
M i n i s t e r  M i c h a ł 
Dworczyk, do któ-
rego dołączył rów-
nież wiceminister 
klimatu i  środowi-
ska Ireneusz Zyska 
złożyli w  Urzędzie 
Miejskim w  Strze-
g o m i u  ż y c z e n i a 
i  wręczyli listy gratu-
lacyjne z okazji przypa-
dającej w piątek Barbórki 
przedstawicielom branży ka-
mieniarskiej: Grzegorzowi 
C hęcińskiemu i   Krz ysz-
t o f o w i  M o l e n d z i e . Sz e f 
KPRM i  burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta 
zapalili również znicze na 
grobie śp. ks. kanonika Marka 

Żmudy , byłego kapelana 
branży kamieniarskiej.
Michał Dworczyk wizytował 
przebudowaną ul. Olszową 
w  Strzegomiu, która została 
zrealizowana dzięki wsparciu 

finansowemu z  „Fun-
duszu Dróg Samorzą-
dowych”. Obecni tam 
mieszkańcy wyrażali 
swoje zadowolenie 
i  dziękowali za wie-
lomilionową dotację, 
bez której nie udałoby 

się przebudować tej 
jakże ważnej drogi.
Z b i g n i e w  S u c h y t a 

podpisał także porozumie-
nie dotyczące szeroko rozu-
mianej współpracy dla dobra 
gminy Strzegom. Dziękując 
za dotychczasową pomoc, 
podkreślił dobrą współpracę 
i  chęć dalszego aplikowania 
po środki z  rządowych pro-
gramów. TW
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Na efekty dobrej współpracy nie trzeba było długo czekać. Kilka dni po wizycie ministrów do Strze-
gomia dotarła dobra wiadomość o  wsparciu lokalnego samorządu kwotą 4,1 mln zł w  ramach 
„Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (tzw. „Tarcza dla samorządów”). Środki te zostaną prze-
znaczone na zakup 5 autobusów (3,6 mln zł) oraz przebudowę chodników na ul. Bankowej w Strzego-
miu (0,5 mln zł). Jeden z autobusów to będzie mały 20-osobowy, niskopokładowy, pojazd dostosowany 
dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami z dziećmi. Warto wspomnieć, że strzegomski samorząd 
we wrześniu br. otrzymał kwotę ok. 60,7 tys. zł, zaś w październiku kwotę 73,6 tys. zł dofinansowania 
z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych” na realizację przewozów w naszej gminie. Wcześniej 
samorząd otrzymał także ok. 2 mln zł z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, które przeznaczono 
na tak długo oczekiwaną przez mieszkańców modernizację „Fortu Gaj” w Strzegomiu. 

Rocznica 
stanu 
wojennego
W  naszym mieście trady-
cyjnie upamiętniono ofiary 
stanu wojennego, osoby po-
krzywdzone i represjonowa-
ne w tym niezbyt chlubnym 
i wstydliwym okresie historii 
Polski. Obchody 39. rocz-
nicy wprowadzenia stanu 
wojennego miały miejsce  
13 grudnia br.
 str. 4

Remont 
wiaty 
Na stacji kolejowej Strze-
gom Główny, na peronie 
nr 2, trwają aktualnie prace 
remontowe związane z od-
restaurowaniem drewnianej 
wiaty. Konstrukcja ta została 
całkowicie rozebrana i  bę-
dzie odtworzona w pierwot-
nej postaci. 
 str. 4

Zapowiedź 
grudniowej 
sesji
Przed nami ostatnia w tym 
roku kalendarzowym sesja 
Rady Miejskiej w  Strze-
gomiu, która odbędzie się 
22 grudnia br. – począ-
tek o  godz. 13.00. Głów-
nym punktem obrad bę-
dzie uchwalenie budżetu na 
2021 r.
 str. 4

Zapraszamy do lektury wywiadu z  burmistrzem Strzegomia 
Zbigniewem Suchytą, który już 10 lat piastuje to bardzo waż-
ne i  odpowiedzialne stanowisko. Jak zapamiętał wydarzenia  
z 2010 r.? Które inwestycje uważa za najważniejsze? Co należy 
w naszej gminie poprawić? Jakich decyzji żałuje? Jak pandemia 
koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie całej gminy?

Od otwarcia Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” 
w Strzegomiu mija właśnie 5 lat. Placówka otworzyła swoje 
podwoje w 2015 r. dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wie-
ku 60+. To wydarzenie nie mogłoby zostać wcielone w życie bez 
przychylności władz Strzegomia i Rady Miejskiej.

Do końca roku kalendarzowego pozostało już niewiele czasu. 
W dzisiejszym numerze (ostatnim w tym roku) przedstawiamy 
tradycyjny przegląd najważniejszych inwestycji, które zostały zre-
alizowane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Przypominamy 
też najważniejsze wydarzenia w 2020 r. Zapraszamy do lektury.

Wywiad z burmistrzem  str. 2

5-lecie „Seniora-Wigora”  str. 5

Podsumowanie roku  str. 6-9

Zbigniew Suchyta podpisał porozumienie dotyczące szeroko rozumianej współpracy

Minister Dworczyk z wizytą 

Fot. zdjęcie pog
ląd

ow
e

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk 4 grudnia br. odwiedził Strzegom. 
Celem jego wizyty w naszym mieście był m.in. oficjalny odbiór ul. Olszowej i spotkanie z przed-
stawicielami branży kamieniarskiej. 
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Z D J Ę C I E  N U M E R U

Minister na grobie ks. Marka Żmudy

Podczas wizyty w Strzegomiu szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk 
zapalił wraz z burmistrzem Strzegomia Zbigniewem Suchytą znicze na grobie  
śp. ks. kanonika Marka Żmudy, byłego kapelana branży kamieniarskiej. Wizyta miała miejsce 
4 grudnia, w którym obchodzona jest popularna Barbórka.

- Często wraca pan pamięcią do 
14 grudnia 2010 r., kiedy na uro-
czystej sesji Rady Miejskiej złożył 
uroczyste ślubowanie, zostając 
po raz pierwszy burmistrzem 
Strzegomia? Czy tak wyobrażał 
pan sobie tę funkcję?

- Kiedy pan przypomniał mi 
o tym jubileuszu, zacząłem wspo-
minać. Tę dużą salę w urzędzie, 
wielu moich przyjaciół i  ja wy-
straszony, ale i zadowolony z wy-
boru. Wystraszony czy podołam. 
Z perspektywy czasu stwierdzam, 
że tak wyobrażałem sobie pracę 
na tym stanowisku. Zmienność 
zagadnień: od oświaty poprzez 
inwestycje do problemów śmie-
ciowych, a gdzieś na końcu kul-
tura, z którą tak dużo miałem do-
świadczeń i realizacji, jak choćby 
ZF „Kostrzanie” i folklor – moja 
pasja. Tak w ogóle, to w ten dzień 
przyszedłem do pracy po godz. 
7.00. W nocy napadało strasznie 
dużo śniegu i drogi były nieprze-
jezdne. Pierwszy telefon, który 
otrzymałem w pracy, był od żony, 
że w okolicach Żółkiewki wpadła 
do rowu i  trzeba ją wyciągnąć. 
Otrzymała ode mnie odpowiedź – 
dzwoń do szefa, bo ja nie wiem, co 
robić. Oj, działo się, działo. 

- Wiemy, że mimo niełatwej 
pracy samorządowej poświęca pan 
dużo czasu rodzinie, szczególnie 
wnukom. Łatwo jest być dziad-
kiem i burmistrzem zarazem?

- Tu duże sprostowanie. Gros 
czasu i  pomocy w  wychowaniu 
wnuków to wysiłek mojej żony, 
która odeszła wcześniej z  pracy 
po likwidacji jej firmy i poświę-
ciła, i  nadal poświęca swój czas 
wnukom. Kiedy koleżanka z „Ko-
strzan” miała wnuków w zespole 
– wtedy małych, dziś są już ka-
walerami – zwracałem jej uwagę, 
że za dużo poświęca im czasu. 
Powiedziała mi wtedy – czekaj, 
jak sam będziesz dziadkiem, to 
zobaczymy. I miała rację – wnuki 
to inna, cudowna miłość, którą 
ich obdarzamy. Dzisiaj inaczej 
to postrzegam i  jestem dumny 

ze swoich wnuków: 7-letniego 
Adasia, 4-letniej Zosi, prawie 
3-letniego Przemcia i 6-miesięcz-
nego Kubusia. Postrzegam ich tak 
jak inne babcie i dziadkowie – naj-
mądrzejsi, najpiękniejsi i w ogóle 
naj, naj… W czasie epidemii mam 
dla nich czas. Nawet zaliczyłem 
naukę zdalną z Adasiem. Nato-
miast w  tym 10-letnim okresie 
trochę mało czasu im poświęca-
łem, ale bardzo ich kocham. 

- Przez te 10 lat cała gmina 
Strzegom niewątpliwie zmie-
niła się nie do poznania. Pro-
szę wymienić 3 najważniejsze 
inwestycje…

- Pierwsze to drogi i chodniki. 
Bardzo duża ilość inwestycji na 
terenie miasta i  sołectw, a  po-
trzeba tych inwestycji znacznie 
więcej. Druga ważna inwestycja 
to budowa przedszkola i żłobka nr 
1 w Strzegomiu. Trzecia – kana-
lizacja, budowa świetlic wiejskich 
i placów zabaw na terenie strze-
gomskich sołectw, zaskakująca 
aktywność wspólnot mieszka-
niowych w  konkursie „Odnów 
i wygraj” i rozpoczęcie w 2021 r. 
projektu „Granitowej obwodnicy”.

- W  których dziedzinach na-
leżałoby jeszcze coś zmienić, coś 
poprawić?

- Chodniki i ulice. Zawsze pro-
szę radnych Rady Miejskiej, by te 
inwestycje były wykonywane na 
terenach, gdzie mieszkają ludzie od 
wojny i mają klepisko jako drogę, 
a dopiero w drugiej kolejności re-
alizujemy nowe drogi i nowe osie-
dla. Budzi to wiele kontrowersji 
i niezadowolenia. Muszę wybierać 
i  decydować, kiedy przedkładam 
radzie propozycje, że w tym roku 
to ta droga, to ten chodnik. Dosko-
nalić trzeba sprawy komunikacji 
miejskiej, jeśli chodzi o  rozkłady 
jazdy. Zakupimy autobusy z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, a jeden z nich to będzie 
mały 20-osobowy, niskopokła-
dowy, autobus dostosowany dla 
osób niepełnosprawnych i  osób 

z wózkami z dziećmi. Zbieramy 
wszystkie uwagi, ale na czas ich 
realizacji trzeba będzie poczekać, 
bo dotacje wojewody dostajemy 
w cyklu rocznym. 

- Czy są decyzje, których pan 
żałuje? Które kwestie – z perspek-
tywy lat – inaczej by pan teraz 
rozwiązał?

- Pierwszą złą decyzją było 
wycofanie się w 2011 r. z zakupu 
pomieszczeń na świetlicę wiejską 
w  Grochotowie. Po latach wró-
ciłem do dobrego pomysłu i  go 
zrealizowaliśmy. Z  perspektywy 
czasu uważam też, że złą decyzją 
było – przy reformie śmiecio-
wej – zlecenie bez przetargu 
(tak można) wywożenia śmieci 
własnej spółce Zakładowi Usług 
Komunalnych, która kompletnie 
nie dała sobie rady, co opóźniło 
nasze postępy w segregacji śmieci, 
a także czystości miasta i sołectw. 
Cały czas pamiętam o niezręcznej 
sytuacji w Torgau, którą mogłem 
inaczej negocjować. Powinienem 
rozmawiać z Torgau, które bez-
względnie mnie zaskoczyło swoją 
postawą. Nastąpiła niepropor-
cjonalna strata wizerunku gminy 
Strzegom do sytuacji, która się 
tam wydarzyła. Za to wydarzenie 
przepraszam, bo jako szef delega-
cji za nią odpowiadałem.

- Jak pandemia koronawirusa 
zmieniła funkcjonowanie gminy 
Strzegom w 2020 r.?

- Jest trudno. Po pierwszej 
(marcowej – dop. red.) fali 

doszliśmy dopiero we wrześniu 
do pełnego funkcjonowania gmi-
ny. Szczególnie szkoda mi dzieci 
i nauczycieli. Długo po szczepie-
niach i powrocie do normalności 
będziemy odrabiać zaległości 
w edukacji, szczególnie najmłod-
szych. W gminie zrealizowaliśmy 
wszystkie inwestycje. Pracujemy 
dla mieszkańców, uruchomili-
śmy nawet nową formę kontaktu 
z klientem – można umówić się 
między 16.00 a 17.00 z konkret-
nym pracownikiem w  każdym 
wydziale. Wiem, że mieszkańcy 
narzekają na zamknięcie obiek-
tów użyteczności publicznej, ale 
taka jest cena izolacji i szybszego 
powrotu do normalności. Życzę 
wszystkim takiej sytuacji, bo ja 
nie wiem kiedy, ale zwalczyłem 
koronawirusa, przechodząc go 
bezobjawowo, bo mam już prze-
ciwciała. Brakuje nam wszystkim 
spotkań, wydarzeń kulturalnych, 
ale wierzę w  to, że wrócimy do 
normalności.

