
W  pierwszym przypadku 
chodzi o  przebudowę drogi 
gminnej – Al. Wojska Pol-
skiego (etap 1). Wartość pro-
jektu wynosi blisko 2,6 mln 
zł – dofinansowanie ok. 1,3 
mln zł. Chodzi o  odcinek od 
torów kolejowych w  kierunku 
drogi krajowej nr 5. W wyniku 
przebudowy – oprócz wymiany 
nawierzchni – powstaną m.in. 
nowe zatoki dla tirów, nowa 
kanalizacja deszczowa i  przy-
stanek komunikacji miejskiej.

Drugą drogą, na którą strze-
gomski samorząd otrzymał 
dofinansowanie, jest ul. Wodna 
w Strzegomiu. Wartość projek-
tu – podobnie jak w pierwszym 
przypadku – wynosi blisko 
2,6 mln zł – dofinansowanie 
ok. 1,3 mln zł. Istniejąca grunto-
wa droga nie spełnia jakichkol-
wiek norm, stąd jej budowa jest 
obecnie jedną z najbardziej ocze-
kiwanych przez mieszkańców 
oraz najważniejszych z punktu 
widzenia rozwoju mieszkalnic-
twa w gminie inwestycji drogo-
wych. Obecnie dobiega końca 
zagospodarowanie tego terenu 
– na 28 działkach powstało już 
20 domów jednorodzinnych, 
a  wkrótce rozpocznie się bu-
dowa zabudowy wielorodzin-
nej na ok. 70 mieszkań oraz 
2 domów bliźniaczych.

– Te dwie drogi w  naszym 
mieście są bardzo ważne. 
Mieszkańcy ul. Wodnej nie 
mogą się już doczekać re-
montu. Cieszę się, że w końcu 
dopięliśmy swego. Przebudo-
wa Al. Wojska Polskiego jest 
dopełnieniem wcześniejszych 
remontów tej najważniejszej 
ulicy w  Strzegomiu. Wypada 
mi tylko podziękować za wzo-
rową współpracę z  ministrem 
Michałem Dworczykiem i wła-
dzami województwa dolnoślą-
skiego – podkreśla burmistrz 
Zbigniew Suchyta. 
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w numerze:

Pytamy 
radnych…
Publ ikujemy rozmowy 
z  radnymi na temat bieżą-
cych spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miej-
ska w  Strzegomiu. W  tym 
numerze na nasze pytania 
odpowiada radny Paweł 
Rudnicki. 
 str. 2

Wolne miejsca 
w Stanowicach
Po zakończonej  rekrutacji 
do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych pozostało 
5 wolnych miejsc w Przed-
szkolu w Stanowicach dla 
3- i 4-latków oraz 10 miejsc 
dla 5- i 6-latków.
 str. 5

Kolejne promesy 
dla gminy
Wicemarszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego Grze-
gorz Macko – w  imieniu 
samorządu województwa 
– przekazał w piątek (16.04) 
dwie promesy przeznaczone 
na modernizację dróg dojaz-
dowych na terenie sołectw. 
Których?
 str. 3

Od 18 maja br. rozpoczynają się szczepienia w  dodatkowo 
utworzonym Punkcie Szczepień Powszechnych na terenie 
hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu (ul. Mickiewicza 2). Szczepienia odbywać się 
będą w godzinach od 11:00 do 18:30.
 Foto: OSiR Strzegom

Jeździec z  Niderlandów Jordy Wilken zwyciężył w  klasie 
CCI 4*-S, najwyższej rangą rozgrywce podczas zawodów 
Strzegom Spring Open w WKKW. Natomiast Polak jest z dru-
gą lokatą w konkursie trzygwiazdkowym. Łącznie rozegrano 
sześć konkursów, startowało w nich niemal 150 zawodników 
i 250 koni reprezentujących 14 krajów.

