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Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, według 
rankingu portalu strazacki.pl byli w 2019 roku najaktywniejszą 
jednostką na Dolnym Śląsku. Strażacy interweniowali 229 
razy ratując życie, zdrowie i mienie innych. Przypomnijmy, że 
w ubiegłorocznej edycji tego rankingu strzegomskich ochotni-
ków oceniono także wysoko. Gratulujemy!

Około 70 osób z gminy Strzegom uczestniczyło w XVII Mię-
dzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie. Podczas tegorocznej 
imprezy do Bałtyku weszło prawie 6 tys. osób, mimo że tempe-
ratura wody wynosiła zaledwie 2 stopnie. Tegoroczna edycja tego 
wydarzenia rozpoczęła się 6 lutego br. Były turnieje, biegi, imprezy, 
w tym Parady Morsów ulicami Mielna.

Uczniowie strzegomskich szkół średnich bawili się na balach 
studniówkowych. Nie zabrakło tradycyjnego odtańczenia polo-
neza, eleganckich strojów, występów artystycznych oraz wspa-
niałej zabawy, która jest zawsze nieodłączną częścią studniówek. 
Ta impreza jak żadna inna przypomina, że matura tuż, tuż.

Sesja
za nami
Zmiany w budżecie gminy 
Strzegom, zmiany osobowe 
w komisjach Rady Miejskiej 
i zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania – to 
główne uchwały, które pod-
jęli radni na sesji 29 stycznia 
br. w sali konferencyjnej UM 
w Strzegomiu.

str. 3

niezwykłe 
wyróżnienie
Po zakończeniu wystę-
pu „Babskiego Kabaretu” 
w SCK, burmistrz Strzego-
mia wręczył tytuł „Zasłużo-
ny dla Ziemi Strzegomskiej” 
wspaniałej i legendarnej ak-
torce Emilii Krakowskiej. 
Miało to miejsce 1 lutego br.

str. 2

Dołącz
do teamu 
Strzegom
Lubisz nowe wyzwania? 
Jeśli tak, dołącz do teamu 
organizacyjnego zawodów 
jeździeckich w  Strzego-
miu i zgłoś się do progra-
mu wolontariatu. Nabór 
ruszył 3 lutego i  potrwa 
do 15 czerwca.

str. 9

Na ten dzień czekała cała społeczność największego sołectwa gminy Strzegom – Jaroszowa

Obiekt na miarę XXI wieku

Właśnie spełniło się marzenie 
wielu pokoleń jaroszowian. 
7 lutego br. odbyło się oficjal-
ne otwarcie Centrum Aktyw-
ności i Integracji Mieszkań-
ców Wsi Jaroszów – nowocze-
snego obiektu mieszczącego 
świetlicę wiejską, strażnicę 
ochotniczej straży pożarnej 
oraz Klub Seniora. Koszt bu-
dowy wyniósł blisko 5 mln zł, 
z   c z e go  d o f i n a n s o w a n i e 
z Unii Europejskiej wyniosło 
ok. 1,2 mln zł.

Piątkowa uroczystość rozpo-
częła się od zwiedzania przez 
zaproszonych gości tego impo-
nującego budynku. Pod remizą 
strażacką stał nowy samochód 
pożarniczy, który w  tym dniu 
– podobnie jak remiza – został 
przekazany Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Jaroszowie. Sym-
bolicznego przekazania do-
konali burmistrz Strzegomia 

– Zbigniew Suchyta i  prze-
wodniczący RM w  Strzego-
miu – Tomasz Marczak. Ks. 
proboszcz Marek Kr ysiak 
dokonał poświęcenia zarówno 
obiektu, jak i wozu strażackie-
go. Warto dodać, że gośćmi 
naszych strażaków byli ich 
koledzy z miasta partnerskiego 
Horice w Czechach oraz stra-
żacy z Torgau w Niemczech. 

O tym, że w Jaroszowie war-
to aktywizować i  integrować 
mieszkańców oraz wyławiać 
spośród młodego pokolenia 
różne talenty, uczestnicy uro-
czystości przekonali się pod-
czas drugiej części. Perfekcyjnie 
przygotowana i  przystrojona 
sala, smaczny poczęstunek, zna-

komity występ uczniów z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w  Jaroszowie potwierdziły, że 
tak piękny i przestronny obiekt 
należał się jaroszowskiej spo-
łeczności. Burmistrz Strzegomia 
podziękował wszystkim instytu-
cjom i  osobom, dzięki którym 
powstało Centrum Aktywno-
ści i  Integracji Mieszkańców 
Wsi Jaroszów. – Jestem bardzo 
szczęśliwy, że możemy oddać ten 
obiekt do użytku mieszkańcom 
Jaroszowa. Tym bardziej się 
cieszę, że udało się dotrzymać 
złożonego przed wieloma laty 
słowa. Trochę to wszystko trwa-
ło, ale efekt końcowy przeszedł 
chyba najśmielsze oczekiwania 
– podkreślał Zbigniew Su-
chyta. Pod dużym wrażeniem 
był także Roman Szełemej, 
lider Aglomeracji Wałbrzyskiej 
i  prezydent Wałbrzycha, który 
kolejny raz podkreślił, że gmina 
Strzegom jest w ścisłej czołówce 
gmin skutecznie pozyskujących 
środki unijne i świetnie realizują-
cych zadania prospołeczne. tW

Dopełnieniem tego dnia było przekazanie symbolicznego klucza do nowego 
obiektu sołtysowi Jaroszowa – Zofii Rułce, życzenia od strażaków z Horic 
i Torgau, okolicznościowy tort oraz wspólna biesiada z zespołem Maximuz.

Sukces strzegomskiej OSP

morsy w mielnie

Studniówek czas

„A-cademia ma już rok! str. 3

Odnowili budynki i wygrali str. 4

Centrum wizualne w modlęcinie str. 4

Pierwszy rok działalności świetlicy środowiskowej „A-cademia” 
już za nami. Uczestnikami „A-cademii” było 30 dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat, zamieszkałych na terenie gminy Strzegom. Świe-
tlica otwarta była w dni robocze – od poniedziałku do piątku 
w godz. 14:00 – 18:00. Co udało się przez ten czas zrobić?

Znamy już rozstrzygnięcia 9. edycji konkursu „Odnów i wy-
graj!” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony 
kultury materialnej gminy Strzegom. Wyniki ogłoszono pod-
czas spotkania, które odbyło się 4 lutego br. o godz. 16:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Dobiegły końca roboty budowlane w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modlęcin 
w gminie Strzegom”. W budynku świetlicy powstało „Gminne 
Centrum Sztuk Wizualnych”, gdzie prowadzonych będzie sze-
reg warsztatów artystycznych. Pierwsze już się odbyły. str. 4
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z D j ę C I e  n u m e r u

Oficjalne otwarcie Żłobka nr 2 w Strzegomiu na ul. Jeleniogórskiej nastąpi w piątek, 14 lutego br. 
Dla naszych maluszków przygotowano piękne, kolorowe i przestronne sale, w których mogą 
miło i  radośnie spędzać swój czas. W  następnym numerze GWS zamieścimy fotoreportaż 
z uroczystości.

z myślą o najmłodszych

Po zakończeniu występu „Bab-
skiego Kabaretu” w  Strze-
gomskim Centrum Kultury, 
burmistrz Strzegomia wręczył 
tytuł „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej” wspaniałej 
i  legendarnej aktorce Emilii 
Krakowskiej. Miało to miejsce 
1 lutego br.