- Jakie ma pan plany na dalsze 
lata swojego urzędowania? 

- Oj, marzy mi się wyremon-
towanie przez PKP dworca 
Strzegom Główny. Uwierzcie 
państwo, że bardzo się o  to 
staram. Remont peronu jest 
bardzo dobrym światełkiem. Jest 
zgoda PKP na przejęcie dworca 
Strzegom Miasto (bez peronu). 
Myślę, że sprawa zostanie sfi-
nalizowana w  2021 r. Później 
remont Fortu Gaj – pięknego 
i  sentymentalnego miejsca dla 

strzegomian. Dużo jeszcze jest 
potrzebnych działań na terenach 
wiejskich, choć uważam, że to 
właśnie wsie przeszły przez te  
10 lat największą metamorfozę. 
Jest jeszcze dużo do zrobienia. 

- Czego panu życzyć na kolejne 
lata obecnej kadencji? Czego z kolei 
pan życzy naszym mieszkańcom?

- Mi zdrowia i energii, której na 
razie nie brakuje. Żeby dalej było 
tak, że z  chęcią przychodzę do 

pracy. Mieszkańcom życzę zdro-
wia i chciałbym prosić o wyrozu-
miałość w kontekście podejmowa-
nych przez gminę decyzji, co do 
kolejnych inwestycji. Chciałbym 
podziękować wspaniałym rad-
nym, z  którymi dane mi było 
pracować i tym, z którymi obecnie 
współpracuję. Zgoda buduje, nie-
zgoda rujnuje. I gmina Strzegom 
jest tego przykładem.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad ze Zbigniewem Suchytą z okazji 10-lecia urzędowania na stanowisku burmistrza Strzegomia

10 lat minęło… Burmistrz Zbigniew Suchyta: Dziękuję przewodniczącym rady: 
Tadeuszowi Wasyliszynowi i  Tomaszowi Marczakowi za 
wspólne tworzenie wizji rozwoju gminy, nie zawsze zgodnej 
z moimi pomysłami. Zawsze jednak staraliśmy się i staramy się 
osiągać konsensus w  podejmowanych decyzjach. Unikaliśmy 
i unikamy upartyjnienia Rady Miejskiej, a współpracujemy zawsze 
z tymi, którzy chcą nam pomóc. Przykładem jest ostatnia wizyta 
szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka 
i wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski. Moją par-
tią jest gmina. Dziękuję mieszkańcom miasta i gminy za wielką 
życzliwość zarówno w  trudnych chwilach, jak i  tych fajnych, 
okazywaną na ulicy, spotkaniach i w różnych relacjach. Dziękuję 
też zastępcy burmistrza Wiesławowi Witkowskiemu, skarb-
nikowi Lucynie Jurek i sekretarzowie gminy Iwonie Zabawie 
za stworzenie super zespołu kierowniczego. Największe podzię-
kowania dla pracowników urzędu, jednostek samorządowych, 
instytucji kultury i  spółek – bez was to, co się zdarzyło przez 
ostatnie lata, byłoby niemożliwe. Dziękuję. Nie zapominam też 
w  podziękowaniach sołtysom, niezawodnym strażakom, kiedy 
jest kłopot, z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jesteście niezastą-
pieni. Dziękuję oczywiście też za aktywność wam, drodzy miesz-
kańcy, indywidualnie, w  organizacjach pozarządowych, radach 
sołeckich, Kołach Gospodyń Wiejskich i  wszystkich formułach 
niewymienionych. Dziękuję proboszczom parafii z terenu Strze-
gomia za wspólną pracę na rzecz odnowy świątyń, by pozostały 
dla przyszłych pokoleń. Osobiste podziękowania dla ks. prałata 
Marka Babuśki za prowadzenie stołówki charytatywnej, Banku 
Żywności i  świetne relacje koleżeńskie. Podziękowania kieruję 
w  stronę żony, moich córek i  ich rodzin za wyrozumiałość oraz 
moich przyjaciół, koleżanek i kolegów. 

Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. Zdjęcie z grudnia 2010 r.
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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 

GRUDZIEŃ 2020 – STYCZEŃ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

13.12 – 19.12 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/ 649-12-20

20.12 – 26.12 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

27.12 – 02.01 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/ 855-52-06

Nowości w TV Strzegom
• Przebudowa i remont pomieszczeń 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu

• Życzenia burmistrza Strzegomia 
z okazji Barbórki

• Ministrowie z życzeniami 
dla górników

• Oficjalny odbiór ul. Olszowej 
w Strzegomiu

- Życzenia świąteczne władz Strzegomia 
i wiceministra Ireneusza Zyski
T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m

m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 
s e r w i s u

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem PROJEKTY UNIJNE)

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany zostało jednym z lau-
reatów II edycji programu do-
brosiąsiedzkiego „WzMOCnij 
swoje otoczenie”. Dzięki przy-
znanemu przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne granto-
wi boisko w Olszanach zyskało 
ogrodzenie, które wpłynie na 
bezpieczeństwo dzieci i  mło-
dzieży oraz zapobiegnie kra-
dzieżom i dewastacji.

W  II  edyc j i  p rogramu 
„WzMOCnij swoje otocze-
nie” Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Olszany z  gminy Strze-
gom otrzymało grant na re-
alizację projektu „Bezpiecz-
ne boisko– bezpieczne    dzieci 
w Olszanach”. Dzięki wsparciu 
zakupiono materiały   potrzeb-
ne do wykonania ogrodzenia 
boiska  sportowego. 

Potrzeba montażu ogrodzenia 
boiska sportowego wynikała 
z troski o bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży. Boisko znajduje się 
w  pobliżu skrzyżowania dróg 
powiatowych i dlatego stanowi 
zagrożenie dla dzieci, które 
każdego dnia korzystają z nie-
go podczas zajęć sportowych, 
treningów oraz organizowanych 
imprez    kulturalno-edukacyj-
no-rekreacyjnych. Dodatkowo 
znaczne oddalenie tego miejsca 
od wsi sprzyjało kradzieżom 

i  wandalizmowi obiektów oraz 
narażało na straty rolników, 
posiadających grunty w sąsiedz-
twie boiska. Dzięki wsparciu 
m.in. PSE oraz zaangażowaniu 
i pracy mieszkańców powstało 
ogrodzenie, które pozwoli sku-
tecznie zabepieczyć teren.

Program „WzMOCnij swoje 
otoczenie” to inicjatywa Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych - 
krajowego operatora systemu 

przesyłowego. Jego celem było 
wyłonienie najlepszych projek-
tów związanych z  rozwojem 
lokalnej infrastruktury, zwięk-
szeniem bezpieczeństwa miesz-
kańców w warunkach pandemii 
koronawirusa oraz pomoc w do-
stosowaniu sposobu działania 
i narzędzi pracy do obowiązu-
jących obostrzeń sanitarnych 
w gminach, na terenie których 
jest zlokalizowana lub budowana 
infrastruktura przesyłowa. 

Na terenie gminy Strzegom 
PSE realizują projekt inwestycyjny 

budowy linii 400 kV Mikułowa-
-Świebodzice. Celem projektu 
jest zapewnienie niezawodnego 
wyprowadzenia mocy z  Elek-
trowni Turów po rozbudowie jej 
o nowy blok o mocy 480 MW 
oraz poprawa pewności zasilania 
obszarów południowo-zachod-
niej części Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego, a szcze-
gólnie największego odbiorcy 
na tym obszarze – Kombinatu 
Górniczo-Hutniczego Miedzi 
(KGHM).

red

Potrzeba montażu ogrodzenia boiska sportowego wynikała z troski o bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczniej na boisku w Olszanach
Od 7 grudnia br. – od ponie-

działku do czwartku – istnieje 
możliwość obsługi mieszkań-
ców w  Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu w  godzinach 
16.00–17.00. Z  uwagi na ko-
nieczność zapewnienia obsługi 

oraz bezpieczeństwa zarówno 
pracownikom, jak i mieszkań-
com, konieczne jest dokonanie 
zgłoszenia o  planowanej wi-
zycie w  urzędzie co najmniej  
1 dzień wcześniej.

red

Zapraszamy wszystkie panie 
między 50. a  69. rokiem życia 
(1971–1952 r.) na bezpłatne 
badanie mammograficzne refun-
dowane przez NFZ, które w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy nie wyko-
nywały tego badania w  ramach 
programu profilaktyki raka piersi.

 – Kochane panie, jeżeli nie 
pamiętacie kiedy ostatni raz 
miałyście wykonywane badanie, 

zapraszamy do kontaktu pod 
numerem telefonu: 68 41 41 411, 
a  my to sprawdzimy i  zareje-
strujemy na badanie – informują 
organizatorzy akcji. 

Rejestracji można dokonać 
również online poprzez stronę 
internetową www.diagnostyk.pl.

UWAGA: W 2021 r. badanie 
przysługuje również paniom 
urodzonym w 1971 r.

Umów się z pracownikiem 
strzegomskiego magistratu

Badania mammograficzne

Magistrat w Wigilię zamknięty
Informujemy, że Urząd Miejski w Strzegomiu będzie nieczyn-
ny w Wigilię Bożego Narodzenia, tj. w czwartek 24 grudnia br. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych 
zmian i zastosowania leczenia, dlatego serdecznie zapraszamy do 
mammobusu w Strzegomiu w dniu 25.01.2021 r. i 10.02.2021 r. 
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Mickiewicza 2.

INFORMACJA DLA PASAŻERÓW
Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi aktualizacja rozkładów jazdy 
Strzegomskiej Komunikacji Publicznej. Nowe rozkłady jazdy 
będą dostępne na przystankach autobusowych oraz na 
stronie internetowej www.strzegom.pl.

Od 4 do 17 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał roboczo-
-feryjny rozkład jazdy, natomiast od 18 stycznia 2021 r. 
będzie obowiązywał roboczo-szkolny rozkład jazdy.

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje 
otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej pro-
gramu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl

Róbmy więc zakupy w lokal-
nych sklepach, kupujmy pie-
czywo w naszych piekarniach, 
a  warzywa i  owoce w  ma-
łych, sąsiedzkich warzywnia-
kach. Pamiętajmy także, że 
ograniczenia w  prowadze-
niu działalności gospodar-
czej dotknęły również branżę 

gastronomiczną, dlatego wpro-
wadzona została możliwość 
dostarczania posiłków na wy-
nos i  z  dowozem. Każda po-
moc w tych trudnych czasach 
jest bardzo ważna i potrzebna. 
Wspierajmy wszystkie bran-
że, które działają na terenie 
naszej gminy. Zachęcajmy 

do tego nasze rodziny i  zna-
jomych. Wspierajmy lokalny 
biznes, pomagajmy utrzymać 
się pracownikom na lokalnym 
rynku pracy. Niech chlubnym 
przykładem będzie ostatnia 
akcja związana z  zakupem 
chryzantem od naszych sprze-
dawców po decyzji dotyczą-
cej zamknięcia cmentarzy na 
Wszystkich Świętych. Oka-
zując solidarność i  pomoc 
lokalnym firmom, pomóżmy 
im przetrwać ciężkie chwile!

Wspierajmy naszych przedsiębiorców!
Obecna sytuacja, związana z pandemią koronawirusa jest szcze-
gólnie trudna zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy w tym cza-
sie ponoszą znaczne straty. Dlatego szczególnie zachęcamy do 
wsparcia przedsiębiorców z gminy Strzegom.
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25 listopada br. w jednym z ban-
komatów w Rynku doszło do oszu-
stwa. Monitoring miejski został 
zabezpieczony na polecenie policji.

***
26 l istopada br. od strony  

ul. Świdnickiej przejechał tir z na-
czepą przez Rynek. Kierowca na 
tych ulicach nie dostarczał towaru. 
Po przejechaniu przez Rynek kie-
rowca wjechał w ul. Paderewskiego. 
Sprawą zajęła się policja.

***
30 listopada br. na skrzyżowaniu 

ulic: Rynek – św. Anny doszło do 
kolizji. Kierujący pojazdem, jadąc 
od strony ul. św. Anny, nie ustąpił 
pierwszeństwa pojazdowi, który 
wyjeżdżał z  Rynku w  ul. Pade-
rewskiego. Wskutek tego doszło 
do uderzenia w bok pojazdu. Na 
miejscu interweniowali policjanci 
z Ruchu Drogowego z Świdnicy.

***
2 grudnia br. patrol policji inter-

weniował do pojazdów zaparkowa-
nych na skrzyżowaniach, zakazach 
zatrzymywania się i na miejscach 
przeznaczonych dla osób niepeł-
nosprawnych.

***
W  nocy z  2 na 3 grudnia br. 

doszło do rozbicia szyby w  jed-
nym z  zaparkowanych pojazdów 
w  Rynku. Zapis monitoringu 
miejskiego zabezpieczono i prze-
kazano policji.

