
Apel burmistrzA strzegomiA
do mieszkAńców

Szanowni Państwo!
W  ostatnich dniach jeden temat zdominował nasze życie, rozmowy, zacho-
wania. Jest to trudny czas, w którym bardzo dużo zależy od nas samych. Za-
pewniam Państwa, że mam stały kontakt z  dyrektorem Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Świdnicy, z którym konsultuję wszystkie zgłoszenia, które 
otrzymuję od Państwa.

Bardzo dużo zależy od nas samych. Proszę, abyście Państwo przestrzegali ogól-
nodostępnych informacji o zachowaniu podstawowych zasad higieny, ograni-
czeniu kontaktów, spotkań, które nie są konieczne oraz o szczególne zwrócenie 
uwagi na osoby przyjeżdżające do Was z miejsc, gdzie zachorowania na koro-
nawirusa występują już na dużą skalę. 

W związku z zawieszeniem zajęć na naszych uczelniach, wróci do domu wie-
lu członków naszych rodzin z różnych miast. Proszę młodzież o ograniczenie 
spotkań przez okres minimum dwóch tygodni i  obserwację swojego stanu 
zdrowia. W przypadku podejrzenia o możliwości zarażenia się koronawirusem, 
proszę o kontakt ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy pod nr tel. 
74 852 05 35 lub 691 730 274.

Bardzo proszę o to, aby również w przypadku jakichkolwiek podejrzeń o zacho-
rowaniu na koronawirusa nie udawać się do przychodni zdrowia. Nie witajmy się 
uściskiem dłoni, lecz kiwnięciem głowy. Nie wstydźmy się, jeśli mamy jakiekol-
wiek podejrzenie zakażenia koronawirusem lub podejrzenie, że osoba przeby-
wająca w naszym otoczeniu może być zakażona. 

od czwartku 12 marca zamknąłem dostępność usług w obiektach sporto-
wych osir: krytej pływalni „delfinek” i hali sportowej, kulturalnych: biblio-
teki publicznej miasta i gminy strzegom, strzegomskiego centrum kultu-
ry, w tym kina, cAs „karmel” i świetlic wiejskich oraz w warsztacie terapii 
zajęciowej i dziennym domu pobytu „senior – wigor” w strzegomiu. proszę 
szczególnie szanownych seniorów o ograniczenie kontaktów towarzyskich.

 Zbigniew Suchyta 
Burmistrz Strzegomia
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Gmina Strzegom znalazła się w gronie finalistów konkursu 
„Innowacyjny Samorząd”. Kapituła konkursu oceniała projekty re-
alizowane przez samorządy, które mają znaczący wpływ na jakość 
życia mieszkańców. W przypadku gminy Strzegom pozytywnie 
oceniono takie przedsięwzięcia jak: budowę budynku Przedszkola 
nr 1, rewitalizację Grabiny i Starego Miasta wraz z renowacją 
murów obronnych oraz realizację projektu „Szlak Kamienia”.

W okresie od 6 grudnia 2019 r. 
do 29 lutego 2020 r. strzegom-
skie lodowisko „Biały Orlik” 
odwiedziło blisko 12 tys. osób. 
Jak mówi Paweł Mosór, pre-
zes spółki OSiR w  Strzego-
miu, lodowisko cieszyło się du-
żym zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży i stanowiło 
jedną z największych atrakcji 
w  gminie Strzegom w  tym 
okresie. Zapraszamy do ko-
rzystania z obiektu w trakcie 
kolejnego sezonu!

28 lutego br. odbyła się próba organizacyjna dla nowej grupy 
ZF „Kostrzanie”. Wszystko w ramach projektu pod nazwą 
„Kostrzanie reaktywacja”, który jest działaniem polegającym na 
kultywowaniu lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji oraz 
aktywizacji młodego pokolenia mieszkańców gminy Strzegom 
poprzez realizację działań artystycznych o znaczeniu symbolicz-
nym z dziedzin kultury ludowej.Innowacyjny samorząd

Nabór do „Kostrzan”

fot. PAP

Tłok na 
lodowisku

Pomysłodawczynią gali była wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Strzegomiu – Monika Kozłowska

Do niebywałego wydarzenia 
sportowego doszło 6 marca 
br. w Strzegomskim Centrum 
Kultury. W  tym dniu władze 
naszego miasta uhonorowały 
i  nagrodziły strzegomskich 
mistrzów świata z  2019 r.: 
Małgorzatę Ostrowską (siło-
wanie na rękę), Patryka Wal-
czuka (kulturystyka) i Kacpra 
Rutkę (taniec towarzyski).

„Gala Strzegomskich Mi-
strzów Świata” to bezprece-
densowe wydarzenie, które nie 
miało swojego odpowiednika 
w przeszłości. Pomysłodawczy-
nią gali była wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej w Strze-
gomiu – Monika Kozłowska. 

Zorganizowali ją burmistrz 
Strzegomia i  Strzegomskie 
Centrum Kultury.

– Jesteśmy niezwykle dumni 
z  osiągnięć Małgosi, Patryka 
i  Kacpra. To wielka sprawa 
dla naszego małego miasta 
i  znakomita promocja Ziemi 
Strzegomskiej. Dziękujemy za 
chwile wzruszenia i  za to, że 
inspirujecie młode pokolenie. 
Swoim przykładem pokazuje-
cie, że dzięki talentowi i  cięż-
kiej, mozolnej pracy można 
osiągnąć aż tak znaczące suk-
cesy – podkreślał burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta.

W  nagrodę włodarz gminy 
nadał tytuły „Zasłużony dla 
Ziemi Strzegomskiej” Małgo-

rzacie Ostrowskiej i  Patry-
kowi Walczukowi, zaś Kacper 
Rutka otrzymał tytuł „Mło-
dy Aktywny Strzegomianin”. 
Mistrzowie świata otrzymali 
ponadto nagrody finansowe.

Uczestnicy gali mieli okazję 
wysłuchać ciekawych rozmów 
z  naszymi bohaterami i  obej-
rzeć filmiki przybliżające ich 
życiorysy. Atrakcją były pokazy 
siłowania się na rękę, tańca 
i kulturystyki plażowej, w któ-
rych wzięła udział publiczność. 
Piątkową imprezę zakończył 
występ muzyczny Justyny Si-
tarek, zdobywczyni II miejsca 
w tegorocznej edycji konkursu 
„The Voice of Strzegom”.

tW

Gala
Mistrzów

Mistrzowie świata ze Strzegomia byli 
stypendystami burmistrza Strzegomia

zmiAnA zAsAd przyjęć mieszkAńców
w sprAwie skArg i wniosków

W związku z pojawieniem się w Europie SARS – CoV – 2 (koronawirus) i możliwością 
zarażenia się wirusem, informujemy o zmianie zasad przyjęć mieszkańców w sprawie 
skarg i wniosków. Burmistrz Strzegomia oraz zastępca burmistrza będą udzielali in-
formacji wyłącznie telefonicznie, w każdy wtorek od godziny 11:30 do 16:00, pod nr 
tel.: burmistrz Zbigniew Suchyta – 74 8 560 500, z-ca burmistrza Wiesław Witkowski 
74 8 560 599. Można się kontaktować również drogą e-mailową: strzegom@strzegom.pl
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Kolejne małżeństwo obcho-
dziło jubileusz 50-lecia swo-
jego pożycia w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w  Strzegomiu. 
Tym razem chodzi o państwa 
Teresę i  Mariana Skalików 
ze Strzegomia. Uroczystość 
z udziałem władz miasta: bur-
mistrza – Zbigniewa Suchy-
ty i  przewodniczącego Rady 
Miejskiej – Tomasza Marcza-
ka odbyła się 29 lutego br.

Pani Teresa to rodowita 
strzegomianka. Naukę rozpo-
częła w Szkole Podstawowej nr 
3 na Grabach, a kontynuowała 
w  nowo powstałym Liceum 
Ogólnokształcącym, które 
ukończyła jako jedna z pierw-
szych absolwentów w  1965 r. 
Pracę zawodową rozpoczę-
ła w  Strzegomskich Zakła-
dach Kamienia Budowlanego 

GRANIT, a po 22 latach doj-
rzała do zmian i aż do emerytury 
pracowała z Banku Zachodnim 
w Strzegomiu.

