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Strzegom 
z 5 frakcjami!

W  Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel” 
w  Strzegomiu 9 maja br. 
odbyło się spotkanie infor-
macyjno-edukacyjne dla soł-
tysów naszych wsi i dyrekto-
rów placówek oświatowych 
gminy Strzegom dot. zasad 
segregowania na 5 frakcji 
w miejsce dotychczasowego 
podziału na odpady suche 
i zmieszane.
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Sukces 
Walczuka

Na Mistrzostwach Europy 
w hiszpańskiej miejscowości 
Santa Susanna – odbytych 
3 maja br. - kulturysta Pa-
tryk Walczuk zdobył tytuł 
mistrza Europy w kategorii 
Men’s Physique do 173 cm. 
W jego kategorii wystarto-
wało w sumie 12 zawodni-
ków z całej Europy.
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Przebudowa 
Olszowej

Zaplanowana na 2019 rok 
przebudowa ul. Olszowej 
obejmie blisko 1,2 km drogi 
począwszy od skrzyżowania 
z ul. Świdnicką w pobliżu 
ronda. Ulica uzyska jezdnię 
asfaltową, chodniki z kostki 
betonowej, pobocza, nowe 
oświetlenie uliczne oraz 
kanalizację deszczową.
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W Rogoźnicy – 11 maja br. – odbyła się 33. edycja Ogólno-
polskiego Biegu Pamięci – Rogoźnica 2019. Biegi tradycyjnie 
już poprzedziła sztafeta olimpijska Szkoły Podstawowej 
w  Rogoźnicy, która przyniosła Ogień Pamięci z  Muzeum 
Gross-Rosen do Parku w Rogoźnicy.

Popularny dziennikarz pra-
sowy i  telewizyjny, publicy-
sta, pisarz, a  także działacz 
społecz ny - założyciel Fun-
dacji Kasisi i Fundacji Dobra 
Fabryka, ambasador Celów 
Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ – Szymon Hołow-
nia był gościem Biblioteki 
Publicznej Miasta i  Gminy 
Strzegom. Spotkanie autor-
skie ze strzegomianami od-
było się 10 maja br. w Strze-
gomskim Centrum Kultury.

W ostatnich dniach rozpoczęły się długo oczekiwane prace 
związane z  przebudową świetlicy wiejskiej w  Modlęcinie. 
Gmina Strzegom pozyskała na ten cel aż pół miliona złotych 
ze środków europejskich, co przy wartości całego projektu 833 
tys. zł jest dużym zastrzykiem finansowym.

Bieg Pamięci str. 5

Hołownia
w Strzegomiu
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Świetlica str. 8
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Jest szansa, że w Strzegomiu wybudowane zostaną mieszkania na wynajem

Turyści przyjeżdżający do Strzegomia, od 15 czerwca br., 
będą mogli korzystać z usług przewodników turystycz-
nych, którzy czekają na chętnych w  każdą niedzielę w 
Bazylice Mniejszej. Czas trwania spaceru: ok. 2 – 3 godz. 
w zależności od trasy. Zapraszamy na gościnną Ziemię 
Strzegomską!

13 maja br. delegacja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sta-
nowicach wzięła udział w finałowej gali plebiscytu Gazety 
Wrocławskiej „Strażak roku 2019”. OSP Stanowice zajęła 
II miejsce na Dolnym Śląsku w kategorii „Jednostka roku 
OSP”. Oprócz Stanowic w tej kategorii rywalizowały 24 
jednostki z całego województwa. Gratulujemy!

8 czerwca br. na hali Ośrodka Sportu Rekreacji w Strze-
gomiu odbędzie się XXI Memoriał Judo im. Edwarda 
Brzegowego. Zmagania rozpoczną się o  godz. 10.00. 
W trakcie turnieju licznie zaprezentują się kluby sportowe 
i zawodnicy.

Spacery z przewodnikiem Strażacy na medal! Memoriał już niebawem

Będą mieszkania 
do wynajęcia?
13 maja br. w Strzegomiu pod-
pisano porozumienia w spra-
wie współpracy w zakresie re-
alizacji pakietowego Projektu 
PPP pn. „Budowa mieszkań na 
wynajem w  gminach Wołów, 
Strzegom, Strzelin, Środa Ślą-
ska, Jaworzyna Śląska w woje-
wództwie dolnośląskim”.

Celem porozumienia jest 
przygotowanie z pomocą dorad-
cy dokumentacji i przygotowa-
nie projektu budowy mieszkań 
na wynajem w pięciu gminach 
na terenie województwa dol-

nośląskiego. Łącznie w ramach 
projektu zaplanowano budowę 
171 mieszkań, w tym 30 miesz-
kań na terenie Strzegomia. 

Zawarte w Strzegomiu poro-
zumienie partnerskie zakłada 
realizację projektu w  formule 
partnerstwa publiczno – pry-
watnego (PPP). Wspólna reali-
zacja przedsięwzięcia w ramach 
pakietowego projektu PPP 
ma na celu obniżenie kosztów 
przygotowania projektu. W ra-
mach porozumienia zaplano-
wano prace przygotowawczo-
-projektowe, przeprowadzenia 

postępowania dotyczącego 
wyłonienia partnera prywat-
nego, udzielenie zamówienia 
publicznego oraz realizację 
umów w  ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

Podpisanie porozumienia 
inicjuje złożenie wniosku do 
Ministerstwa Infrastruktury 
w celu pozyskania 90% dotacji 
na doradztwo w zakresie PPP 
i  przygotowania projektów 
Mieszkanie Plus, w  każdej 
z 5 gmin, tj. Wołowie, Środzie 
Śląskiej, Strzelinie, Strzegomiu 
i Jaworzynie Śląskiej.
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Wyróżnienie dla gminy Strzegom!

Na realizację tego zadania 
gmina pozyskała dotację w wy-
sokości 10 mln złotych. Nato-
miast całkowity koszt inwestycji 
to 17 mln zł.  Dodajmy jeszcze, 
że 1. miejsce w  tej kategorii 

przyznano Filharmonii Sudec-
kiej za wyremontowaną i uno-
wocześnioną salę koncertową, 
a 3. miejsce gminie Czarny Bór 
za budowę wieży widokowej na 
Trójgarbie.

Laureatów XXI Plebiscytu Gospodarczego Muflony 2018 
poznaliśmy podczas uroczystej gali w Zamku Książ 10 maja br. 
Gmina Strzegom zajęła 2. miejsce w kategorii „Hit Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”, do której zgłoszono inwestycję, jaką jest nowo 
wybudowane nowoczesne przedszkole pasywne z  oddziałem 
żłobkowym.

Wyboru dokonała Kapituła pod przewodnictwem 
prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja.

C O  S Ł Y C H A Ć  W  N A S Z Y C H 
M I A S T A C H  P A R T N E R S K I C H ?

„Dni Łaby” w Torgau
Na zaproszenie władz samo-

rządowych miasta partnerskie-
go Torgau 27 kwietnia br. de-
legacja ze Strzegomia na czele 
z zastępcą burmistrza Wiesła-
wem Witkowskim gościła na 
corocznych obchodach „Dniach 
Łaby”. Na scenie muzycznej 
w  Niemczech zaprezentował 
się strzegomski zespół Ametyst.

Jak co roku było bardzo 
uroczyście. Torgau odwiedzili 
m.in.: ambasador USA, Rosji, 
Francji i  Słowenii oraz dele-
gacja miasta z  Sindelfingen. 
Głównym punktem obchodów 
było złożenie wieńców pod 
pomnikiem upamiętniającym 
spotkanie wojsk alianckich 
nad Łabą. Otwarto ponadto 
tematyczną wystawę w ratuszu 
i  przeprowadzono forum dys-

kusyjne w  bibliotece miejskiej 
pn. „Dni Łaby – misja pokojowa 
dla współczesnego świata”.