Emilia Krakowska występu-
je od 2007 r. w  przedstawie-
niach andrzejkowych w  Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Żeromskiego, które 
gromadzą ponad 1000-osobową 
publiczność. Aktorka prowadzi 
również warsztaty teatralne dla 
młodzieży, dzieląc się swoją 
pasją i doświadczeniem. Emilia 
Krakowska dwukrotnie gości-
ła również na deskach SCK 
w  monodramie „Wakacjuszka” 
i  kabarecie „Old Spice Girls”, 
kształcąc i bawiąc strzegomską 
publiczność. 

Aktorka jest zakochana 
w  Strzegomiu – jego wyjąt-
kowym i  urokliwym klimacie, 
a przede wszystkim w ludziach, 
których traktuje jak swoich 
przyjaciół. red

Aktorka jest zakochana w wyjątkowości Strzegomia oraz jego mieszkańcach, których traktuje jak swoich przyjaciół

niezwykłe wyróżnienie

z
dj

ęc
ie

: S
eb

as
ti

an
 T

yn
ie

ck
i

Okiem
miejskiego
monitoringu

1 stycznia br. złodziej ukradł 
drabinę w  jednym z  zakła-
dów. Zapis monitoringu został 
zabezpieczony na polecenie 
policji.

3 stycznia br. policjanci z Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu 
interweniowali w  Rynku 29. 
Mężczyźni pili tam alkohol. 

14 stycznia br. na terenie 
przystanku przy ul. Leśnej 
w Strzegomiu  kilka osób pa-
liło papierosy, co w  miejscu 
publicznym jest wykroczeniem. 

W  tej sprawie interweniowali 
policjanci. 

14, 16 i   17 stycznia br. 
w  parku od strony marketu 
NETTO mężczyźni spożywali 
alkohol. Policjanci na miej-
scu przeprowadzili czynności 
służbowe.

16 stycznia br. policjanci 
przeprowadzili kontrolę po-
jazdów zaparkowanych na 
skrzyżowaniach, w  miejscach 
przeznaczonych dla osób nie-
pełnosprawnych itp.

- Zasililiśmy zasoby krwi dostępne w centrum. Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji  – podsumowują strzegomscy organizatorzy

zebrali 14 litrów krwi
Na terenie strzegom-
skiego OSiR-u  4 lutego 
br. odbyła się pierwsza 
w tym roku zbiórka krwi 
o r g a n i z o w a n a  p r z e z 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu 
przy współpracy Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji Sp. 
z o.o. oraz Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Strze-
gomiu.

Fachowy i  życzliwy zespół 
lekarsko-pielęgniarski tego 
dnia miał pełne ręce pracy, 
czuwał nad sprawnym prze-
biegiem przedsięwzięcia. 
Spośród 38 zarejestrowanych 
osób 31 zostało pozytywnie 
zakwalifikowanych przez 

l e k a r z a 
i  oddało 
krew.

Każdy 
z uczestników 
akcji oddał
450 ml krwi, 
co dało łącznie 
14 litrów tego 
bezcennego 
płynu. red
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Już wkrótce w Telewizji Internetowej Strzegom pojawi się reportaż o Emilii Krakowskiej.
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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 

Bal karnawałowy 
w Przedszkolu nr 4

Eliminacje 
The Voice of Strzegom 2020
Kolejna edycja konkursu 

„Odnów i wygraj”
Otwarcie Centrum 

Aktywności w Jaroszowie

luty 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

09.02 – 15.02 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

16.02 – 22.02 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855 52 06

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

nowości
w TV Strzegom

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za po-
średnictwem serwisu www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod 
banerem projekty unijne)

Po rezygnacji radnych R.  Asyngera i C. Włodarczyka z funkcji przewodniczących komisji, wybrano ich następców: Piotra Szmidta i Ryszarda Żmijewskiego

Ważna sesja za nami
Zmiany w  budżecie gminy 
Strzegom, zmiany osobowe 
w  komisjach Rady Miejskiej 
i  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania – to główne 
uchwały, które podjęli radni 
na sesji 29 stycznia br. w  sali 
konferencyjnej UM w  Strze-
gomiu.

Kasa na inwestycje 
Radni m. in. dołożyli kwo-

tę 310 tys. zł na wykonanie 
elewacji świetlicy wiejskiej 
w  Modlęcinie i  zagospodaro-
wanie terenu wokół budynku. 
250 tys. zł przeznaczono na 
dotację dla osób, które złożyły 
wnioski w ramach zadania pn. 
„Ograniczenie niskiej emi-
sji na obszarze województwa 
dolnośląskiego poprzez wy-
mianę źródeł ciepła w gminie 
Strzegom w 2019 r. – etap II”. 
W związku z przebudową i roz-
budową obiektów szatniowych 
na terenie basenu kąpielowego 
radni przeznaczyli 200 tys. zł 
na budowę wiaty rekreacyj-
nej oraz przebudowę części 
obiektów gospodarczych na 
cele noclegowe. Dodatkowo 
przyznano 85 tys. zł na zakup 
ciągnika do obsługi obiektów 
sportowych Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Sp. z o. o. Naprawa 
starego, wyeksploatowanego 
ciągnika  jest nieopłacalna. 
Kolejnym zadaniem, które 

będzie realizowane jest zakup 
mobilnej sceny z  barierami 
i  schodami do obsługi wyda-
rzeń plenerowych dla SCK 
Strzegom w kwocie 90 tys. zł. 
Kwotę 70 tys. zł przeznaczono 
na wykonanie dokumentacji 
projektowej w  związku z  bu-
dową budynku socjalnego przy 
ul. Konopnickiej w Strzegomiu. 
W związku z dużą ilością osób 
oczekujących na przyjęcie do 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w  Strzegomiu jednost-
ka zamierza poszerzyć swoją 
działalność i objąć nią kolejne 
5 osób niepełnosprawnych. 
Radni przekazali 60 tys. zł na  
„Adaptację pomieszczeń szat-
niowych na parterze budynku 
przy Al. Wojska Polskiego 
16a na potrzeby Warsztatów 
Terapii Zajęciowej”. 50 tys. zł 
przeznaczono na odwodnienie 
ul. Widokowej w  Strzego-
miu, a 10 tys. zł na wykonanie 
monitoringu muru i  wieży 
widokowej w parku w Rogoź-
nicy. W związku z podpisaniem 
umowy partnerskiej i  otrzy-
maniem dotacji z  budżetu 
Unii Europejskiej na realizację 
zadania pn. „Wymiana wy-
sokoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzy-
skiej”, radni przeznaczyli na ten 
cel ok. 50 tys. zł. 

Zmiany w komisjach 
Po rezygnacji radnych Ro-

mana Asyngera i   Cezarego 
Włodarczyka z funkcji przewod-
niczących odpowiednio: Komisji 
Oświaty i Wychowania oraz Ko-
misji Kultury, Sportu i Rekreacji, 
wybrano ich następców. W miej-
sce Romana Asyngera wybrano 
Piotra Szmidta, zaś w  miejsce 
Cezarego Włodarczyka – Ry-
szarda Żmijewskiego.

Inne ważne uchwały
Strzegomscy radni prze-

głosowali także uchwały ws.: 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Strzegom 
na lata 2020-2030, przystą-
pienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru poło-
żonego w  obrębie wsi Olsza-
ny, przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego ob-
szaru położonego w obrębie 2 
miasta Strzegom, przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w ob-
rębie 3 oraz w obrębie 2 miasta 
Strzegom, przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w ob-
rębie 3 miasta  Strzegom, szcze-

gółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia i  mieszkaniach 
chronionych (zmiana uchwały), 
zmiany regulaminów obiektów 
sportowych w Strzegomiu, pla-
nu pracy stałych komisji Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu na 
2020 rok i sprawozdania z pracy 
stałych komisji Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu za 2019 rok.

red

Dzięki doskonale wyposażonej świetlicy dzieci grały w ping-ponga, piłkarzyki i gry planszowe. Zainteresowaniem cieszyły się komputery zakupione z akcji „Zumba Love”

nasza „A-cademia” ma już rok!