Pan Marian urodził  s ię 
w Bystrzycy Górnej, ale czuje 
się strzegomianinem, ponie-
waż zamieszkał tu z  mamą, 
mając zaledwie kilka miesię-
cy. W  Strzegomiu ukończył 
szkołę podstawową i  zawo-
dową, a  potem Technikum 
Mechaniczne.  Większość 
kariery zawodowej przepra-
cował jako kierowca w  kilku 
strzegomskich zakładach. Po 
odbyciu służby wojskowej 
w  Kołobrzegu trafił do pracy 
w  „Granicie” i  tu na zabawie 
barbórkowej 4 grudnia 1968 
r. poznał przyszłą żonę, z którą 
4 października 1969 r. zawarł 
związek małżeński.

red

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Jubilaci doczekali się dwóch córek oraz czwórki wnuków: Patryka, Patrycji, Mateusza i Sebastiana. Jaki jest ich przepis na szczęśliwe życie razem?

Złote Gody państwa Skalików

Jubilaci doczekali się dwóch córek oraz czwórki wnuków: Patryka, 
Patrycji, Mateusza i Sebastiana. Czas na emeryturze wypełniają naszym 
jubilatom wnuki, spotkania rodzinne, z przyjaciółmi, spacery, wycieczki, 
dobre książki, ciekawe filmy oraz sprawozdania sportowe, szczególnie 
siatkówka i skoki narciarskie. I to jest ich przepis na szczęście…

Terapia zajęciowa
u naszych seniorów
W  strzegomskim Dziennym 
Domu Pobytu „Senior–Wi-
gor” odbywają się ćwiczenia 
z  terapii zajęciowej. Jak pod-
kreśla kierownik Anna Jarosiń-
ska, odgrywają one kluczową 
rolę w życiu każdego seniora.

Terapia zajęciowa to forma le-
czenia usprawniającego. Polega 
na aktywizacji poprzez uczest-
nictwo w zajęciach o charakte-
rze artystycznym, ruchowym 
i integracyjnym. Opiera się na 
rozwoju pasji i  zainteresowań. 
Celem terapii jest usprawnianie 

sfery manualnej, koordynacja 
wzrokowo-ruchowa oraz kon-
centracja uwagi. Pozwala na 
swobodę twórczości, stanowi 
bezpieczny sposób wyrażania 
tego, co jest trudne do opisania 
słowami. Daje satysfakcję z wy-
konywanej pracy.

- W ostatnim czasie podzie-
liliśmy terapię na zadania dla 
mężczyzn i  kobiet. Panowie 
bardzo dobrze poczuli się w roli 
głów naszego domu. Wkrętarka, 
młotek, brzeszczot pozwoliły na 
przejęcie sterów – podsumowu-
je Anna Jarosińska.

Okiem miejskiego
monitoringu

8 lutego br. na skrzyżowaniu 
ulic Dolna – Wałbrzyska kie-
rujący pojazdem osobowym 
uderzył w słupek ze znakami 
drogowymi, a następnie od-
jechał z  miejsca zdarzenia. 
Sytuację tę zarejestrowała 
kamera monitoringu miej-
skiego, którą wykorzystała 
strzegomska policja.

***8 lutego br. w Rynku cofający 
pojazd kierowca uszkodził 
inny pojazd zaparkowany na 
parkingu. Zapis z  monito-
ringu został zabezpieczony 
dla policji.

***10 lutego br. w Rynku kie-
rujący ciągnikiem siodłowym 
z naczepą nie zastosował się 
do znaku zakazu, który jest 
umiejscowiony przy ulicy 
Świdnickiej zabraniający 
poruszania się tą ulicą po-
jazdom powyżej rzeczywistej 
masie całkowitej ponad 3,5 t. 
Interweniował patrol policji.

***
14 lutego br. osoba zgłosiła na 
Policję, że zaparkowała swój 

pojazd w Rynku w godzinach 
wieczornych, a  następnego 
dnia stwierdziła, że do pojazdu 
została wlana ciecz o nieprzy-
jemnej woni. Po sprawdzeniu 
zapisu monitoringu od mo-
mentu zaparkowania pojazdu 
aż do jego odjechania nie 
stwierdzono, aby ktokolwiek 
zbliżył się do tego samochodu. 
Ciecz prawdopodobnie zosta-
ła wlana do pojazdu w innym 
miejscu i czasie.

***17 lutego br. na alejce na 
wysokości placu zabaw ul. 
Czerwonego Krzyża dwaj 
mężczyźni prawdopodobnie 
będąc pod wpływem alkoholu 
lub innego środka, zaczepiali 
ludzi przechodzących tą alej-
ka. Na miejscu interweniował 
patrol policji.

***18 lutego br. na terenie Ba-
zyliki Mniejszej w Strzego-
miu w jednym z pomieszczeń 
doszło do rozbicia szyby. 
Na polecenie policji zapis 
z monitoringu został zabez-
pieczony.
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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 

• uroczyste spotkanie 
z żołnierzami byłego 
14. pułku radioliniowo- 
kablowego w strzegomiu

• bieg „tropem wilczym”

• dirt-park już otwarty

• gala strzegomskich 
mistrzów świata

marzec 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

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

15.03 – 21.03 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

22.03 – 28.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

Masz wpływ na budżet!
Duża część podatku dochodo-

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

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

Nowości w TV Strzegom

Telewizję Internetową Strzegom moż-
na oglądać za pośrednictwem serwisu 

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

nowy numer
47 875 5432

do Komisariatu
Policji w Strzegomiu  

Poprzedni numer
660 774 167

jest nieaktualny.

Zrzeszeni mogą liczyć na pomoc w zakresie m.in. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Zostań członkiem koła niewidomych
Drogi miesz-
kańcu!  Jeśli 

m a s z  w a d ę 
wzroku i  posiadasz 

grupę inwalidzką o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności z narządu 
wzroku, to zgłoś się do nas 
i zostań członkiem Polskiego 
Związku Niewidomych Koło 
w Strzegomiu.

Naszym członkom pomaga-
my w zakupie sprzętu rehabi-
litacyjno-pomocowo-optycz-

nego takiego jak: zegarki mó-
wione, lupy powiększające, 
termometry mówione, czujni-
ki cieczy, minutniki mówione, 
białe laski, nawlekacze do 
igieł itp.

Dla naszych członków orga-
nizujemy imprezy integracyjne 
i  kulturalne, a  także wyjazdy 
szkoleniowe nad morze oraz 
służymy pomocą informacyjną 
i doradczą.

Pomagamy osobom niewi-
domym i słabowidzącym w za-
łatwieniu wyjazdu na turnus 

szkoleniowo-rehabilitacyjny, 
który jest kluczowy w  nauce 
pisma brajla i  innych technik 
komunikacji międzyludzkich 
oraz w nauce orientacji prze-
strzennej w  terenie z  białą 
laską i  czynnościach życia 
codziennego.

Czekamy na ciebie w Cen-
trum Aktywności Społecz-
nej „Karmel” w  Strzegomiu, 
ul. Kościuszki 2 pokój 120, 
w  każdy wtorek i  czwartek 
od godz. 10:00 do godz. 12:00.

Uprzejmie informujemy, że 
od marca br. w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Strzegomiu 
można płacić kartą płatniczą 
za wydanie dokumentów wy-
magających opłaty skarbowej.

Dotychczas zapłacić można tu było tylko gotówką. Teraz, dla wygody mieszkańców, to się zmieniło

Nowość w
Urzędzie
Stanu
Cywilnego

Radni nadali imiona naszym dwóm przedszkolom: Publicznemu Przedszkolu nr 3 – „Zielony zakątek”, a Publicznemu Przedszkolu nr 4 – „Pszczółka Maja”

Kolejna w  tym roku kalen-
darzowym sesja Rady Miej-
skiej w Strzegomiu odbyła się 
4 marca br. w  sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Nad czym ob-
radowano?

Radni tradycyjnie podjęli 
uchwały w sprawie zmian wie-
loletniej prognozy finansowej 
gminy Strzegom na lata 2020 
– 2030 oraz zmian budżetu na 
rok 2020. Radni przeznaczyli 
kwotę 11 tys. zł na promocję 
gminy Strzegom i  organiza-
cję „Gali Strzegomskich Mi-
strzów Świata”. Zwiększono 
dofinansowanie – o  45 tys. 
zł – w  związku z  zakupem 
samochodu w  wersji oznako-
wanej dla Komisariatu Policji 
w Strzegomiu (z 60 tys. zł do 
105 tys. zł). Dodano kwotę 19 
tys. zł na wymianę instalacji 
elektrycznej w OSP Strzegom. 
Z  kolei na zakup kosiarki do 

obsługi terenu zielonego przy 
ul. Dolnej oraz innych terenów 
gminnych przekazano kwotę 
11,35 tys. zł. Dołożono również 
kwotę 20 tys. zł z przeznacze-
niem na zakup sceny w parku 
w Rogoźnicy. Blisko 25 tys. zł 
przekazano na dokumenta-
cję projektowo-kosztorysową 
dot. budowy wiat we wsiach: 

Żelazów, Goczałków Górny, 
Morawa i Granica.