***
8 grudnia br. w  jednym z  bu-

dynków na Al. Wojska Polskiego 
zapaliła się sadza w  kominie, co 
skutkowało zadymieniem okolicy. 
Na miejscu interweniowała straż 
pożarna i policja.

WYDARZENIA

Konstrukcja ta została cał-
kowicie rozebrana i będzie od-
tworzona w pierwotnej postaci. 
Wszystkie elementy drewniane, 
które nie nadają się już do reno-
wacji, zostaną wymienione. Pra-
ce potrwają do stycznia 2021 r. 
Koszt renowacji wiaty wynosi 
ok. 400 tys. zł. Remont wiaty na 
peronie nr 1 zaplanowany jest 
w przyszłym roku.

Drewniana wiata pochodzi 
z II połowy XIX w. W 1901 r. 
obiekt ten poszerzono o „aneks” 
kryjący przejście na peron drugi. 
Wyglądem wiata nawiązuje do 
obiektów architektury uzdro-
wiskowej – hal spacerowych. 
Z uwagi na walory estetyczno-
-historyczne, budynek dworca 
oraz wiaty zostały wpisane do 
ewidencji gminnej Strzegomia, 

dlatego remont prowadzony jest 
zgodnie z wytycznymi konser-
watora zabytków. Wybór kon-
kretnych materiałów użytych 
do naprawy wiaty wykonawca 
robót musiał uzgodnić z Miej-
skim Konserwatorem Zabyt-
ków w Wałbrzychu. 

Renowacja wiat to nie je-
dyne kolejowe obiekty, któ-
rym przywracany jest dawny 

historyczny blask. W ubiegłym 
roku w  Strzegomiu ukończo-
no renowację kolejowej esta-
kady – budowli pochodzącej 
z 1911 r. Wartość prac wyniosła 
ok. 12 mln zł. Odnowiona esta-
kada nie tylko ozdabia teraz pa-
noramę strzegomskiej starówki, 
ale również pozwala na odciąże-
nie ruchu drogowego od uciążli-
wego przewozu kruszywa. red

Na stacji kolejowej Strzegom Główny, na peronie nr 2, trwają 
aktualnie prace remontowe związane z odrestaurowaniem drew-
nianej wiaty. 

Renowacja wiat to nie jedyne kolejowe obiekty, którym przywracany jest dawny blask 

Remont wiaty Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
promuje w  mediach społecz-
nościowych piękne dolnośląskie 
miasta, w tym Strzegom.

- Codziennie odkryjemy 
nowe miasto i  przez dwa ko-
lejne dni pokażemy Wam jego 
najciekawsze atrakcje. Poznacie 
historię, zakamarki, miejsca 
godne polecenia. Będzie to 
nasza trzydniowa wycieczka 

po danej miejscowości. Gwa-
rantujemy, że ciekawa. Pro-
jekt powstaje przy współpracy 
z  urzędami miast i  gmin. Bo 
razem możemy więcej. Zapra-
szamy do śledzenia – czytamy 
w zapowiedzi.

Pod #MiastaDolnegoŚląska 
na Facebooku można zobaczyć 
urok naszych miast i przeczytać 
ciekawostki o nich. 

Polecamy! 

Ze względu na pandemię nie 
mogły odbywać się stacjonarne 
warsztaty w  ramach projek-
tu „Makerspace w  Pracowni 
Orange” dla uczniów Zespołu 
Szkół w  Strzegomiu, pod-
opiecznych Domu Dziennego 
Pobytu „Senior-Wigor” i przed-
szkolaków z Zielonego Zakątka. 
Ale to nie znaczy, że w ostatnim 
czasie w Makerspace nic się nie 
działo!

Kreatywna grupa wolon-
tariuszy przygotowała dla 
uczestników projektu szereg 
niespodzianek. Na drukarce 3D 
powstały świąteczne foremki 

do wycinania pierniczków. Na 
ploterze laserowym wycięto de-
koracyjne choinki do złożenia 
i  ozdobienia dla przedszkola-
ków, a dla seniorów przygoto-
wano do uszycia świąteczne etui 
na okulary. 

- Całość przygotowanych 
pakietów dopełniły przepisy na 
pierniczki i kartki z życzeniami. 
Pomysłów jest wiele i o ich rea-
lizacji będziemy informować na 
bieżąco. A tymczasem życzymy 
wszystkim Wesołych Świąt – 
podkreśla społeczność Zespołu 
Szkół w Strzegomiu.

red

Podziwiajmy Dolny Śląsk

Warsztaty w „Drukosferze”

W naszym mieście tradycyjnie 
upamiętniono ofiary stanu wo-
jennego, osoby pokrzywdzone 
i represjonowane w tym niezbyt 
chlubnym i wstydliwym okresie 
historii Polski. Obchody 39. 
rocznicy wprowadzenia sta-
nu wojennego miały miejsce 
13 grudnia br. 

W  Bazylice Mniejszej 
odbyła się msza św., którą 
odprawili: ks. prałat Marek 
Babuśka i  ks. Krzysztof Pa-
pierz. Uczestniczyły w  niej 
władze samorządowe, radni 
Rady Miejskiej, członko-
wie Związku Strzeleckie-
go Oddział Strzegom oraz 
strzegomska społeczność. Po 
nabożeństwie uczestnicy uro-
czystości udali się pod pomnik 
św. Jana Pawła II – ojca Soli-
darności, gdzie odmówiono 
m.in. modlitwę w  intencji 
naszej Ojczyzny. 

– Jest wśród nas wielu ak-
tywnych działaczy podziemia 
solidarnościowego z  terenu 
gminy Strzegom i  gminy Ja-
worzyna Śl. Jest Solidarność 
Robotnicza i Solidarność Rol-
ników Indywidualnych, są 
osoby internowane, więzione, 

zwolnione z pracy i represjono-
wane. Zawsze mogliśmy liczyć 

na pomoc księży i  strze-
gomskiego kościoła, na 

pomoc sióstr z  zakonu 
św. Elżbiety i wielu in-
nych osób. Dziękujemy 
za tę patriotyczną posta-
wę. Chwała bohaterom! 
– mówił pod pomni-
kiem Ryszard Rossa, 
działacz Solidarności, 

były burmistrz Strze-
gomia. Ostatnim akcen-

tem było złożenie wiązanek 
kwiatów u stóp papieża Polaka.

TW

Niechlubna rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Organizatorem uroczystości byli: burmistrz Strzegomia oraz działacze Solidarności – Ryszard Rossa i Marian Wojciów Okiem monitoringu

Przed nami ostatnia w tym roku ka-
lendarzowym sesja Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu, która odbędzie się  
22 grudnia br. – początek o  godz. 
13.00. Obrady odbywać się bę-
dą zdalnie, przy użyciu programu 
eSesja. Głównym punktem będzie 
uchwalenie budżetu na 2021 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr XX/20 oraz 

XXI/20 z  Sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał:

a) w  sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2020 – 2030,

b) w sprawie zmian budżetu gminy 
Strzegom na rok 2020,

c) w sprawie ustalenia wykazu wy-
datków budżetowych, które nie 
wygasają z upływem 2020 roku,

d) w  sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w  obrębie  
3 miasta Strzegom,

e) w  sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie 5 miasta 
Strzegom,

f) w sprawie uchwalenia „Wielolet-
niego Planu Rozwoju i Moderni-
zacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych spółki 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
w Strzegomiu na lata 2021 – 2023”,

g) w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic Aglomeracji Strzegom,

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na 
dyrektorów gminnych placówek 
oświatowych w Strzegomiu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przy-
jęcia wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy Strzegom na lata 
2021-2031.

8. Projekt budżetu gminy Strzegom 
na 2021 rok:
a) odczytanie projektu uchwały 

w sprawie budżetu gminy Strze-
gom na 2021 rok,

b) odczytanie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o projek-
cie uchwały w sprawie budżetu 
gminy Strzegom na rok 2021,

c) odczytanie opinii Komisji Bu-
dżetu, Finansów, Planowania 
i  Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej przez prze-
wodniczącego komisji,

d) odczytanie stanowiska bur-
mistrza Strzegomia do opi-
nii i  wniosków Komisji Bu-
dżetu, Finansów, Planowania 
i  Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej,

e) dyskusja nad projektem uchwały 
budżetowej,

f ) podjęcie uchwały w  sprawie 
budżetu gminy Strzegom na 
2021 rok.

9. Zapytania, oświadczenia, interpe-
lacje, wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.
Ze względu na trwający stan epidemii 
na terenie kraju oraz w związku z ko-
niecznością zapewnienia wszelkich 
środków ostrożności, obrady Sesji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą 
się zdalnie oraz bez udziału publicz-
ności. Obrady będą transmitowane na 
żywo na stronie internetowej:
http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998.

Zapowiedź sesji budżetowej
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Celem, jaki przyświecał od sa-
mego początku jego istnienia było 
przede wszystkim: zapewnienie 
aktywności, wsparcia oraz pomocy 
adekwatnej do potrzeb i możliwo-
ści seniorów wynikających z  ich 
wieku i stanu zdrowia. Każdego 
dnia kadra pracująca w  DDP 
„Senior-Wigor” w Strzegomiu 
dba oto, aby seniorom umożliwić 
korzystanie z oferty aktywizu-
jącej, edukacyjnej, kulturalnej 
i  aktywności ruchowej i  kine-
zyterapii. Ważnym elementem 
scalającym seniorów jest integracja 
społeczna.

Zajęcia  odbywające s ię 
w  Dziennym Domu Pobytu 
„Senior-Wigor” cały czas ewa-
luują, dostosowywane są do 

umiejętności i  zainteresowań 
seniorów. Każdego dnia kadra 
stara się wprowadzać nowatorskie 
zajęcia arteterapeutyczne.

Kim są i jacy są nasi seniorzy? 
- To mieszkańcy naszej gminy, są 
ciepli, życzliwi i odważni. Bardzo 
często samotni – mówi kierownik 
placówki Anna Jarosińska. - Nasi 
seniorzy to osoby, które chcą po-
szerzać swoją wiedzę i mają dużą 
potrzebę bycia jeszcze bardziej 
potrzebnymi. Angażują się we 
wszystkie zajęcia, jakie są u nas 
„serwowane”. Są otwarci i chętni 
na to, co nowe. Można powiedzieć, 
że korzystają z życia w pełni i dają 
mnóstwo od siebie. Teoretycznie 
tworzą grupę +60, ale tak napraw-
dę zdecydowana większość to 

średnia+85 – podkreśla Anna Ja-
rosińska. - Pierwsze dni w naszym 
domu to budowanie poczucia 
bezpieczeństwa, miłej atmosfery 
i poznanie drugiej osoby. A kiedy 
już mamy stworzoną atmosferę 
bezpieczeństwa, odkrywamy po-
kłady zasobów naszych seniorów 
– dodaje. 

Niektórzy nie dostrzegają w so-
bie drzemiącego potencjału i tutaj 
pojawia się rola kadry, która ma 
za zadanie wydobyć, odkryć i po-
kazać te niesamowite pokłady. 
Seniorzy nabierają coraz więk-
szej odwagi i pragną poznawać 
to, co nowe i  nieznane. Wiele 
rzeczy robią po raz pierwszy np. 
występują na scenie w roli aktora 
lub muzyka. Seniorzy dali się 
poznać jako grupa kreatywnych 
ludzi m.in. podczas Jarmarków 
Wielkanocnych.

Strzegomska placówka to nie 
tylko wyjazdy, występy i przyjem-
ności, ale przede wszystkim ciężka 
praca seniorów, która pozwala być 

jak najdłużej w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej.

Każdy dzień to priorytet na: 
ruch to sprawność i  życie, ćwi-
czenia na koncentrację i logiczne 
myślenie, warsztaty hafciarsko-
tkackie, warsztaty artystyczne 
i  teatralne, treningi kulinarne, 
usługi prozdrowotne, trening 
umiejętności społecznych i dzia-
łania charytatywne.

- Naszego domu nie omijają 
także sytuacje dramatyczne, 
choroby, zgony. Największym 
podziękowaniem dla kadry 
jest, kiedy nasi seniorzy mó-
wią „Szkoda, że ten weekend 
był taki długi, bardzo tęsknili-
śmy…”, „Tutaj jest cudownie, 
moglibyśmy tak na zawsze tu…” 
i wiele innych cudownych słów. 
Przez okres pięciu lat z  usług 
placówki skorzystały 84 osoby. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczyniają się funkcjonowania 
strzegomskiej placówki – dodaje 
Anna Jarosińska. 

PYTANIA DO BURMISTRZA / INFORMACJE

Burmistrz Zbigniew Suchyta słu-
cha mieszkańców i ich problemów. 
Ceni sobie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył możli-
wość zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

Mieszkaniec Godzieszówka: 
Witam panie burmistrzu, bardzo 
dziękujemy za zrobienie pięknej 
nowej drogi asfaltowej w polach, 
która służy do dojazdu jedynie do 
jednego z zakładów kamieniarskich 
w Godzieszówku. Proszę tylko od-
powiedzieć, kiedy taka sama piękna 
droga zostanie zrobiona z Godzie-
szówka do Strzegomia, bo to co teraz 
jest, to jest jakaś masakra.

