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w numerze:

Kwota rzędu 6,2 mln zł to zadłużenia za mieszkania, komórki i garaże

Ograniczyć ubóstwo

Wielkie
zmiany

Prace na ul. 3 Maja

str. 3

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową
ul. 3 Maja w Strzegomiu. Wykonawcą robót jest firma MAT
-BRUK ze Świdnicy. Koszt wynosi ok. 1,2 mln zł, a planowany termin zakończenia prac to koniec października br. Jak
w szczegółach będzie wyglądał ten remont?

Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem elewacji
świetlicy wiejskiej w Modlęcinie i zagospodarowaniem
terenu wokół budynku. To
dopełnienie wcześniejszych
prac wykonanych wewnątrz
świetlicy. Koszt robót wynosi
ok. 260 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu gminy.

str. 9

Wizualizacja mieszkań komunalnych
gmina chce pomóc wyjść z bezdomności. W noclegowni będzie
pralnia, natryski, toalety, jadalnia
i świetlica. W obiekcie tym będzie
także filia Ośrodka Pomocy Społecznej, która będzie prowadzić
osobne wejście. Oferta ta jest swoją działalność, a także służyć
skierowana do ludzi samotnych, osobom starszym.
opuszczających dom dziecka, dla
mieszkańców, którzy znajdują się Realizacja w przyszłym roku
na listach mieszkaniowych, gdzie
- Gmina planuje już w listonajwiększe zapotrzebowanie to padzie złożyć wniosek o granty
1- lub 2-osobowe mieszkania.
do Banku Gospodarki Krajowej
na budowę tych obiektów. Jest
Pomieszczenia tymczasowe dla już lokalizacja i gotowa konniepłacących czynszu
cepcja. Przy sprzyjających okoDruga część projektu to nocle- licznościach realizacja nastąpi
gownia i pomieszczenia tymcza- w przyszłym roku – w pierwszej
sowe, które są skierowane do tych, kolejności będą to pomieszczenia
którzy systematycznie od lat nie tymczasowe i noclegownia –
płacą za mieszkania. Zadłużenie podkreśla burmistrz Strzegomia
za mieszkania w chwili obecnej Zbigniew Suchyta.
to prawie 6 mln zł. Osoby, które
Na str. 5 znajduje się tabela,
podpisały ugody i mają zadłu- w której zestawione są zaległości
żenie, mogą być spokojne, jeśli względem gminy Strzegom.
je realizują. Podobnie jest z tymi
mieszkańcami, którzy odpracowują zadłużenie (godzina pracy Kwota rzędu 6,2 mln zł to zato 13 zł lub 15 zł). Ci, którzy dłużenia za mieszkania, konie płacą i mają wyroki sądowe mórki, ogródki i garaże. Rekorbez uprawnienia do lokalu so- dzistka ma zadłużenie 120 tys.
cjalnego, mogą się spodziewać zł i dopomina się godnych wawykwaterowania do noclegowni runków życia. Jest zdrowa, nie
bądź pomieszczeń tymczaso- płaci – bo nie. Wypowiedzenia
wych. Propozycja ta skierowana dla osób zalegających z czynjest też do bezdomnych, którym szami jeszcze w tym miesiącu.

Budowa małych mieszkań o podwyższonym standardzie dla osób
mieszkających w trudnych warunkach oraz noclegowni i pomieszczeń tymczasowych dla mieszkańców, którzy nie płacą czynszów
– to propozycja naszych władz samorządowych, by poprawić trudną
sytuację bytowo - materialną i ograniczyć ubóstwo w gminie.
Gmina Strzegom w chwili
obecnej realizuje projekt budowy
mieszkań komunalnych: 1- i 2-osobowych o podwyższonym standardzie (powierzchnia 26 m kw.,
hol, aneks kuchenny, łazienka,
ogrzewanie elektryczne). Każde
mieszkanie będzie miało swoje

pomieszczenie tymczasowe - pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp
do źródła zaopatrzenia w wodę
i do toalety, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i
elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody
budowlane oraz zapewniające
możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,
zapewniające co najmniej 5 m2
powierzchni mieszkalnej na
jedną osobę i w miarę możności
znajdujące się w tej samej lub
pobliskiej miejscowości, w której
dotychczas zamieszkiwały osoby
przekwaterowywane;

w SKRÓCIE:

Modlęcin
z kanalizacją
sanitarną
15 maja br. została odebrana i przekazana do użytku
inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Modlęcin, gmina Strzegom”,
dzięki czemu już 18 (z 22)
wioska w naszej gminie
została wyposażona w kanalizację sanitarną.

str. 9

„Gwiezdne podwórko” gotowe! str. 4
Projekt zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, czyli budowy
centrum rekreacyjno-edukacyjnego pod nazwą „Gwiezdne
podwórko”, został zakończony w marcu br. Niestety, z powodu
nagłej epidemii koronawirusa, nie było okazji do zorganizowania uroczystej inauguracji otwarcia tej inwestycji.

Pomoc
potrzebującym

30-lecie samorządu terytorialnego str. 7
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni
wolne i demokratyczne wybory w III RP. Dzień Samorządu
Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku, na
10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

w SKRÓCIE:

Od poniedziałku, 1 czerwca
br. ponownie został otwarty
strzegomski lokal readaptacyjny dla osób potrzebujących. Jego siedziba –
przypomnijmy – mieści się
przy Al. Wojska Polskiego
25. Kto może skorzystać
z pomocy?

str. 2

w SKRÓCIE:

W związku z otwarciem placówek oświatowych na terenie gminy
Strzegom wykonano blisko 200 testów serologicznych wśród
nauczycieli i pracowników w kierunku zakażenia koronawirusem
COVID-19. Wyniki wszystkich były ujemne.

Strzegom w „Rzeczpospolitej”
22 maja br. na łamach dziennika „Rzeczpospolita” ukazała się
kilkunastostronicowa publikacja prezentująca obiekty walczące o
miano najlepszej inwestycji w ramach 24. edycji Ogólnopolskiego
Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Przypomnijmy, że w gronie finalistów są dwie strzegomskie
inwestycje dot. rewitalizacji i budynku Przedszkola nr 1.

Konkurs na kandydata na dyrektora PSP Olszany

Wyniki ujemne

Burmistrz Strzegomia ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach. Oferty
należy składać do 15 czerwca br.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

Na torze może przebywać jednocześnie 14 osób przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa: nie tłoczymy się i jeździmy w maseczkach

Rowerzyści wrócili na swój tor
Pasjonaci jazdy grawitacyjnej na rowerach MTB/BMX doczekali się ponownego otwarcia toru rowerowego przy ul.
Parkowej w Strzegomiu. Zarządca obiektu, którym jest OSiR
Sp. z o.o., dołożył wszelkich starań, aby otwarcie spełniło
wszelkie wymogi bezpieczeństwa i było zgodne z wytycznymi
odmrażania sportu.
Na tor z e moż e pr z ebywać jednocześnie 14 osób
pr z y z achowaniu wsz y stkich zasad bezpieczeństwa.
- Trz ymamy dwumetrowe
odstępy, nie tłoczymy się na
najeździe i jeździmy w ma-

seczkach. Na chwilę obecną
przygotowane do jazdy są:
treningówka, duż y r ytm
oraz stoliki. PRO-trialsy są
be zwzględnie z amknięte!
– podkreśla Paweł Mosór,
prezes spółki OSiR.

