
Gmina Strzegom od 14 lutego rozpoczęła nabór wniosków 
o dofinansowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych znajdu-
jących się w budynkach wielorodzinnych, którzy mogą uzyskać 
dofinansowanie do wymiany tzw. „kopciuchów” w  ramach 
programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Bardziej szczegółowe informacje związane z naborem wnio-
sków można uzyskać od pracowników Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu (pokój nr 31 – II piętro) lub pod numerem 
telefonu 74 8560 531.

Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu – Wydział Obsługi Interesanta 
(pokój nr 15).

Więcej informacji na str. 3

Strzegom. Nowe środki unijne to świetna szansa dla naszej gminy, która cały czas realizuje proces intensywnego rozwoju

Wicemarszałek na sesji Rady Miejskiej  
Podcz as ostatnich obrad 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
(9.02) gościli: wicemarszałek 
województwa dolnośląskie-
go – Grzegorz Macko (na 
zdjęciu pier wsz y od pra-
wej) oraz kierownik Działu 
Programowania i  Ewaluacji 
RPO z  Wydziału Rozwoju 
Regionalnego w  Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – Grze-
gorz Mikołajczyk, którzy 
przedstawili informacje nt. 
nowej perspektywy finanso-
wej Funduszy Europejskich 
dla Dolnego Śląska na lata 
2021–2027 i Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji. 

Nowy budżet unijny dla Dol-
nego Śląska na lata 2021–2027 
to prawie 11 miliardów zł, 
które zostaną wykorzystane na 
rzecz zrównoważonego rozwo-
ju całego województwa dolno-
śląskiego. W ramach środków 
unijnych wynegocjowany zo-
stał również tzw. Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji, 
w wys. ponad 2,7 miliarda zł, 
dedykowany rozwojowi subre-
gionu wałbrzyskiego.

Jak poinformował Grzegorz 
Macko, w najbliższych latach 
nasz region będzie dysponował 
największym w swojej historii 
budżetem unijnym. – To wiel-
ki sukces zarządu wojewódz-
twa, który skutecznie negocjo-
wał fundusze z KE oraz przez 
wiele miesięcy prowadził kon-
sultacje z  samorządowcami 
i  pozostałymi podmiotami. 
Fundusze te przeznaczymy na 
zrównoważony rozwój całego 
Dolnego Śląska – stwierdził 
wicemarszałek. 

Nowe środki trafią m.in. do 
samorządów terytorialnych, 
przedsiębiorców, organizacji po-
zarządowych, placówek oświa-
towych, medycznych, a  także 
zostaną przeznaczone na rozwój 
kolei i  infrastruktury. Wśród 
najsilniej wspieranych prioryte-
tów z nowego budżetu unijnego 
wyróżnić można: transformację 
obszarów górniczych na Dol-
nym Śląsku (ponad 558 milio-
nów euro); ochronę środowiska 
(ponad 382 milionów euro); mo-
bilność Dolnego Śląska (ponad 
332 milionów euro) oraz rynek 

pracy oraz włączenie społecz-
ne na Dolnym Śląsku (ponad 
342 milionów euro).

Jak podkreślali przedstawicie-
le Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskie-
go na strzegomskiej sesji, na-
sze województwo jest jednym 
z  najdynamiczniej rozwijają-
cych się regionów w całej Unii 

Europejskiej. Duży wpływ na tę 
wysoką pozycję mają środki unij-
ne, które umożliwiają realizację 
wielu potrzebnych inwestycji. 

red

W A Ż N E  s p R A W y W   s k R ó c i E
czyszczą stawy 
w stanowicach
W połowie lutego rozpoczęły się 
prace związane z czyszczeniem 
dwóch stawów w sołectwie Sta-
nowice. Prace refulacyjne, które 
koordynuje Wydział Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu, polegają na 
wykoszeniu roślinności wodnej. 
Już niedługo zbiorniki wodne 
będą wyglądały jak nowe.

Awarie studni
Awarie studni kanalizacji desz-
czowej nie wybierają pory roku, 
ale Wydział Ochrony Środo-
wiska w  UM w  Strzegomiu 
trzyma cały czas rękę na pulsie 
i  stara się sukcesywnie je na-
prawiać. Prosimy o  zgłaszanie 
podobnych awarii, dzwoniąc 
do Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu na numer telefonu 
74 8560 536. 

Bale studniówkowe
W ostatni weekend (10–11.02) 
odbyły się bale studniówkowe 
zorganizowane przez dwie 
strzegomskie szkoły średnie: 
Liceum Ogólnokształcące i Ze-
spół Szkół. Dla większości 
młodych ludzi był to pierwszy 
poważny bal. To jednocześnie 
ostatni moment na beztroską 
zabawę, poprzedzający okres 
intensywnej nauki.

Obradowali radni
W sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
9 lutego odbyła się kolej-
na w  tym roku sesja Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu. 
Nasi radni przegłosowali 
wiele uchwał mających duży 
wpływ na życie mieszkań-
ców. Czego dotyczyły te 
najważniejsze? 
  str. 3

Odnowili i wygrali
Znamy już rozstrzygnięcia 
12. edycji konkursu „Od-
nów i wygraj!” za osiągnięcia 
w  dziedzinie upowszech-
niania i  ochrony kultury 
materialnej gminy Strzegom. 
Wyniki ogłoszono podczas 
spotkania, które odbyło się 
13  lutego w  strzegomskim 
magistracie.
 str. 4 i 12

kolejne drogi  
do remontu
6 lutego ogłoszono wy-
niki programu „Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg”, 
w  ramach którego gmina 
Strzegom pozyskała środki 
na realizację kolejnych re-
montów dróg. Które drogi 
i  ich odcinki doczekają się 
w  następnych miesiącach 
przebudowy?
 str. 5

Razem dla Edyty
Mieszkańcy naszej gmi-
ny – i  nie tylko – robią 
dosłownie wszystko, by ze-
brać potrzebne fundusze na 
operację 36-letniej Edyty 
Woźniak . Sympatyczna 
i  dzielna strzegomianka 
pilnie potrzebuje naszej 
pomocy. Czasu pozostało 
już bardzo mało.
 str. 6

siatkarze 
z Goczałkowa 
najlepsi
W  sali sportowej w  Go-
czałkowie 8 lutego odbył 
się „Gminny turniej w piłce 
siatkowej”. Wygrali gospo-
darze, którzy okazali się lepsi 
od rówieśników z  Olszan 
i uczniów z PSP nr 4 w Strze-
gomiu. Walka była bardzo 
zacięta, nie brakowało spor-
towej rywalizacji.
 str. 10

Burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta podziękował wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko i całemu zarządowi 
województwa dolnośląskiego za bardzo dobrą współpracę. Dzięki współdziałaniu gminy Strzegom i UMWD ak-
tualnie powstaje projekt granitowej obwodnicy Strzegomia, wybudowano wiele dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, zaś rewitalizacji jest poddawany park dworski w Rogoźnicy. Ponadto przekazywane są dotacje dla naszych 
parafii na remonty zabytków sakralnych. W czerwcu już po raz drugi z rzędu zostanie zorganizowany w Strzego-
miu Festiwal Produktów Regionalnych pn. „Made in Dolny Śląsk”. Impreza cieszyła się dużą popularnością naszych 
mieszkańców i gości uczestniczących w ubiegłorocznej edycji „Święta Granitu Strzegomskiego”. 
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z d j ę c i e  n u m e r u

Właściciele „Dyniowego zakątka” – Joanna i Michał Starakowie z Olszan zostali uho-
norowani statuetką „Złotego Jabłka” podczas uroczystej gali XXIX edycji ogólnopol-
skiego konkursu Rolnik-Farmer Roku, która odbyła się 10 lutego. Kapituła przyznała 
im I miejsce w kategorii „Gospodarstwa o działalności wielokierunkowej”. Serdecz-
nie gratulujemy sukcesu!

sukces  „Dyn iowego  zakątka”

AkTUAlnOŚci – cO Się DziEjE W STRzEGOMiU?

