
O tym fakcie poinformował 
wojewoda dolnośląski – Jaro-
sław Obremski. Drugim mia-
stem w powiecie świdnickim, 
w  którym będą wykonywane 
powszechnie szczepienia, jest 
Świdnica (na terenie Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji przy ul. Śląskiej 33).

Z wnioskiem do wojewody 
dolnośląskiego o utworzenie 

PSP w Strzegomiu wystąpili 
wspólnie burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchy-
ta i  prezes Strzegomskie-
go  Cent r um Medyczno-
Diagnostycznego Sp. z  o.o. 
w  Strzegomiu – Dar iusz 
Gajecki.

S t r z egomsk i  s amor z ąd 
zapewni m.in. obsługę lo-
gistyczną, sprzęt kompu-
terowy, środki higieniczne, 
ś rodki  ochrony osobiste j 
i  lodówki. Szczepienia będą 
wykonywały pielęgniarki ze 
Strzegomskiego Centrum 

Medyczno-Diagnostycznego 
Sp. z o.o. w Strzegomiu.

Będą obowiązywały na-
stępujące kanały zapisów 
na szczepienie: kontakt te-
lefoniczny z  PWDL, czyli 
podmiotem prowadzącym 
działalność leczniczą, infoli-
nia 989, SMS i indywidualne 
konto pacjenta (IKP). Wraz ze 
wzrostem dostępności szcze-
pionek i terminów szczepień, 
możliwa będzie rejestracja 
i szczepienie pacjentów zgła-
szających się bezpośrednio do 
punktu szczepień.
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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 Andrzej 
Szczepanik. 
 str. 2

monitoring 
w szkole
Dzięki inicjatywie sołtys 
Olszan Stanisławy Górskiej 
oraz Rady Sołeckiej Wsi 
Olszany budynek miejscowej 
szkoły podstawowej zyskał 
monitoring wizyjny złożony 
z  5 kamer oraz modemu 
centralnego.
 str. 9

współpracują 
mimo 
koronawirusa
Współpraca  pomiędz y 
Strzegomiem a  Horicami 
nie zwalnia mimo wielu 
utrudnień związanych z epi-
demią COVID-19. Najnow-
szym wspólnym działaniem 
jest projekt pn. „Udostępnie-
nie kamiennych zabytków 
i miejsc pamięci miasta Ho-
rice i gminy Strzegom”,
 str. 4

Gmina Strzegom otrzymała właśnie dofinansowanie w ramach 
kolejnego naboru „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” 
z  przeznaczeniem na kompleksową przebudowę ul. Konop-
nickiej w Strzegom. Kwota dofinansowania to 1,5 mln zł. Na 
ul. Konopnickiej powstanie zespół budynków mieszkalnych 
(ok. 80 mieszkań komunalnych).

Po 15 latach ze stanowiska prezesa Amatorskiego Klubu 
Sportowego w Strzegomiu zrezygnował Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzegomia. W tym numerze publikujemy 
oświadczenie byłego już prezesa AKS-u. Komu dziękuje za 
współpracę i jak ocenia ten okres? 

10 kwietnia br. minęło już 11 lat od katastrofy smoleńskiej, 
w której zginęło aż 96 osób. W ostatnią sobotę władze samorzą-
dowe naszego miasta oddały hołd wszystkim ofiarom i zapaliły 
96 zniczy pod Pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego 
i 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Będzie remont Konopnickiej str. 3

zmiany w zarządzie AKS-u  str. 10

Oddali hołd ofiarom str. 12

z wnioskiem o utworzenie PSP w Strzegomiu wystąpili: z. Suchyta i D. Gajecki

Strzegom będzie szczepił masowo! 

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w  Jaroszowie (w  pobliżu 
szkoły i  centrum aktywności) wzbogacił się ostatnio o  nową 
wiatę, dzięki której mieszkańcy będą mogli się integrować. Koszt 
inwestycji wyniósł 23,5 tys. zł – środki pochodziły z funduszu 
sołeckiego. Drewniana konstrukcja ma wymiary 6 x 4 m. 

Na Grabach – na ul. Dolnej – pojawiły się znaki „Prowadź psa 
drugą stroną”. Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców, 
aby nie wyprowadzali swoich czworonożnych przyjaciół pod 
nowe nasadzenia oraz na pobliskie place zabaw. Chodzi nie tylko 
o higienę tych miejsc, ale również o estetykę.

Jaroszów z nową wiatą

Kolejne dewastacje

Prowadź psa drugą stroną!

Do popisanego spray’em parku kalistenicznego i pomazanej estaka-
dy kolejowej doszły teraz zniszczenia pojemników na psie odchody. 
Niestety, akty dewastacji publicznego mienia pojawiają się w na-
szym mieście coraz częściej. Mieszkańcu, jeżeli jesteś świadkiem 
tych występków, zadzwoń do Komisariatu Policji w Strzegomiu 
– telefon 47 87 55 432. Wandale nie mogą się czuć bezkarni!

To już pewne! Na terenie hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 
(ul. Mickiewicza 2) powstanie tzw. Punkt Szczepień Powszechnych (PSP), dzięki któremu 
będzie można wykonywać ponad 400 szczepień dziennie.

Gminne wiadomości

Wszystko wskazuje na to,
że Punkt Szczepień Powszechnych

w Strzegomiu ruszy 1 maja br.

W hali OSiR-u zostaną 
uruchomione 4 sta-
nowiska szczepien-
ne. W  każdym z  nich 
będzie odbywać się 
ponad 100 szczepień 
dziennie. 
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Okiem 
monitoringu

1 kwietnia br. u zbiegu strze-
gomskiego Rynku i ul. św. Anny 
kierujący pojazdem osobowym 
nie udzielił pierwszeństwa oso-
bie, która była już w środkowej 
części tego przejścia. Osoba ta 
zatrzymała się, aby nie zostać 
potrącona. Z uwagi na fakt, że 
sprawa trafiła do Komisariatu 
Policji, został zabezpieczony 
monitoring z tego zdarzenia.

***
2 kwietnia br. na ul. Świd-

nickiej został potrącony rowe-
rzysta przez kierującego po-
jazdem osobowym. Na miejscu 
interweniowała policja, straż 
pożarna oraz pogotowie, które 
przewiozło poszkodowanego 
z obrażeniami ciała do szpitala. 
Z uwagi na sprzeczne wypowie-
dzi uczestników tego zdarzenia 
policja zwróciła się o  pomoc 
w przekazaniu nagrania z mo-
nitoringu miejskiego.

***
2 kwietnia patrol policji inter-

weniował do leżącego mężczy-
zny na „Skwerze Sybiraka” przy 
Al. Wojska Polskiego.

***
2 kwietnia br. policjanci inter-

weniowali do dwóch mężczyzn, 
którzy spożywali alkohol przy 
jednym z banków w Rynku.

