
Miano „miasto dobrego życia” 
oznacza miasto przyjazne dla 
mieszkańców, zapewniające im 
dobre warunki życia, będące 
w  dobrej sytuacji finansowej 
i  mające przed sobą – mimo 
pandemii koronawirusa – dobre 
perspektywy. - Bardzo się cieszę 
z tej informacji. Jest to dowód 
na to, że cały czas się rozwijamy 
i idziemy w dobrym kierunku. 
Mogę obiecać, że będziemy 
nadal dużo inwestować i dzię-
ki dobrej sytuacji finansowej 
będziemy w  dalszym ciągu 
zapewniać swoim mieszkań-
com atrakcyjne warunki ży-
cia – skomentował burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 

Miasta poddano gruntownej 
analizie. W sumie wzięto pod 
uwagę aż 48 czynników: m.in. 

czynniki społeczne (np. poziom 
bezpieczeństwa w  mieście, 
przyrost naturalny, liczba ini-
cjatyw obywatelskich), techno-
logiczne (np. poziom dostępno-
ści transportowej do i  z  mia-
sta), ekonomiczne (np. poziom 
współpracy władz miasta z bi-
znesem, dostępność terenów 
inwestycyjnych), ekologiczne 
(np. poziom świadomości eko-
logicznej mieszkańców, stan 
środowiska naturalnego w mie-
ście), polityczne (np. gotowość 
władz miasta do współpracy 
z  innymi miastami), prawne 
(np. plany zagospodarowania 
przestrzennego w  mieście) 
i  odnoszące się do wartości 
(np. potrzeba kultywowania 
tradycji, identyfikowanie się 
mieszkańców z miastem). 

„Miasta  dobrego życia” 
w  ocenie twórców badań są 
lokalnymi ośrodkami wielo-
funkcyjnymi, charakteryzują 
się wysoką przedsiębiorczoś-
cią, tzn., że mają najwyższy 
wskaźnik udziału osób pro-
wadzących działalność na  
1000 mieszkańców w  wieku 
produkcyjnym oraz najwyższy   
średni wskaźnik udziału firm 
kreatywnych w liczbie nowo za-
rejestrowanych, charakteryzują 
się korzystną sytuacją na rynku 
pracy, tzn. że mają najwyższy 
średni wskaźnik pracujących na  
1000 osób; wyróżniają się dobrą 
sytuacją mieszkaniową; wysokim 
poziomem ochrony środowiska 
i  korzystnymi wskaźnikami 
w obszarze kultury i turystyki.
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w numerze:

Pytamy 
radnych…
Publ ikujemy rozmowy 
z  radnymi na temat bieżą-
cych spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miej-
ska w  Strzegomiu. W  tym 
numerze na nasze pytania 
odpowiada radny Ryszard 
Nabiałek.
 str. 2

Jubileusz  
pani Amandy!
Niezwykle szanowana i za-
służona dla szeroko poję-
tej strzegomskiej kultury 
Amanda Rożańska-Bara-
nowicz skończyła 12 mar-
ca br. 95 lat! 30 marca br. 
minie też 5 lat od podjęcia 
uchwały ws. nadania jej ty-
tułu „Honorowy Obywatel 
Strzegomia”.
 str. 6

Droga do 
wymiany
Zniszczony i  niefunkcjo-
nalny fragment ul. Kamien-
nej – stanowiący zjazd na 
Al. Wojska Polskiego (przy 
Komisariacie Policji) – 
w  najbliższych miesiącach 
zmieni swoje oblicze. Ca-
łość środków na remont 
pochodzi z  budżetu gminy 
Strzegom na 2021 r.
 str. 3

Zakończył się tak długo oczekiwany remont Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu, w wyniku którego powstała piękna 
i przestronna świetlica z aneksem kuchennym dla podopiecz-
nych i kadry opiekuńczej. Remont był możliwy dzięki środkom 
pozyskanym z PFRON.

Ze środków finansowych pozyskanych przez AKS Strzegom od 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 
powstały wiaty, które będą służyć społeczności lokalnej pod-
czas spotkań, imprez aktywizujących oraz imprez sportowych. 
Projektantem wszystkich wiat była Anna Kalinowska, zaś 
wykonawcą – Tadeusz Pasterkiewicz.

Strzegomska spółka ZUK kończy „Akcję Zima” i rozpoczyna 
wiosenne porządki. Obecnie szczególnie intensywnie działania 
prowadzone są na obszarach wiejskich. Jednak i  w  mieście 
również sporo pracy – topniejący śnieg odkrył złe nawyki 
mieszkańców. Przede wszystkim wielu właścicieli nie sprząta 
po swoich pupilach.

wTz z nową świetlicą  str. 3

nowe wiaty na wsiach  str. 8

wiosenne porządki  str. 4

miasta poddano gruntownej analizie. w sumie wzięto pod uwagę aż 48 czynników

Strzegom z perspektywami 

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

W  związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, 
sołectwa gminy Strzegom zostały zaproszone do udziału 
w prezentacjach palm wielkanocnych i stroików świątecznych 
w Niedzielę Palmową, podczas mszy św. w Bazylice Mniejszej. 
W nabożeństwie (początek o godz. 11.30) wezmą udział m.in. 
przedstawiciele wsi i zespołów folklorystycznych.

W jednym z marcowych wydań ogólnopolskiej gazety „Rzecz-
pospolita” – w specjalnym dodatku promocyjno-informacyjnym 
pn. „Tereny inwestycyjne” – ukazał się materiał promujący tereny 
inwestycyjne w  gminie Strzegom. Zachęcamy potencjalnych 
inwestorów do zapoznania się z ofertą gminy Strzegom.

niedziela Palmowa

wiosenne porządki

Promocja w „rzeczpospolitej” 

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, nic więc dziwnego, że służby 
porządkowe Urzędu Miejskiego w Strzegomiu sprzątają po zimie 
miejsca użyteczności publicznej – w tym przypadku park kaliste-
niczny dla młodzieży przy Strzegomce.

Strzegom jest „miastem tzw. dobrego życia” – tak wynika z badań przedstawionych przez Polski 
Instytut Ekonomiczny. Nasze miasto znalazło się w wąskim gronie 63 miast (do 20 tys. miesz-
kańców) w całej Polsce, które zostało wyróżnione. W województwie dolnośląskim wskazano 
jeszcze tylko Lwówek Śląski i Twardogórę. 

gminne wiadomości



2 AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 19 marca 2021

Wydawca: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
Redaguje zespół: Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki. Projekt makiety: Dominik Pędziwol. 
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec 

gminne wiadomości
Strzegom

gminne wiadomości
Strzegom

Przypominamy, że w taki spo-
sób można załatwić wiele spraw 
bez wychodzenia z domu, m.in. 
skorzystać z  e-Usług, odebrać 
dokumenty przesłane przez 
urząd, sprawdzić ilość punktów 

karnych, złożyć wniosek o przy-
znanie świadczenia Rodzina 
500+, złożyć wniosek o wydanie 
dowodu osobistego, umówić 
wizytę w  Urzędzie Miejskim 
i Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Zachęcamy do załatwiania 
swoim spraw on-line, szczegól-
nie w obecnej sytuacji związa-
nej z  pandemią koronawirusa 
- www.eurzad.strzegom.pl

red

załatw swoje sprawy on-line!z d j ę C I e  n u m e r u

Beczka śmiechu  
z Pazurą!

Jeden z najlepszych polskich aktorów, artysta kabaretowy i stand-uper – Cezary Pazura był 
gwiazdą tegorocznej edycji „Dnia Kobiet” w Strzegomskim Centrum Kultury. Aktor szyb-
ko nawiązał świetną relację z naszą publicznością, która odwzajemniła się dużą porcją śmie-
chu i zasłużonych braw. 

– uważam, że nasz samorząd powinien być wolny od polityki, która nikomu dobrze nie służy – mówi radny ryszard nabiałek

Pytamy radnych…
W  „Gminnych Wiadomo-
ści Strzegom” publikujemy 
rozmowy z  radnymi na te-
mat bieżących spraw oraz 
działań, jakie podejmuje Ra-
da Miejska w  Strzegomiu. 
W tym numerze na nasze py-
tania odpowiada radny Ry-
szard Nabiałek. 

- Które z osiągnięć strzegom-
skiego samorządu w ostatnich 
latach ocenia pan najwyżej? 

- Jestem kolejnym radnym, 
któremu zadano to pytanie. 
Z  całą pewnością moja od-
powiedź będzie powielała się 
z  wypowiedziami radnych, 
którzy udzielili już wywia-
dów. Do osiągnięć należy 
zaliczyć m.in. rewitalizację 
Starego Miasta i  Grabów; 
odnowienie strzegomskiej 
estakady kolejowej; remonty 
dróg i  chodników; budowę 
czy też remont świetlic na 
wsiach (jako radni w  trakcie 
prac Komisji do Spraw Wsi 
i  Bezpieczeństwa dokonali-
śmy ich kontroli); budowę 
budynku, w którym mieści się 
Żłobek nr 1 i Przedszkole nr 
1; rewitalizację parku „Strze-
gomskie P lanty ”; remont 
klasztoru CAS „Karmel”; 
remont budynku Strzegom-
skiego Centrum Kultury; bu-
dowę budynku mieszkalnego 
przy ul. Świdnickiej; skana-
lizowanie wsi; rewitalizację 
Fortu Gaj, konkurs „Odnów 
i wygraj”, który w mojej oce-
nie jest dobrym pomysłem, 
i  budowę ścieżki rowerowej 
Strzegom–Wieśnica. Wymie-
nione przeze mnie zadania 
i  inwestycje wykonane były 
na przestrzeni wielu lat, także 

wówczas kiedy burmistrzem 
Strzegomia był m.in. Lech 
Markiewicz (obecnie rad-
ny). Wszystkie te osiągnięcia 
(także niewymienione przeze 
mnie inwestycje) służą miesz-
kańcom, tym samym nie będę 
„licytował”, które osiągnięcie 
jest ważne lub ważniejsze. 

