
50 lat razem
W  Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Strzegomiu 5 lutego 
odbył się jubileusz małżeński 
państwa Teresy i  Tadeusza 
Radomów. Razem udało im 
się godnie przeżyć pół wieku. 
Jaka jest ich historia i recepta 
na szczęście?
 str. 2

W 11. edycji tego lubianego 
konkursu – za rok 2021 – 
wzięło udział 16 wspólnot 
(domów wielorodzinnych), 
9 budynków jednorodzin-
nych oraz 1 budynek inny niż 
mieszkalny.

W kategorii domów wieloro-
dzinnych zwyciężyły ex aequo: 
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Kościuszki 3 i Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul.  Ko-
ściuszki 5. Strzegomskie wspól-
noty otrzymały nagrodę w wy-
sokości po 35 tys. zł. 

W  kategorii budynków 
jednorodzinnych najlepszy 
okazał się właściciel domu na 
ul. Brzegowej 57 w Strzego-
miu – nagroda w  wysokości 
4 tys. zł, zaś w kategorii bu-
dynków innych niż miesz-
kalne – Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. zlo-
kalizowany przy ul.  Pade-
rewskiego 13 w  Strzegomiu 
– nagroda w  wys. 5 tys.  zł. 
Z  budżetu gminy Strzegom 
przeznaczono 273 tys.  zł na 
nagrody w 11. edycji konkursu 
„Odnów i wygraj”. 

– Dziękujemy wszystkim za 
wzięcie udziału w tegorocznej 
edycji konkursu. Zapraszamy 
mieszkańców do startu w ko-
lejnej odsłonie konkursu „Od-
nów i wygraj”! – podsumowują 
organizatorzy. 

Z budżetu gminy Strzegom przeznaczono 273 tys. zł na nagrody 

Odnowili i… wygrali
Uroczysta gala, na której ogłoszono tegoroczne wyniki konkursu „Odnów i wygraj”, odbyła się 
14 lutego w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury. Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzegomiu oraz poszczególnych 
wspólnot mieszkaniowych, a także właściciele domów jednorodzinnych na terenie naszej gminy. 
Nie zabrakło też władz Strzegomia. 

w SKRÓCIE: w SKRÓCIE: w SKRÓCIE:

Prawie milion na laptopy

Decyzje podatkowe 

Pociągiem do wrocławia i z powrotem 

W drugiej połowie lutego będą dostarczane przez gońców decyzje 
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na 2022 r. Podatnicy, 
którzy oświadczyli, że chcą otrzymywać korespondencję drogą 
elektroniczną, dostaną decyzje na ePUAP.

Wniosek gminy o sprzęt komputerowy dla 371 dzieci z rodzin 
popegeerowskich został zaakceptowany. Gmina otrzyma na to 
działanie 933 tys. zł  z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Niezwłocznie po zawarciu umowy o dofinansowanie przeprowa-
dzony zostanie przetarg na dostawę sprzętu. Kolejne informacje 
o projekcie już wkrótce.

Mamy świetną wiadomość dla naszych pasażerów, którzy od 
13 marca będą mogli bezpośrednio dojechać pociągiem do Wro-
cławia i wrócić później do Strzegomia. Pociąg będzie odjeżdżał 
z naszej stacji o godz. 5:44, m.in. przez Stanowice (5:49), a we 
Wrocławiu będzie o godz. 7:21. Ze stolicy Dolnego Śląska pociąg 
wyruszy o godz. 16:35, a w naszym mieście będzie o godz. 18:06 
(w Stanowicach o godz. 18:00). 

w numERZE:

Przedszkolaki 
w Trójce
W  ostatnim numerze na-
szej gazety informowaliśmy 
o  planowanym remoncie 
Publicznego Przedszkola nr 
3 w Strzegomiu. Wychowan-
kowie tej placówki oświa-
towej po feriach zimowych 
kontynuują swoją edukację 
przedszkolną na parterze Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 na ul. Brzegowej 1.
 str. 8

Zmiana 
organizacji ruchu
Od 17 lutego nastąpiła 
zmiana organizacji ruchu 
na ul.  Rzeźniczej w  Strze-
gomiu, jednej z  najgorszych 
dróg w naszym mieście pod 
względem wyglądu, a  także 
funkcjonalności. Jak teraz 
należy się tam poruszać, by 
nie łamać przepisów?
 str. 3

Jak długo jeszcze potrwa pandemia koronawirusa? Ilu miesz-
kańców jest zaszczepionych? Dlaczego pozostali nie chcą się 
szczepić? I jak się ustrzec przed chorobą? Na te pytania od-
powiada dr Dariusz Gajecki, prezes Strzegomskiego Centrum 
Medyczno-Diagnostycznego w Strzegomiu Sp. z o.o.

Mimo trudnego okresu spowodowanego pandemią koronawi-
rusa, strzegomski samorząd nie spowolnił rozwoju naszej gminy 
i  sukcesywnie poprawia warunki życia naszych mieszkańców. 
Zaplanowane inwestycje są cały czas realizowane. Środki pie-
niężne są pozyskiwane z wielu źródeł zewnętrznych – głównie 
państwowych i regionalnych. 

Znane są już wyniki studenckiego konkursu na opracowanie 
koncepcji terenu usług z muszlą koncertową, która w niedalekiej 
przyszłości będzie zlokalizowana w parku przy Publicznym Przed-
szkolu nr 3 w Strzegomiu. Jego organizatorem był strzegomski 
samorząd i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

wywiad z dr. D. Gajeckim  str. 4

Inwestycje w dobie pandemii str. 6–7

Projektowali muszlę koncertową str. 4

WYNIKI KONKURSU (miejsca 1–3)
I KategORIa – bUdYNKI WIelOROdzINNe – 16 zgłoszeń

I miejsce – 2 nagrody w wysokości po 35.000,00 zł każda:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kościuszki 3 w Strzegomiu 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kościuszki 5 w Strzegomiu

II miejsce – 2 nagrody w wysokości po 25.000,00 zł każda:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dolnej 3 w Strzegomiu 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dolnej 4A w Strzegomiu

III miejsce – 4 nagrody w wysokości po 15.000,00 zł każda:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legnickiej 62 w Strzegomiu

Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wojska Polskiego 44ABC w Strzegomiu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodległości 10 w Strzegomiu

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świdnickiej 14 w Strzegomiu

II KategORIa – bUdYNKI jedNOROdzINNe – 9 zgłoszeń
I miejsce – 1 nagroda w wysokości 4.000,00 zł:

Budynek jednorodzinny – ul. Brzegowa 57 w Strzegomiu

II miejsce – 1 nagroda w wysokości 3.500,00 zł:
Budynek jednorodzinny – ul. Klonowa 27 w Strzegomiu 

III miejsce – 2 nagrody w wysokości 3.000,00 zł każda:
Budynek jednorodzinny – ul. Parkowa 6 w Goczałkowie 
Budynek jednorodzinny – ul. Bukowa 10 w Strzegomiu

III KategORIa – bUdYNKI INNe NIż mIeSzKalNe – 1 zgłoszenie
I miejsce – 1 nagroda w wysokości 5.000,00 zł:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
– ul. Paderewskiego 13 w Strzegomiu

STRZEGOm
Gminne wiadomości
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2 AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 18 lutego 2022

Władze naszego miasta 
reprezentował zastępca bur-
mistrza – Tomasz Marczak, 
który pogratulował pięknego 
jubileuszu i wręczył medale za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie, a  także granitowe ser-
ce, okolicznościowy dyplom 
i prezent. 

Pani Teresa (z domu Lipiń-
ska) urodziła się w  Jaworze, 
mieszkała w  Niedaszowie 
wspólnie z  rodzicami i  ro-
dzeństwem. Pan Tadeusz 
urodził się w  Mikulinie, na-
stępnie mieszkał w  Goczał-
kowie razem z rodzicami oraz 
rodzeństwem. 

Państwo Teresa i  Tadeusz 
Radom poznali się na zabawie 
tanecznej w Niedaszowie i od 
razu wpadli sobie w  oko. Po 
dwuletniej znajomości po-
stanowili sformalizować swój 
związek. 5 lutego 1972 r. po-
wiedzieli sobie sakramentalne 

„tak” w  Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Strzegomiu, a z ich 
miłości narodziła się córka 
Ewa. Przez kolejne wspólne 
lata zamieszkiwali w  Nieda-
szowie. W  1984 r. przepro-
wadzili się wraz z  córką do 
Strzegomia, gdzie mieszkają 
do dnia dzisiejszego. 