Włodarz miasta wielokrotnie udowodnił, że potrafi świetnie zarządzać swoją gminą

Głosujmy na burmistrza

Treść uzasadnienia nominacji:
„Umiejętne gospodarowanie 
miastem w  trudnych czasach 
pandemii i wojny w Ukrainie; 
dzięki dobremu lobby, miastecz-
ko zakończyło rok budżetowy 
z 18 mln zł nadwyżki w budżecie 
dzięki rządowemu wsparciu 
(Rządowy Program Inwestycji 
Strategicznych; Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych)”.

– Drodzy państwo, jeżeli 
chcecie oddać na mnie swój 
głos – proszę o  wysłanie na 
nr 7303 SMS o treści WRP.185 
Koszt SMS-a: 3,69 zł z  VAT. 
Głosowanie będzie trwać do 
czwartku, 23 lutego do godz. 
20:30. Serdecznie dziękuję za 
państwa głosy – podkreśla bur-
mistrz Strzegomia.  red

Burmistrz Strzegomia – zbi-
gniew Suchyta został nomi-
nowany w plebiscycie „Gazety 
Wrocławskiej” na Osobowość 
Roku 2022 w  powiecie świd-
nickim w  kategorii Polityka, 
Samorządność i  Społeczność 
lokalna.

Leokadia Bodnar  
wybrana po raz siódmy

Wymiana źródła ciepła

W świetlicy wiejskiej w Ro-
goźnicy 9 lutego odbyło się 
zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze członków Koła 
Emerytów i  Rencistów ka-
dencji 2018–2022 r. Prze-
wodniczącą została – na 7. 
kadencję – leokadia Bodnar. 

W  zebraniu uczestniczy-
ła przewodnicząca zarzą-
du Oddziału Rejonowego 

Eugenia zasińska i  skarb-
nik jadwiga nakonieczna. 
Wybrano nowy zarząd Koła 
Emer y tów w  Rogoźnic y. 
Przewodniczącą została Le-
okadia Bodnar, jej zastępcą 
– Halina Łyszkowska, se-
kretarzem – Maria Rost-
kowska , zaś  skarbnikiem 
– Bogumiła Snoch.

W  ubiegłym roku zostały 
złożone do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu ankiety 
w  celu poznania potrzeb 

mieszkańców w zakresie wy-
miany źródeł  ciepła oraz 
modernizacji budynków. 

red W czwartek 9 lutego odbyło się spotkanie noworoczne, 
które w  cAS karmel zorganizował Polski związek 
niewidomych koło w Strzegomiu.

W  gronie gości była m.in. prezes Zarządu Okręgu 
Dolnośląskiego Polskiego Związku Niewidomych – 
Barbara Bryja.

Warto podkreślić, że prezes strzegomskiego koła – józef 
Franczak wręczył burmistrzowi Strzegomia – zbignie-
wowi Suchycie okolicznościową statuetkę w podziękowa-
niu za życzliwość, dobrą współpracę i udzielane wsparcie 
naszym niewidomym i niedowidzącym mieszkańcom. 

red

Rozmawiano o działalności strzegomskiego koła, jego potrzebach i planach na przyszłość

Dla dobra niewidomych i niedowidzących

Zmarł Jerzy Rynkiewicz
W  sobotę 4 lutego w  Strzegomiu odbył się pogrzeb Jerzego Rynkiewicza, 
cenionego tenora i solisty Teatru Wielkiego w Łodzi, znanego m.in. z wykonań pieśni 
żołnierskich na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. W 1980 r. wylansował 
m.in. popularny przebój pt. „Chabry z poligonu”. 

Jerz y Rynkiewicz wielokrotnie gościł 
w naszym mieście na koncertach i festiwalach. 
Prywatnie był mężem Krystyny Lis-Rynkiewicz, 
wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej”.
             
Podziękowania za kondolencje, kwiaty 
i udział w uroczystości pogrzebowej Jerzego 
Rynkiewicza dla wszystkich jego sympatyków, 
przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Szczególnie 
dziękujemy dyrektorowi Teatru Wielkiego 
w Łodzi – Marcinowi Nałęcz-Niesiołowskiemu, 
Polskiej Misji Katolickiej w  Osnabrueck, 
Zarządowi Oddziału PZERiI, zarządowi ZNP, 
Klubowi „Arka” oraz zarządowi Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Strzegomskiej. 
 
Żona Krystyna Lis-Rynkiewicz z rodziną

Fot. Facebook – Teatr W
ielki w

 Łodzi

Koło Emerytów w Rogoźnicy cieszy się uznaniem 
w kontekście działań na rzecz utrwalania autory-
tetu i szacunku dla osób starszych. 

W chwili obecnej trwają prace związane ze 
sprawdzeniem możliwości pozyskania środ-
ków finansowych. W przypadku pojawienia 
się nowych środków oraz programów zostaną 
państwo o tym poinformowani. 
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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 2023
Data pełnienia 

dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 18.02 Avena ul. Rynek 32–36 tel. 74 851 60 73

19.02–25.02 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

26.02–4.03 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

•	 Podsumowanie 	 2022	 r.	
w gminie Strzegom

•	 Ukraina	walczy	–	relacja	gości	
z miasta partnerskiego

•	 Rozstrzygnięcie	 konkursu	
„Odnów i wygraj!”

Nowości w TV strzegom

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie
głównej, pod banerem pROJEKTY UNIJNE)

Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl
S t r z e g o m

TElEWizjA inTERnETOWA

AkTUAlnOŚci

Gmina Strzegom od 14 lute-
go rozpoczęła nabór wniosków 
o dofinansowanie dla właścicieli 
lokali mieszkalnych znajdujących 
się w budynkach wielorodzinnych, 
którzy mogą uzyskać dofinan-
sowanie do wymiany tzw. „kop-
ciuchów” w  ramach programu 
„Ciepłe Mieszkanie”.

Program wspiera zastosowanie: 
kotła gazowego kondensacyj-
nego, kotła na pellet drzewny 
o  podwyższonym standardzie, 
ogrzewania elektrycznego, pompy 

ciepła powietrze/woda lub pompy 
ciepła powietrze/powietrze albo 
podłączenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła. Do-
datkowo możliwe jest wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, wymiana 
okien i drzwi, wykonanie wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Bardziej szczegółowe informa-
cje związane z naborem wniosków 
można uzyskać od pracowników 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
(pokój nr 31 – II piętro) lub pod 

numerem telefonu 74 8560 531. 
Wnioski będą przyjmowane 
w formie papierowej w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu – Wy-
dział Obsługi Interesanta (pokój 
nr 15). Szczegółowe informacje 
o składaniu i rozpatrywaniu wnio-
sków o dofinansowanie zawarte są 
w Regulaminie naboru wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć 
w  ramach programu „Ciepłe 
Mieszkanie” w gminie Strzegom.

Wszystkie dokumenty (wnioski, 
instrukcje, regulaminy) znajdują 
się na stronie www.strzegom.
pl – AKTUALNOŚCI z dnia  
14 lutego 2023 r.

„kopciuchy”  do  wymiany

Młodzi radni poinformowali, na 
jakim etapie są szkolne zbiórki 
darów i  artykułów spożywczo-
chemicznych w kontekście po-
mocy dla dzieci z Domu Dziecka 
w Świdnicy oraz dla zwierząt ze 

Schroniska w Dzierżoniowie.
Miłym akcentem podczas obrad 

było wręczenie dyplomów uznania 
i małych upominków dla dwóch 
przedstawicielek MRM – Amelii 
Misek i Anny kowalczyk, które 

zdobyły medale podczas stycz-
niowego konkursu „Winter Cup 
Slovakia” w akrobatyce sportowej 
z elementami tańca na Słowacji. 

Podziękowano również za 
wieloletnią współpracę i opiekę 

nad młodymi radnymi, którą 
sprawowała naczelnik Wydziału 
Promocji w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu – Wioletta Urban-
Smagłowska. 

red

Podczas ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzego-
miu, która odbyła się 6 lutego, władze naszego miasta omówiły 
najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w tym roku oraz 
przedstawiły program tegorocznych imprez kulturalnych.