- A  co z  kolei jest najwięk-
szym problemem i  bolączką 
w naszej gminie?

- Uważam, że problemem 
i bolączką jest m.in. brak ob-
wodnicy drogowej. W chwili 
obecnej trwają prace mające 
na celu rozwiązanie tego 
problemu. Kolejny problem 
to dzikie wysypiska śmieci, 
które generują dodatkowe 
koszty związane z ich wywo-
zem. Koszty te miały wpływ 
na wzrost cen za zagospoda-
rowanie odpadami. W chwili 
obecnej stawka ta wynosi  
28 zł od osoby. Brak kontroli 
zmierzających do ustalenia 
sprawcy powoduje poczucie 
bezkarności u  osób, które 
porzucają śmieci pod różną 
postacią. Należy dążyć do 
wyeliminowania tego proce-
deru. Problemem też jest brak 
weryfikacji złożonych dekla-
racji śmieciowych. W  chwili 
obecnej różnica osób zamel-
dowanych w  stosunku do 
liczby osób wskazanych w de-
klaracjach to około 1000 osób. 
Ponieważ obecna stawka za 
zagospodarowanie odpadami 
wynosi 28 zł od osoby, daje 
to 672.000 zł (dwa lata). Na 
dzień dzisiejszy nie wiemy ile 
osób, będąc zameldowanymi, 
nie zamieszkuje na naszym 
terenie. Dotyczy to także 

osób innych narodowości. 
Należy więc to zweryfikować. 
Zdaję sobie sprawę, że jest to 
praca czasochłonna i żmudna. 
Niestety jej wykonanie jest 
konieczne, gdyż będzie to 
miało wpływ na wysokość 
stawki za zagospodarowa-
nie odpadami w  przyszłości. 
Dużym problemem są też 
uciążliwości górnicze, czyli 
emitowanie hałasu do śro-
dowiska i  zapylenie m.in. 
w  Kostrzy. W  tej sprawie 
podejmowane są działania ze 
strony samorządu tj. radnych 
oraz burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchytę celem 
rozwiązania tego problemu.

 - Jakie zadania są jeszcze 
pr z ed gminą do realiz acji 
w tej kadencji?

- Zadania inwestycje zosta-
ły ujęte w budżecie na 2021 r. 
W tej kadencji gmina podej-
mie się realizacji wielu zadań 
m.in. rozwiązania problemu 
mieszkaniowego. Niebawem 
będzie miała miejsce budowa 
budynków mieszkalnych. 
Prowadzone są remonty ko-
lejnych dróg w gminie, w tym 
budowa dróg dojazdowych 
do pól, czy też rewitalizacja 
Fortu Gaj. 

- Którymi sprawami  intere-
suje  się pan w sposób szczegól-
ny? Na czym panu najbardziej 
zależy?

-  Z  rac j i  wykonywane-
go  w   p r z e sz ło ś c i  z awo-
du  sz e roko  rozumianym 
bezpieczeństwem. 

- Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej?

- Zapewne postrzegany 
jestem jako radny opozycyjny, 
dlatego też uzupełniłbym to 
pytanie o  wątek dotyczący 
mojej współpracy z  burmi-
strzem Zbigniewem Suchytą 
oraz pracownikami poszcze-
gólnych wydziałów Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu. 
W  tut. Radzie Miejskiej je-
stem członkiem Komisji Re-
wizyjnej oraz Komisji Bez-
pieczeństwa, Ładu i Porządku 
Publicznego oraz Ochrony 
Środowiska. Dodam, że zo-
staliśmy wybrani do rady, 
aby reprezentować sprawy 
mieszkańców. Reprezento-
wać, to znaczy składać w ich 
imieniu wnioski, interpelacje, 
zapytania, inne działania, 
co też czynię. Współpracę 
z  radnymi, czy też z  burmi-
strzem osobiście oceniam 
pozytywnie. Uważam, że 
z mojej strony dotychczasowa 
praca w  radzie tj. dyskusje 
z  radnymi wymienionych 
wyżej komisji, innymi rad-
nymi i  burmistrzem są me-
rytoryczne i obiektywne. Jest 
to moja opinia, dlatego też 
z  tym pytaniem należałoby 
się zwrócić także do radnych, 
z którymi współpracuję. Bur-
mistrz realizuje moje wnioski. 
Wielokrotnie wspólnie z nim 
dokonywaliśmy wizji w  te-
renie celem potwierdzenia 
ich zasadności. Niejedno-
krotnie udział w  nich brała 
radna Dorota Kwaśnicka 
z  klubu „Razem dla Gminy 
Strzegom”. Taka współpraca 
potwierdza, że działamy bez 
podziałów, a  cel jest jeden – 
dobro mieszkańców. Każdy 
z  radnych oczekuje, że jego 

wniosek będzie realizowany 
w pierwszej kolejności. Oczy-
wiście nie wszystkie wnioski 
realizowane są bezpośrednio 
po ich zgłoszeniu. Wiado-
mym jest, że realizacja nie-
których z nich związana jest 
z wydatkowaniem znacznych 
środków finansowych. Mam 
na myśli koszty wykonania 
projektów oraz ich realizację 
np. w przypadku odwodnienia 
i zagospodarowania podwór-
ka przy ul. Kościuszki 38-40  
w   S t r z e g o m i u  ( w y k o -
nan ie  p ro j ek tu  to  kosz t  
ok. 30 tys. złotych, koszt 
odwodnienia i  zagospodaro-
wania podwórka to kilkaset 
tysięcy złotych). Wniosek 
ten ma zostać zrealizowa-
ny w  późniejszym terminie. 
Pozytywnie oceniam także 
współpracę z  pracownikami 
poszczególnych wydziałów 
Urzędu Miejskiego, a zwłasz-
cza Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Śro-
dowiska i  Wsi. Pracowni-
cy tego wydziału realizują 
większość moich wniosków. 
W  tym miejscu chciałbym 
podziękować za współpracę 
i  merytoryczne przygotowa-
nie pracownikowi WKSiW 
- Pawłowi Marchlewskie-
mu. Dziękując burmistrzowi 
za realizację wniosków, nie 
mogę nie wspomnieć o utwo-
rzeniu dodatkowej pracowni 
terapeutycznej w  Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w  Strze-
gomiu. Powstała nowa pra-
cownia ceramiczna, gdzie 
uczestnicy próbują swoich sił 
w pracy w glinie. W pozyska-
nie dodatkowych pomiesz-
czeń dla WTZ-u  osobiście 

zaangażował się burmistrz 
Zbigniew Suchyta. Żywię na-
dzieję, że ta współpraca będzie 
nadal kontynuowana, a  bur-
mistrz będzie realizował ko-
lejne wnioski, w tym - zgodnie 
ze złożonym zobowiązaniem 
- wniosek dot. odwodnienia 
i  zagospodarowania terenu 
podwórka przy ul. Kościuszki 
38-40 w Strzegomiu. Dodam, 
że w  tut. Radzie Miejskiej 
klub „Prawo i  Samorząd-
ność”, który reprezentuję, liczy  
4 członków. Z  kolei klub 
„Razem dla Gminy Strzegom” 
liczy 17 członków, co stanowi 
znaczną większość. Cieszy 
mnie jednak fakt, że potrafimy 
ze sobą współpracować, czego 
przykładem jest moja współ-
praca z radną Dorotą Kwaśni-
cka, i rozmawiać. Uważam, że 
nasz samorząd powinien być 
wolny od polityki, która niko-
mu dobrze nie służy. Jesteśmy 
bowiem po to, aby pracować 
dla dobra mieszkańców. Życzę 
wszystkim zdrowia!

Mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego 
we wszystkich sprawach podatkowych otrzymali po raz pierwszy decyzje podatkowe poprzez 
portal www.eurzad.strzegom.pl. 
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•	 Minął	rok	od	wybuchu	pan-
demii koronawirusa

•	 Dzień	Piekarzy	 i Cukierni-
ków w gminie Strzegom

AKTuALNoŚCI

4 marca br. starszy mężczyzna 
wyszedł z domu i do niego nie 
powrócił. Policja zwróciła 
się z pytaniem do 
osoby odpo-
wiedzialnej 
za miejski 
m o n i t o -
ring, czy 
kamery nie 
u c h w y c i ł y 
tego mężczyzny. 
Niestety, następnego dnia 
mężczyzna został odnaleziony 
nieżywy na terenie stawów 
w Rusku.

***

4 marca br. tir 
– mimo znaków 

zakazu – wjechał od ul. Ko-
ściuszki do Rynku. 

Kierowca nie 
dokonywał 
ż a d n e j 
d o s t a w y 
t o w a r u . 