W  wolnych chwilach pani 
Teresa poświęca swój czas na 
rękodzieło tj. szydełkowanie 
i  robienie na drutach, a  Pan 
Tadeusz uwielbia wędkować. 
Nasi jubilaci doczekali się 
dwojga wnucząt: Dawida 
i  Pauliny oraz dwóch pra-
wnuczek: Alicji i Poli. W roli 
rodziców i dziadków spełniają 
się wzorowo, okazując swoją 
bezgraniczną miłość i troskę. 
Zawsze stawiają rodzinę po-
nad wszystko, dlatego najbliż-
si ich kochają i dziękują, że są 
z nimi na dobre i na złe.
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Z D j ę C I E  n u m E R u

Władze samorządowe Strzegomia przekazały zastępcy komendanta Komisariatu Policji 
w Strzegomiu – Mariuszowi Andrzejewskiemu zestaw 20 szt. kaset 7-panelowych do szyb-
kiego sprawdzenia zawartości narkotyków. Jego wartość to 1 830 zł. To kolejne działanie ma-
jące na celu wyeliminowanie narkotyków w gminie Strzegom i tym samym zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 5 lutego odbył się 
jubileusz małżeński państwa Teresy i Tadeusza Radomów. Ra-
zem udało im się godnie przeżyć pół wieku. Jaka jest ich histo-
ria i recepta na szczęście? 

nasi jubilaci doczekali się dwojga wnucząt: Dawida i Pauliny oraz dwóch prawnuczek: Alicji i Poli

Stop narkotykom 

jubileusz państwa Radomów

Przemysław Stempniewicz
prezesem AKS-u
Znamy już rozstrzygnięcia Nadzwyczajnego Walnego Zebra-
nia członków klubu AKS Strzegom, które odbyło się we wto-
rek 15 lutego br. w sali widowiskowej Strzegomskiego Cen-
trum Kultury.

Delegaci dokonali wyboru 
władz klubu, czyli 7-osobo-
wego zarządu i  3-osobowej 
komisji rewizyjnej, na najbliż-
sze 4 lata. W  zebraniu mogli 
uczestniczyć wszyscy pełnolet-
ni członkowie klubu, którzy na 
dzień 31 stycznia br. posiadali 
opłaconą składkę członkowską 
na 2022 r.

Zarząd spośród siebie wybrał 
nowego prezesa AKS-u Strze-
gom, którym został Przemysław 
Stempniewicz, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Świdnic-
kiego, nauczyciel wychowania 
fizycznego w  Liceum Ogól-
nokształcącym w  Strzegomiu, 

były zawodnik i trener AKS-u. 
Wiceprezesem został Edward 
Fedyczkowski, a  sekretarzem 
– Krzysztof Poterała. Człon-
kami zarządu wybrano: Janusza 
Martyszewskiego, Rafała Pa-
siekę, Adama Rybkę i Tomasza 
Chojnackiego.

W  skład komisji rewizyjnej 
weszli: Jacek Rybka – prze-
wodniczący, Marek Dobro-
chowski – członek i  Daria 
Pilch – sekretarz.

Nowym władzom AKS-u 
Strzegom życzymy udanej 
kadencj i  oraz wielu suk-
cesów na polu sportowym 
i organizacyjnym.

Nowy zarząd AKS-u Strzegom

Płonęło mieszkanie na ul. niepodległości
Jedna osoba została poważ-
nie poszkodowana w  trak-
cie wtorkowego (15.02) poża-
ru budynku na ul. Niepodle-
głości w  Strzegomiu. Starszy 
mężczyzna z rozległymi opa-
rzeniami został odtransporto-
wany śmigłowcem do jednego 
ze szpitali.

Do pożaru doszło w godzi-
nach popołudniowych. Na 
miejsce przybyło 14 zastępów 
straży pożarnych, by ugasić 
ogień. Mieszkańcy z  niższych 
kondygnacji sami opuścili swo-
je mieszkania, resztę osób – 

z wyższych pięter – ewakuowali 
strażacy. Z  ustaleń biegłych 
wynika, że nie doszło do wy-
buchu gazu. Na ten moment 
nie wiadomo, co było przyczyną 
pożaru. Budynek został zabez-
pieczony przed wichurami. 

Większość rodzin znala-
zło schronienie u  swoich naj-
bliższych. Dla jednej z  nich 
zabezpieczono tymczasowe 
miejsce pobytu na ul. Ar-
mii Krajowej, a  najemcom 
przekazano lokal zastępczy 
na ul. Świdnickiej. Wszyst-
kim zorganizowano posiłki.

red

fot. Radio Sudety 24
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•	 Remont	Publicznego	Przed-
szkola nr 3 w Strzegomiu

•	 Rozstrzygnięcie	 konkursu	
„Odnów i wygraj”

J ak  in fo rmuje  Urszula 
Gorzel, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim w  Strzegomiu, do 
tej pory wszystkie szeregi 
budynków zostały wynie-
sione do poziomu stropów 
nad parterem oraz częściowo 
do poziomu ścian nośnych 
pierwszego piętra. Trwają 
prace przygotowawcze do 
montażu wiązarów dacho-
wych drewnianych. Muro-
wane są również wewnętrzne 
ściany działowe parteru. Wraz 
z okresem wiosennym roboty 

budowlane nabiorą jeszcze 
większego tempa. 

Przypomnijmy, w  ramach 
projektu powstanie 79 miesz-
kań 1-, 2- i 3-pokojowych oraz 
6 mieszkań przygotowanych 
do zamieszkania przez osoby 
niepełnosprawne, które będą 
wchodzić w zasób lokali miesz-
kalnych gminy. W  jednym 
z  szeregów domów powstaną 
lokale usług socjalnych: ogól-
nodostępna umywalnia, pralnia 
i  świetlica. W  ramach zadania 
zostanie wykonane zagospoda-
rowanie terenu z miejscami par-
kingowymi na terenie osiedla. 

W  sąsiedztwie budynków po-
wstanie niewielki plac zabaw.

Inwestycja jest dofinanso-
wana z  rządowego programu 
bezzwrotnego finansowego 
wsparcia budownictwa ze środ-
ków Funduszu Dopłat, któ-
rego obsługę prowadzi Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 

Planowana wartość dofinanso-
wania wynosi ponad 10 mln zł, 
zaś wartość według umowy 
o  dofinansowanie wynosi po-
nad 12,5 mln zł. 

Nowo wybudowane budynki 
mają zostać oddane do użytko-
wania pod koniec 2022 r.

red
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty  14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

LUTY–MARZEC 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 19.02 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857 19 64

20.02–26.02 Avena Rynek 32-36 tel. 74 851 60 73

27.02–5.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

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)

Inwestycja jest dofinansowana z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat

Inwestycja za półmetkiem

Od 17 lutego nastąpiła 
zmiana organizacji ruchu na 
ul. Rzeźniczej, jednej z najgor-
szych dróg w naszym mieście 
pod względem wyglądu, a także 
funkcjonalności. 

Od tego momentu droga bę-
dzie jednokierunkowa – wjazd 
na ul. Rzeźniczą będzie moż-
liwy tylko od skrzyżowania Al. 
Wojska Polskiego z  ul.  Ban-
kową. Nie będzie można nato-
miast wjechać od skrzyżowania 

Al. Wojska Polskiego z ul. Reja. 
Przypomnijmy, wykonawcą 

robót będzie Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowe „DROG-ZIEM” ze 
Stanowic. Podpisanie umowy 
z  gminą Strzegom nastąpiło 
w listopadzie ub.r. Zakończenie 
prac przewidziano w paździer-
niku tego roku. 