Pier wszy rok działalności 
świetl ic y  środo wisko we j 
„A-cademia” już za nami. 
Uczestnikami „A-cademii” 
było 30 dzieci w  wieku od 
6 do 12 lat, zamieszkałych 
na terenie gminy Strzegom. 
Świetlica otwarta była w  dni 
robocze – od poniedziałku do 
piątku w godz. 14:00 – 18:00.

Ś w i e t l i c a  ś r o d o w i s k o w a 
„A-cademia” zaczęła funkcjonować 
w  Strzegomiu 11 lutego 2019 r., 
dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w kwocie 79.418 zł 
oraz zaangażowaniu burmistrza 
Strzegomia Zbigniewa Suchyty, 
zastępcy burmistrza – Wiesława 
Witkowskiego, byłej radnej – Sabi-
ny Wiktorowicz oraz sekretarz gmi-
ny – Iwony Zabawy. Ogromnym 

wsparciem otoczyły instytucję także 
Ewa Zapolna i Diana Szwed z ze-
społem „Zumba Love”, organizując 
akcję charytatywną „Maraton Zumba 
Love”, z której dochód w wysokości 
45.650zł w całości został przeznaczo-
ny na doposażenie świetlicy. 

– Każdy dzień rozpoczynał się od 
nauki własnej dzieci oraz pomocy 
w odrabianiu lekcji. Następnie dzieci 
razem z wychowawczyniami przy-
gotowywały i spożywały posiłek. Po 
jedzeniu nadchodził czas na zajęcia 
właściwe, czyli plastyczne, kreatyw-
ne, profilaktyczne, umuzykalniające 
itp. Raz w  tygodniu prowadzone 
były lekcje języka angielskiego 
z  podziałem na grupy wiekowe 
(po 30 minut dla dzieci młodszych 
i  starszych). Ale świetlica to nie 
tylko miejsce, w którym podopieczni 
mieli swoje obowiązki. Był też 
czas na zabawę. Dzięki doskonale 

wyposażonej świetlicy dzieci grały 
w ping-ponga, piłkarzyki, gry plan-
szowe. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się komputery zakupione 
z akcji „Zumba Love” oraz duży ta-
blet na ścianie, pozyskany w ramach 
konkursu „Pepcolandia” – informuje 
Ewa Ibek, kierownik świetlicy śro-
dowiskowej.

Aby podnieść atrakcyjność świe-
tlicy, organizowano liczne wyjścia 
i  wycieczki (do kina Cinema 3D 
w Świdnicy, warsztaty bożonarodze-
niowe w Zagrodzie Kraszowickiej, 
wyjścia na basen Delfinek i lodowi-
sko w Strzegomiu, zajęcia kreatywne 
przygotowane m.in. przez Leśną 
Krainę oraz Dom Dziennego Po-
bytu Senior-Wigor). Ciekawym 
wydarzeniem była wizyta aktorów 
z Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu. Specjalnie dla podopiecznych 
w świetlicy rozłożono scenę, by móc 

odegrać spektakl teatralny. Podczas 
tych zajęć dzieci poznały także różne 
rodzaje lalek teatralnych. 

– Kreatywność dzieci zrobiła na 
nas duże wrażenie, ponieważ wspól-
nie z wychowawczyniami napisały 
one scenariusz przedstawienia, który 
opowiadał historię powstania świe-
tlicy „A-cademia”. Przestawienie 
zostało wystawione i  nagrodzone 
licznymi brawami zaproszonych 
gości, którzy od samego początku 
istnienia świetlicy nam pomagają 
i wspierają – podkreśla Ewa Ibek.

W działalności „A-cademii” wy-
chowawczynie dużą rolę przywiązy-
wały do kultywowania tradycji. Ra-
zem z dziećmi przygotowały śnia-
danie wielkanocne oraz wieczerzę 

wigilijną. Ogromną radość sprawiła 
podopiecznym wizyta Św. Mikołaja 
oraz paczki z  okazji Wielkanocy 
i  Bożego Narodzenia. Każdego 
miesiąca organizowano przyjęcie 
urodzinowe z tortem i upominkiem 
dla solenizantów.

– Rozpoczynamy kolejny rok 
działalności świetlicy środowiskowej 
„A-cademia” w Strzegomiu. Cieszy-
my się, że dzieci wciąż są z nami, 
bo to miejsce jest właśnie dla nich. 
Dziękujemy wszystkim ofiarodaw-
com, sponsorom i  instytucjom za 
wszelką pomoc oraz wychowawczy-
niom, które każdego dnia opiekują 
się dziećmi w świetlicy. Dziękujemy 
za wasze wielkie serce – podsumo-
wuje kierownik „A-cademii”.

OPS InfOrmuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Strzegomiu informuje, że gmina 
Strzegom przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Strzegom na lata 2021-2025, 
a  także Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
W  związku z  powyższym do mieszkańców gminy Strzegom 
i  instytucji działających na naszym terenie  skierowane zostaną 
narzędzia diagnostyczne służące do opracowania w/w  doku-
mentów. Bardzo dziękujemy za pomoc w  realizacji powyższych 
opracowań.

Na prośbę naszych czytelników 
podajemy godziny przyjmo-
wania klientów przez Zamiej-
scowy Referat Komunikacji 
w Strzegomiu.

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek ................7.30 – 14.30
wtorek .................................7.30 – 17.00
środa ..................................11.30 – 14.30
czwartek ...........................7.30 – 14.30
piątek ...................................7.30 – 12.45

jak pracuje
referat

Komunikacji?

W 2020 r. gmina Strzegom przekazała 93 tys. zł dotacji
na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „A-cademia”.
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W 9 edycjach odnowiono w sumie 138 budynków (102 budynki wielorodzinne, 35 budynków jednorodzinnych i 1 budynek niemieszkalny)

Odnowili budynki i wygrali

Znamy już rozstrzygnięcia 
9. edycji konkursu „Odnów 
i wygraj!” za osiągnięcia w dzie-
dzinie upowszechniania i ochro-
ny kultury materialnej gminy 
Strzegom. Wyniki ogłoszono 
podczas spotkania, które odbyło 
się 4 lutego br. o  godz. 16.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Do najnowszej edycji (za 
2019 r.) wpłynęło 27 zgło-
szeń, co jest rekordem w prawie 
10-letniej historii konkursu, 
18 w  I  kategorii zgłoszenio-
wej – budynki wielorodzinne, 
8 zgłoszeń w II kategorii zgło-
szeniowej – budynki jednoro-
dzinne i 1 w III kategorii – bu-
dynki inne niż mieszkalne. Na 
nagrody przeznaczono 348 tys. zł 
z budżetu gminy Strzegom.

W dotychczasowych dziewię-
ciu edycjach odnowiono w sumie 
138 budynków (102 budynki 
wielorodzinne, 35 budynków 
jednorodzinnych i 1 budynek 
niemieszkalny). W sumie gmina 
Strzegom przeznaczyła ze swoje-
go budżetu kwotę ok. 2,15 mln zł 
na nagrody w tym konkursie.