Zespół Ametyst zagrał naj-
nowsze przeboje oraz znane 
utwory muzyki rozrywkowej. 
Wśród wykonywanych utworów 
pojawiły się również dwa wy-
konywane w języku polskim, co 
zostało radośnie przyjęte przez 
grupę uczniów ze Strzegomia 
biorących udział w międzyna-
rodowym projekcie. – Zgroma-
dzona widownia przyjęła zespół 
z  dużą sympatią i  nagradzała 
wykonania piosenek gromkimi 
brawami. Zespół pragnie podzię-
kować nadburmistrzowi Torgau 
oraz organizatorom wydarzenia 
za ugoszczenie i miłe przyjęcie – 
mówi Piotr Rudnicki z zespołu 
Ametyst. red

Mały jubileusz daru serca
To już pięć lat organizowa-
nych przez Młodzieżową 
Radę Miejską w  Strzego-
miu zbiórek krwi. W  2014 
r. podczas jednej z  sesji – 
ówczesny przewodniczący 
Konrad Fornal zapropono-
wał radnym organizację ta-
kowej akcji. Pomysł spotkał 
się z  aprobatą rady, co było 
widać po przeprowadzonym 
głosowaniu i uzyskaniu 100 
procent poparcia.

– Dzięki wsparciu dyrektora 
OSiR Grzegorza Luszaw-
skiego uzyskaliśmy dostęp do 
miejsca dla krwiodawców 
oraz pomoc przy organizacji. 
Teresa Kamińska z  RCKik 
w Wałbrzychu pomagała nam, 
rezerwując termin akcji oraz 
była naszym łącznikiem na 
linii MRM-RCKiK. Na-
tomiast Tomasz Kruszelnic-
ki z  SCK stworzył oficjalny 
plakat naszych zbiórek krwi. 
Opiekun rady Tomasz Mar-
czak promował nasze akcje 
oraz brał w nich czynny udział 
jako dawca. Jak wynika z in-
formacji RCKiK, przez ten 
czas odbyło się 28 akcji poboru 
krwi. Podczas tych zbiórek 
zgłosiło się 813 chętnych do 
oddania krwi, natomiast 628 
udało się oddać krew. Daje 
nam to wynik 282,6 litrów 
krwi pełnej! Ten fakt cieszy 
równie mocno ze względu na 
podobne akcje krwi organi-
zowane przez Zespół Szkół 
w  Strzegomiu oraz Paraf ię 
pw. Zbawiciela Świata. Mimo 
kolejnych kadencji oraz zmian 
składu i  przewodniczących 
MRM, zbiórki dalej prężnie 
działają – podkreśla Konrad 
Fornal. red

Podczas ostatniej Strzegomskiej Zbiórki Krwi, któ-
ra odbyła się 14 maja br. w mobilnym punkcie 
poboru, który stanął na parkingu OSiR w Strze-
gomiu, 27 dawców oddało 12,150 litrów krwi. 
– Wiele osób oddało krew po raz kolejny. Dziękuje-
my za wasz dar serca. Ta krew może uratować życie 
– podkreślają organizatorzy strzegomskiej zbiórki krwi.

Następna
akcja zbiórki

życiodajnego płynu
odbędzie się
9 lipca br.
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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 

MAJ – CZERWIEC 2019

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

19.05 – 25.05 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

26.05 – 01.06 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

02.06 – 08.06 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855 52 06

Nowości w TV Strzegom
• XI Przegląd Pieśni Religijnej w Olszanach
• Strzegom dołącza do gmin segregujących na 5 frakcji
• Piracka impreza plenerowa
• Impreza charytatywna na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych
• 33. Ogólnopolskie Biegi Pamięci w Rogoźnicy
• 70–lecie strzegomskiej biblioteki
• 17. Konwent Zakonu Templariuszy

Telewizję Internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

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

Okiem
miejskiego
monitoringu

25 kwietnia br. ok. godz. 
22:00 doszło do podpalenia 
auta parkującego na Al. Wojska 
Polskiego. Materiał filmowy 
z monitoringu został zabezpie-
czony na polecenie Policji.

***
13 maja br. ok. godz. 14:00 

idącemu  ul. Dąbrowskiego 
mężczyźnie wypadły doku-

menty. W  pobliżu znajdowały 
się kontrolerki Strefy Płatnego 
Parkowania, które oddały te 
dokumenty mężczyźnie.

***
16 maja br. ok. godz. 9:00 

w parku „Strzegomskie Planty” 
dwaj mężczyźni spożywali alko-
hol. Na miejscu interweniował 
patrol Policji.

Zaplanowana na 2019 rok przebudowa ul. Olszowej obejmie blisko 1,2 km drogi

Olszowa z dotacją!

W  maju br. ukazała się li-
sta zatwierdzonych wnio-
sków o dofinansowanie, które 
zgodnie z  wcześniejszymi 
zapowiedziami włączono do 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych – nowego wieloletniego 
programu rządowego. Budżet 

Państwa zrefunduje połowę 
kosztów przebudowy drogi, 
nie więcej niż 2,8 mln zł.

Zaplanowana na 2019 rok 
przebudowa ul. Olszowej 
obejmie blisko 1,2 km drogi 
począwszy od skrzyżowa-
nia z  ul. Świdnicką w  po-

bliżu ronda. Ulica uzyska 
jezdnię asfaltową, chodniki 
z kostki betonowej, pobocza, 
nowe oświetlenie uliczne 
oraz kanalizację deszczową. 
Przewidziano również szereg 
rozwiązań z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego 
– w tym wyniesione skrzyżo-
wanie i przejście dla pieszych, 
radar informujący o prędkości 
jazdy, aktywne oznakowanie 
drogowe i doświetlenie przej-
ścia dla pieszych.

W wiosennym naborze 
wniosków do Funduszu 
Dróg Samorządowych 
gmina złożyła kolejny 
wniosek o dofinanso-
wanie, tym razem na 
przebudowę pozostałe-
go odcinka ul. Olszowej 
oraz położenie asfaltu 
na łączniku z drogą wo-
jewódzką nr 374, dziś 
wykonaną w techno-
logii szutrowej. Realne 
jest zatem komplekso-
we rozwiązanie proble-
mów komunikacyjnych 
w tej części miasta już 
w 2020 roku.

Jak już informowaliśmy w poprzednich wydaniach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”, wniosek złożony w 2018 roku złożony 
do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019, znalazł się na 15. miejscu wśród 
36 wniosków dolnośląskich gmin.

Odpoczywali na łonie natury
Seniorzy z Dziennego Domu 

Pobytu „Senior-Wigor” w Strze-
gomiu 13 maja br. mieli okazję 
relaksować się na terenie Arbo-
retum w  Wojsławicach, który 
znany jest z  bogatego zbioru 

azalii, liliowców, bukszpanów, 
drzew i krzewów. – Pogoda nam 
dopisała, wszyscy wróciliśmy na-
tchnieni nową energią – podkreśla 
Anna Jarosińska, kierownik 
DDP „Senior-Wigor”. red

Bezpłatna pomoc 
dla przedsiębiorców 

Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości wraz 
z  Fundacją Firmy Rodzinne 
realizuje projekt współfinan-
sowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach programu 
COSME pn. „Early Warning 
Europe”. W  ramach projek-
tu doświadczeni konsultanci 
i mentorzy świadczą bezpłatne 
usługi dla przedsiębiorców, 
którzy przechodzą trudności 
w  prowadzeniu swojego biz-
nesu lub szukają pomysłu na 
dalszy rozwój.

Dla kogo projekt Early 
Warning Europe?

O  wsparcie w  ramach pro-
jektu mogą ubiegać się mikro, 
mali lub średni przedsiębiorcy 
działający na terenie Polski, 
którzy na skutek dynamiki 
rynku, oddziaływania róż-
nych czynników zewnętrznych 
lub wewnętrznych utracili 
sprawność prowadzenia bizne-
su lub, w opinii przedsiębiorcy, 
istnieje ryzyko spowolnienia 
rozwoju firmy w  przyszłości. 
Skupieni w  ramach projektu 
Early Warning konsultanci, 
mentorzy oraz doradcy re-
strukturyzacyjni, w  bezpo-
średnim kontakcie pomagają 
przedsiębiorcom przejść przez 
sytuację kryzysową, ryzyko 
porażki i  jej konsekwencje, 
wspólnie wypracowywać nie-
zbędne zmiany, wskazać naj-
lepsze rozwiązania.