Przegłosowano wprowadze-
nie nowej górnej stawki za 
usługi w  zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych 
i  transportu nieczystości cie-
kłych z terenu gminy Strzegom 
w  wysokości 45 zł/m3 brutto 
oraz nowe stawki opłat za 

usługi odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nie-
ruchomości, którzy nie są obo-
wiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy 
w wysokości: 136 zł/m3 brut-
to, gdy odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny i 185 zł/m3 brutto, 

gdy odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny.

Radni nadali imiona naszym 
dwóm przedszkolom: Publicz-
nemu Przedszkolu nr 3 – „Zie-
lony zakątek”, a  Publicznemu 
Przedszkolu nr 4 – „Pszczółka 
Maja”.

W  celu wykonania zadań 
własnych gminy Strzegom 
w zakresie zapewnienia wspar-
cia seniorom poprzez umoż-
liwienie korzystania z  oferty 
opiekuńczej, aktywizującej, 
edukacyjnej, kulturalnej, re-
kreacyjnej oraz prozdrowotnej 
tworzy się ośrodek wsparcia 
pod nazwą Klub SENIOR+ 
w  formie klubu samopomocy 
z siedzibą w Jaroszowie. red

Obradowali nasi radni Inne podjęte uchwały:
•	 zmieniająca uchwałę Nr 57/03 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 26czerwca 2003 r. 
w sprawie zasad gospoda-
rowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność 
gminy Strzegom;

•	w sprawie	przystąpienia	
do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie 3 oraz 
w obrębie 5 miasta Strzegom;

•	 w sprawie	organizacji	wspólnej	
obsługi administracyjnej 
i finansowej jednostek orga-
nizacyjnych zaliczonych do 
sektora finansów publicznych, 
dla których organem prowa-
dzącym jest gmina Strzegom;

•	w sprawie	przyjęcia	„Progra-
mu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Strzegom 
w 2020 roku”;

•	w sprawie	upoważnienia	
burmistrza Strzegomia do 
ustalenia cen i opłat za usługi 
cmentarne.
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- Chciałbym serdecznie podziękować naszym władzom za wykazanie zainteresowania żołnierzami byłego pułku - podkreślał płk Adam Duś, były dowódca

Spotkanie po latach
Władze samorządowe Strze-

gomia 28 lutego br. spotkały 
się z żołnierzami zawodowymi 
byłego 14. Strzegomskiego 
Pułku Radioliniowo-Kablo-
wego. Inicjatorem tego szcze-
gólnego wydarzenia, w  któ-
rym wzięło udział ponad 50 
wojskowych, był radny Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu – 
Robert Chyłek, były żołnierz 
14. SPRLK.

Spotkanie było świetną oka-
zją do świętowania 25. rocznicy 
wręczenia sztandaru tej jed-
nostce, zaproszenia żołnierzy 

do udziału w  uroczystościach 
Święta Narodowego Trzecie-
go Maja oraz podzielenia się 
wspomnieniami i  ciekawymi 
wydarzeniami z  czasów służ-
by. Swoistą niespodzianką dla 
uczestników było odtworzenie 
fragmentu nagrania wideo 
z 1995 r. ukazującego wręcze-
nie sztandaru strzegomskiemu 
pułkowi na strzegomskim 
Rynku. 

– Chciałbym serdecznie po-
dziękować naszym władzom 
za wykazanie zainteresowania 
żołnierzami byłego pułku. To 
ważny gest w naszym kierunku 

świadczący o pamięci i szacun-
ku.Dodam, że w trakcie spotka-
nia uczciliśmy symboliczną mi-
nutą ciszy tych kolegów, których 
już z nami nie ma – podkreślał 
płk Adam Duś, były dowódca. 

– Dowodziłem jednostką 
przez 10 lat. Miałem świetną 
kadrę i  dzięki zdobytemu do-
świadczeniu w  strzegomskim 
pułku mogłem później przejść 
na wyższe stanowiska w Legni-
cy i Wałbrzychu. Zakończyłem 
karierę wojskową w dyspozycji 
ministra obrony narodowej – 
wspominał z kolei dowódca płk 
Zbigniew Kręcioch.

Przypomnijmy, pułk  powstał  
1972 r. na bazie Podoficerskiej 
Szkoły  Specjalistów  Łączności 
i   Batalionu Radiolinii. Jego 
rozformowanie nastąpiło 31 
grudnia 2001 r. tW

W  lutym 1995 r. odbyła się 
uroczystość wręczenia sztan-
daru strzegomskiemu pułko-
wi. W  imieniu prezydenta RP 
sztandar wręczył minister hen-
ryk Goryszewski – szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego. 
Sztandar poświęcił bp polowy 
WP – gen. dyw. Sławoj Leszek 
Głódź. Od tego dnia sztandar 
14. SPRLK towarzyszył żołnie-
rzom podczas służby, szkolenia 
i  uroczystości. Był najbardziej 
wymiernym wyznacznikiem 
asymilacji wojska ze społeczeń-
stwem Strzegomia.

Startujący mieli do pokonania 1963 m, na pamiątkę daty śmierci ostatniego partyzanta Józefa Franczaka ps. „Laluś”, który poległ w 1963 roku

Pobiegli „Tropem Wilczym”
150 osób – co jest dotychcza-

sowym rekordem - pobiegło 
w tegorocznym Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tro-
pem Wilczym”, który odbył 
się w  niedzielę, 1 marca br. 
na terenie parku miejskiego 
w Strzegomiu.

Wśród uczestników biegu dużo 
było młodzieży i dzieci, które po-

biegły wraz ze swoimi rodzicami. 
Na mecie na startujących czekały 
pamiątkowe medale i  ciepły po-
siłek.

Przed biegiem pod pomnikiem 
upamiętniającym Żołnierzy Wy-
klętych odbyła się część patrio-
tyczna, podczas której odśpiewano 
hymn państwowy, złożono pod 
pomnikiem wieńce i  kwiaty oraz 
zapalono znicze. Prowadzący uro-

czystość podharcmistrz ZHR 
Strzegom – Grzegorz Pidanty 
odczytał okolicznościowy list od 
prezydenta RP, zaś burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Suchyta 
przypomniał życiorys rotmistrza 
Witolda Pileckiego.

Głównym organizatorem strze-
gomskiego biegu był Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej 
– Strzegomski Szczep Drużyn 

Harcerskich im. Orląt 
Lwowskich.Ideą biegu 
było oddanie hoł-
du żołnierzom 
polskiego pod-
ziemia anty-
k o m u n i -
stycznego 
i   antyso-
w i e c k i e -
go. red
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

POMÓż SPRZąTać CMENTaRZ Na UKRaINIE!
Władze samorządowe Strzegomia zwracają się z prośbą do pełnoletnich mieszkańców gminy Strzegom o pomoc w sprzątaniu cmentarza 

na Ukrainie. Wyjazd do naszych wschodnich sąsiadów odbędzie się w dniach 4 – 14 lipca br.

Osoby chętne do wyjazdu na Ukrainę w tych dniach proszone są o kontakt telefoniczny 74 8560 523, 74 8560 525 i 74 8560 588 
lub wizytę w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (II piętro, pokój nr 31).

Dorota: Dzień dobry panie 
burmistrzu, proszę dać nadzie-
ję mieszkańcom Strzegomia, 
że dołoży pan wszelkich starań, 
aby poruszyć temat skomuni-
kowania Strzegomia linią ko-
lejową z miastem Wrocław. Na 
chwilę obecną mieszkańcy nie 
mają szans na dojazd do Wro-
cławia w godzinach porannych 
(są zupełnie bez szans, aby być 
na miejscu o  godzinie 7.00). 
Brakuje bezpośrednich połą-
czeń w  godzinach wczesno-
rannych. Poza tym jako miasto 
jesteśmy zupełnie odcięci od 
kolei, która przecież jest jed-
nym z najbardziej ekologiczny 
środków transportu. Mamy 
XXI wiek, a my jako miasto je-
steśmy daleko w tyle na pozycji 
straconej. Dlaczego?

