnych na cmentarzach i 
zapalenie zniczy.

8 stycznia to uroczystość 
Świętej Rodziny, a 9 stycznia 
– św. Stefana. Na tym jednakże 
okres świąteczny nie kończy 
się. W nocy z 13 na 14 stycznia 
Ukraina obchodzi święto św. 
Sylwestra. To nowy rok we-

dług starego tzn. juliańskiego 
kalendarza. 

Rano 14 stycznia chłopcy i 
młodzi mężczyźni chodzą po 
domach i sypią pszenicą, ży-
cząc mieszkańcom szczęścia, 

zdrowia i bogactwa. To dzień 
św. Bazylego Wielkiego – czas 
rodzinnych spotkań i wspól-
nego śpiewania kolęd. 

18 stycznia na Ukrainie 
obchodzony jest druga wigilia 

– według kalendarza juliań-
skiego. Określana jest ona 

również Głodnym Wie-
czorem, ponieważ w ten 
dzień wierzący starają 
się niczego nie jeść aż 
do czasu poświęcenia 
wody w kościołach. 
Po mszy święcona 
woda zabierana jest 
do domów i stawiana 
na wigilijnym stole. 
Gdy wieczorem cała 
rodzina zasiada do 
stołu, spożywa jedy-
nie postne potrawy. 

19 stycznia to święto 
Chrztu Pańskiego. W 

tym dniu poświęcona jest 
woda. Kapłani gromadzą 

się z wiernymi w pobliżu 
źródeł, rzek, błogosławią 
wodę i śpiewają kolędy. Okres 
Bożego Narodzenia kończy 
się.

Tekst: Galyna Pshenychniak
zdjęcia: um Podhajce

Tłumaczenie. i redakcja w j 
polskim: Dominika Kuleba 

Boże narodzenie w Podhajcach

kochani mieszkańcy Strzegomia,
Pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Życzymy, aby w tym nowym 2020 roku iskra miłości i dobroci rozpalona od gwiaz-
dy Betlejemskiej zapłonęła w Waszych sercach, aby wszelkie zmartwienia i prob-
lemy pozostały w przeszłości, a wiara w triumf dobroci i miłości zawsze dodawa-
łaby pewności jutro.
Bardzo doceniamy współpracę między naszymi miastami i dziękujemy za przyjaźń.
 Z poważaniem rada Miasta podhajce 

Tradycyjny ukraiński cykl bożonarodzeniowy obejmuje okres od 6 stycznia, czyli Świętej Wie-
czerzy, do 19 stycznia, a więc do święta Chrztu Pańskiego. Gdy na niebie pojawia się pierwsza 
gwiazda, cała rodzina zasiada do świątecznego stołu, aby wielbić narodziny Chrystusa. 

Na terenie wielu nierucho-
mości gminy Strzegom poja-
wiły się już brązowe pojemniki 
do odbioru odpadów ulegają-
cych biodegradacji. Niestety, 
już na początku stwierdzono 
nieprawidłowości, które nie 
pozwalają odebrać tej frakcji 
jako odpad biodegradowalny.

- Apelujemy więc do miesz-
kańców, aby odpady te były 
zbierane we właściwy sposób. 
W innym wypadku zostaną 
odebrane jako odpady zmiesza-
ne, a mieszkańcy będą musieli 

zapłacić za ich odbiór jak za 
odpady niesegregowane – mówi 
Jolanta Dryja, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. 

Przypominamy, co należy 
wrzucać do brązowego po-
jemnika: 
•	 odpadki	kuchenne,
•	 obierki	z	jarzyn	i	owoców,
•	 przeterminowane	warzywa	i	

owoce,
•	 fusy	z	kawy	i	herbaty,

•	 resztki	 produktów	 żyw-
nościowych pochodzenia 
roślinnego,

•	 produkty	zbożowe,
•	 kwiaty	cięte	i	doniczkowe,
•	 trawa	i	liście,
•	 rozdrobnione	gałęzie,
•	 skorupki	jaj,
•	 pieczywo.

Niewłaściwe jest wrzucanie 
mięsa, kości, odchodów zwie-
rząt, popiołu, ziemi i kamieni 
do bioodpadów! Zalecane  jest 
wyrzucanie bioodpadów luzem 
do brązowego pojemnika!

Co robić z bioodpadami?
Należy pamiętać o tym, jakie są zasady segregacji odpadówSkrzaty u 

„złotej rączki”
Podczas  swoich pierwszych 

zajęć w Nowym Roku, klu-
bowicze kółka plastycznego 
„Złota rączka”, działającego 
przy Bibliotece Publicznej w 
Stanowicach, wykonali skrza-
ty. Wzorem dla pomysłu były 
bardzo popularne oraz modne 
w ostatnim czasie skrzaty 
skandynawskie, lecz nasze to 
„Skrzaty Stanowickie”. 

Już 1 lutego br. zapraszamy 
do Strzegomskiego Centrum 
Kultury na występ „Babskiego 
Kabaretu” w programie, pt. 
„Old Spice Girls!”. Bilety w ce-
nie: parter 35 zł, balkon 30 zł do 
nabycia w siedzibie Strzegom-
skiego Centrum Kultury lub na 
portalu www.biletyna.pl

Śmiech przedłuża życie, za-
pewnia zdrowie i poprawia 
samopoczucie, stąd stały jego 
deficyt! Porcję szczerego śmie-
chu zapewni Państwu spektakl 
kabaretowy ”Old Spice Girls” 
czyli „Babski Kabaret”. To ka-
baret z kobietami, dla kobiet i o 
kobietach, ale zapewne panowie 
również nie będą się nudzić. W 
rolach głów-
nych wystę-
pują: Lidia 
Stanisław-
ska, Emilia 
Krakowska 
oraz Barba-
ra Wrzesiń-
ska.

Prog r am 
kabaretowy 
pe łen  je s t 
zabawnych 
monologów, 
dowcipów, 
piosenek i 
improwiza-
cji, obfituje w 
świetne dia-
logi autor-
stwa Marii 
Czubaszek, 
naczelnej sa-
tyryczki na-
szego kraju. 
Skecze uzu-
pełnione zo-
stały także o 

teksty Zbigniewa Korpolew-
skiego (autora tekstów m.in. 
dla Hanki Bielickiej i kabaretu 
„Dudek”) oraz Krzysztofa Ja-
roszyńskiego (satyryka i sce-
narzysty piszącego m.in. dla 
Krystyny Sienkiewicz, Jana 
Kobuszewskiego).