Zgłoszenia
Przedsiębiorca po zgłoszeniu 

się za pośrednictwem formularza 
na stronie internetowej www.
parp.gov.pl/ewe kierowany jest 
do dostępnego i zlokalizowanego 
możliwie najbliżej konsultanta, 
który ma za zadanie przyjrzeć 
się firmie z lotu ptaka i pomóc 
zdiagnozować przyczynę proble-
mów. Po zakończeniu diagnozy, 
w  zależności od jej wyniku, 
można rozpocząć pracę z mento-
rem – doświadczonym przedsię-
biorcą, który przez maksymalnie 
6 miesięcy będzie „prowadził ich 
pod rękę”, towarzysząc przed-
siębiorcy w  procesie zmiany. 
Inna możliwość to podjęcie 
współpracy z doradcą restruk-
turyzacyjnym, który pierwszej 
porady udzieli bezpłatnie. Są już 
pierwsi właściciele firm, którzy 
zakończyli udział w  projekcie 
i  teraz z nową energią i  głową 
pełną pomysłów prowadzą swoje 
przedsiębiorstwa. I to właśnie oni 
są najlepszym dowodem na to, że 
projekt Early Warning działa!

Usługi są całkowicie bez-
płatne dla przedsiębiorców, 
nie stanowią także pomocy 
publicznej (w  tym pomocy de 
minimis). Ważne jest też to, 
że wymagane jest minimum 
formalności, przedsiębiorca 
musi wypełnić tylko prosty for-
mularz rejestracyjny, a następnie 
potwierdzić podpisem liczbę 
godzin wsparcia otrzymanych 
od konsultantów czy mentorów.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na 
www.parp.gov.pl/ewe lub dzwoniąc

bezpośrednio na infolinię projektu
pod numer telefonu: 664 316 709.

Burmistrz Strzegomia informuje

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2018 
r., poz. 22042 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 

wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczonych do: 
oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 
121/B/2019, 122/B/2019, 
123/B/2019, 124/B/2019, 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 
20 maja 2019 roku.

W  związku z  nowymi zasa-
dami selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych oraz wpro-
wadzanym systemem RFID, 
pozwalającym w sposób obiek-
tywny gromadzić dane na temat 
odbioru odpadów (czas odbioru, 
waga i rodzaj odpadów) – po-
dajemy do wiadomości numery 
telefonów, pod którymi można 
uzyskać wszelkie potrzebne 
informacje.

Pod wskazanymi numera-
mi  telefonów można także 
zgłaszać reklamację i wszelkie 
uwagi związane ze świadczo-
nymi usługami odbioru odpa-
dów, a  także zgłosić wniosek 
na dzierżawę lub zakup po-
jemników.

NUMERY TELEFONÓW:
884 201 912 602 431 833
77 466 15 14 74 856 99 70

Ważna informacja
dla mieszkańców!

Możesz mieć swój profil zaufany!
Punkt potwierdzania pro-

fili zaufanych uruchomiony 
został w Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu. Chcesz zała-
twiać sprawy urzędowe onli-
ne? Potrzebujesz profilu za-
ufanego. To bezpłatne narzę-
dzie, dzięki któremu możesz 
potwierdzać swoją tożsamość 
w internecie (służy jako twój 

elektroniczny podpis). Za jego 
pomocą możesz łatwo, szybko 
i  bezpiecznie wysyłać oraz 
sprawdzać dokumenty w róż-
nych serwisach urzędowych, 
dokonywać płatności on-line 
bez wychodzenia z  domu. 
Zapraszamy do Wydziału 
Obsługi Interesantów, pokój 
nr 15 (parter).
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Przypomnijmy, że od kwietnia 
nowym operatorem zbierającym 
odpady w gminie Strzegom jest 
ENERIS Surowce. Przed spół-
ką i  mieszkańcami wyjątkowo 
trudne zadanie – zastosowanie 
wymaganych prawem zasad se-
gregowania na 5 frakcji w miej-
sce dotychczasowego podziału 
na odpady suche i  zmieszane. 
Co więcej, wprowadzony zo-
staje jednocześnie nowoczesny 
system monitorowania odbie-
ranych odpadów, co ma pomóc 
osiągnąć 40% poziom odzysku 
surowców wtórnych jeszcze 
w 2019 roku!

Wymogi prawa 
i zdrowego rozsądku

Zmiana systemu segregacji 
odpadów w Strzegomiu wynika 
z zapisów prawa i ujednolicenia 
systemu zbiórki odpadów na 5 

frakcji w  całym kraju (metal 
i  tworzywa sztuczne, papier 
i  tekturę, szkło, bioodpady, 
odpady zmieszane). Segrega-
cja ogranicza ilości odpadów 
marnotrawionych na składo-
wiskach. Dzięki selektywnej 
zbiórce można odzyskać su-
rowce nadające się do ponow-
nego użytku lub przetworzenia 
i wykorzystania przy produkcji 
nowych materiałów. Dodat-
kowo ograniczane są ilości 
odpadów szkodliwych, trudno 
ulegających rozkładowi. – Nasza 
gmina przygotowywała się do 
wprowadzenia nowego systemu 
już od ubiegłego roku. Wystawa 
Strażnicy Planety, gra miejska 
w czasie Święta Granitu Strze-
gomskiego czy grupa robocza 
powołana w  lutym ubiegłego 
roku – wszystkie te działania 
zmierzały do wypracowania 

jak najefektywniejszego systemu 
zbiórki, jej monitorowania i wie-
loetapowej edukacji. Efektem ma 
być transparentny i  nowoczesny 
system, dzięki któremu gmina 
nie będzie ponosiła kar za zbyt 
niskie poziomy odzysku, a miesz-
kańcy będą mieli realny wpływ 
na ochronę środowiska – sko-
mentował Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.

Nowe zasady 
i obowiązki

Zasady segregacji odpadów 
są takie same, niezależnie od 
zabudowy – wielorodzinnej czy 
jednorodzinnej. Od kwietnia 
odpady z  plastiku i  metalu 
powinny trafiać do żółtych 
pojemników, a  odpady zmie-
szane i bio do czarnych. Obo-
wiązek zaopatrzenia się w  te 
dwa pojemniki leży po stronie 
użytkowników. Odpady szklane 
należy wrzucać do zielonych 
dzwonów, które firma ENERIS 
rozstawia na terenie miasta. 
Podobnie z  odpadami z  pa-
pieru – do ich segregacji dedy-
kowane są dzwony niebieskie. 
Mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych już dziś oddzielają 

frakcję bio, a do końca 
roku także mieszkańcy 
bloków będą wrzucali 
odpady biodegradowal-
ne do brązowych po-
jemników, podstawio-
nych przez ENERIS.  
– Właściciele i pracowni-
cy firm również zobowią-
zani są do segregowania 
odpadów wytworzonych 
w  swoich zakładach. 
Nie należy ich mieszać 

z  odpadami komunal-
nymi. Każda f irma ma 
obowiązek zaopatrzenia 
się w pojemniki: czarny, 
żółty, niebieski i zielony, 
a  do końca roku otrzy-
mają od ENERIS po-
jemniki na bioodpady. 
W żadnym wypadku nie 
należy wyrzucać odpa-
dów poprodukcyjnych, 
nawet jeśli jest to papier 
czy szkło, do miejskich 
pojemników typu dzwon. 
Sposób segregacji i  ilość 
przekazywanych odpa-
dów będą ściśle kontro-
lowane i  weryf ikowane 
z deklaracjami złożonymi 
w  Urzędzie Miejskim 
– powiedziała Jolanta 
Dryja, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Od-
padami Komunalnymi.

Czipy, wagi i RFID 
Nowy system odbioru 

odpadów komunalnych 
został zaprojektowany 
w taki sposób, by wyeli-
minować luki w bazach 
danych. Stąd wprowa-
dzony zostaje system 
RFI D pozwa la j ąc y 
gminie w sposób obiek-
tywny i  niezależny od 
operatora gromadzić 
dane na temat odbioru odpa-
dów. Możliwe jest to dzięki 
etykietom RFID (tzw. czip) 
umieszczonym na pojemni-
kach (czarnym i żółtym) oraz 
czytnikom i wadze zainstalo-
wanej na śmieciarkach. – Od 
czerwca każdy pojemnik na 
odpady zmieszane oraz plastik 

i metal będzie czipowany. Roz-
poczynamy tym samym zbiera-
nie ważnych danych na temat 
poprawności zbiórki odpadów. 
Zbierane będą informacje takie 
jak: wielkość pojemnika i  jego 
identyfikator, odbierana frakcja, 
waga odpadów zmieszanych, 
adres posesji, data i  godzina 

odbioru, a  także ewentualna 
przyczyna nieodebrania odpa-
dów. Zainstalowanie czipów jest 
zgodne z prawem o ochronie da-
nych osobowych (RODO) – pod-
sumował Grzegorz Zarański, 
dyrektor ENERIS Surowce 
oddział we Wrocławiu.