Fotoreportaż z wręczenia 
nagród znajduje się na stronie 
12 naszej gazety.

WynIKI:
W I kategorii konkursowej – budynki wielorodzinne – 18 zgłoszeń:
1) I miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 14 w Strzegomiu – nagroda w wysokości 50.000,00 zł;
2) II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 42 w Strzegomiu - nagroda w wysokości 30.000,00 zł;
3) III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krótkiej 1 w Strzegomiu - nagroda w wysokości 28.000,00 zł;
4) IV miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Aleja Wojska Polskiego 38 w Strzegomiu – nagroda w wysokości 25.000,00 zł;
5) V miejsce – 2 nagrody w wysokości po 20.000,00 zł każda:
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzegomskiej 29 w Goczałkowie;
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Miodowej 8-10-12 w Strzegomiu;
6) VI miejsce – 4 nagrody w wysokości po 15.000,00 zł każda:
 – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Brzegowej 39 w Strzegomiu;
 – Wspólnota Mieszkaniowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Świdnickiej 4/8A-8B w Strzegomiu;
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Aleja Wojska Polskiego 22 w Strzegomiu;
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rybnej 4 w Strzegomiu;
7) VII miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Strzegomiu – nagroda w wysokości 12.000,00 zł;
8) VIII miejsce – 7 nagród w wysokości po 10.000,00 zł każda:
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrzosowej 4 w Strzegomiu;
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzegomskiej 34 w Goczałkowie;
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kościuszki 41 w Strzegomiu;
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kościuszki 43 w Strzegomiu;
 – Wspólnota Mieszkaniowa Jaroszów 44;
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kasztelańskiej 6-6a-6b w Strzegomiu;
 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dolnej 26 w Strzegomiu.

W II kategorii zgłoszeniowej – budynki jednorodzinne – 8 zgłoszeń:
1) I miejsce – 3 nagrody w wysokości po 5.000,00 zł brutto każda: 
 – Mariusz Franciszek Dubniewicz – ul. T. Kościuszki 35 w Strzegomiu;
 – Piotr Najda, Anna Najda – ul. Bukowa 14 w Strzegomiu;
 – Urszula Markiewicz – ul. Ametystowa 3 w Strzegomiu;
2) II miejsce – 2 nagrody w wysokości po 4.000,00 zł brutto każda: 
 – Elżbieta Otlewska – ul. Dolna 30 w Strzegomiu;
 – Joanna Dolińska – Tomkowice 14;
3) III miejsce – 3 nagrody w wysokości po 3.000,00 zł brutto każda:
 – Karolina Maria Jarosińska - ul. Szkolna 13/2 w Goczałkowie;
 – Beata i Józef Żmijewscy – Wieśnica 17;
 – Danuta i Stanisław Sienkiewicz – Goczałków Górny 2.

W III kategorii zgłoszeniowej – budynki inne niż mieszkalne – 1 zgłoszenie:
1) I miejsce – Wiesław Piotr Grajny – Tomkowice 17 – nagroda w wysokości 1.000,00 zł.

nowe kosze na 
na małe śmieci

masz wpływ na budżet

Zakład Usług Komunalnych 
sp. z.o.o. ustawił na terenie 
Strzegomia nowe kosze na 
śmieci. Jednocześnie prosimy 
o stosowanie się do przepisów 
i  wyrzucanie odpadów komu-
nalnych wytwarzanych w  go-

spodarstwach domowych do 
ustawionych w tym celu przez 
zarządców nieruchomości  po-
jemników i kontenerów. Kosze 
uliczne niech zapełniają tylko te 
śmieci, które produkujmy poza 
domem lub zakładem pracy.

Duża część podat-
ku dochodowego od 
osób fizycznych zostaje 
przekazana do budże-
tu gminy Strzegom. 
W  2020 r. zaplano-
wana została w  bu-
dżecie kwota ok. 23  
mln zł.  Drogi miesz-
kańcu, złóż deklara-
cję podatkową PIT 
za rok 2019 w Urzędzie Skar-
bowym w  Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie gminy 
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.

To dla mieszkańców bardzo ważna inwestycja. Jej całkowita wartość wyniosła ok. 1 mln zł. Wielkość przyznanego dofinansowania to blisko 0,5 mln zł

Centrum Sztuk Wizualnych w modlęcinie
Dobiegły końca roboty bu-
dowlane w  ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebu-
dowa świetlicy wiejskiej we 
wsi Modlęcin w gminie Strze-
gom”. W  budynku świetlicy 
powstało „Gminne Centrum 
Sztuk Wizualnych”, gdzie 
prowadzonych będzie szereg 
warsztatów artystycznych.

Przypomnijmy, prace remon-
towe obejmowały: rozbiórkę 
wraz z nadbudową klatki scho-
dowej i pokryciem dachowym, 
budowę schodów żelbetowych 

wraz z  innymi elementami 
żelbetowymi, wymianę stolarki 
okiennej i  drzwiowej, odgrzy-
bienie ścian i posadzek, budowę 
szatni i  toalety na parterze, 
generalny remont sali głównej 
i  kuchni, wykonanie tynków 
i  lamperii, położenie nowych 
warstw podłogowych, zago-
spodarowanie poddasza, czy 
też instalację windy towarowej.

– Głównym celem projektu 
było utworzenie „Gminnego 
Centrum Sztuk Wizualnych” 
w  Modlęcinie w  celu zaspo-
kojenia potrzeb kulturalnych 

mieszkańców oraz integracja 
mieszkańców tej wsi. W wyre-
montowanej świetlicy prowa-
dzone będą (pierwsze się już 
odbyły) warsztaty artystyczne 
tj.: rzeźba w kamieniu, modelo-
wanie w glinie, malowanie przy 
użyciu farb wodnych, praca na 
kole garncarskim, wykonywanie 
rysunku formatowego, zajęcia 
parateatralne, ceramika dla osób 
niepełnosprawnych, łączących 
taniec z twórczością plastyczną, 
tworzenie instalacji przestrzen-
nych oraz zajęcia świetlicowe dla 
dzieci i młodzieży – wymienia 

Katarzyna Cioruń, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i  Zamó-
wień Publicznych w  Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Inwestycja współfinansowana 
jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w  ramach działania 
„Podstawowe usługi i  odnowa 
wsi na obszarach wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020”. 
Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła ok. 1 mln zł. Wielkość 
przyznanego dofinansowania 
wyniosła blisko 0,5 mln zł.

red

Na ostatniej sesji RM w Strzegomiu radni dołożyli 310 tys. zł na wykonanie elewacji 
budynku świetlicy wiejskiej w Modlęcinie i  na zagospodarowanie terenu wokół niej. 
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CO SłyChAć W nASzyCh mIASTACh PArTnerSKICh?

Strzegomskie koszary mają 105 lat
W  dniach 22-24 sierpnia 
1914 r. żołnierze strzegom-
skiego 154. pułku piecho-
ty przeszli chrzest bojowy 
w walkach na terenie Belgii. 
Następnie walczyli we Fran-
cji. Wtedy zaczęły napływać 
do strzegomskiego magi-
stratu wiadomości o  ran-
nych i zabitych żołnierzach. 
Kolejne grupy rezerwistów 
ze Strzegomia zasilały stany 
osobowe na frontach I wojny 
światowej.

Mimo prowadzenia działań 
wojennych, miasto konty-
nuowało podjęte wcześniej 
inwestycje. Ukończono m. 
in. budowę koszar im. gen. 
Steinmetza, które służyły 
szkoleniu kolejnych rekrutów. 
Uroczyste otwarcie koszar 
nastąpiło 15 lutego 1915 r. 
Budowę innych z  koszar 
– im. gen. Gesslera zakończo-
no natomiast w 1937 r. W la-
tach 1945-1992 stacjonowała 
w  tych koszarach jednostka 
wojskowa Armii Radzieckiej. 