***
7 kwietnia patrol policji in-

terweniował w  Rynku 14–18 
do mężczyzny, który spożywał 
alkohol oraz zaśmiecił papie-
rosem miejsce publiczne. Na 
polecenie policji został zabez-
pieczony monitoring miejski 
z tego zdarzenia. 

z D J ę C I e  n u m e r u

mała rzecz, 
a cieszy

Pracownia techniczna w strzegomskim Warsztacie Terapii Zajęciowej wzbogaciła się ostatnio 
o nowy organizer na narzędzia, dzięki któremu praca będzie przebiegać sprawniej. Łatwiej bę-
dzie zachować ład i porządek.

Do najważniejszych zadań w tej kadencji należy m.in. zakończenie kanalizacji na terenach wiejskich

moje miejsce na ziemi
Wywiad z Andrzejem Szcze-
p a n i k i e m , r ad ny m  R ad y 
Miejskiej  w  S trz egomiu, 
przewodnicząc ym komi-
sji  ds. Wsi, sołtysem wsi 
Tomkowice, przewodniczą-
cym Gminnej Spółki Wod-
nej i  prezesem Stowarzy-
sz enia  mieszkańcó w wsi 
Tomkowice. 

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

-  O s i ą g n i ę ć  j e s t  w i e -
le. Skupię się tylko na tych 
najważniejszych dla gminy 
Strzegom, do których należy 
budowa nowej infrastruktury 
tj. nowa sieć kanalizacyjna, 
wodociągowa, gazociągowa 
oraz budowa i remont infra-
struktury drogowej, w  tym: 
dróg i chodników, co zwięk-
sza poczucie bezpieczeństwa 
w ruchu pieszym i kołowym. 
Te działania w  końcowym 
efekcie przynoszą zmianę wi-
zerunku gminy, poprawę życia 
ludzi i co najważniejsze - in-
tegrację mieszkańców miasta 
i wsi. Zauważają to mieszkań-
cy nie tylko naszej gminy, ale 
i  okolicznych miejscowości. 
Godnym podkreślenia jest 
fakt, że działamy komplek-
sowo, a nie tylko fragmenta-
rycznie i nie ma podziału na 
miasto i wieś, jest tylko gmina 
Strzegom. Strategicznym 
działaniem jest rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego, 
w  tym budownictwa socjal-
nego. Pragniemy, by młodzi 
ludzie chcieli żyć i pracować 
w  naszej  gminie, d latego 
należy im stworzyć odpo-
wiednie warunki mieszkanio-
we, zapewnić miejsca pracy 
oraz stworzyć odpowiednią 
sieć placówek opiekuńczych 

i  socjalno-bytowych. Warto 
wspomnieć też o  rewitaliza-
cji miasta i  dużej dbałości 
o zabytki, dzięki czemu nasza 
Mała Ojczyzna zmienia się na 
naszych oczach. 

 
-  C o  j e s t  n a j w i ę k s z y m 

problemem i  bolączką naszej 
gminy?

- Największym problemem 
naszej gminy jest brak ob-
wodnicy Strzegomia. Zależy 
nam na przekierowaniu ru-
chu samochodów osobowych 
i ciężarowych na obwodnicę, 
która powstanie w niedalekiej 
przyszłości. Na terenach wiej-
skich konieczna jest dalsza 
budowa chodników w  sołe-
ctwach, które ich nie posia-
dają. Problemem jest także 
bardzo zła infrastruktura po-
wiatowych dróg i chodników, 
dlatego we współpracy z po-
wiatem świdnickim będziemy 
te działania realizować.

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

- Do najważniejszych zadań 
w tej kadencji należy zakoń-
czenie kanalizacji na tere-
nach wiejskich: w Skarżycach, 
Stawiskach i  Grochotowie, 
sfinalizowanie projektu ob-
wodnicy Strzegomia, roz-
wój gminnego budownictwa 
mieszkaniowego i socjalnego, 
zakończenie budowy świetlicy 
w Bartoszówku i Granicznej, 
kapitalny remont świetlicy 
w  Rogoźnicy oraz budowa 
ścieżek rowerowych. Ważnym 
jest tworzenie infrastruktury 
przemysłowej i  pozyskanie 
nowych miejsc pracy. 

- Jest pan przewodniczą-
cym Komisji ds. Wsi. Jak pan 

post r z ega dzisie jsz ą  wieś 
w naszej gminie?

- Gminna wieś rozkwita, 
rozwija się, pięknieje, a prze-
de wszystkim poprawia się 
standard życia mieszkańców. 
Wraz z  budową i  moder-
nizacją świetlic wiejskich, 
sal gimnastycznych i  boisk 
sportowych wieś jest wzbo-
gacona o  nowe ośrodki do 
integracji wiejskiej, posiada 
ułatwiony dostęp do kultury, 
sportu i  oświaty. W  chwili 
obecnej każda wieś ma swoją 
świetlicę, miejsce integracji 
i kultury. Strzegomska wieś 
staje się bardziej atrakcyjna 
i   nowoczesna. Nie wolno 
nam zapomnieć o działalno-
ści Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, których mamy 
na terenie gminy aż 10 jed-
nostek. Są one chlubą gminy. 
Każda z tych jednostek jest 
dobrze wyposażona w sprzęt 
ratowniczo–gaśniczy. OSP 
Jaroszów, OSP Stanowice 
i OSP Goczałków otrzymały 
nowe samochody strażackie, 
w  Jaroszowie i  Żelazowie 
wybudowano nowe remizy, 
a na ukończeniu jest remiza 
w  Tomkowicach . Reasu-
mując, wszystkie jednostki 
w  gminie Strzegom mają 
remizy, co jest bardzo du-
żym osiągnięciem w  sferze 
poprawy bezpieczeńs twa 
w  gminie. Godne podkre-
ś len ia  j e s t  bardzo  dobre 
wyszkolenie strażaków. Jako 
przewodniczący Komisji ds. 
Wsi muszę także nadmienić, 
że 4 lata temu przystąpili-
śmy do unijnego programu 
scalenia gruntów d la wsi 
Tomkowice, Godzieszówek 
i   Granica . O becnie  t r wa 
finalizowanie projektu po-
przez budowę ze środków 

zewnętrznych nowych dróg 
transportu rolnego, które 
w zamierzeniach końcowych 
mają także być ścieżkami 
rowerowy mi . J ako  p r z e-
wodniczący dziękuję bardzo 
sołtysom i  radom sołeckim 
za  wzorcową współpracę 
z samorządem lokalnym.

- Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej?

- Jest twórcza. Choć wśród 
radnych jes t  zauważa lna 

różnica zdań, która jest i musi 
być, to w  sprawach ważnych 
podejmujemy wspólnie dzia-
łania dla dobra gminy. Oso-
biście wychodzę z założenia, 
że moim celem działania 
jako radnego, samorządowca 
i  działacza społecznego jest 
rozwój naszej Małej Ojczy-
zny, naszego miejsca na ziemi, 
w którym mieszkamy, żyjemy 
i pracujemy. 