Strzegomski dirt-park ma
powierzchnię ponad 800 m2.
Został wykonany z gotowych
elementów konstrukcyjnych
wraz z podłożem ze specjalnej
formy. Wymiary i kształt elementów zaprojektowano zgodnie z zasadami obowiązującymi
przy uprawianiu skatingu. Wykonano 13 przeszkód ziemnych, w tym 5 szt. przeszkód
drewnianych.
Tekst i zdjęcia:
OSiR Strzegom

Okiem miejskiego monitoringu Lokal readaptacyjny znowu działa po przerwie związanej z pandemią koronawirusa
14 maja br. kierujący tirem
nie zastosował się do znaku zakazu, który jest przy wjeździe w
ul. Św. Anny, a następnie kilkakrotnie manewrując pojazdem,
wjechał w ul. Paderewskiego.
Z kierowcą przeprowadzono
rozmowę ostrzegawczo-profilaktyczną.
***
18 maja br. wielokrotnie
upomniano opiekunów dzieci,
którzy nie zastosowali się do
obostrzeń zakazujących przebywania na placu zabaw w
parku „Strzegomskie Planty”.

***
21 maja br. w
parku od strony
marketu Netto
trzej mężczyźni spożywali
alkohol. Na miejscu interweniował patrol policji.

Pomoc potrzebującym znów dostępna

Od poniedziałku, 1 czerwca
br. ponownie został otwarty
strzegomski lokal readaptacyjny dla osób potrzebujących.
red Jego siedziba – przypomnijmy
– mieści się przy Al. Wojska
Polskiego 25.
Lokal służy do utrzymywania
higieny osobistej w ramach
działań readaptacyjnych dla
osób po terapiach uzależnieniowych oraz osób bezdomnych.
Miejsce to wyposażone jest

w dwie kabiny natryskowe,
dwie toalety oraz poczekalnię,
w której można wyprać odzież
(automat pralniczy, suszarka).
W okresie niesprzyjających
warunków atmosferycznych
i temperaturowych jest możliwość zagrzania się i wypicia
gorącego napoju. Chętni do
skorzystania z lokalu zobowiązani są do zapoznania się
z regulaminem jego działania i
jego przestrzegania. Miejsce jest
monitorowane.

zdjęcie numeru

Zachęcamy do spacerów

Obowiązek noszenia maseczek został ostatnio poluzowany i ograniczony tylko do przestrzeni
zamkniętych. Zachęcamy naszych mieszkańców do spędzania czasu „na wolnym powietrzu”
i spacerów strzegomskimi plantami, które w ostatnich latach przeszły dużą metamorfozę.
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Kiedy dotacja
na wymianę pieców?
Wniosek złożony przez gminę
Strzegom w ramach Programu
Priorytetowego Ograniczenie
Niskiej Emisji - Edycja II został
pozytywnie oceniony przez Zarząd Funduszu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i zgodnie
z kompetencjami został skierowany do zatwierdzenia przez
Radę Nadzorczą Funduszu.
W związku z sytuacją w kraju
(COVID-19) w kwietniu 2020
r. nie odbyło się posiedzenie
rady. Wniosek został zatwier-

Do końca października br. będą występować utrudnienia w komunikacji, ale częściowo

dzony na posiedzeniu rady pod
koniec maja br. Po tym fakcie
nastąpiło podpisanie umowy
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co skutkować
będzie otrzymaniem przez
gminę Strzegom pożyczki na
zadanie dotyczące wymiany
pieców.
Realnym terminem wypłaty
dotacji dla mieszkańców 65
nieruchomości będzie przełom
lipca i sierpnia br.
red

Gmina Strzegom w dalszym ciągu zaprasza do składania wniosków
o dofinansowanie wymiany ogrzewania. Przed złożeniem wniosku
należy złożyć ankietę.

Prace na ul. 3 Maja
Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową
ul. 3 Maja w Strzegomiu.
Wykonawcą robót jest firma
MAT-BRUK ze Świdnicy.
Koszt wynosi ok. 1,2 mln zł,
a planowany termin zakończenia prac to koniec października br.
Po wykonaniu prac przygotowawczych tj. zatwierdzeniu
i wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu i uzyskaniu
zgody konserwatora zabytków
na prowadzenie prac, rozpoczęła się realizacja robót w
terenie. Do końca października
będą występować utrudnienia
w komunikacji.
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zakłada połówkowe zamykanie odcinków
jezdni. Odcinki będą miały
długość od 100 m do 200 m i
będą obejmowały połowę szerokości jezdni, aby możliwy był
lokalny ruch dla mieszkańców.
Miedzy zamkniętymi odcinkami możliwe będzie mijanie się
pojazdów – informuje Ewelina
Kowalska, naczelnik Wydział Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Wsi w
UM w Strzegomiu.
W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do zamknięcia południowej strony
ulicy w celu likwidacji rowu
i wykonania w jego miejscu
odcinków kanalizacji deszczo-

wej. Po wykonaniu podbudowy
drogi i chodnika nad dawnym
rowem, zostanie poprowadzony po niej ruch. Zostanie
zamknięta północna połowa,
aby przebudować ją wraz z
nawierzchnią. Ostatnią fazą
przebudowy będzie ułożenie
nawierzchni południowej połowy jezdni i chodnika.
Prace rozpoczęły się od środkowego odcinka ulicy tj. od
wiaduktu drogi krajowej nr 5
do posesji nr 8.
red

„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”
Poniżej przedstawiamy list
ministra rolnictwa i rozwoju
wsi, w którym zachęca do wybierania polskich produktów
żywnościowych, zwłaszcza
teraz gdy trwa pandemia koronawirusa.
Treść listu:
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa prowadzi kampanię
informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”,
której celem jest zwiększanie
wiedzy Polaków nt. znaczenia
świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa
SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne
piętno na sytuacji ekonomicznej
i gospodarczej w naszym kraju
i na świecie.

Dlatego też tak istotne jest,
aby polskie społeczeństwo
zrozumiało wagę i znaczenie
własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych
dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Wybieranie polskich
produktów żywnościowych
to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to
praca dla nas i dla bliskich, to
przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki
wspierające lokalne budżety.
W imieniu własnym oraz
wszystkich polskich przedsiębiorców, zapraszam i zachęcam Państwa urzędy do
włączenia się w prowadzoną
kampanię. Materiały informacyjno-promocyjne do pobrania i wykorz ystania w
prowadzonej akcji znajdują się
na stronie www.polskasmaku-

je.pl w zakładce PRODUKT
POLSKI
(https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/).
Materiały można publikować na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych prowadzonych
przez Państwa instytucje. Ponadto by wzmocnić siłę przekazu, zwracam się z prośbą o
rozpowszechnienie informacji
o prowadzonych przez resort
rolnictwa działaniach wśród
pracowników Państwa urzędu,
jednostek podległych i nadzorowanych oraz podmiotów, z
którymi Państwo na co dzień
współpracują.
W t y m tr udny m cz asie
bądźmy solidarni z naszymi
przedsiębiorcami i rolnikami,
wspierając krajową gospodarkę i jednocząc się we wspólnych działaniach.