Na podstawie archiwalnych 
wydań „Gazety Strzegomskiej”

opracował Ignacy Kosiński

Poległych strzegomian upamiętniają symboliczne tablice wokół pomnika 
z rzeźbą leżącego żołnierza na cmentarzu parafialnym zlokalizowanym

na ul. Olszowej w Strzegomiu.

Koszary wojskowe im. gen. Steinmetza, wybudowane w 1915 r.

Zdjęcie pochodzi z książki „Fotografie dawnego Strzegomia” 
(z niem. „Striegau in alten Ansichten”) wydanej przez

Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej w 2000 r.

STRIEGAU. Kaiserstrasse,
Kasernen d. 5. Niederschl. Infanterie-Regiments No. 154.

z KArT hISTOrII STrzegOmIA

zaproszenie na międzynarodową 
giełdę Wschód – zachód w Torgau

W znojmo seniorzy pomagają

Od 2 do 3 kwietnia 2020 r. w sali 
ratuszowej Urzędu Miejskiego 
w  Torgau już po raz 46. od-
będzie się międzynarodowa 
giełda kooperacyjna. Orga-
nizatorem jest działająca od 
wielu lat w  landach wschod-
nioniemieckich firma Ost 
–West Consulting z  siedzibą 
w  Torgau. Giełda skierowa-
na jest do małych i  średnich 
przedsiębiorstw z  Niemiec, 
Polski, Węgier, Ukrainy Za-
chodniej, Czech, Słowacji, 
Bułgarii i Rumuni.

Celem giełdy jest nawiązanie 
współpracy między firmami 
niemieckimi i  zagranicznymi. 
Oferta skierowana jest do przed-
siębiorstw z następujących branż:
• obróbka metalu: budow-

nictwo stalowe i  montaż; 
budowa maszyn i urządzeń; 
inżynieria procesowa, firmy 
spedycyjne

• elektrotechnika: elektroni-
ka; technika automatyzacji 
i systemy kontrolne (pomiary 
i regulacja), programowanie

• alternatywne źródła energii: 
energia słoneczna, wiatru 
i bioenergia; geotermia, urzą-
dzenia i montaż, technologia 
środowiskowa

• consulting; biura inżynie-
ryjne; banki; Izba Handlo-
wo-Przemysłowa; instytu-
cje wspierające gospodarką 
i przedsiębiorczość.

W giełdzie uczestniczą przed-
siębiorcy z następujących kra-
jów: Niemcy, Polska, Czechy, 
Słowacja, Ukraina Zachodnia, 
Rumunia, Węgry i inne.

Obecne na giełdzie przed-
siębiorstwa niemieckie szukają 
wykonawców wśród firm z Eu-
ropy Wschodniej. Firmy otrzy-
mają katalog z  informacjami 
o profilach innych uczestników 
uczestniczących giełdy oraz 
ich danymi kontaktowymi. Na 
podstawie tych informacji firmy 
nawiązują kontakt z  przedsię-
biorstwem o profilu, który jest 
dla nich interesujący. Również 
organizator dobiera firmy pro-
filami i proponuje indywidualną 
rozmowę, która jest najistot-
niejszym elementem giełdy. Już 
podczas rozmów firmy oferujące 
wykonanie usługi mogą przygo-
tować ofertę cenową i  ocenić, 
czy są w stanie podjąć się danego 
zlecenia. Językiem spotkania 
i rozmów jest język niemiecki.

Wieloletnie doświadczenie 
pokazało, że właśnie takie bez-

pośrednie rozmowy są często 
kluczem do sukcesu.

Organizatorzy proszą o moż-
liwie szybkie zgłoszenia, aby 
umieścić informacje o  firmie 
w katalogu, i dopasować part-
nera kooperacyjnego ze strony 
niemieckiej.

Koszt to 100 euro od oso-
by, w  tym napoje i  przekąska, 
materiały informacyjne oraz 
możliwość zaprezentowania 
własnej firmy na stoisku.

Dojazd i nocleg na koszt wła-
sny. W  razie potrzeby organi-
zatorzy bezpłatnie pośredniczą 
w rezerwacji hotelu w Torgau.

Kontakt: 
OST-WEST Consulting
Schloßstraße 19
D-04860 Torgau
Tel. (03421) 71 52 91;
Tel./fax (03421) 71 56 47
e-mail: ostwest@online.de

Serdecznie zapraszamy małe 
i  średnie przedsiębiorstwa 
z  gminy Strzegom do uczest-
nictwa w giełdzie.

Tekst i zdjęcia:
Dr. Uwe Niedersen

Tłumaczenie i redakcja
na j. polski: Dominika Kuleba 

Z  uwagi na coraz większe 
natężenie ruchu samocho-
dowego, droga do szkoły jest 
coraz bardziej niebezpieczna. 
Policjanci policji miejskiej 
w  Znojmo regularnie pa-
trolują ulice i  najruchliwsze 
przejścia dla pieszych. To jed-
nakże nie zawsze wystarcza.

Aby dzieci bezpiecznie dotar-
ły do szkoły, do pomocy włą-
czyli się seniorzy. Od stycznia 
w naszym mieście partnerskim 
ruszył projekt rady miejskiej 
Seniors at Crossings.

Seniorzy pomagają monitoro-
wać bezpieczeństwo na wybra-
nych przejściach dla pieszych 
o mniejszym natężeniu ruchu, 
które znajdują się w  pobliżu 
szkół podstawowych i  przed-
szkoli. Na ruchliwszych ulicach 
nad bezpieczeństwem dzieci 
i  młodzieży szkolnej czuwają 
natomiast policjanci.

– Seniorzy pomagają nam 
zwiększyć bezpieczeństwo 
najmłodszych dzieci podczas 
przekraczania jezdni na mniej 
ruchliwych ulicach, a to pozwala 
policji na nadzór przejść bez-

pośrednio w pobliżu placówek 
szkolnych. Jeśli ten pomysł 
okaże się sukcesem, będziemy 
go kontynuować przez następ-
ny rok szkolny – wyjaśnia Jan 
Grois, starosta Znojmo.

Wszystkie niezbędne szkole-
nia ukończyło siedmiu senio-
rów. Do końca czerwca będą oni 
czuwać nad bezpieczeństwem 
dzieci na odpowiednio ozna-
kowanych przejściach.

Tekst: Petra Maršounová
Zdjęcia: UM Znojmo

Tłumaczenie i red.
w j. polskim: Dominika Kuleba 
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goście uroczystości byli pod ogromnym wrażeniem nowego centrum w jaroszowie. metamorfoza – porównanie na poniższych zdjęciach – jest ogromna.