Czekałem, czy znajdzie się złośli-
wiec, który będzie niezadowolony. 
Jest! Drogi mieszkańcu, nie żyjesz 
problemami i zagadnieniami wsi 
Godzieszówek, bo wiedziałbyś, że 
droga ta będzie skończona począt-
kiem roku i będzie się kończyć za 
wsią. Wiedziałbyś też, że jej prze-
bieg i decyzja o budowie poprze-
dzone były konsultacjami w czasie 
scalania gruntów. Droga w 100% 
została sfinansowana z pieniędzy 
zewnętrznych, z dotacji celowej na 
finansowanie ochrony, rekultywacji 
i poprawy jakości gruntów rolnych, 

udzielonej przez województwo 
dolnośląskie. Wiedziałbyś też, że 
droga Graby – Godzieszówek to 
droga powiatowa i nic mi do niej. 
I ostatnia sprawa. Chyba dobrze, 
że tiry do zakładu kamieniarskiego 
nie będą jeździły przez wieś. Na 
koniec powinienem użyć tego 
ostatniego słowa z pytania, ale tego 
nie zrobię. Zdrowych i spokojnych 
świąt w gronie rodzinnym. 

Aleksander: Po zlikwidowa-
niu śmietnika przy ul. Różanej 
i ustawieniu dzwonów na szkło 
i makulaturę, niektórzy ludzie nadal 
(chyba z przyzwyczajenia) składają 
w tym miejscu różnego rodzaju 
odpady, czyniąc z tego terenu dzikie 
składowisko odpadów. Wygląda 
to okropnie. Śmieci przy chodniku, 
przy trafostacji, a gdy wieje wiatr 
- także na ulicy i przy prywatnych 
posesjach. Oczywiście wiem, że 
winni za ten bałagan są wyłącznie 
niektórzy mieszkańcy, ale czy gmina 
może coś z tym problemem zrobić? 
Wszak za utrzymanie czystości 
i porządku na terenach należących 
do gminy odpowiada samorząd. 
Pozdrawiam i liczę na rozwiązanie 
tego „śmieciowego” problemu.

Jeszcze w kilku miejscach mamy 
takie sytuacje. Zamontujemy tam 
ponownie naszą mobilną kamerę. 
Teraz jest na ul. Niepodległości 
przy hali sportowej. Kilka dni temu 
pracownik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi przeka-
zał nagrania kilku osób, które wy-
rzucały śmieci w niedozwolonym 
miejscu. Będą kary. 

Malwina: Panie burmistrzu, 
jestem bardzo wdzięczna za 

uruchomienie linii autobusowej 
na trasie Goczałków-Strzegom. 
Bardzo ułatwia to dojazd do pracy 
w godzinach wczesno-południo-
wych. Dziękuję.

Cieszę się bardzo i dziękuję za 
dobre słowo w tym temacie. 

lemanmarcin: Witam, bardzo 
dziękuję jako mieszkaniec Stanowic 
za piękne drogi asfaltowe do grun-
tów rolnych. Mam pytanie, kiedy 
można się spodziewać remontu 
drogi przy ul. Strzegomskiej (koło 
boiska sportowego)? Rok temu były 
już plany i stanęło to w martwym 
punkcie, a  mieszkańcy przyna-
leżnego osiedla domków czekają 
50 lat na drogę z prawdziwego 
zdarzenia.

Staramy się co roku robić drogę 
w innej wsi. Wiem, że nie są to 
wszystkie, ale muszę dokonywać 
wyboru. W pierwszej kolejności 
idą drogi, które mogą być zakwa-
lifikowane do dofinansowania jako 
drogi dojazdowe do gruntów rol-
nych. W 2021 r. są plany remontu 
ulicy w Goczałkowie. Nie potrafię 
dzisiaj obiecać kiedy. 

Mieszkaniec Ruska: Witam. Czy 
jest możliwość zwrócenia uwagi 
firmie, która wykonuje kanalizację 
w  Rusku? Mianowicie chodzi 
o pozostawione błoto na drogach. 
Rozumiem, że budowa kanalizacji 
wymaga poświęceń, ale od samego 
początku prac na drogach znajduje 
się kilkucentymetrowa warstwa 
śliskiego błota. Czy raz pod koniec 
tygodnia mogą drogę oczyścić?

Przesłałem pana pytanie zaraz 
po otrzymaniu do zarządu spółki 
WIK. 14 grudnia ponowiłem temat 

i ma się odbyć rozmowa z szefem 
firmy, która to wykonuje. 

Obserwator: Panie Burmistrzu, 
po raz drugi zadaję pytanie, na 
które nie została opublikowana 
odpowiedź. A dotyczy to ul. Wodnej, 
gdzie przy wjeździe z ul. Szarych 
Szeregów znajduje się mechanik, 
a naprzeciw tego zakładu parking 
z uszkodzonymi pojazdami prze-
znaczonymi do naprawy przez 
ten warsztat. Z  pojazdów tych 
wyciekają płyny eksploatacyjne, 
burzą widok ulicy, stoją zarośnięte 
w  krzakach. Przecież ta ulica 
należy do miasta. Czy nie można 
prawnie tak uregulować, aby te 
pojazdy parkowały na swoim te-
renie? Gdzie ekologia, o której pan 
tak głośno mówi? Chyba, że jedynie 
w kontekście swojego wizerunku. 
Dziękuję z  góry za udzielenie 
odpowiedzi.

Przepraszam, ale mamy prob-
lemy zdrowotne pracowników 
w wydziale, który się tymi spra-
wami zajmuje. Sprawą zajmiemy 
się w nowym roku. 

Krzysztof: Dzień dobry, autobus 
komunikacji miejsko-gminnej 
jedzie ul. Sosnową i ul. Promena-
dy. Jest to teren osiedlowy ozna-
kowany odpowiednim znakiem, 
gdzie pieszy ma pierwszeństwo. 
Jest tam bardzo wąsko, parkuje 
dużo samochodów, chodzi dużo 
ludzi, a zwłaszcza dzieci. W okre-
sie jesienno-zimowym jest szybko 
ciemno, kiedy popada śnieg jest 
tam bardzo ślisko, a jest tam dość 
spora górka i odcinek szczególnie 
śliski wyłożony puzzlami. Moim 

zdaniem przejazd tą trasą auto-
busu jest bardzo niebezpieczny 
i bezsensowny, a już przystanek na 
ul. Promenady to moim zdaniem 
jakiś czarny żart. Cofać wielkim 
autobusem po ciemku na drodze 
spacerowej. Martwię się o moje 
wnuki i wszystkie dzieci z tego rejo-
nu. Dlaczego ktoś zgotował im takie 
niebezpieczeństwo na ich osiedlu? 
Przecież spokojnie autobus może 
przejechać szeroką ul. Kościuszki 
i tam można wyznaczyć sensowny 
przystanek. Bardzo proszę o zmia-
nę trasy, nim wydarzy sie coś złego. 
Pozdrawiam.

Realizowany jest nowy projekt 
organizacji ruchu na terenie miasta 
i gminy Strzegom, w którym te 
tematy będą ujęte, a  także spra-
wy dot. wjazdu śmieciarek na 
niektóre ulice. Testujemy teraz 
trasy także linii zero. Dostaliśmy 
100% środków z  „Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych”, 
w  ramach których zakupimy 
na tę linię mały autobus (na ok.  
20 miejsc) z przystosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych i osób 
z wózkami dziecięcymi. 

Andrzej: Dzień dobry, chciałem 
zapytać dlaczego w Strzegomiu nie 
funkcjonuje basen kryty i lodowi-
sko? W okolicy naszej pięknej miej-
scowości działają baseny i lodowi-
ska, oczywiście muszą przestrzegać 
ograniczeń związanych z Covid. 
Innym się to udaje, a u nas nie da 
się, czy nie chce się? Pozdrawiam 
i życzę zdrowia.

Już wypowiadałem się na ten 
temat. Wiem, że baseny, hale 
działają i wszyscy przygotowują się 
do zawodów, które też fikcyjnie są 

organizowane. W naszej hali też 
ćwiczy malutka grupa judo, która 
przygotowuje się do mistrzostw 
Polski. Przykro mi, że niektórzy 
nie przestrzegają ustalonego prawa 
i traktują go na wielkim luzie. Rano 
dzieci w domu nie kontaktują się 
z rówieśnikami, a po godz. 15.00 
rodzice wiozą je na zajęcia w grach 
i sportach kontaktowych. To jest 
wbrew przepisom, ale też wbrew 
zdrowemu rozsądkowi. Mamy 
unikać kontaktów. Dopóki nie 
zmienią się przepisy, w Strzegomiu 
będzie tak jak jest. 

Henryk: Witam panie burmi-
strzu, proszę o informację czy ktoś, 
a jeżeli tak, to kiedy i w jakich godzi-
nach, sprawuje opiekę i zabezpiecza 
Orlik w Stanowicach? Piszę, bo 
doszły mnie słuchy, że transforma-
tor na Orliku jest nieprawidłowo 
zabezpieczony i młodzież sama 
uruchamia na nim oświetlenie. Jeśli 
wydarzy się nieszczęście, będzie już 
za późno na reakcję. Taki trans-
formator powinien znajdować się 
w skrzynce zabezpieczającej, a nie 
na wolnej przestrzeni, ogrodzony 
tylko siatką. Budowa Orlików była 
na pewno kosztowna, ale zabezpie-
czenie transformatorów powinno 
być dla odbierającego budowę, jak 
i wykonawcy priorytetem. Czekam 
na pana interwencję w tej naglącej 
sprawie.

Dziękuję za tę informację. Ze 
względu na oddanie gazety do dru-
ku, nie jestem w stanie teraz udzie-
lić wiążącej odpowiedzi. Zapew-
niam, że sprawdzimy to dokładnie, 
a o  efektach naszej interwencji 
poinformujemy w  pierwszym 
numerze naszej gazety w 2021 r. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Dzienny Dom Pobytu 
„Senior-Wigor”

„Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” 

na lata 2015–2020”

Nasi seniorzy to osoby, które chcą poszerzać swoją wiedzę i mają dużą potrzebę bycia jeszcze bardziej potrzebnymi

Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu jest do-
stępny dla seniorów z  naszej gminy już od 5 lat. Pod koniec 
grudnia 2015 r. placówka otworzyła swoje podwoje dla 30 osób 
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. To wydarzenie nie mo-
głoby zostać wcielone w życie bez przychylności władz Strze-
gomia i Rady Miejskiej.

5-lecie „Seniora-Wigora”
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Pobiegli „Tropem 
wilczym”
150 osób – co jest dotych-
czasowym rekordem - 
pobiegło w tegorocz-
nym Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”, 
który odbył się w nie-
dzielę, 1 marca br. na 
terenie parku miej-
skiego w  Strzego-
miu. Na mecie na 
startujących czekały 
pamiątkowe medale 
i ciepły posiłek.

„Dirt-park” 
w „rękach” 
młodzieży
1 marca br.  of i -
cjalnie oddano do 
użytku odnowiony 
przez spółkę OSiR 
w Strzegomiu tor ro-
werowy przy ul. Par-
kowej. Atrakcją uro-
czystości były poka-
zy skoków, akrobacji 

i  ewolucji w  wykonaniu pa-
sjonatów skatingu z Wrocła-
wia, Świdnicy, Dzierżonio-

wa ,  Jawora , 

Krzyżowej, Legnicy i  Strze-
gomia. Wykonawcą toru 
była firma BT PROJECT Sp. 
z  o.o. z  Poznania. Koszt 

wykonania dir-
t-parku wyniósł  
ok. 291 tys. zł.

Cyfrowa 
książka
Biblioteka Pu-
bliczna Miasta 
i  Gminy Strze-
gom przystąpi-
ła do projektu 
„Wypożyczalnia 
odtwarzaczy cy-
frowej książki mó-
wionej dla osób 
n i e w i d o m y c h 
i  słabowidzących 
– Edycja 2019” 
rea l i zowanego 
przez Stowarzy-
szenie Pomocy 
Osobom Niepeł-
nosprawnym „La-
rix” im. Henryka 
Ruszczyca. 

Gala mistrzów świata
Do niebywałego wydarzenia 
sportowego doszło 6 marca 

br. w  Strzegomskim Cen-
trum Kultury. W  tym dniu 
władze naszego miasta 

uhonorowały i  nagrodziły 
strzegomskich mistrzów 
świata z  2019 r.: Małgo-
rzatę Ostrowską (siłowanie 
na rękę), Patryka Walczu-
ka (kulturystyka) i  Kacpra 
Rutkę (taniec towarzyski). 
Pomysłodawczyn ią  ga l i 
była wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w  Strzego-
miu – Monika Kozłowska. 
Zorganizowali ją burmistrz 
Strzegomia i Strzegomskie 
Centrum Kultury.