Prace drogowe będą pole-
gały na budowie kanalizacji 
deszczowej, wykonaniu warstw 

konstrukcyjnych, wykonaniu 
nawierzchni jezdni, zjazdów, 
chodników oraz zabezpie-
czeniu linii kablowej 20kV 
poprzez ułożenie rur osłono-
wych. Ul. Rzeźnicza nie tylko 
zmieni swój wygląd, ale również 
nastąpi wymiana oświetlenia 
ulicznego. W sumie koszt ca-
łej inwestycji wynosi ponad 
1,5 mln zł. 

red

Zmiana organizacji ruchu

Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu 
przekroczyła półmetek. Pod koniec bieżącego roku gmina odda 
do użytkowania blisko 80 mieszkań komunalnych oraz miesz-
kania dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawcą inwestycji jest firma „ROKOM” Roboty Ogól-
nobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. 
Komorowscy Sp. j. z siedzibą w Kamiennej Górze.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU DOPŁAT

Budowa zespołu budynków jednorodzinnych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej

DOFINANSOWANIE               10 061 533,39 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ   12 576 941,74 zł 

Pani Julia w  zawodzie na-
uczyciela przepracowała 44 
lata. Sprawowała funkcję dy-
rektora w  Szkole Podstawo-
wej nr 3, uczyła matematyki, 
fizyki, geografii, przyrody 
i  śpiewu. Współpracowała 
ze Związkiem Harcerstwa 
Polskiego. Nadal  pracuje 
w  Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Ponadto śpiewa 
w zespole „Retro”. 

Za pracę w  wychowaniu, 
nauczaniu dzieci i młodzieży 
otrzymała wiele wyróżnień, 

podziękowań i nagród. Były to 
nagrody od ministra oświaty 
i władz naszego miasta. Uko-
ronowaniem jej pracy było 
otrzymanie tytułu „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej” 
z  rąk burmistrza Zbigniewa 
Suchyty w listopadzie 2018 r. 

A w czym tkwi sekret nie-
zwykłej kondycji intelektual-
nej i fizycznej Julii Kloc? 

– Mój przepis to spotkania 
z ludźmi, aktywność społecz-
na i  rozwiązywanie krzyżó-
wek – mówi Pani Julia. 

Tylko pozazdrościć. Naszej 
jubilatce życzymy, aby ko-
lejne lata mijały w  zdrowiu, 

atmosferze miłości i wsparcia 
najbliższych. 

red

90. urodziny julii Kloc
Za wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży otrzymała wiele wyróżnień, podziękowań i nagród, m.in. od ministra oświaty i władz Strzegomia

Niezwykle szanowana i lubiana mieszkanka naszego miasta – Julia Kloc obchodziła w sobotę 12 lutego 90. urodziny. Z tej oka-
zji jubilatkę w jej domu odwiedzili: zastępca burmistrza Strzegomia – Tomasz Marczak i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
– Aneta Zaskórska. Goście złożyli pani Julii okolicznościowe życzenia oraz wręczyli dyplom, kwiaty, granitowe serce i prezent. 
W spotkaniu uczestniczyli również jej synowie: Wiesław i Artur. 

Wizualizacja
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– Panie doktorze, na jakim 
etapie jest aktualnie pandemia 
koronawirusa? Jak długo to jesz-
cze wszystko potrwa?

– Mam nadzieję, że to co naj-
gorsze w czasie trwania 2-letniej 
pandemii jest za nami. Obecnie 
nie można mówić o  jej koń-
cu, skoro codziennie umiera 
200–300 osób z powodu CO-
VID-19. Sądzę, że w okolicach 
Świąt Wielkanocnych będzie 
zdecydowana poprawa sytuacji 
epidemiologicznej.

– Czy jest pan zadowolony 
ze stopnia zaszczepienia się 
mieszkańców gminy Strzegom? 
Czy ten wskaźnik mógłby być 
wyższy?

– Odporność stadną zabez-
pieczającą nas przed rozwo-
jem kolejnej fali jest poziom 
wyszczepienia społeczeństwa 
na poziomie 75% populacji. 
Aktualnie poziom osób za-
szczepionych w populacji mia-
sta i  sołectw gminy Strzegom 
jest nieznacznie powyżej 50%, 
stąd stopień zaszczepienia jest 
niedostateczny. Osobom nie-
zaszczepionym stanowczo zale-
cam jak najszybsze zaszczepienie 
się. Jest to podstawowa forma 
walki z  ciężkim przebiegiem 

COVID-19. W  tym miejscu 
chciałbym podziękować wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
w  program szczepień na te-
renie całej gminy Strzegom. 
W sposób szczególny dziękuję 
burmistrzowi Strzegomia za 
zorganizowanie punktu szcze-
pień na terenie Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji w  Strzegomiu, jak 
również pracownikom Urzędu 
Miejskiego, strażakom, kadrze 
medycznej i administracji Strze-
gomskiego Centrum Medycz-
no-Diagnostycznego Sp. z o.o.

– Dlaczego – według pana – 
ludzie nie chcą się szczepić? Czego 
się boją?

– Zasadniczym czynnikiem 
determinującym brak chęci do 
szczepień wśród tzw. ”antysz-
czepionkowców” jest obawa 
przed powikłaniami. Dlatego 
w  sposób jednoznaczny należy 
stwierdzić, że stopień powikłań 
jest niewspółmiernie niższy od 
korzyści uzyskanych u osób za-
szczepionych. Wynika to z wia-
rygodnych źródeł medycznych 
dostępnych na stronach Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego (pzh.gov.pl). Z mojej 
praktycznej obserwacji wynika, 
że poza kilkoma przypadkami, 

wszystkie osoby zaszczepione 
przechodzą łagodnie infekcję 
SARS-CoV-2. Na kilkanaście 
tysięcy osób zaszczepionych 
w  SCMD Sp. z  o.o. nie było 
żadnego ciężkiego powikłania. 
To wszystko są dowody na duże 
bezpieczeństwo szczepienia 
przeciwko SARS-CoV-2. Oso-
biście jestem zdecydowanym 
zwolennikiem obowiązkowego 
szczepienia, podobnie jak np. 
szczepienia p/gruźlicy i  innym 
chorobom zakaźnym.

– W  jaki sposób możemy się 
uchronić przed zakażeniem?

– W  dalszym ciągu podsta-
wową metodą chroniącą nas 
przed zakażeniem jest noszenie 
maseczek w  pomieszczeniach 
publicznych. To oczywiście wy-
nika z drogi zarażenia, którą jest 
głównie droga oddechowa. Tu 
prośba do pacjentów SCMD 
Sp. z o.o. o rygorystyczne prze-
strzeganie tej formy ochrony 
w budynku przychodni zdrowia. 
Niestety nie dla wszystkich jest 
to zrozumiałe.

– Czego życzyć naszym miesz-
kańcom w tych trudnych czasach?

– Życzę naszym mieszkań-
com: rozsądku, spokoju, zdro-
wia i radości życia. Korzystając 
z okazji, chciałbym podziękować 
wszystkim pracownikom Strze-
gomskiego Centrum Medycz-
no-Diagnostycznego Sp. z o.o. 
za poniesiony trud w ostatnich 

dwóch latach w walce z ciężką 
chorobą COVID-19, narażając 
codziennie życie swoje i swoich 
bliskich. Jesteście dla mnie bo-
haterami naszych czasów. 

– Dziękuję za rozmowę.

W yDARZENiA

Ze względów na pandemię zachęcamy, by wysokość opłat  
ustalać telefonicznie 74 855 25 50 i uregulować przelewem.

na kilkanaście tysięcy osób zaszczepionych w SCmD Sp. z o.o. nie było żadnego ciężkiego powikłania

Będzie zdecydowana poprawa
Jak długo jeszcze potrwa pandemia koronawirusa? ilu mieszkań-
ców jest zaszczepionych? Dlaczego pozostali nie chcą się szcze-
pić? i jak się ustrzec przed chorobą? Na te pytania odpowiada 
dr Dariusz Gajecki, prezes Strzegomskiego Centrum Medycz-
no-Diagnostycznego w Strzegomiu Sp. z o.o.

Znane są już wyniki studen-
ckiego konkursu na opraco-
wanie koncepcji terenu usług 
z  muszlą koncertową, która 
w  niedalekiej przyszłości bę-
dzie zlokalizowana w  parku 
przy Publicznym Przedszkolu 
nr 3 w Strzegomiu. Jego orga-
nizatorem był strzegomski sa-
morząd i Wydział Architektu-
ry Politechniki Wrocławskiej.