Będę miał w  tym tygodniu 
spotkanie z  dyrektorem PKP 
we Wrocławiu i  poruszę ten 
temat. Mam też taką propozy-
cję. Spotkajmy się z  osobami, 
którym potrzebne jest takie 
połączenie. Może to być nawet 
w sobotę, żebyście państwo mo-
gli przyjść. Przegadamy temat. 

Mam pewien pomysł. Proszę 
o propozycję kiedy.

Filip: Dzień dobry, chcę za-
montować na swoim domu in-
stalację fotowoltaiczną. Czy na 
tego typu inwestycje są w gmi-
nie jakieś dotacje poza rządo-
wym programem Mój Prąd?

Nie mamy żadnych dotacji na 
instalacje fotowoltaiczne.

Zosia: Witam serdecznie pana 
burmistrza. Zwracam się do 
pana z  prośbą o  interwencję 
w  sprawie podwórka Rynek 
44-48, za Urzędem Miejskim. 
Chodzi mi o to że jest tam znak 
(zakaz ruchu w  obu kierun-
kach) i adnotacja - nie dotyczy 
mieszkańców. Po podwyżkach 
za postój w mieście nie jeste-
śmy w  stanie postawić tam 
swoich samochodów, ponie-
waż stawiają tam auta ludzie, 
którzy unikają opłat za par-
kowanie. Policja nie reaguje 
na nasze zgłoszenia, ponieważ 
teren należy do Urzędu Miej-
skiego, więc dlatego moja 
prośba, żeby pan mógł jakoś 
na to zareagować.

Był u mnie w tej sprawie miesz-
kaniec jednego z  budynków 
przylegających do tego po-
dwórka. Informuję, że nie ma 
możliwości kontroli, kto tam 
parkuje.
Maria: Panie burmistrzu! 
Pięknie wygląda strzegomska 
starówka przy ulicy Świdnic-
kiej. Wymontowany wiadukt, 

mury obronne, baszta, skwer 
z  kolorową fontanną. Teren 
ten stanowi piękną wizytówkę 
Strzegomia. Estetykę tego 
miejsca psuje jedynie stojąca 
zdewastowana komórka. Czy 
może pan coś w  tej sprawie 
zrobić?

Komórka została jako magazyn 
dla osoby niepełnosprawnej. 
Uspokajam – będzie wyre-
montowana. W chwili obecnej 
jesteśmy na etapie sprzedaży tej 
nieruchomości. Mam deklarację 
firmy, która wykonywała rewi-
talizację, że wykona ten remont. 
Obiekt będzie wyglądał jak 
przylegający garaż.

Mieszkanka: Witam. Czy 
będzie wyremontowana dru-
ga strona chodnika przy ul. 
Chopina?

Tak, będzie remontowana dru-
ga strona chodnika przy ul. 
Chopina.

Mieczysław: Witam pana bur-
mistrza. Jak długo jeszcze nie 
będzie działało oświetlenie na 
ul. Świebodzkiej i Olszańskiej 
w  Stanowicach? Miałbym 
prośbę, aby to uruchomić, bo 
po okolicy grasują złodzieje. 
Myślę, że brakiem światła na 
ulicy to się im bardziej pomaga 
w kradzieży. Czekam na szyb-
ką interwencję w  tej sprawie. 
Z góry dziękuję.

Sprawa została zgłoszona do 
firmy Tauron, która prowadzi 

w gminie Strzegom usługę kon-
serwacji oświetlenia ulicznego. 
Przypadki braku oświetlenia, 
wymiany żarówek, awarii oświe-
tlenia proszę zgłaszać do Wy-
działu Gospodarki komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi – nr 
telefonu 74 85 60 532.

Strzegomianin: Witam, py-
tanie moje dotyczy wstępnej 
deklaracji udziału w  pro-
jekcie – poprawa stanu po-
wietrza w Aglomeracji Wał-
brz yskiej. Dokumenty te 
zbierane były w roku 2019 do 
15 lutego. Czy może udzielić 
pan więcej informacji na 
temat tego projektu, czy bę-
dzie on realizowany? Minął 
rok i  w  Urzędzie Miejskim 
niestety nie można uzyskać 
jednoznacznej informacji na 
ten temat. Osoby wymienia-
jące piece kaflowe na tamten 
czas mogły złożyć tylko tę 
deklarację, nie obejmowała 
ich możliwość złożenia de-
klaracji w ramach programu 
priorytetowego „Ogranicze-
nie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskie-
go”. Oczywiście wiem, że nie 
można składać obydwu tych 
deklaracji na raz, tylko wtedy 
w  urzędzie poinformowano 
mnie, że jeśli chcę skorzystać 
z  dofinansowania, to na tą 
chwilę dostępna jest tylko ta 
– Aglomeracja Wałbrzyska. 
W obecnej sytuacji jeśli oka-
że się, że projekt Aglomeracji 
Wałbrzyskiej nie dojdzie do 
skutku, co można zrobić, aby 

skorzystać z  dofinansowa-
nia? Pozdrawiam.

Projekt Aglomeracji Wałbrzy-
skiej otrzymał dofinansowanie. 
Nabór wniosków planowany 
jest od kwietnia br., co jeszcze 
może ulec zmianie. Mieszkańcy 
o  naborze wniosków zostaną 
poinformowani. W przypadku 
braku otrzymania dofinanso-
wania z  projektu Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, można wystąpić 
o  dofinansowanie do gminy 
Strzegom w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolno-
śląskiego”.

Anna: Panie burmistrzu! Bar-
dzo się cieszę, że Strzegom 
tak pięknie wygląda, jednak 
poza nim są inne miejscowości 
w gminie, w których komplet-
nie nic sie nie zmienia. Chodzi 
mi o  Goczałków. Mieszkam 
tam od 5 lat, a  w  tym czasie 
nic tam nie było zrobione. 
Chodnikiem nie da sie przejść 
z wózkiem, droga dziurawa, że 
strach autem jechać. Miejsce 
odjazdu szynobusa – nie nazwę 
tego stacją PKP – po deszczu 
wygląda okropnie, nie wspo-
mnę już o  błocie, w  którym 
pasażerowie mają stać. Posta-
wianie przystanku to chyba nie 
jest milionowy koszt?! Place 
zabaw tylko postawione, bo już 
o  opróżnianiu koszy, ścięciu 
trawy i  naprawie zjeżdżalni 
nikt nie pamięta… A, i jeszcze 
park (jeśli tak ten las można na-
zwać) – brud, trawa po kolana. 

Naprawdę jestem w  stanie 
mnóstwo zrozumieć, ale skoro 
obywatele pana wybrali, to dla-
tego, że liczyli na jakieś zmiany, 
nie tylko w Strzegomiu. Liczę, 
że ktoś się zainteresuje naszą 
wsią i  sukcesywnie będą wy-
konywane prace polepszające 
nasze życie.

Pani Aniu! Ja mam inne zda-
nie. Wymienię: kanalizacja, 
budowa sali gimnastycznej 
dla szkoły i mieszkańców, dwa 
place zabaw, wyremontowana 
super świetlica, wyremontowa-
ne budynki szkolne, biblioteka, 
pomoc finansowa przy remon-
cie kościoła, wyremontowane 
wszystkie drogi na Osiedlu. 
Aktualnie przygotowywany jest 
projekt na remont drogi – ul. 
Parkowa. Pisze pani o  dziu-
rach – chciałbym powiedzieć, 
że są, ale na drogach powia-
towych. Wiem, bo jeżdżę do 
Niedaszowa czy Goczałkowa 
Górnego. Przystanek PKP też 
nie jest nasz. Nie wolno gminie 
na terenie PKP wykonywać 
żadnych prac. Wielokrotnie 
na prośbę sołtysa i  radnego – 
Krzysztofa Grondowskiego 
prosiliśmy o  ustawienie wiaty 
na przystanku PKP. W  ostat-
niej korespondencji otrzyma-
liśmy informację, że zostanie 
ustawiona wiata z  demontażu 
w Kamieńcu. Oczywiście pani 
uwagi przekażę PKP i staroście 
świdnickiemu. Zwrócę także 
uwagę na konieczność opróż-
niania koszy na placach zabaw 
przez naszą firmę.
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Na wyposażenie placu zabaw składają się m.in. dwa drewniane domki

6 marca 2020 r. to data uro-
czystego otwarcia placu zabaw 
przy Al. Wojska Polskiego 
16 w  Strzegomiu. Fundato-
rem tego projektu jest firma 
„PEPCO”, zaś beneficjentem 
Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu.