Koronawirus
W  marcu  j eden  temat 
zdominował nasze życie, 
rozmowy i  zachowania. 
Pojawiło się zagrożenie 
związane z pandemią ko-
ronawirusa. W  połowie 
miesiąca władze naszego 
miasta zamknęły praktycz-
nie wszystkie instytucje 
publiczne, w tym placówki 
oświatowe. Zaapelowano 
o ograniczenie kontaktów 
towarzyskich. 

Jaroszów z obiektem na 
miarę XXI wieku

7 lutego br. spełniło się ma-
rzenie wielu pokoleń jaro-

s z o w i a n . 
W tym dniu 
odbyło się 
o f i c j a l ne 
otwarc ie 
Cent rum 
Aktywno-
śc i  i   I n -
t e g r a c j i 
M i e s z -
k a ń c ó w 
W s i  J a -
r o s z ó w 
– nowo-
c z e s -
n e g o 
obiektu 
m i e s z -
c z ą -
c e g o 
świetli-
cę wiej-
s k ą , 
s t r a ż -

n icę ochotn icze j  st raży 
pożarnej oraz Klub Senio-
ra. Koszt budowy wyniósł 
blisko 5 mln zł, z  czego 
do f i nansowan ie  z   Un i i 
E u r o p e j s k i e j  w y n i o s ł o  
ok. 1,2 mln zł.

Niezwykłe wyróżnienie 
1 lutego br., po zakończe-
niu występu „Babskiego 
Kabaretu” w  Strzegom-
skim Centrum Kultury, bur-
mistrz Strzegomia wręczył 
tytuł „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej” wspaniałej 
i legendarnej aktorce Emi-
lii Krakowskiej. 

Odnów i wygraj!
Poznaliśmy rozstrzygnięcia 
9. edycji konkursu „Odnów 
i  wygraj!” za osiągnięcia 
w  dziedzinie upowszech-
niania i ochrony kultury ma-
terialnej gminy Strzegom. 

Wyniki ogłoszono podczas 
spotkania, które odbyło 
się 4 lutego br. 
o godz. 16.00 
w  sali konfe-
rencyjnej Urzę-
du Miejskiego 
w   S t r z e g o -
miu.

Żłobek nr 2 
otwarty!
Kole jny ż ło-
b e k  –  n a  
26 miejsc – 
o d d a n o  d o 
d y s p o z y c j i 
małych miesz-
kańców gmi-
ny Strzegom. 
Placówkę zlo-
ka l i zowano 
w  budynku 
dawnej PSP 
nr 3 na ul . 
Je len iogór -

skiej w Strzegomiu. 14 lute-
go br. zaproszonym gościom 

zaprezentowano piękny, 
ko lo rowy ob iekt ,  k tóry 
z pewnością będzie służył 

kolejnym pokoleniom 
st rzegomian .  Wśród 
zaproszonych był m.in. 
wicewojewoda dolno-
śląski Jarosław Kresa 
(na zdjęciu).

Spotkanie po latach 
Władze samorządowe 
Strzegomia 28 lutego 
br. spotkały się z  żoł-
nierzami zawodowymi 
byłego 14. Strzegom-
sk iego Pułku Radio l i -
niowo-Kablowego. Ini -
c jatorem tego szcze-
gó lnego  wyda rzen ia , 
w którym wzięło udział 
ponad 50 wojskowych, 
był radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Robert 
Chy łek ,  by ł y  żo łn ie rz 
14. SPRLK.

Estakada jak nowa
Zakończył się trwający pra-
wie cztery miesiące re-
mont estakady kolejowej 

p r z e b i e g a j ą c e j  p r z e z 
Strzegom. Strzegomska 
estakada to 745-metro-
wa żelbetowa konstrukcja  

z   4 5  n i -
s z a m i  i   3 
w i a d u k t a -
m i ,  k t ó r a 
łukiem ota-
c z a  s t a r e 
m i a s t o . 
PKP Polskie 
Linie Kole-
j o w e  S . A . 
z a k o ń c z y -
ł y  r emont 
o b i e k t u 
i  przygoto-
wan ie  no -
wego toru. 
Wymien io -
ne zostały 
p o d k ł a d y , 
t ł u c z e ń 
i  szyny. In-
w e s t y c j a 
kosztowała 
ok. 12 mln zł.

Orszak Trzech Króli
Mieszkańcy Strzegomia 
i   Jaroszowa kolejny raz 
uczestniczyl i  w  Orszaku 
Trzech Króli, który odbył 
się tradycyjnie 6 stycznia. 
Tegoroczna edycja orszaku 
zosta ła  zorgan izowana 
pod hasłem „Cuda, cuda 
ogłaszają”.

Otworzyli  
serca i portfele! 
Już po raz 28. odbył się 
f ina ł  Wie lk ie j  Ork iest ry 
Ś w i ą t e c z n e j  P o m o c y . 
W  tym roku kwestującym 
w  Strzegomiu i   w  Jaro-
szowie udało się zebrać 
łączną kwotę 75199,04 zł.  
To bardzo dobry wynik. Pie-
niądze ze zbiórki zostały 
przeznaczone na zapewnie-
nie najwyższych standardów 
diagnostycznych i  leczni-
czych w dziecięcej medycynie 
zabiegowej.

Honorowa 
obywatelka
Pełniąca funkcję 
sołtysa Stanowic 
od 40 lat – Zdzi-
sława Dmytrarz 
została 17. Ho-
norowym Oby-
watelem Strze-
gomia. Uroczy-
sta sesja odbyła 
s ię  w  p iątek , 
17 stycznia br. 
w Urzędzie Miej-
skim w  Strze-
gomiu. Na se-
sji pojawili się, 
oprócz władz 
s a m o r z ą d o -
wych Strzego-
mia i  radnych 
Rady Miejskiej, 
Honorowi Oby-
watele Strze-
gomia, sołtysi, 
rolnicy, przyja-
ciele i znajomi.

Stulatka z Jaroszowa
Stanisława Wojtyra 
–  m i e s z k a n -
k a  J a r o s z o w a 
-  s k o ń c z y ł a 
w   s t y c z n i u  b r. 
1 0 0  l a t !  Z   t e j 
o k a z j i  d o s t o j -
n ą  j u b i l a t k ę 
w   j e j  d o m u  1 6 
styczn ia  br.  od-
w iedz i l i  gośc ie : 
burmistrz Strze-
g o m i a  –  Z b i -
g n i e w  S u c h y t a , 
zastępca burmi -
strza – Wiesław 
Witkowsk i ,  rad -
n a  z   J a r o s z o w a 
– Krystyna Lewic-
ka oraz k ierownik 
USC – Aneta Za-
skórska . Pani Sta-
nisława wychowa-
ła 5 dzieci ,  docze-
kała się 9 wnuków  
i  10 prawnuków.

PODSUMOWANIE ROKU 2020

P O D S U M O W A N I E

LUTY

MARZEC

STYCZEŃ
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Skromne uroczystości
Nie tak sobie wyobraża-
liśmy celebrowanie tego-
rocznego święta Konstytu-
cji 3 Maja w Strzegomiu. 
Obchody miały charakter 
symboliczny, oczywiście 
ze względu na pande-
mię koronawirusa. Nie 
było m.in. ceremoniału 
wojskowego. Pierwszym 
punktem było złożenie 
kw ia tó w  i   z apa l en i e 
zniczy pod Pomnikiem 
1000-lecia Państwa Pol-
skie-go i  1050. rocznicy 
Chrztu Polski. Następnie 
bp Adam Bałabuch od-
prawił okolicznościową 
mszę św. 

Plac zabaw i siłownia
Na terenie Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji w  Strzegomiu 
powstał najnowocześniej-
szy plac zabaw w naszym 

mieście. Obok niego wy-
budowano profes jona l -
ną siłownię zewnętrzną. 
Koszt budowy placu wyniósł  

550 tys. zł. Siłownia zosta-
ła wyposażona w  dziesięć 
urządzeń, z  których mogą 
korzystać dorośli i dzieci.

Modlęcin 
z kanalizacją 
sanitarną
15 maja br. zo-
stała odebrana 
i  przekazana do 
użytku inwesty-
cja pn. „Budowa 
kanalizacji sani-
tarne j  we wsi 
Modlęcin, gmi-
na Strzegom”, 
d z i ę k i  c z e m u 
już osiemnasta 
(z  dwudziestu 
d w ó c h )  w i o -
ska  w  nasze j 
gminie została 
w y p o s a ż o n a 
w  kanal izac ję 
sanitarną.

Strzegomianie 
pamiętali
18 maja w  ca-
ł e j  P o l s c e , 
w  tym oczywi-
śc ie w  gminie 
Strzegom, ob-
chodzono 100. 
roczn icę  u ro -
dzin św. Jana 
Pawła II. Miało 
się odbyć wie-
le uroczystości 
upamiętnia ją-
cych to wielkie 
w y d a r z e n i e , 
jednak z powo-
du zagrożenia 
epidemiczne-
go większość 
z  tych wyda-
rzeń zosta ła 
anulowana lub 
przeniosła się 
do przestrzeni 
online.

Wielkie 
zmiany 
w Modlęcinie 
R o z p o c z ę -
ł y  s i ę  p race 
z w i ą z a n e 
z wykonaniem 
elewacji świe-
tlicy wiejskiej 
w  Modlęcinie 
i   z a g o s p o -
d a r o w a n i e m 
terenu wokół 
b u d y n k u .  To 
d o p e ł n i e n i e 
w c z e ś n i e j -
szych prac wy-
konanych we-
wnąt rz  św ie -
tlicy. Koszt ro-
bót wyniósł ok.  
2 6 0  t y s .  z ł . 
Środki  pocho-
dziły w  całości 
z  budżetu gmi-
ny Strzegom.

Rubinowa rocznica 
sołtys Stanowic
10 czerwca 2020 r. minęło 
dokładnie 40 lat sprawo-
wania funkcji sołty-
sa przez Zdzisławę 
Dmytrarz. To abso-
lutny rekord! Ukoro-
nowaniem jej dotych-
czasowej społecznej 
pracy było otrzyma-
nie w tym roku tytułu 
„Honorowy Obywatel 
Strzegomia”.  Zdzi -
sława Dmytrarz od  
20 lat śpiewa w chó-
r z e  p a r a f i a l n y m . 
W  wolnych chwilach 
dzierga na drutach, 
s z y d e ł k u j e ,  p i s z e 
wiersze – nie ma cza-
su na nudę!

Tak się  
zmienia Wieśnica
Najmłodsi mieszkańcy 
Wieśnicy doczekali się 
pięknego i  kolorowe-
go placu zabaw. To 

wspaniały prezent z  okazji 
„Dnia Dziecka”. – Byliśmy 
ostatnią wsią w naszej gminie, 
która nie miała placu zabaw 

– podkreślał Marek Czyczer-
ski, sołtys Wieśnicy. Zago-
spodarowanie działki świetnie 
komponuje się ze ścieżką 

r o w e r o w ą  n a 
trasie Strzegom-
Wieśnica. 

Burmistrz 
z absolutorium
Podczas  ses j i 
Rady Mie jsk ie j 
w  Strzegomiu, 
k t ó r a  o d b y ł a 
się 17 czerwca 
br. w  sal i  kon-
ferencyjnej UM 
w  St rzegomiu 
r a d n i  u d z i e l i -
l i  bu rm is t r zo -
wi Strzegomia 
a b s o l u t o r i u m 
z  tytułu wyko-
nania budżetu 
za 2019 rok (20 
g ł o s ó w  „ z a ” ,  
1 głos „wstrzy-
mu jący” )  o raz 
podjęli uchwałę 

ws. udzielenia włodarzowi 
gminy wotum zaufania za 
realizację zadań 
o k r e ś l o n y c h 
w   „ R a p o r c i e 
o  stanie gminy 
za 2019 rok”  
(20 głosów „za”,  
1 głos „wstrzy-
mujący”).

Bolesna 
strata! 
Cała społecz-
n o ś ć  Z i e m i 
Strzegomskiej 
z   n i e d o w i e -
rzaniem przyję-
ła wiadomość 
o  śmierci Ś.P. 
ks .  kanon ika 
M a r k a  Ż m u -
dy , pierwsze-
go proboszcza 
P a r a f i i  p w . 
Najświętsze-
go Zbawiciela 
Świata i Mat-
k i  B o s k i e j 

Szkaplerznej z  Góry Kar-
mel  w  Strzegomiu oraz 
Honorowego Obywatela 

St rzegomia .  N iezwyk le 
szanowany i  lubiany ka-
p ł a n  z m a r ł  w e  w t o r e k 

3 0  c z e r w c a  b r. 
w wieku 60 lat. 

Nagrody dla 
najlepszych 
15 najlepszych ucz-
niów z  placówek 
oświatowych gmi-
ny Strzegom zosta-
ło nagrodzonych za 
bardzo dobre wy-
niki w nauce i wzo-
rowe zachowanie 
w  roku szkolnym 
2019/2020. Wła-
dze miasta pogratu-
lowały wspaniałych 
osiągnięć w  nauce 
– zwłaszcza w  tak 
t rudnym okres i e 
z d o m i n o w a n y m 
przez pandemię ko-
ronawirusa – i  ży-
czyły kolejnych suk-
cesów na nowym 
etapie życia.