Centrum Aktywności i Integracji

           spaniały obiekt 
z  nowoczesnymi rozwią-
zaniami architektonicz-
nymi, duże, przestron-
ne i  jasne sale oraz wiele 

pomieszczeń służących 
aktywności, integ racji 
i  rozwijaniu swoich pasji 
(sala komputerowa, sala 
gimnastyczna, świetnie 

wyposażona kuchnia, bi-
blioteka itp.) – tak wyglą-
da Centrum Aktywności 
i  Integracji Mieszkańców 
Wsi Jaroszów, w  którym 

mogą spędzać swój wolny 
czas mieszkańcy naszego 
największego sołectwa. To 
kolejna inwestycja w   tej 
wsi w  ostatnich latach – 

po wybudowaniu otwartej 
strefy aktywności, budo-
wie boiska sportowego, 
termomodernizacji placó-
wek oświatowych, czy też 

budowie budynku socjal-
nego na terenie Hoteli. 
Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji z  oficjalnego 
otwarcia obiektu.  tW

oficjalnie

W
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należy życzyć wszystkim mieszkańcom jaroszowa spędzania fantastycznych chwil w tym pięknym miejscu

mieszkańców Wsi jaroszów

otwarte!
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Okres dzieciństwa brutalnie przerwany przez okupantów pozostawił ogromną traumę w życiu wielu ludzi

„ukradzione dzieciństwo”

Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy zaprasza do zwiedza-
nia nowej wystawy czasowej 
„Ukradzione dzieciństwo” 
przygotowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział 
w  Warszawie.  Tematem jest 
życie dzieci od okresu między-

wojennego do zakończenia II 
wojny światowej.

Ekspozycja odnosi się do 
losów dzieci z różnych mniej-
szości narodowych w  tym: 
Żydów, Romów, Ukraińców, 
Białorusinów, Poleszuków, 

Karaimów, Ormian, Hucułów, 
a  także do traumatycznych 
przeżyć związanych z gettem, 
obozem, przymusową pracą, 
deportacjami, egzekucjami 
itd. Wystawa będzie prezen-
towana do 30 kwietnia br. 
Wstęp wolny. red

Historia „ukradzione-
go” polskim dzieciom 
dzieciństwa nie kończy 
się w  1945 r. – ocalałe 
z  pożogi wojennej, oka-
leczone fizycznie i  psy-
chicznie zarażały swoimi 
przepełnionymi grozą 
wspomnieniami kolejne 
pokolenia Polaków, prze-
nosząc wojenną traumę 
do czasów współcze-
snych. Czy my sami nie 
przekazujemy nieświa-
domie tej traumy – to 
niestety wciąż aktualne 
pytanie do każdego z nas.

Dzień pamięci o 
ofiarach holokaustu 

Na terenie byłego niemiec-
kiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen 
zapłonął znicz, a  przedstawi-
ciele Towarzystwa Społeczno

-Kulturalnego Żydów w Polsce 
Oddział w  Wałbrzychu wraz 
z  przedstawicielami Muzeum 
Gross-Rosen złożyli kwiaty pod 
Pomnikiem-Mauzoleum.

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 27 stycznia br. włączyło 
się w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu – przypadającego w tym roku w 75. rocznicę wy-
zwolenia KL Auschwitz-Birkenau.

Co w kinie SCK w lutym?
 PIĄTEK (14.02.2020)

17:00 – Futro z misia – kino dla 
zakochanych bilety 25 zł od pary
19:00 – Mayday – kino dla za-
kochanych bilety 25 zł od pary

 SOBOTA (15.02.2020)
17:00 – Futro z misia 
19:00 – Mayday

 NIEDZIELA (16.02.2020)
17:00 – Futro z misia 
19:00 – Mayday

 WTOREK (18.02.2020)
10:00 – Urwis

 ŚRODA (19.02.2020)
10:00 – Urwis

 CZWARTEK (20.02.2020)
18:00 – Mowa Ptaków

 PIĄTEK (28.02.2020)
16:00 – Urwis 
18:00 – Jak zostałem gangsterem

 SOBOTA (29.02.2020)
16:00 – Urwis 
18:00 – Jak zostałem gangsterem 

 NIEDZIELA (01.03.2020)
16:00 – Urwis 
18:00 – Jak zostałem gangsterem 

PYTANIE: Który film wygrał tegoroczną galę Oscarów w kategorii „najlepszy film”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie,

otrzymają podwójną wejściówkę na filmy wyświetlane w dniach 15 – 16 lutego 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!

Wygraj wejściówki do Kina SCK!
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Nabór do programu na Mistrzostwa Europy Kuców i zawody Strzegom Horse Trials ruszył 3 lutego i potrwa do 15 czerwca

Bądź aktywny! Dołącz do teamu Strzegom
Lubisz nowe wyzwania? Szu-
kasz zawodowych inspiracji 
i  ciekawych doświadczeń? 
Chcesz uczestniczyć w  przy-
godzie, jaką jest organizacja 
międzynarodowych wydarzeń 
sportowych i  zobaczyć je od 
zaplecza? Jeśli tak, dołącz do 
teamu organizacyjnego za-
wodów jeździeckich w Strze-
gomiu i zgłoś się do programu 
wolontariatu. Właśnie ruszył 
nabór.

W sezonie 2020 na hipodro-
mie w  Morawie odbędzie się 
pięć międzynarodowych imprez 
jeździeckich, w  tym te naj-
ważniejsze: Puchar Narodów 
w WKKW i Mistrzostwa Eu-
ropy Kuców. W profesjonalnej 
organizacji zawodów niezbęd-
ne jest wsparcie nie tylko li-
cencjonowanych sędziów, ale 
każdy może mieć swój wkład 
w sprawny przebieg imprezy.

– Wolontariuszem może zo-
stać każda pełnoletnia osoba. 
Zapraszamy młodzież, osoby 
dorosłe i  seniorów. Nie mu-
sisz posiadać fachowej wiedzy 

o  jeździectwie, wszystkiego 
dowiesz się na miejscu. Podczas 
zawodów jest wiele rodzajów 
pracy i zadań, gdzie potrzebne 
są różne umiejętności, przyda 
się każda para rąk – wyjaśnia 
Marta Wójcik, koordynator 
Programu Wolontariatu Strze-
gom Horse Trials.

Potrzebna jest pomoc w biu-
rze zawodów i biurze prasowym, 
w  punktach informacyjnych 
i porządkowych, przy obsłudze 
informatycznej, przy konkursie 
ujeżdżenia, na crossie i parkurze, 
przy pracach porządkowych, 

przy rozklejaniu plakatów i roz-
noszeniu ulotek, przy transpor-
tach na lotnisko oraz przy wielu 
innych zajęciach.

Aby zgłosić się do programu, 
należy wypełnić formularz 
aplikacyjny dostępny na stronie 
internetowej zawodów. Organi-
zatorzy na czas trwania progra-
mu gwarantują zakwaterowanie 
w miasteczku namiotowym oraz 
wyżywienie.

– Wolontariat staje się co-
raz bardziej popularny. Udział 
w naszym programie to szansa 
na rozwój i  doświadczenie, 

które warto wpisać do CV, to 
także nowe przyjaźnie, super 
przygoda i dobra zabawa – do-
daje Marta Wójcik.

Nabór do programu na Mi-
strzostwa Europy Kuców i za-
wody Strzegom Horse Trials 
ruszył 3 lutego i potrwa do 15 
czerwca.

Regulamin programu, har-
monogramy oraz formularze 
zgłoszeniowe dostępne są na 
oficjalnych stronach zawodów: 
www.StrzegomHorseTrials.pl, 
w w w. S t r z e g o m P o n i e s . p l , 
www.Stragona.pl.

Fot. Kamila Tworkowska

rywalizowali w ping-ponga w jaroszowie
W nowo wybudowanej świe-
tlicy wiejskiej w Jaroszowie 
1 lutego br. odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego.

W zawodach odbywających 
się systemem „każdy z każdym” 

wzięło udział 10 zawodników. 
Po czterech godzinach rywa-
lizacji wyłoniono zwycięzców. 