Na jego wyposażenie skła-
dają się dwa drewniane domki 
ze ścianami wspinaczkowymi, 
pomostem, kratownicą, liną 
oraz huśtawkami. Koszt bu-
dowy placu zabaw wyniósł 
10 tys. zł. Przeznaczony jest dla 
dzieci młodszych i  starszych. 
Wdzięczni rodzice przygotowali 
dekorację placu. W uroczystości 
otwarcia i  przecięcia wstęgi 
wzięła udział kierownik Edyta 
Szczepanowska wraz z  Kata-
rzyną Pietruszką, pracownicą 
sklepu „PEPCO” w Strzegomiu. 
Obie panie otrzymały symbo-
liczne serduszka z podziękowa-
niami, wykonane przez uczniów, 
a Rada Rodziców ufundowała 
bukiet kwiatów.

– To niezwykłe, że panie 
pracujące w tym sklepie znaj-

dują czas nie tylko na pracę 
i obowiązki rodzinne, ale także 
na pomaganie tym, którzy tej 
pomocy i wsparcia potrzebują. 
To dzięki ich pomysłowości, 
otwartym sercom i wrażliwo-
ści opracowany i zrealizowany 
został kolejny już projekt 

służący dzieciom i młodzieży 
specjalnej troski. Poprzednie 
projekty to: zakup tablicy 
multimedialnej, dofinanso-
wanie wycieczek szkolnych 
do Karpacza i  okolic oraz 
liczne darowizny w  postaci 
zabawek, odzieży i  sprzętu 

AGD. Wszystkie te miłe 
chwile zostały uwiecznione 
w okolicznościowym albumie 
w postaci portfolio. Dziękuje-
my z całego serca – zaznacza 
dyrektor placówki Małgorza-
ta Zaremba.

red

Nowy plac
Otwarto trzecie 
okienko kasowe

W  okresie zwiększonej 
liczby transakcji w  kasie 
w związku ze zbliżającym się 
terminem płatności pierw-
szej raty podatków – do 15 
marca 2020 r. - w Urzędzie 
Miejskim w  Strzegomiu 
otwar te zostało trzecie 
okienko kasowe w  pokoju 
nr 13.

Jest to kasa rezerwowa, 
która będzie otwierana w ra-

zie potrzeby. Oprócz tego 
okienka kasowego funkcjo-
nują jeszcze dwa okienka 
w  pokoju nr 11, które są 
czynne przez cały rok. We 
wszystkich kasach można do-
konywać płatności zarówno 
gotówką, jak i kartą płatniczą. 
Mamy nadzieję, że otwarcie 
trzeciego okienka kasowego 
zmniejszy oczekiwanie w ko-
lejce klientów. Serdecznie 
zapraszamy.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o  gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z  2020 r. poz. 65) in-
formuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiących wła-
sność gminy Strzegom przezna-
czonych do sprzedaży zgodnie 
z  Zarządzeniem Nr 83/B/2020, 
Nr 84/B/2020, Nr 85/B/2020, 
Nr 86/B/2020,  Nr 87/B/2020, 
Nr 88/B/2020 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 9 marca 2020 r.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z  dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 65) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu, 
Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do oddania 
w  użyczenie zgodnie z  Za-
rządzeniem Nr: 89/B/2020, 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 
10 marca 2020 roku.

BURMISTRZ STRZEGOMIa INfORMUjE

OBWIESZCZENIE

Mówiono m.in. o skutkach zmian w podatku dochodowym i ich wpływie na finanse samorządów. Pracom przewodniczył burmistrz Strzegomia

Porozumienie Sudety 2030
W Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu 2 marca br. odbyło się 
spotkanie grupy roboczej ds. fi-
nansów samorządowych funk-
cjonującej w ramach „Porozu-
mienia Sudety 2030” – inicjaty-
wy skupiającej 109 samorządów 
województwa dolnośląskiego, 
mającej na celu zapewnienie 
spójnego i  trwałego rozwoju 
subregionu sudeckiego.

Przedmiotem spotkania 
członków grupy były kwestie 
związane z niedofinansowaniem 

zadań w obszarze oświaty oraz 
ocena skutków zmian w podatku 
dochodowym i  ich wpływ na 
finanse samorządów. Pracom 
grupy przewodniczył Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
Po przedstawionych prezen-
tacjach przygotowanych przez 
skarbnika Miasta Świdnicy Kac-
pra Siwka odbyła się dyskusja 
w gronie szefów gmin i skarb-
ników nad sformułowaniem 
wniosków do Komitetu Sterują-
cego Porozumienia Sudety 2030.

red

Na rewitalizację Grabiny i Starego Miasta można głosować do 21 marca, do godziny 15.30

Zagłosuj na strzegomską metamorfozę!
Na stronie internetowej Radia 
Wrocław można aktualnie gło-
sować na 5 najbardziej spekta-
kularnych metamorfoz na tere-
nie Dolnego Śląska. W gronie 
zgłoszonych kandydatur jest 
inwestycja dot. rewitalizacji 
Grabiny i Starego Miasta wraz 
z renowacją zabytkowych mu-
rów obronnych w Strzegomiu.

Jak czytamy na www.radio-
wroclaw.pl, swój głos można 

oddać codziennie. Zwycięża 
miejsce, które uzbiera najwięcej 
głosów. Głosowanie potrwa do 
21 marca, do godziny 15.30. 
Głosy oddawane z adresów IP 
będących węzłami sieci TOR 
oraz serwerami proxy oraz 
głosy oddane przez roboty będą 
usuwane.

Zapraszamy do głosowania 
i  słuchania, TOP5 w  Radiu 
Wrocław zawsze w  soboty od 
12:00 do 16:00.

Kandydatury zgłoszone do 
konkursu radiowego top 5 
dolnośląskich metamorfoz:
• Park w Bukowcu
• Sala Królewska legnickiej 

Akademii Rycerskiej
• Głogowski teatr
• Pawilon Czterech Kopuł 

we Wrocławiu
• Strzegom (Grabina i Stare 

Miasto wraz z renowacją za-
bytkowych murów obronnych)

(w sprawie konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia czasu pracy
palników wrębowych i kruszarek na terenie kopalń granitu w gminie strzegom)

W  nawiązaniu do spotkania, do którego 
doszło w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w dn. 18 lutego br., poświęconego sprawom 
działania kopalni granitu i ich oddziaływania 
na mieszkańców gminy Strzegom, zwłaszcza 
w  rejonie Kostrzy, w  ramach konsultacji 
z mieszkańcami gminy, wnosi się o przed-
stawienie w  tutejszym Urzędzie Miejskim 
przez mieszkańców gminy Strzegom opinii, 
uwag, wniosków sporządzonych w  formie 
pisemnej lub elektronicznej w  sprawie 
wprowadzenia ograniczenia w działalności 
przedsiębiorstw wydobywczych (kopalń) 
czasu korzystania z urządzeń technicznych 
tj. palników wrębowych oraz kruszarek 
poprzez wprowadzenie zakazu korzystania 
z tych urządzeń w święta, soboty i niedziele, 
a w pozostałe dni tygodnia - w godzinach od 
18:00 do 6:00 dnia następnego.

Obecnie kwestię tę reguluje uchwała Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu Nr 69/05 z  dnia 8 
września 2005 r. w  sprawie ustanowienia 
ograniczenia co do czasu korzystania 
z urządzeń, z których emitowany hałas może 
negatywnie oddziaływać na środowisko na 
obszarze gminy Strzegom.

Wskazuje się, że przepis art. 157 ust. 1 
Prawo ochrony środowiska upoważnia radę 

gminy do wprowadzenia ograniczenia czasu 
funkcjonowania instalacji lub korzystania 
z urządzeń, z których emitowany hałas może 
negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Wypełniając zatem delegację ustawową 
do wydania aktu prawa miejscowego, ja-
kim jest uchwała w  sprawie ustanowienia 
ograniczeń co do czasu funkcjonowania 
instalacji lub korzystania z urządzeń, z któ-
rych emitowany hałas może negatywnie 
oddziaływać na środowisko, zasadne jest 
przeprowadzenie konsultacji z  mieszkań-
cami w tym zakresie.