10 lat  
po wielkiej tragedii

W Wielki Piątek tj. 10 kwiet-
nia br. minęło 10 lat od 
katastrofy smoleńsk ie j , 
w  której zginęło 96 osób. 
B u r m i s t r z  S t r z e g o m i a 
i   p rzewodn iczący  Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu – 
w  imieniu mieszkańców 
Ziemi Strzegomskiej - zło-
żyli hołd wszystkim ofiarom 
i zapewnili o swojej pamię-
ci .  Symbol icznie zapal i l i 
96 zniczy pod Pomnikiem 
1000-lecia Państwa Pol-
sk iego i   1050. rocznicy 
Chrztu Polski.

Gmina wsparła  
służbę zdrowia
Gmina Strzegom, w związ-
ku z  zaistniałą sytuacją 
spowodowaną pandemią 
koronawirusa, wsparła fi-
nansowo placówki s łuż-
b y  z d r o w i a  w   Ś w i d n i -
cy i   Wałbrzychu.  Kwota 
30 tys. zł została przeka-
zana szpitalowi zakaźnemu 

w  Wa łb r zychu ,  zaś  po 
10 tys. zł otrzymały: szpi-
tal Latawiec w  Świdnicy 
oraz Pogotowie Ratunkowe 
w Świdnicy.

Nowy 
ordynariusz 
diecezji 
Nowym biskupem 
diecezji świdnic-
kiej został bp Ma-
rek Mendyk, do-
tychczasowy bi-
skup pomocniczy 
diecezji legnickiej. 
Zastąpił na tym 
stanowisku bpa 
Ignacego Deca , 
który przeszedł 
n a  e m e r y t u r ę . 
Zawołaniem no-
wego gospoda-
rza naszej diecezji 
są słowa: In Ver-
bo Tuo, Domine 
(Na Twoje Słowo, 
Panie).

Remont  
dużego podwórka
W  kwietniu dobiegł końca 
III etap remontu podwórka 

po łożonego w  centrum 
Strzegomia między ulica-
mi: Boh. Getta, Świdnicką, 
Krótką, Ogrodową a  Ryn-

kiem. Koszt inwestycji 
(III etap) to 595 tys. zł. 
W obrębie podwórka po-
jawił się m.in. nowy plac 
zabaw z  ogrodzeniem, 
mała architektura i  lam-
py oświetleniowe. 

Pomoc dla 
przedsiębiorców 
Najważniejszą informa-
cją z sesji Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu, która 
odbyła się w  systemie 
zdalnym 29 kwietnia 
br., było przyjęcie pa-
kietu trzech uchwał, 
dzięki którym nasi lo-
kaln i  przedsiębiorcy 
mogli ubiegać się o po-
moc w  tak trudnym 
i  nieprzewidywalnym 
okresie, jakim jest czas 
pandemii koronawirusa.

PODSUMOWANIE ROKU 2020
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Komunikacja gminna 
Od 1 września br. na tere-
nie gminy Strzegom urucho-
miono komunikację 
gminną przeznaczo-
ną do świadczenia 
u s ł u g  p r z e w o z u 
osób oraz ich bagażu 
podręcznego. Kur-
sy odbywają się na 
sieci autobusowych 
linii komunikacyjnych 
o  charakterze uży-
teczności publicznej 
w ramach publiczne-
go transportu zbioro-
wego. Szczegółowe 
informacje na temat 
przewozów zamiesz-
czone są na stronie 
www.strzegom.pl.

Nawałnica dała się 
we znaki
Gwałtowna nawał-
n ica,  która miała 
miejsce 5 września 
br., wyrządziła wie-
le szkód w  gminie 

Strzegom. Szczególnie ucier-
piały Stanowice, Modlęcin 
i  Olszany. Żywioł pozrywał 

całkowicie lub częściowo 
dachy, powalił i  połamał 
drzewa oraz słupy energe-

tyczne. Wiele 
gospodarstw 
pozbawionych 
zostało prądu.

Inwestycja 
na medal
F l a g o w a 
strzegomska 
inwestycja tj. 
„Budynek de-
monstracyjny 
o   z n a c z n i e 
podwyższo -
n y c h  p a r a -
metrach cha-
rakterystyk i 
energetycznej 
– przedszkole 
z  oddziałem 
ż ł o b k o w y m 
w   S t r z e g o -
m i u  p r z y  
ul. Kościuszki 51 
znalazła s ię 
w   g r o n i e 

laureatów bardzo prestiżowe-
go konkursu organizowanego 
od 30 lat przez Polski Zwią-
zek Inżynierów i  Techników  
Budownictwa pn. „BUDOWA 
ROKU 2019”. Rozstrzygnię-
cia zapadły podczas gali 
w Warszawie w dniu 3 wrze-
śnia br.

„Kamienna rzeźba”
Ok. 60 zawodników i  za-
wodniczek wystąpiło w  10. 
edycji zawodów w  kultury-
styce i  fitness „Kamienna 
Rzeźba 2020”, które odbyły 
się w  niedzielę, 6 września 
br. w  hali sportowej OSiR 
w  Strzegomiu. Kulturyści 
wystąpili w  12 oficjalnych 
kategoriach.

Wielki sukces Strzegomia
Strzegomska inwestycja 
„Przebudowa i zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej 
na terenie Grabiny i Starego 
Miasta w  Strzegomiu wraz 
z  renowacją zabytkowych 

murów obronnych” zwy-
ciężyła w  bardzo prestiżo-
wym Ogólnopolskim Kon-
kursie „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w.” (edy-
cja XXIV 2019) w  kategorii 

„Rewitalizacja obszarów 
w  przestrzeni urbanistycz-
nej”. Wyniki ogłoszono pod-
czas gali, która odbyła się 
23 września br. w  Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Baseny 
pękały w szwach 
Sierpień sprzyjał wodnym 
kąpielom i  błogiemu relak-
sowi na terenie strzegom-
skich basenów odkrytych. 
Temperatury  powietrza 
oscylowały w  granicach  
30 stopni Celsjusza, opa-
dów deszczu prawie nie 
było wcale – nic więc dziw-
nego, że chętnych do sko-
rzystania z oferty Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu było sporo.

Odnowiono studnie
Na cmentarzach przy ul. 
Św idn i ck i e j  i   O l szowe j 
w  Strzegomiu odnowiono 
cztery studnie. Ich moderni-
zacja to nie tylko poprawa 
estetyki i  funkcjonalności, 
ale też zwiększenie bez-
pieczeństwa użytkowni-
ków. Wykonawcami prac 

– na zlecenie gminy Strze-
gom – byli: Zakład Usług 
K o m u n a l n y c h 
w Strzegomiu Sp. 
z  o.o., Przedsię-
biorstwo Wielo-
branżowe Hajduk 
Kazimierz Hajduk 
oraz RSW Ślusar-
stwo Żółkiewka.

Udane 
zakończenie 
wakacji
Ostatn i  week -
end sierpnia br. 
upłynął w gminie 
Strzegom pod 
z n a k i e m  w i e -
lu uroczystości 
i  imprez. Każdy 
mógł znaleźć coś 
dla siebie. Pogo-
da nieco pokrzy-
ż o w a ł a  p l a n y  
organizatorom, 

ale większość wydarzeń 
udało się zrealizować m.in.: 

festiwal muzyki klasycznej 
pn. „Strzegom A Cappella”, 

dożynk i  gminne, 
przejazdy zabyt-
kowych pociągów, 
czy też zwiedzanie 
odnowionej bastei. 

Lotto Strzegom 
Horse Trials
Yoshiaki Oiwa na 
12- letn ie j  k laczy 
Tu l l yoran  Cru ise 
JRA wygrał klasę 
CCI4*-L, najwyższy 
poziomem trudno-
śc i  konkurs  roz -
grywany podczas 
zawodów LOTTO 
St r zegom Horse 
Tr i a l s  w   W K K W. 
W  Pucha rze  Na -
rodów zwyc ięży -
l i  bezdyskusyjn ie 
Niemcy. Polacy za-
jęli trzecie miejsce!

Centrum Sztuk 
wizualnych w Modlęcinie
Pod koniec sierp-
nia w  Modlęcinie 
o d b y ł a  s i ę 
o f i c j a l n a 
prezentacja 
G m i n n e g o 
C e n t r u m 
S z t u k  W i -
z u a l n y c h 
w  Modlęci-
n ie  po za -
kończonym 
w ł a ś n i e 
I I  e t a p i e 
r e m o n t u 
ś w i e t l i c y 
w i e j s k i e j 
i   t e r e n u 
wokół  bu-
dynku. Uro-
c z y s t o ś ć 
u ś w i e t n i ł 
Z F  „ O l -
szaniacy”. 

Koszt I I  etapu remontu 
wyniósł ok. 260 tys. zł – ca-
łość została wydatkowana 
z budżetu gminy Strzegom.

Mieszkania 
pod wynajem
Włodarze Strzego-
mia i  Świdnicy pod-
pisali l ist intencyj-
ny wyrażający wolę 
współpracy w  za -
kresie wielorodzin-
nego budownictwa 
mieszkaniowego na 
terenie gminy - To 
wielka szansa dla 
nas na rozwinięcie 
budownictwa pod 
wynajem. Potrzeby 
są bardzo duże - po-
wiedział  Zbigniew 
Suchyta.

„Granitowa 
obwodnica” 
G m i n a  S t r z e g o m 
u d z i e l i ł a  p o m o c y 
f i nansowe j  wo je -
wództwu dolnoślą-
sk iemu w  kwoc ie  
1,5 mln zł na opraco-
wanie dokumentacji 

projektowej oraz decyzji 
środowiskowej dla zadania 

„Granitowa obwodnica – 
wyprowadzenie transpor-

tu górniczego 
z miejscowości 
na terenie gmi-
ny Strzegom, 
D o b r o m i e r z 
i   Mściwojów” 
w obrębie gmi-
ny Strzegom. 
Województwo 
z e  s w o j e g o 
budżetu także 
wyda 1,5 mln 
zł na to zada-
nie. To będzie 
jedna z najważ-
niejszych inwe-
stycji, jaka bę-
dzie realizowa-
na na terenie 
naszej gminy.

10. rocznica 
śmierci
W tym roku mi-
nęło 10 lat od 
śmierci księdza 

prałata Stanisława Siwca, 
dziekana i proboszcza para-
fii p.w. Św. Aposto-
łów Piotra i  Pawła, 
kustosza Bazy l i k i 
Mniejszej, Honoro-
w e g o  O b y w a t e l a 
Strzegomia. Ksiądz 
prałat był wyjątko-
wą postac ią  oraz 
wielkim autorytetem 
dla wie lu pokoleń 
strzegomian.

Zabytkowy pociąg 
w Strzegomiu 
„Gran i towe Serce 
Polski” oraz „Piotr 
i Paweł” – tak nazy-
wały się specjalne, 
zabytkowe pociągi, 
które 19 lipca br. po-
jawiły się na torach 
w Strzegomiu. Skła-
dały się z lokomoty-
wy parowej TKt48-18  
z   1951 roku oraz 
t r z e c h  w a g o n ó w 

osobowych z  lat 20-tych 
XX wieku. 

Promowali Strzegom 
w Mrągowie

D r u g i  r o k 
z   r z ę d u 
s t r z e g o m -
s k i  z e s p ó ł 
m u z y c z n y 
„ Ś l a d ”  z a -
grał w  „Pik-
n i ku  Coun-
t ry  i   Fo l k ” 
w Mrągowie. 
Jak informo-
wał członek 
grupy – Ra-
f a ł  O r y ń -
czak, mimo 
s z e r e g u  
ograniczeń 
i  obostrzeń 
z   p o w o d u 
p a n d e m i i 
koronawiru-
sa,  na Ma-
zury przyje-
chało mnó-
stwo fanów 
i turystów.

P O D S U M O W A N I E

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

LIPIEC

Fot. Sebastian Tyniecki
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Ruszyły prace  
w Forcie Gaj
Lubiany Fort Gaj od wie-
lu lat czeka na całkowitą 
przebudowę. W  ciągu 
kolejnych miesięcy od-
nowione zostaną mury 
okalające i wybudowana 
zostanie kanal izac ja. 
Wykonawcą przedsię-
wzięcia jest konsorcjum 
firm: Budraf Sp. z  o.o. 
z Wałbrzycha (lider) oraz 
PPUH „Drog-Ziem” ze 
S tanow i c  ( pa r tne r ) . 
K o s z t  r e w i t a l i z a c j i 
I etapu wyniesie blisko  
4,5 mln zł. Termin reali-
zacji to koniec września 
2021 r.