O czym tym razem debatowano z młodzieżą podczas wyjątkowej sesji? Kto odebrał nagrody i za co?

Młodzież po ważnym spotkaniu

jedną ze zmian w budżecie gminy Strzegom było dołożenie 58 tys. zł w związku z budową nowego placu zabaw w rogoźnicy

Nad czym obradowali radni?
Początek obrad zdominowa-
ła wizyta wicemarszałka wo-
jewództwa dolnośląskiego – 
Grzegorza Macko, który poin-
formował o nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2021–2027. Bardziej szcze-
gółowo o  tej sprawie piszemy 
na stronie 1. 

Jedną ze zmian w  budżecie 
gminy Strzegom było dołożenie 
58 tys. zł w związku z budową 
nowego placu zabaw na terenie 
parku dworskiego w Rogoźnicy. 
Po otwarciu przetargu okazało 
się, że właśnie w/w  środków 
finansowych brakuje do realizacji 
zadania. Warto wspomnieć, że 
jest ono dofinansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 
w wys. 95,445 tys. zł.

Radni ustalili górną staw-
kę opłaty ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości za 
opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych lub osadników 
w  instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transpor-
tu nieczystości ciekłych z terenu 

gminy Strzegom w  wysokości 
86,00 zł brutto/m3. 

Przegłosowano uchwały 
w  sprawie: przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go obszaru położonego w obr. 
wsi Rusko oraz przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru poło-
żonego w  obr. wsi Graniczna 
oraz Goczałków Górny, w tym 
częściowo w  granicach terenu 
górniczego „Graniczna”.

Radni szczegółowo dopre-
cyzowali dotychczasowe kry-
teria przyznawania dodatków 
funkcyjnych dla dyrektorów 
i wicedyrektorów; ustalili staw-
kę za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu; przyjęli sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Gminy 
Strzegom na lata 2019–2022 
i dołożyli jeden nowy przystanek 
komunikacyjny zlokalizowany 
w  obrębie Osiedla Wschód 
(centrum handlowe – zatoczka).

W  związku ze znacznym 
wzrostem kosztów utrzymania, 
od 1 stycznia 2023 r. zostały 
podwyższone dzienne stawki 

odpłatności za pobyt w schro-
niskach dla osób bezdomnych. 
Strzegomscy radni skorygowali 
zapisy uchwały dot. dobowych 
stawek pobytu w tych placów-
kach, które zmieniły się z kwo-
ty 50 zł na kwotę 65 zł za pobyt 
w schronisku dla osób bezdom-
nych. Dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi staw-
ka dobowa pozostaje w kwocie 
dotychczasowej i wynosi 100 zł.

W związku z rezygnacją sołty-
sa Granicy i członków Rady So-
łeckiej z pełnionych funkcji, rad-
ni wyznaczyli termin wyborów 
na wtorek 28 lutego. Odbędą się 

one w świetlicy wiejskiej w Gra-
nicy – początek o godz. 17:00.

Rada Miejska w Strzegomiu 
wyraziła wolę zawarcia poro-
zumienia międzygminnego na 
rzecz sporządzenia wspólnego 
„Planu Zrównoważonej Mo-
bilności Miejskiej dla Wałbrzy-
skiego Obszaru Funkcjonalnego” 
(SUMP), zgodnie z  obowią-
zującymi wytycznymi Komisji 
Europejskiej dot. opracowania 
i wdrożenia planu zrównoważo-
nej mobilności miejskiej. Celem 
zadania jest wypracowanie przez 
lidera (Wałbrzych) i  partne-
rów spójnej dla Wałbrzyskiego 

Obszaru Funkcjonalnego kon-
cepcji systemu transportowego 
oraz wyznaczanie kierunków 
działań i  kierowanie przyszłej 
współpracy dla zrównoważonego 
rozwoju.

Radni przyjęli także „Pro-
gram opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Strzegom w 2023 r.”, 
a  także sprawozdania z pracy 
stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu za 2022 r. oraz 
plan pracy stałych komisji na 
2023 r.

red

W  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Strzegomiu 
9 lutego odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. nasi radni przegłosowali wiele uchwał mają-
cych duży wpływ na życie mieszkańców. czego dotyczyły te 
najważniejsze?

Z dokładną treścią wszystkich uchwał podjętych 
przez radnych można zapoznać się w programie 
eSesja, który znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
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na nagrody w tym konkursie gmina Strzegom przeznaczyła w sumie ze swojego budżetu kwotę około 3,2 mln zł

Odnowili budynki i wygrali

Do najnowszej edycji (za 2022 r.) 
wpł ynęł y  24  zgłoszenia , 
9 w I kategorii – budynki wie-
lorodzinne i 15 zgłoszeń w  II 
kategorii – budynki jednoro-
dzinne. Na nagrody przezna-
czono 221 tys. zł z  budżetu 
gminy Strzegom.

W dotychczasowych dwuna-
stu edycjach odnowiono w sumie 
221 budynków (151 budynków 
wielorodzinnych, 69 budynków 
jednorodzinnych i  1  budynek 
inny niż mieszkalny). 

Wyniki kOnkURSU 
„ODnóW i WyGRAj” 

zA ROk 2022 R.

BUDynki 
WiElORODzinnE

i miejsce:
Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. św. Jadwigi 3–5 w Strzego-
miu – nagroda w wys. 50 tys. zł

ii miejsce:
1. Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Szarych Szeregów 8 

w Strzegomiu – nagroda 
w wys. 30 tys. zł

2. Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. T. Kościuszki 33 w Strzego-
miu – nagroda w wys. 30 tys. zł

iii miejsce:
Wspólnota Mieszkańców 

ul. Dębowa 1–3–5 w Strzego-
miu – nagroda w wys. 20 tys. zł 

wyróżnienia:
1. Wspólnota Mieszkaniowa 

Al. Wojska Polskiego 44 
ABC w Strzegomiu – nagro-
da w wys. 15 tys. zł 

2. Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. I. J. Paderewskiego 35–37 
w  Strzegomiu – nagroda 
w wys. 10 tys. zł 

3. Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kamienna 1 w Strzegomiu 
– nagroda w wys. 7 tys. zł

4. Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Legnicka 5 w Strzegomiu 
– nagroda w wys. 5 tys. zł

5. Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. T. Kościuszki 13–13A 
w  Strzegomiu – nagroda 
w wys. 3 tys. zł

BUDynki 
jEDnORODzinnE

i miejsce:
1. Bogumiła Ponulak, Janusz 

Ponulak, ul. Rogoźnicka 14 
w  Goczałkowie – nagroda 
w wys. 4 tys. zł

2. Dariusz Witka, ul. Rogoź-
nicka 18 w  Goczałkowie – 
nagroda w wys. 4 tys. zł 

3. Stanisława Polikowska, An-
drzej Polikowski, Graniczna 
2A – nagroda w wys. 4 tys. zł 

4. Joanna i Krzysztof Beresteccy, 
ul. M. Reja 8 w Strzegomiu – 
nagroda w wys. 4 tys. zł

5. Ilona i  Paweł Gołębiowie, 
ul. Świdnicka 8 w Rogoźnicy 
– nagroda w wys. 4 tys. zł

6. M a ł g o r z a t a  i   A n t o n i 
Rutkowscy, ul. św. Anny 
17 A w Strzegomiu – nagroda 
w wys. 4 tys. zł

7. Krzysztof Kuczerka, Gra-
niczna 8A – nagroda w wy-
sokości 4 tys. zł

8. Irena Bednarz, ul. Strze-
gomska 22 w  Goczałkowie 
– nagroda w wys. 4 tys. zł 

9. Anna i Wiesław Witkowscy, 
ul. Legnicka 50 w  Strzego-
miu – nagroda w wys. 4 tys. zł 

10.  Zdzisława Dmytrarz, Ka-
tarzyna Lis, Jacek Dmytrarz, 
ul. Strzegomska 30/1; 30/2 
w  Stanowicach – nagroda 
w wys. 4 tys. zł