Celem konkursu było po-
zyskanie koncepcji nowego 
obiektu kultury i rekreacji, czyli 
sceny na wolnym powietrzu 
z  widownią przeznaczoną dla 
ok. 300 osób, która mogłaby 
stanowić odpowiednią oprawę 
dla organizowanych corocznie 
imprez plenerowych. 

Uczestnicy byli poproszeni 
o  zaproponowanie kubatury 
muszli koncertowej o  indywi-
dualnej formie, zaprojektowa-
nej w  sposób odpowiedzialny 

środowiskowo 
i  dostępnej dla 
osób z  niepeł-
nosprawnoś-
c i a m i  w r a z 
z  otoczeniem 
zaprojektowa-
nym zgodnie 
z   z a s a d a m i 
projektowania 
uniwersalnego.

Jury konkur-
sowe oceniając 
zgłoszone pra-
ce, kierowało 
się następujący-
mi kryteriami: 
or yginalność 
i  spójność kon-
cepcji, dostosowanie do otoczenia 
wartościowej zieleni, nowatorska 
wizja amfiteatru i muszli koncer-
towej, jakość i elastyczność roz-
wiązań funkcjonalnych, a  także 
propozycje zrównoważonych 
rozwiązań materiałowych.

Po dokonaniu oceny zgło-
szonych prac jury zdecydowało, 
że nie przyzna I  nagrody. II 
nagrodę w wysokości 6 500 zł 
brutto otrzymał Jan Warchoł. 
III nagrodę wynoszącą 5 500 zł 
brutto otrzymał Fr yder yk 

Karzkowiak. Jury przyznało 
także wyróżnienie honorowe 
w  wysokości 3 000  zł brutto, 
które powędrowało do zespołu 
w składzie: Dominik Gromek 
i Bartosz Tenenberg.

red

Projektowali muszlę koncertową
Po dokonaniu oceny zgłoszonych prac jury nie przyznało pierwszej nagrody

II nagroda

III nagroda Wyróżnienie

•	 centrala/sekretariat	 
74 856 05 99

•	 Wydział	Obsługi	Interesan-
tów 74 856 05 73

•	 sprawy	meldunkowe 
74 856 05 12

•	 działalność	gospodarcza	 
74 856 05 47

•	 sprawy	podatkowe	 
74 856 05 28

•	 księgowość	podatkowa	 
74 856 05 10

•	 dowody	osobiste	 
74 856 05 27

•	 sprawy	mieszkaniowe	 
74 856 05 38

•	 odpady	komunalne	 
74 856 05 70

•	 ochrona	środowiska	 
74 856 05 31

•	 bieżące	utrzymanie	dróg	 
74 856 05 36

•	 organizacje	pozarządowe	 
74 856 05 64

•	 promocja,	kultura	i	sport	 
74 856 05 23

•	 zaległości	czynszowe	 
74 856 05 59

•	 użytkowanie	wieczyste	 
74 856 05 44

•	 sprzedaż	mienia
 74 856 05 43
•	 umowy	dzierżawy,	najmu	 

74 856 05 42
•	 planowanie	przestrzenne	 

74 856 05 72
•	 oświata	74	856	05	80
•	 transport	74	856	05	94
•	 Urząd	Stanu	Cywilnego	 

74 856 05 48

WAŻNA INFORMACJA
OD 7 LUTEGO,

NA CZAS REMONTU DOMU
POGRZEBOWEGO PRZY UL. OLSZOWEJ

PRZENIESIONE DO SIEDZIBY ZUK
AL. WOJSKA POLSKIEGO 75

PARTER
CZYNNE PON.–PT.

7:00–15:00

BIURO ADMINISTRACJI
CMENTARZY

I USŁUG POGRZEBOWYCH

administracja cmentarzy
tel. 74 855 25 50

e-mail: cmentarz@zuk.strzegom.pl

karawan
numer całodobowy: 607 088 390

Ważne telefony do kontaktu z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w okresie pandemii koronawirusa:
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Seniorzy chętnie podzielili się wspomnieniami i opowieściami o swoich pierwszych wielkich miłościach. nie zabrakło również dobrej zabawy 

walentynki w „Seniorze-wigorze”
Dzień świętego Walentego zwany również Walentynkami to nie-
zwykle ważne święto dla każdego z nas. Wiedzą o tym również 
strzegomscy seniorzy z Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wi-
gor”, którzy udowadniają, że miłość możliwa jest w każdym wie-
ku i jest siłą napędową całej ludzkiej egzystencji. Z okazji nie-
zwykle popularnych „Walentynek” kadra opiekuńcza przygoto-
wała dla swoich podopiecznych specjalny program okolicznoś-
ciowy połączony z zabawą, życzeniami oraz śpiewem najpopu-
larniejszych piosenek o miłości.

Mila: Szanowny panie bur-
mistrzu, zapraszam na spacer 
ul. Andersa. W szczególności tuż 
po opadach deszczu, które w na-
szym klimacie nie są rzadkością. 
Przejście ulicą graniczy z cudem 
– wertepy, dziury wypełnione 
wodą i brak chodnika. Przejście 
drogą z małym dzieckiem i wóz-
kiem jest wręcz niemożliwe. Z tej 
drogi nie korzystają tylko jej 
mieszkańcy, ale i osoby z sąsied-
nich ulic, pracownicy pobliskich 
zakładów, a  nawet samochody 
ciężarowe. Po raz kolejny przy 
planowaniu budżetu płacący 
podatki mieszkańcy ul.  Ander-
sa zostali pominięci. Z  jakiego 
powodu tak się stało? Dlaczego 
remontowane są drogi i chodniki, 

które posiadają nawierzchnię, 
a wykonanie drogi, na istniejącej 
i zamieszkałej od lat ulicy, spy-
chane jest na boczny tor? Czym 
różnią się mieszkańcy ul. Andersa 
od mieszkańców innych ulic, że 
w  dalszym ciągu pozostają bez 
chodnika i  nawierzchni drogi? 
Planowanie i przeprowadzanie 
inwestycji ul. Wodnej czy Widoko-
wej, w obrębie, których zaledwie 
od kilku lat powstają nowe domy, 
nie stanowi problemu, więc co 
musiałoby się zadziać, aby ul. An-
dersa była ujęta w tych planach?

Wielokrotnie odpowiadałem 
na to pytanie. Szanowni pań-
stwo, takich ulic w mieście i na 
terenie sołectw jest kilkadziesiąt. 
Ul. Andersa ma zrobiony projekt 

i  jeśli nadarzy się okazja dofi-
nansowania, podejmę temat. Na 
razie jest na półce oczekujących. 
Jest to nowa ulica, a w mieście 
i  wsiach są takie drogi, które 
od II wojny światowej są kle-
piskiem. Przypomnę też, że 
kiedy sprawdzałem, ile osób 
mieszka na ul. Andersa – było 
13 mieszkańców. Proszę czekać. 
Wykonany zostanie wiosenny 
remont nawierzchni szutrowej.

Mieszkańcy Ruska: Witamy 
panie burmistrzu. Pytanie doty-
czące remontu drogi asfaltowej 
w naszej miejscowości. Czy jest 
możliwość wydłużenia drogi as-
faltowej w kierunku budynku nr 1 
(wyjazd na Gościsław) – około 
100 m? Podczas przejazdu aut 
domy w okolicy aż się trzęsą, naj-
gorzej kiedy przejeżdżają auta 
ciężarowe czy autobusy, hałas 
jest wielki a drgania tak duże, że 
tynk spada z budynku. Prosimy 
o uwzględnienie tego w remoncie.

W chwili obecnej trwają kon-
sultacje projektu remontu dróg 
w Rusku. Projekt dostępny jest 
w świetlicy wiejskiej w czasie jej 
otwarcia. Zakończenie konsul-
tacji nastąpi 24 lutego w czasie 
zebrania wiejskiego z  moim 
udziałem i  pani prezes firmy 
Eneris – początek o godz. 18:00. 

Wiesiek: Witam. Panie burmi-
strzu, kiedy dojdzie do remontu 
ul. Armii Krajowej od drogi nr 
5 w  stronę ul.  Gronowskiej? 
Przecież ta ulica jest zniszczona 
od 20 lat i nie było tam żadnego 
remontu. Ludzie, zlitujcie się 
i naprawcie tę ulicę.