- Dziękujemy za rozmowę!
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•	 Dofinansowanie	 na	 prze-
budowę ul. Konopnickiej 
w Strzegomiu

•	 1 1 .	 r o c zn i c a 	 t r a g ed i i	
smoleńskiej 

AkTuAlNOści

*  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 

KWIECIEŃ – MAJ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

11.04–17.04 Avena Rynek 32-36 74 851 60 73

18.04–24.04 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 74 649 12 20

25.04–1.05 Królewska ul. Legnicka 14W 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)

masz wpływ na budżet gminy!

Duża część podatku do-
chodowego od osób fi-
zycznych zostaje przekaza-
na do budżetu gminy Strze-
gom. W  2021 r. zaplano-
wana została w  budżecie 
kwota ok. 23 mln zł. Drogi 
mieszkańcu, złóż deklara-
cję podatkową PIT za rok 
2020 w Urzędzie Skarbo-
wym w Świdnicy, wpisując 

miejscowość na terenie 
gminy Strzegom JAKO 
MIEJSCE ZAMIESZ-
KANIA. Twoje pie-
niądze zostaną prze-
znaczone na budżet 
obywatelski, kulturę, 
rozwój infrastruktury, 
utrzymanie zieleni, sport, 
rekreację, ochronę śro-
dowiska, trasy rowerowe, 

pomoc społeczną, ochronę 
zdrowia i edukację dzieci. 

Strzegomski samorząd rozpo-
czął czynności zmierzające do 
ogłoszenia przetargu na zakup 
i  montaż 66 lamp oświetlenia 
solarnego. Przedsięwzięciem 
zostanie objętych aż 16 miej-
scowości z terenu naszej gminy. 

Największą zaletą lamp so-
larnych jest ich całkowita nie-
zależność - nie wymagają one 
podłączenia do sieci, bowiem 

działają w oparciu o naturalne 
źródło energii i tym samym nie 
generują kosztów za jej zużycie. 
Dzięki temu lampy zostaną za-
montowane w miejscach, gdzie 
dostęp do standardowej sieci 
energetycznej jest utrudniony 
albo wręcz niemożliwy. Przy 
lokalizacji lamp wzięto pod 
uwagę wnioski mieszkańców 
oraz radnych i sołtysów.

ekologiczne oświetlenie 

Kwota dofinansowania to 
1,5 mln zł. Informację tę przekazał 
w Wielki Piątek (2 kwietnia br.) 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska oraz poseł 
na Sejm RP – ireneusz Zyska. 
Władze Strzegomia bardzo 
dziękują za kolejne wsparcie 
lokalnych inwestycji. 

Dodajmy, że na ul. Konop-
nickiej powstanie zespół bu-
dynków mieszkalnych (ok. 80 
mieszkań komunalnych). Gmi-
na złożyła wniosek o wsparcie 
finansowe budowy mieszkań do 
Banku Gospodarstwa Krajowe-
go w ramach Fundusz Dopłat. 

Gmina złożyła wniosek o wsparcie finansowe budowy mieszkań do Banku Gospodarstwa Krajowego

Będzie remont Konopnickiej
Gmina Strzegom otrzyma-
ła właśnie dofinansowanie 
w  ramach kolejnego naboru 
„Rządowego Funduszu in-
westycji lokalnych” z  prze-
znaczeniem na kompleksową 
przebudowę ul. konopnickiej 
w Strzegom.

Zgodnie z  „Programem 
opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi 
i  zapobiegania 
bezdomności 
zwierząt  na 
terenie Gmi-
ny Strzegom 
w   2 0 2 1  r . ” 
i n t e r w e n c j e 
z udziałem zwierząt 
bezdomnych zgłaszamy do 
poniższych instytucji.
1) Całodobowo do Komisa-

riatu Policji w  Strzegomiu 
(nr telefonu 478 755 432),

2) W  godzinach urzędowa-
nia Urzędu Miejskiego 

w  Strzegomiu – pra-
cownikom Wydziału 

Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi 
tel. 74 856 05 21, 

74 856 05 31, 74 856 
05 32, 74 856 05 36,

3) Przychodnia Wetery-
naryjna lek. weterynarz Mał-
gorzata Siekaniec – w przy-
padku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt (nr tele-
fonu 74 855 02 97).

Pomoc bezdomnym zwierzętomPrzebudowa ul. malinowej w Strzegomiu
Zgłoś swoje uwagi do projek-
tu zagospodarowania terenu 
dla zadania pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej - ul. Mali-
nowa w Strzegomiu”.

Burmistrz Strzegomia in-
formuje, że w dniach 13–23 
kwietnia br. można składać 
uwagi/wnioski/propozycje 
do projektu zagospodaro-
wania terenu d la zadania 
p n . „ Pr z e b u d o w a  d r o g i 
gminne j  –  u l .   Mal inowa 
w Strzegomiu”.

red

Warto przypomnieć, że w 2018 r. gmina Strzegom zre-
alizowała projekt na budowę 50 lamp hybrydowych 
(na zdjęciu poniżej) o wartości ponad 770 tys. zł. 

Projekt (w formacie PDF) dostępny jest na stronie www.strzegom.pl
w AKTUALNOŚCIACH z dnia 13 kwietnia br. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zalecamy

kontakt e-mailowy: strzegom@strzegom.pl lub telefoniczny 74 856 05 32. 
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Najnowszym wspólnym 
działaniem jest projekt pn. 
„Udostępnienie kamiennych 
zabytków i miejsc pamięci mia-
sta Horice i gminy Strzegom”, 
w ramach którego na cmentarzu 
na ul. Olszowej w Strzegomiu 
renowacji zostanie poddana 
kwatera żołnierzy poległych 

w  czasie I  wojny światowej 
i pomnik z tablicą poświęconą 
ofiarom II wojny światowej. 
W Horicach modernizacji zo-
stanie poddana rzeźba Jana Ziz-
ki z Trocnova i okalająca zieleń 
na wzniesieniu Gotharda oraz 
mogiła husycka (Mohejlik).

W  wydzielonej kwaterze 
znajduje się 109 grobów żoł-
nierzy niemieckich. W środko-
wej części znajduje się pomnik 
z  postacią leżącego żołnie-
rza oraz herbem Strzegomia. 
W  maju 1997 r. odsłonięto 

tablicę pamiątkową poświęconą 
ofiarom II wojny światowej – 
zarówno poległym Polakom, 
jak i  Niemcom. Na tablicy 
wyryto napis w języku polskim 
i  niemieckim: ,,1939–1945 
PAMIĘCI POLEGŁYCH, 
LUDNOŚCI CYWILNEJ, 
TYCH KTÓRZY ZMAR-
LI Z  DALA OD STRON 
OJCZYSTYCH”. Kwatera 
powstała w  1921 r. z  inicja-
tywy władz miejskich Strze-
gomia ze środków zebranych 
wśród mieszkańców. Autorem 
pomnika był dyplomowany 
inżynier – architekt rządowy 
Fritz Kretschmer. Wykonano 
go w zakładzie kamieniarskim 
Schlutzik w Strzegomiu. Kwa-
tera żołnierzy niemieckich 
z okresu I wojny światowej pod-
lega gminie Strzegom, która ma 
obowiązek opiekować się takimi 
wojennymi nekropoliami.