ii miejsce:
Bożena Cybulska, Tomkowice 
58 – nagroda w wys. 3 tys. zł 

iii miejsce:
1. Monika Klęczar, Radosław 

Klęczar, ul. Wrzosowa 8 
w  Strzegomiu – nagroda 
w wys. 2 tys. zł

2. Grażyna i Zbigniew Czapliń-
scy, ul. Kolejowa 8 w Goczał-
kowie – nagroda w wys. 2 tys. 
zł

3. Agnieszka Zym, ul. Kolejowa 
8A w Goczałkowie – nagroda 
w wys. 2 tys. zł

4. Agnieszka i Marcin Kubiako-
wie, Tomkowice 1 – nagroda 
w wys. 2 tys. zł.

znamy już rozstrzygnięcia  
12. edycji konkursu „Od-
nów i  wygraj!” za osiągnięcia 
w dziedzinie upowszechniania 
i  ochrony kultury material-
nej gminy Strzegom. Wyniki 
ogłoszono podczas spotkania, 
które odbyło się 13 lutego br. 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Do końca ub.r. w  Granicy 
została wyczyszczona sieć 
kanalizacji deszczowej. Od 
początku stycznia ruszyły prace 
związane z  przebudową zjaz-
dów do nieruchomości oraz 
poszerzeniem jezdni. Jeżeli 
nie ulegną pogorszeniu wa-
runki atmosferyczne, powinny 
ruszyć roboty przy budowie 
chodnika. – Jednocześnie przy-
pominamy, że w chwili obecnej 
wjazd do Granicy możliwy jest 

jedynie od strony Dobromie-
rza, natomiast wyjazd od strony 
Strzegomia. Przepraszamy za 
utrudnienia, licząc jednocze-
śnie na państwa zrozumienie. 
Zadanie realizuje firma Berger 
Bau z Wrocławia – podkreśla 
katarzyna cioruń, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Równie zaawansowane pra-
ce w  Strzegomiu prowadzi 

firma Drog-Ziem ze Sta-
nowic. W  chwil i  obecnej 
w  ul. Piekarniczej wybudo-
wano już całą sieć kanaliza-
cji deszczowej i  sanitarnej. 
W najbliższym okresie ruszą 
prace związane z budową sieci 
oświetlenia ulicznego oraz 
budową chodnika. Odbiór 
całego zadania planowany jest 
na październik 2023 r. 

Remont drogi i   budowa 
chodnika w Granicy wpłynie 
na poprawę estetyki miejsco-
wości oraz bezpieczeństwo 
i  komfort mieszkańców, zaś 
budowa dalszego etapu ul. 
Piekarniczej w  Strzegomiu 
udostępni kolejne tereny dla 
inwestorów chcących inwe-
stować w naszym mieście.

red

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Skomuniko-
wanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej 
w Strzegomiu oraz wsi Granica”. zadanie jest dofinansowane 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji 
Strategicznych (edycja 2) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg i obejmuje remont drogi w Granicy wraz z budową ostat-
niego etapu chodnika oraz budowę dalszej części ul. Piekarni-
czej w Strzegomiu wraz z sięgaczem.

Budowa dalszego etapu ul. Piekarniczej udostępni kolejne tereny dla inwestorów chcących inwestować w naszym mieście. Na jakim etapie są inwestycje?

skomunikowanie terenów z „krajówką”

ul. Piekarnicza w Strzegomiu

Granica

Zgłoszenia do konkursu „Odnów i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia danego roku kalendarzowego. Rozstrzy-
gnięcie konkursu następuje do połowy lutego następnego roku. Środki na nagrody pieniężne pochodzą z budżetu 
gminy Strzegom. Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą składać: właściciele, współwłaściciele, zarządy lub za-
rządcy budynków posiadający budynki nie wpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swoje położenie, 
architekturę albo historię stanowią cenne obiekty kultury materialnej gminy Strzegom, warte wyróżnienia, upo-
wszechnienia i ochrony. 

Laureaci w kategorii BUDYNKI JEDNORODZINNE Laureaci w kategorii BUDYNKI WIELORODZINNE 
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To wspaniała wiadomość dla mieszkańców, którzy czekali na realizację tych inwestycji. O ich przebiegu będziemy na bieżąco informować

kolejne drogi do remontu

6 lutego br. ogłoszone zostały 
wyniki programu „Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg”, w ra-
mach którego gmina Strzegom 
pozyskała środki na realizację 
następujących zadań: 
– Przebudowa ul. gen. Włady-

sława Andersa oraz 
ul. Brzozowej (etap I) 
w Strzegomiu (projekt obej-
muje kompleksowa przebu-
dowę całego odcinka 
ul. Andersa oraz odcinka 
ul. Brzozowej od ul. Ander-
sa do ul. Limanowskiego) 

Przebudowywany odcinek: 
0,454 km  
Termin realizacji: sierpień 
2023 r. – wrzesień 2024 r. 
Koszt całkowity: 
4 365 642,00 zł 
Dofinansowanie z RFRD: 
2 182 821,00 zł 
Poziom dofinansowania: 50%

– Przebudowa drogi gmin-
nej nr 110810D ul. Al. 
Wojska Polskiego w Strze-
gomiu – etap II (projekt 
obejmuje odcinek od 

przejazdu kolejowego do 
ul. Sikorskiego – prze-
budowa jezdni, chodnika 
lewostronnego wraz z jego 
doświetleniem, urządzenie 
zieleni drogowej, elementy 
poprawiające bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego) 
Przebudowywany odcinek: 
0,441 km  
Termin realizacji: sierpień 
2023 r. – wrzesień 2024 r. 
Koszt całkowity:  
5 052 366,00 zł 
Dofinansowanie z RFRD:  

2 526 183,00 zł 
Poziom dofinansowania: 50% 

Gmina Strzegom będzie za-
biegać o  pozyskanie z  innych 
źródeł środków na zapewnienie 
wkładu własnego dla powyż-
szych inwestycji.

Doskonałą informacją jest 
także, że powiat świdnicki 
pozyskał dofinansowanie
na projekt: 
– Przebudowa drogi powia-

towej nr 2887D Strzegom 
– Graniczna – Goczałków – 
Rogoźnica etap I 
Przebudowywany odcinek: 
1,277 km  
Termin realizacji:  
maj 2023 r. – sierpień 2024 r.  

Koszt całkowity:  
5 778 781,00 zł 
Dofinansowanie z RFRD:  
4 623 024,80 zł 
Poziom dofinansowania: 80% 

Mam świetną informację dla mieszkańców Gminy Strzegom. kolejne drogi doczekają się przebudowy.

Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) 
w Strzegomiu

Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego 
w Strzegomiu – etap II

Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom – Graniczna – 
Goczałków – Rogoźnica etap I

Przedszkolaki i uczniowie pla-
cówek oświatowych z  tere-
nu naszej gminy, podopieczni 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
oraz Dziennego Domu Pobytu 
„Senior-Wigor”, a  także wielu 
naszych mieszkańców  świę-
towało we wtorek 14 lutego 
popularne walentynki. W tym 
dniu obdarowywano bliskich 
gestami miłości i  szacunku. 
Składano również życzenia 
walentynkowe, które pozwoliły 
przekazać uczucia w  sposób 
autentyczny i nietuzinkowy. To 
były niezapomniane i wyjątko-
we chwile.

Walentynki wśród dużych i małych
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Klub otrzymał 24 tys. zł, a koszt całego zadania to ponad 66 tys. zł. Kto dołoży brakującą kwotę i co za te pieniądze zostanie zrobione?

Herbapol stanowice z ważną dotacją
Klub ze Stanowic otrzymał 24 
tys. zł na zadanie pn. „Poprawa 
bazy sportowej boiska we wsi 
Stanowice poprzez rozbudowę 
istniejącego oświetlenia płyty 
głównej oraz modernizację 

systemu nawadniania”. Całość 
zadania to koszt ponad 66 tys. 
zł. Strzegomski samorząd 
gratuluje sukcesu i  deklaruje 
wsparcie w  realizacji tego za-
dania. red

Gościem władz samorządowych Strzegomia w  poniedziałek 
13 lutego był prezes ludowego klubu Sportowego Herbapol 
Stanowice – Wojciech Widlarz, który poinformował, że stano-
wicki klub znalazł się na liście 26 podmiotów, które otrzymały 
dotację od zarządu województwa dolnośląskiego na realizację 
zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.