Resort rolnictwa jest również otwarty na inne propozycje, które mogłyby wesprzeć
realizację tej kampanii. W tym
przypadku proszę o kontakt
z Departamentem Rozwoju
Rynku Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa sekretariat_drr@kowr.gov.pl, tel. 22
376 70 50. Zachęcam również
do odwiedzenia strony https://
www.gov.pl/web/produktpolski, gdzie również znajdują
się pliki multimedialne do
pobrania i wykorzystania.
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski

Rowery ponownie dostępne
Strzegomianie i turyści od połowy maja
br. mogą korzystać
z ekologicznego
i wygodnego systemu rowerów
publicznych. Do
dyspozycji jest 48
jednośladów zlokalizowanych w 7 punktach miasta.
• Rynek – przy Ratuszu
1. Przed roz• ul. Kościuszki przy skrzyżowapoczęciem jazdy zdezynfekuj
niu z ul. Sosnową
powierzchnie roweru narażone
• ul. Legnicka – targowisko
na kontakt: chwyty kierownicy,
• ul. Mickiewicza – przy wjeźsiodełko, zamek tylnego koła.
dzie na teren OSiR-u
2. Używaj rękawiczek jednora• ul. Dolna przy skrzyżowaniu z
zowych i dezynfekuj dłonie
ul. Wałbrzyską
przed i po korzystaniu z ro• Al. Wojska Polskiego przy
weru.
Quick Parku
3. Podczas jazdy unikaj dotyka• ul. Olszowa 2
nia twarzy, w szczególności
Przypominamy o zaleceniach
okolic oczu, ust i nosa.
dotyczących bezpiecznego ko- 4. Pamiętaj o obowiązującym
rzystania z roweru publicznego
nakazie zasłaniania ust i nosa
w gminie Strzegom:
w przestrzeni publicznej.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom
Nowe godziny pracy UM
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
• Strzegom na szlaku turystycznym
• 30-lecie samorządu terytorialnego

Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 1990-2020
Od 1 czerwca br. Urząd Miejski w StrzegoW soboty
14:00 – 20:00 • Rekrutacja do projektu ,,Akademia miu zmienił godziny pracy.
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 Ludzi Aktywnych”
Nowy czas pracy urzędu:
• „Kaczka Dziwaczka” z okazji „Dnia
poniedziałek – czwartek 7.30 – 16.00
Dziecka”
CZERWIEC 2020
• Promesy dot. dróg dojazdowych do piątek 7.30 – 13.30
Nowy czas pracy kasy:
gruntów rolnych
Data pełnienia
Te 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
Nr telefonu
Nazwa apteki
Adres
poniedziałek – czwartek 8.00 – 15.00
dyżuru
można oglądać za pośrednictwem
piątek 8.00 – 12.30
ul. Rynek 32-36

31.05 – 06.06

Avena

07.06 – 13.06

Dobra Apteka ul. Kościelna 6

tel. 74/ 649-12-20

14.06 – 20.06

Królewska

tel. 74/ 649-12-00

ul. Legnicka 14W

3

tel. 74/ 851-60-73

serwisu

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,
pod banerem projekty unijne)

UM w Strzegomiu będzie zamknięty w piątek 12 czerwca br. W zamian za ten dzień strzegomski magistrat będzie dostępny dla klientów w sobotę 27 czerwca br.
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Już wkrótce będzie można w pełni korzystać z tego pięknego miejsca relaksu i zabawy dla uczniów, nauczycieli i rodziców

„Gwiezdne podwórko” gotowe!
Projekt zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Strzegomiu, czyli budowy centrum rekreacyjno-edukacyjnego pod nazwą „Gwiezdne podwórko”, został zakończony w marcu br. Niestety, z powodu nagłej epidemii koronawirusa, nie
było okazji do zorganizowania uroczystej inauguracji otwarcia tej inwestycji.
Pomysłodawcą i wielkim
oręd ownikiem p ows tania
„Gwiezdnego podwórka” była
Elżbieta Smyk, dyrektor PSP
nr 2 w Strzegomiu. To właśnie
ona wymyśliła i doprowadziła
do realizacji z przyjaznymi
ludźmi - dzięki poparciu społeczności miasta oraz burmistrza Strzegomia - ten projekt,
który zgłoszono do budżetu
obywatelskiego. Wykonała
także dużą akcją promującą ze
swoimi nauczycielami oraz rodzicami uczniów. - Przez wiele
lat myślałam nad tym, jak zagospodarować ten zaniedbany
dziedziniec i udało się. Kolejne
marzenie to zimowy ogród po
drugiej stronie szkoły – podkreśla Elżbieta Smyk.
Już w ubiegłym tygodniu,
co prawda nieliczni jeszcze

uczniowie, którzy przebywali
w szkole, mogli zaczerpnąć
świeżego powietrza oraz poznać astronomiczną ścieżkę
edukacyjną, znajdującą się na
podwórku. Klimat tego miejsca
tworzą starannie dobrane rośliny, przyjazne gry edukacyjne
wylane na powierzchni, stół
pingpongowy, grill na wspólne
spotkania społeczności szkolnej oraz przyjazne środowisku
ławki i scena, która służyć będzie do popularyzowania i promowania artystycznych talentów i zainteresowań uczniów.
W najbliższych planach jest
zorganizowanie w bezpiecznych warunkach zakończenia
roku szkolnego w grupach
klasowych, a jeśli to będzie
możliwe - to także z udziałem
rodziców. Ponadto odbywać się

tutaj będą lekcje na świeżym
powietrzu, spotkania integracyjne społeczności klasowych
oraz wszelkie wydarzenia,
ważne dla szkoły.
- Mam nadzieję, że rok szkolny 2020/2021 rozpocznie nowy
etap szkolnej rzeczywistości
i pozwoli na pełne wykorzystanie naszego centrum aktywności społecznej do współpracy
ze środowiskiem lokalnym, do
różnorodnych spotkań, także
z udziałem zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń, instytucji oraz
uczniów innych szkół i przedszkoli. Chciałabym, aby nasze
nowe podwórko na co dzień
stanowiło azyl do odpoczynku
dla naszej społeczności – podsumowuje dyrektor PSP nr 2
w Strzegomiu.
red

Termin zakończenia robót to końcówka sierpnia bieżącego roku. Koszt przebudowy to niemal 464 tys. zł

Ul. Strzelnicza w przebudowie
Kolejna strzegomska ulica doczeka się w tym roku przebudowy. Tym razem chodzi o ul.
Strzelniczą. Wykonawcą inwestycji jest PPUH „Drog-Ziem”
ze Stanowic. Koszt przebudowy
wynosi ok. 463,71 tys. zł.
Zakres robót budowlanych
obejmuje m. in.: frezowanie i rozebranie istniejących nawierzchni, roboty ziemne, wykonanie koryta z profilowaniem, wykonanie
warstw z kruszywa naturalnego
i z kruszywa stabilizowanego
cementem, ław betonowych pod
krawężniki, wykonanie warstwy
podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i ścieralnej oraz
wykonanie nawierzchni poboczy
i wjazdów z rozbiórkowej kostki
granitowej. Wymienione zostaną
ponadto wszystkie urządzenia
wodno-kanalizacyjne (kompletów włazów kanalizacyjnych
oraz skrzynek i obudów do zasuw
i hydrantów).
red