Jesteśmy na etapie wykony-
wania projektu przebudowy ze 
ścieżką rowerową. Po wykonaniu 
projektu będziemy szukać środ-
ków finansowych. 

Rafał: Witam, czy to prawda, 
że ma być uruchomiony pociąg ze 
Strzegomia do Wrocławia? Jeśli 
tak, to kiedy?

Z  informacji, które posia-
dam w  chwili uruchomienia 
linii Świdnica–Wrocław ma być 
uruchomiony pociąg relacji Ja-
wor–Strzegom–Świdnica–Wro-
cław. Odjazd ze Strzegomia do 
Wrocławia nastąpi o godz. 5:44. 
Do Wrocławia pociąg przyjedzie 
o  godz. 07:21 (całkowity czas 
podróży 1h:37m, 0 przesiadek). 
Pociąg powrotny z Wrocławia 
do Strzegomia wyruszy o godz. 
16:35. W naszym mieście będzie 
o  godz. 18:06 (czas podróży 
1h:31 m, 0 przesiadek).

Mama: Dzień dobry, panie 
burmistrzu. Proszę o podpowiedź 
– czy mamy w  naszej gminie 
organizowane kursy i egzaminy 
na kartę rowerową dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych? 
Z góry dziękuję.

Tak. Kursy i egzaminy organi-
zowane są w szkołach. 

Mieszkanka przy ul. Rybnej: 
Panie burmistrzu! Kolejny raz 
poruszam temat braku chodnika 
na ul. Rybnej. Zrobiliście 3 Maja, 
kończą się też prace na ul. Wodnej. 
Jednak najniebezpieczniejsza 
i najczęściej uczęszczana ul. Ryb-
na została zupełnie zaniedbana 
i  zapomniana. Piesi mijają się 

z autami, uciekają „po rowach”, 
bojąc się rozjechania. Dzieci 
wracający ze szkoły, matki pro-
wadzące wózki z niemowlętami 
itd. Koszmar! W  głowie się nie 
mieści! Mury na drodze, zwężki 
i do tego nieoczekiwani piechurzy 
to codzienność w pokonywaniu tej 
drogi przez kierowców aut. Cze-
kać tylko tragedii. Należy zrobić 
bezpieczną drogę wraz z  chod-
nikiem! To już kolejna prośba 
o interwencję i zainteresowanie 
się tym tematem. Sprawa nadaje 
się do telewizji.

Szanowni państwo! Takich 
dróg mamy jeszcze kilkadziesiąt. 
Robimy dużo, ale na wszystko 
nie starcza pieniędzy. To jeszcze 
wiele lat inwestycji drogowych 
w mieście i na terenie sołectw. 
Nie jestem w  stanie odpowie-
dzieć na pytanie kiedy będzie 
realizowana ul. Rybna. 

Jaroszowianin: Witam ser-
decznie panie burmistrzu. Proszę 
o  informację dotyczącą dojazdu 
samochodów ciężarowych do 
kopalni w Morawie. Z pewnych 
źródeł wiadomo mi, że kopalnia 
granitu w  Morawie (Kopal-
nia Morstone –  złoże Morów 
II) zmieniła właściciela, który 
z  pewnością uruchomi proces 
wydobycia granitu z tej kopalni. 
Czy to prawda, że dojazd aut cię-
żarowych będzie odbywał się od 
strony Jaroszowa? Z drogi kra-
jowej DK5 starą drogą wzdłuż 
kapliczek? Z  tego co wiem, od 
strony Morawy jest ogranicze-
nie dla aut ciężarowych. Czy 
ruch aut ciężarowy nie będzie 
miał negatywnego wpływu na 

bezpieczeństwo mieszkańców? 
Czy nie przyczyni się to do utrud-
nień na DK5 w rejonie skrzyżo-
wania z drogą do kopalni?

Jeśli ruch samochodów cię-
żarowych będzie odbywał się tą 
drogą, musi być zgodny z przepi-
sami ruchu drogowego. W chwili 
obecnej nie jestem w  stanie 
odpowiedzieć na to pytanie. 

Zbigniew: Zwracam się z proś-
bą-pytaniem do pana burmistrza 
w  następującej sprawie. Kto 
położył – i dlaczego – płyty pole-
rowane obok fontanny w Rynku. 
Można powybijać sobie zęby 
i połamać nogi. Z poważaniem. 

Płyty te były kładzione kil-
kanaście lat temu i  nie wiem 
dlaczego tak zrobiono. 

Mariusz: Witam. Ostatnio pi-
sałem na temat 3 etapu remontu 
drogi na ul. Piłsudskiego. Do tej 
pory nie ma odpowiedzi. Przy-
pominam tylko, że była to jedna 
z pańskich obietnic wyborczych, 
tymczasem nagle zrezygnowano 
z  kolejnego etapu remontu tej 
drogi.

Państwo wiecie, że zrobili-
śmy dwie zatoczki – pisałem 
o tym. Gdyby sprawy własności 
i budowlane byłyby załatwione, 
temat ten byłby zakończony. 
Niestety, sprawy przyłączy nie 
są uregulowane i  nie będzie 
budowy. Przypominam, że już 
w  poprzedniej zatoczce było 
wiele awantur o nic, a  po wy-
konaniu jeden z awanturników 
przypomniał sobie o przyłączach 
gazu i  trzeba było rozbierać 
nową nawierzchnię. 

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni dialog ze społeczeństwem, dlatego na stro-
nie urzędu www.strzegom.pl jest możliwość zadania przez 
mieszkańców pytań, na które szef gminy na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy kolejne z nich:
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Mimo trudnego okresu spowodowanego pandemią koronawirusa, strzegomski samorząd nie spowolnił rozwoju naszej gminy i sukcesywnie poprawia warunki życia naszych 
mieszkańców. Zaplanowane inwestycje są cały czas realizowane. Środki pieniężne są pozyskiwane z wielu źródeł zewnętrznych – głównie państwowych i regionalnych. W tym 
numerze przedstawiamy aktualny raport inwestycyjny. 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
1,199 mln zł. Koszt inwestycji wynosi ok. 1,21 mln zł. 

Inwestycja składa się z 2 zadań. Zadanie 1 (już zakończone) zostało dofinansowane w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków 
byłego już Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 
135 tys. zł. Całkowita wartość zadania wynosi 369 tys. zł. Na terenie kwatery realizowane jest również 2 zadanie pn. „Udostępnienie kamiennych za-
bytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom” – dzięki pozyskaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Dofinansowanie w kwocie: 30.000,00 EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
oraz 1.764,70 EUR budżet państwa.

Zadanie dofinansowane jest z  państwowego funduszu 
celowego pod nazwą „Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg”. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 2,1 mln  zł, zaś 
wartość dofinansowania – 970,54 tys. zł. 

1. Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu

2. Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu

3. Budowa drogi gminnej ul. wodnej w Strzegomiu

Gminne inwestycje  w dobie pandemii

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Poprawa infrastruktury kwatery
żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu

komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu – etap I

DOFINANSOWANIE                  135 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ   369 000 zł 

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom”
współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
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Inwestycja jest dofinansowana z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Planowana wartość dofinansowania wynosi ok. 10, 06 mln zł. Planowana wartość całej inwestycji według umowy o dofinansowanie – ok. 12,58 mln zł. 

Koszt robót budowlanych na chwilę obecną to ok. 2,36 mln zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,5 mln zł.

Koszt wykonania drogi dojazdowej do pól wynosi ok. 955 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu 
województwa dolnośląskiego to kwota rzędu 721,65 tys. zł. 

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Koszt planowanej inwestycji wyniesie ok. 1,7 mln  zł, w  tym poziom dofinansowania to 
kwota rzędu ok. 1,4 mln zł.

4. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. miodową do skrzyżowania z ul. Parkową

6. Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROw – etap I

7. Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy

Gminne inwestycje  w dobie pandemii

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa drogi gminnej
ul. Konopnickiej w Strzegomiu

DOFINANSOWANIE                  1 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ   2 355 450 zł 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU DOPŁAT

Budowa zespołu budynków jednorodzinnych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej

DOFINANSOWANIE               10 061 533,39 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ   12 576 941,74 zł 
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Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

C o  w  k i n i e  S C K ?