Każda okazja jest dobra, aby 
zebrać brakujące środki finan-
sowe. 5 lutego miało miejsce 
morsowanie w  Mściwojo-
wie, którego inicjatorem było 
członkowie Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Go-
czałków „Kompas”. W  lodo-
watej wodzie zanurzyło się aż 
200 osób. 

Tydzień później (12.02) 
w  Strzegomskim Centrum 
Ku l t u r y  z o r g a n i z o w a n o 

wyjątkowe wydarzenie pn. 
„RAZEMmożemyWIĘCEJ”, 
czyli charytatywne zimowe 
koncertowanie d la Edyty. 
Na scenie zaprezentowali się 
lokalni artyści m.in. przed-
szkolaki i uczniowie placówek 
oświatowych, a także Dziecię-
ca Schola Parafialna z Bazyliki 
Mniejszej oraz zespół „Ślad”. 
Pomiędzy występami miały 
miejsce liczne licytacje. Można 
było zakupić torty, kosze ze 

słodyczami, pluszowe misiaki, 
zestawy kosmetyków, boxy 
walentynkowe dla par, obrazy 
i sprzęt komputerowy. 

W  na jb l i ż s z ą  n i edz i e -
lę 19  lutego w  Młodzieżo-
wym Centrum Sportu we 
Wrocławiu, w  hali sportowej 

„Parkowa”, odbędzie się cha-
rytatywny maraton „Zumba 
fitness dla Edyty”. Impreza 
rozpocznie się o  godz. 15:00 

i potrwa do godz. 18:00. Obo-
wiązuje czerwony dress code. 
Serdecznie zapraszamy. 

red

Razem działają dla naszej Edyty

Celem konkursu jest wsparcie finansowe modernizacji 
infrastruktury sportowej będącej w dyspozycji klubów 
i stowarzyszeń sportowych oraz zakup sprzętu/urzą-
dzeń sportowych dla modernizowanego obiektu. 

Mieszkańcy naszej gminy – i  nie tylko – robią dosłownie 
wszystko, by zebrać potrzebne fundusze na operację 36-letniej 
Edyty Woźniak. Sympatyczna i dzielna strzegomianka pilnie 
potrzebuje naszej pomocy. By postawić ją na nogi, ratunkiem 
jest operacja, której koszt wynosi 550 tys. zł. Aktualnie brakuje 
ok. 200 tys. zł. Środki należy zgromadzić na koncie szpitala 
do 5 marca.

Operacja strzegomianki kosztuje 550 tys. zł. Brakuje jeszcze ok. 200 tys. zł. Pieniądze trzeba zgromadzić na koncie szpitala do 5 marca br.
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Co w kinie SCK?
podajemy lutowy harmonogram kina Strzegomskiego 

Centrum Kultury. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

„ASTERIKS I OBElIKS: 
IMpERIUM SMOKA”

18 lutego – godz. 16:00
19 lutego – godz. 16:00
20 lutego – godz. 16:00
bilety: normalny 20 zł/ 

ulgowy 18 zł

„NIEBEZpIECZNI 
DżENTElMENI”

18 lutego – godz. 18:00
19 lutego – godz. 18:00
bilety: normalny 20 zł/ 

ulgowy 18 zł

„UWOlNIć pOlY”
25 lutego – godz. 16:00
26 lutego – godz. 16:00
bilety: normalny 20 zł/ 

ulgowy 18 zł

„WYSTRZAłOWE WESElE”
25 lutego – godz. 18:00
26 lutego – godz. 18:00
bilety: normalny 20 zł/ 

ulgowy 18 zł

***
normalny 20 zł 

ulgowy 18 zł 
B I L E T

SC
K 
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Honorowe Odznaki przyznawane są osobom lub instytucjom za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci Polaków zesłanych na Sybir

Uroczystości sybirackie w strzegomiu
Członkowie strzegomskiego 
Koła Sybiraków na czele z wi-
ceprezesem – Władysławem 
Rzeczyckim, burmistrz Strze-
gomia – zbigniew Suchyta 
i  przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych organizacji pozarzą-
dowych złożyli pamiątkowe 
wiązanki kwiatów i  zapalili 
znicze pod pomnikiem Bez-
imiennej Matki Sybiraczki. 
Wśród uczestników uroczy-
stości była także społeczność 
szkolna Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w  Strze-
gomiu: dyrekcja, nauczyciele 
i  uczniowie, dla których była 
to cenna lekcja historii.

W  drugiej części uroczy-
stości, która odbyła się w sali 
herbowej Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel”, 
wręczono „Odznaki Hono-
rowe Sybiraka”. Otrzymali 
je: Eugenia zasińska – prze-
wodnicząca Polskiego Związ-
ku Emer ytów, Rencistów 
i  Inwalidów w  Strzegomiu, 
Wioletta Urban-Smagłow-
ska – naczelnik Wydziału 
Promocji w  Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu, Agniesz-
ka kotlicka – nauczyciel PSP 
nr 4 w  Strzegomiu, Piotr 
Galicki – komendant Komi-
sariatu Policji w Strzegomiu, 

Robert kotowicz – zastępca 
dyrektora PSP nr 4 w Strze-
gomiu i  Tomasz Wanecki 

– pracownik Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. Odzna-
ki przyznano postanowieniem 

prezesa zarządu głównego 
Związku Sybiraków, na wnio-
sek prezesa strzegomskiego 

Koła Sybiraków – jerzego 
Orabczuka.

TW

Minęły 83 lata od pierwszej masowej deportacji polskich oby-
wateli na Syberię. nasze miasto, w piątek 10 lutego, tradycyjnie 
włączyło się w obchody tej ważnej i jakże smutnej rocznicy.

BAJKOWE FERIE 
w KINIE SCK:

„ASTERIKS I OBElIKS: 
IMpERIUM SMOKA”

20 lutego – godz. 10:00

„KOSMICZNA 
pRZYGODA AllANA”
22 lutego, godz. 10:00

„ŚWIAT BUSTERA”
24 lutego, godz. 10:00

Akcja została zorganizowana na 
rzecz naszej mieszkanki – Edyty 
Woźniak przez Koło Przyjaciół 
Dzieci „Copernicus”, działające 
przy PSP nr 2 w Strzegomiu. 
Dochód ze sprzedaży biletów 
(dobrowolnych wpłat) przeka-
zany zostanie na operację. Ze 

względu na fakt, że do 5 marca 
muszą wpłynąć środki finanso-
we do Fundacji „Siepomaga”, 
sprzedaż biletów (dobrowol-
nych wpłat) będzie trwa od 
2–28 lutego w  sekretariacie 
szkoły.

red

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do włączenia się

Zapowiedź spektaklu charytatywnego
Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu 
zaprasza na spektakl charytatywny pt. „Baśniowy ambaras” 
przygotowany przez nauczycieli i rodziców, który odbędzie się 
25 marca w sali Strzegomskiego centrum kultury w godzinach 
16:00 oraz 18:00.



8 17 lutego 2023OŚWiATA

Koordynatorkami konkursu były nauczycielki: monika Bytnar-Gołembiowska i Bronisława czapla

„pegazik” – znamy laureatów
Jubileuszowa – dziesiąta – edy-
cja jaroszowskiej odsłony tego 
wojewódzkiego konkursu była 
okazją do corocznego spotkania 
się uczniów utalentowanych 
recytatorsko i aktorsko. Zapre-
zentowali się recytatorzy z  9 
szkół miasta i gminy Strzegom 
– 20 w kategorii „młodsi” i 17 
w kategorii „starsi”. 