Sprawa zo-
stała przeka-

zana policji.
***

9 marca br. nietrzeźwy męż-
czyzna na oczach przechod-
niów oddawał mocz w Rynku. 
Interweniował patrol policji.

Okiem miejskiego monitoringu

*  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 

MARZEC – KWIECIEŃ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

14.03 – 20.03 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

21.03 – 27.03 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70 

28.03 –   3.04 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

nowości w TV Strzegom

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

s e r w i s u

www.strzegom.pl

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

W związku z ograniczeniem 
ilości kursów wykonywanych 
przez przewoźników z Dworca 
Autobusowego w  Strzegomiu 
przy ul. Dworcowej od 1 mar-
ca br. do odwołania zmianie 
uległy godziny funkcjonowania 
dworca w zakresie dostępności 
informacji pasażerskiej oraz 
budynku poczekalni. 

Odjazdy autobusów będą 
odbywać się tak jak dotychczas, 
wg obowiązujących rozkładów 
jazdy. Rozkłady jazdy znajdują 
się na tablicach informacyjnych 

dworca oraz na stronie interne-
towej www.strzegom.pl

Dworzec Autobusowy
ul. Dworcowa 
poniedziałek – piątek 
5.30–21.00 
sobota – niedziela   
nieczynne 

Poczekalnia – ul. Leśna 
poniedziałek – piątek   
5.00–21.00 
sobota 7.00–15.00 
niedziela  nieczynne

ważna informacja dla pasażerów 

Gmina właśnie ogłosiła prze-
targ na przebudowę tego odcinka 
drogi. Po jego rozstrzygnięciu 

planowane jest podpisanie umo-
wy na roboty budowlane w za-
kresie wymiany nawierzchni 

asfaltowej na odcinku o dł. 60 m. 
Ponieważ teren znajduję się w ob-
szarze historycznego układu 
urbanistycznego i  jest wpisany 
w  rejestr zabytków, stary asfalt 
zostanie wymieniony na grani-
tową kostkę. 

Całość środków na remont 
pochodzi z  budżetu gminy 
Strzegom na 2021 r. Plano-
wany czas realizacji zadania 
będzie wynosić ok. 120 dni od 
podpisania umowy. 

red

na trakcie za Biedronką stary asfalt zostanie zastąpiony kostką granitowąmasz wpływ na budżet gminy Strzegom!

Droga do wymiany
Zniszczony i niefunkcjonalny fragment ul. Kamiennej - stano-
wiący zjazd na Al. Wojska Polskiego (przy Komisariacie Policji) 
– w najbliższych miesiącach zmieni swoje oblicze. 

Duża część podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych zostaje prze-
kazana do budżetu gminy 
Strzegom. W  2021 r. za-
planowana została w  bu-
dżecie kwota ok. 23 mln 
zł.  Drogi mieszkańcu, złóż 
deklarację podatkową PIT 
za rok 2020 w  Urzędzie 
Skarbowym w  Świdnicy, 
wpisując miejscowość na 

terenie gminy Strzegom 
JAKO MIEJSCE ZAMIESZ-
KANIA. Twoje pieniądze 
zostaną przeznaczone na 
budżet obywatelski, kul-
turę, rozwój infrastruk-
tury, utrzymanie zieleni, 
sport, rekreację, ochronę 
środowiska, trasy rowe-
rowe, pomoc społeczną, 
ochronę zdrowia i eduka-
cję dzieci. 

Remont był możliwy dzię-
k i  ś rodkom poz yskanym 
z  PFRON z  projektu „Wy-
równywanie szans między re-
gionami III”. Nowa świetlica 
powstała na miejscu byłych 
pomieszczeń socjalnych i szatni 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w  Strzegomiu. Prace remon-
towe wykonywała firma Pamar 
z Wałbrzycha.

– Dzięki uprzejmości starosty 
świdnickiego Piotra Federowi-
cza i  dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych w  Strzegomiu 
Małgorzaty Zaręby, a  także 
wielkiego zaangażowania bur-
mistrza Strzegomia Zbigniewa 
Suchyty, powierzchnia WTZ 
zwiększyła się o  33,87 mkw. 
Ze świetlicy mamy bezpośred-
nie wyjście na warsztatowy 

ogród. Będzie to dla nas duże 
udogodnienie, ponieważ pobyt 
na ogródku będzie częstszy, 
a ogród przez to piękniejszy. Za 
to, że mamy teraz tak pięknie, 
jeszcze raz wszystkim osobom 
zaangażowanym w  realizację 
projektu serdecznie dziękujemy 
– podkreśla Sabina Kubacka, 
kierownik placówki. 

Przypomnijmy jeszcze, że 
w miejscu poprzedniej – dużo 
mniejszej – świetlicy powstała 
pracownia ceramiczna. W niej 
znajduje się specjalny piec, 
w  którym uczestnicy WTZ 
mogą wypalać swoje gliniane 
prace. Ich prace można zoba-
czyć na zdjęciu. 

red

wTz z nową świetlicą
Nowa świetlica jest przestrzenna, jasna i z pewnością pomieści wszystkich uczestników Prace na wieży dziobowej

9 marca br. na-
stąpiła wymiana 
dachówek na 
Wieży Dziobo-
wej od strony 
ul. Kamien-
nej. W tym 
czasie 

ul. Kamienna od skrzyżowania 
ul. Krótkiej z  ul. Boh. Getta 
była wyłączona z ruchu. Wy-
miana dachówek zakończyła 
się sukcesem, ale części od 
strony parku nie udało się 

wymienić w  związku 
z  trudnościami z  do-
jazdem i  niestabilnym 

gruntem. Prace od 
strony parku na-

stąpią w  póź-
n i e j s z y m 

terminie.
red

Poniżej informacja nt. kurso-
wania komunikacji gminnej 
w  okresie Świąt Wielkanoc-
nych (1–6 kwietnia br.).
•	 1,	 2	 i  6	 kwietnia	 br.	 obo-

wiązuje roboczo-wakacyj-
ny rozkład jazdy (żółty)

•	 3	 kwietnia	 br.	 obowiązuje	
sobotni rozkład jazdy

•	 4	 i 5	kwietnia	br.	–	komu-
nikacja gminna nie kursuje

Zakończył się tak długo oczekiwany remont Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu, w wyniku którego powstała piękna 
i przestronna świetlica z aneksem kuchennym dla podopiecz-
nych i kadry opiekuńczej. 

Dzięki utworzeniu pracowni ceramicznej do warsztatu zostało 
przyjętych	5	nowych	osób	niepełnosprawnych.
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Prośba do mieszkańców, by nie wystawiać worków z zanieczyszczeniami pochodzącymi z porządków na swoich posesjach na chodniki

ważny telefon!

wiosenne porządki 
Strzegomska spółka ZuK 
kończy „Akcję Zima” i  roz-
poczyna wiosenne porządki. 
obecnie szczególnie inten-
sywnie działania prowadzone 
są na obszarach wiejskich. Jed-
nak i w mieście również sporo 
pracy - topniejący śnieg odkrył 
złe nawyki mieszkańców. 

Przede wszystkim wielu właś-
cicieli nie sprząta po swoich 
pupilach. Ponadto woreczki na 
odchody są nagminnie zabiera-
ne „hurtem” z pojemników i są 
niedostępne pomimo, że np. 
w 2020 r. udostępniono łącznie 
30 tys. sztuk.

Pokazało się też wiele miejsc, 
w  których powstawały małe 
„dzikie wysypiska” (poroz-
rzucane butelki i  śmieci). Nie 

wszystkie miejsca, których po-
trzebę posprzątania sygnalizują 
mieszkańcy, należą do gminy, 
zatem nie zawsze można podjąć 
działania.

W  ostatnim czasie, dzię-
ki programom realizowanym 
przez samorząd powiatu świd-
nickiego w ramach aktywizacji 
osób bezrobotnych, spółka 
ZUK pozyskała środki na do-
posażenie stanowisk pracy. 
Środki przeznaczone zostały na 
zakup sprzętu dla usług zieleni 
i oczyszczania.

- Mamy prośbę do miesz-
kańców, by nie wystawiali 
worków z  zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z porządków na 
swoich posesjach na chodniki. 
Pracownicy spółki zabierają 
z ulic i chodników worki z logo 

ZUK, w  których znajdują się 
zanieczyszczenia z  obszarów 
gminnych. Odpady z  porząd-
kowania podwórek i posesji po-
winny zostać zagospodarowane 
w  ramach systemu odpadów 
komunalnych – wyjaśnia Marta 
Zięba, prezes strzegomskiej 
spółki ZUK. 

Wkrótce w  ramach porozu-
mienia gminy Strzegom z Dol-
nośląską Służbą Dróg i Kolei we 
Wrocławiu rozpoczną się po-
rządki na drodze wojewódzkiej, 
czyli ul. Legnickiej, Al. Wojska 
Polskiego, ul. Kasztelańskiej 
i ul. Świdnickiej.

- Na koniec nieustanna nasza 
prośba. W trosce o  to by było 
czyściej, nie wyrzucajmy śmieci 
domowych do koszy ulicznych 
– apeluje Marta Zięba. 