WYDARZENIA
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Uwaga osoby prowadzące 
działalność gospodarczą!

Odpady powstające w wyniku 
prowadzonej działalności gospo-
darczej i odpady poprodukcyjne 
nie są odpadami komunalnymi, 
w związku z czym nie mogą trafić  
do gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Gmina 
i jej mieszkańcy nie mogą pono-
sić za przedsiębiorcę kosztów 
zagospodarowania odpadów wy-
tworzonych w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą.

Gmina zobowiązana jest do 
odbioru tylko odpadów komu-
nalnych. Odpady komunalne 
z nieruchomości niezamiesz-
kałych to takie odpady, które 
powstają w związku z pobytem 
na tych nieruchomościach 
ludzi, np. ludzi i  pracowni-
ków, wytwarzających odpady 
komunalne. Do pojemników 

przeznaczonych na odpady 
komunalne właściciel nieru-
chomości niezamieszkałej nie 
może wrzucać odpadów, które 
nie stanowią odpadów komu-
nalnych.

Przedsiębiorca nie może się 
w ten sposób pozbywać odpadów 
mających związek z prowadzoną 
działalnością, np. kartonów 
i opakowań z towarów, którymi 
handluje lub opakowań z pro-
duktów, które używa w procesie 
produkcji oraz odpadów pro-
dukcyjnych. Istnieje możliwość 
odbioru kartonów i papieru od 
przedsiębiorców pod warunkiem 
zaopatrzenia się w  pojemnik 
niebieski i zgłoszenie tego faktu 
do Urzędu Miejskiego. Kartony 
leżące luzem poza pojemnikiem 
nie będą odbierane.

Odpady powstałe, wytworzone z działalności 
gospodarczej należy przekazać odbiorcy, który 
posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.
Istnieje możliwość odbioru kartonów i papieru od 
przedsiębiorców pod warunkiem zaopatrzenia 

się w pojemnik niebieski i zgłoszenie tego fak-
tu do Urzędu Miejskiego. Kartony leżące luzem 

poza pojemnikiem nie będą odbierane.

Zmiana systemu segregacji odpadów w Strzegomiu wynika z zapisów prawa i ujednolicenia systemu zbiórki odpadów na 5 frakcji w całym kraju

Strzegom z pięcioma frakcjami!

Dane będą przetwarzane wyłącznie przez operatora systemu, czyli firmę ENERIS Surowce oraz Urząd 
Miejski w Strzegomiu. Będą służyły celom statystycznym, ale też mają posłużyć uszczelnieniu systemu 
odbioru odpadów oraz weryfikacji deklaracji segregacji odpadów złożonych przez mieszkańców.

W Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu 
9 maja br. odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla 
sołtysów naszych wsi i dyrektorów placówek oświatowych gminy 
Strzegom dot. zasad segregowania na 5 frakcji w miejsce dotych-
czasowego podziału na odpady suche i zmieszane. Spotkanie 
prowadzili przedstawiciele nowego operatora zbierającego 
odpady w gminie Strzegom - ENERIS Surowce i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
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GODZINY: 16.30–17.00, 17.30–18.00 i 18.30–19.00

Fundacja Ronalda McDonalda wraz z Partnerami
zapraszają Rodziców, Dziadków na wykład
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„NIE nowotworom u dzieci –  
Rodzicu, dostrzeż objawy”

Centrum Aktywności Społecznej CAS Karmel 
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-150 Strzegom

WSTĘP WOLNY

UWAGA! Podczas wykładu prowadzone będą zapisy na bezpłatne badania 
dzieci w ramach akcji „NIE nowotworom u dzieci” w Ambulansie Fundacji,
które zaplanowane są na 22 listopada 2019 w Strzegomiu. 
Badania adresowane są do dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 
Wykonują je lekarze radiolodzy, na co dzień pracujący 
w szpitalach pediatrycznych.

Wspierają:Główny 
Partner:

W YDARZENIA

Na starcie 33. edycji biegu stanęło ok. 400 zawodniczek i zawodników. Dla zwycięzców były nagrody, a dla wszystkich uczestników przygotowano gorący posiłek oraz napoje

Rogoźnica: pobiegli już po raz 33.
W Rogoźnicy – 11 maja br. 

– odbyła się 33. edycja Ogól-
nopolskiego Biegu Pamięci 
– Rogoźnica 2019.

Organizatorami biegu byli: 
gmina Strzegom, Gminne 
Ochotnicze Straże Pożarne, 
Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w  Świdnicy, Muzeum Gross-
-Rosen w  Rogoźnicy, Szkoła 
Podstawowa w Rogoźnicy oraz 
Strzegomskie Centrum Kultury. 

Biegi tradycyjnie już poprze-
dziła sztafeta olimpijska Szkoły 
Podstawowej w  Rogoźnicy, 
która przyniosła Ogień Pa-
mięci z Muzeum Gross-Rosen 
do Parku w  Rogoźnicy. Znicz 
w parku odpalili wspólnie: bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta i  najmłodsza uczest-
niczka sztafety olimpijskiej 
Agata Zydroń (3 latka).

Na starcie 33. edycji biegu 
stanęło ok. 400 zawodniczek 
i  zawodników. Wszystkim 
uczestnikom organizatorzy 
zabezpieczyli gorący posiłek 
oraz napoje. Najlepszych sze-
ściu zawodników w każdej ka-
tegorii otrzymało pamiątkowe 
puchary oraz medale (1-3).

Gmina Strzegom w punktacji 
ogólnej zajęła pierwsze miejsce, 
natomiast powiat świdnicki 
zwyciężył w punktacji powiatów. 
Zawodnikom, trenerom, opieku-
nom – gratulujemy! Serdecznie 
zapraszamy w przyszłym roku.

Rozmawiano o ważnych dla rolników sprawach, m.in. o zmianach w prawie

Rolnictwo, życie na wsi
– szanse i wyzwania
Pod takim hasłem 22 maja br. 
w  Strzegomskim Centrum 
Kultury odbyła się konferencja 
rolnicza, której organizatora-
mi byli Zarząd Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej oraz burmistrz 
Strzegomia.

Podczas spotkania poruszono 
między innymi takie tematy 
jak: programy pomocowe dla 
rolnictwa, zakładanie kół go-

spodyń wiejskich, dzierżawa 
gruntów rolnych, zmiany w sys-
temie ubezpieczeń rolniczych, 
czy zmiany prawne dotyczące 
rolnictwa.

Warto wspomnieć, że w trak-
cie konferencji burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta 
otrzymał honorową odznakę 
Odznaczony dla Samorządu 
Rolniczego z  rąk senatora Ja-
rosława Dudy.

PY TANIA DO BURMISTRZA UKAŻĄ SIĘ W NASTĘPNYM WYDANIU NASZEJ GAZET Y.
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Podczas autorskiego spotkania sprzedawane były książki, z których dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dobra Fabryka. Nie zabrakło też osobistych rozmów

Szymon Hołownia w Strzegomiu

Szymon Hołownia opowiadał 
o  swojej działalności charyta-
tywnej, jak i o tym, dlaczego tak 
istotne jest dbanie o  przyrodę 
i co nam grozi, jeśli nie zacznie-
my myśleć o ekologii. Opowia-
dał o trudnej sytuacji w Afryce 
– o  potrzebie stworzenia tam 
żłobków, przedszkoli czy szpita-
li. Zachęcał do wspierania fun-
dacji niosących pomoc w Afry-
ce, choćby poprzez wpłacanie 

5 zł w  każdy piątek na konto 
fundacji. Pisarz odpowiadał na 
liczne pytania dotyczące wiary, 
religii, fundacji oraz działalności 
charytatywnej, które padały ze 
strony publiczności. 

Podczas spotkania sprzeda-
wane były książki Szymona 
Hołowni, z  których dochód 
został przekazany na rzecz 
Fundacji Dobra Fabryka. Po za-
kończeniu oficjalnej części spo-

tkania pisarz składał autografy, 
podczas których była możliwość 
do prywatnych podziękowań, 
rozmów i refleksji. 