Dyrektor jaroszowskiej szkoły 
– Beata jankiewicz powitała 
uczniów i  nauczycielki oraz 
członków komisji konkursowej, 
którą w  tym roku tworzyli: 
Maria kierko – emerytowana 
nauczycielka PSP w  Jaroszo-
wie, Regina Puczka – dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Strzegom oraz Wio-
letta Urban-Smagłowska – 
naczelnik Wydziału Promocji 
UM w Strzegomiu.

Motywem dominującym 
w przygotowanej dekoracji była 

MASKA. Trwa karnawał i dlate-
go MASKI towarzyszyły uczest-
nikom konkursu jako symbol 
pewnej tajemniczości i  ukrycia 
się za nimi. Program artystyczny 
przedstawili uczniowie: zuzan-
na Gesing-Miśkiewicz, Alek-
sandra Hućko, zuzanna Skiera 
i Przemysław januś.

liSTA lAUREATóW:
kategoria „młodsi”
uczniowie klas 4–6

I miejsce
Michał kiełbasa

(Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Strzegomiu)

II miejsce
Aleksandra Hućko

(Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jaroszowie)

III miejsce
Piotr Golak

(Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Strzegomiu)

wyróżnienie
Eva Prysiażna

(Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jaroszowie)
wyróżnienie 

Maria klimsiak
(Publiczna Szkoła Podstawo-

wa nr 2 w Strzegomiu)

kategoria „starsi”
uczniowie klas 7–8

I miejsce
Witold Soprych

(Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Strzegomiu)

II miejsce
Aleksandra zachariasz

(Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Olszanach)

III miejsce
Łucja kołodziej

(Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jaroszowie)
wyróżnienie

Maja Balcerowska

(Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Olszanach)

wyróżnienie
joanna zawiła

(Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Goczałkowie)

Koordynatorkami konkursu 
były nauczycielki: Monika 
Bytnar-Gołembiowska i Bro-
nisława czapla. Nagrody książ-
kowe ufundowane zostały przez 
gminę Strzegom.

W sali gimnastycznej zespołu Szkolno – Przedszkolnego w jaroszowie 7 lutego zostały zor-
ganizowane eliminacje gminne XXVi Dolnośląskiego konkursu Recytatorskiego „Pegazik” 
w dwóch kategoriach wiekowych.

Swoją przygodę w poznawaniu 
jednej z  największych perełek 
turystycznych naszego kraju 
dzieci rozpoczęły od lekcji mu-
zealnej. Temat przewodni zajęć 
brzmiał: „Jak namalować radość? 

O  emocjach w  sztuce”, a  ich 
celem było zapoznanie uczniów 
ze sztuką współczesną. Dzieci 
doskonale interpretowały dzieła 
sztuki oraz mówiły o  swoich 
emocjach związanych z danym 

dziełem. Zwieńczeniem lekcji 
była część praktyczna, gdzie 
uczniowie mieli namalować wła-
sną interpretację RADOŚCI. 
Ich prace wzbudziły zachwyt 
samej pani przewodnik.

Kolejnym etapem wyciecz-
ki było zwiedzenie Krakowa. 
Kościół Mariacki, Sukiennice 
oraz Stary Rynek wzbudziły 
w dzieciach zachwyt oraz wiele 
pozytywnych emocji.

Mimo wciąż pogarszającej 
się pogody, pełni zapału wy-
cieczkowicze dotarli na Wawel, 
gdzie dzieci podziwiały Katedrę 
Wawelską, Dziedziniec Zam-
ku Wawelskiego, Królewski 
Dzwon Zygmunta oraz Kaplicę 
Zygmuntowską. Niestety, po-
goda pokrzyżowała wszystkim 
plany i  Smok Wawelski oraz 
sam krajobraz Wisły widzianej 
z Wawelu, musi zostać pierwszym 

punktem kolej-
nej wycieczki. 

Pełni pozy-
tywnych wra-
żeń, uciekając 
przed deszczem, 
z a o p a t r z e -
ni w  pamiątki 
i  upominki dla 
na jb l iższ ych, 
pierwszoklasiści 
wrócili szczęśli-
wie do domów. 

W  wyprawie 
do dawnej stolicy Polski pierw-
szoklasistom towarzyszyła wy-
chowawczyni klaudia Rychel, 

nauczycielka katarzyna Adam-
ska i  psycholog Aleksandra 
lebiedzińska.

Uczniowie z  klasy ia z  zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w jaroszowie 1 lutego wzięli udział w wycieczce do Muzeum 
narodowego w  krakowie, na lekcję muzealną ufundowaną 
przez Fundację PGE, organizatora konkursu plastycznego 
„Spotkanie ze Sztuką”.

Wycieczkę dla całej swojej klasy wygrała uczennica kl. Ia – Zuzanna Kaszuba, która została laureatką konkursu plastycznego

W nagrodę wyjechali do krakowa

kolejny sukces  
matematyka ze stanowic

jakub Woźniak, uczeń PSP 
w Stanowicach – zakwalifiko-
wał się do finału Dolnośląskie-
go Konkursu zDolny Ślązak. 

Uczeń od wielu lat interesuje 
się matematyką oraz infor-
matyką i  na tym polu odnosi 
wiele sukcesów. W  ubiegłym 
roku został finalistą Olimpiady 

Informatycznej  Juniorów 
i dzięki temu ma wolny wstęp 
do wszystkich szkół średnich 
w Polsce. W tym roku szkolnym 
był dwukrotnie uczestnikiem 
obozów informatycznych.

Gratulujemy i  życzymy dal-
szych sukcesów. 

red

Spotkanie odbyło się w ramach 
programu realizowanego przez 
szkołę „Edukacja do starości. 
Nawzajem sobie potrzebni”. 
Uczniowie mogli poznać do-
kładnie rolę myśliwego w ży-
ciu lasu. 

Myśliwy opowiadał bar-
dzo ciekawie o  zwierzę-
tach mieszkających w lesie, 
ich wyglądzie oraz o wa-
runkach, w  jakich żyją. 
Uczniowie dowiedzieli 
się także o  konieczności 
i  sposobach dokarmiania 
zwierząt przez myśliwych, aby 
mogły przetrwać zimę. 

Ciekawość uczniów wzbu-
dziła nowinka dotycząca ulu-
bionych przysmaków dzików, 
saren i  bażantów. Myśliwy 
przekazał także informacje 
związane z  bezpiecznym za-
chowaniem się w  przypadku 
spotkania w  lesie małego lub 
chorego zwierzęcia. Uczniowie 

mieli okazję 
zobaczyć tro-
fea myśliwskie 
m.in.: poroże 
je lenia , fa j-
k i  i   s z a b l e 

odyńca i  zapoznali się z  ob-
sługą różnego typu lornetek, 
teleskopu myśliwskiego oraz 
z dźwiękami wabików. Podczas 
spotkania były poruszane te-
maty z zakresu: bezpieczeństwa 

w  lesie, zjawisk fizycznych, 
chorób zakaźnych przeno-
szonych przez zwierzęta oraz 
zawodu leśnika.

red

Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Goczałkowie 31  stycznia odwiedził józef 
Franczak, emerytowany myśliwy z  koła Ło-
wieckiego „jElEŃ” w Strzegomiu.

Spotkanie odbyło się w ramach programu „Edukacja do starości. Nawzajem sobie potrzebni”

spotkanie z myśliwym

Laureaci będą repre-
zentowali Strzegom 
w marcu podczas eli-
minacji powiatowych 
w Świdnickim Ośrod-
ku Kultury. 
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W ramach spotkania wystąpiły 
dzieci z  miejscowej szkoły, 

śpiewano kolędy i  pastorał-
ki, a  na koniec miały miejsce 

wspólne tańce, bo taniec to le-
karstwo dla duszy i dla ciała. Nie 
mogło obyć się bez pysznych 
domowych ciast i owoców. 

W uroczystości wzięli udział 
m.in.: ks. proboszcz Marian 
kujawski, dyrektor PSP Ol-
szany – iwona Gołębiow-
ska, prezes OSP Olszany – 
Stanisław zięba, komendant 
OSP – ireneusz Biernat i inni 
mieszkańcy Olszan. Nie mogło 
zabraknąć władz samorządo-
wych Strzegomia. 