Osoby niepełnosprawne i  seniorzy z  terenu gmi-

ny Strzegom mogą zadzwonić pod nr telefonu: 

74 64 77 180 w celu zorganizowania transportu na 

szczepienia przeciwko COVID. Telefon działa od 

15 stycznia i  jest czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00. Wg stanu na 17 marca br. 

gmina zorganizowała 18 dojazdów na szczepienia, 

z których skorzystało 13 osób (niektórzy dwukrotnie).
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Konkurs fotograficzny „uwiecznij Panią wiosnę”

„dzień Piekarzy i Cukierników”
Z okazji „Dnia Piekarzy i Cu-

kierników”, obchodzonego 
w  dniu 15 marca, władze sa-
morządowe Strzegomia zło-
żyły najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 
wszystkim przedstawicielom tej 
branży z  terenu gminy Strze-
gom, ale również podziękowali 

za wsparcie i pomoc przy orga-
nizacji wielu wydarzeń kultural-
nych czy sportowych.

W  gminie Strzegom działa 
wiele zakładów piekarniczych 
i  cukierniczych, praktycznie 
wszystkie z  nich należą do 
prywatnych, rodzinnych firm 
z wieloletnimi tradycjami.

Zawsze można liczyć na cukiernie i piekarnie:
Cukiernia państwa Chabierskich 
Cukiernia Elizy Krysiak-Kiełbasy
Cukiernia p. Michałowskiej w Jaroszowie
Piekarnia-Cukiernia państwa Cichońskich z Olszan
Piekarnia państwa Jańczaków
Piekarnia państwa Tkaczyków
Cukiernia państwa Sozańskich
Cukiernia „Hercik”
Cukiernia „Griko”
Aryzta Piekarnia Strzegom Sp. z o.o. 

Z dumą informujemy, że w dwóch plebiscytach organizowanych 
przez wrocławskie przedsiębiorstwo Beautiful Company Sp. z o.o. 
dotyczących branż cukierniczych i piekarniczych, laureatami zostali:

orły cukiernictwa:
I miejsce – Cukiernia państwa Chabierskich
II miejsce – Cukiernia „Griko”
III miejsce – Piekarnia-Cukiernia państwa Cichońskich z Olszan

orły piekarnictwa:
I miejsce – Piekarnia-Cukiernia państwa Cichońskich z Olszan
II miejsce – Piekarnia państwa Tkaczyków

Strzegomskie Centrum Kul-
tury zaprasza do udziału w kon-
kursie fotograficznym. Polega 
on na wykonaniu fotografii Pani 
Wiośnie, która w poniedziałek, 

22 marca br. (w  godz. 9.30 
-11.00) będzie przejeżdżać uli-
cami Strzegomia. Zdjęcia pro-
simy przesyłać na adres e-mail 
k .bor y s@sck.s t r z egom.pl 

do dnia 26.03.2021 r. Na zwy-
cięzców - jak zawsze - czekają 
atrakcyjne nagrody!
Regulamin konkursu:
https://bit.ly/38KjoLv

il: vecteezy.com
Cukiernia państwa Chabierskich
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8 marca był dla pań wyjątkowy. Panowie zadbali o to, by każda z dam otrzymała kwiaty i słodkości oraz – co najważniejsze – uśmiech i ciepłe słowa 

„dzień Kobiet” wśród seniorów 
Panie z Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu w dniu ich święta spotkała miła niespodzianka. Przedstawiciele męskiej części kadry opiekuńczej, panowie seniorzy oraz bur-
mistrzowie Strzegomia nie zapomnieli o tym wspaniałym święcie i wręczyli wszystkim kobietom słodkości i kwiaty. Było wiele radości, uśmiechu i serdecznych słów. Całość zakończyła nie-
zapomniana sesja fotograficzna. 

Myślisz, by zostać 
rodziną zastęp-
czą? Zastana-
wiasz się, czy 
to dla cie-
bie? Po-
wiatowe 
C e n -
t r u m 
Pomo-
cy Ro-
dzinie, 
w   r a -
m a c h 
projektu 
Akademia 
R o z w o j u 
współfinan-
sowanego ze 
środków Europej-
skiego Funduszu Spo-
łecznego, organizuje bezpłatne 
szkolenie, dzięki któremu le-
piej zrozumiesz rolę rodzica 
zastępczego oraz być może 
zechcesz podjąć się tej wyjąt-
kowej funkcji.

Szkolenie pod nazwą ,,Rodzi-
cielstwo zastępcze – blaski i cie-
nie” prowadzić będzie dyrektor 
Wrocławskiej Pracowni Psy-
choedukacji i  Terapii „PLUS” 
Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego, trener i  super-
wizor treningów i warsztatów 

p s y c h o -
l o g i c z n y c h 

Maria Haracz – Dą-
browska. Ze względów bez-
pieczeństwa odbędzie się ono 
online - na platformie ZOOM 
- w dniach 1 i 8 kwietnia w go-
dzinach od 14.00 do 19.00. 
- Dzięki szkoleniu każdy z kan-
dydatów będzie mógł nauczyć 
się lepiej rozumieć rolę rodzica 
zastępczego. To też niejako 
zaproszenie do podjęcia tej 
niezwykłej roli – zachęca Maria 
Haracz – Dąbrowska.

red

,,rodzicielstwo zastępcze – 
blaski i cienie”

Pani Amanda urodziła się 
12 marca 1926 r. w  Woli 
Korybutowieckiej. Od chwili 
zatrudnienia w  Jaroszow-
skich Zakładach Materiałów 
Ogniotrwałych związała się 
ze Strzegomiem i  rozpo-
częła działalność społeczną 
na rzecz Ziemi Strzegom-
skiej, która trwa do dnia dzi-
siejszego. W  latach 70-tych 
była radną Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. Występowała 
w  obronie strzegomskich 
zabytków kultury material-
nej, które w tamtych czasach 
popadały w  coraz większą 
ruinę. W 1975 r. była jednym 
z  inicjatorów założenia To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, które w 2020 r. 
obchodziło jubileusz 45-lecia 
swojej działalności. Przez 
wiele lat pełniła funkcję pre-
zesa Zarządu Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Strze-
gomskiej  (TMZS), obec-
nie jest  jego honorowym 
prezesem. 

Pani Amanda Rożańska
-Baranowicz wykazała się 
wieloma inicjatywami kultu-
ralnymi związanymi z ochro-
ną dziedzictwa regionalnego. 
Władze Strzegomia, docenia-
jąc zaangażowanie społeczne, 
nadały jej tytuł „Zasłużony 
dla miasta Strzegomia”. Na 
początku lat 90-tych była 
inicjatorką nawiązania współ-
pracy z  organizacją byłych 
mieszkańców niemieckich 
Strzegomia (Bundesheimat-
gruppe Striegau). Jest także 
twórczynią projektu pomnika 
Księżnej Anny, która nadała 
w  1242 r. prawa miejskie 
miastu Strzegom. Pomnik 
usytuowano w  2009 r. na 
strzegomskich plantach. 

Pani Amanda wykazała się wieloma inicjatywami kulturalnymi związanymi z ochroną zabytków

Amanda rożańska-Baranowicz skończyła 95 lat!
Niezwykle szanowana i zasłużona dla szeroko pojętej strzegom-
skiej kultury Amanda Rożańska-Baranowicz skończyła 12 mar-
ca br. 95 lat! 30 marca br. minie też 5 lat od podjęcia uchwały ws. 
nadania jej tytułu „Honorowy obywatel Strzegomia”. 

Tytuł „Honorowy Obywatel Strze-
gomia” został nadany uchwałą  
nr	26/16	Rady	Miejskiej	w Strzego-
miu	z dnia	30	marca	2016	r.	

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców po-
wiatu	świdnickiego,	a udział	w nim	jest	całkiem	
bezpłatny.	By	 jednak	 się	 zgłosić,	 konieczne	 jest	
wypełnienie ankiety.
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W sobotę, 20 marca br. o godz. 
19:00 w sali widowiskowej SCK 
odbędzie się pierwsze spotkanie 
„Strzegom Songwriting”, w któ-
rym wezmą udział 
wykonawcy z tere-
nu gminy Strze-
gom. Są to młodzi 
ambitni i pełni pa-
sji ludzie piszą-
cy, komponujący 
i śpiewający włas-
ne utwory. Wstęp 
na koncert będzie 
darmowy, a  ilość 
miejsc w związku 
z panującą pande-
mią ograniczona. 
Wszystkie chęt-
ne osoby zapra-
szamy. Dodatkowe informacje 
pod adresem e-mail: sck@sck.
strzegom.pl oraz pod numerem  
tel. 74 649 44 05.

W  czwartek, 25 marca br. 
o godz. 18.00 nastąpi pokaz fil-
mu Agnieszki Holland pt. „Szar-
latan”, w  ramach DKF-u, czyli 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
„Szarlatan” to dramat biograficzny 
o wyjątkowym człowieku, obda-
rzonym zdolnościami leczniczy-

mi, rozgrywający 
się na tle wyda-
rzeń XX wieku. 
Historia inspiro-
wana jest życiem 
uzdrowiciela Jana 
Mikolaska, który 
wprawiał w zdu-
mienie pokolenia 
dzięki niesamo-
witym umiejęt-
nościom diagno-
zowania i leczenia 
chorób za pomocą 
ziół, narażając się 
na obstrukcję ze 

strony komunistycznego estab-
lishmentu. Opowieść Mikolaska 
to nie tylko jedno z ludzkich żyć 
pełne zwrotów akcji, ale także 
ogólna refleksja nad ceną, jaką 
płaci się za przywilej geniuszu.