Odrestaurowane obiekty 
zostaną włączone w  struktu-
rę „Szlaku Kamienia”, dzięki 
czemu będą przyciągać do 
obu miast osoby zaintere-
sowane historią pogranicza 
polsko-czeskiego. 

W yDARZeNiA

Odrestaurowane obiekty zostaną włączone w strukturę „Szlaku Kamienia”, przyciągając osoby zainteresowane historią pogranicza

Strzegom i Horice z kolejną dotacją!
Współpraca pomiędzy Strze-
gomiem a  Hor ic ami nie 
zwalnia mimo wielu utrud-
nień związanych z  epidemią 
cOViD-19. 

W ramach realizacji projektu 
przez LGD „Szlakiem Gra-
nitu” pod nazwą „Mar-
ki Lokalne Dolnego 
Śląska - tworzone 
z pasją”, w Urzędzie 
Miejskim w Strze-
gomiu została za-
montowana gablo-
ta z  produktami 
lokalnymi. 

Celem projek-
tu jest zwiększenie 
wsparcia rozwo-
ju zielonej turystyki 
Dolnego Śląska poprzez 
wzmocnienie i  promocję 
lokalnych produktów i  usług 

objętych markami lokalnymi 
siedmiu partnerów. 

W  gablocie znajdują się 
produkty lokalne naszego 

obszaru od producen-
tów: Dyniowy Zaką-
tek – Olszany 171, 
Rękodzieło i  miód 
Anna Mielnik – Ju-
gowa 61, Granitowa 
Galeria – ul. Ko-
ściuszki 13 w Strze-
gomiu, Młyn Siedli-

mowice – Siedlimowi-
ce 1, Winnica Silesian 

– Bagieniec 20, Hoppy 
Lab Browar Rzemieślniczy – 

ul. Słowiańska 23 w Żarowie. 

Gablota z produktami lokalnymi

Prosimy nie pozostawiać 
odpadów przy wejściu na cmen-
tarz. Taka praktyka powoduje, 
że miejsce, które powinno być 

otoczone szacunkiem, jest za-
śmiecone i nieestetyczne. 

Niestety, z uwagi na ograni-
czoną ilość miejsca i konieczność 

dojazdu pojazdów specjalistycz-
nych odbierających odpady, nie 
ma możliwości zlokalizowania 
kontenerów bliżej wejścia. 

Nie wolno zostawiać odpadów przy wejściu na cmentarz. To jest nieestetyczne

Zachęcamy lokalnych producentów do współpracy z  LGD „Szlakiem 
Granitu”. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze stowarzyszenia.
LGD „Szlakiem Granitu”, 55-340 Udanin 86b
nr telefonu: 661 238 869 
e-mail: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl

Gmina Strzegom na projekt o wartości 41,4 tys. euro pozyskała 30 tys. euro dotacji 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska. Całkowita wartość projektu po polskiej i czeskiej stro-
nie granicy wynosi 74 tys. euro. 

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej kontener na odpady zlokalizowany jest przy 
bramie, obok przenośnej toalety.

Dbajmy o strzegomskie nekropolie

Informujemy,
że woda

w studnIach
na cmentarzach

komunalnych
jest DostępNA

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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W  związku z  dynamicz-
nym rozprzestrzenianiem 
s ię  wirusa  SARS-CoV-2 
(koronawirus) zarząd spół-
ki ZUK w Strzegomiu prosi 
o ograniczenie osobi-
s t ych  kontak tów 
do  abso lu tnego 
minimum.

Prosimy o  za-
łatwianie spraw 
drogą  e-mai lo-
w ą :  b i u r o @ z u k .
s t r z e g o m . p l  o r a z 
t e l e f on i c z n i e  7 4  8 5 5 1 
051 (centrala, w  dni po-
wszednie w  godz. od 7.00 
do  15 .00 ) . Sz cz egó łowe 
dane kontaktowe na zuk.
strzegom.pl

Wizyty w siedzibie spół-
ki prosimy umawiać telefo-
nicznie: 74 8551 052

Zasady obsługi klientów:
•	 do	pomieszczeń	biurowych	

mogą wchodzić osoby z ma-
seczkami na twarzy (osło-
nięte usta i nos),

•	 po	 wejśc iu 	 na le-
ż y  b e z w z g l ę d n i e 

z d e z y n f e k o w a ć 
r ę c e  p ł y n e m 
antybakteryjnym,
•	w każdym	dziale/
pokoju nie może 

przebywać więcej niż 
jeden klient,

•	w  ciągu	 komunikacyjnym	
(na korytarzu) nie mogą 
przebywać więcej niż 3 oso-
by z zachowaniem bezpiecz-
nej odległości tj. minimum 
1,5 m

•	 pozostałe	osoby	proszone	są	
o  poczekanie na zewnątrz 
budynku.

Informacja dla klientów zuK

W  związku z  rozpoczęciem 
Narodowego Spisu Powszech-
nego ludności i  Mieszkań 
2021 i  jego wydłużeniem do 
30 września br. uprzejmie in-
formujemy, że podstawową 
metodą realizacji obowiązku 
spisowego jest samospis po-
przez aplikację dostępną na 
stronie https://spis.gov.pl/.

Przypominamy, że interne-
towo można się spisać również 
w urzędach gmin i wojewódz-
kich urzędach statystycznych 
na specjalnie przygotowanych 
w tym celu stanowiskach kom-
puterowych przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego. 

Spisać można się również na 
infolinii spisowej, obsługiwanej 
przez pracowników statystyki 
publicznej pod numerem – 
22 279 99 99. 

 Z uwagi na epidemię wy-
wiady bezpośrednie nie będą 
realizowane do odwołania. 

Rachmistrzowie telefoniczni 
rozpoczną pracę od 4 maja br., 
o czym będziemy państwa jesz-
cze szczegółowo informować.

Liczymy się dla Polski
Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania

Wiata rekreacyjna – z profesjo-
nalnym grillem - będzie od trzech 
stron osłonięta drewnianymi 
ściankami. Konstrukcja będzie 
pokryta dachówką i wyłożo-
na betonową kostką. W skład 
całości wchodzi także małe po-
mieszczenie techniczne, przyłącze 
elektryczne z oświetleniem i sieć 
wodno-kanalizacyjna.

W ł ad z e  s t r z e gom s k i e j 
spółki OSiR nie ukrywają, 
że nowo powstała wiata ma 
charakter komercyjny, czyli 
będzie można ją wynajmo-
wać za odpowiednią opłatą 
pieniężną. Oczywiście będzie 
udostępniana sportowcom, 
uczniom i mieszkańcom, a 
także przyjezdnym.

Teraz trzeba już tylko pocze-
kać na zakończenie inwestycji 
oraz na lepsze warunki atmos-
feryczne i poprawę sytuacji 
pandemicznej. 