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Strzegomskie uroczystości – podobnie jak przed 
rokiem – zostaną ograniczone do minimum, oczywiście z za-
chowaniem obostrzeń sanitarnych. Zapraszamy do zapoznania 
się z programem obchodów.

ruszają szczepienia!  str. 3

Strzegom Spring Open  str. 10

Jakie obchody 3 maja? str. 5

Gmina ostatnio pozyskuje sporo środków z zewnątrz na remonty dróg

Będą kolejne remonty dróg
Minister Michał Dworczyk przekazał dobre informacje dla naszego samorządu. Gmina Strze-
gom pozyskała w sumie 2,6 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 
i przebudowę dróg.

gminne wiadomości

W  ostatnim okresie gmina pozyskuje sporo środ-
ków z  zewnątrz na remonty dróg. Przypomnijmy, 
remontu doczekają się ulice: Bankowa (chodniki), 
ul. Konopnickiej oraz drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych w  Goczałkowie i Tomkowicach. Na pozytyw-
ne wieści związane z  otrzymaniem dofinansowania 
czekamy w przypadku ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu.

Fot. Leszek W
ójcik

Ul. Wodna w Strzegomiu

Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie!
4 maja, w dniu wspomnienia Świętego Floriana, obchodzimy międzynarodowy dzień strażaka! być strażakiem to niezwykłe 

wyzwanie. to zaszczyt i obowiązek. to bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych 

umiejętnoŚci. na najwyższe uznanie zasługuje działalnoŚć na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i Środowiska naturalnego. 

niezwykle ważnym realizowanym przez straż pożarną zadaniem jest wychowywanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa. życzymy spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyŚlnoŚci osobistej oraz 

zadowolenia z wypełnianych obowiązków zawodowych i społecznych. niech podejmowane działania przyniosą wiele satysFakcji 

i będą inspiracją do dalszych działań!

przewodniczący rady miejskiej                                                                                     burmistrz strzegomia 

                               tomasz marczak                                                                                                                                          zbigniew suchyta
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gustownie i elegancko

Piękne, drewniane kwietniki pojawiły się niedawno na parkingu samochodowym w samym 
centrum Strzegomia – u zbiegu ulic: Kościelna i Św. Anny. Zasadzono w nich kolorowe wio-
senne kwiaty, które wpłynęły na poprawę estetyki naszego miasta. Prawda, że ładnie?!

Priorytetem mojej pracy w radzie miejskiej było rozwiązanie problemu tirów przejeżdżających przez osiedle domki

Pytamy radnych…
W „Gminnych Wiadomościach 
Strzegom” publikujemy rozmo-
wy z radnymi na temat bieżących 
spraw oraz działań, jakie podej-
muje Rada Miejska w Strzego-
miu. W tym numerze na nasze 
pytania odpowiada radny Pa-
weł Rudnicki. 

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

– Strzegom to moje ukochane 
miasto. Nazwa – według śląskiego 
pisarza Nawrota – pochodzi od 
słowa strzec, dlatego jako prze-
wodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania i Gospo-
darki Komunalnej i  Mieszka-
niowej, wspólnie z burmistrzem 
Zbigniewem Suchytą, stoimy na 
straży bezpieczeństwa i rozwoju 
naszego miasta. W  ostatnich 
latach Strzegom zmienił się nie 
do poznania. Priorytetem mojej 
pracy w Radzie Miejskiej było 
rozwiązanie problemu tirów prze-
jeżdżających przez osiedle Domki 
ul. Olszową. W wyniku rozmów 
z władzami miasta w poprzedniej 
kadencji udało się ze środków 
gminy wyremontować drogę 
gruntową od drogi wojewódzkiej 
374 do ul. Olszowej, która stano-
wi tzw. obwodnicę Osiedla Dom-
ki. Następnie dzięki niezwykłej 
determinacji władz Strzegomia 
doszło do remontu całej ul. Ol-
szowej prowadzącej od wielko-
powierzchniowego marketu do 