Narodowe Święto 
Niepodległości
Tegoroczne obchody 
Narodowego Święta 
N iepod leg łośc i  by ły 

sk romnie jsze ,  a le  rów-
n ie  mocno  wybrzm ia ł y 

w świadomości naszych ro-
daków. Strzegomskie uroczy-
stości rozpoczęły się od złoże-

nia kwiatów, 
w i ą z a n e k 
i  zniczy pod 
pomnikiem Ig-
nacego Jana 
Paderewskie-
go w  pobliżu 
S t r z e g o m -
sk iego Cen-
trum Kultury. 
Wśród gości 
był m.in. wice-
minister klima-
tu i  środowi-
ska – Ireneusz 
Zyska i  nowy 
biskup świdni-
cki ks. bp Ma-
rek Mendyk , 
który odprawił 
mszę św. w in-
tencj i  naszej 
Ojczyzny. 

Zmiany w WTZ
W  połowie l istopada br. 
rozpoczął się remont 
Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Strzegomiu. 
Już w marcu przyszłe-
go roku podopieczni 
WTZ-u będą się cieszyć 
ze zmian i  kolejnych 
udogodnień. Pomiesz-
czenia przejęte od Ze-
społu Szkół Specjal-
nych stanowić będą 
nową świetlicę, skąd 
będzie wyjście na war-
sztatowy ogródek. 

Prace w Jaroszowie 
na finiszu
Dobiegła końca prze-
budowa przestrzeni 
publicznej w  centrum 
Jaroszowa. Inwestycja 
miała na celu nadanie 
nowych funkcji spo-
łecznych, kulturalnych 

i  rekreacyjnych. Wykonawcą 
prac była firma Granit Dariusz 

Pylak Sp. z o.o. ze Strzegomia. 
Koszt robót wyniósł ponad 
860 tys. zł. Był to kluczowy 

projekt rewitaliza-
cyjny we wsi.

Nowoczesna 
pracownia 
w Stanowicach
Publiczna Szko-
ła Podstawowa 
w  Stanowicach 
może pochwalić 
się nowoczesną 
terminalową pra-
cownią informa-
tyczną. Składa się 
ona z  12 stano-
wisk dla uczniów 
i  jednego dla na-
uczyciela. Każdy 
uczeń ma monitor, 
klawiaturę i mysz-
kę, ale jest jeden 
wspólny komputer 
główny.

Wsie z ważnymi drogami 
1 grudnia br. gminę Strzegom 
odwiedzi ł  wice-
marszałek woje-
wództwa dolnoślą-
skiego – Grzegorz 
Macko. Wizyta nie 
była przypadkowa, 
ponieważ wizyto-
wał dwie ważne 
drogi dojazdowe 
do pól: w  Godzie-
szówku i  Stano-
wicach. Dzięki tym 
inwestycjom życie 
mieszkańców bę-
dzie łatwiejsze.

Minister 
Dworczyk 
z wizytą
S z e f  K a n c e l a -
rii Prezesa Rady 
Ministrów Michał 
Dworczyk 4 grud-
nia br. odwiedził 
Strzegom. Celem 
jego wizyty w  na-
s z y m  m i e ś c i e 

był m.in. oficjalny odbiór 
ul. Olszowej i  spotkanie 

z  przedstawicielami branży 
kamieniarskiej.

Remont 
wiaty
Na stacji ko-
lejowej Strze-
gom Główny, 
na peronie nr 
2, trwają ak-
tualnie prace 
remontowe 
z w i ą z a n e 
z  odrestau-
r o w a n i e m 
drewn iane j 
wiaty. Kon-
s t r u k c j a 
t a  z o s t a ł a 
c a ł k o w i c i e 
r o z e b r a n a 
i  będzie od-
t w o r z o n a 
w  p ierwot-
nej postaci. 
Koszt reno-
wacji wiaty 
wynosi  ok . 
400 tys. zł. 

5-lecie 
„Seniora 
Wigora”
Dzienny Dom 
Pobytu „Se-
n i o r - W i g o r ” 
w Strzegomiu 
w   g r u d n i u 
br. obchodzi 
5-lecie swojej 
działalności. 
Pod kon iec 
grudnia 2015 
r. placówka ot-
worzyła swoje 
podwoje dla 
30 osób nie-
a k t y w n y c h 
z a w o d o w o 
w wieku 60+. 
To wydarze-
nie nie mo-
głoby zostać 
w c i e l o n e 
w  życie bez 
przychylności 
władz Strze-
gomia i Rady 
Miejskiej.

Jak grali nasi 
piłkarze?
Koniec roku to czas 
na pewne podsu-
mowania. Seniorzy 
AKS-u  Strzegom 
zajmują 3. miejsce 
na półmetku rozgry-
wek w  IV lidze dol-
nośląskiej (wschód) 
w sezonie 2020/21, 
rezerwy z kolei pro-
wadzą w  klasie B 
(grupa Wałbrzych I). 
Herbapol Stanowice 
jest trzeci w  klasie 
A  (grupa Wałbrzych 
I), Sokół Kostrza 
plasuje się na 7. 
miejscu w  klasie B 
(grupa Wałbrzych I), 
zaś Unia Jaroszów 
jest na 13. miejscu 
(grupa Wałbrzych I). 
Ostatni z  naszych 
klubów – Huragan 
Olszany zajmuje 10. 
pozycję w  klasie B 
(grupa Jelenia Góra I). 

Woda postraszyła
Długotrwały opad desz-
czu w  dniach 13-14 paź-
dziernika br. napę-
dzi ł  sporo strachu  
mieszkańcom Modlę-
cina. Po wielogodzin-
nych opadach stan 
wody w Potoku Szy-
manowskim znacznie 
się podniósł i   było 
ryzyko zalania oko-
l i cznych domostw. 
Na szczęście wkrótce 
niebezpieczna sytua-
cja uległa poprawie.

Brama jak nowa! 
Po wielu latach starań 
udało się w końcu wy-
remontować – będą-
cą w  ruinie – „Bramę 
wjazdową II”, znajdu-
jącą się na ul. Strze-
gomskiej w  Stanowi-
cach. Obiekt – miej-
my nadzieję – będzie 
przyciągał  turystów 

i  pasjonatów historii nie 
tylko z  Dolnego Śląska. 
Całkowite koszty renowacji 

bramy w Stanowicach wy-
niosły ok. 170 tys. zł.

„Gwiazdy 
Biznesu”
9 października 
w Teatrze Miej-
skim w  Świdni-
cy odbyła s ię 
uroczysta gala 
Dolnośląskiego 
Plebiscytu Go-
spoda r czego 
„Gwiazdy Biz-
nesu”. Wśród 
laureatów zna-
lazła się gmi-
na Strzegom. 
Nagrodę ode-
brali Zbigniew 
Suchyta, bur-
mistrz Strze-
g o m i a  o r a z 
Tomasz Mar-
c z a k ,  p r z e -
w o d n i c z ą c y 
Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

Poświęcili 
kapliczkę
W  Goczałko-
wie Górnym 
bp pomocni-
czy d iecezj i 
ś w i d n i c k i e j 
A d a m  B a -
ł a b u c h  p o -
święcił pięk-
ną kapl iczkę 
z figurą Matki 
Bożej. Pomy-
słodawczynią 
była Magdale-
na Burzyńska 
i   je j  partner 
Jan Jawilak . 
F i g u r ę  M B 
wyrzeźbi ł  lo-
kalny artysta 
rzeźbiarz Jerzy 
Z y s k .  Te r e n 
pod  kap l i cz -
kę bezpłatnie 
u d o s t ę p n i l i 
państwo Tere-
sa i Władysław 

Jawilakowie.
Ciąg pieszo-
-rowerowy 
kontynuowany 
Rozpoczęły się 
roboty budow-
lane dla zada-
nia pn. „Prze-
budowa drogi 
wojewódzkie j  
nr 374 w  za-
kresie budowy 
ciągu pieszo-ro-
werowego na 
odcinku Strze-
gom – Wieśni-
ca – etap II”, 
s t a n o w i ą c e 
k o n t y n u a c j ę 
uprzednio wy-
konanego od-
cinka ciągu pie-
szo - rowero -
wego w Strze-
g o m i u  o r a z 
w Wieśnicy.

R O K U  2 0 2 0
PAŹDZIERNIK
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Działka rolna w Kostrzy

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 
z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nierucho-
mości rolnej stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 29, AM – 1, Obr. 
Kostrza położona w Kostrzy, gmina 
Strzegom powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów wynosi 2,4198 ha
klasa gruntu RIIIa – 1,2526 ha
klasa gruntu RIIIb – 0,0584 ha
klasa gruntu RIVa – 1,0018 ha
klasa gruntu RV – 0,1070 ha
Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 
26.11.2020 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
uchwalonego Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: Go-
czałków, Goczałków Górny, Rogoź-
nica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiew-
ka, Kostrza, Żelazów przedmioto-
wa nieruchomość oznaczona jest 
w części symbolem 1R 32 – upra-
wy rolne (98,98 %) w części 1 ZL 20 
lasy (1,02%).

1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1655). Warunki 
przetargowe mogą być spełnione tyl-
ko przez ograniczoną liczbę osób, tj. 
osób, które są podmiotami uprawnio-
nymi do nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 2a ust.  
1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić do 
przetargu i zdecydują się na złoże-
nie pisemnego oświadczenia, o któ-
rym mowa w punkcie 3 (oświadcze-
nie dotyczące uczestnictwa w przetar-
gu) zobowiązują się do załączenia do 
zgłoszenia uczestnictwa niżej wymie-
nionych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobi-
ste prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolnego po-
łożonego na terenie gminy Strzegom 
– dowodem jest pisemne oświad-
czenie prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej  
5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest właś-
cicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzier-
żawcą nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha. W oświad-
czeniu tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia nie-
ruchomości rolnych, których oferent 
jest właścicielem (współwłaścicielem 

w części ułamkowej – należy po-
dać powierzchnię proporcjonalną do 
udziału w nieruchomości rolnej; współ-
właścicielem w przypadku współwłas-
ności łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości rolnych 
stanowiących przedmiot współwłas-
ności), użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym posiada-
czem. Oświadczenie powinno być po-
świadczone przez Burmistrza lub oso-
bę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje rolnicze oferenta zgodnie z treś-
cią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 
7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) 
w związku z treścią § 6 i § 7 Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. 
zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych 
posiadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami prze-
targu i nie wnosi z tego tytułu żad-
nych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu

Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym w dniu 
21.01.2021 r. – dz. nr 29, AM- 1, Obr. 
Kostrza” należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 14.01.2021 r. do godz. 14.00 
w Wydziale Obsługi Interesantów po-
kój nr 15, parter; Rynek 38, 58-150 
Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i do-
kumentami, o których mowa w punk-
cie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję Prze-
targową zgłoszeń i pozostałych doku-
mentów zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 15.01.2021 r. 
w siedzibie tut. urzędu, 58-150 Strze-
gom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości wy-
nosi 97.600,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług transak-
cja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pienią-
dzu, w wysokości 9.760,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić najpóźniej do dnia 18.01.2021 r. 

na konto GMINA STRZEGOM – San-
tander Bank Polska S.A. O/Strzegom, 
nr rachunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty nale-
ży wpisać: „wadium – dz. nr 29, AM-1, 
Obr. Kostrza”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia nieru-
chomości w momencie podpisania ak-
tu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały przetar-
gu wadium zostanie zwrócone w cią-
gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwoła-
nia, zamknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia wynikiem 
negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gminy 
Strzegom w razie uchylenia się uczest-
nika przetargu, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy sprzedaży w ter-
minie podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia 
przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.01.2021 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed otwar-
ciem przetargu przedłożyć komisji prze-
targowej dowód tożsamości oraz potwier-
dzenie wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez pełnomocni-
ka, konieczne jest przedłożenie orygina-
łu notarialnego pełnomocnictwa upoważ-
niającego do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej przynaj-
mniej o jedno postąpienie. Postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydu-
ją uczestnicy przetargu. Umowa no-
tarialna może być zawarta wyłącznie 
z osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nierucho-
mości zostanie powiadomiony w ter-
minie do 21 dni od daty rozstrzygnię-
cia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu (po-
mniejszona o wpłacone wadium) 
podlega zapłacie w całości i powin-
na być odnotowana na koncie GMI-
NA STRZEGOM – Santander Bank 
Polski S.A. O/Strzegom, nr rachunku 
81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawarcia umo-
wy przenoszącej własność nierucho-
mości przed jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl, 

Kto chce wyjść z  alkoholi-
zmu, nie pozostaje sam. Moż-
na skorzystać z  usług insty-
tucji, których adresy podaje-
my poniżej:

1. GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH
Przyjmuje codziennie od ponie-
działku do piątku:
poniedziałek – 7.30-16.00
wtorek – 7.30-16.00
środa – 7.30-16.00
czwartek – 7.30-16.00
piątek – 7.30-13.30
Urząd Miejski w  Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom,  
tel. 74 8560 547, 74 8560 527
 
2. OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ
Przyjmuje codziennie od po-
niedziałku do piątku w  godz. 
7.30-15.30
ul. Armii Krajowej 23, 
58-150 Strzegom

3. GRUPA 
MOTYWACYJNA DLA 
OSÓB Z PROBLEMEM 
ALKOHOLOWYM 
I NARKOMANII
Przyjmuje w czwartek w godz. 
14.00-16.30
pl. Jana Pawła II (Dom Parafial-
ny), 58-150 Strzegom 
Udziela informacji i  pomocy 
w zakresie:
- zwiększenia świadomo-

ści  na temat problemu 

alkoholowego, narkomanii, 
lekomanii i tytoniu,

- motywacji do podjęcia le-
czenia w tych zakresach oraz 
opieki nad osobami opusz-
czającymi zakłady lecznictwa 
odwykowego,

- prowadzenia warsztatów, za-
pobiegania nawrotom choroby 
alkoholowej, innych według 
potrzeb, rozmów indywidual-
nych oraz pomocy w rozwiązy-
waniu życiowych problemów, 

- budowania motywacji do dal-
szego utrzymania abstynencji 
i trzeźwości,

 - przeprowadzania sesji rodzin-
nych na życzenie klienta.