Obiekt będzie można wynajmować za opłatą pieniężną

wiata prawie gotowa
Drewniana wiata o wymiarach 16 m x 7 m na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu sukcesywnie pnie się ku górze. 
Wszystko wskazuje na to, że obiekt powstanie znacznie szyb-
ciej niż pierwotnie zakładano (do końca maja br.).

Koszt realizacji całości inwe-
stycji wynosi ok. 156 tys. zł 
brutto. Wykonawcą jest firma 
Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o. 
ze Strzegomia.

Foto: oSiR StRzEGom
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Siedemnaścioro wspaniałych strzegomian
Aktualnie w gronie „Honorowych Obywateli Strzegomia” znajduje się 17 osób: 3 kobiety i 14 mężczyzn. co tydzień w piątek na profilu facebookowym gminy Strzegom przedstawiamy 
poszczególne osobistości, które zasłużyły się w najnowszej historii naszego miasta i sołectw. Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego ciekawego cyklu, komentowania i dzielenia się 
państwa wspomnieniami. Poniżej galeria fotografii.
Warto podkreślić, że godność „Honorowego Obywatela Strzegomia” nadawana jest przez Radę Miejską w Strzegomiu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Strzegomia, a także 
wybitnym osobistościom za wybitne zasługi położone dla miasta we wszystkich dziedzinach: polityki, gospodarki, wiedzy, kultury, sportu i innych.
Tytuł „Honorowego Obywatela Strzegomia” może być nadany tej samej osobie jeden raz, może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom, może być nadany również pośmiertnie.

Ks. prałat Stanisław Siwiec

Krzysztof Stelmach Prof. Jan Chmura

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja

Walenty Wyrwa Stanisław Franciszek Targosz Edward Forski

Abp Francesco Pio Tamburrino
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Siedemnaścioro wspaniałych strzegomian

Edward Brzegowy

Melitta Sallai Marian Wojciów

Amanda Jadwiga Różańska-Baranowicz

Ks. proboszcz Marek Żmuda

Jerzy Orabczuk Ryszard Wikliński Antoni Kulczycki

Zdzisława Dmytrarz
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W budżecie powiatu świdni-
ckiego na ten cel przeznaczono 
750 tys. zł. Nowoczesny obiekt 
zastąpi mocno zużyte, asfaltowe 
boisko. Nowe podłoże będzie 
z trawy syntetycznej z podbudową 
betonową. W  nowym miejscu 

zostaną wydzielone 2 boiska do 
koszykówki, 2 do siatkówki, 1 do 
tenisa ziemnego i 1 do piłki ręcznej. 
Przebudowie ulegnie oświetlenie 
zewnętrzne, powstanie ogrodzenie 
boiska, zamontowane zostaną 
również piłkochwyty o wys. 6 m. 

Nawierzchnia wewnętrznej drogi 
żwirowej zmieni się na nawierzch-
nię z kostki betonowej. 

O  postępach prac remonto-
wych będziemy informować na 
bieżąco. 

red

nowoczesny obiekt zastąpi mocno zużyte, asfaltowe boisko. w nowym miejscu powstaną też boiska do koszykówki i siatkówki 

Ale będzie piękne boisko!
Już niedługo rozpoczną się prace związane z  przebudową boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w  Strzegomiu. Aktualnie trwa procedura przetargowa 
związana z wyłonieniem wykonawcy. 

Dzieciństwo jest wyjątko-
wy m okresem, w  któr y m 
dzieci najskuteczniej przy-
swajają wiedzę oraz kształ-
tują się pierwsze wzorce za-
chowań. Jest to więc dosko-
nał y okres, aby zapoznać 
i  rozbudzać w  nich proeko-
logiczne nawyki w  codzien-
nym życiu.

W  ramach realizacji pro-
jektu edukacyjnego „Przed-
szkolaki  robią  wsz ystko, 
aby dbać o  środowisko” ma-
luszki z  Zielonego Zakątka 
(Publiczne Przedszkole nr 3 
w Strzegomiu) uczestniczyły 
w zajęciach, których głównym 
celem było kształtowanie 
świadomości proekologicz-
nej, a  tematem przewodnim 
uświadamianie i  edukowanie 
w szeroko pojętym znaczeniu 
segregacji odpadów.

Dzieci w  poszczególnych 
grupach rozpoznawały ma-
teriały, z  których wykonane 
były odpady, a  następnie se-
gregowały je do odpowiednich 
pojemników. Dowiedziały się, 
jaki wpływ mają odpady na 
środowisko i życie człowieka, 
a  także poznały możliwości 

powtórnego wykorzystania 
odpadów po przetworzeniu. 
Nasi mali ekolodzy wspólnie 
wykonali także różnorod-
ne prace plastyczne, rów-
nież w  formie przestrzennej, 
śpiewali piosenki, oglądali 
filmiki edukacyjne, rozwiązy-
wali quizy. Dzieci znakomicie 
współpracowały i z zaangażo-
waniem uczestniczyły w tema-
tycznych zajęciach.

– „W  Zielonym Zakątku” 
propagujemy proekologiczne 
zachowanie, między inny-
mi poprzez segregowanie 
odpadów, dbanie o  tereny 
zielone wokół przedszkola, 
w  tym o  pomniki przyrody, 
a  także zbieranie plastiko-
wych nakrętek, które niejako 
zyskują nowe przeznaczenie, 
ponieważ przekazujemy je na 
rzecz akcji charytatywnych – 
informują opiekunowie. 

29 marca br. nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu pla-
stycznego dla dzieci i  rodzi-
ców zorganizowanego przez 
Publicznego Przedszkole Nr 3 
w Strzegomiu, na wykonanie 
plakatu nt „Kolorowa segre-
gacja”. W  konkursie wzięły 
udział 32 prace. Autorzy prac 

wykazali się dużą kreatywnoś-
cią w interpretacji tematu prac 
plastycznych zachęcających 
do segregowania odpadów. 
Komisja dokonała analizy 

prac konkursowych zgodnie 
z  przyjętymi w  regulaminie 
kryteriami i wyłoniła zwycięz-
ców oraz wyróżnionych. 

red

„zielony zakątek” segreguje na 5!
Maluchy uczyły się segregacji. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców

Już drugi raz w  tym roku 
Szkolny Klub Wolontariatu 
w  Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w  Stanowicach zorganizo-
wał akcję zbiórki darów dla 
zwierzaków ze Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 
w  Świdnicy. Przekazanie da-
rów spotkało się z  ogromną 
wdzięcznością pracowników 
schroniska, któremu coraz 
trudniej funkcjonować.

Uczniowie i nauczyciele do-
starczyli dużo karmy suchej 
i  mokrej dla psów i  kotów 
oraz koce. Mimo nieobecności 
uczniów w  szkole, udało się 

dzięki rodzicom i  opiekunom 
dostarczyć dary do szkoły. 