Cena biletu to tylko 15 zł.
red

W najbliższych dniach Strzegomskie Centrum Kultury zapra-
sza chętne osoby na dwa ciekawe wydarzenia: jedno muzyczne, 
drugie filmowe. 

Strzegomskie Centrum Kul-
tury ogłosiło konkurs świątecz-
ny dla uczniów klas I-III pn. 
„Stół świąteczny”. 

Prace należy przesyłać na adres 
e-mail: k.borys@sck.strzegom.pl  

do dnia 29 marca br.
Na zwycięzców jak zawsze 

czekają atrakcyjne nagrody! 
REGULAMIN KONKUR-

SU: https://bit.ly/30tN2Ab

Kapitalną zabawę urządzi-
ły przedszkolaki w  oddzia-
le przedszkolnym Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Olsza-
nach z  okazji „Dnia Kobiet”. 
Dzieciaki pokazały, że jest to 
święto ważne także dla naj-
młodszych kobiet. 

Wiele radości sprawił dzie-
ciom przygotowany z tej okazji 
konkurs „Wyboru Małej Miss 
Przedszkolaków” w  katego-
riach: „Miss Zgadywanek”, 
„Miss Szybkości”, „Miss Szyb-
kiego Liczenia”, „Najbardziej 
Rozskakana Miss”, „Najbardziej 
Roześmiana Miss”, „Miss Naj-
dłuższego Kucyka” oraz „Naj-
bardziej Rozśpiewana Miss”. 

Dziewczynki – na przygo-
towany z  tej okazji różowy 

dywan – wprowadzili chłopcy. 
Zwyciężczynie poszczególnych 
kategorii otrzymały korony 
oraz kolorowe szarfy. Występy 
wszystkich kandydatek oceniało 
jury, skład którego stanowili 
chłopcy z  przedszkola. Wszy-
scy mali panowie tradycyjnie 
złożyli koleżankom serdeczne 
życzenia, a  następnie wręczyli 
wykonane wcześniej kwiatki 
oraz upominki.

W  tym dniu w  przedszkolu 
panowała świąteczna atmos-
fera. Słychać było taneczną 
muzykę, w rytm której bawiły 
się zarówno dziewczynki, jak 
i  chłopcy. Uśmiechnięte buzie 
przedszkolaków, a  zwłaszcza 
dziewczynek, świadczyły o miło 
spędzonym czasie.

Konkurs plastyczny  
„Stół wielkanocny”

wybory „małej miss  
Przedszkolaków” w Olszanach

W  Liceum ogólnokształ-
cącym w  Strzegomiu otwar-
ta została wystawa prac ar-
tystycznych dwóch uczennic 
klasy drugiej: Wiktorii Za-
jąc oraz Dominiki Bezeg. Te-
matyka wernisażu jest różno-
rodna: od pięknych reproduk-
cji znanych dzieł, do szkiców, 
mandali i wielu innych. 

- Wszystkie wystawione 
dzieła ukazują, z  jak wielką 
pasją były tworzone. Z równie 
wielką przyjemnością będzie 
można je obejrzeć. Wystawa 
umieszczona jest na parte-
rze oraz I  piętrze budynku 
LO. Można ją zobaczyć do 
26 marca br. – informuje Beata 
Suwart–orzechowska, koor-
dynator projektu i nauczyciel-
ka języka polskiego.

SyLWETKI:
Wiktoria Zając (Butter-

flyW iqa): Witajcie! Uczę 
się w  klasie drugiej liceum 
o  kierunku humanistyczno-
dziennikarskim. Mieszkam 
w Strzegomiu. Pasjonuje mnie 
malarstwo, grafika i  nie tyl-
ko. W  wolnym czasie tańczę 
z  hula hoop, hoduję motyle, 

no i oczywiście maluję. Bardzo 
podobają mi się obrazy Pablo 
Picasso, w  związku z  czym 
stworzyłam kilka reprodukcji 
według własnego pomysłu. 
Moim oczkiem w  głowie są 
mandale, które sama wymy-
ślam i potem realizuję. Jestem 

samoukiem i  próbuję swoich 
sił w  wielu kierunkach i  sty-
lach. Na tej wystawie przedsta-
wiam prace w różnych stylach. 
Znajdziecie państwo tutaj 
portrety, mandale i inne. Życzę 
miłych wrażeń!

Dominika Bezeg: Cześć! 
Chodzę do drugiej klasy o pro-
filu humanistycznym. Rysuję 
od zawsze, jednak dopiero 
teraz odważyłam się poka-
zać swoją twórczość szerszej 
publiczności (poza Interne-
tem). Jestem swego rodzaju 
kopistką - potrafię odtworzyć 
jakiś obraz/rysunek z  dużą 
dokładnością, chociaż staram 

się rozszerzać swoją wyobraź-
nię. Specjalizuję się w małych 
szkicach, ponieważ chciałabym 
kiedyś dorywczo projekto-
wać tatuaże (a  może nawet 
tatuować). Malarstwo jest 
dziedziną, w  której próbuję 
się sprawdzić. Mam konto na 
Instagramie (kimiku.art), na 
którym od lat, co jakiś czas, 
wstawiam zdjęcia niektórych 
moich prac. Można zobaczyć 
tam, jak rozwijam się w swo-
jej pasji. Od pewnego czasu 
zajmuję się również fotografią, 
głównie minimalistyczną albo 
krajobrazu. Zdjęcia, które ro-
bię, również dodaję na profil na 
Instagramie (felis.sun). 

wystawa prac zdolnych licealistek!
Wszystkie wystawione dzieła ukazują, z jak wielką pasją były tworzone. Warto je zatem zobaczyć!

Z  zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz 
reżimu sanitarnego mogą państwo zapoznać się 
z pracami	naszych	artystek	do	26	marca	br.	Zaprasza-
my na wystawę!

wstęp na koncert będzie darmowy. Cena biletu na pokaz filmu kosztuje 15 zł

SCK zaprasza!
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Zrealizowane zadania gran-
towe zwiększają mieszkań-
com ofertę spędzania czasu 
w  aktywny sposób. Nowo 
powstałe obiekty, które wy-
budowano w miejscowościach 
Morawa, Granica, Żelazów 
i Goczałków Górny, mają na 
celu aktywizację społeczną 
i  stworzenie miejsc integra-
cyjnych społeczności lokalnej 
oraz wzmocnienie kapitału 
społecznego.

W  dwóch miejscowościach: 
Morawie i Granicy pod nowo 
wybudowaną wiatą odbyły się już 
turnieje piłki nożnej organizowa-
ne przez AKS Strzegom. W Go-
czałkowie Górnym podobne 
zawody odbędą się 25 marca br., 
zaś w Żelazowie – 13 kwietnia br. 
Serdecznie zapraszamy!

Projektantem wszystkich 
wiat była Anna Kalinowska, 
zaś wykonawcą – Tadeusz 
Pasterkiewicz.

Ze środków finansowych pozyskanych przez AKS Strzegom od 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 
powstały wiaty, które będą służyć społeczności lokalnej podczas 
spotkań, imprez aktywizujących oraz imprez sportowych.

nowe obiekty mają na celu aktywizację społeczną i stworzenie miejsc integracyjnych 

Są już nowe wiaty na wsiach

Granica

WSIE

o  swojej pierwszej kadencji 
na stanowisku sołtysa Mora-
wy oraz o tym, co ostatnio zre-
alizowano na terenie miejsco-
wości opowiada Joanna Rogo-
ża, sołtys wsi. 

Jest to pani pierwsza kaden-
cja na stanowisku sołtysa wsi 
Morawa. Jak odnajduje się Pani 
w pełnieniu tej funkcji?

 Szczerze mówiąc, początko-
wo obawiałam się, że nie spro-
stam obowiązkom związanym 
z  tak odpowiedzialną funkcją, 
jednak udało się to i  jestem 
bardzo zadowolona z  efektu. 
Lubię pracować i spędzać czas 
z mieszkańcami wsi. Bycie soł-
tysem to czysta przyjemność.

Co udało się zrealizować 
w  ostatnim czasie na terenie 
Morawy? Co z tych zrealizowa-
nych przedsięwzięć najbardziej 
cieszy mieszkańców?

Jedną z  najważniejszych re-
alizacji, jaką udało się wyko-
nać było dokończenie budowy 
świetlicy wiejskiej i  myślę, że 
z  tego właśnie najbardziej za-
dowoleni są mieszkańcy. Udało 
się również wybrukować teren 

otaczający świetlice oraz wyre-
montować jedną z dróg szutro-
wych na terenie wsi.

Jakie sprawy dotyczące wsi 
wymagają realizacji?

Z  pewnością będę chciała, 
żeby wyremontowano kolejną 
drogę. W  najbliższym czasie 
planuję również zadbać o teren 
zielony otaczający świetlicę.

Jak układa się współpraca 
z Radą Sołecką?

Współpraca z  tak kompe-
tentnymi osobami to czysta 
przyjemność. Zawsze mogę na 
nich liczyć, szczególnie przy 
organizacji imprez i spotkań, 
są pełni wspaniałych pomy-
słów. Rada Sołecka w Mora-
wie składa się ze wspaniałych, 
kreatywnych i  pracowitych 
członków. 

Czego można pani życzyć 
w związku z obchodzonym nie-
dawno Dniem Sołtysa? 

Najbardziej chciałabym mieć 
możliwość organizacji większej 
ilości spotkań oraz imprez dla 
mieszkańców wsi, ale na to 
niestety musimy jeszcze trochę 
poczekać.