„Jak rozmawiać z psem?” (DUBBiNG)
19 lutego – godz. 16:00

„Dziewczyny z Dubaju”
19 lutego – godz. 18:00
26 lutego – godz. 18:00

„Wilk, lew i ja” (DUBBiNG)
20 lutego – godz. 16:00

„Miłość, seks & pandemia”
20 lutego – godz. 18:00
27 lutego – godz. 18:00

„Skarb Mikołajka” (DUBBiNG)
26 lutego – godz. 16:00
27 lutego – godz. 16:00

Podajemy lutowy harmonogram kina Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

KUlTURA / OśWiATA

Dzięki dotacji z  „Polskiego 
Ładu” w  wys. blisko 3 mln  zł 
budynek na ul. Parkowej 8 od-
zyska wspaniały wygląd. Prace 
remontowe będą trwały ok. 15 
miesięcy od dnia podpisania 
umowy z wykonawcą wyłonio-
nym w  przetargu ogłoszonym 
przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu. Aktualnie obiekt jest 
pusty i czeka na rozpoczęcie prac 
remontowych. 

Przygotowania logistyczne 
związane z przeniesieniem przed-
szkolaków do szkoły podsta-
wowej trwały wiele tygodni. Na 
szczęście wszystko udało się bez 
problemów i maluchy bez kłopo-
tów zaadoptowały się w nowym 
miejscu. Z pewnością przyczyniły 
się do tego piękne, radosne i kolo-
rowe pomieszczenia. A na swoich 
wychowanków z utęsknieniem 
czekała cała kadra przedszkola. 

Tw

Dzięki dotacji z „Polskiego Ładu” w wys. blisko 3 mln zł budynek na ul. Parkowej 8 będzie się prezentował okazale. Prace potrwają ok. 15 miesięcy 

Przedszkolaki w nowym miejscu

W   n a j n o w s z y m 
wydaniu „Tygodni-
ka Angora” ukazał się 
ciekawy artykuł do-
tyczący Izby Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej, 
a  dokładniej… fili-
żanki z ochraniaczem 
na wąsy. 

Filiżanka została 
wyprodukowana w la-
tach 1882–1910. Jej 
pomysłodawcą był 
Bryty jczyk Harvey 
Adams. Ten ciekawy 
wynalazek pozwalał 
dawnym dżentelme-
nom na picie kawy lub 
herbaty bez zamacza-
nia wąsów w napoju.

W  Izbie Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej, 
która mieści się w Cen-
trum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel” przy 
ul.  Kościuszki 2, zna-
leźć można dużo więcej 
ciekawych przedmio-
tów z dawnych czasów.

Serdecznie zapra-
szamy do poznania 
historii naszego miasta. 

Piszą o nas…

Fot. Z
djęcie z „Tygodnika A

ngora”

W ostatnim numerze naszej ga-
zety informowaliśmy o plano-
wanym remoncie Publicznego 
Przedszkola nr 3 w  Strzego-
miu. Wychowankowie tej pla-
cówki oświatowej po feriach zi-
mowych kontynuują swoją edu-
kację przedszkolną na parterze 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 na ul. Brzegowej 1.

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM

20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA

10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA



9WSiE 

Wykonawca, Sk Construc-
tion & Development Sp. z o.o. 
z  siedzibą w  Wysokiej, bar-
dzo szybko przystąpił do 
wykonania prac. Pomimo że 

na zewnątrz nie widać jesz-
cze prowadzonych robót, to 
wewnątrz prace prowadzo-
ne są intensywnie. Obecnie 
w  budynku trwają roboty 

rozbiórkowe i  wyburzenio-
we, roboty fundamentowe 
wewnętrzne i  skuwanie tyn-
ków. Wykonawca remontu-
je też drewniane elementy 

więźby dachowej dostępne od 
wewnątrz. 

Warto przypomnieć, że 
cały obiekt zostanie poddany 
termomodernizacji, będzie 

ocieplony i zaizolowany prze-
ciwko wilgoci. Nastąpi kom-
pleksowy remont wszystkich 
pomieszczeń z  wyłączeniem 
toalet. Powstaną nowe pod-
łogi, zostaną zbite stare tynki 
i  wykonane nowe. Będą też 
nowe powierzchnie ścian, które 
uprzednio zostaną poddane 
odgrzybieniu i osuszeniu. Su-
fity w  pomieszczeniach ule-
gną obniżeniu. Wykonawca 
wyposaży świetlicę w  nową 

instalację elektryczną, klima-
tyzację oraz przerobi system 
centralnego ogrzewania, który 
będzie zasilany pompą ciepła 
z  wymiennikiem gruntowym. 
Stropodach w części budynku 
nad sceną zostanie rozebrany 
i  zostanie wykonany nowy, 
ocieplony strop żelbetowy. 

Nowo wyremontowana świet-
lica zostanie oddana do użytko-
wania pod koniec 2022 r. 

red

Remont jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt wyniesie ok. 1,7 mln zł, a dofinansowanie to ok. 1,4 mln zł

Ruszyły roboty związane z remontem, przebudową i termomo-
dernizacją świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, mieszkańcy tego sołectwa będą mogli cie-
szyć się z nowo wyremontowanego obiektu pod koniec tego roku. 

Choć wyniki konkursu znane 
już były pod koniec grudnia 
ubiegłego roku, to jaroszowskie 
KGW w ostatnich dniach otrzy-
mało nagrodę rzeczową w po-
staci maszyny do mięsa, która 
– jak podkreślają członkinie 
koła – bardzo im się przyda do 
wykonywania różnych potraw.

– Jesteśmy bardzo dumne 
z  naszego osiągnięcia, tym 
bardziej, że w  tym konkursie 
uczestniczyło ok. 30 różnych 
kół z  całego Dolnego Śląska. 
Tak więc konkurencja była 

spora – podkreśla Ewa Zieliń-
ska, szefowa „Morwy Białej”. 
– To nie pierwszy konkurs, 
w którym bierzemy udział. Wy-
startowałyśmy m.in. w kulinar-
nej zabawie „Bitwa regionów”, 
gdzie byłyśmy wyróżnione. 
Ostatnio zgłosiliśmy także swój 
akces do Konkursu dla Kół Go-
spodyń Wiejskich o  Nagrodę 
Małżonki Prezydenta RP or-
ganizowanym przez Kancelarię 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Liczymy na wysoką 
lokatę – dodaje Ewa Zielińska.

„Morwie Białej” serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszej aktyw-
ności, która może być przykładem 

dla innych Kół Gospodyń Wiej-
skich w naszej gminie. 

Tw

Sukces „morwy Białej”
Koło Gospodyń Wiejskich z Jaroszowa jest bardzo aktywne i startuje w wielu konkursach

Koło Gospodyń Wiejskich „Morwa Biała” z Jaroszowa zajęło 
drugie miejsce w konkursie na najpiękniejszą ozdobę bożona-
rodzeniową. Zabawę zorganizowała Agencja Restrukturyzacji 
i modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu. 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi chce zapewnić 
optymalne warunki umożliwia-
jące zrównoważony rozwój pol-
skiej wsi, rolnictwa i rybactwa.

W ślad za inicjatywami wska-
zanymi w Polskim Ładzie oraz 
Polskim Ładzie dla Polskiej 
Wsi, realizowany jest obecnie 
projekt strategiczny, którego ce-
lem jest zmniejszenie wymagań 
biurokratycznych i  ułatwienie 
zakładania lub prowadzenia 
działalności rolniczej oraz dzia-
łalności związanej z rolnictwem. 

Ministerstwo chce, aby rol-
nicy i pozostali mieszkańcy wsi 
korzystali z  wysokiej jakości 

usług publicznych, dzięki czemu 
zostanie też uwolniona wiejska 
działalność gospodarcza. 