- Przede wszystkim dzię-
kujemy wszystkim za otwarte 
serca - uczniom, rodzicom 
i  nauczycielom. Te biedne, 
samotne zwierzęta na to zasłu-
gują. Planujemy jeszcze w tym 
roku przekazać im dwie budy 
dla psów. Zorganizowaliśmy tę 
akcję, żeby zachęcić uczniów do 
niesienia pomocy innym – tym 
razem bezdomnym zwierzętom. 
Zachęcamy również, w imieniu 
pracowników schroniska, do ad-
opcji psa albo kota – informuje 
Piotr Szmidt, nauczyciel PSP 
w Stanowicach. 

Kolejny raz pomogli zwierzętom
Aktualny stan projekt boiska
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Teren wokół PSP Olszany 
jest obecnie monitorowany 
w  trybie całodobowym, co 
znacznie wpływa na popra-
wę bezpieczeństwa samego 
obiektu, jak i jego otoczenia. 

S y s t e m  m o n i t o r o w a n i a 
umożliwia także zabezpie-
czenie nagrań i  przekazanie 
ich odpowiednim służbom 
w razie wystąpienia ryzykow-
nych zdarzeń.

- W  imieniu całej  spo-
łeczności szkolnej dziękuje-
my pani sołtys oraz Radzie 
Sołeckie j  za przeznacze-
nie i  przekazanie środków 
z   Fu n d u s z u  S o ł e c k i e g o 

wyodrębnionego w budżecie 
gminy Strzegom na reali-
zację tego ważnego dla nas 
wszystkich celu – podkreśla 
beata ślipko, dyrektor PSP 
Olszany. red

Placówka jest teraz bardziej bezpieczna dzięki zamontowaniu pięciu całodobowych kamer

monitoring w szkolePrzed świetlicą wiejską w Ol-
szanach stanęło właśnie serce 
na plastikowe nakrętki. Zostało 
ono zakupione przez Koło 
Gospodyń Wiejskich KGW 
„Olszaniaki”, które przeznaczy-
ło na ten cel środki z nagrody 
pieniężnej za zajęcie 2. miejsca 
w plebiscycie Gazety Wrocław-
skiej „Mistrzowie Agro 2020”. 

Jak zapewnia sołtys Olszan 
– Stanisława Górska, dochód 
ze sprzedaży nakrętek będzie 

przeznaczany na cele charyta-
tywne. - Do zbierania nadają się 
nakrętki z opakowań artykułów 
spożywczych, kosmetyków 
i środków czystości. Nakrętki są 
następnie przetwarzane na gra-
nulat, z  którego produkuje się 
np. wiadra ogrodnicze, łopatki 
i inne potrzebne artykuły. Dzię-
ki temu oszczędzamy surowce, 
pomagamy środowisku i wspie-
ramy działalność charytatywną 
– informuje sołtys Olszan. 

Mieszkańcy Żółkiewki na 
czele z sołtys Moniką Róg od 
10 lat starają się, by ich piękny, 
choć mocno zaniedbany staw 
oraz teren przyległy w  końcu 
wyglądały schludnie, estetycz-
nie i  nowocześnie. Ostatnio 
sprawy nabrały przyspiesze-
nia. Pojawiło się przysłowiowe 
„światełko w tunelu”. 

Sołectwo Żółkiewka przezna-
czyło 18 tys. zł z tegorocznego 
funduszu sołeckiego na wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
związanej z renowacją zbiornika 
wodnego i terenu wokół. Projekt 
powstanie do końca września 
i władze samorządowe z pew-
nością będą starały się o  do-
finansowanie przedsięwzięcia 
z dostępnych funduszy. 

Projekt będzie obejmował 
oczyszczenie stawu, renowację 

pobliskich murów, wykonanie 
ścieżek, ławek, koszy na śmieci 
i  psie odchody, pomostu na 
stawie, wiaty, a  także miejsca 
parkingowego na rowery oraz 
stacji naprawy rowerów. W po-
bliżu powstałby mini plac za-
baw, teren wzbogacony zostałby 
o tablicę informacyjną o wsi. 

- W  końcu pojawiła się na-
dzieja na modernizację naszego 
stawu, który znajduje się w sa-
mym centrum wsi. Mieszkańcy 
Żółkiewki marzą wręcz o tym, 
żeby to miejsce nabrało nale-
żytego blasku. Staw powstał 
jeszcze przed wojną i ma dla nas 
dużą wartość sentymentalną. 
Wierzę, że już niedługo będzie-
my mogli korzystać z odnowio-
nego stawu – podkreśla Monika 
Róg, sołtys wsi Żółkiewka. 

tW

Serce na nakrętki w Olszanach

renowacja stawu w Żółkiewce?

Niebawem rozpocznie 
się kolejny etap rewi-
talizacji zabytkowe-
go parku w Rogoźni-
cy. Tym razem cho-
dzi o zagospodarowa-
nie terenu okalającego 
wieżę poprzez utwar-
dzenie nawierzchni 
i oświetlenie sceny. 

W 2019 r. przebudo-
wano i wyremontowa-
no mury i wieżę, której 
przywrócono funkcję 
belwederu tj. miejsca, 
z którego możliwe było 
podziwianie kompozy-
cji założenia parkowe-
go. W  2020 r. wyko-
nano plenerową scenę 
w  bezpośrednim są-
siedztwie belwederu. 

Inwestycja poprawi 
estetykę tego miejsca 
i dostęp do wyremon-
towanej wieży, wyposa-
żonej w  elektroniczny 
peryskop. 

rewitalizacja parku w rogoźnicy
Park zostanie zrewitalizowany poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej  w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi

Na zadanie inwestycyjne o wartości 51,8 tys. zł gmina Strzegom pozyskała dofinansowanie w kwocie 25,8 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru LGD „Szlakiem Granitu”. 

Dzięki inicjatywie sołtys Olszan Stanisławy Górskiej oraz Rady Sołeckiej Wsi Olszany budynek miejscowej szkoły podstawowej 
zyskał monitoring wizyjny złożony z pięciu kamer oraz modemu centralnego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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OSir sp. z o.o. informuje

Zarząd Ośrodka Sportu i Re-
kreacji sp. z o. o. w Strzegomiu 
ogłasza przetarg ustny, nieogra-
niczony na oddanie w najem 
gruntów stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są grunty :
1. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-
1, o pow. 33 m2, po łożonej 
w Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, ga-
stronomiczną, rozrywkową, 
oznaczoną na szkicu jako nr 
1, z możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 400 V i wo-
dy z podlicznikami (opłata zgod-
nie z obowiązującymi cenami na 
dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 
2021 roku, o godz. 900 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 32,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu zostanie doliczo-
ny obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca będzie 
obciążony opłatą za: wywóz od-
padów komunalnych, opłatą za 
energię elektryczną i dostawę 
wody według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2. 
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 700 zł.
2. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-
1, o pow. 25 m2, po łożonej 
w Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod dzia łalność: handlową, 