W marcu br. gmina Strzegom 
planuje ogłoszenie przetargu na 
rozpoczęcie I etapu prac zwią-
zanych z  zagospodarowaniem 

terenu cmentarza w Tomkowi-
cach. Finalny projekt obejmuje 
wykończenie alejek wewnętrz-
nych, odwodnienie, oświetlenie 

oraz budowę pier wszego 
w gminie Strzegom kolumba-
rium, czyli budowli cmentarnej 
z niszami na urny z prochami. 

I etap prac obejmujący budowę 
złącza i  położenie kabli elek-
trycznych planowany jest do 
zrealizowania w III kwartale br.

Bycie sołtysem to przyjemność!

Co nowego w sołectwach?
Morawa

Jak rozejrzymy się wokół, to 
wszędzie dostrzeżemy ma-
tematykę – kolor y, kształ-
ty, liczby, zbior y, położe-
nie przedmiotów, wielkość, 
ciężar, por y roku, miesią-
ce, dni  t ygodnia, godzi-
ny… To wsz ystko to jest 
matematyka!

Matematyka miała swoje 
święto 12 marca i właśnie 
dlatego w Przedszkolu w Sta-
nowicach w grupie maluchów 
zorganizowany został „Dzień 
Matematyki na wesoło”.

Przedszkolaki w ten dzień 
brały udział w zabawach, któ-
re pozwoliły na kształcenie 
kompetencji matematycz-
nych. Dzieci m.in. liczyły, 
rozpoznawały figury geome-
tryczne, tworzyły z nich ob-
razy, ważyły itd. Dużo radości 
sprawiła dzieciom zabawa 
ruchowa „Osiem kratek”. 
Wszystkie zabawy pokazały 
dzieciom, że matematyka 
może być ciekawa, przyjemna, 
a przede wszystkim daje dużo 
radości.

red

wesoła matematyka w Stanowicach 
Wszystkie zabawy pokazały dzieciom, że matematyka może być ciekawa i przyjemna

GOCZAŁkÓW GÓrnY:
Zadanie pn. „Nowe miejsce aktywności mieszkańców wsi 
Goczałkowie Górnym – budowa ogólnodostępnej wiaty”
wymiary:	6,22	x	4,32	m
koszt	budowy:	28	tys.	zł

GrAnICA:
Zadanie pn. „Nowe miejsce aktywności mieszkańców wsi 
Granica – budowa ogólnodostępnej wiaty”
wymiary:	8,22	x	4,32m	
koszt	budowy:	30	tys.	zł

MOrAWA:
Zadanie pn. „Nowe miejsce aktywności mieszkańców wsi 
Morawa	–	budowa	ogólnodostępnej	wiaty”
wymiary:	8,22	x	4,32	m	
koszt	budowy:	34	tys.	zł

ŻELAZÓW: 
Zadanie pn. „Nowe miejsce aktywności mieszkańców wsi 
Żelazów – budowa ogólnodostępnej wiaty” 
wymiary:	6,22	x	4,32	m	
koszt	budowy:	28	tys.	zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W  Wieśnicy ustawiony zo-
stał nowy szlaban prowadzą-
cy do starej kopalni, który 
uniemożliwia wjazd osobom 
nieupoważnionym. Poprzedni 
szlaban został skradziony, co 
doprowadziło do tego, że osoby 
trzecie wjeżdżały na teren lasu 
oraz kopalni i zaśmiecały teren. 

Obecnie dostęp do kluczy do 
szlabanu posiada Spółdzielnia 
Rolnicza z Wieśnicy oraz jeden 
prywatny rolnik. Koszt nowego 
szlabanu wyniósł ok. 2,6 tys. zł 
– zamontowany został przez fir-
mę „Usługi Ślusarskie Krzysztof 
Ratkowski, Krzysztof Sączawa 
i Marian Wierzejski”.

Cmentarz w Tomkowicach z kolumbarium!

Nowy szlaban w Wieśnicy
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W  niedzielę, 14 marca br. 
w  świdnickiej hali sportowej 
odbył się turniej piłkarski dla 
zawodników z roczni-
ka 2014 organi-
zowany przez 
Miejski Klub 
Sportowy Polo-
nia-Stal Świdnica. Wzięło 
w nim udział aż 18 zespołów 
z naszego województwa. 

Wszystkie zespoły rozegrały 
10 spotkań po 9 minut każde, 
a  rywalizacja toczyła się rów-
nolegle na trzech specjalnie 
przygotowanych boiskach.

AKS Strzegom reprezen-
towały dwie drużyny. Pierw-
sza zajęła trzecie miejsce, 
ustępując tylko Górnikowi 

Wałbrz ych i   Pa-
r a s o l o w i  Wr o -
cław. Druga zajęła  

8 miejsce.
- Turniej obfitował w ol-

brzymie emocje, które długo 

jeszcze nas nie opuszczą – ko-
mentuje trener Piotr Cichoń-
ski. W  turnieju wyróżnili się: 
Daniel Bajoj, Jan Koziejski, 
Kacper Kostrzewa i  Franci-
szek Niemczyk. red

SPoRT 

w Y n I K I  P I Ł K A r S K I e

IV lIga pIłkarska – wschód
(AKS GrAnit StrzeGom S.A.)

kolejne mecze w tym sezonie:
AkS	–	Orzeł	Lubawka	5:0,	Nysa	Kłodzko	–	AkS	1:3	(mecz	w Strzegomiu)

poz. klub Mecze punkty

1. Lechia Dzierżoniów 20 54

2. Bielawianka Bielawa 20 49

3. aks granit strzegom s.a.  20 48

4. mKP Wołów  20 36

5. Sokół marcinkowice  20 35

6. moto Jelcz oława  20 34

7. mechanik Brzezina  20 31

8.  Piast Żerniki (Wrocław)  20 31

9. Polonia trzebnica  20 30

10.  orzeł ząbkowice Śląskie  20 29

11. Sokół Wielka Lipa  20 28

12. Piast nowa ruda  20 26

13. nysa Kłodzko 20 25

14. GKS mirków/ Długołęka  20 24

15. LKS Bystrzyca Górna  20 21

16. Unia Bardo 20 17

17. orzeł Lubawka 20 12

18. orzeł Prusice 20 7

19. Pogoń Pieszyce 20 1

Osoby zainteresowane udzia-
łem w zajęciach sportowych mogą 
kontaktować się z  trenerami 
poszczególnych sekcji, którzy 
udzielą szczegółowych informacji.

1. SEKCJA JuDo:
Józef Smoter – tel. 601 665 370, 
jozeks@poczta.korbank.pl
Krzysztof Poterała 
tel. 601 814 251, 
krzysiek.judo@interia.eu 
Paweł Lasota 
tel. 665 608 242, pal84@o2.pl 

Tygodniowy rozkład zajęć 
sekcji judo:
poniedziałek – trening na macie 
(sala judo)
17:30–18:30 
Paweł Lasota (dzieci – grupa 
średniozaawansowana)
18:30–20:00 
Józef Smoter 
(grupa zaawansowana) 
wtorek – trening na macie
(sala judo) 16:30–17:30 
Krzysztof Poterała
(dzieci – grupa naborowa)
17:30–18:30 
Paweł Lasota
(dzieci – grupa średniozaawansowana) 
18:30–20:00 
Józef Smoter

(grupa zaawansowana) 
środa – trening na siłowni 
17:00–18:15
Józef Smoter
(grupa zaawansowana) 
czwartek – trening na macie 
(sala judo)
17:30–18:30
Krzysztof Poterała (dzieci – 
grupa naborowa); (zapisy do 
sekcji judo, dzieci 4–7 lat)
18:30–20:00
Paweł Lasota (dzieci – grupa 
średniozaawansowana)
piątek – Trening na macie (sala judo)
17:30–19:00 Józef Smoter
(grupa zaawansowana) 

2. SEKCJA PIŁKI 
NoŻNEJ:
a) trampkarz (roczniki: 2006–

2008) – Marcin Dobrowol-
ski, mlody229@wp.pl 

Treningi na górnej płycie: 
wtorek, czwartek i  piątek 
w godz. 17.00–18.30 

b) młodzik (roczniki: 2008–
2010) – Krystian Jaszowski, 
tel. 725 082 608 

Treningi na górnej płycie: 
poniedziałek i środa w godz. 
17.00–18.30
c) żak – Henryk Zator,
 tel. 600 819 641 

Treningi na Orliku przy OSiR: 
gr. I  (rocznik 2013) – wto-

rek i   czwartek w  godz. 
16.00–17.15

gr. II (rocznik 2012) – wto-
rek i   czwartek w  godz. 
17.15–18.30

d) skrzat (roczniki 2013 – 
2015) – Piotr Cichoński, 
tel. 609  709  964, cichon-
ski1992@wp.pl 

Treningi na Orliku przy PSP 
nr 3 (ul. Brzegowa 1): 
gr. I – wtorek i czwartek w godz. 
16.30–17.30
gr. II – wtorek i  czwartek 
w godz. 17.45–19.00
e) baby (rocznik 2016 i młodsi):
Robert Bubnowicz 
tel. 660 595 781, r.buba@op.pl 
Marcin Morawski 
tel. 604 858 503, zaklinar@tlen.pl 
Treningi w  hali widowisko-
wo-sportowej i  na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w piątki 
o  godz. 16.00 (w  przypadku 
dużego zainteresowania rodzi-
ców zajęcia treningowe również 
odbędą się w  każdy wtorek 
o godz. 16.00).