W tym tygodniu rozpoczęły się już prace związane
przebudową ul. Strzelniczej w Strzegomiu.

pytania do burmistrza / informacje

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich
problemów. Ceni sobie dialog
ze społeczeństwem, dlatego na
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania do
siebie pytań przez mieszkańców,
na które na bieżąco odpowiada.
Poniżej publikujemy kolejne
z nich:

lampy pobierają tyle prądu, co oświetlenie jednej ulicy lampami LED
w mieście! Aaaa i złodzieje w nocy są
coraz bardziej śmiali, już się słyszy
ile włamań i kradzieży, a miasto śpi.
Koronawirus pokazał, jaką mamy
gminę na glinianych nogach, na kredytach, wystarczył 1 miesiąc i bieda...
nędza. Pozdrawiam.
Wyłączenia są na terenie całego
miasta i gminy. „Blisko Boisko”
zostało wyłączone – dziękuję za
podpowiedź. Z informacji, które
mam – nie ma zwiększonej ilości
włamań. Monitorujemy ten temat.
Na zebraniu sołtysów na pytanie, ile
było włamań - udzielono odpowiedzi, że dwa: w Olszanach na budowie domu, gdzie nie ma oświetlenia
oraz w Granicznej, gdzie ukradziono
siatkę na placu zabaw, gdzie pali
się lampa solarowa. Przewidziany
mniejszy wpływ do budżetu to 10
mln zł w 2020 r. Zadłużenie po
rozliczeniu 2019 r. spadło z 52% do
36%. W 2019 r. gmina nie wzięła
żadnego kredytu, zaciągnęła pożyczki w WFOŚiGW na kwotę ok. 604
tys. zł na wymianę pieców i spłaciła
zadłużenie na kwotę 6,14 mln zł.
Rok 2019 zakończyliśmy nadwyżką
budżetową w wys. ponad 3,8 mln zł.
Zrealizowaliśmy zadania inwestycyjne na kwotę 25 mln zł. W rankingu
na zrównoważony rozwój od kilku
lat gmina plasuje się w pierwszej 100
na ponad 2500. Kiedy jest źle, trzeba
oszczędzać i o tym mówić i działać.
Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim
do końca roku zmniejszy się o 10
etatów. Podobnie jest w innych
instytucjach. Wyłączono światło,
ale nie zrezygnowano z żadnej
inwestycji.

w temacie sprzątania miasta, ale te
maszyny o których pan pisał, to chyba
są na pokaz i do ozdoby, ponieważ
szedłem przez strzegomskie planty,
a panie z ZUK-u na kolanach plewiły ręcznie kostkę, zamiast ją opryskać
lub przejechać maszyną czyszczącą
kostkę brukowa. Myślę, że Strzegom
będzie coraz piękniejszy, a sprzątanie w nim będzie przyjemnością.
Krzysiek.
Panie Krzysztofie, utrzymaniem
plantów zajmuje się ogrodnik miejski, a czasami wspomagają go pracownicy interwencyjni. Planty wyglądają rewelacyjnie, za co dziękuję.
Nie zawsze konieczne jest używanie
chemii, a zwłaszcza tam, gdzie
spacerują ludzie, gdzie są krzewy,
które przyciągają motyle i są ule. Nie
posiadamy maszyny do czyszczenia
kostki. Nowa zamiatarka sprząta
miasto zgodnie z harmonogramem.
Moim zdaniem jest dobrze.

Jaaaakitaki: Witam, czy długo
jeszcze w gminie będzie ciemno?
Ostatnio nawet stracone zostało
lusterko w jednym z aut. Często wraStrzegomianin: Witam, w czym
cam późną nocą, chociażby z pracy,
gorsi są mieszkańcy miasta Strzegom
nie czuję się komfortowo nawet pod
od gminy Strzegom, że wyłączenia
domem. Wystarczyłoby chociaż co
oświetlenia w porze nocnej 24.00
którąś latarnie odpalić, by cokolwiek
– 04.00 dotyczą tylko mieszkańców
było widać. Coś tu nie halo panie
samego miasta Strzegom, a nie dotyburmistrzu.
czą już całej gminy - czytaj wiosek?!
Niestety nie mamy takich ukłaPrzypominam, że Strzegom ma
dów połączeń, by wyłączyć tylko
oszczędne oświetlenie LED, a wioski
jedną stronę lub co drugą lampę.
nie. Bardziej pan dba o swoich wyborPoprosiłem, by w nowych projekców? Faktycznie oświetlenie LED jest
tach takie ustalenia czynić. Czym
teraz bardzo oszczędne, warto było
kierowałem się wyłączając lampy
zainwestować, prawie zero zużycia
w godzinach 0.00 – 04.00, odpowiaprądu. Kto płaci za oświetlenie lamdałem już w poprzednich numerach.
pami halogenowymi całą noc Orlika
Proszę też zajrzeć do pytania obok.
przy szkole i gimnazjum przy ul.
Tam też tłumaczę powody takiej
Stil24: Witam panie burmistrzu, sytuacji, która przez wielu mieszMickiewicza? Kto tam przez całą noc
„harata w gałę”? Kto tego pilnuje? Te dziękuję za wyczerpującą odpowiedź kańców jest chwalona.
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Zestawienie zaległości względem gminy Strzegom na dzień 25.05.2020 r.

L.P. OPŁATA

NALEŻNOŚĆ
GŁÓWNA

ODSETKI

RAZEM

1.

Czynsze
dzierżawne

62 906,24 zł

38 517,95 zł

101 424,19 zł

2.

Ogródki
przydomowe

42 774,30 zł

20 834,66 zł

63 608,96 zł

3.

Komórki

93 259,22 zł

28 801,30 zł

122 060,52 zł

4.

Garaże

67 658,97 zł

22 950,84 zł

90 609,81 zł

5.

Grunty pod
komórkami

25 402,58 zł

8 411,65 zł

33 814,23 zł

6.

Grunty pod
garażami

22 922,62 zł

6 502,55 zł

29 425,17 zł

7.

Lokale
użytkowe

3 868,49 zł

37,62 zł

3 906,11 zł

8.

Lokale
mieszkalne

3 474 685,72 zł 2 163 194,60 zł 5 637 880,32 zł

RAZEM

3 793 478,14 zł 2 289 251,17 zł 6 082 729,31 zł

- Jesteśmy już w finale. Codziennym głosowaniem dajmy wyraz tego, że żyje nam się radośniej, lepiej i wygodniej – zachęca Zbigniew Suchyta

Głosuj na strzegomskie inwestycje!
1 czer wca ruszył plebiscyt
internetowy finałowych obiektów zgłoszonych do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku &
Budowa XXI w.” edycja XXIV
2019.
W finale uczestniczą dwie
strzegomskie inwestycje:
• Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach
charakterystyki energetycznej
– przedszkola z oddziałem
żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu
• Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
na terenie Grabiny i Starego
Miasta w Strzegomiu wraz
z renowacją zabytkowych
murów obronnych
W jaki sposób można zagłosować?
Aby oddać swój głos należy
wejść na stronę www.strzegom.
pl na specjalny baner „Modernizacja Roku & Budowa XXI
w.” lub na konto facebookowe
gminy Strzegom. Po kliknięciu
otworzy się specjalna podstrona,
na której znajdują się dwie strzegomskie inwestycje. Następnie
należy kliknąć na dany obiekt
i nacisnąć ZAGŁOSUJ.
Na kolejnej podstronie należy
podać imię i nazwisko, adres
e-mailowy, zaznaczyć „Nie
jestem robotem” i wysłać głos.