gastronomiczną, rozrywkową 
oznaczoną na szkicu jako nr 
2, z możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230V (do 
3000W) z podlicznikiem (opłata 
zgodnie z obowiązującymi cena-
mi na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 
2021 roku, o godz. 930 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 32,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu zostanie do-
liczony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najem-
ca będzie obciążony opłatą za: 
wywóz odpadów komunalnych, 
opłatą za energię elektryczną 
według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 500 zł.
3. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 12 m2, położonej w Strze-
gomiu przy ul. Mickiewicza 2, 
z przeznaczeniem pod działal-
ność: handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczoną na 
szkicu jako nr 3, z możliwością 
podłączenia energii elektrycz-
nej 230V (do 3000W) z podlicz-
nikiem (opłata zgodnie z obo-
wiązującymi cenami na dany 
miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 
2021 roku, o godz. 1000 w sie-
dz ib i e  U r zę du  M ie j sk i ego 

w Strzegomiu, Rynek 38 – sa-
la konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 32,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu zostanie do-
liczony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najem-
ca będzie obciążony opłatą za: 
wywóz odpadów komunalnych, 
opłatą za energię elektryczną 
według zużycia.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 300 zł.
4. część dz ia łki niezabu -
dowanej  nr  630 /3 ,  AM - 5 , 
obr-1, o pow. 12 m2, położo-
nej w Strzegomiu przy ul. Mi-
ckiewicza 2, z przeznacze -
niem pod działalność: handlo-
wą, gastronomiczną, rozrywko-
wą oznaczoną na szkicu jako nr 
4, z możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230V (do 
3000W) z podlicznikiem (opła-
ta zgodnie z obowiązującymi 
cenami na dany miesiąc) .
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 ma-
ja  2021 roku,  o godz.  10 30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sa-
la konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 32,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu zostanie do-
liczony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najem-
ca będzie obciążony opłatą za: 
wywóz odpadów komunalnych, 
opłatą za energię elektryczną 
według zużycia.

Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 250 zł.
5. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 2 m2, położonej w Strze-
gomiu przy ul. Mickiewicza 2, 
z przeznaczeniem pod działal-
ność: handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczoną na 
szkicu jako nr 5, z możliwością 
podłączenia energii elektrycznej 
230V (do 1200W), opłata ryczał-
towa naliczana od zdeklarowa-
nej mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w da-
nym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 
2021 roku, o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 32,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu zostanie doliczo-
ny obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca będzie 
obciążony opłatą za: wywóz od-
padów komunalnych, opłatą ry-
czałtową za energię elektrycz-
ną według zadeklarowanej mo-
cy urządzeń odbiorczych.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 40 zł.
6. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 6 m2, położonej w Strze-
gomiu przy ul. Mickiewicza 2, 
z przeznaczeniem pod działal-
ność: handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczonej na 

szkicu jako nr 6 bez możliwości 
podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 
2021 roku, o godz. 1130 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 28,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu zostanie doliczo-
ny obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca będzie 
obciążony opłatą za wywóz od-
padów komunalnych.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 120 zł.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji Sp. z o. o. w Strzegomiu, ul. 
Mickiewicza 2, lub na konto:
SANTANDER BANK POLSKA 
S.A. O / Strzegom nr 98 1090 
2343 0000 0001 3585 0989 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 17 maja 2021 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża s ię dzień wp ł y wu środ -
ków na konto OSiR sp. z o. o. 
w Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestni-
ka przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
najem gruntów, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia zamknięcia lub 
odwołania przetargu.

O s o b a  p r z y s t ę p u j ą c a  d o 
p r ze t a rgu pow inna pos ia -
dać dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i  nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowie-
nia pe łnomocnic t wa pr zez 
osobę f izyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie do 31.05.2021 r.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem 
przetargu są wolne od obciążeń 
na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do odda-
nia w najem udostępnione bę-
dą dla wszystkich zaintereso-
wanych do oglądania w dniu 14 
maja 2021 roku, w godzinach 
od 1000 do 1100 Szczegółowe in-
formacje związane z przetar-
giem oraz szkic mapy z zazna-
czonym terenem przeznaczo-
nym do oddania w najem moż-
na uzyskać w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Mi-
ckiewicza 2; 58-150 Strzegom 
lub telefonicznie dzwoniąc pod 
nr 74 8551524.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.
Zapraszamy.

Poniżej oświadczenie byłe-
go już prezesa AKS-u:

– Przez okres 15 lat wraz 
z kolejnymi zarządami mia-
łem przyjemność pracować 
na  r z ecz  nasz ego  k lubu . 
Z pomocą ludzi dobrej woli, 
sponsorów oraz wsparcia 
strzegomskiego samorządu 
udało się zorganizować wiele 
przedsięwzięć, które przy-
czyniły się do rozwoju klubu 
i  popularyzacji sportu. Lata 
pracy to czas wielu sukce-
sów, ale i potknięć. Obecnie 
w  klubie trenuje ponad 300 
spor towców, a   przez lata 
przez klub „przeszło” ich 
kilka tysięcy. W tym okresie 
swoje oblicze zmieniły rów-
nież nasze obiekty sportowe, 

których zazdrości 
nam niejeden klub. 
W  pracy w  zarzą-
dzie wspierało mnie 
wie le  osób, które 
trudno wymienić, 
c h o ć  w   s p o s ó b 
szczególny pragnę 
podziękować oso-
bom, z którymi pra-
cowałem najdłużej.

Dziękuję Rober-
towi kotowiczowi, 
sekretarzowi klu-
bu kilku kadencji, 
Zdzisławowi Szpa-
k o w i , k r z y s z t o -
f o wi  Jasz o wskie-
mu, Stanisławowi 
W i ś n i e w s k i e m u , 
Ryszardowi Żmi-
jewskiemu, Janowi 
Żmijewskiemu, Jó-
zefowi Smoterowi, 
krzysztofowi Po-
t e r a l e , l e s z k o w i 
Jankowskiemu oraz 
wielu innym, którzy 
społecznie działa-
l i  w  naszym klu-
bie. W swojej pracy 
samorządowej  dale j  będę 
wspierał strzegomski sport 
swoją wiedzą i  doświadcze-
niem oraz kibicował naszym 
sportowcom. Wraz ze mną 
przygodę w  klubie kończy 

Józef czerwiecki, wieloletni 
pełnomocnik zarządu, czło-
wiek od „trudnych spraw”, 
z którym pracowałem blisko 
12 lat. Serdecznie dziękuję.
Przy tak wielu dyscyplinach 

nigdy nie ma dobrego czasu 
na zmiany, gdy jedna dyscy-
plina kończy sezon, inna jest 
w  środku rozgrywek. Pan-
demia zatrzymała wszystko, 
nastał czas kiedy moi koledzy 

z zarządu płynnie mogą prze-
jąć stery AKS-u i kiedy znów 
wyjdziemy na sportowe areny, 
będą mogli podejmować traf-
ne decyzje. Zostawiam klub 
w dobrej kondycji finansowej. 

Dziś w czteroosobowym za-
rządzie działają ludzie z do-
świadczeniem oraz pasją i na 
pewno sprostają wyzwaniom.