3. SEKCJA PIŁKI 
SIATKoWEJ:
a) chłopcy z klasy 3, 4, 5 szkoły 

podstawowej 
Robert Kotowicz 
tel. 502 333 412 
pon iedz ia ł ek  –  w   godz . 
17.00–18.30
środa – w godz. 17.00–18.30
b) dziewczęta z 7 i 8 klasy szkoły 

podstawowej i klasy licealne 

Aleksandr a  Kr uk  –  t e l . 
721 818 313, aleksandradolec-
ka@icloud.com 
wtorek – w godz. 18.30–20.00
czwartek – w godz. 18.30–20.00
W/w treningi odbywać się będą 
w sali głównej hali OSiR. 
 
4. SEKCJA TENISA 
SToŁoWEGo:
a) Janusz Martyszewski 

601 543 045,  
janusz.martkam@poczta.fm 

b) Krystian Berestecki  
726 112 592,  
kberestecki@onet.pl 

Treningi w  sali głównej hali 
OSiR (od lat 7 i  starszych) – 
w poniedziałki w godz. 17.00–
18.30 oraz w  piątki w  godz. 
16.00–17.30.

5. SEKCJA WSPINACZKI
Na etapie tworzenia – szczegóły 
podamy wkrótce.

W celu lepszego wykorzystania potencjału i bazy sportowej, 
strzegomska spółka oSiR rozszerzyła swoją działalność o pro-
wadzenie sekcji sportowych. W lutym br. zostały zawiązane sek-
cje piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i judo. Plano-
wane jest także utworzenie sekcji wspinaczki. Do prowadzenia 
zajęć sportowych zostali zatrudnieni trenerzy i instruktorzy. 

Od 1 lutego za szkolenie narybku sportowego odpowiedzialny jest OSir Sp. z o.o. w Strzegomiu

Oferta sportowa OSir-u
Podwójne złoto  
naszej mistrzyni!

N a  o d b y w a j ą c y c h  s i ę 
w ostatni weekend w Hotelu 
Zamku Gniew (woj. pomor-
skie) XXI Mistrzostwach 
Pol sk i  w  Armwres t l ingu 
strzegomianka Małgorzata 
ostrowska wywalczyła dwa 
kolejne tytuły mistrzowskie. 

Gosia zdobyła złote medale 
w kategorii seniorki do 63 kg 
i w kategorii open. W sumie 
ma już 27 tytułów MP. Mał-
gorzata Ostrowska w  2020 
r. została wyróżniona tytu-
łem „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej”. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Sukces strzegomskich adeptów
– Turniej obfitował w olbrzymie emocje, które długo jeszcze nas nie opuszczą – komentuje trener 

Wszyscy młodzi adepci futbolu zostali 
nagrodzeni za swój wysiłek medalami 
i okolicznościowymi dyplomami. Bra-
wa dla podopiecznych trenera piotra 
Cichońskiego.

Informacja o zmianie opłat za udział w zajęciach
Wpłaty należy realizować bezpośrednio na konto spółki 
(Santander	 Bank	 Polska	 S.A.	 05	 1090	 2343	 0000	 0001	
4753	 5731)	 lub	w	 kasie	w	 hali	widowiskowo-sportowej	
od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w	 godzinach	 14.00-20.00,	
zgodnie	 z	 cennikiem	 (do	5	 zajęć	w	miesiącu	–	30,00	 zł/
osoba,	od	6	zajęć	w	miesiącu	–	50,00	zł/osoba).

Zarząd	OSiR	Sp.	z	o.o.	informuje,	że	w	chwili	obecnej	prowa-
dzone	są	zajęcia	tylko	tych	sekcji,	które	ćwiczą	na	obiektach	
zewnętrznych	 (piłka	nożna),	 sekcji	 tenisa	 stołowego,	która	
uczestniczy w rozgrywkach ligowych oraz sekcji judo – kilku 
zawodników mających powołania do kadry. Pozostałe sekcje 
muszą poczekać do momentu aż minie trzecia fala korona-
wirusa i hala widowiskowo-sportowa będzie udostępniona 
dla wszystkich chętnych do uprawiania sportu. 
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działka rolna w międzyrzeczu 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
108/1, AM – 1, Obr. Między-
rzecze, położona w Między-
rzeczu, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,1215 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 7.200,00 zł
Wadium - 720,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.04.2021 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschod-
niej części gminy Strzegom, 
obejmującej obręby: Barto-
szówek, Jaroszów, Rusko, 

Skarżyce, Morawa i Między-
rzecze uchwalonego Uchwa-
łą Nr 81/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 18 paź-
dziernika 2004 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem RP uprawy rolne. 
Obszar zagrożony powodzią. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 12.04.2021 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 prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 

później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego przed jego 
podpisaniem. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 

bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

działka rolna w międzyrzeczu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3, 
§ 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 107, 
AM – 1, Obr. Międzyrzecze po-
łożona w Międzyrzeczu, gmina 
Strzegom powierzchnia wg re-
jestru ewidencji gruntów wyno-
si 0,4965 ha
klasa gruntu N – 0,4965 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom, obejmu-
jącej obręby: Bartoszówek, Ja-
roszów, Rusko, Skarżyce, Mo-
rawa i Międzyrzecze, uchwa-
lonego Uchwałą nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem RP – uprawy rolne. 
Obszar zagrożony powodzią.
1. Uzasadnienie do wyboru for-
my przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego jest konsekwencją zmia-
ny przepisów ustawy z dnia 14 
kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw w tym ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.). 
Warunki przetargowe mogą być 
spełnione tylko przez ograni-
czoną liczbę osób, tj. osób, któ-
re są podmiotami uprawnio-
nymi do nabycia nieruchomo-
ści rolnej w rozumieniu przepi-
sów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 
z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują się 
na złożenie pisemnego oświad-
czenia, o którym mowa w punk-
cie 3 (oświadczenie dotyczą-
ce uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załączenia 
do zgłoszenia uczestnictwa ni-
żej wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres 
co najmniej 5 lat, na terenie 
gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miej-
sce położenia nieruchomo-
ści rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicie-
lem w części ułamkowej – nale-
ży podać powierzchnię propor-
cjonalną do udziału w nierucho-
mości rolnej; współwłaścicie-
lem w przypadku współwłasno-
ści łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nieruchomości 
rolnych stanowiących przedmiot 

współwłasności), użytkowni-
kiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-
świadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzają-
ce kwalifikacje rolnicze oferen-
ta zgodnie z treścią art. 6 ust. 
2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 
9 ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1655 z późn. zm.) w związku 
z treścią § 6 i § 7 Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwali-
fikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące dzia-
łalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu przetargu oraz warunka-
mi przetargu i nie wnosi z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestni-
ctwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestni-
ctwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 15.04.2021 r. – dz. nr 

107, AM- 1, Obr. Międzyrzecze” 
należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 08.04.2021 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisem-
ne oświadczenie o którym mo-
wa w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
09.04.2021 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 23.200,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
2.320,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
12.04.2021 r. na konto GMI-
NA STRZEGOM – Santander 
Bank Polska S.A. O/Strzegom, 
nr rachunku 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 . Na dowo-
dzie wpłaty należy wpisać: „wa-
dium – dz. nr 107, AM-1, Obr. 
Międzyrzecze”. 

3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na po-
czet ceny nabycia nieruchomo-
ści w momencie podpisania ak-
tu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia 
odpowiednio: odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia wy-
nikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w termi-
nie podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.04.2021 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz po-
twierdzenie wpłaty wadium. Je-
żeli uczestnik jest reprezento-
wany przez pełnomocnika, ko-
nieczne jest przedłożenie orygi-
nału notarialnego pełnomocni-
ctwa upoważniającego do dzia-
łania na każdym etapie postę-
powania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeże-
li chociaż jeden z nich zaofe-
ruje cenę wyższą od ceny wy-
woławczej przynajmniej o jed-
no postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 
% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych. O wy-
sokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa 

notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wy-
gra przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepisa-
mi Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umo-
wy notarialnej przyszły nabyw-
ca nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
(pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w ca-
łości i powinna być odnotowa-
na na koncie GMINA STRZE-
GOM – Santander Bank Polski 
S.A. O/Strzegom, nr rachunku 
81 1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność nieruchomości przed 
jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - 
II piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej www.bip.strze-
gom.pl, 

InforMacje na teMat zasad
selektywnej zbIórkI odpadów

Jak segregować odpady w domu? 
Podajemy kilka ważnych zasad,

o których należy pamiętać:

•	 opróŻnIj – przed wyrzuceniem opakowania 
dokładnie opróżnij jego zawartość, wylej pły-
ny z butelek i słoików, usuń pozostałości z in-
nych opakowań;

•	 wyczyŚĆ – opłucz opakowanie, szczególnie 
po produktach spożywczych. Produkty spo-
żywcze szybko się psują i będą wydzielały nie-
przyjemne zapach w domu;

•	 oddzIel i odkrĘĆ – odpady z papieru i ma-
kulatury pozbaw plastikowych okładek, zszy-
wek, grzbietów, z butelek odkręć zakrętki;