– Serdecznie dziękujemy za 
wyjątkowo liczny udział w spo-
tkaniu i zapraszamy na kolejne 
ciekawe wydarzenia organi-
zowane w  naszej bibliotece – 
podkreśla Agata Sztandera 
– p. o. dyrektora strzegomskiej 
biblioteki. red
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JAK CO ROKU - WIELKA LOTERIA FANTOWA !

Organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu,

Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu,
Siostry Elżbietanki ze Strzegomia.

Instytucje wspierające:Urząd Miejski w Strzegomiu, Strzegomskie Centrum Kultury, Nadleśnictwo Jawor, Komenda Policji w Strzegomiu, OSiR Strzegom,
Fundacja BAZALT, ZUK Sp. z o.o. Strzegom, Zarząd  Oddziału Miejsko Gminnego OSPRP w Strzegomiu, Strzegomskie Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o.

„RODZINA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ”

02.06.2019r. Godz. 14.00 - 21.00

OSiR Strzegom, ul.Mickiewicza 2

ZAPEWNIAMY WSPANIAŁĄ ROZRYWKĘ DLA CAŁEJ RODZINY, LICZNE ATRAKCJE,
 NIESPODZIANKI I KONKURSY Z NAGRODAMI, TURNIEJ TENISOWY,

TURNIEJ SZACHOWY,  TURNIEJ RODZINNY,
GRY I KONKURSY O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ,

SMAKOŁYKI Z GRILLA, ZABAWY PLENEROWE
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY,

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „KOSTRZANIE”

 . 

GODZ. 19.30 - GWIAZDA FESTYNU:

The Cuban Latin Jazz

PATRON MEDIALNY

godz. 11.00 - Stadion OSiR zawody sportowe

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom

Do festiwalu zgłosiło się 8 szkół z gminy Strzegom oraz szkoła z Bielawy. Kto okazał się najlepszy?

„Muzyka łączy Europę”
Zwycięstwem Alicji Hordyj 
z  Bielawy i  Justyny Sitarek 
z  PSP nr 3 w  Strzegomiu 
zakończył się XV Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej zor-
ganizowany przez Publicz-
ną Szkołę Podstawową nr 3 
w Strzegomiu. Impreza odbyła 
się 9 maja br. w Strzegomskim 
Centrum Kultury.

Patronat honorowy nad tym 
przedsięwzięciem objął Zbi-
gniew Suchyta – burmistrz 
Strzegomia, który ufundował 
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we dla laureatów festiwalu. 
Do festiwalu zgłosiło się 8 
szkół z  gminy Strzegom oraz 
szkoła z Bielawy. W sumie za-
brzmiało 16 piosenek w języku 
angielskim oraz jedna w  ję-
zyku ukraińskim. Uczestnicy 

zaprezentowali swoje umiejęt-
ności językowe oraz wokalne. 
Wzbogacili oni również swoje 
występy o wizualno-artystyczne 
walory, co wpłynęło na uatrak-
cyjnienie całego festiwalu.

ZWYCIĘZCY
XV FESTIWALU PIOSENKI
OBCOJĘZYCZNEJ:

Szkoły Podstawowe (kl. IV-VIII):
I miejsce – Alicja Hordyj – SP 
nr 10 Bielawa
II miejsce – Emilia Pasternak 
– PSP nr 2 Strzegom
III miejsce – Natasza Zając – 
PSP Stanowice

WYRÓŻNIENIE:
Aleksandra Rut – PSP nr 2 
Strzegom
Anastazja Malynnyk – PSP nr 
4 Strzegom

SZKOŁY PONADPODSTA-
WOWE (KLASY GIMNA-
ZJALNE ORAZ SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWE):

I  miejsce – Justyna Sitarek – 
PSP nr 3 Strzegom
II miejsce – Alan Tułacz – ZSO 
Strzegom
III miejsce – Milena Laskow-
ska – PSP nr 3 Strzegom
Wyróżnienie: Emilia Cichuta 
– PSP nr 3 Strzegom

– Zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy i dziękujemy za przybycie. 
Mamy nadzieję, że wspaniała 
atmosfera, jaką wspólnie stwo-
rzyliśmy sprawi, że spotkamy się 
za rok i będziemy wspólnie bawić 
i cieszyć się muzyką – zaznaczają 
organizatorzy. red

Znany i popularny dziennikarz prasowy i telewizyjny, publicysta, pisarz, a także działacz społecz-
ny - założyciel Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka, ambasador Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ – Szymon Hołownia był gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom. 
Spotkanie autorskie ze strzegomianami odbyło się 10 maja br. w Strzegomskim Centrum Kultury.

Szymon Hołownia (ur. 1976) to polski dziennikarz, publicysta, pisarz, dwukrotny laureat 
nagrody Grand Press. Na koncie ma również nagrodę „Ślad”, MediaTory, „Wiktora Publicz-
ności”. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”, kanale Religia.tv, prowadził 
autorski program w TVP1, obecnie w stacji TVN współprowadzi z Marcinem Prokopem 
program „Mam Talent!”, jest też felietonistą „Tygodnika Powszechnego”. Wydał kilkanaście 
książek o tematyce społecznej i religijnej. Założył i prowadzi Fundację Kasisi i Fundację 
Dobra Fabryka, finansujących działalność Domu Dziecka w Zambii, hospicjum w Rwan-
dzie, wiejskiego szpitala i ośrodka leczenia głodu w Dem. Rep. Konga, spółdzielni rolni-
czej w Burkina Faso i szkoły zawodowej w Senegalu. Odznaczony przez Rzecznika Praw 
Dziecka „Odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka”. Jest Ambasadorem 
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
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Polsko-niemieckie 
spotkanie dzieci…

Przedszkole św. Jadwigi 
w  Morawie wraz z  przed-
szkolem ,, Słoneczna Kraina” 
z  Żółkiewki oraz niemieckim 
przedszkolem „Käthe Koll-
witz” z Torgau (Niemcy) bierze 
udział w  realizacji projektu 
,,Bawmy się”.

Jego celem jest integracja, 
wzajemne poznanie się dzieci, 
wymiana doświadczeń oraz 
nawiązanie dobrych relacji 
z  rówieśnikami. – Chcemy 
uświadomić dzieciom potrze-
bę współdziałania i  integracji 
europejskiej. A wszystko to pod-
czas trzydniowych warsztatów 
w  Morawie i  Żółkiewce, które 

potrwają do 25 maja br. – mówi 
Arletta Drozdowicz, dyrek-
tor Przedszkola w  Morawie. 
Dzieci biorą udział w zajęciach 
sensorycznych, ceramicznych, 
tematycznych. Podczas pik-
niku integracyjnego dzieci 
wspólnie zaśpiewają piosenki 
znane przedszkolakom po obu 
stronach Odry oraz zaproszą na 
spacer do parku. Wezmą także 
udział w zabawie w podchody. 
Będzie to dla wszystkich do-
skonała lekcja tolerancji i wza-
jemnego szacunku. Projekt 
dofinansowany jest z  budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego.

Po pięciu intensywnych dniach obóz zakończył się wyścigiem robotów, w którym wyłoniono najlepszą grupę konstruktorów

W kierunku robotyki
Grupa sześciu uczniów Ze-
społu Szkół w  Strzegomiu 
z technikuminformatycznego, 
wraz z opiekunem Ireneuszem 
Miepariszwili uczestniczy-
ła w  pięciodniowym obozie 
naukowym, poprowadzonym 
przez pracowników Wydziału 
Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej.

Młodzi informatycy zostali 
postawieni przed wymagają-
cym zadaniem zbudowania 
i zaprogramowania własnego, 
mobilnego robota.

Celem projektu było wpro-
wadzenie przyszłych fachow-
ców w podstawy programowa-
nia, ale również nauczenie ich 
działania w grupie, co na ryn-
ku pracy jest niezwykle ważne. 
Czas na zajęciach podzielo-
ny był na teorięi praktykę. 
I  chociaż niekiedy młodzież 
niechętnie chce się uczyć, to 
warsztaty prowadzone przez 
doktoranta Politechniki Wro-
cławskiej, spotkały się z  du-
żym uznaniem, szczególnie 
dla jego wiedzy i  pasji.Po 
pięciu intensywnych dniach 
obóz zakończył się wyścigiem 
robotów, w którym wyłoniono 
najlepszą grupę konstruk-
torów. Oprócz poszerzania 
wiedzy potrzebnej w  zawo-
dzie, uczestnicy projektu, mieli 
także okazję poznać historię 
oraz zwiedzić nieczynną już 
kopalnię węgla kamiennego 
w  Nowej Rudzie, a  także 
szkołę rolniczą w Bożkowie.