Ideą organizatorów była inte-
gracja mieszkańców – od przed-
szkolaka po seniora. Wszystko 
po to, by lepiej się poznać i po-
dziwiać talenty artystyczne. 
Była to również okazja, by 
podziękować za pomoc pod-
czas pandemii i  za działania 

strażaków, którzy ratowali wieś 
podczas nawałnicy z 5 września 
2020 r., a także za udział w wie-
lu akcjach ratowniczych. 

Podziękowania skierowa-
no również do mieszkańców, 
którzy społecznie pracowali 
na rzecz wsi oraz do władz 

samorządowych Strzegomia 
za widoczną w  ostatnich la-
tach poprawę warunków życia 
w Olszanach. red

 WSiE 

Przeprowadzone prace naprawcze były konieczne z uwagi na silny stopień zniszczenia ścian studni

Remont studni kanalizacyjnych w Granicznej
Przeprowadzone prace napraw-
cze były konieczne z uwagi na 
silny stopień zniszczenia ścian 
studni, spowodowany m.in. 
korozją wywołaną wysokim stę-
żeniem siarczanów w studniach 
i  beztlenowymi warunkami, 

w  których przebywają ścieki. 
W związku z powyższym, obiek-
ty zlokalizowane na sieci kana-
lizacji sanitarnej ulegają z upły-
wem czasu silnej degradacji.

Przez system sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej 

i tłocznej w miejscowości Gra-
niczna przepływają ścieki po-
chodzące m.in. z miejscowości 
Rogoźnica, Goczałków, Ko-
strza, Żelazów oraz Wieśnica.

W ramach w/w zadania prze-
prowadzono remont 18 szt. 
studni betonowych o  średnicy 
DN1200.

Na remont składały się ro-
boty przygotowawcze polega-
jące na usunięciu zniszczonych 

fragmentów studni, usunięciu 
substancji obniżających przy-
czepność zaprawy do podłoża, 
odsłonięciu skorodowanego 
zbrojenia, rozkuciu betonu, 
odczyszczeniu podłoża i zbro-
jenia przez piaskowanie i hy-
dropiaskowanie, wykonaniu 
zabezpieczeń antykorozyjnych 

i zmyciu podłoża pod ciśnie-
niem oraz roboty naprawcze, 
czyli uzupełnianie dużych 
wżerów i ubytków w ścianach 
studni, zamknięcie wycieków 
wody gruntowej, odtworzenie 
kinety, trzonu studni przez 
wycięcie i  montaż nowych 
stopni włazowych.

Dzięki zastosowaniu wyżej 
wymienionych technologii tj. 
cementów siarczanoodopor-
nych HUFGARD i IPA Bio-
chemie studnie kanalizacyjne 
nie wymagają ich całkowitej 
wymiany, co wpłynęło znacznie 
na obniżenie kosztów wykona-
nego remontu. red

na początku lutego zakończono remont 18 studni kanali-
zacyjnych Dn1200 w  sołectwie Graniczna. zadanie zostało 
wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
„TEcH-kAn” z Oławy.

Nie wszystkie odleciały do cie-
płych krajów. Pozostał jeden, ten 
z trójki rodzeństwa, i nazwano 
go Wojtkiem. Znawcy tematu 
twierdzą, że to może być wina 
ocieplenia klimatu albo brak 
skłonności do długich podróży. 

Do końca nie wiadomo. Nasz 
bocian Wojtek wspomagany 
przez dobrych ludzi radzi sobie 
świetnie. Widać go nieraz jak 
oblatuje wieś. 

– W  naszej kulturze panu-
je przekonanie, że bociany 

przynoszą szczęście, pomyśl-
ność w  rodzinie, ale również 
dobry urodzaj. W  Olszanach 
– jak widać – nie tylko latem, 
ale przez cały rok. ,,Szczęśliwy 

dom, gdzie bociany są”. Na-
sza wieś też jest szczęśliwa 
– podkreśla sołtys Stanisława 
Górska.

red

W  ostatnią niedzielę stycznia (29.01) w  świetlicy wiejskiej 
w Olszanach odbyło się „Spotkanie opłatkowo-noworoczne” 
mieszkańców wsi Olszany, które zorganizowali sołtys wsi 
Stanisława Górska, Rada Sołecka i  zespół folklorystyczny 
„Olszaniacy”. 

W ubiegłym roku w dwóch bocianich rodzinach w Olszanach 
urodziło się i  odchowało 8 młodych bocianów. W  jednej – 5 
(wg ornitologów to bardzo rzadkie zjawisko), w drugiej – 3.

Było to radosny czas spędzony w miłej i serdecznej atmosferze, która towarzyszy świętom Bożego Narodzenia

W naszej kulturze panuje przekonanie, że bociany przynoszą szczęście, pomyślność w rodzinie, ale również dobry urodzaj. Olszany są szczęśliwe!

spotkanie opłatkowo-noworoczne

Bocian Wojtek atrakcją Olszan
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AKS Strzegom aktualnie kładzie duży nacisk na pracę z piłkarskim narybkiem. Wierzymy, że już wkrótce będą tego owoce

Stanisław Łoś zajmie się tre-
nowaniem młodych adeptów 
z  rocznika 2014–15 (grupa 
żak). W latach 1989–2006 był 
zawodnikiem AKS-u  Strze-
gom. Później grał także w No-
wicach i Herbapolu Stanowice. 
W 2020 r. wrócił do strzegom-
skiego klubu, gdzie gra obecnie 
w drugiej drużynie. 

Kacper Gawlak będzie od-
powiadał za roczniki 2014–18 
(junior starszy i młodszy). Jest 
wychowankiem naszego klubu 
– grał w  grupach młodzieżo-
wych, zakończył karierę na po-
ziomie IV ligi dolnośląskiej. Był 

trenerem-asystentem młod-
szych grup wiekowych w Ślęzy 
Wrocław i Miedzi Legnica. 

Damian Sobczak objął sta-
nowisko szkoleniowca rocz-
nika 2016–18 (grupa skrzat). 
Jest wychowankiem Herbapolu 
Stanowice i AKS-u Strzegom. 
Obecnie występuje w 1. druży-
nie AKS-u na poziomie IV ligi. 
Ma pewne doświadczenia w roli 
trenera-asystenta, pracując z rocz-
nikiem 2010 w Zagłębiu Lubin. 

Wszystkim nowym trene-
rom życzymy samych suk-
cesów w  pracy z  młodymi 
piłkarzami. 

Od nowego roku pracę z piłkarskimi grupami młodzieżowymi 
w  strukturach Amatorskiego klubu Sportowego rozpoczęło 
trzech nowych trenerów: Stanisław Łoś, kacper Gawlak i Da-
mian Sobczak.

powitani na pokładzie

Wyciskali sztangę leżąc

Za nami „Otwarty Konkurs 
w  Wyciskaniu Wielokrotnym 
Sztangi leżąc”. Wydarzenie 
miało miejsce w  hali OSiR 
Strzegom w sobotę 11 lutego. 
Zadanie polegało na wielo-
krotnym wyciśnięciu w pozycji 
leżąc sztangi o wadze połowy 
masy własnego ciała.

Do konkursu zgłosiło się 19 
uczestników w trzech katego-
riach: seniorzy (8), juniorzy 
(9) oraz kobiety (2). Zawody 
miały na celu propagowa-
nie aktywności fizycznej jako 
formy zdrowego stylu ży-
cia. Organizatorem konkursu 
był Klub Sportowy „START” 
Strzegom przy współpracy 
OSiR Strzegom.