– Bardzo prosimy o  pomoc 
w  opracowaniu listy niezbęd-
nych do wprowadzenia zmian 
w obowiązujących procedurach 
lub prawie, które pozwolą zre-
alizować zakładany cel projektu, 
w  tym również wprowadzą 
ułatwienia dla małych i średnich 
gospodarstw rolnych w  Pol-
sce. Propozycje zmian można 
składać do 31 marca 2022 r. 
za pomocą formularza ankiety. 
Wypełnienie formularza ankiety 
jest dobrowolne i anonimowe – 
informują urzędnicy. 

uproszczenia dla rolników

Ankieta znajduje się na www.strzegom.pl
– aktualności z dnia 9 lutego . 

Remont świetlicy rozpoczęty

Remont, przebudowa i  termomodernizacja świetlicy 
w Rogoźnicy jest dofinansowana ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt planowa-
nej inwestycji wyniesie ok. 1,7 mln zł, w tym poziom 
dofinansowania to kwota rzędu ok. 1,4 mln zł.

Budynek świetlicy wiejskiej w  Rogoźnicy wymagał 
gruntownego remontu. Świetlica była w złym stanie 
technicznym. Obiekt uległ zniszczeniu głównie z po-
wodu braku właściwych izolacji przeciwwilgociowych 
i cieplnych, ale także z powodu niewydolnego syste-
mu ogrzewania obiektu, który bazował głównie na 
kominku z płaszczem wodnym jako źródle ciepła. 

Fot. pixabay.com

Trzecioklasiści tworzyli niepowtarzalne budowle. Powstały pojazdy kosmiczne, samochody, samoloty, ładowarki, koparki

Bawili się klockami LEGO
lubicie klocki lEGO? Kto 
ich nie lubi! Kolorowe bloki, 
które można połączyć w cie-
kawe konstrukcje, towarzy-
szą chyba każdemu dziec-
ku. Uczniowie z  klasy 3A 
ze szkoły w Jaroszowie – na 
zajęciach „Umiem progra-
mować” – uczcili 28 stycz-
nia, czyli Międzynarodowy 
Dzień Klocków lego z wiel-
kim zaangażowaniem.
 

Trzecioklasiści tworzyli 
niepowtarzalne budowle. Po-

wstały pojazdy kosmiczne, 
samochody, samoloty, łado-
warki, koparki. 

Dzień ten został ustano-
wiony na pamiątkę opatento-
wania sposobu łączenia kloc-
ków, którymi bawią się od lat 
i dzieci, i dorośli. Z klocków 
LEGO powstają fantastyczne 
budowle! A  poprzez zabawę 
z  klockami, projektowanie, 
budowanie i  konstruowanie 
rozwijamy swoją kreatywność 
i wyobraźnię.

red
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Garaż – lokal niemieszkalny Al. wojska Polskiego

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Strzegom. 
Przedmiotem przetargu jest 
lokal niemieszkalny nr 5 (ga-
raż) o powierzchni użytkowej 
12,00 m² położony w budyn-
ku w Strzegomiu przy ul. Ale-
ja Wojska Polskiego 38a wraz 
z udziałem 696/10000 w częś-
ciach wspólnych budynku oraz 
prawie użytkowania wieczy-
stego gruntu działki  nr 345, 
AM - 12, Obr. 3  o powierzch-
ni 0,0243 ha
Dla  n ieruchomośc i   ur zą -
dzona  jest księga wieczysta 
SW1S/00024200/2. Nierucho-
mość  jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego Uchwałą Nr 
10/13 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30 stycznia 2013 
r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ob-
szarów położonych w obrębie 
3 miasta Strzegom przedmio-
towa nieruchomość oznaczo-
na  jest symbolem F.7.MW/U - 
zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna z usługami. Grani-
ca historycznego układu ur-
banistycznego  przedmieś -
cia średniowiecznego miasta. 
Obszar  obserwacji  i  ochro-
ny archeologicznej historycz-
nego przedmieścia średnio-
wiecznego miasta, stanowisko 
archeologiczne.
C e n a   w y w o ł a w c z a   - 
1 5 . 3 0 0 , 0 0   z ł   W a d i u m 
1.530,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 

10.03.2022 r. o godz. 13:00 

w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 4.03.2022 r. 
w godzinach od 10:00 do 10:15.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu  jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom,  nr  rachunku:  97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  7.03.2022 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  wp łacone  p r zez 
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 za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości  sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego – 
przed jej podpisaniem. W razie 
uchylania się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy w formie aktu no-
tarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności. 
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 ustanowie-
nia pełnomocnika przez oso-
bę  fizyczną, wymagane  jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośred-
nio przed rozpoczęciem prze-
targu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z pod-
miotem, 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 Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, 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 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.

Gdzie można się budować w Bartoszówku i jaroszowie?

Zainwestuj w gminie Strzegom
W tym numerze na-
szej gazety prezentuje-
my obszary do zainwe-
stowania pod zabudowę 
we  wsiach:  Bartoszó-
wek i Jaroszów. W kolej-
nych wydaniach  opubli-
kowane zostaną kolejne 
wsie i miasto z obszara-
mi inwestycyjnymi.

We wszystkich obrębach 
gminy Strzegom są obsza-
ry jeszcze niezabudowane, 
a  wyznaczone w  studium 
do zainwestowania w  za-
budowę mieszkaniową. 
Miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego 
dostępne są pod adre-
sem strzegom.intergis.pl.  
Tu można zapoznać się 
z ustaleniami i przeznacze-
niem dla poszczególnych 
terenów. Istnieje też możli-
wość wyszukania przezna-
czenia poprzez wskazanie 
numeru działki. Pomocą 
służą też pracownicy urzę-
du dostępni pod numerem 
telefonu 74 8560 572.

Gmina Strzegom
obręb Bartoszówek
obręb Jaroszów

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

tereny do zainwestowania
pod zabudowę
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Garaż – Aleja wojska Polskiego – działka 549 Garaż Al. wojska Polskiego – dz. nr 621/1

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Nieruchomość zabudowana ga-
rażem  - działka nr 549, AM – 
10, Obr. 3, 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0062 ha po-
łożona w Strzegomiu, przy uli-
cy Aleja Wojska Polskiego, gmi-
na Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019515/5.
 Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
uchwalonego Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 stycznia 2013 r. nieru-
chomość oznaczona  jest sym-
bolem C.20.MW/U – tereny za-
budowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usługami, w części gra-
nica historycznego układu urba-
nistycznego przedmieścia śred-
niowiecznego miasta, obszar ob-
serwacji i ochrony archeologicz-
nej historycznego przedmieścia 
średniowiecznego miasta. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 13.200,00 zł
Wadium - 1.320,00 zł
 Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022 r. o godz. 12:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla  osób  zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 

oglądania w dniu 04.03.2022 r. 
godz. 10:00 do 10:10.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa włas-
ności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia  do 
przetargu  jest wpłata wadium 
w  kasie  Urzędu  Miejskiego 
w Strzegomiu  lub wpłata  na 
konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr  rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2022 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 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 sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu  powinny  posiadać  do -
kument potwierdzający  tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany  jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 

oferenta rejestru lub inny do-
kument  urzędowy  określają-
cy status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na  i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku  ustanowienia  pe łno -
mocnika  przez  osobę  f izycz-
ną, wymagane  jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004  roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami  i  Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560 543, 
ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.
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.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Nieruchomość zabudowana ga-
rażem - działka nr 621/1, AM – 
10, Obr. 3, 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0062 ha po-
łożona w Strzegomiu, przy uli-
cy Aleja Wojska Polskiego, gmi-
na Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019515/5.
 Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego  dla  obszarów  po łożo -
nych w obrębie 3 miasta Strze-
gom uchwalonego Uchwałą Nr 
10/13/16 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. 
dz. nr 621/1, AM-10, obr.3 w czę-
ści oznaczona  jest  symbolem 
C.6.MW/MN – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzin-
nej  i  jednorodzinnej, w części 
granica historycznego układu 
urbanistycznego przedmieścia 
średniowiecznego miasta. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 19.000,00 zł
Wadium - 1.900,00 zł
 Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022 r. o godz. 12:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla  osób  zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 04.03.2022 r. 
godz. 10:30 do 10:40.

Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa włas-
ności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia  do 
przetargu  jest wpłata wadium 
w  kasie  Urzędu  Miejsk iego 
w Strzegomiu  lub wpłata  na 
konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr  rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2022 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 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 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  pe łno -
mocnika  przez  osobę  f izycz-
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 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 nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe  informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami  i  Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 8560 
543, ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.
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.