Obóz naukowy odbył się w ramach projektu „Czas na Zawodowców” 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 w ramach osi 10 Edukacja; 
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodo-
wego do potrzeb rynku pracy.

Zadania nie należały do najłatwiejszych, a mimo to uczestnicy poradzili sobie z nimi bez problemu

Najlepsi matematycy stanęli w szranki

Już po raz dwunasty w  Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 4 odbył się Gminny Konkurs 
Matematyczny dla uczniów 
klas IV – VI szkół podstawo-
wych pod patronatem burmi-
strza Strzegomia Zbigniewa 
Suchyty.

Pierwsze miejsce zajęła Olga 
Rudnicka z PSP nr 4, drugie 
miejsce zajęła Julia Ratajczak 
z PSP nr 2, trzecie Julia Dro-
homirecka z PSP w Jaroszowie. 
Serdecznie gratulujemy!

Na spotkanie z  matematyką 
przybyły trzyosobowe druży-
ny uczniów klas szóstych ze 
wszystkich gminnych szkół. 
Konkurs tradycyjnie składał się 
z dwóch etapów. W pierwszym 
etapie uczniowie samodzielnie 
rozwiązywali test złożony z 20 
zadań zamkniętych. W drugim 
etapie uczestnicy zmierzyli się 
z  4 zadaniami otwartymi. Na 
uczestników i opiekunów czekał 
słodki poczęstunek, który przy-
gotowali rodzice uczniów PSP 4.

Optymistycznie
w Misiu Uszatku

Dzień 10 maja w  Misiu 
Uszatku był dniem szcze-
gólnym, przepełnionym 
radośc ią , optymizmem 
i odświętną atmosferą. Już 
po raz ósmy przedszko-
laki uroczyście obchodzi-
ły Ogólnopolskie Święto 
Optymizmu.

Kolory tęczy odświętne-
go wystroju przedszkola 
oraz kolorowe stroje dzieci 
zdominowały ten szczegól-
ny dzień. Biletem wstępu 
do wspólnej zabawy był 
uśmiech każdego przed-
szkolaka. Każdy przedszko-
lak poczuł się prawdziwym 
optymistą, zasiadając w  fo-
telu ,,Króla Optymizmu’’. 
W  optymistycznym przed-
szkolu uczymy się przyjaźni, 
empatii, dobroci, radości, 
dlatego głównymi bohate-
rami święta były nasze „tę-
czowe dzieci” w  szarfach 
z  nazwami uczuć. Nasze 

świętowanie rozpoczęliśmy 
od ,,Hymnu Optymistów’’. 
Ogromną radość sprawi-
ło dzieciom wypuszczanie 
symbolicznej iskierki opty-
mizmu, która poszybowała 
w  niebo z  optymistyczny-
mi pozdrowieniami. Jak na 
prawdziwe optymistyczne 
święto przystało nie mogło 
zabraknąć wesołej zabawy, 
kolorowych kartek z optymi-
stycznymi pozdrowieniami 
od przedszkolaków z Opty-
mistycznych Przedszkoli. 
Niespodzianką były słodkie 
uśmiechnięte buźki.

– Wszystkie Optymistyczne 
Przedszkola w Polsce połączyły 
się łańcuchem optymizmu, jed-
ności, uśmiechu, radosnej za-
bawy i dziecięcej kreatywności. 
Każde miejsce jest dobre, by być 
dobrym i radosnym dzieckiem, 
a  tajemnica optymizmu jest 
w nas wszystkich – podsumo-
wuje dyrekcja przedszkola.
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Dawno nie zaglądaliśmy na place budów na te-
renie naszych sołectw, gdzie bardzo szybko bu-
dowane i przebudowywane są świetlice wiejskie. 
Już wkrótce staną się one centrami miejscowości 
i miejscami, w których – miejmy nadzieję – będą 
integrować się nasi mieszkańcy.

Świetlice rosną jak na drożdżach

GOCZAŁKÓW GÓRNY

ŻELAZÓW MORAWA GROCHOTÓW

JAROSZÓW

Nowa świetlica, koszt ok. 860 tys. zł – w całości z budżetu gminy

Nowa świetlica, koszt ok. 1,06 mln zł – w całości z budżetu gminy Nowa świetlica, koszt ok. 741 tys. zł – w całości z budżetu gminy
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej,

koszt ok. 361,7 tys. zł – w całości z budżetu gminy

Budowa Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi 
Jaroszów, w tym świetlicy wiejskiej, koszt ok. 4,8 mln zł, dofi-

nansowanie z Unii Europejskiej, z EFRR w wysokości 1,2 mln zł.

Ku czci
Jana Pawła II

W  kościele pw. Trójcy Św. 
w Olszanach 5 maja br. odbył 
się „11. Przegląd pieśni reli-
gijnej ku czci Jana Pawła II” 
organizowany przez Zespół 
„Olszaniacy”. Do Olszan przy-
jechały zespoły folklorystyczne 
z  okolic Kłodzka, Wrocławia 
i Nowej Rudy, a  także z naj-
bliższej okolicy: ze Świebodzic 
i Jaworzyny Śląskiej.

W Olszanach można było 
usłyszeć stare pieśni maryjne, 
które znamy z  dzieciństwa, 
ale i nowe specjalnie skom-
ponowane na tę okazję. Oka-
zało się, że pieśni kościelne 
mogą być radosne, w żywych 
rytmach, nawet marszowym, 
a  akompaniować można 
na oryginalnej gitarze wy-
konanej z  tary do prania 
( Jugowianie). Na koniec 
zabrzmiała ulubiona pieśń 
papieża Polaka – „Barka” za-
śpiewana przez uczestników 
i  słuchaczy wypełniających 
kościół po brzegi.

– Przeszło trzy godziny tej 
niecodziennej majówki minęło 
niepostrzeżenie, a  przesłanie 
jednej z  pieśni, by „świat 
lepszy był i  w  miłości żył”, 
oby stało się faktem. Przegląd 
zaszczycili swoją obecnością 
burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta oraz radna 
sejmiku wojewódzkiego – 
Ewelina Szydłowska – po-
informowała Stanisława 
Górska, sołtys Olszan.

W Olszanach zagrali i za-
śpiewali: Jugowianki z Jugo-
wa, Woliborzanki z Wolibo-
rza, Dzikowianki z Dzikow-
ca, Cicha Woda z Udanina, 
Kondziołeczka z  Lutomi 
Górnej, Rozmaryn z Rogo-
wa Sobódzkiego, A to heca 
z Pszenna, Akord ze Świe-
bodzic, Jaworzynianie z  Ja-
worzyny Śląskiej, Słoneczny 
Uśmiech z  Mokrzeszowa, 
Leszczynki z Sadkowa i Ol-
szaniacy z Olszan.

red

W tym małym sołectwie powstanie Gminne Centrum Sztuk Wizualnych. Dla kogo będzie przeznaczone?

WIĘCEJ NIŻ ŚWIETLICA
W ostatnich dniach rozpoczę-
ły się długo oczekiwane prace 
związane z przebudową świe-
tlicy wiejskiej w  Modlęcinie.
Gmina Strzegom pozyskała na 
ten cel aż pół miliona złotych 
ze środków europejskich, co 
przy wartości całego projektu 
833 tys. zł jest dużym zastrzy-
kiem finansowym. Projekt 
zakłada, że świetlica w Modlę-
cinie będzie jedynym w  swo-
im rodzaju takim obiektem 
w gminie.

Oprócz działalności typowo 
świetlicowej, przy współpra-
cy ze Strzegomskim Cen-
trum Kultury oraz Akademią 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
powstanie w  niej Gminne 
Centrum Sztuk Wizualnych, 
w którym młodzi mieszkańcy 
Modlęcina oraz inni chętni 
z całej gminy będą mogli sko-
rzystać z oferty zajęć artystycz-
nych, w tym m.in. plastycznych 
i rzeźbiarskich. 