Z zebranych wcześniej środ-
ków zakupiono stół do tenisa 
stołowego oraz stół do piłkarzy-
ków, które służą mieszkańcom 

Jaroszowa i cieszą się niemałym 
zainteresowaniem. Organizator 
turnieju jeszcze raz dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do zakupu powyższych sto-
łów, a wygranym składa wielkie 
gratulacje.

- Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą postawę sportową – mówią organizatorzy imprezy

Siatkarze z „Czwórki” najlepsi!
Tu r n i e j  P i ł k i  S i a t k o we j 
Chłopców Szkół Podstawo-
wych odbył się w  hali spor-
towej w  Gocz ałkowie 27 
stycznia br.

Impreza była pod patrona-
tem poseł na Sejm RP – Mo-
niki Wielichowskiej. Zawody 
stanowiły również eliminacje 
miejsko – gminne w  piłce 
siatkowej chłopców. 

Turniej uroczyście rozpoczął 
zastępca burmistrza Strzego-
mia – Wiesław Witkowski. 
Do rywalizacji stanęli ucznio-
wie z  ośmiu szkół podsta-
wowych z  gminy Strzegom. 
Ostatecznie najlepsza oka-
zała się drużyna z Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 4, zaś 
najlepszym siatkarzem został 
Natan Wojtasik (PSP nr 4).

Organizatorami zawodów 
byli: Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji w  Strzegomiu oraz 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Tadeusza Kościuszki 
z oddziałami przedszkolnymi 
w Goczałkowie.

Wszystkim uczestnikom 
i ich opiekunom gratulujemy 

i  dziękujemy za wspaniałą 
postawę sportową.

***
21 stycznia br. w hali spor-

towej OSiR w  Strzegomiu 
siatkarki szkół podstawo-
wych rywalizowały w  elimi-
nacjach miejsko-gminnych, 
które stanowiły kwalifika-
cję do Mistrzostw Powiatu 
Szkół Podstawowych w Piłce 
Siatkowej. Do rywalizacji 
stanęły uczennice z  czterech 
szkół podstawowych z gminy 
Strzegom.

Zespoły zagrały systemem 
„każdy z  każdym” do dwóch 
zwycięskich setów. Osta-
tecznie najlepszą okazała się 
drużyna z  PSP Goczałków, 
która wyprzedziła dziewczęta 
ze szkół w  Strzegomiu oraz 
w Jaroszowie.

CHŁOPCY:
I miejsce – PSP nr 4 Strzegom
II miejsce – PSP nr 3 Strzegom
III miejsce – PSP Olszany
IV miejsce – PSP Goczałków

DZIEWCZYNY:
I miejsce – PSP Goczałków
II miejsce – PSP nr 4 Strzegom
III miejsce – PSP Jaroszów
IV miejsce – PSP nr 2 Strzegom

KLASYFIKACJE KOńCOWE:

Z zebranych wcześniej środków zakupiono stół do tenisa stołowego oraz stół do piłkarzyków, które służą mieszkańcom i cieszą się niemałym zainteresowaniem
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DzIAłKA nIezABuDOWAnA W jArOSzOWIe

nAjem gArAżu W gOCzAłKOWIe gÓrnym

DzIAłKA nIezABuDOWAnA W rOgOźnICy 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza piąty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom:

1. Działka niezabudowana 
nr 138/9, AM – 2, Obr. Ja-
roszów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
1.620,00 zł. Wadium - 162,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
05.03.2020 r. o  godz. 11:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

2. Działka niezabudowana 
nr 138/10, AM – 2, Obr. Ja-
roszów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
1.620,00 zł. Wadium - 163,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-

towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
05.03.2020 r. o  godz. 11:50 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

3. Działka niezabudowa-
na nr 138/21, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w  Jaro-
szowie, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,0029 ha. Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.740,00 zł. Wadium 
- 174,00 zł. Postąpienie – nie 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 05.03.2020 r. 
o godz. 12:10 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu 
– sala nr 29.

4. Działka niezabudowana 
nr 138/22, AM – 2, Obr. Ja-
roszów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
1.620,00 zł. Wadium - 164,00 zł. 

Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
05.03.2020 r. o  godz. 12:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

5. Działka niezabudowa-
na nr 138/23, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w  Jaro-
szowie, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,0029 ha. Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.740,00 zł. Wadium 
- 175,00 zł. Postąpienie – nie 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 05.03.2020 r. 
o  godz. 12:50 w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu – sala nr 29. Pierwszy 
przetarg na powyższe nie-
ruchomości ogłoszony na 
dzień 21.03.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 13.06.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
Trzeci przetarg na powyższe 

nieruchomości ogłoszony na 
dzień 12.09.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
Czwarty przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 28.11.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek 
w gminie Strzegom uchwalo-
nego uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
24 sierpnia 2016 r. powyższe 
nieruchomości oznaczone są 
symbolem  6 MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z  produkcji 
rolnej. Nabywca ponosi koszty 
związane z  przeniesieniem 
prawa własności. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium, w  kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A  O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 02.03.2020 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 

wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w  dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a  wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w  drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w  formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z  właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także 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 okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z  podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z  prze-
pisami 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 infor-
macje związane z przetargiem 
można uzyskać w  Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. 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 takiej decy-
zji podana zostanie w  sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny, nie-
ograniczony na oddanie w na-
jem garażu, o pow. 20,70 m2, 
położonego w granicach dział-
ki nr 154/4 w  Goczałkowie 
Górnym, na zapleczu bu-
dynku Goczałków Górny nr 
23A-23B. Oddanie w  najem 
nastąpi na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
5 marca 2020 roku, o  godz. 
10:00 w  siedzibie Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29. Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem garażu 
na kwotę 4,05 zł/m2 miesięcz-
nie. Do ustalonej w przetargu 

stawki czynszu doliczony zo-
stanie obowiązujący podatku 
VAT. Pierwszy przetarg na 
oddanie w najem powyższego 
garażu, ogłoszony na dzień 12 
grudnia 2019 roku zakończył 
się wynikiem negatywnym 
z  uwagi na brak oferentów. 
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w  wysokości 
300 zł w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto: Santander 
Bank Polska S.A. O/Strzegom 
nr 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w  nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 2 marca 
2020 roku. W  tytule wpłaty 

wadium powinien widnieć 
zapis: „najem garażu, działka nr 
154/4 Goczałków Górny”. 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 
przetargu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet czyn-
szu za najem garażu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by 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 imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nictwa przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio 

przed rozpoczęciem przetargu. 
Stawka czynszu najmu ustalo-
na 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 28 lutego 
2020 roku, w  godzinach od 
10:00 do 10:15. Szczegóło-
we informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i  Zagospo-
darowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr 
74 856 05 42. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób 
i  w  formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o  przetargu. 
Zapraszamy.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza piąty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom 
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie gminy Strzegom. Nie-
ruchomość niezabudowana 
działka nr 359/7, AM–1, Obr. 
Rogoźnica, położona w  Ro-
goźnicy o  powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,2519 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00013680/0. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 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 
wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT. Przetarg odbędzie się 
w  dniu 05.03.2020 r. o  godz. 
10:30 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 
29. Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 28.02.2019 r. 