Na podany adres e-mailowy
wysłany zostanie link do aktywacji głosu – należy go zaakceptować.
Gotowe! Twój głos został
oddany. Głosować można do
3 sierpnia 2020 r. do godz.
12.00.

WAŻNE! Należy oddać głos
raz na dobę na 1 obiekt, w każdej z kategorii konkursowych
Przewidziane są nagrody dla
głosujących.
- W rozmowach z państwem
słyszę wiele ciepłych słów
o naszych dwóch inwestycjach:

Strzegomskich Plantach oraz żyje nam się radośniej, lepiej mistrz Strzegomia, Zbigniew
Żłobku i Przedszkolu. Liczę i wygodniej – zachęca bur- Suchyta.
na państwa głosy w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym
„Modernizacja Roku & Bu- Aby oddać swój głos należy wejść na stronę www.strzedowa XXI w.”. Jesteśmy już gom.pl na specjalny baner „MODERNIZACJA ROKU & BUDOw finale. Codziennym głosowaniem dajmy wyraz tego, że WA XXI w.” lub na konto facebookowe gminy Strzegom.
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Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4„E-usługi publiczne – ZIT AW”.

Załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu
W okresie pandemii koronawirusa bardzo ważną sprawą stało się załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia
z domu. Aby załatwić najważniejsze sprawy on-line, należy skorzystać z platformy www.eurzad.strzegom.pl. W tym
numerze podajemy wskazówki, jak umówić wizytę w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sprawdzić,
jakie postępy w nauce czynią państwa dzieci.

odc. 4

Po kliknięciu w „Umów wizytę
w Urzędzie” otworzy się nowe
okno, gdzie można wybrać sobie dostępny termin spotkania z
burmistrzem w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Po kliknięciu w „Umów wizytę w USC” otworzy się nowe
okno, gdzie można skorzystać z
dostępnych możliwości:
– zawarcie małżeństwa przed
kierownikiem USC
– wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
– wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego
sporządzonego za granicą
– rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu
– sprostowanie aktu stanu cywilnego
– inne

Po kliknięciu w „e-Dzienniczek
ucznia” otworzy się nowe okno,
gdzie można sprawdzić, jakie
postępy w nauce czynią państwa dzieci.

30-lecie samorządu
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W tym roku pomimo pandemii COVID-19 realizowane są ważne inicjatywy zarówno dla strzegomian, jak i dla mieszkańców naszych sołectw

30-lecie samorządu terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia
wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze
w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP. Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP
w 2000 roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu
terytorialnego.
Minione 30 lat należy uznać
za sukces, ponieważ poziom życia mieszkańców w całej gminie
Strzegom uległ zdecydowanej
poprawie. Każdy z poprzednich
samorządów w zależności od
swoich możliwości i potrzeb
poczynił inwestycje w jakość
życia mieszkańców. Kluczowym
w ostatnich latach było pozyskiwanie środków zewnętrznych,
szczególnie tych z Unii Europejskiej. Środki te sprawiły,
że zmieniliśmy naszą małą ojczyznę, podnosząc jakość życia
naszych mieszkańców.
W gminie Strzegom przez
ostatnich 30 lat zrealizowano
wiele cennych i ważnych inicjatyw zarówno dla strzegomian,
jak i dla mieszkańców naszych
sołectw. Powołano wiele instytucji i zakładów gminnych,
zaadaptowano budynek pokoszarowy na przychodnię
zdrowia, przeprowadzono inwestycje związane z kanalizacją i wodociągowaniem wsi,
wybudowano halę sportową i
zmodernizowano basen kąpielowy. Modernizacji poddano
również Centrum Aktywności
Społecznej Karmel w Strzegomiu i parki miejskie. Dbano
o budynki użyteczności publicznej, działalność instytucji,
jednostek, wspierano oświatę,
służbę zdrowia, sukcesywnie

podnoszono jakość życia naszych mieszkańców.
Ostatnie lata w naszym samorządzie to duże przedsięwzięcia
związane z oświatą. Termomodernizacji doczekały się strzegomskie szkoły i przedszkola, a
nowo wybudowane przedszkole
z oddziałem żłobkowym przy
ul. Kościuszki jest pierwszym
tego typu obiektem w gminie,
zbudowanym w technologii
pasywnej. Oddano również do
użytku Żłobek na ulicy Jeleniogórskiej w Strzegomiu. Przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w
Strzegomiu powstało Gwiezdne Podwórko. Wielkim sukcesem było otwarcie krytej pływalni „Delfinek”, z której dziś
korzystają nie tylko dzieci, ale
także i seniorzy. To tu odbywają
się lekcje pływania i zajęcia z
aquaerobiku, cieszące się dużym
zainteresowaniem. Wiele pozytywnych opinii pada również
pod adresem „Alei Rzeźb”, która stała się miejscem spacerów
całych rodzin. Jej dopełnieniem
jest multimedialne centrum
informacji, zlokalizowane w
CAS „Karmel”. Istotna jest
także poprawa infrastruktury.
Całkowicie swoje oblicze zmieniły ulice: Szarych Szeregów,
Kościuszki, Paderewskiego,
Bohaterów Getta, Ogrodowa,
św. Tomasza, Świdnicka, Dolna,

1990-1994 – burmistrz Ryszard Rossa

Armii Krajowej, Koszarowa,
Olszowa i inne. Wyremontowano również Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu.
Duże zadania realizowane są
na terenach wiejskich. W Goczałkowie Górnym, Morawie i
Żelazowie od podstaw zostały
wybudowane nowe świetlice.
Natomiast w Grochotowie na
potrzeby świetlicy został zaadaptowany budynek, a w Modlęcinie zmodernizowano dotychczasową świetlicę. Zakończono
budowę centrum aktywności
w Jaroszowie oraz przebudowano budynek na mieszkania
socjalne. W Godzieszówku i
Skarżycach wybudowano strefy
aktywności z placami zabaw
i siłowniami zewnętrznymi.
W porozumieniu z powiatem
świdnickim, wyremontowano także drogi i chodniki na
wsiach. Modernizacji uległ
park, w którym poddano pracom konserwatorskim wieżę
widokową, tzw. „Belweder”.
Ulice oświetlają nowoczesne
lampy hybrydowe.
Ostatni czas to rewitalizacja
Starego Miasta i Grabów, które z każdym tygodniem stają
się coraz bardziej przyjaznym
miejscem do mieszkania. Uroku dodaje wyremontowana ze
środków finansowych PKP
zabytkowa estakada. Podczas
codziennego spaceru po mieście
łatwo można dostrzec, jak szare
i zniszczone elewacje kamienic
zmieniają się w estetyczne i
kolorowe. Takim działaniom
bez wątpienia sprzyja konkurs
„Odnów i wygraj”. W Strzego-

2010-2023 – burmistrz Zbigniew Suchyta
miu między ulicami Boh. Getta
i Świdnicką przeprowadzono
remont podwórka. Gmina wychodzi naprzeciw najbardziej
potrzebującym, czego wyrazem
jest otwarcie lokalu readaptacyjnego w Strzegomiu.
Trwa kolejny rok działalności
naszego samorządu, rok trudny,
wymagający wielu wyrzeczeń i
ogromnej dyscypliny. Pomimo
trwającej pandemii COVID-19
realizowane są ważne inicjatywy
zarówno dla strzegomian, jak
i dla mieszkańców naszych
sołectw. Żadne z tych działań
nie byłoby możliwe bez dobrze
funkcjonującego samorządu w
gminie Strzegom.