Uzasadnieniem dla powyższego wystą-
pienia są liczne skargi mieszkańców gminy 
Strzegom, zwłaszcza z miejscowości Kostrza, 
zgłaszane podczas zebrań wiejskich i spo-
tkań z  udziałem mieszkańców, na których 
wskazywano na problem uciążliwości 
hałasu dla zabudowy mieszkaniowej czy 
siedliskowej, którego źródłem są urządze-
nia w  postaci palników wrębowych oraz 
kruszarek, w  rezultacie czego mieszkańcy 
mają nie mieć zapewnionych odpowiednich 
warunków do życia i wypoczynku.

Oczekuje się na państwa opinie, uwagi, 
wnioski do 30.04.2020 r.
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje 

KORONAWIRUS  
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 

tel. …………………….....................................

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112  
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział 

tel. ………………………………….....................

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590
 

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań  
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się 
wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE  
lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony  
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia 
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych 
osób w poczekalni!!!

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz  

lub kichasz.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.  

74 852 05 35 lub 691 730 274

74 648 97 42

WESPRZyj lOKalNE ORGaNIZaCjE

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

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

z  uwzględnieniem 1% dla 
lokalnych organizacji.

Za pośrednictwem tej plat-
formy można przekazać swój 
1% dla następujących organi-
zacji w gminie Strzegom:

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

LISta LoKaLnych orGanIzacjI pożytKu pubLIczneGo:

KrS: 0000116588 Nazwa Organizacji: Fundacja Św. Jadwigi

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

KrS: 0000290395 Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany

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

KrS: 0000467465 Nazwa Organizacji: STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA JAROSZOWA”
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Wspaniale bawiły się zarówno starsze dzieci, jak i maluszki, ucząc się współpracy oraz rozwijając swoją kreatywność

Nietypowe zajęcia w żłobku nr 2
Dzieci ze Żłobka nr 2 w Strzegomiu 5 marca br. brały udział 

w zajęciach z elementami Sensoplastyki®. Zajęcia te były wspa-
niałą okazją do poznawania w bezpieczny sposób kształtów, ko-
lorów oraz konsystencji. Do zabawy użyte zostały różne produkty 
spożywcze, takie  jak makaron, kasza czy mąka.

Czytak 4 to urządzenie dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach

Cyfrowa książka
Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom przystąpiła 
do projektu „Wypożyczalnia 
odtwarzaczy cyfrowej książki 
mówionej dla osób niewi-
domych i  słabowidzących – 
Edycja 2019” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Larix” im. Henryka Ruszczy-
ca. Projekt jest dofinansowany 
przez ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

W  ramach projektu biblio-
teka otrzymała nieodpłatnie 
urządzenie – Czytak 4, które 
jest przystosowane do obsługi 
przez osoby niewidome i słabo-

widzące. Czytak 4 to urządzenie 
dla wymagających czytelni-
ków, którzy mogą dzięki nie-
mu słuchać książek w różnych 
formatach, a  także korzystać 
z dyktafonu i zegara.

- Nasza biblioteka będzie 
mogła wypożyczać urządzenie 
osobom niepełnosprawnym, 
a w ramach porozumienia Sto-
warzyszenie „Larix” udostępni-
ło 22 216 książek mówionych. 
Dzięki wsparciu ministra kul-
tury czytelnicy z  dysfunkcją 
wzroku będą mieć łatwiejszy 
dostęp do książek nagranych 
w  postaci audiobooków – in-
formuje Agata Sztandera ze 
strzegomskiej biblioteki.

Stowarzyszenie	„Larix”	od	2007	 r.	 zajmuje	 się	nagrywaniem	 i	udo-
stępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przezna-
czonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze 
stowarzyszeniem strzegomska biblioteka będzie wciąż powiększać 
księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe. W wypadku całko-
witego zniszczenia lub zagubienia urządzenia Czytak 4, czytelnik 
płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.fo
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„Zdrowo – Walentynkowo” w ZS
26 lutego tradycyjnie, jak 
co roku, w  Zespole Szkół 
w  Strzegomiu realizowany 
był projekt profilaktyczno 
- edukacyjny „ Zdrowo – Wa-
lentynkowo”. Krew oddały 
24 osoby, a  22 potencjalnych 
dawców szpiku zarejestrowało 
się w bazie DKMS.

W ramach podjętych działań, 
w tym dniu odbyła się akcja od-
dawania krwi przeprowadzona 
przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecz-
nictwa z Wałbrzycha oraz reje-
stracja potencjalnych dawców 
w  ramach Kampanii Fundacji 
DKMS – DOLNOSLĄSKA # 

KOMÓRKOMANIA. W tym 
dniu również odbyło się szereg 
prelekcji i  warsztatów profi-
laktyczno-edukacyjnych prze-
prowadzonych przez instytucje 
i firmy.

Podczas wykładów i prelekcji 
uczniowie szkoły zdobywali 
wiedzę i  nowe umiejętności 
dotyczące zdrowego trybu ży-
cia i  zachowań ryzykownych. 
Każda z  klas Zespołu Szkól 
w  Strzegomiu wzięła udział 
w trzech spotkaniach. Zainte-
resowanie młodzieży poruszaną 
tematyką prozdrowotną utwier-
dziło organizatorów projektu 
o  potrzebie kontynuacji tych 
działań.

W czasie ferii zimowych, w budynku B w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanowicach wykonano remont trzech kondygnacji korytarzy

Remont szkoły w Stanowicach
Korytarze zostały pomalo-

wane i teraz wyglądają świeżo 
i estetycznie. – Cieszymy się, 
że nasza gmina dba o bazę 
i estetykę małych wiejskich 
szkół, zapewniając nam środki 
finansowe na wykonywanie 
takich kosztownych remontów. 
Uczniowie i pracownicy szkoły 
dbają o to, by czyste korytarze 
cieszyły nas jak najdłużej – 
podkreśla Katarzyna Wójcik, 
dyrektor szkoły w Stanowicach.
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Stare opony, plastikowe butelki, worki foliowe, papiery a nawet sprzęt AGD czy RTV – wszystko to zostało usunięte w ramach wspólnego porządkowania wsi

Posprzątali jaroszów wspólnymi siłami
W sobotę, 29 lutego br. 

odbyło się sprzątanie Jaro-
szowa. Do akcji przyłączyły 
się lokalne stowarzyszenia, 
organizacje oraz mieszkańcy.

Po zakończonej pracy na 
wszystkich czekała grillowana 
kiełbaska i smaczny bigos. – 
Po ilości zebranych śmieci 
widać, że porządki w naszej 

wsi były potrzebne. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział we wspólnym 
działaniu – podsumowują 
organizatorzy.

– Praca z Radą Sołecką to czysta przyjemność. Jej członkowie mają wiele ciekawych pomysłów – mówi Helena Szerszeń, nowa sołtys Kostrzy

Trudna praca na rzecz sołectwa
W dzisiejszym numerze „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom” 
prezentujemy wywiad z Heleną 
Szerszeń – nową sołtys Kostrzy.

GWS: Pani sołtys, minął rok 
od wyborów sołeckich. Ja-
kie są pani spostrzeżenia 
i wnioski?
HS: Był to z pewnością praco-

wity rok i dla mnie, i dla mojej 
Rady Sołeckiej. Bycie sołtysem 
to ciężka praca, a zarazem tro-
chę niewdzięczna. Chciałabym 
pomóc wszystkim, a  czasami 
się nie da. Chciałabym, żeby 
ludzie się spotykali i integrowali, 
ale jest ciężko. Mam nadzieję, 
że powoli się uda, bo przecież 
dopiero się uczę.

GWS: Jakie są największe po-
trzeby wsi, którą pani kieruje?
HS: Potrzeby w  Kostrzy są 

bardzo duże. Sporo zrobiliśmy 
z Radą Sołecką i ludźmi, którzy 
byli chętni do pomocy, ale to 
jest kropla w  morzu w  porów-
naniu z  tym, co chcielibyśmy 
zrobić. Co mieszkaniec to inna 
potrzeba, dlatego ciężko jest 
określić, które potrzeby są naj-

ważniejsze. Najczęściej jednak 
ludzie narzekają na kurz i hałas, 
a w tym temacie cały czas trwają 
rozmowy z mieszkańcami, bur-
mistrzem Strzegomia i  właści-
cielami kamieniołomów. Naszej 
świetlicy wiejskiej przydałby się 
remont. Cały czas ją doposażamy 
w sprzęty kuchenne. Próbujemy 
zaangażować mieszkańców i or-
ganizacje z wioski do wspólnej 
pracy. Potrzeb jest naprawdę 
bardzo dużo, ale mimo wszystko 
jestem dobrej myśli.