zakładów na tzw. „górce”. Pragnę 
podziękować z  całego serca za 
pomoc w  tej sprawie przede 
wszystkim burmistrzowi, który 
nigdy nie rzuca słów na wiatr. 
Kiedy rozpocząłem współpracę 
w 2014 r. powiedział, że sprawa 
ul. Olszowej będzie rozpatrywana, 
ale w przyszłości, ponieważ w tej 
chwili ma w planach m.in. remont 
ul. Kościuszki, Paderewskiego 
i Świdnickiej, i słowa dotrzymał. 
Remont ul. Olszowej nie byłby 
możliwy bez wsparcia z Funduszu 
Dróg Samorządowych, rządowe-
go programu finansującego lo-
kalne inwestycje. Inne niezwykle 
ważne osiągnięcia zrealizowane 
na terenie miasta to na pewno 
przebudowa i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na terenie 
dzielnicy Graby i Starego Miasta, 
m.in. park przy ulicy Świdnickiej 
i Kasztelańskiej wraz z remontem 
murów obronnych. Rewitalizacja 
obejmowała budowę alei wzdłuż 
rzeki Strzegomki oraz parkingu 
przy ul. Św. Tomasza. Wizerunek 
diametralnie zmieniła również 
zabytkowa basteja, na remont 
której gmina otrzymała dotację 
z funduszu europejskich. Dużym 
sukcesem władz Strzegomia był 
remont przez PKP PLK SA 
strzegomskiej XIX-wiecznej esta-
kady, którą po wielu latach można 
było przejechać się pociągiem 
retro od dzielnicy Graby do stacji 
Strzegom Główny. Niezwykle 
ważnym etapem rozwoju gminy 

Strzegom stało się otwarcie, po 
wielu latach, nowego przedszkola 
i  nowego żłobka. Do użytku 
oddano najnowocześniejsze 
przedszkole pod Górą Krzyżo-
wą, które spełnia nowoczesne 
kryteria – jest ekologiczne, sa-
mowystarczalne i energetycznie, 
jest wzorem do naśladowania dla 
innych samorządów.

– A co z kolei jest największym 
problemem i bolączką w naszej 
gminie?

– W Strategii Rozwoju Gminy 
Strzegom 2030 opracowanej kilka 
lat temu na zlecenie gminy przez 
firmę audytorską wynikało, że 
największym problemem w mie-
ście jest brak opieki żłobkowej 
i przedszkolnej, demografia oraz 
brak mieszkań komunalnych i so-
cjalnych. Jak wiadomo, w Strzego-
miu z brakiem miejsc dla dzieci 
w przedszkolach i żłobkach już się 
uporano – poprzez budowę no-
woczesnego przedszkola i otwar-
cie oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, 
dzięki czemu rodzice tych dzieci 
mogą podjąć pracę lub do niej 
wrócić. Drugim problemem, 
który będzie trzeba rozwiązać, to 
brak dachu nad głową dla rodzin. 
Myślę, że tę sprawę w dużej mie-
rze załatwimy poprzez budowę 
przy ul. Konopnickiej około 80 
mieszkań przy wsparciu finan-
sowym Banku Gospodarstwa 
Krajowego w ramach Funduszu 

Dopłat. Wcześniej dojdzie do 
budowy drogi do tych mieszkań 
z rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych z kwotą dofinansowa-
nia 1,5 mln złotych.

– Jakie zadania są jeszcze przed 
gminą do realizacji w tej kadencji? 