Dwugodzinny program jest 
znakomitym pomysłem na 
spędzenie wspaniałego wie-
czoru, nawiązuje do tradycji 
klasycznego literackiego ka-
baretu, gdzie skecz i monolog 
przeplatany jest piosenką cza-
sem gorzką, częściej dowcipną, 
i gdzie zawsze można liczyć na 
dobrą puentę. Zapraszamy! 

„Babski Kabaret” w Strzegomiu

- Do wykonania figurek wyko-
rzystano skarpety, ryż, kawałki 
futerka oraz kolorowe dodatki. 
Podczas zajęć dzieci bardzo roz-
winęły swoja wyobraźnię oraz 
fantazję – mówi Wioletta 
kwiatkowska z biblioteki w 
Stanowicach. 
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W ostatnich dniach 2019 r. 
zakończono i odebrano roboty 
budowlane dotyczące remontu 
i przebudowy murów i wieży 
widokowej w Rogoźnicy. 

W ramach zadania wykona-
no remont murów, polegający 
m. in. na zbiciu i wykonaniu 
nowych tynków wraz z malowa-
niem, uzupełnieniu spoin, 
wykonaniu przejścia, 
brakujących funda-
mentów, balustra-
dy muru niskie-
go i renowacji 
słupów. W za-
kresie remontu 
wieży odtwo-
rzono koronę 
wraz detalem, 
schody i balu-
stradę, otyn-
kowano ściany, 
z a m u r o w a n o 
okna, przesłonię-
to szkłem wejścia 
i okna, wykonano 
odwodnienia w formie 
przelewów w arkadkach i 
nową posadzkę w przyziemiu 
oraz zamontowano peryskop. 
Ponadto wykonano przyłącze 
energetyczne do baszty wraz 
z wewnętrzną linią zasilającą 
do baszty, zestawem gniazd 
230V/400V i oświetleniem w 
baszcie oraz usunięto drzewa 
kolidujące z murem.

- Głównym celem projektu 
było zabezpieczenie i zacho-

wanie materialnego dziedzictwa 
kulturowego substancji zabytku 
− wieży widokowej oraz murów 
zlokalizowanych na terenie 
zabytkowego parku pałacowe-
go w Rogoźnicy. Przywrócona 
została także funkcja wieży 
stanowiącej element murów, 
która w zamyśle projektantów 
parku miała pełnić funkcję 

belwederu, tj. miejsca, z 
którego możliwe było 

podziwianie kom-
pozycji założenia 

pa rkowego  – 
wyjaśnia Kata-
rzyna Cioruń, 
naczelnik Wy-
działu Inwe-
stycji i Zamó-
wień Publicz-
nych w UM w 
Strzegomiu. 

Z myślą  o 
osobach o ogra-

niczonej mobil-
ności (seniorzy, 

osoby z niepełno-
sprawnościami) oraz 

dzieciach, w wieży zain-
stalowane zostało innowacyjne 
urządzenie, dotychczas niesto-
sowane w dolnośląskich obiek-
tach turystycznych o podobnym 
znaczeniu i randze. Jest to 
elektroniczny peryskop, wyko-
rzystujący nowoczesne rozwią-
zania techniczne. Urządzenie 
składa się z umieszczonej na 
wieży kamery o pełnym zakre-
sie obrotu (360°), połączonej z 

dwoma wyświetlaczami LCD, 
zlokalizowanymi w pozbawio-
nym barier architektonicznych 
przyziemiu wieży. Jeden wy-
świetlacz został umieszczony 
na wysokości ok. 1 m i przezna-
czony jest do wykorzystywania 
przez użytkowników o niskim 
wzroście (np. dzieci) oraz osoby 
poruszające się na wózkach in-
walidzkich. Drugi wyświetlacz 
znajdzie się na wysokości ok. 
1,5 m z przeznaczeniem dla 
pozostałych użytkowników.

Inwestycja współfinansowana 
jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020” w wysokości 
ok. 171 tys. zł.

Całkowita wartość inwestycji 
wynosi ok. 549 tys. zł. 

Klub Abstynenta „Arka” w 
Strzegomiu w ubiegłym roku 
wkroczył w dorosłość. Zapro-
szonych gości i zgromadzo-
nych klubowiczów kolejny raz 
ogarnęło wzruszenie. Osoby 
ściśle związane z tym miejscem 
miał y powody do radości. 
Nie piją alkoholu, cieszą się 
życiem, są bezpieczni i do-
wartościowani. Mają wolę i 
kolejne pomysły, aby pomagać 
innym cierpiącym z powodu 
uzależnień.

Klub Abstynenta to miejsce, 
w którym spotykają się osoby 
niepijące (uzależnione, współ-
uzależnione) i abstynenci w 
celu popularyzowania idei życia 
wolnego od wszelkich używek. 

Klub wspiera, pomaga, uczy 
życia poprzez różne formy za-
gospodarowania czasu wolnego. 
Oglądając się wstecz, nietrudno 
dostrzec, że oferta klubu jest 
różnorodna. Organizowane i 
nadal realizowane są warszta-
ty terapeutyczne, wycieczki, 
festyny, grille, zapraszamy na 
tematyczne spotkania klubo-
we. - Wspólnie wyjeżdżamy 
na coroczne ogólnopolskie 
zloty trzeźwościowe. Bawi-
my się na imprezach 
bez alkoholu np. 
rocznicach klubu, 
„Andrzejkach”, 
zabawach syl-
wes t rowyc h . 
Swoimi działa-
niami obejmuje-

my członków klubu, ich rodziny 
i oczywiście osoby, które tutaj 
trafiają z zewnątrz. Czynimy 
starania, aby społeczność lo-
kalna wiedziała, że klub należy 
do tych miejsc, gdzie mogą 
spędzić czas i znaleźć nieod-
płatną pomoc – zaznacza prezes 
strzegomskiej „Arki”Ryszard 
Stochła.

Klub jest znakomitym miej-
scem do rozpoczęcia zdrowie-

nia. W działaniach motywa-
cyjnych ważne jest 
to, że dysponujemy 
potencjałem niedo-

stępnym w in-
nym miejscu. 
Są to osoby o 
długiej absty-
nencji , które 

mimo ciężkich przejść kom-
pletnie zmieniły swoje życie. 
Dzisiaj są szanowanymi ludźmi. 
Odzyskali zaufanie swoich 
rodzin, mają pracę i hobby, 
uprawiają sporty. Trzeźwiejący 
alkoholicy to ludzie, którzy są 
idealnym towarzystwem dla 
osób chcących uwolnić się od 
obsesji picia, zacząć trzeźwieć, 
rozwijać się i zdrowo żyć.