Działki budowlane – Rogoźnica

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
1.  Dz ia ł ka  zabudowana  nr 
242/12, Obr. Rogoźnica budyn-
kiem gospodarczym położona 
w Rogoźnicy, gminie Strzegom 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji  gruntów 0,0912 ha. Ze 
względu na zły stan techniczny 
nieruchomość przeznaczona jest 
do rozbiórki. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 35.000,00 zł
Wadium - 3.500,00 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 
10.03.2022 r. o godz. 10:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Ze względu na to, że na nieru-
chomości  dz.  nr 242/12  funk-
cjonują elementy  infrastruktury 
elektroenergetycznej wchodzące 
w skład majątku Tauron Dystry-
bucja S.A. w postaci napowietrz-
nej linii niskiego napięcia obwód 
x-1 zasilanej ze stacji transforma-
torowej R-513-81 wraz ze stano-
wiskiem słupowym. W przebiegu 
linii x-1 pas ochronny przyjmo-
wany przez Tauron Dystrybucja 
S.A. dla tego rodzaju urządzeń 
to 0,3 m szerokości od skraj-
nych przewodów. Biorąc  pod 
uwagę rodzaj przewodów  i  ich 
układ można przyjąć 1 m szero-
kości. Ponadto na nieruchomości 
w tym samym przebiegu znajduje 
się oświetlenie uliczne należące 
do spółki Tauron Nowe Techno-
logie. Linia ta została wybudowa-
na zgodnie z ówcześnie obowią-
zującymi regulacjami prawnymi, 
najpóźniej w latach 70-tych ubie-
głego wieku, a następnie remon-
towana, i nieprzerwanie eksplo-
atowana przez TD S.A. oraz jej 

poprzedników prawnych w  la-
tach kolejnych, co potwierdza-
ją zgromadzone w spółce do-
kumenty m.in. protokół z dnia 
23.07.1981 r. 
W związku z powyższym przy-
szły właściciel nieruchomości 
ustanawia na prawie własności 
działki gruntu nr 242/12 obr. Ro-
goźnica na rzecz przedsiębior-
stwa przesyłowego Tauron Dys-
trybucja S.A. Oddział w Wałbrzy-
chu i  jego następców prawnych 
bezpłatną, bezterminową służeb-
ność przesyłu w przebiegu  linii 
napowietrznej niskiego napięcia 
o długości ok. 25 m i pasa ogra-
niczonego użytkowania 1m pole-
gającą na prawie do: całodobo-
wego, nieutrudnionego nieogra-
niczonego w czasie i miejscu do-
stępu przechodu i przejazdu nie-
zbędnym sprzętem przez służby 
Tauron Dystrybucja S.A. bądź jej 
przedstawicieli, wykonania czyn-
ności związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, mo-
dernizacją, dokonywaniem  ich 
przeglądów, remontów, demon-
taży, kontroli, wykonywania po-
miarów,  konserwacji, wymia-
ną na nowe  i usuwaniem awa-
rii, z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego na 
koszt właściciela urządzeń.
2. Działka niezabudowana nr 
242/13, obr. Rogoźnica, położo-
na w Rogoźnicy, gmina Strzegom 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0842 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 39.000,00 zł
Wadium - 3.900,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej  niż  1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022 r. o godz. 10:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
242/14, obr. Rogoźnica, położo-
na w Rogoźnicy, gmina Strzegom 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0842 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 39.000,00 zł
Wadium - 3.950,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022 r. o godz. 11:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr 
242/15, obr. Rogoźnica, położo-
na w Rogoźnicy, gmina Strzegom 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,1014 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 55.000,00 zł
Wadium - 5.500,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej  niż  1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2022 r. o godz. 11:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Ze względu na to, że na nieru-
chomości  dz.  nr  242/15  funk-
cjonują elementy  infrastruktury 
elektroenergetycznej wchodzące 
w skład majątku Tauron Dystry-
bucja S.A. w postaci napowietrz-
nej linii niskiego napięcia obwód 
x-1 zasilanej ze stacji transforma-
torowej R-513-81 wraz ze stano-
wiskiem słupowym. W przebiegu 
linii x-1 pas ochronny przyjmo-
wany przez Tauron Dystrybucja 
S.A. dla tego rodzaju urządzeń 

to 0,3 m szerokości od skraj-
nych przewodów. Biorąc  pod 
uwagę rodzaj przewodów  i  ich 
układ można przyjąć 1 m szero-
kości. Ponadto na nieruchomości 
w tym samym przebiegu znajduje 
się oświetlenie uliczne należące 
do spółki Tauron Nowe Techno-
logie. Linia ta została wybudowa-
na zgodnie z ówcześnie obowią-
zującymi regulacjami prawnymi, 
najpóźniej w latach 70-tych ubie-
głego wieku, a następnie remon-
towana, i nieprzerwanie eksplo-
atowana przez TD S.A. oraz jej 
poprzedników prawnych w  la-
tach kolejnych, co potwierdza-
ją zgromadzone w spółce do-
kumenty m.in. protokół z dnia 
23.07.1981 r. 
W związku z powyższym przy-
szły właściciel nieruchomości 
ustanawia na prawie własności 
działki gruntu nr 242/15 obr. Ro-
goźnica na rzecz przedsiębior-
stwa przesyłowego Tauron Dys-
trybucja S.A. Oddział w Wałbrzy-
chu i  jego następców prawnych 
bezpłatną, bezterminową służeb-
ność przesyłu w przebiegu  linii 
napowietrznej niskiego napięcia 
o długości ok. 34 m i pasa ogra-
niczonego użytkowania 1m pole-
gającą na prawie do: całodobo-
wego, nieutrudnionego nieogra-
niczonego w czasie i miejscu do-
stępu przechodu i przejazdu nie-
zbędnym sprzętem przez służby 
Tauron Dystrybucja S.A. bądź jej 
przedstawicieli, wykonania czyn-
ności związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, mo-
dernizacją, dokonywaniem  ich 
przeglądów, remontów, demon-
taży, kontroli, wykonywania po-
miarów,  konserwacji, wymia-
ną na nowe  i usuwaniem awa-
rii, z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego na 
koszt właściciela urządzeń.
Dla powyższych nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2.
Nieruchomości  są wolne  od 

obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna , Wieśni-
ca, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
uchwalonego uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 3 grudnia 2004 r. powyż-
sze nieruchomości oznaczone są 
symbolem 6 MN/MW 16 zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna 
i wielorodzinna. Strefa K ochrony 
krajobrazu kulturowego. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia  do 
przetargu  jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego  lub 
na konto gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 7.03.2022 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.
Wpłatę wadium należy wnieść na 
każdą działkę osobno.
 Przy wpłacie wadium w  tytu-
le wpłaty należy podać numer 
działki.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 

uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, 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  pe łno -
mocnika  przez  osobę  f izycz-
ną, wymagane  jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004  roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe  informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.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.
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W y r e m o n t o w a l i  b u d y n k i  i …  w y g r a l i 
Znamy już wyniki 11. edycji konkursu „Odnów i wygraj” (za 2021 r.). Wśród budynków wielorodzinnych najlepsze okazały się: Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Kościuszki 3 i Wspólnota Mieszkaniowa przy Kościuszki 5 w Strzegomiu, które w nagrodę otrzymały po 35 tys. zł. W tej kategorii wystartowało w sumie 
16 uczestników. I wszyscy otrzymali nagrody pieniężne. Na zdjęciach odnowione budynki (miejsca 1–3). 

KONKURS „ODNóW i W yGRAJ”

1. miejsce: Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kościuszki 3 w Strzegomiu

3. miejsce ex aequo: Wspólnota Mieszkaniowa 
przy Al. Wojska Polskiego 44ABC w Strzegomiu

2. miejsce ex aequo: Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Dolnej 4A w Strzegomiu

3. miejsce: Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Legnickiej 62 w Strzegomiu

1. miejsce ex aequo: Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Kościuszki 5 w Strzegomiu

3. miejsce ex aequo: Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Niepodległości 10 w Strzegomiu

2. miejsce: Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Dolnej 3 w Strzegomiu

3. miejsce ex aequo: Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Świdnickiej 14 w Strzegomiu