1994-1998 – burmistrz Roman Asynger

Poszczególne kadencje strzegomskiego samorządu i burmistrzowie Strzegomia w tych latach:
1990-1994 – Ryszard Rossa
1994-1998 – Roman Asynger
1998-2010 – Lech Markiewicz
2010-2023 – Zbigniew Suchyta

1998-2010 – burmistrz Lech Markiewicz

Warto obejrzeć m.in. wspomnienia o ludziach, którzy budowali samorządność w naszym kraju czy refleksje współczesnych liderów polskich miast

Związek Miast Polskich poleca
W ubiegłą środę (27.05) obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ze względu
na to, że nie można było świętować tej rocznicy w realnych przestrzeniach naszych
miast, Związek Miast Polskich postanowił przenieść obchody do internetu.
W tym roku wspominaliśmy w sposób
szczególny pierwsze całkowicie wolne i
demokratyczne wybory w Polsce po II
wojnie światowej – wybory do rad gmin,
które odbyły się 27 maja 1990 roku. Mi-

nęło dokładnie 30 lat od tamtych wydarzeń. Zapraszamy do zajrzenia na stronę
internetową Związku Miast Polskich
www.miasta.pl
Źródło: Związek Miast Polskich

- Znajdziecie tam państwo materiały przygotowane specjalnie na 30-lecie
samorządu terytorialnego – wywiady z samorządowcami, kalendarium
30-lecia polskiego samorządu i Związku Miast Polskich, wspomnienia o
ludziach, którzy budowali samorządność w naszym kraju, refleksje współczesnych liderów polskich miast oraz zwiastun filmu dokumentalnego, nad
którym pracujemy – informuje Związek Miast Polskich.
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Plac już otwarty
To od rodziców/opiekunów zależy, czy będzie to naprawdę bezpieczny plac zabaw

W TROSCE O TO, BY BYŁO CZYŚCIEJ

, NIE WYRZUCAJ

SMIECI DOMOWYCH
DO KOSZY ULICZNYCH

Od 30 maja br. nowoczesny,
funkcjonalny i bardzo kolorowy plac zabaw na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Strzegomiu jest już dostępny
dla najmłodszych użytkowników.
Właściciel placu zabaw tj.
spółka OSiR zapewnia w miarę
możliwości dezynfekcję sprzętów znajdujących się na terenie
placu. W praktyce może być to
trudne, dlatego idąc na plac zabaw warto wziąć ze sobą własny
(lub wykorzystać udostępniony)
płyn dezynfekcyjny i samemu
dezynfekować urządzenia, na
których będą bawić się dzieci.
- Jako spółka OSiR zadbaliśmy o całą infrastrukturę
obiektu, aby była przyjemna,
bezpieczna i sprawiała radość
najmłodszym, ale to od rodziców/opiekunów zależy, by
był to naprawdę bezpieczny
plac zabaw. Życzymy miłego
użytkowania – podkreśla Paweł
Mosór, prezes spółki.
tekst i foto: OSiR Strzegom
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Niecała
Rynek

W celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka związanego z korzystaniem z placu zabaw,
należy niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach zarządcę obiektu.
kontakt: nr telefonu: 74 855 15 24, e-mail: osir@osir.strzegom.pl

Muzeum też otwarte
Dokument pn. „Zasady pracy Muzeum Gross-Rosen w
Rogoźnicy niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 1940-1945
w czasie epidemii – Faza I,
II i III” wraz z dwoma „Tymczasowymi Regulaminami
Zwiedzania” otrzymały pozytywną opinię z Powiatowych
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Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Wałbrzychu i w
Świdnicy oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. Oznacza to,
że muzeum z dniem 26 maja
br. zostało otwarte dla zwiedzających w ograniczonym
zakresie. Szczegóły na www.
gross-rosen.eu.
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Jako pierwsze będą rozegrane zawody krajowe w WKKW w dniach 24-25 czerwca br.

Lotto Strzegom Horse Trials w sierpniu!
LKS Stragona – w związku
z odmrażaniem działalności
sportowej - wznawia organizację imprez o charakterze międzynarodowym i
krajowym. To bardzo dobra
wiadomość dla pasjonatów
sportów konnych.
- Jako pierwsze planujemy
roz egrać z awody krajowe
w WKKW w dniach 24-25
czerwca br. Mając nadzieję,
że kolejnym krokiem powrotu do normalnego funkcjonowania będzie również
otwarcie granic przed 1 lipca
br., planujemy w lipcu rozegranie 2 razy zawodów międzynarodowych jako zawody
„Strzegom Summer Tour”.
Najważniejszą naszą imprezę
„Lotto Strzegom Horse Trials
2020” planujemy rozegrać w
terminie 27-30 sierpnia br., a
nie jak pierwotnie planowano
w dniach 2-5 lipca br. Pozostałe planowane imprezy na
wrzesień/październik pozostają bez zmian – informuje
Marcin Konarski z LK S
Stragona.
red

Będą nowe drogi dla rolników
Gmina Strzegom 12
c z e r w c a b r. o t r z y m a ł a z
r ą k w i c e m a r s z a ł k a wo j e wództwa dolnośląskiego
– Grzegorza Macko promesy na modernizację dróg
dojaz dowych do gr untów
rolnyc h w S tanowic ac h i
Godzieszówku.
W przypadku drogi w Stanowicach chodzi o odcinek
3 4 0 m - d o fi n a n s o w a n i e
Urzędu Marszałkowskiego
Wo j e w ó d z t w a D o l n o ś l ą -

skiego w wy s. 71
400 zł.
Droga w Godzieszówku (odcinek 370
m) będzie pierwszą
drogą poscaleniową
w 100 proc. finansowaną przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach
dróg dojazdowych
- kwota dofinansowana 314 tys.

Z w/w dróg będą mogli korzystać także pasjonaci jazdy na rowerze.

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.
zm.) 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 Zarządzeniem Nr 134/B/2020, Nr 135/
B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 maja 2020 r.
– sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 136/B/2020 Burmistrza
Strzegomia z dnia 20 maja 2020 r.
– sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 139/B/2020 Burmistrza
Strzegomia z dnia 22 maja 2020 r.
– sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 142/B/2020, Nr 143/
B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 maja 2020 r.
– sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/B/2020, Nr 146/
B/2020, Nr 147/B/2020 i Nr 148/B/2020 Burmistrza Strzegomia
z dnia 29 maja 2020 r.
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Świetlice coraz piękniejsze
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W Modlęcinie powstało tzw. „Gminne Centrum Sztuk Wizualnych”, gdzie prowadzone są warsztaty

Wielkie zmiany

Rozpoczęły się prace związane
z wykonaniem elewacji świetlicy
wiejskiej w Modlęcinie i zagospodarowaniem terenu wokół
budynku.To dopełnienie wcześniejszych prac wykonanych
wewnątrz świetlicy. Koszt robót
wynosi ok. 260 tys. zł. Środki
pochodzą w całości z budżetu
gminy Strzegom.