•	 zgnIeĆ – opakowania przed wyrzuceniem 
zgnieć, zwłaszcza opakowania z plastiku, kar-
tony i  puszki, zaoszczędzimy w  ten sposób 
miejsce w pojemniku lub worku;

•	 nIe tłUcz – uważajmy, aby nie stłuc butek 
szklanych i słoików, aby nie uszkodzić

 pojemnika.
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usługi – ul. Armii Krajowej 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowią-
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
776/3, AM – 26, Obr. 3, poło-
żona w Strzegomiu przy ulicy 
Armii Krajowej, gmina Strze-
gom o powierzchni 0,0609 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 59.000,00 zł
Wadium - 5.900,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 15.04.2021 r. o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg ogło-
szony na dzień 25.02.2021 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/0019546/1.
Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów po-
łożonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom uchwalone-
go uchwałą Nr 10/13 Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30.01.2013 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem D.10.UI usługi o różnym 
przeznaczeniu.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 

w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, na rachunek banko-
wy gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku ban-
kowego: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
12.04.2021 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto 
gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 

uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go przed jego podpisaniem. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzają-
cy tożsamość. W przypadku 

osób prawnych wymaga-
ny jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferen-
ta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 

2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108). Dodatkowe infor-
macje związane z przetar-
giem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr 74 8560-
543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi. 
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

nieruchomość przeznaczona do rozbiórki 
w jaroszowie 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości zabudowanej stanowią-
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość stanowiąca działkę 
nr 362/46, AM-1, Obr. Jaroszów 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,2728 ha za-
budowana dwukondygnacyjnym 
budynkiem użytkowym. 
 Ze względu na zły stan tech-
niczny budynku przeznaczony 
jest on do rozbiórki. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów oraz 
obrębu wsi Bartoszówek w gmi-
nie Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 24 
sierpnia 2016 r. powyższa nieru-
chomość oznaczona jest w czę-
ści symbolem 5 MW – tereny za-
budowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, w części granica tere-
nu górniczego, w części granica 
obszaru górniczego. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 50.000,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 25.02.2021 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.04.2021 r. o godz. 1200 

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 12.04.2021 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 

później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie ak-
tu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktual-
ny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku ustanowienia pełno-
mocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepisa-
mi Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, 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.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

zabudowa mieszkaniowa w Stanowicach

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 84/23, 
AM – 1, Obr. Stanowice, położona 
w Stanowicach przy ulicy Strze-
gomskiej, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,0872 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 
51.000,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych ceny wy-
woławczej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 15.04.2021 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 25.02.2021 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Ze względu na to, że przez nieru-
chomość działkę nr 84/23, AM-1, 
obr. Stanowice przebiega sieć wo-
dociągowa Ø 110 PVC znajdują-
ca się w posiadaniu WIK Sp. z o.o. 
przyszły właściciel nieruchomości 
w momencie sprzedaży na prawie 
własności działki gruntu nr 84/23, 
AM-1, obr. Stanowice na rzecz 
Wodociągów i Kanalizacji w Strze-
gomiu Spółka z o.o. i jego następ-
ców prawnych ustanowi bezpłatną 
bezterminową służebność prze-
syłu. W umowie zostaną określo-
ne warunki:
1. Ustanowienia prawa do utrzy-
mania i eksploatacji przez WIK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu, na te-
renie przedmiotowej działki nr 
84/23 istniejących urządzeń 

wodociągowych, a w tym pra-
wa dostępu, wejścia, przechodu 
i przejazdu (w tym sprzętem cięż-
kim) osób upoważnionych przez 
Spółkę WiK, w celu dokonywa-
nia czynności związanych z kon-
serwacją, remontem, moderniza-
cją, przebudową, usuwaniem awa-
rii ww. urządzeń wodociągowych.
2. Wydzielenia pasów ochronnych 
o szerokości 3,00 m (licząc od 
skrajni sieci wodociągowej) stano-
wiących niezbędne minimum dla 
prawidłowej eksploatacji tej sieci. 
3. Obowiązku znoszenia, przez 
każdoczesnego właściciela nieru-
chomości obciążonej, ograniczeń 
i zakazów wynikających z istnie-
nia pasów ochronnych, w tym za-
kaz wznoszenia w pasach ochron-
nych budynków mieszkalnych, bu-
dowli, dokonywania trwałych na-
sadzeń (drzewa, wieloletnie krze-
wy ozdobne), magazynowania to-
warów i urządzeń, prowadzenia 
robót ziemnych mogących spowo-
dować wypłycenie sieci wodocią-
gowej, a także korzystania z nie-
ruchomości obciążonej w spo-
sób zgodny z aktualnie obowią-
zującymi przepisami dotyczącymi 
urządzeń wodociągowych, ochro-
ny zdrowia i życia ludzkiego oraz 
ochrony środowiska. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00021874/6.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzenne-
go obszarów położonych w ob-
rębie wsi Stanowice w gminie 
Strzegom uchwalonego Uchwałą 
Nr 32/11 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 28 lutego 2011 r. 

nieruchomość dz. nr 84/23, AM-
1, obr. Stanowice oznaczona 
jest symbolem 12 MN zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy Gminy 
Strzegom – Santander Bank Pol-
ska S.A O/Strzegom nr rachun-
ku bankowego: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
12.04.2021 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom. Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego przed je-
go podpisaniem. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi. 

Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymaga-
ny jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W przy-
padku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108). Dodatkowe informa-
cje związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrze-
ga się prawo odwołania przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w for-
mie jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

rOdZICU, Bądź OdpOWIEdZIALnY ZA BEZpIECZEńSTWO dZIECkA pOdCZAS kOrZYSTAnIA Z InTErnETU
Wprowadzone obostrzenia i  koniecz-
ność	nauki	zdalnej	sprawiają,	że	mło-
dzi ludzie coraz więcej czasu spędzają 
przed komputerem. Wirtualny świat 
nie jest tylko narzędziem ułatwia-
jącym pracę i  pozwalającym zdobyć 
potrzebną wiedzę. Łatwy dostęp 
do	 informacji,	 możliwość	 szybkie-
go nawiązania kontaktu i  pozorna 
anonimowość	sprawiają,	że	sprawcy	
przestępstw nie ustają w  swoich 
działaniach.	 Policjanci	 apelują,	
aby rodzice przekazywali dzieciom 

informacje na temat bezpiecznego ko-
rzystania z  Internetu oraz kontrolowali 
przeglądane treści.
W  czasie panującej pandemii zarówno 
dorośli,	jak	i dzieci	powinny	przestrzegać	
obowiązujących zasad bezpieczeństwa 
i  higieny.	 Dlatego	 tak	 ważne	 jest,	 aby-
śmy w  tym trudnym czasie nie zapo-
mnieli rozmawiać z  dziećmi. Główną 
formą spędzania czasu wolnego w  tej 
chwili jest komputer i dlatego na bezpie-
czeństwo w sieci należy obecnie zwrócić 
szczególną uwagę.

ZOBACZ, CO nALEŻY ZrOBIć, ABY 
dZIECkO BYŁO BEZpIECZnE W SIECI:
•	 rozważ	 zainstalowanie	 oprogra-
mowania	do	kontroli	rodzicielskiej,

•	 nie	 pozostawiaj	 dziecka	 samego	
w  sieci – pokaż mu dobre strony 
Internetu,	 pokaż,	 jak	może	 rozwi-
jać	swoje	pasje,	ale	ostrzeż	je	także	
o  zagrożeniach,	 które	mogą	 z nie-
go	płynąć,

•	 jeśli	 masz	 wątpliwości	 dotyczące	
treści	 w  sieci,	 możesz	 je	 zgłosić	
wyspecjalizowanym komórkom do 

walki	 z  cyberprzestępczością,	
znajdującym się w  komendach 
wojewódzkich policji 

nAjCZęSTSZE ZAGrOŻEnIA:
•	 hejt
•	 uwodzenie	w Internecie
 (child grooming)
	•	 materiały	epatujące	przemocą
•	 uzależnienie	od	Internetu
•	 kontakt	z internetowymi
 oszustami

źródło: KWP Opole
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„ D a m a  w  g r a n i t  u b r a n a ”
W  ubiegłym tygodniu 
rozstrzygnięto konkurs 
fotograficzny pt. „Dama 
w granit ubrana”, który zor-
ganizowano z okazji „Dnia 

Kobiet”. Był on skierowa-
ny do mieszkanek gminy 
Strzegom, które ukończyły 
18. rok życia. zdjęcia miały 
być zrobione tzw. metodą 

„selfie” (zdjęcie z ręki), w bi-
żuterii granitowej bądź na 
tle obiektu wykonanego 
z  granitu. W  imieniu or-
ganizatorów dziękujemy 

serdecznie za udział w za-
bawie i gratulujemy wspa-
niałych fotografii! aneta 
Ślemp, Małgorzata no-
wicka, bożena parchano-

wicz, Izabela hildebrand, 
dominika skiba-dziadyk 
- to panie, które przesłały 
swoje fotografie. Uczest-
niczki konkursu spotkały 

się z  władzami Strzego-
mia, otrzymując w  nagro-
dę granitową biżuterię 
i piękne róże! zapraszamy 
do obejrzenia zdjęć.

Wspólna fotografia uczestniczek konkursu i władz Strzegomia

Aneta Ślemp

Bożena Parchanowicz Izabela Hildebrand Dominika Skiba - Dziadyk

Małgorzata Nowicka