Źródło: 
www.aks.strzegom.pl

Obecnie w klubie trenuje ponad 300 sportowców, a przez lata przez AKS „przeszło” ich kilka tysięcy

zmiany w zarządzie AKS-u 
Po 15 latach ze stanowiska prezesa Amatorskiego 
klubu Sportowego w Strzegomiu zrezygnował 
Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia.

Skład zarządu AkS-u:

Edward Fedyczkowski 
– wiceprezes

Robert Kotowicz 
– sekretarz

Tomasz Chojnacki

Krzysztof Poterała 
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Jaroszów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rusko – nieruchomość przeznaczona do rozbiórki 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 113/5, AM – 2, Obr. Ja-
roszów, położona w Jaro-
szowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,6876 ha
Cena wywoławcza nieru-
chomości 236.100,00 zł
Wadium - 23.610,00 zł
Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych ce-
ny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 27.05.2021 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.

Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020690/5
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego obrębu 
wsi Jaroszów oraz obrębu 
wsi Bartoszówek, w gmi-
nie Strzegom, uchwalone-
go Uchwałą Nr 84/16 Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 24.08.2016 r. dział-
ka nr 113/5 oznaczona jest 
symbolem 15 MN tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Nieruchomość podle -
ga wyłączeniu z produk-
cji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty 

związane z przeniesie-
niem prawa własności.
 Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpła-
ta wadium, na rachunek 
bankowy gminy Strzegom 
– Santander Bank Pol-
ska S.A O/Strzegom nr 
rachunku bankowego: 97 
1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
24.05.2021 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozo -
stałe osoby zwraca sie 

po zakończeniu przetar-
gu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
C ena  n ie r uc homo śc i 
sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapła-
cie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie 
aktu notarialnego przed 
jego podpisaniem. W ra-
zie uchylania się uczest-
nika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ule-
ga przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy 

określający status praw-
ny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezenta-
cji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna mo -
że być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie prze-
p rowadzony  zgo dn ie 
z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospo-
darowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 
74 8560 - 543,  ponad -
to  informacja o prze -
targu umieszczona jest 
na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strze -
gom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości za-
budowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu 
jest nieruchomość sta-
nowiąca działkę nr 182, 
AM-2, Obr. Rusko o po-
wierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0300 
ha zabudowana budyn-
kiem mieszkalnym jed-
norodzinnym, garażem 
oraz dwoma murowany-
mi toaletami. 
 Ze względu na zły stan 
techniczny budynków 
przeznaczone są one do 
rozbiórki. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00054604/3. 
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodaro -
wania przestrzennego 

obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom, obej-
mującej obręby: Bartoszó-
wek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa, Mię-
dzyrzecze, uchwalonego 
Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. po-
wyższa działka oznaczo-
na jest częściowo sym-
bolem MR zabudowa za-
grodowa w części strefa 
OW obserwacji archeolo-
gicznej, w części strefa B 
ochrony konserwatorskiej, 
w części granica udoku-
mentowanego złoża su-
rowców mineralnych. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 10.000,00 zł
Wadium - 1.000,00 zł
 Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się 

w  dn iu  27.05 . 2021 r. 
o godz. 10 30 w siedzi -
b ie  Ur zędu Mie jsk ie -
go w Strzegomiu – sa-
la nr 29.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium na konto Santan-
der Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
24.05.2021 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 

osoby zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia 
przetargu.
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesie-
niem prawa własności.
C ena  n i e r uc homo ś c i 
spr zedawanej  w dro -
dze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarc ia umowy 
w formie aktu notarial-
nego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
O s o b y  p r z y s t ę p u j ą -
ce do przetargu powin-
ny posiadać dokument 
potwierdzający tożsa -
mość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 

aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przy-
padku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie prze-
p rowadzony  zgo dn ie 
z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie t r ybu 

przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. 
Nr z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospo-
darowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-
543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona 
jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strze-
gom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

reagujmy, gdy widzimy osobę chcącą wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Być może nasz sprzeciw uratuje komuś życie

Ogólnodostępny alkomat 
ma zachęcać do badań stanu 
trzeźwości kierowców. Taka 
profilaktyka będzie miała 
wpływ na ograniczenie liczby 
nietrzeźwych kierowców na 
ulicach. Każda chętna osoba 
będzie mogła przyjść do świd-
nickiej komendy i  wykonać 
samodzielnie badanie stanu 

trzeźwości. Obsługa alkomatu 
jest bardzo prosta, nie wymaga 
udziału policjanta. Wystarczy 
jedynie z  zainstalowanego 
w  alkomacie podajnika wyjąć 
jednorazową słomkę, rozpa-
kować ją i  umieścić w  prze-
znaczonym do tego miejscu. 
Następnie trzeba postępo-
wać zgodnie z wyświetlanymi 

wskazówkami i  odczytać wy-
nik, dzięki któremu będzie 
wiadomo, czy możemy już 
usiąść za kierownicą pojazdu.

Jeśli alkomat podczas badania 
wykaże wynik od 0,2‰ do 
0,5‰ alkoholu w organizmie, 
wówczas kierowca prowa-
dzący samochód znajduje się 
„w  stanie po użyciu alkoholu” 
i  dopuszcza się wykroczenia 
określonego w  art. 87§1 KW. 
Jeśli natomiast alkomat wy-
każe wynik wyższy niż 0,5‰ 
alkoholu w organizmie, to stan 
kierowcy określany jest jako 

„nietrzeźwy”, a kierowca, który 
kieruje pojazdem z takim stę-
żeniem alkoholu dopuszcza się 
przestępstwa określonego w art. 
178a§1 KK.

źródło: KPP Świdnica

Samoobsługowy alkomat dostępny w KPP Świdnica
W komendzie Powiatowej Policji w świdnicy znajduje się ogól-
nodostępny samoobsługowy alkomat. każdy może przyjść do 
jednostki i sprawdzić zawartość alkoholu w organizmie. Warto 
skorzystać z tego urządzenia - zwłaszcza w przypadku, gdy nie 
jesteśmy pewni, czy już możemy wsiąść za kierownicę.

W tym roku gmina 
Strzegom planuje zakupić 
i przekazać taki alkomat 

do strzegomskiego
Komisariatu Policji.
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O d d a l i  h o ł d  o f i a r o m
10 kwietnia br. minęło już 11 lat od katastrofy smoleńskiej, w której zginęło aż 96 osób, w tym para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy oraz wielu ludzi zasłużonych dla 
historii i ówczesnej polityki w Polsce. W ostatnią sobotę władze samorządowe naszego miasta oddały hołd wszystkim ofiarom i zapaliły 96 zniczy pod Pomnikiem 1000-lecia 
Państwa Polskiego i 1050. rocznicy Chrztu Polski. – Naszym gestem chcieliśmy wyrazić szacunek i wyrazić współczucie wszystkim rodzinom, ale też podziękować 
za piękną służbę Polsce. Niech wszystkie ofiary pozostaną w naszej pamięci i niech spoczywają w pokoju – podkreślił burmistrz Zbigniew Suchyta w Telewizji 
Internetowej Strzegom.