– Po przebudowie, której za-
kończenie jest przewidywane 
jesienią br., świetlica zyska dodat-
kową przestrzeń dzięki nadbudo-

Umowa z wykonawcą robót budow-
lanych w świetlicy wiejskiej w Modlę-
cinie została podpisana 30 kwietnia br.

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

wie klatki schodowej i  zagospo-
darowaniu poddasza oraz nowe 
instalacje: wodno-kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania, eklek-
tyczną i  teleinformatyczną oraz 
nowe ekologiczne źródła ciepła 
(kocioł na pellet i  pompa ciepła) 
– wymienia zastępca burmi-
strza Strzegomia Wiesław 
Witkowski.
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W Y N I K I  P I Ł K A R S K I E

IV LIGA PIŁKARSKA – ZACHÓD
(AKS GRANIT STRZEGOM S. A.)

KLASA A – GRUPA WAŁBRZYCH I
(UNIA JAROSZÓW, HERBAPOL STANOWICE)

KLASA B – GRUPA WAŁBRZYCH I
(AKS II STRZEGOM, SOKÓŁ KOSTRZA)

Kolejne mecze w tym sezonie:
AKS – Karkonosze Jelenia Góra 2:1 Chrobry II Głogów – AKS 4:0
Orkan Szczedrzykowice – AKS 2:1 (mecz w Strzegomiu)

Kolejne mecze w tym sezonie:
Unia – Darbor Bolesławice 2:4 Herbapol – Unia 7:2
Victoria Świebodzice – Herbapol 2:2 Herbapol – Unia 7:2

Kolejne mecze w tym sezonie:
Zieloni Mrowiny – AKS II Strzegom 3:1 AKS II – Tęcza Bolesławice 2:1
Sokół – LKS Marcinowice 3:2 LKS Piotrowice Świdnickie – Sokół 3:4

Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

Huragan Olszany wycofał się z rozgrywek
po rundzie jesiennej.

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Chrobry II Głogów 25 63

2. AKS Granit Strzegom S. A. 25 58

3. Apis Jędrzychowice 24 56

4. Odra Ścinawa 24 44

5. Górnik Złotoryja 24 41

6. Sparta Rudna 24 36

7. Karkonosze Jelenia Góra 24 34

8. Stal Chocianów 24 33

9. Orkan Szczedrzykowice 25 31

10. Orla Wąsosz 23 30

11. Prochowiczanka Prochowice 23 29

12. BKS Bobrzanie Bolesławiec 25 21

13. Sparta Grębocice 24 21

14. Włókniarz Mirsk 24 14

15. Victoria Ruszów 24 8

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Orzeł Lubawka 23 57

2. Herbapol Stanowice 23 55

3. Victoria Świebodzice 23 46

4. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 23 43

5. Górnik II Wałbrzych 23 42

6. Włókniarz Głuszyca 23 41

7. Darbor Bolesławice 23 35

8. KS Walim 23 34

9. Zagłębie Wałbrzych 23 28

10. Sudety Dziećmorowice 23 26

11. Błękitni Słotwina 23 23

12. Podgórze Wałbrzych 23 20

13. Unia Bogaczowice 23 20

14. Czarni Wałbrzych 23 18

15. Unia Jaroszów 23 16

16. Iskra Witków Śląski 23 14

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zieloni Mrowiny 20 52

2. LKS Marcinowice 20 47

3. Sokół Kostrza 20 40

4. MKS II Szczawno Zdrój 20 39

5. Nysa Kłaczyna 20 34

6. Zieloni Mokrzeszów 20 33

7. Zryw Łażany 20 29

8. AKS II Strzegom 20 28

9. LKS Piotrowice Świdnickie 20 26

10. Błyskawica Kalno 20 25

11. Płomień Dobromierz 20 24

12. Tęcza Bolesławice 20 15

13. Grom Panków 20 11

14. Huragan Olszany 20 1

źródło: www.90minut.pl

Patryk Walczuk
najlepszy w Europie!

Na ME w hiszpańskiej miej-
scowości Santa Susanna – od-
bytych 3 maja br. – kulturysta 
Patryk Walczuk zdobył tytuł 
mistrza Europy w  kategorii 
Men’s Physique do 173 cm. 
W jego kategorii wystartowało 
w sumie 12 zawodników z ca-
łej Europy.

To kolejny sukces strze-
gomian ina . Pr z ypomni j -
my, że w  kwietniu Patryk 
z d o b y ł  t y t u ł 
mistrza Polski 
w kategorii Fit-
n e s s  P l a ż owe 
do 173 cm na 
Mistrzostwach 
Polski w Kultu-
rystyce i Fitness 
w  Kie lcach. – 
Poziom hiszpań-
skiego czempio-
natu był bardzo 
wysoki. Konku-
rencja postawiła 
trudne warunki, 
tym bardziej się 
c ieszę, że  uda-
ł o  s i ę  po k o n a ć 
m o i c h  r y w a l i . 
Jest to dla mnie 
wspaniałe osią-

gni ę c i e  –  podkreś l a  nasz 
bohater. – Moje dalsze plany 
startowe to występ w Pucha-
rze Polski (14-15.09). Za-
wody te będą eliminacjami do 
MŚ w Fitness (29.11-01.12), 
k tór e  odbędą  s i ę  w  s to l i c y 
Słowacji - Bratysławie. Jeżeli 
uda się zakwalif ikować na 
MŚ, z dumą polecę reprezen-
tować nasz kraj – zakończył 
Patryk Walczuk. red

Zwycięzcom – tradycyjnie - zostały wręczone puchary, medale i dyplomy. Na zakończenie był poczęstunek gorącą kiełbaską

Rywalizowali wędkarze
5 maja br. nasi wędkarze ry-

walizowali w Zawodach Spła-
wikowych o  Puchar Mizioł-
ka. Zawody zaliczane były do 
Grand Prix Ziemi Strzegom-
skiej. Uczestniczyło w nich 31 
zawodników. W zimny i wietrz-
ny dzień ryby żerowały różnie, 
ale wyniki były słabe.

Największą rybę – leszcza 
o  dł. 29,5 cm – złowiła Na-
talia Jankowska. Zwycięzcom 
zostały wręczone puchary, dy-
plomy oraz nagrody. Funda-
torem pucharu za największą 
rybę była rodzina państwa 
Miziołków. Jeden z  członków 

rodziny – Zygmunt Miziołek 
wręczał najlepszym wędkarzom 
puchary.

Spławikowe Mistrzostwa 
Koła Strzegom, które odbyły się 
12 maja br. w Rusku w kategorii 
seniorzy, juniorzy, kobiety, zgro-
madziły 31 uczestników, w tym 
2 kobiety i 2 juniorów. Zawody 
otworzył prezes strzegomskiego 
koła Tadeusz Chmieliński, 
po czym zawodnicy udali się 
na wylosowane stanowiska. 
Zawody trwały od godz. 8.00 
do 12.00. Rywalizacja toczyła 
się w deszczu do samego końca 
zawodów. red

ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR MIZIOŁKA
1. miejsce Natalia Jankowska (na zdjęciu) 1 570 pkt 
2. miejsce Tomasz Częstochowski 1 145 pkt 
3. miejsce Grzegorz Sutyła 945 pkt

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA STRZEGOM
KOBIETY 1. miejsce Natalia Jankowska 1 130 pkt
SENIORZY 1. miejsce Zygmunt Włoszczyński 2 230 pkt
 2. miejsce Bronisław Szczerba 1 110 pkt
 3. miejsce Henryk Pirkoś 920 pkt
JUNIORZY 1. miejsce Adam Krukowski 820 pkt
 2. miejsce Krystian Olszowy 560 pkt

WYNIKI

Sportowy Turniej Miast i Gmin
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. 

z o.o. w Strzegomiu informuje, że 
w dniach od 26 maja do 1 czerwca 
2019 r. planowany jest na terenie 
całej Polski – w tym oczywiście 
na terenie naszej gminy – XXV 
Sportowy Turniej Miast i Gmin 
w  ramach XI Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Celem imprezy jest m. in. 
aktywizacja ruchowa jak naj-
większej liczby obywateli, szcze-

gólnie tych, którzy na co dzień 
nie uprawiają sportu oraz nie 
prowadzą aktywnego fizycznie 
trybu życia. Tegoroczny turniej 
przeprowadzony będzie pod 
hasłem przewodnim: „Sport to 
zdrowie, niech się każdy o  tym 
dowie”. Turniej ma również na 
celu wzmożenie motywacji do 
wyjścia z domu i integracji wokół 
wydarzeń sportowo – rekreacyj-
nych całych rodzin. red

Dokładny plan imprez sportowych znajduje się na stronach internetowych urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym harmonogramem.
Każdy znajdzie tam coś dla siebie.