GWS: Jakie ma pani pomysły, 
by Kostrza była fajnym miej-
scem do życia?
HS: Pomysłów jest bardzo 

dużo i  jeden z  nich udało się 
zrealizować. Chodzi o  prze-
budowę placu przy świetlicy 
wiejskiej. Teraz jest gdzie usiąść 
i  spotkać się z  ludźmi. Plac 
jest dostępny dla wszystkich 
- wykonaliśmy go razem ze 
strażakami i mieszkańcami wsi. 
Teraz przed świetlicą mamy 
piękne miejsce na spotkania 
pod gołym niebem, a  w  razie 
niepogody można się schować 
pod drewnianymi domkami.

GWS: Kto wchodzi w  skład 
Rady Sołeckiej? Jak wygląda 
współpraca z jej członkami?
HS: W skład Rady Sołeckiej 

wchodzą: Jolanta Zimka, Józef 
Hernik, Bogumiła Ząbek, Mał-
gorzata Król, Dorota Marcin-
kowska i Wojciech Mikołajczyk. 
Jest to wspaniała i pomocna rada, 
która jest chętna do przygotowa-
nia różnych imprez. Mają wiele 
wspaniałych pomysłów, praca 
z nimi to czysta przyjemność.

GWS: Na co przeznaczycie 
środki z funduszu sołeckiego?
HS: Środki z funduszu sołec-

kiego zostały przeznaczone na 
wyposażenie świetlicy wiejskiej 
i  utrzymanie zieleni na wsi. 
A  żeby ludziom żyło się przy-
jemniej, część środków przezna-
czyliśmy na organizację spotkań 
kulturalno-edukacyjnych, które 
będziemy organizować w świe-
tlicy. Część środków przeka-
zaliśmy także na doposażenie 
naszych strażaków – zakupiliśmy 
im aparaty tlenowe, które pomo-
gą przy akcjach ratowniczych.

Dziękujemy za rozmowę.
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Obiekt już niedługo będzie służył małym mieszkańcom. Koszt inwestycji wynosi ok. 550 tys. zł

Nowa atrakcja dla dzieci
Na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu po-
wstaje nowy plac zabaw dla 
małych strzegomian. Obiekt 
będzie dużo bardziej nowo-
czesny od poprzedniego i do-
stosowany do potrzeb naszych 
milusińskich.

– W  grudniu 2019 r. roz-
poczęliśmy realizację zadania 
związanego z  budową placu 
zabaw dla dzieci z elementami 
sportowymi oraz z zagospoda-
rowaniem terenu – informuje 
Paweł Mosór, prezes spółki 
OSiR w  Strzegomiu. – Prace 
obejmują montaż nowych urzą-
dzeń zabawowych, urządzeń 
siłowni zewnętrznej, obiek-
tów małej architektury, ławek, 
koszy na śmieci, stojaka na 
rowery, wykonanie ogrodzenia, 
nawierzchni poliuretanowej 
i wszelkich prac towarzyszących 
– dodaje prezes.

Wykonawcą nowego pla-
cu zabaw jest – wyłoniona 
w trybie przetargu nieograni-
czonego – firma BILLABAU 
Usługi Budowlane Dariusz 
Łukojko z  Brzegu Dolne-
go. Koszt inwestycji wynosi 
ok. 550 tys. zł. red

zeStawIenIe powIerzchnI pod InweStycję:
Powierzchnia placu zabaw – nawierzchnia poliuretanowa – 659,9 m2

Powierzchnia siłowni – nawierzchnia trawiasta – 276 m2

Powierzchnia terenu inwestycji – 1 275 m2

Poprzedni plac zabaw 
przy OSiR został oddany 
do użytku w listopadzie 
2009 r. Była to realizacja 
w ramach rozbudowy 
bazy sportowo-rekre-
acyjnej strzegomskiego 
OSiR-u i na tamte dni po-
wstał największy plac za-
baw w naszym mieście.
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Sukcesy
judoków
W  Łagiewnikach w  ostatni 
dzień lutego br. odbyły się 
Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w judo. Po dłuższej przerwie, 
trwającej ok. trzy miesiące, 
nasi zawodnicy odczuwali głód 
walki i rywalizacji.

Na tatami rywalizowały 
wszystkie kluby z  Dolnego 
Śląska w  różnych kategoriach 
wiekowych i  wagowych. AKS 
Strzegom wystawił siedmioro 
zawodników.

Martyna Janaszek, po wy-
graniu wszystkich walk, została 
mistrzynią Dolnego Śląska. 
Srebrne medale wywalczyły: 
Zuzanna Oleksiuk, Nikola 
Kamińska, Julia Wołczańska 
i Klaudia Borowiec. Wicemi-
strzem naszego województwa 
został także Jakub Zalas. Mniej 
szczęścia miał Karol Górski, 
który musiał uznać wyższość 
swoich rywali, zajmując 4. miej-
sce. Gratulujemy naszym za-
wodnikom i czekamy na kolejne 
sukcesy reprezentantów sekcji 
AKS-u.

Start w  zawodach mógł się 
odbyć dzięki finansowemu 
wsparciu Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. red

Wykonawcą nowego obiektu dla młodzieży była firma BT PROJECT Sp. z o.o. z Poznania. Koszt wykonania toru rowerowego wyniósł ok. 291 tys. zł

w „rękach” młodzieży

– W naszym mieście dbamy, 
by młode pokolenie mogło 
rozwijać swoje pasje. W  ubie-
głym roku wybudowaliśmy 
jeden z  najbardziej efektow-
nych parków kalistenicznych 
w regionie, teraz oddajemy do 
użytku dirt-park, już niedługo 
przekażemy naszym dzieciom 
do użytkowania piękny plac za-
baw na terenie Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji – zaznaczył bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta.

Warto przypomnieć, że 
strzegomski dirt-park – o po-
wierzchni ponad 800 m2 – zo-
stał wykonany z gotowych ele-
mentów konstrukcyjnych wraz 
z podłożem. Wymiary i kształt 

elementów zaprojektowano 
zgodnie z  zasadami obowią-
zującymi przy uprawianiu ska-
tingu. Zostało zrobione nowe 
ogrodzenie obiektu, a  także 
wykonano rewitalizację terenu 
wokół toru. Wykonawcą była 
firma BT PROJECT Sp. z o.o. 
z  Poznania. Koszt wykonania 
dirt-parku wyniósł ok. 291 
tys. zł.

Obiekt, administrowany 
przez Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji Sp. z  o.o., został za-
opatrzony w  monitoring, co 
pozwoli właścicielowi do-
zorować jego wykorzystanie 
i kontrolować bezpieczeństwo 
uczestników.

red

DIRTPaRK 
1 marca br. oficjalnie oddano do użytku odnowiony przez spółkę 
OSiR w Strzegomiu tor rowerowy przy ul. Parkowej. Atrakcją 
uroczystości były pokazy skoków, akrobacji i ewolucji w wyko-
naniu pasjonatów skatingu z Wrocławia, Świdnicy, Dzierżo-
niowa, Jawora, Krzyżowej, Legnicy i Strzegomia.
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DZIałKI POD GaRaż – Ul. KalCyTOWa W STRZEGOMIU