Klub jest czynny we wtor-
ki i czwartki od godz. 17.00 
do 19.00. Jeżeli jest potrzeba 
indywidualnego kontaktu w 
innym czasie, jest to możliwe 
po wcześniejszym telefonicz-
nym ustaleniu daty i godziny 
(tel. 669 74 72 10). Siedziba 

klubu znajduje się na parterze 
domu parafialnego na Placu 
Jana Pawła II 10 w Strze-
gomiu. W pomieszczeniach 
klubu w poniedziałki o godz. 
18.00 odbywają się mitingi osób 
współuzależnionych Al-Anon. 
W środy o godz. 17.00 oraz w 

niedziele o godz. 18.00 odby-
wają się mitingi anonimowych 
alkoholików AA. Warto zazna-
czyć, że obok klubu znajduje się 
punkt konsultacyjny, w którym 
nieodpłatnych porad udzielają 
terapeuci uzależnień. To kolejne 
formy profesjonalnej pomocy.

Belweder i peryskop już gotowe

By życie nie przeszło obok nas 

Z myślą o osobach o ograniczonej mobilności oraz dzieciach, w wieży zainstalowany został elektroniczny peryskop, wykorzystujący nowoczesne rozwiązania techniczne

Trzeźwiejący alkoholicy to ludzie, którzy są idealnym towarzystwem dla osób chcących uwolnić się od obsesji picia, zacząć trzeźwieć, rozwijać się i zdrowo żyć

- W 2020 r. władze klubu i „klubowicze” dziękują władzom miasta, 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz go-
spodarzowi obiektu, w którym jest nasza siedziba za wspieranie na-
szych działań i liczymy na dalszą owocną współpracę. Osobom boryka-
jącym się z problemami uzależnień życzymy, aby odwiedziły nasz klub 
i skorzystały z pomocy osób, które uwolniły się od obsesji picia i innych 
uzależnień – podkreśla Ryszard Stochła.
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Strzegomskie uroczystości 
związane z obchodami Dnia 

Objawienia Pańskiego rozpo-
częły się mszą św. odprawioną 

w Kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel, po czym uformowany 
orszak wyruszył w kierunku 
strzegomskiego Rynku, a na-
stępnie ul. Paderewskiego, ul. 
Bankową, Al. Wojska Polskiego 
i ul. Mickiewicza dotarł do hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Tam odbyły się Jasełka, których 
głównym motywem przewod-
nim była walka dobra ze złem. 
Punktem kulminacyjnym było 
złożenie przez Trzech Króli 
(w ich role wcielili się tym 
razem: ks. Mateusz Kubusiak, 
Tomasz Marczak i Robert 
Wójtowicz) pokłonu i wręcze-
nie darów Świętej Rodzinie. 
Uczestnicy orszaku mieli okazję 
wysłuchać koncertu pięknych 
kolęd i pastorałek w wyko-
naniu dzieci i młodzieży oraz 

ZF „Kostrzanie”. Na chętnych 
czekał również ciepły posiłek. 
Według szacunków, w piątej 
edycji Orszaku Trzech Króli w 
Strzegomiu wzięło udział ok. 
1000 osób. 

W Jaroszowie - po uroczystej 
Eucharystii celebrowanej przez 
ks. proboszcza Marka Krysia-
ka - uformował się pochód, 
w którym za sztandarami i 
bryczką, którą podążali kró-
lowie, ruszyli wszyscy zebrani 
w orszaku. W końcu wszyscy 
dotarli do stajenki, by tam, 
wspólnie z królami i pasterzami, 
złożyć hołd Bożej Dziecinie. Na 
zakończenie tej uroczystości 
na wszystkich uczestników 
czekała gorąca herbata i słodki 
poczęstunek - przygotowane 
przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Morwa Biała” w 
Jaroszowie.

kultur A

C o  w  k i n i e  S C K ?
17.01.2020 (godz. 17.00 i 19.30) Psy 3. W imię zasad
24.01.2020 (godz. 17.00 i 19.30) Psy 3. W imię zasad
25.01.2020 (godz. 17.00 i 19.30) Psy 3. W imię zasad
26.01.2020 (godz. 17.00 i 19.30) Psy 3. W imię zasad 
31.01.2020 (godz. 17.00 i 19.30) Psy 3. W imię zasad 
Bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł

KONKURS kinowy
Wygraj wejściówki do Kina SCK!

Wygraj wejściówki do Kina SCK!

PYTANIE KONKURSOWE:

Kto jest reżyserem polskiego filmu „Psy 3. W imię zasad”?

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 

na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na filmy 

wyświetlane w dniach 24-25 stycznia 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. W tytule 

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

zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Cuda, cuda… na ulicach
W obu naszych orszakach uczestniczyło wielu mieszkańców. Za rok kolejna edycja tej imprezy, zyskującej coraz większą popularność

Oferta przeznaczona jest dla 
śpiewającej młodzieży i dzieci 
powyżej 10 lat, 
profesjonalnych 
wokalistów, ama-
torów, nauczycie-
li śpiewu, osób 
pracujących za-
wodowo głosem 
mówionym.

D o m i n i k a 
Płonka, to jedyna 
w Polsce nauczy-
cielka śpiewu i 
emisji głosu, któ-
ra w tak zaawan-
sowanym stopniu 
opanowała zarówno technikę 
MIX singing, jak i Flow Pho-
nation.

To doskonała okazja, żeby 
poznać różnicę między pracą 

z głosem w trenin-
gu MIXu (dawniej 
SLS) a treningiem 
fizjologicznym w 
metodzie FLOW 
Phonation wg. dra 
Huberta Noe, z 
którym Domini-
ka współpracuje od 
lat.