4. GRUPA WSPARCIA 
DLA OSÓB WSPÓŁ-
UZALEŻNIONYCH 
I OFIAR PRZEMOCY 
W RODZINIE
Przyjmuje w  środę w  godz. 
14.00-16.30
pl. Jana Pawła II (Dom Parafial-
ny), 58-150 Strzegom
Udziela informacji i  pomocy 
w zakresie:
- wsparcia ofiarom przemocy 

domowej, współuzależnionym 
DDA i DDD,

- rozwiązywania doraźnych 
ż yc iowyc h  p rob l emów 
w/w osób,

- doraźnej pomocy prawnej, 
administracyjnej, edukacyj-
nej, rozmów terapeutycznych, 
resocjalizacyjnych kształtu-
jących prawidłowe postawy 
społeczne,

- prowadzenia sesji rodzinnych, 
pojednawczych oraz inter-
wencji rodzinnych.

5. INDYWIDUALNE 
SESJE TERAPEUTYCZNE
W piątki w godz. 9.00-13.00
 ul. Armii Krajowej 23 (Ośrodek 
Pomocy Społecznej),
58-150 Strzegom 

6. KLUB ABSTYNENTA 
„ARKA”
Zaprasza we wtorek w  godz. 
17.00-19.00 oraz w  czwartek 
w godz. 17.00-19.00.
pl. Jana Pawła II (Dom Parafial-
ny) tel. 669 747 210, 
58-150 Strzegom

7. GRUPA AA „KROKUS”
W  każdą środę o  godz. 17.00 
mityng dla osób uzależnionych. 
W pierwszą środę miesiąca mi-
tyng otwarty o godz. 17.00.
pl. Jana Pawła II (Dom Parafial-
ny), 58-150 Strzegom

8. GRUPA AA „ZORZA”
W każdy poniedziałek o godz. 
18.00 mityng dla osób uzależnio-
nych. Mityng otwarty dla współ-
uzależnionych w czwarty ponie-
działek miesiąca o godz. 18.00.
pl. Jana Pawła II (Dom Parafial-
ny), 58-150 Strzegom

9. GRUPA AA „EUREKA”
W niedzielę o godz. 18.00 mi-
tyng otwarty.
pl. Jana Pawła II (Dom Parafial-
ny), 58-150 Strzegom

Diecezjalna Specjalistyczna 
Poradnia Rodzinna 
w Świdnicy
ul. Budowlana 6 (II PIĘTRO)
tel. 516 739 515
e-mail: rodzina.swidnica@
wp.pl
Mieszkańcy gminy Strzegom 
mogą bezpłatnie korzystać 
z usług specjalistów w poradni. 
Poradnia służy pomocą dzie-
ciom, młodzieży, osobom samot-
nym, małżonkom i rodzicom.
Dyżury: 
duszpasterz tel.: 668 777 028
poniedziałek 14.45 – 16.45
psycholog 
środa 16.30 – 18.30
psycholog z  uprawnieniami 
pedagoga
środa 17.00-20.00
psycholog z  uprawnieniami 
pedagoga
czwartek 18.30-19.30
Uwaga:
Rejestracja odbywa się bez-
pośrednio u  specjalistów. 
Pierwsze pół godziny dyżuru 
– osobiście lub telefonicznie  
(tel. 516 739 515). 
Poradnia świadczy rów-
nież pomoc poprzez telefon 
zaufania oraz konsultacje 
dla osób borykających się 
z decyzją o adopcji dziecka 
lub oddaniu dziecka do 
adopcji. 

Telefon zaufania: 
516 739 515
Telefon zaufania od-
biera duszpasterz, poza 

środą i czwartkiem – wówczas 
specjaliści odbierają telefon 
w godzinach popołudniowych. 
Telefon zaufania 

jest nieczynny w okresie waka-
cyjnym oraz w święta kościelne 
i państwowe. 

Wsparcie dla osób z uzależnieniem alkoholowym
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Działka rolna w Międzyrzeczu

Działka rolna w Rogoźnicy

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990) oraz § 3, § 4, 
§ 6 i § 15 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 
ogłasza przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczona 
jako działka nr 305/2, AM – 1, Obr. 
Międzyrzecze położona w Między-
rzeczu, gmina Strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 1,5834 ha
klasa gruntu RIIIa - 0,5315 ha
klasa gruntu RIVa – 0,9520 ha
klasa gruntu PsIV – 0,0999 ha Dla 
nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00071751/3.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
 Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 26.11.2020 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
uchwalonego Uchwałą 
Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom, obejmującej ob-
ręby: Bartoszówek, Jaroszów, Ru-
sko, Skarżyce, Morawa i Między-
rzecze przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem RP 
– uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu:
Wybór formy przetargu jako 

przetargu ustnego ograniczonego 
jest konsekwencją zmiany przepi-
sów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 
r. o wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw w tym ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1655). Warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograni-
czoną liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do naby-
cia nieruchomości rolnej w rozumie-
niu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz 
art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić do 
przetargu i zdecydują się na złoże-
nie pisemnego oświadczenia, o któ-
rym mowa w punkcie 3 (oświadcze-
nie dotyczące uczestnictwa w prze-
targu) zobowiązują się do załączenia 
do zgłoszenia uczestnictwa niżej wy-
mienionych dokumentów i dodatko-
wych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolnego po-
łożonego na terenie gminy Strzegom 
– dowodem jest pisemne oświad-
czenie prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez burmi-
strza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 
5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wieczy-
stym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy podać 
łączną powierzchnię i miejsce poło-
żenia nieruchomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem (współwłaś-
cicielem w części ułamkowej – nale-
ży podać powierzchnię proporcjo-
nalną do udziału w nieruchomości 

rolnej; współwłaścicielem w przy-
padku współwłasności łącznej - na-
leży podać łączną powierzchnię nie-
ruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użyt-
kownikiem wieczystym, dzierżaw-
cą lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być poświad-
czone przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formalno-
-prawnym przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 

z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 21.01.2021 r. – dz. nr 305/2, 
AM- 1, Obr. Międzyrzecze” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu w terminie do dnia 14.01.2021 
r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; Ry-
nek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i do-
kumentami, o których mowa w punk-
cie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję Prze-
targową zgłoszeń i pozostałych do-
kumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 15.01.2021 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 75.100,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług trans-
akcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu, w wysokości 7.510,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić najpóźniej do dnia 18.01.2021 r. 
na konto GMINA STRZEGOM – San-
tander Bank Polska S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 2343 

0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie 
wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. 
nr 305/2, AM-1, Obr. Międzyrzecze”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia 
przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.01.2021 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed ot-
warciem przetargu przedłożyć komi-
sji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowa-
ny przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału notarial-
nego pełnomocnictwa upoważniają-
cego do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej przynaj-
mniej o jedno postąpienie. Postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 

w górę do pełnych dziesiątek zło-
tych. O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta wyłącz-
nie z osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób i w for-
mie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy nota-
rialnej przyszły nabywca nierucho-
mości zostanie powiadomiony w ter-
minie do 21 dni od daty rozstrzygnię-
cia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu (po-
mniejszona o wpłacone wadium) 
podlega zapłacie w całości i powinna 
być odnotowana na koncie GMINA 
STRZEGOM – Santander Bank Pol-
ski S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność nieruchomo-
ści przed jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II pię-
tro lub telefonicznie pod nr 74 8560 
543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl, 

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990) oraz § 3, § 4, § 6 
i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1490 z późn. zm.) ogłasza przetarg 
ustny ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości rolnej stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 337/6, AM – 1, 
Obr. Rogoźnica położona w Rogoź-
nicy, gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji gruntów wyno-
si 1,6009 ha
klasa gruntu RIIIa - 0,5162 ha
klasa gruntu RIVa - 1,0847 ha Dla 
nieruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 26.11.2020 r. zakończył się wy-
nikiem negatywnym. 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 3 grudnia 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, Gra-
niczna, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalonego przed-
miotowa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1 R15 – uprawy rolne, 
granica terenu górniczego.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu 

ustnego ograniczonego jest konse-
kwencją zmiany przepisów ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655). Wa-
runki przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną liczbę 
osób, tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nierucho-
mości rolnej w rozumieniu przepisów 
art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić do 
przetargu i zdecydują się na złoże-
nie pisemnego oświadczenia, o któ-
rym mowa w punkcie 3 (oświadcze-
nie dotyczące uczestnictwa w prze-
targu) zobowiązują się do załączenia 
do zgłoszenia uczestnictwa niżej wy-
mienionych dokumentów i dodatko-
wych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co najmniej 
5 lat gospodarstwa rolnego położo-
nego na terenie gminy Strzegom – 
dowodem jest pisemne oświadcze-
nie prowadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 5 
lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wieczy-
stym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy podać 
łączną powierzchnię i miejsce poło-
żenia nieruchomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem (współwłaś-
cicielem w części ułamkowej – na-
leży podać powierzchnię proporcjo-
nalną do udziału w nieruchomości 

rolnej; współwłaścicielem w przypad-
ku współwłasności łącznej - należy 
podać łączną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących przed-
miot współwłasności), użytkowni-
kiem wieczystym, dzierżawcą lub sa-
moistnym posiadaczem. Oświadcze-
nie powinno być poświadczone przez 
Burmistrza lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formal-
no-prawnym przedmiotu przetargu 
oraz warunkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z doku-
mentami i oświadczeniami wskaza-
nymi w punkcie 2 w zaklejonej ko-
percie z dopiskiem „Zgłoszenie 

uczestnictwa w przetargu ograniczo-
nym w dniu 21.01.2021 r. – dz. nr 
337/6, AM- 1, Obr. Rogoźnica” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu w terminie do dnia 14.01.2021 
r. do godz. 14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; Ry-
nek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i do-
kumentami, o których mowa w punk-
cie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję Prze-
targową zgłoszeń i pozostałych do-
kumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczestni-
ctwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 15.01.2021 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 71.000,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług trans-
akcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu, w wysokości 7.100,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić najpóźniej do dnia 18.01.2021 r. 
na konto GMINA STRZEGOM – San-
tander Bank Polska S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie 

wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. 
nr 337/6 AM-1, Obr. Rogoźnica”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.01.2021 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed ot-
warciem przetargu przedłożyć komi-
sji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowa-
ny przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału notarial-
nego pełnomocnictwa upoważniają-
cego do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej przynaj-
mniej o jedno postąpienie. Postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 
% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek 

złotych. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w for-
mie jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy nota-
rialnej przyszły nabywca nierucho-
mości zostanie powiadomiony w ter-
minie do 21 dni od daty rozstrzygnię-
cia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu (po-
mniejszona o wpłacone wadium) 
podlega zapłacie w całości i powin-
na być odnotowana na koncie GMI-
NA STRZEGOM – Santander Bank 
Polski S.A. O/Strzegom, nr rachunku 
81 1090 2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność nie-
ruchomości przed jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II pię-
tro lub telefonicznie pod nr 74 8560 
543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl, 
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M a g i c z n y  c z a s  B o ż e g o  N a r o d z e n i a
Przed nami najpiękniejsze dni w  roku – Boże Narodzenie. W  Strzegomiu już od kilkunastu dni możemy poczuć tę wyjątkową, magiczną atmosferę. 
Miasto jest pięknie przystrojone efektownymi iluminacjami, przed urzędem drugi rok z rzędu stanęła smukła sztuczna choinka, zaś w okolicy fontanny 
tradycyjnie furorę robi – zwłaszcza wśród najmłodszych – kareta zaprzęgnięta w renifera. Niestety, tak długo wyczekiwany przez małych strzegomian 
św. Mikołaj z wiadomych względów nie mógł się z nimi spotkać w Rynku. Choinkę w jego imieniu zapaliła Izabela Kania, prezes firmy Kopernik Polska 
Sp. z o.o., która wygrała specjalną licytację przeprowadzoną dla poważnie chorej Amelki Gmyrek. 