Kolejne świetlice w naszej
gminie zmieniają swój wizerunek. W Międzyrzeczu
(foto) zakończono właśnie
prace remontowe, w Stanowicach remont będzie kontynuowany. Wykonawcą prac
w obu sołectwach była firma
Zakład Budowlany Andrzej
Król Sp. z o. o. ze Świdnicy.
W Stanowicach zakończono
już pierwszy etap obejmujący
dużą salę, scenę i łazienki.
Pomalowano ściany i sufity,
wykonano tynk mozaikowy

i wymieniono poręcze. W
drugim etapie nastąpi m. in.
pomalowanie ścian i sufitu na
klatce schodowej.
W Międz yrzeczu tr wały
prace w dużej i małej sali na
piętrze. Zdemontowano starą
boazerię, zamontowano nowe
karnisze i roletę w okienku
podawcz y m, wy mieniono
drzwi wejściowe na dużą salę,
pomalowano ściany i sufity
oraz wykonano tynk mozaikowy.
red

Zakres prac obejmuje m. in. zbicie starych tynków zewnętrznych,
wykonanie ocieplenia budynku,
wykonanie kanalizacji deszczowej
i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
likwidację istniejącego szamba,
wykonanie ogrodzenia panelowego z cokołem betonowym, karczowanie zakrzaczeń oraz wykonanie
trawników i nawierzchni z kostki
betonowej. Dopełnieniem będzie
montaż monitoringu wizyjnego.
Wszelkie prace mają zakończyć
się we wrześniu br.
Sołtys Modlęcina – Krystyna Gielata nie ukrywa swojej
ogromnej radości z faktu metamorfozy świetlicy wiejskiej. – Ja i
wszyscy członkowie Rady Sołeckiej jesteśmy bardzo zadowoleni
z przebudowy tego budynku. W
środku już jest pięknie i nowocześnie, teraz czekamy na elewację
i zagospodarowanie terenu wokół.
Niezwykle ważną sprawą jest
też monitoring, dzięki czemu
będzie bezpiecznie. Pandemia
koronawirusa pokrzyżowała nam
nasze plany. Zdążyliśmy zorganizować tylko jedną imprezę tj.
zabawę karnawałową, w której
uczestniczyło 80 osób. Wszyscy
byli zachwyceni wyglądem naszej
świetlicy. Szczególnie przypadła
im do gustu winda towarowa,
dzięki której można przewieźć
ciężkie rzeczy na wyższą kondygnację. Warto wspomnieć, że w
świetlicy powstało tzw. „Gminne
Centrum Sztuk Wizualnych”,
gdzie prowadzonych będzie szereg warsztatów artystycznych

(rzeźba w kamieniu, modelowanie w glinie itp. – dop. red.).
Pierwsze z zajęć już się odbyły.
Ich wznowienie nastąpi po minięciu zagrożenia związanego z
pandemią koronawirusa. Wraz z
Radą Sołecką podejmowaliśmy
decyzje, by środki z funduszu
sołeckiego przeznaczać na doposażenie kuchni i pomieszczeń
świetlicy, a nie na wycieczki czy
imprezy. Możemy pochwalić się
nowoczesnym sprzętem AGD,
nowymi stołami i krzesłami, na
oknach wiszą piękne firanki. Muszę w tym miejscu podziękować
władzom Strzegomia i radnym
za wszelkie wsparcie finansowe i
rozumienie naszych potrzeb. Bardzo dobrze układa nam się również współpraca ze Strzegomskim
Centrum Kultury. I już tak na
koniec, jestem sołtysem od 21 lat
i remont świetlicy w Modlęcinie
stanowi swoiste ukoronowanie
mojej pracy i wszystkich Rad
Sołeckich.

Koszt wszelkich prac I etapu (wewnątrz budynku) został
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020”. Całkowita wartość I etapu przebudowy wyniosła ok. 1 mln zł. Wielkość przyznanego dofinansowania to
kwota rzędu 0,5 mln zł.

W marcu br. w podobny sposób odnowiono salę w świetlicy
wiejskiej w Granicy. Wykonawcą prac był TYNK-BUD Firma
Remontowo-Budowlana Tomasz Łuksin z Olszan.
Realizacja zadania przebiegła bez większych problemów, sprawnie organizacyjnie oraz z doskonałym doświadczeniem budowlanym i technicznym

Modlęcin z kanalizacją sanitarną
15 maja br. została odebrana i przekazana do użytku inwestycja
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Modlęcin, gmina
Strzegom”, dzięki czemu już osiemnasta (z dwudziestu dwóch)
wioska w naszej gminie została wyposażona w kanalizację
sanitarną.
Wybudowano łącznie 3,01
km kanalizacji grawitacyjnej
DN 200/160 oraz 0,3 km kanalizacji tłocznej DN 110 wraz
z przepompownią ścieków.
Wykonawcą robót była firma
INSTALBUD z Legnicy.

- Roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową i umową z wykonawcą.
Realizacja zadania przebiegła
bez większych problemów,

sprawnie organizacyjnie oraz z Dorota Borkowska, prezes
doskonałym doświadczeniem strzegomskiej spółki WIK.
red
budowlanym i technicznym ze
strony wykonawcy – informuje

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość
zadania to kwota 5,48 mln zł brutto.
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Ul. Parkowa w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę
nr 1649, AM-15, Obr. 3 o powierzchni wg rejestru ewidencji
gruntów 0,4687 ha, zabudowana budynkami mieszkalnymi segmentami o konstrukcji drewnianej położona w Strzegomiu
przy ulicy Parkowa 1-3-5-7.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00019514/8.
Gmina Strzegom zobowiązuje
się do wysiedlenia osób z lokali
znajdujących się w powyższych
budynkach przy ulicy Parkowa
1-3-5-7 w terminie do dnia
16.07.2021 r.
Przekazanie nieruchomości
protokołem nastąpi w ciągu
7 dni licząc od dnia zawarcia
umowy sprzedaży w formie aktu
notarialnego.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie 3 miasta Strzegom
uchwalonego uchwałą Nr 10/13
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 30 stycznia 2013 r.
powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem K.19.MW/
MN – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i jednorodzinna.
Granica historycznego układu
urbanistycznego przedmieścia średniowiecznego miasta,
obszar obserwacji i ochrony
archeologicznej historycznego
przedmieścia średniowiecznego miasta.
Ze względu na zły stan techniczny budynków mieszkalnych przeznaczone są one do
rozbiórki.
Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy
działek zgodnie z art. 593 – 595
kodeksu cywilnego, zastrzega
się prawo odkupu na rzecz
Gminy Strzegom w przypadku