Dominika jest 
akredytowaną na-
uczycielką, człon-
kinią zarządu ds. 
Europy i mentorką 

nauczycieli w międzynarodo-
wym stowarzyszeniu IVTOM 
(International Voice Teachers 

of Mix). Założycielką i prezeską 
Stowarzyszenie Wokalistów 
MIX / Mix Singers Association. 
Jest jedyną w Polsce mentorką, 
która opanowała w stopniu mi-
strzowskim i szkoli nauczycieli 
śpiewu w zakresie dwóch tech-
nik: SLS i Flow phonation. Od 
3 lat stosuje wyłącznie ćwiczenia 
Flow Phonation. Szkoli także w 

tak zwanych ekstremalnych 
technikach wokalnych jak scre-
am i growl. Na co dzień zajmuje 
się treningiem profesjonalnych 
wokalistów, czyli przygoto-
waniem ich do wzmożonego 
wysiłku głosowego. Jednym z jej 
podopiecznych jest tegoroczny 
zwycięzca Debiutów w Opolu 
– Sargis Davtyan.

IV Warsztaty Wokalne „The Voice of…”
Jednym z podopiecznych prowadzącej jest tegoroczny zwycięzca Debiutów w Opolu – Sargis Davtyan

Fot. Renata D
ziurla i D

aw
id W

ójtow
icz 

Fot. Renata D
ziurla i D

aw
id W

ójtow
icz 

W programie:
- Wykłady:
•	 Założenia	metody	Flow	Phonation	

i jej działanie
•	 Różnice	między	FLOW	phonation,	

a	MIX	i	SLS	+	dyskusja
•	 Czym	jest	falset?	–	nomenklatura	

w różnych środowiskach wokali-
stów	+	dyskusja

•	 Legato	w	piosenkach	(praca	nad	
utworami z ochotnikami)

•	 Indywidualne	lekcje	śpiewu

Miejsce: Strzegomskie Centrum 
Kultury, ul. Paderewskiego 36, 58-
150 Strzegom
Organizator i koordynator: Studio 
Muzyczne „Katharsis”, Tomasz Socha-
cki, tel. 535 262 918
e-mail: smkatharsis@gmail.com. 
Wszelkie informacje na facebooku 
pod linkiem:
https://www.facebook.com/
events/567732004014942/
Partner medialny: Radio Sudety 24.

Mieszkańcy Strzegomia i Jaroszowa kolejny raz uczestniczyli 
w Orszaku Trzech Króli, który odbył się tradycyjnie 6 stycznia. 
Tegoroczna edycja orszaku została zorganizowana pod hasłem 
„Cuda, cuda ogłaszają”. 

Strzegomskie Centrum Kultury i Studio Muzyczne „Katharsis” 
zapraszają na IV Warsztaty Wokalne „The Voice of…”, które 
poprowadzi Dominika Płonka.
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„Historia zamknięta w ka-
mieniu” to kolejny projekt 
edukacyjny realizowany przez 
uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego w Strzegomiu, 
który oparty jest na znajomo-
ści historii Strzegomia i oko-
lic ukazanej przez pryzmat 
granitu i piaskowca. Ucznio-
wie poznają różne funkcje 
kamienia – od płaskorzeźb w 
Bazylice Mniejszej po krzyże 
pokutne w okolicznych wio-
skach: Projekt realizowany 
przez klasę humanistyczną 
składał się z trzech etapów. 

Pierwszym etapem były war-
sztaty rzeźbienia w piaskowcu 
pod okiem lokalnego rzeź-
biarza Jerzego Zyska w 
zakładzie kamieniar-
skim w Stanowicach. 
W ramach realiza-
cji drugiego etapu 
pro jektu  k lasa 
humanistyczna 
pojechała, wraz 
z opiekunami, 
do obozu pracy 
Gross-Rosen 
w Rogoźnicy. 
Mie l i  oka-
zję zobaczyć 
na makiecie, 
jak wyglądał 
obóz w latach 
1 9 4 0 - 1 9 4 5 
oraz jak cięż-
ką pracę mu-
sieli wykony-
wać więźniowie 
w okolicznych 
kamieniołomach. 
Natomiast wykład 
na temat rzeźb sa-
kralnych wykonanych 
z piaskowca, odbył się 
w Bazylice Mniejszej w 
Strzegomiu oraz w Parafii Św. 
Jacka w Stanowicach. W pierw-

szej kolejności 
uczniowie udali 
się do bazyliki, 
gdzie czekali 
na nich histo-
ryk Krzysztof 
Kaszub oraz 
r z e ź b i a r z 
Jerzy Zysk. 
Klasa poznała 
historię świą-
tyni oraz do-
wiedziała się 
o szczegółach 
a r c h i t e k t u r y 

oraz symboli-
ce i wykonaniu 

rzeźb. Po zwie-
dzan iu  kośc io ła 

uczniowie pojecha-
li do Stanowic, gdzie 

czekała na nich kolejna 
osoba – Piotr Szmidt, lo-

kalny pasjonat historii, który 
oprowadził klasę po parafii i 

opowiedział historię krzyża 
pokutnego umiejscowionego 
przed kościółkiem.  Podsu-
mowaniem projektu „Histo-
ria zamknięta w kamieniu” 
było poznanie informacji na 
temat współczesnej rzeźby 
kamiennej. Uczniowie pod-
czas spaceru po Strzegomiu 
poznali współczesne rzeźby 
wykonane przez artystów 
z Polski. To niecodzienne 
przedsięwzięcie realizowane 
przez naszych humanistów 
finansowane jest przez gminę 
Strzegom w ramach zadania 
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego oraz podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie pol-
skości oraz rozwój świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej” i Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci.

Grudzień, Mikołaj i Boże 
Narodzenie to czas cudów i 
wielu niezwykłych zdarzeń. 
Nasze interesy przestają być 
najważniejsze i zaczynamy 
dostrzegać drugiego człowie-
ka. Dlatego jak co roku Św. 
Mikołaj i uczniowie z Zespo-
łu Szkół w Strzegomiu wraz 
z nauczycielkami Barbarą 
Balawender i Anną Czubalą 
po wielu dniach przygotowań 
pojechali do Domu Dziecka 
Salvator w Wałbrzychu.

Dzieci oczekiwały Mikołaja 
z niecierpliwością i do jego 
wizyty przygotowały się z nie-
zwykłą starannością. Były nie 
tylko wyjątkowo grzeczne, ale 
przygotowały bogaty program 
artystyczny, prezentując wiele 
ze swych talentów. Były więc 
recytacje, wspólne śpiewanie i 
tańce. Każde dziecko dostało 
słodycze i prezenty. Młodsze 
dzieci dostały dodatkowo za-
bawki, ubrania i konsole do 
gier. A starsze dzieci otrzy-
mały karty upominkowe do 
New Yorker i Sinsay. Wszyst-
kie dzieci były zadowolone i 
szczęśliwe. Dodatkowo Św. 
Mikołaj na ręce dyrektor pla-

cówki przekazał urządzenie 
wielofunkcyjne oraz talon 
upominkowy.