Wyniki
SEniORzy: 

I miejsce – Tadeusz Homań-
czuk/ Wrocław (waga 83 kg 
– obciążenie 40 kg) – ilość 
powtórzeń: 301
II miejsce – Mariusz Waw-
szczyk/ Strzegom (waga 72 

kg – obciążenie 35 kg) – ilość 
powtórzeń: 75
III miejsce – Sebastian Sob-
czyk/ Kamienna Góra (waga 
78,2 kg – obciążenie 40 kg) – 
ilość powtórzeń: 71

jUniORzy:
I  miejsce – Michał Pawlica/ 
Strzegom (waga 77 kg – ob-
ciążenie 37,5 kg) – ilość po-
wtórzeń: 101
II miejsce – Mateusz zawiła/ 
Strzegom (waga 80 kg – obciąże-
nie 40 kg) – ilość powtórzeń: 61
III miejsce – Bartosz Tyrała/ 
Świebodzice (waga 77 kg – 
obciążenie 37,5 kg) – ilość 
powtórzeń: 60

kOBiETy:
I miejsce – nikola klimczak/ 
Kamienna Góra (waga 52 kg 
– obciążenie 15 kg) – ilość 
powtórzeń: 50
II miejsce – Milena Skalik/ 
Kamienna Góra (waga 58 kg 
– obciążenie 17,5 kg) – ilość 
powtórzeń: 43

Do rywalizacji stanęły drużyny 
z siedmiu szkół podstawowych 
z  terenu gminy Strzegom. 
Zawody przebiegały w  duchu 
fair play. Wszystkie drużyny 
bardzo dobrze zaprezentowały 
się podczas rozgrywek. Osta-
tecznie najlepsza okazała się 
drużyna z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Goczałkowa.

Wręczenia pamiątkowych 

pucharów oraz dyplomów 
wszystkim drużynom uczest-
niczącym w  turnieju dokonał 
Tomasz Marczak, zastępca 
burmistrza Strzegomia. W gro-
nie osób dekorują-
cych byli również: 
Bar bara Asy nger 
– dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza 

Kościuszki z oddziałami przed-
szkolnymi w Goczałkowie oraz 
Paweł Mosór – prezes OSiR 
Strzegom. Siatkarzy odwiedził 
również zbigniew Suchyta – 
burmistrz Strzegomia.

Organizatorami zawodów 
byli: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Tadeusza Kościuszki 

z  oddziałami przedszkolnymi 
w  Goczałkowie oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

– Wszystkim uczestnikom 
i  ich opiekunom gratulujemy 
oraz dziękujemy za wspaniałą 
postawę sportową – podkreślają 
organizatorzy zawodów siatkar-
skich w Goczałkowie. 

W sali sportowej w Goczałkowie 8 lutego odbył się „Gminny turniej 
w piłce siatkowej”. Wygrali gospodarze, którzy okazali się lepsi od 
rówieśników z Olszan i uczniów z PSP nr 4 w Strzegomiu.

Walka była bardzo zacięta, nie brakowało sportowej rywalizacji. Gospodarze nie byli gościnni

Zwycięstwo siatkarzy z Goczałkowa

klASyFikAcjA kOŃcOWA:
i miejsce 

PSP Goczałków
ii miejsce

PSP Olszany
iii miejsce 

PSP nr 4 w Strzegomiu
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Lokal mieszkalny w Goczałkowie Lokal mieszkalny w jaroszowie

Gmina Strzegom

BLISKO
mieszkańców

BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 
ZAPISZ SIĘ BEZPŁATNIE W LOKALNYM

SYSTEMIE INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW

SMS zamówisz przez formularz rejestracyjny dostępny na stronach: 
strzegom.pl oraz sisms.pl

Pobierz 
aplikację 
BLISKO

Zamów  
SMS przez 
formularz

wybierz sposób powiadamiania:

Zamów lokalne informacje prosto ze źródła:
   Aktualne sprawy dotyczące mieszkańców
   Lokalne imprezy, wydarzenia sportowe
   Zagrożenia i niebezpieczeństwa, istotne utrudnienia i awarie
   Terminy opłat i podatków lokalnych 
   Komunikaty o ważnych wydarzeniach

BEZPŁATNY SYSTEM POWIADAMIANIA 
Gminy Strzegom

Pobierz aplikację BLISKO:

3. Zaznacz serwisy, z których chcesz otrzymywać wiadomości.
2. Wybierz z listy nadawców „Gmina Strzegom”.

w aplikacji miejscowość z terenu Gminy Strzegom.1. Wpisz 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom. Przed-
miotem przetargu jest lokal 
mieszkalny nr 2 o powierzchni 
użytkowej 22,60 m² położony 
w budynku w Goczałkowie przy 
ul. Kolejowej 4 wraz z udzia-
łem 1004/10000 w częściach 
wspólnych budynku oraz pra-
wie własności gruntu działki 
nr 151/3, obr. Goczałków o po-
wierzchni 0,0738 ha. Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00049232/6. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 59/17 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
21.08.2017 r.  w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego w obrębie wsi Goczałków 
w gminie Strzegom powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 1 M/U tereny za-
budowy mieszkaniowej i usłu-
gowej. Lokal mieszkalny nr 2 
składa się z jednego pokoju 
i kuchni o pow. 22,60 m2. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
41.000,00 zł Wadium 4.100,00 
zł Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1% ceny wywo-
ławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.03.2023 r. o godz. 10:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. 

Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 24.03.2023 
r. w godzinach od 11:00 do 
11:15. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata 
wadium na konto bankowe 
gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 27.03.2023 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. Nabyw-
ca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa wła-
sności nieruchomości. Osoby 
przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi Zastrzega 
się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. Przedmiotem 
przetargu jest lokal mieszkalny 
nr 6 o powierzchni użytkowej 
45,30 m² położony w budynku 
w Jaroszów 132 wraz z udzia-
łem 1038/10000 w częściach 
wspólnych budynku oraz pra-
wie własności gruntu działki 
nr 362/57, obr. Jaroszów o po-
wierzchni 0,1144 ha. Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00069689/0. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24.08.2016 
r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obrębu 
wsi Jaroszów oraz obrębu wsi 
Bartoszówek w gminie Strze-
gom powyższa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 5 
MW tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. Lo-
kal mieszkalny nr 6 składa się 
z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, 
przedpokoju o pow. 45,30 m2 
oraz pomieszczenia przynależ-
nego - piwnicy o pow. 6,40 m2 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 66.000,00 zł Wadium 
6.600,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesią-
tek złotych. Przetarg odbędzie 
się w dniu 30.03.2023 r. o godz. 

10:30 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 
29. Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 24.03.2023 r. 
w godzinach od 11:30 do 11:45. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto bankowe gminy Strze-
gom – Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27.03.2023 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Nabywca ponosi kosz-
ty związane z przeniesieniem 
prawa własności nierucho-
mości. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzają-
cy tożsamość. W przypadku 

osób prawnych wymagany jest 
aktualny 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 reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. Przetarg zo-
stanie przeprowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania 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 odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu. 



12 17 lutego 2023

Odnowili… i wygrali
Tradycyjnie w lutym rozstrzygnięto konkurs „Odnów i wygraj” zorganizowany przez Urząd Miejski w Strzegomiu we współpracy z Zakładem Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzegomiu. W tegorocznej edycji wzięło udział 9 wspólnot mieszkaniowych i 15 właścicieli budynków jednorodzinnych. Na 
nagrody przeznaczono 221 tys. zł z tegorocznego budżetu gminy Strzegom. poniżej zdjęcia nagrodzonych budynków wielorodzinnych. 

ROzSTRzyGnięciE GMinnEGO kOnkURSU

I miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa ul. św. Jadwigi 3–5 
w Strzegomiu, wygrana 50 tys. zł

III miejsce – Wspólnota Mieszkańców ul. Dębowa 1–3–5 
w Strzegomiu, wygrana 20 tys. zł

Wyróżnienie – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kamienna 1 
w Strzegomiu, wygrana 7 tys. zł

II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szarych Szeregów 8 
w Strzegomiu, wygrana 30 tys. zł

Wyróżnienie – Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 44 ABC 
w Strzegomiu, wygrana 15 tys. zł

Wyróżnienie – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Legnicka 5 w Strzegomiu, 
wygrana 5 tys. zł

II miejsce ex aequo – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 33 
w Strzegomiu, wygrana 30 tys. zł

Wyróżnienie – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 35–37 
w Strzegomiu, wygrana 10 tys. zł

Wyróżnienie – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 13–13 A
w Strzegomiu, wygrana 3 tys. zł