nie rozpoczęcia zabudowy
w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 5
lat od daty nabycia gruntu przez
nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za
rozpoczęcie zabudowy uważa
się wybudowanie fundamentów,
a za zakończenie zabudowy
wybudowanie budynku w stanie
surowym zamkniętym.
Cena wywoławcza nieruchomości 410.000,00 zł
Wadium - 41.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu
16.07.2020 r. o godz. 10 00
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 nieprzekraczalnym ter-

minie do dnia 13.07.2020 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 przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia
nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby
zwraca się 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
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-

zane z przeniesieniem prawa
własności.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla
siedziby
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
dokumenty winny być okazane
Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem
przetargu.
Umowa notarialna może być
zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przepro-

wadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie trybu
przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r.
poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II
p. lub telefonicznie pod nr 74
85-60-543, ponadto 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 decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

czeniem pod działalność:
handlową, gastronomiczną,
rozrywkową oznaczonej na
szkicu jako nr 6 bez możliwości podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi
na czas oznaczony tj. od
20 czerwca do 31 sierpnia
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16
czerwca 2020 roku, o godz.
11 30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem
gruntów na kwotę 28,00
zł/m 2 miesięcznie netto.
Do ustalonej w przetargu
stawki czynszu zostanie
doliczony obowiązujący
podatek VAT. Oprócz czynszu najemca będzie obciążony opłatą za: podatek
od nieruchomości i wywóz
odpadów komunalnych.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł/m 2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 120 zł.
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata
wadium w kasie Ośrodka
Sportu i Rekreacji Sp. z o.
o. w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 2, lub na konto:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/ Strzegom nr
98 1090 2343 0000 0001
3585 0989 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 czerwca 2020 roku.
Za dzień wpłaty wadium
uważa się dzień wpływu
środków na konto OSiR sp.
z o. o. w Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez
uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza
się na poczet czynszu za
najem gruntów, a wadium
wpłacone przez pozostałe

osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia
zamknięcia lub odwołania
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 dokument urzędowy
określający status prawny
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną,
wymagane jest notarialnie
potwierdzone pełnomocnictwo.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania
umowy najmu w terminie do
19.06.2020 r.
Uchylenie się od zawarcia
umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje
przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od
obciążeń na rzecz osób
trzecich.
Grunty przeznaczone do
oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich
zainteresowanych do oglądania w dniu 01 czerwca
2020 roku, w godzinach od
1000 do 1100 Szczegółowe informacje związanych z przetargiem oraz szkic mapy
można uzyskać w Ośrodku
Sportu i Rekreacji Sp. z o.
o., ul. Mickiewicza 2; 58150 Strzegom lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 74
8551696.
W przypadku zaistnienia
ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać
odwołany.

OSiR Sp. z o. o. w Strzegomiu informuje
Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Strzegomiu ogłasza przetarg ustny,
nieograniczony na oddanie
w najem gruntów stanowiących mienie komunalne
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są
grunty:
1. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5,
obr-1, o pow. 33 m2, położonej w Strzegomiu przy ul.
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność:
handlową, gastronomiczną,
rozrywkową, oznaczoną na
szkicu jako nr 1, z możliwością podłączenia energii
elektrycznej 400 V i wody
z podlicznikami (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi
na czas oznaczony tj. od
20 czerwca do 31 sierpnia
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16
czerwca 2020 roku, o godz.
900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38 – sala konferencyjna nr
29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m 2 miesięcznie netto. Do
ustalonej w przetargu stawki
czynszu zostanie doliczony
obowiązujący podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca
będzie obciążony opłatą za:
podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię
elektryczną i dostawę wody
według zużycia.
Minimalna stawka przebicia
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 700 zł.
2. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5,
obr-1, o pow. 25 m2, położonej w Strzegomiu przy ul.
Mickiewicza 2, z przezna-

czeniem pod działalność:
handlową, gastronomiczną,
rozrywkową oznaczoną na
szkicu jako nr 2, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W)
z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi
na czas oznaczony tj. od
20 czerwca do 31 sierpnia
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16
czerwca 2020 roku, o godz.
930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38 – sala konferencyjna nr
29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m 2 miesięcznie netto. Do
ustalonej w przetargu stawki
czynszu zostanie doliczony
obowiązujący podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca
będzie obciążony opłatą za:
podatek od nieruchomości,
wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 500 zł.
3. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5,
obr-1, o pow. 12 m2, położonej w Strzegomiu przy ul.
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność:
handlową, gastronomiczną,
rozrywkową oznaczoną na
szkicu jako nr 3, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W)
z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi
na czas oznaczony tj. od
20 czerwca do 31 sierpnia
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16
czerwca 2020 roku, o godz.

10 00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m 2 miesięcznie netto. Do
ustalonej w przetargu stawki
czynszu zostanie doliczony
obowiązujący podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca
będzie obciążony opłatą za:
podatek od nieruchomości,
wywóz odpadów komunalnych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.
4. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5,
obr-1, o pow. 12 m2, położonej w Strzegomiu przy ul.
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność:
handlową, gastronomiczną,
rozrywkową oznaczoną na
szkicu jako nr 4, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do 3000W)
z podlicznikiem (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc) .
Oddanie w najem nastąpi
na czas oznaczony tj. od
20 czerwca do 31 sierpnia
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16
czerwca 2020 roku, o godz.
10 30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m 2 miesięcznie netto. Do
ustalonej w przetargu stawki
czynszu zostanie doliczony
obowiązujący podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca
będzie obciążony opłatą za:
podatek od nieruchomości,
wywóz odpadów komunal-

nych, opłatą za energię elektryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 300 zł.
5. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5,
obr-1, o pow. 2 m2, położonej w Strzegomiu przy ul.
Mickiewicza 2, z przeznaczeniem pod działalność:
handlową, gastronomiczną,
rozrywkową oznaczoną na
szkicu jako nr 5, z możliwością podłączenia energii elektrycznej 230V (do
1200W), opłata ryczałtowa
naliczana od zdeklarowanej
mocy urządzeń odbiorczych
i cen energii elektrycznej
w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi
na czas oznaczony tj. od
20 czerwca do 31 sierpnia
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16
czerwca 2020 roku, o godz.
1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38 – sala konferencyjna nr
29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m 2 miesięcznie netto. Do
ustalonej w przetargu stawki
czynszu zostanie doliczony
obowiązujący podatek VAT.
Oprócz czynszu najemca
będzie obciążony opłatą
za: podatek od nieruchomości, wywóz odpadów
komunalnych, opłatą za
energię elektryczną według
zadeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych.
Minimalna stawka przebicia
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki wynosi – 40 zł.
6. część działki niezabudowanej nr 630/3, AM-5,
obr-1, o pow. 6 m2, położonej w Strzegomiu przy ul.
Mickiewicza 2, z przezna-
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Strzegom wiosną jest piękny!

Wiosna w pełni! W wielu miejscach naszego miasta na przestrzeni kilku tygodni pojawiły się piękne i kolorowe nasadzenia krzewów i roślin, które niewątpliwie
dodają uroku i są doskonałym uzupełnieniem naszego najbliższego otoczenia. Na zdjęciach okolice tak popularnej ostatnio estakady kolejowej. Prawda, że
wszystko pięknie się ze sobą komponuje?!