- Po rozdaniu upominków 
wspólnie zwiedziliśmy dom, w 
którym mieszkają wychowan-
kowie. Każdy z podopiecznych 
chciał się pochwalić swoim po-

kojem oraz zainteresowaniami. 
Czas, który spędziliśmy wraz 
z dziećmi, przepełniony był 
wspólnymi zabawami, tańcami 
oraz rozmowami. Największą 
radością dla nas był uśmiech na 
twarzach dzieci, które wlały w 
nasze życie pozytywną energię 

do dalszego działania! Dzięku-
jemy wszystkim darczyńcom, 
dzięki którym mogliśmy po 
raz kolejny sprawić radość 
wychowankom Domu Dzie-
cka. Dziękujemy za Wasze 
wsparcie, wielkie serce i hojną 
ofiarność – mówią 

Kamienne tajemnice

mikołaj w Domu Dziecka Salvator

Uczniowie podczas spaceru po Strzegomiu poznali współczesne rzeźby artystów z Polski

Każde dziecko dostało słodycze i prezenty, w tym m.in. zabawki, konsole do gier czy karty upominkowe

Przedstawiciele Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Stanowicach po-
jechali do „Schroniska dla bez-
domnych zwierząt” w Świdnicy, 
żeby przekazać pomoc zebraną 
w akcji pomocowej zorganizo-
wanej na terenie szkoły.

Dzięki zaangażowaniu i hoj-
ności uczniów udało się zebrać 
dużo karmy suchej i mokrej 
oraz inne artykuły – żwirek 
dla kotów, stare gazety, płyny 
do mycia, ręczniki, pledy itp. 
Darczyńców reprezentowali 
uczniowie klasy VIII: Róża 
Wiraszka oraz Michał Cze-
katowski. – Miłym akcentem 
naszej wizyty było to, że mo-

gliśmy wyprowadzić na spacer 
sympatycznego psa. On i inne 
czworonogi bardzo cieszą się 
na widok ludzi i czekają na 
adopcję – podkreślają ucz-
niowie.

- Pracownicy schroniska 
serdecznie podziękowali wy-
chowawcom za motywowanie 
uczniów do wspierania akcji, 
a uczniom za zaangażowanie 
w zbiórkę. Z roku na rok ob-
serwujemy u naszych uczniów 
wzrost świadomości i troskę 
o bezdomne zwierzęta. Moż-
na śmiało powiedzieć, że na 
uczniów i ich rodziców można 
zawsze liczyć! – mówią dumni 
nauczyciele. 

Uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 3 zrobili 
prezent parafianom z Bazyliki 
Mniejszej w Strzegomiu w po-
staci przedstawienia jasełkowe-
go. 5 stycznia br. rozbrzmiewały 
kolędy i pastorałki w wykonaniu 
chóru szkolnego, natomiast 
młodsze dzieci z klasy „2 a” 
wcieliły się w aktorów i jeszcze 
raz przybliżyły wszystkim ze-
branym Tajemnicę Wcielenia 
Syna Bożego. 

Była Maryja z czułością koły-
sząca swego syna, przy których 
czuwał Św. Józef. Mimo, że w 

Bazylice było zimno, to Mały 
Jezus nie zmarzł, bo ogrzewały 
Go serca i oddechy Aniołów, 
które przyfrunęły z nieba. Nie 
zabrakło tych, którzy odwie-
dzali Dzieciąteczko, Pasterzy ze 
skromnymi podarkami, Męd-
rców dostojnych, przybyłych z 
daleka ze swoimi niezwykłymi 
darami: złotem, kadzidłem i 
mirrą. Na koniec mszy świętej 
wszyscy opuszczający świątynię 
zostali obdarowani skromnym 
słodkim podarunkiem przygo-
towanym przez Radę Rodziców 
Szkoły nr 3.

Dla bezdomnych zwierzaków

jasełka w Bazylice mniejszej
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DOfInanSOWanIE KOSzTÓW młODOCIanEGO PRaCOWnIKa

najem garażu w Rogoźnicy

Informacje dla pracodaw-
ców zatrudniających mło-
docianych pracowników
Zgodnie z art. 122 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo Oświatowe praco-
dawcom, którzy zawarli 
z młodocianym pracow-
nikiem umowę o pracę w 
celu przygotowania za-
wodowego, przysługiwać 
będzie dofinansowanie w 
wysokości:
• w przypadku nauki za-

wodu - 8.081 zł przy 
okresie kształcenia wy-
noszącym 36 miesięcy, 
z tym, że jeżeli okres 
kształcenia będzie krót-
szy niż 36 miesięcy 
kwota dofinansowania 
będzie wypłacana w wy-

sokości proporcjonalnej 
do okresu kształcenia

• w przypadku przyucze-
nia do wykonywania 
określonej pracy - 254 zł 
za każdy pełny miesiąc 
kształcenia.

Dofinansowanie kosztów 
kształcenia przysługiwać 
będzie pracodawcom: któ-
rzy zawarli z młodociany-
mi pracownikami umowę 
o pracę w celu przygoto-
wania zawodowego, jeżeli 
pracodawca lub osoba pro-
wadząca zakład w imieniu 
pracodawcy albo osoba 
zatrudniona u pracodaw-
cy posiada kwalifikacje 
wymagane do prowadze-
nia przygotowania zawo-
dowego młodocianych 

określone w przepisach 
w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocia-
nych i ich wynagradzania, 
młodociany pracownik 
ukończył naukę zawodu 
lub przyuczenie do wyko-
nywania określonej pracy i 
zdał egzamin.
Dofinansowanie jest przy-
znawane na wniosek pra-
codawcy złożony w ter-
minie 3 miesięcy od dnia 
zdania przez młodociane-
go pracownika egzaminu 
zgodnie z przepisami w 
sprawie przygotowania za-
wodowego młodocianych i 
ich wynagradzania.
Do wniosku pracodawca 
zobowiązany jest dołączyć 
m.in.:

1. kopie dokumentów po-
twierdzających posiada-
nie kwalifikacji wyma-
ganych do prowadzenia 
przygotowania zawodo-
wego młodocianych,

2. kopię umowy o pracę 
zawartej z młodocianym 
pracownikiem w celu 
przygotowania zawodo-
wego,

3. kopię dyplomu, świade-
ctwa lub zaświadczenia 
potwierdzającego ukoń-
czenie nauki zawodu lub 
przyuczenia do wykony-
wania określonej pracy i 
zdanie stosownego eg-
zaminu,

4. oświadczenie o pomocy 
de minimis otrzymanej 
w okresie bieżącego 

roku podatkowego oraz 
dwóch poprzedzających 
go latach podatkowych

5. formularz informacji 
przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc 
de minimis

Dodatkowo przypomina-
my, że § 3a Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie przygotowania 
zawodowego młodocia-
nych i ich wynagradzania 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 232 
poźn. zm.) zobowiązuje 
się pracodawców do za-
wiadomienia burmistrza o 
zawarciu umowy o pracę 
w celu przygotowania za-
wodowego z młodocianym 
pracownikiem. 