W ostatnim okresie wiele ciekawego działo się na zbiorniku w Ru-
sku. Najpierw odbyły się Zawody Spławikowe o Puchar Miziołka, 
tydzień później – Spławikowe Mistrzostwa Koła Strzegom.
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Działki pod zabudowę garażową – Jaroszów

Ogródek przydomowy, Strzegom, Al. Wojska Polskiego 51

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Strzegom.

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA
przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntów położonych w granicach działki nr 648, AM-5, obr-1, o pow. 166 m2 w Strzegomiu

przy Al. Wojska Polskiego 51, z przeznaczeniem pod urządzenie ogródka przydomowego. Oddanie w najem nastąpi na czas nie oznaczony.

1. Działka niezabudowana 
nr 138/7, AM-2, Obr. Jaro-
szów, położona w  Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
2 100,00 zł. Wadium – 210,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
13.06.2019 r. o  godz. 11:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

2. Działka niezabudowana 
nr 138/8, AM-2, Obr. Jaro-
szów, położona w  Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich.Cena 
wywoławcza nieruchomości 
2 100,00 zł. Wadium – 215,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
13.06.2019 r. o  godz. 11:50 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

3. Działka niezabudowana 
nr 138/9, AM-2, Obr. Jaro-
szów, położona w  Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
2 100,00 zł. Wadium – 220,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 

obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
13.06.2019 r. o  godz. 12:10 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

4. Działka niezabudowana 
nr 138/10, AM-2, Obr. Jaro-
szów, położona w  Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
2 100,00 zł. Wadium – 225,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
13.06.2019 r. o  godz. 12:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

5. Działka niezabudowana 
nr 138/21, AM-2, Obr. Jaro-
szów, położona w  Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
2 200,00 zł. Wadium – 230,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
13.06.2019 r. o  godz. 12:50 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

6. Działka niezabudowa-
na nr 138/22, AM-2, Obr. 
Jaroszów, położona w  Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o  powierzchni 0,0027 ha. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 

i  praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
2 100,00 zł. Wadium – 235,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
13.06.2019 r. o  godz. 13:10 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

7. Działka niezabudowana 
nr 138/23, AM-2, Obr. Jaro-
szów, położona w  Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i  praw osób trzecich.Cena 
wywoławcza nieruchomości 
2 220,00 zł. Wadium – 240,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
13.06.2019 r. o  godz. 13:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.

Przetarg odbędzie się 27 
czerwca 2019 roku, o  godz. 
10:00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29. 
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za dzierżawę gruntów 
na kwotę 0,35 zł/m2 w  skali 
roku. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doliczo-
ny obowiązujący podatku VAT. 
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest 

wpłata wadium w  wysokości 
100 zł w  kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto: Santander 
Bank Polska S.A. O/Strze-
gom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w  nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
24 czerwca 2019 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 przetargu, 
który wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za dzierżawę 
gruntów, a  wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
zamknięcia lub odwołania prze-
targu. Osoba przystępująca 
do przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdzają-
cy tożsamość. W  przypadku 
osób prawnych wymagany jest 

aktualny wypis z  właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. Stawka czynszu dzierżawy 
ustalona w przetargu wzrastać 
będzie w  przyszłości o  kwotę 
o jaką wzrośnie stawka podsta-
wowa ustalona dla tego rodzaju 
gruntów. Wygrywający przetarg 
zobowiązany jest do podpisania 

umowy najmu w  terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzygnię-
cia przetargu. Uchylenie się od 
zawarcia umowy w przypadku 
wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Grunty 
będące przedmiotem przetargu 
są wolne od obciążeń na rzecz 
osób trzecich. Grunty przezna-
czone do oddania w dzierżawę 
udostępnione będą dla wszyst-
kich zainteresowanych do oglą-
dania w dniu 24 czerwca 2019 
roku, w godzinach od 10:00 do 

10:15. Szczegółowe informa-
cje związanych z  przetargiem 
można uzyskać w  Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania Prze-
strzennego, Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
Nr 34, II p. lub telefonicznie 
dzwoniąc pod nr 74 8560542. 
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany. 

Zapraszamy!

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz 
obrębu wsi Bartoszówek w  gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem 6 MW 
– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca 
się 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 

przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w  sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom – www.
strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Pierwszy przetarg na powyższe nieruchomości ogłoszony na dzień 21.03.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
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Zabudowa mieszkaniowa z usługami – Rogoźnica

Zabudowa mieszkaniowa – Żelazów

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA
szósty przetarg przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie gminy Strzegom. Nie-
ruchomość niezabudowana 
działka nr 359/7, AM-1, Obr. 
Rogoźnica, położona w  Ro-
goźnicy o  powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,2519 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00013680/0. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
58 800,00 zł. Wadium – 
6 000,00 zł. Postąpienie – nie 
mniej niż 1% ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 13.06.2019 r. 
o godz. 11:00 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu 
– sala nr 29.

Przedmiotem przetargu 
jest nieruchomość położona 
na terenie gminy Strzegom. 
Nieruchomość niezabudo-
wana składająca się z  działek 
nr 42/8, 42/9, AM-1, Obr. 
Żelazów, położona w  Żela-
zowie o  łącznej powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,1478 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 

SW1S/00020741/8. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
38 070,00 zł. Wadium – 3 900,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w  dniu 
13.06.2019 r. o  godz. 10:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego Uchwałą Nr 104/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 6 MU 
2 zabudowa mieszkaniowa z usługami. Strefa K ochrony krajobrazu kulturowego. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Ze względu na to, że na nieruchomości działce 
nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica znajdują się urządzenia elektroenergetyczne – odcinek napowietrzny 
linii niskiego napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym pojedynczym oraz złącze kablowe przyszły 
właściciel nieruchomości w momencie sprzedaży ustanowi na prawie własności działki gruntu nr 
359/7, AM-1, obr. Rogoźnica na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja S. 
A. Oddział w Wałbrzychu i jego następców prawnych bezpłatną bezterminową służebność przesyłu 
w przebiegu linii kablowej niskiego napięcia szerokości pasa ograniczonego użytkowania 0,50 m oraz 
posadowionych złączy kablowych, stanowiska słupa pojedynczego polegającą na prawie do: całodo-
bowego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu (przechodu i przejazdu nie-
zbędnym sprzętem) przez służby TAURON Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonywania 
czynności związanych z utrzymaniem tych urządzeń, eksploatacją, modernizacją, dokonywaniem ich 
przeglądów, remontów, demontaży, kontroli, wykonywania pomiarów, konserwacji, wymianą na nowe 
i usuwaniem awarii, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela 
urządzeń (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i ich następców prawnych). Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto gminy Strzegom – Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10.06.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto gminy 

Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się 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 przepadkowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. 
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). 
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom – www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego  Uchwałą Nr 104/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 8 MN/
RM 2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy 
strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Santander Bank Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca 
się 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 

przepadkowi. Koszty związane z  przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe 
informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom – www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na dzień 28.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Pierwszy przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 22.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 28.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 13.09.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 22.11.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie powyższej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 23.04.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
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70-lecie

strzegomskiej

biblioteki

Gala 70-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom 
im. Elizy Orzeszkowej odbyła się 17 maja br. w Strzegomskim 
Centrum Kultury. W jej trakcie przedstawiono m.in.: historię tej 
bardzo cenionej i lubianej placówki oraz zaprezentowano spektakl 
teatralny (w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu) 
pt. „Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej”. Burmistrz Strzegomia 
wręczył ponadto dwa tytuły „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” 
dla wieloletniej dyrektor Urszuli Jarosińskiej i pracownika bi-
blioteki Ewy Frąckowiak. Na zakończenie największe przeboje 
legendy polskiej sceny muzycznej – Czesława Niemena zaśpiewał 
strzegomianin z pochodzenia Jarosław Królikowski.

Serdecznie gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy 
dalszego rozwoju. Wyrazy wszelkiej pomyślności kierujemy 
do wszystkich byłych i obecnych pracowników strzegomskiej 
biblioteki. red