BURMISTRZ 
STRZEGOMIa 
INfORMUjE

ODDaNIE W NajEM GaRażU W STRZEGOMIU

ODDaNIE W NajEM GaRażU W GOCZałKOWIE ODDaNIE W NajEM GaRażU W jaROSZOWIE

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z  2020 r., poz. 65) in-
formuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, zostały wywie-
szone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do: – oddania 
w  najem (dzierżawę) zgodnie 
z Zarządzeniem Nr: 73/B/2020, 
7 4 / B / 2 0 2 0 , 7 5 / B / 2 0 2 0 , 
7 6 / B / 2 0 2 0 , 7 7 / B / 2 0 2 0 , 
7 8 / B / 2 0 2 0 , 7 9 / B / 2 0 2 0 , 
80/B/2020, 81/B/2020, Bur-
mistrza Strzegomia, z  dnia 
3 marca 2020 roku.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, ograniczony 
na oddanie w  najem garażu, 
o  pow. 18,72 m2, położonego 
w  granicach działki nr 327, 
AM-12, obr-3 w  Strzegomiu, 
na zapleczu budynku przy ul. 
Aleja Wojska Polskiego 22. 
Oddanie w  najem nastąpi na 
czas nieoznaczony. Przetarg 
ogranicza się do właścicieli 
i  najemców lokali mieszkal-
nych i użytkowych w budynku 
położonym w Strzegomiu przy 
ul. Aleja Wojska Polskiego 22. 
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w ter-
minie do dnia 20 marca 2020 
roku zgłosić się do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania prze-
strzennego tut. Urzędu, pok. 
nr 34, II piętro w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w  przetargu i  złożenia dowo-
dów potwierdzających spełnie-

nie warunków przetargu ogra-
niczonego. W  dniu 26 marca 
2020 roku Komisja Prze-
targowa zakwalifikuje osoby 
uprawnione do wzięcia udziału 
w  przetargu, wywieszając na 
tablicy ogłoszeń listę osób za-
kwalifikowanych do przetargu. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
2 kwietnia 2020 roku, o godz. 
10:30 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29. 
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 4,05 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT. 
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. 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/Strze-

gom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w  nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
30 marca 2020 roku. W tytule 
wpłaty wadium powinien wid-
nieć zapis: „najem garażu przy 
Al. Wojska Polskiego 22”. Za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w  dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, 
który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem 
garażu, a  wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu. Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. 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 pełnomocnictwa 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Stawka czynszu 
najmu ustalona w  przetargu 
wzrastać będzie w  przyszłości 
o kwotę o jaką wzrośnie staw-
ka podstawowa ustalona dla 
garaży. Wygrywający przetarg 
zobowiązany jest do podpisania 
umowy najmu w  terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzygnię-
cia przetargu. Uchylenie się od 
zawarcia umowy w przypadku 

wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Garaż bę-
dący przedmiotem przetargu 
jest wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich. Garaż udostęp-
niony będzie dla wszystkich 
zainteresowanych do oglą-
dania w  dniu 27 marca 2020 
roku, w godzinach od 10:00 do 
10:15. Szczegółowe informa-
cje związanych z  przetargiem 
ograniczonym można uzyskać 
w  Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 856 05 42. 
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z  uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o  takiej decyzji podana 
zostanie w  sposób i  w  formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Zapraszamy!

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, nieogra-
niczony na oddanie w najem 
garażu, o pow. 7,40 m2, poło-
żonego w granicach działki nr 
166/2 w Goczałkowie, na za-
pleczu budynku przy ul. Strze-
gomskiej 29. Oddanie w najem 
nastąpi na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
2 kwietnia 2020 roku, o godz. 
11:00 w  siedzibie Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29. Ustala się stawkę 
wywoławczą czynszu za najem 
garażu na kwotę 4,05 zł/m2 
miesięcznie. Do ustalonej 
w  przetargu stawki czynszu 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatku VAT. Minimal-
na stawka przebicia wynosi 
0,01 zł/m2. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w  wysokości 
300 zł w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto: Santander 
Bank Polska S.A. O/Strze-
gom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w  nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
30 marca 2020 roku. W tytule 
wpłaty wadium powinien 
widnieć zapis: „najem garażu, 
działka nr 166/2 Goczałków”. 
Za dzień wpłaty wadium 

uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetar-
gu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a  wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetar-
gu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia 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. Wygrywa-
jący przetarg zobowiązany jest 
do podpisania umowy najmu 
w  terminie 21 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetar-
gu. Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium. Garaż będący przed-
miotem przetargu jest wolny 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich. Garaż udostępniony 
będzie dla wszystkich zain-
teresowanych do oglądania 
w dniu 27 marca 2020 roku, 
w  godzinach od 10:30 do 
10:45. Szczegółowe informa-
cje związanych z przetargiem 
można uzyskać w  Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego, Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, 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 przetarg ustny, nieogra-
niczony na oddanie w najem 
garażu, o pow. 11,04 m2, po-
łożonego w granicach działki 
nr 537/3 w  Jaroszowie, na 
zapleczu budynku – Jaroszów 
47. Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony. Przetarg 
odbędzie się w dniu 2 kwiet-
nia 2020 roku, o godz. 11:30 
w  siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29. 
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 4,05 zł/m2 miesięcz-
nie. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu doliczony 
zostanie obowiązujący podat-
ku VAT. Minimalna stawka 
przebicia wynosi 0,01 zł/m2. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w  wysokości 300 zł w  kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto: Santander Bank Polska 
S.A. O/Strzegom nr 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 marca 2020 roku. 
W  tytule wpłaty wadium 
powinien widnieć zapis: „na-
jem garażu, działka nr 166/2 
Goczałków”. Za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpły-

wu środków na konto gminy 
Strzegom. 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 
garażu, a  wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Osoba przystępują-
ca do przetargu powinna po-
siadać dokument potwierdza-
jący 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 reprezenta-
cji. W przypadku ustanowie-
nia pełnomocnictwa przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu. Staw-
ka czynszu najmu ustalona 

w  przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży. Wygry-
wający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy 
najmu w  terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Uchylenie się od 
zawarcia umowy w przypadku 
wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Garaż 
będący przedmiotem prze-
targu jest wolny od obciążeń 
na rzecz osób trzecich. Ga-
raż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 27 marca 
2020 roku, w  godzinach od 
11:00 do 11:15. 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 przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom. 
1. Działka niezabudowana 
nr 498/6, AM – 5, Obr. 1, 
położona w  Strzegomiu 
przy ulicy Kalcytowej,  gmi-
na Strzegom o  powierzchni 
0,0021 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020715/7. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 9.000,00 zł. Wadium 
– 900,00 zł. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z  zaokrą-
gleniem w  górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Do wy-
licytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT. Przetarg odbędzie się 
w dniu 23.04.2020 r. o godz. 

10:00 w  siedzibie Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu – 
sala nr 29. 2. Działka nieza-
budowana nr 498/7, AM – 5, 
Obr. 1, położona w Strzego-
miu przy ulicy Kalcytowej, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0021 ha. Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020715/7. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 9.000,00 zł. Wadium 
– 910,00 zł. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z  zaokrą-
gleniem w  górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Do wy-
licytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący po-
datek VAT. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 23.04.2020 r. 
o  godz. 10:30 w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu – sala nr 29. Zgodnie 

z  miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego 
obszarów w  obrębie 1 mia-
sta Strzegom, uchwalone-
go uchwałą Nr 59/19 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
6 czerwca 2019 r. powyższe 
nieruchomości oznaczone są 
symbolem 15 MN – tereny 
zabudowy garażowej i parkin-
gów. Nieruchomość podlega 
wyłączeniu z produkcji rolnej 
w  trybie ustawy o  ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Na-
bywca ponosi koszty wyłącze-
nia gruntów z produkcji rolnej. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium, w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A  O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 

w  nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 20.04.2020 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, 
który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a  wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie 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  razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w  formie aktu nota-

rialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 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 do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a  także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-

dzony zgodnie z  przepisami 
Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów  z  dnia 14 września 
2004 roku w  sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (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 p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
856 05 43, ponadto informacja 
o  przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i  Gminy Strzegom – www. 
strzegom.pl. bip-przetargi. Za-
strzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.
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Wydarzenie bez precedensu

Gala, na której uhonorowano 
i  nagrodzono troje mistrzów 
świata z  2019 r., stanowiła 
świetną reklamę i  promocję 
naszego lokalnego sportu. 
Niebagatelne sukcesy małgo-
rzaty ostrowskiej, patryka 
walczuka i  kacpra rutki są 
dowodem na to, że nawet 
w tak małych miejscowościach 
rodzą się talenty na miarę 
mistrzów globu. Ile trzeba 
włożyć w to wysiłku, silnej woli 
i  samozaparcia, nie mówiąc 
już o poniesionych nakładach 
finansowych, wiedzą zapewne 
sami sportowcy. Tym bardziej 
trzeba docenić ich wspaniałe 
osiągnięcia i fakt, że w pokona-
nym polu zostawili wielu rywali 
z  całego świata. Jeszcze raz 
serdeczne gratulacje i życzenia 
odniesienia kolejnych sukce-
sów na arenach sportowych 
w kraju i za granicą.

Zapraszamy do obejrzenia 
fotogalerii z „Gali Strzegom-
skich Mistrzów Świata”.