Burmistrz Strzego-
mia ogłasza prze-
targ ustny, nieogra-
niczony na oddanie 
w najem garażu, 
o pow. 19,33 m2, 
położonego w gra-
nicach działki nr 
242/6 w Rogoźni-
cy, na zapleczu bu-
dynku położonego 
w Rogoźnicy przy 
ul. Kolonijnej 4. 
Oddanie w najem 
nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie 
się w dniu 20 lu-
tego 2020 roku, o 
godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzego-
miu, Rynek 38 – 
sala konferencyjna 
nr 29.
Ustala się stawkę 
wywoławczą czyn-
szu za najem ga-
rażu na kwotę 4,05 
zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w 
przetargu stawki 
czynszu doliczony 
zostanie obowiązu-
jący podatku VAT.
Minimalna stawka 
przebicia wynosi 
0,01 zł/m2.
Warunkiem przy-

stąpienia do prze-
targu jest wpłata 
wadium w wysoko-
ści 300 zł na kon-
to:
Santander Bank 
Polska S.A. O/
Strzegom nr 97 
1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
lub w kasie Urzędu 
Miejskiego w nie-
p r z e k r a c z a l n y m 
terminie do dnia 
17 lutego 2020 
roku. 
W tytule wpłaty 
wadium powinien 
widnieć zapis: „na-
jem garażu, dział-
ka nr 242/6 Ro-
goźnica”.
Za dzień wpła-
ty wadium uważa 
się dzień wpływu 
środków na konto 
Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty 
wadium należy 
przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w 
dniu przetargu.
Wadium wpłacone 
przez uczestnika 
przetargu, który 
wygra przetarg za-
licza się na poczet 
czynszu za najem 
garażu, a wadium 

wpłacone przez 
pozostałe osoby 
zwraca się po za-
kończeniu przetar-
gu, jednak nie póź-
niej niż przed upły-
wem 3 dni licząc 
od dnia odwołania 
lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępu-
jąca do przetargu 
powinna posiadać 
dokument potwier-
dzający tożsa-
mość.
W przypadku osób 
prawnych wyma-
gany jest aktualny 
wypis z właściwe-
go dla siedziby 
oferenta rejestru 
lub inny dokument 
urzędowy określa-
jący status praw-
ny oferenta, spo-
sób reprezentacji, 
a także imiona i 
nazwiska osób 
uprawnionych do 
reprezentacji.
W przypadku usta-
nowienia pełno-
mocnictwa przez 
osobę fizyczną, 
wymagane jest no-
tarialnie potwier-
dzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe 

dokumenty winny 
być okazane Ko-
misji Przetargo-
wej bezpośrednio 
przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Osoby posiada-
jące zadłużenie 
z tytułu najmu 
(dzierżawy) nieru-
chomości stano-
wiących własność 
Gminy Strzegom 
nie będą dopusz-
czone do wzięcia 
udziału w ogłoszo-
nym przetargu.
Stawka czynszu 
najmu ustalona w 
przetargu wzrastać 
będzie w przyszło-
ści o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka 
podstawowa usta-
lona dla garaży.
Wygrywający prze-
targ zobowiązany 
jest do podpisa-
nia umowy najmu 
w terminie 21 dni, 
licząc od daty roz-
strzygnięcia prze-
targu.
Uchylenie się od 
zawarcia umowy w 
przypadku wygra-
nia przetargu po-
woduje przepadek 
wadium.

Garaż będący 
przedmiotem prze-
targu jest wolny od 
obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Garaż udostęp-
niony będzie dla 
wszystkich zain-
teresowanych do 
oglądania w dniu 
14 lutego 2020 
roku, w godzinach 
od 1000 do 1015.
Szczegółowe infor-
macje związanych 
z przetargiem moż-
na uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki 
Nieruchomościami 
i Zagospodarowa-
nia Przestrzenne-
go, Urzędu Miej-
skiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, 
pok. Nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod 
nr 74 8560542.
Zastrzega się pra-
wo odwołania prze-
targu z uzasadnio-
nej przyczyny, przy 
czym informacja o 
takiej decyzji po-
dana zostanie w 
sposób i w formie 
jaką zastosowano 
do ogłoszenia o 
przetargu.
Z A P R A S Z AM Y !!!

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2204 z 
późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących włas-
ność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 
4/B/2020, Nr 5/B/2020, Nr 
6/B/2020, Nr 7/B/2020, Nr 
8/B/2020, Nr 9/B/2020, Nr 
10/B/2020, Nr 11/B/2020 
Burmistrza Strzegomia z 
dnia 8 stycznia 2020 r.

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2204 z 
późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, został 
wywieszony na okres 21 
dni wykaz nieruchomo-
ści stanowiącej własność 
gminy Strzegom przezna-
czonej do:
- sprzedaży zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 382/
B/2019 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 20 listopada 
2019 r. 

Na podstawie art.35, 
ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2204 z 
późn. zm.)  informu-
ję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu –  
Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 
21 dni wykazy nieru-
chomości stanowią-
cych własność Gminy 
Strzegom przeznaczo-
nych do:
-  sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 
24/B/2020 Burmistrza 
Strzegomia z dnia  
13 stycznia 2020 r.