zakończył się wynikiem ne-
gatywnym. Drugi przetarg na 
zbycie powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 13.06.2019 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym. Trzeci przetarg na 
zbycie powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 12.09.2019 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym. Czwarty przetarg na 
zbycie powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 28.11.2019 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich 
dla części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. powyższa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 6 MU 2 
zabudowa mieszkaniowa z usłu-
gami. Strefa K ochrony krajobra-
zu kulturowego. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Na-

bywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej. Ze 
względu na to, że na nierucho-
mości działce nr 359/7, AM-1, 
obr. Rogoźnica znajdują się urzą-
dzenia elektroenergetyczne – od-
cinek napowietrzny linii niskiego 
napięcia wraz ze stanowiskiem 
słupowym pojedynczym oraz 
złącze kablowe przyszły właści-
ciel 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 bez-
terminową służebność przesyłu 
w przebiegu linii kablowej niskie-
go napięcia szerokości pasa ogra-
niczonego użytkowania 0,50 m 
oraz posadowionych złączy ka-
blowych, stanowiska słupa poje-
dynczego polegającą na prawie 
do: całodobowego, nieutrudnio-
nego, nieograniczonego w czasie 
i  miejscu dostępu (przechodu 
i  przejazdu niezbędnym sprzę-
tem) przez służby TAURON 
Dystrybucja S.A. bądź jej przed-
stawicieli, wykonywania czynności 

związanych z utrzymaniem tych 
urządzeń, eksploatacją, mo-
dernizacją, dokonywaniem ich 
przeglądów, remontów, demon-
taży, kontroli, wykonywania 
pomiarów, 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 na-
stępców prawnych). Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium, na konto gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 02.03.2020 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty 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 po-
zostałe osoby zwraca się po za-
kończeniu przetargu, jednak nie 

później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Cena nierucho-
mości sprzedawanej w  drodze 
przetargu podlega zapłacie naj-
później 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 wa-
dium ulega przepadkowi. Kosz-
ty związane z  przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości. Osoby przystę-
pujące do przetargu powinny po-
siadać dokument potwierdzający 
tożsamość. W  przypadku osób 
prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imiona 
i  nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone  
pełnomocnictwo. Powyższe do-

kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z  dnia 14 
września 2004 roku w  sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i  Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 856 05 43, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o  takiej decy-
zji podana zostanie w  sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
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3 Maja, Agatowa, Agrestowa, Al. Wojska 
Polskiego, Ametystowa, Anielewicza, Armii 
Krajowej, Bazaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, 
Ceglana, Chopina, Dębowa, Dworcowa, 
Fiołkowa, Granitowa, Gronowska, Jagodowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, 
Kwarcowa, Legnicka, Leśna, Mickiewicza, 
Morska, Mostowa, Niecała, Porzeczkowa, 
Potokowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, 
Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Stawowa, Strzelnicza, Szarych 
Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, 
Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, 
Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana + SM (Miasto 
Strzegom + Jaroszów) 

7*, 13, 
20, 27 

3, 10, 
17, 24 

2, 9, 16, 
23, 30 

6, 11*, 
20, 27 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 21, 
28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 

23, 30 
7, 14, 

19*, 28 

Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, 
Dembińskiego, Dolna, Familijna, Górnicza, 
Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, 
Konopnickiej, Kopalniana, Kościuszki, Krótka, 
Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Polna, Pogodna, Promenada, Pułaskiego, 
Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, 
Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, 
Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, 
Wydobywcza  
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów) 

2*, 9*, 
15, 22, 29 

5, 12, 
19, 26 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

1, 8, 15, 
22, 29 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 7, 14, 21, 28 4, 12*, 

18, 25 
2, 9, 16, 
22*, 30 

Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, 
Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar 
Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, 
Sybiraków, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa, + SM (Miasto Strzegom + 
Jaroszów) 

4*, 11*, 
17, 24, 31 

7, 14, 
21, 28 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

2*, 8, 
15, 22, 

29 

5, 13*, 
19, 26 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 
21, 28 

4, 11, 18, 
25 

2, 9, 16, 23, 
30 

6, 14*, 
20, 27 

4, 11, 18, 
24* 
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Polna, Pogodna, Promenada, Pułaskiego, 
Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, 
Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, 
Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, 
Wydobywcza  
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów) 

2*, 9*, 
15, 22, 29 

5, 12, 
19, 26 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

1, 8, 15, 
22, 29 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 7, 14, 21, 28 4, 12*, 

18, 25 
2, 9, 16, 
22*, 30 

Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, 
Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar 
Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, 
Sybiraków, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa, + SM (Miasto Strzegom + 
Jaroszów) 

4*, 11*, 
17, 24, 31 

7, 14, 
21, 28 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

2*, 8, 
15, 22, 

29 

5, 13*, 
19, 26 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 
21, 28 

4, 11, 18, 
25 

2, 9, 16, 23, 
30 

6, 14*, 
20, 27 

4, 11, 18, 
24* 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH LUB 
SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE ODEBRANY.  OZNACZENIE SM DOTYCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH.   

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru 

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. 11:00 
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. Pierw-
szy przetarg ogłoszony na 
dzień 12.12.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w  kasie Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu lub na konto 
Gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A  O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w  nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
02.03.2020 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przed-
łożyć 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 przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o  ta-
kiej decyzji podana zostanie 
w  sposób i  w  formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o  gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
sprzedaży zgodnie z  Zarządze-
niem Nr 48/B/2020, Nr 49/B/2020 
Burmistrza Strzegomia z  dnia 5 
lutego 2020 r.

***

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 
r. o  gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z  2020 r., poz. 65) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiących własność 

gminy Strzegom, przeznaczo-
nych do oddania w najem (dzier-
żawę) godnie z  Zarządzeniem 
Nr: 52/B/2020, 53/B/2020, 
5 4 / B / 2 0 2 0 ,  5 5 / B / 2 0 2 0 , 
56/B/2020, 57/B/2020, 58/B/2020, 
59/B/2020, 60/B/2020, 61/B/2020, 
62/B/2020,63/B/2020 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 10.02.2020 roku.

***

Na podstawie ar t .35, ust . 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
sprzedaży zgodnie z  Zarządze-
niem Nr 50/B/2020, Nr 51/B/2020 
Burmistrza Strzegomia z dnia 10 
lutego 2020 r.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 14 lutego 2020konkurs „odnÓw i w ygr Aj”

Odnowili kolejne budynki

Już blisko 140 budynków 
(wielorodzinnych,
jednorodzinnych,
 niemieszkalnych)

zostało odrestaurowanych 
przez dziewięć lat trwania 

konkursu
„Odnów i wygraj”

w gminie Strzegom.
Z budżetu gminy

przeznaczono na nagrody
ok. 2 mln zł.

Na zdjęciach laureaci
czołowych miejsc

ostatniej edycji konkursu 
rozstrzygniętej 4 lutego br.

w UM w Strzegomiu.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 14 w Strzegomiu
I miejsce w kategorii budynki wielorodzinne, nagroda w wys. 50 tys. zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 42 w Strzegomiu
II miejsce w kategorii budynki wielorodzinne, nagroda w wys. 30 tys. zł

 Wiesław Piotr Grajny, Tomkowice 17
I miejsce w kategorii budynki inne niż mieszkalne, nagroda w wysokości 1 000 zł

Urszula Markiewicz, ul. Ametystowa 3 w Strzegomiu
I miejsce w kategorii budynki jednorodzinne, nagroda w wysokości 5 000 zł

Mariusz Franciszek Dubniewicz, ul. T. Kościuszki 35 w Strzegomiu
I miejsce w kategorii budynki jednorodzinne, nagroda w wysokości 5 000 zł

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krótkiej 1 w Strzegomiu
III miejsce w kategorii budynki wielorodzinne, nagroda w wys. 28 tys. zł

Anna Najda, Piotr Najda, ul. Bukowa 14 w Strzegomiu
I miejsce w kategorii budynki jednorodzinne, nagroda w wysokości 5 000 zł

Wystawa tegorocznych laureatów