    



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom10 17 stycznia 2019HArmonogr Am w ywozu odPAdÓw 2020 gminA strzegom

Działka niezabudowana przy ul. andersa w Strzegomiu 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY OGRA-
NICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komu-
nalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
2396/1, AM – 32, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 0,0406 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00019509/0. 
Ze względu na warunki usy-
tuowania przedmiotowej 
nieruchomości przetarg 
ogranicza się do właścicieli, 
użytkowników wieczystych 
przyległej nieruchomości – 
dz. nr 2403, AM-32, obr. 3, 
dz. nr 2655, AM-33, obr.3, 
dz. nr 2656, AM-33, obr. 3. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 15.800,00 zł
Wadium - 1.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.02.2020 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 10/13 Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 30 stycznia 

2013 r. nieruchomość ozna-
czona jest symbolem I.31.MN 
- zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
Ze względu na to, że na nie-
ruchomości działce nr 2396/1, 
AM-32, obr.3 znajdują się 
urządzenia elektroenerge-
tycznego w postaci linii kab-
lowej niskiego napięcia oraz 
złączy kablowych przyszły 
właściciel nieruchomości w 
momencie sprzedaży ustano-
wi na prawie własności działki 
gruntu nr 2396/1, AM-32, 
Obr.3 na rzecz przedsiębior-
stwa przesyłowego TAURON 
Dystrybucja S. A. Oddział w 
Wałbrzychu i jego następców 
prawnych bezpłatną bezter-
minową służebność przesyłu 
w przebiegu linii kablowej 
niskiego napięcia szerokości 
pasa ograniczonego użytko-
wania 0,50 m oraz posado-
wionych złączy kablowych 
polegającą na prawie do: ca-
łodobowego, nieutrudnionego 
, nieograniczonego w czasie i 
miejscu dostępu (przechodu i 
przejazdu niezbędnym sprzę-
tem) przez służby TAURON 
Dystrybucja S.A. bądź jej 
przedstawicieli, wykonywa-
nia czynności związanych z 
utrzymaniem tych urządzeń, 
eksploatacją, modernizacją, 
dokonywaniem ich przeglą-
dów, remontów, demontaży, 
kontroli, wykonywania pomia-
rów, konserwacji, wymianą 
na nowe i usuwaniem awarii, 
z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego 
na koszt właściciela urządzeń 
(TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Wałbrzychu i ich 

następców prawnych).
Ze względu na to, że przez 
nieruchomość działkę nr 
2396/1, AM-32, obr.3 prze-
biega sieć wodociągowa Ø 
110 PVC znajdująca się w 
posiadaniu WIK Sp. z o.o. 
przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprzedaży 
na prawie własności działki 
gruntu nr 2396/1, AM-32, 
Obr.3 na rzecz Wodociągów 
i Kanalizacji w Strzegomiu 
Spółka z o.o. i jego następców 
prawnych ustanowi bezpłatną 
bezterminową służebność 
przesyłu. W umowie zostaną 
określone warunki:
1. Ustanowienia prawa do 
utrzymania przez WIK Sp. 
z o.o. w Strzegomiu, na te-
renie przedmiotowej działki 
sieci wodociągowej Ø 110 
oraz ustanowienia prawa do 
korzystania i używania sieci 
wodociągowej, zgodnie z jej 
przeznaczeniem i w zakresie 
niezbędnym dla zapewnienia 
prawidłowego jej funkcjono-
wania. 
2. Ustanowienia prawa do-
stępu, wejścia, przechodu i 
przejazdu (w tym sprzętem 
ciężkim) osób upoważnio-
nych przez Spółkę WIK, w 
celu dokonywania czynności 
związanych z konserwacją, 
remontem, modernizacją, 
przebudową, usuwaniem 
awarii sieci wodociągowej.
3. Zachowania minimalnych 
odległości 3,00 m (licząc od 
skrajni sieci wodociągowej) 
wszelkich nowo powstających 
obiektów od ww. przewodów 
wodociągowych. 
4. Wydzielania, wzdłuż sieci 

pasów ochronnych o szero-
kości 1,5 m (po obu stronach 
przewodu (licząc od skrajni 
przewodu)) stanowiących 
niezbędne minimum dla pra-
widłowej eksploatacji sieci. 
5. Obowiązku znoszenia, 
przez każdoczesnego właści-
ciela nieruchomości obciążo-
nej, ograniczeń i zakazów wy-
nikających z istnienia pasów 
ochronnych, w tym zakazu 
wznoszenia w pasach ochron-
nych budynków mieszkal-
nych, budowli, dokonywania 
trwałych nasadzeń (drzewa, 
wieloletnie krzewy ozdobne), 
magazynowania towarów i 
urządzeń, prowadzenia robót 
ziemnych mogących spowo-
dować wypłycenie sieci wodo-
ciągowej, a także korzystania 
z nieruchomości obciążonej 
w sposób zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi urządzeń wodo-
ciągowych. 
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny w 
terminie do dnia 12.02.2020 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa w 
przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ograni-
czonego. W dniu 13.02.2020 
r. Komisja Przetargowa za-
kwalifikuje osoby uprawnione 
do wzięcia udziału w przetar-
gu, wywieszając na tablicy 
ogłoszeń listę osób zakwalifi-
kowanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia 

do przetargu jest wpłata 
wadium w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu lub 
na konto Gminy Strzegom – 
Santander Bank Polska S.A 
O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17.02.2020 
r. (za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności nie-
ruchomości ponosi nabywca.
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 status 
prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Działka przy al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Działka w jaroszowie 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość stanowiąca 
działkę nr 96, AM-6, Obr. 2 
o powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,1338 
ha zabudowana budynkiem 
magazynowym położona w 
Strzegomiu przy ulicy Aleja 
Wojska Polskiego.
Dla nieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00011703/4. 
Dojazd do działki nr 96, AM-6, 
Obr. 2 odbywa się poprzez 
działkę nr 97, AM-6, Obr. 2 na 
podstawie ustanowionej w 
księdze wieczystej służebno-
ści przejścia i przejazdu. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów 
położonych w obrębie 2 mia-
sta Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 27/16 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
30 marca 2016 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 4 P/U – tere-
ny zabudowy produkcyjno-
usługowej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 155.000,00 zł
Wadium - 15.500,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.02.2020 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Strzegomiu – sala nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
17.02.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a 
wadium wpłacone przez pozo-
stałe osoby zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Dla osób zainteresowanych, 
budynek magazynowy udo-
stępniony będzie do oglą-
dania w dniu 14.02.2020 r. w 
godzinach od 1000 do 1020.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 

dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr z 2014 
r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, 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 przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

 BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIE -
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość stanowiąca 
działkę nr 362/46, AM-1, Obr. 
Jaroszów o powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,2728 ha zabudowana dwu-
kondygnacyjnym budynkiem 
użytkowym. 
Ze względu na zły stan tech-
niczny budynku przeznaczo-
ny jest on do rozbiórki. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi 
Jaroszów oraz obrębu wsi 
Bartoszówek w gminie Strze-
gom uchwalonego uchwałą 
Nr 84/16 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 24 sierp-
nia 2016 r. powyższa nie-
ruchomość oznaczona jest 
symbolem 5 MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 50.000,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.02.2020 r. o godz. 1130 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
17.02.2020 r.
(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, który wygrał 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
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 okre-

ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr z 2014 
r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, 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 przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
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Działka niezabudowana w Kostrzy Działka niezabudowana w Kostrzy 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIE -
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komu-
nalne Gminy Strzegom
Działka niezabudowana 
nr 267/2, AM – 1, Obr. Ko-
strza, położona w Kostrzy, 
przy ulicy Stefana Żerom-
skiego gmina Strzegom o 
powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,2134 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00005820/5. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
3 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalen ia  mie jscowego 
p lanu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno
-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoź-
nica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 5 
MN/RM 4 - zabudowa miesz-
kan iowa jednorodz inna i 
zagrodowa, granica terenu 
górniczego.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 66.800,00 zł
Wadium - 6.700,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Do wyl icytowanej  ceny 
doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

20.02.2020 r. o godz. 1200 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
17.02.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa s ię  dz ień  wp ływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu. 
Wad ium wp łacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby  p rzys tępu jące  do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 

tożsamość.  W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właś-
ciwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w 
formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowią-
cej mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Działka niezabudowana nr 
269/6, AM–1, Obr. Kostrza, 
położona w Kostrzy, przy ul. 
Stefana Żeromskiego, gmina 
Strzegom.
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,2454 ha
Dla nieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 5MN/
RM4 – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna i zagrodowa. 
Granica terenu górniczego.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 75.700,00 zł
Wadium - 7.600,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

20.02.2020 r. o godz. 1230 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej w 
trybie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Nabyw-
ca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Santander Bank Pol-
ska S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17.02.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 

prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia pełno-
mocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2004 
roku, Nr 207, poz. 2108 z 
późn. zm.).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

uWaGa mIESzKaŃCy I WłaŚCICIELE  
nIERuChOmOŚCI GmIny STRzEGOm! 

Ważna InfORmaCja DLa 
PODaTnIKÓW! 

GDzIE 
WyRzuCIć 
ChOInKę?

Przypominamy o wysokości nowych stawek za par-
kowanie pojazdów samochodowych obowiązujących 
w Strefie Płatnego Parkowania w Strzegomiu.

W związku ze zmia-
ną stawek podatku 
od nieruchomości 
(uchwała nr 84/19 
z dnia 07.11.2019r.) 
oraz zmianą stawek 
podatku rolnego i 
podatku leśnego na 
2020r., burmistrz 
Strzegomia infor-
muje wszystkich 
podatników, aby 
wpłat na poczet 
podatku od nieru-
chomości, podatku 
rolnego i podatku 
leśnego dokonywać 

po otrzymaniu od 
burmistrza Strze-
gomia decyzji po-
datkowej na 2020 
rok. Ponadto bur-
mistrz przypomina, 
że termin pierwszej 
raty ww. podatków 
przypada w dniu 
16.03.2020 r. (15 
marca wypada w 
niedzielę, zatem 
dzień 16 marca – 
poniedziałek - jest 
dniem płatności I 
raty podatków lo-
kalnych).

Mieszkańcy pytają, co 
zrobić z choinką po świę-
tach Bożego Narodze-
nia. Świąteczne drzewko 
można zostawić we wia-
tach śmietnikowych, przy 
altanie śmietnikowej lub 
w pobliżu pojemników, a 
w przypadku domów jed-
norodzinnych – prosi się 
o wystawianie choinek 
przed posesją, w miej-
scu widocznym i łatwo 
dostępnym.
Drzewka muszą być roze-
brane z ozdób, nie powin-
no być na nich żadnego 
plastiku, czyli bombek, 
światełek czy łańcuchów. 
Choinki będą odbierane 
zgodnie z harmonogra-
mem dla odpadów biode-
gradowalnych. Najlepiej 
wystawić ją dzień przed 
odbiorem. Choinkę moż-
na również oddać do 
PSZOK.

OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW W STREFIE 
PŁATNEGO PARKOWANIA W STRZEGOMIU KWOTA

za czas parkowania do 30 min 1 zł

za czas parkowania do 1 godziny 2 zł

za drugą godzinę parkowania 2,50 zł

za trzecią godzinę parkowania 3 zł

za czwartą i następną godzinę parkowania 2 zł

abonament miesięczny 100 zł

abonament półroczny 300 zł

abonament roczny 500 zł

abonament roczny dla taksówek 40 zł

abonament roczny dla mieszkańca strefy pp 40 zł 

BuRmISTRz  STRzEGOmIa  InfORmujE najEmCO, zGłOŚ aWaRIę! 

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami (Dz.U. z 2018 r., poz. 
2204 z póżn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 

Gminy Strzegom, przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 15/B/2020, 16/B/2019, 17/
B/2020, 18/B/2020, 19/B/2020, 
20/B/2020, 21/B/2020, 22/
B/2020, 23/B/2020, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 10 stycznia 
2020 roku. 

Pogotowie Tech-
niczne działające 
w zakresie usu-
wania awarii we-
wnętrznych insta-
lacji mieszkań bę-
dących w zasobie 
Gminy:

• wodno - kanaliza-
cyjnych

• gazowych
• elektrycznych
Awarie i usterki w 
dni powszednie 
(poniedziałek - 
piątek) do godzi-

ny 15:00 prosimy 
zgłaszać do Wy-
działu Gospodarki 
Lokalowej Urzę-
du Miejskiego w 
Strzegomiu, pok. 
nr 9, tel. 74 8560 
522.

Awarie i usterki w 
dni powszednie po 
godzinach pracy 
administracji oraz 
w soboty, niedzie-
le i dni świąteczne 
prosimy zgłaszać: 
tel. 605 735 675.
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Otworzyli serca i portfele!
Już po raz 28. odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku kwestującym w Strzegomiu i w Jaroszowie udało się zebrać łączną kwotę 75 199, 04 zł. To bardzo 
dobry wynik. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zachęcamy 
do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia. 