– Niewątpliwie największym 
zadaniem będzie budowa gra-
nitowej obwodnicy Strzegomia. 
Rozwiązanie tego problemu jest 
bardzo oczekiwane przez miesz-
kańców ul. Legnickiej, Al. Wojska 
Polskiego, Kasztelańskiej. Gmina 
Strzegom i samorząd wojewódz-
twa dolnośląskiego będą ten pro-
jekt realizować wspólnie. Gmina 
przekazała 1,5 mln zł na dofinan-
sowanie opracowań związanych 
z dokumentacją projektową oraz 
decyzją środowiskową. Obwod-
nica odciąży miasto od ciężkiego 
transportu granitu z okolicznych 
kopalń. W poprzedniej kadencji 
jako radni zbieraliśmy podpisy 
w tej sprawie z przewodniczącą 
Komisji Bezpieczeństwa Sabiną 
Wiktorowicz. Innymi zada-
niami, którymi zajmiemy się 
jeszcze w tym kadencji to – tak 
jak już wspomniałem – budowa 
mieszkań przy ul. Konopnickiej, 
remont ul. Dąbrowskiego, za-
kończenie remontu Fortu Gaj, 
remont ul. Andersa, ul. Malinowej 
czy ul. Brzegowej. Ważna będzie 
budowa dróg dojazdowych do 
pól i  przede wszystkim budo-
wa dwóch sal gimnastycznych 

i kolejnych świetlic dla społecz-
ności wiejskiej.

– Jest pan przewodniczącym 
Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Proszę 
w skrócie opisać zadania, którymi 
zajmuje się w/w komisja…

– Do najważniejszych spraw, 
którymi zajmuje się komisja 
należy analiza i  zaopiniowanie 
wykonania budżetu, opiniowa-
nie projektu budżetu oraz wszel-
kich zmian do budżetu gminy 
w ciągu roku. Komisja opiniuje 
także przydziały mieszkań, pro-
jekt listy ustalający kolejność 
osób uprawnionych do zawarcia 
umów na lokale mieszkalne 
i  socjalne. Ponadto analizuje 
sprawozdanie z remontu miesz-
kań, wydatki finansowe i koszty 
ZUK sp. z  o.o., stan finansów 
SCK i  OSIR sp. z  o.o., WiK 
sp. z o.o., a  także przebieg re-
alizacji inwestycji zapisanych 
w  planie budżetu gminy oraz 
należności i zobowiązań gminy 
Strzegom.

 – Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej?

– Współpraca w radzie układa 
się bardzo dobrze. Niezależnie 
od komitetu, który reprezen-
tujemy, na względzie zawsze 
mamy najwyższe dobro, czyli 
gminę Strzegom. Nasza praca 
jest owocna i  zgodna, co jest 

niezwykle ważne, kiedy pa-
trzymy na Świebodzice, gdzie 
rada jest skłócona, podzielona 
i bardzo polityczna, co skutkuje 
referendum za odwołaniem bur-
mistrza. Jestem dumny z  tego, 
że dzięki głosom mieszkańców 
mogę uczestniczyć w tym pro-
jekcie. Strzegom jest miastem 
tzw. „dobrego życia”. Jak wynika 
z  badań Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego, nasze miasto 
znalazło się w  wąskim gronie 
63 miast (do 20 tys. mieszkań-
ców) w Polsce, które może się 
pochwalić tym mianem. Na 
Dolnym Śląsku wyróżniono 
jeszcze tylko Lwówek Śląski 
i Twardogórę. Bardzo się cieszę 
z tej informacji, bo jest to dowód 
na to, że ciągle się rozwijamy 
i  nasza praca w  Radzie Miej-
skiej we współpracy z  oboma 
burmistrzami idzie w  dobrym 
kierunku. Miło, że zostaliśmy 
docenieni przez niezależne gre-
mium – widać, że nasza wspólna 
praca przynosi efekty dla dobra 
wszystkich.

– Dziękujemy za rozmowę.

W  projekcie mogą brać 
udział mieszkańcy otwartych 
osiedli zarządzanych przez 
spółdzielnie, wspólnoty miesz-
kaniowe lub samorządy z miast 
powyżej 10 tys. mieszkańców. 
Udział w projekcie jest całko-
wicie darmowy. 

Kryterium zgłoszenia do 
konkursu jest  zawiązanie 
przynajmniej  5-osobowej 
grupy sąsiedzkiej. Przygoto-
wuje ona projekt aranżacji 
danego terenu, a  następnie 
prowadzi spotkania i rozmowy 

z mieszkańcami swojego osie-
dla. Po konsultacjach może 
złożyć wniosek, w  którym 
przedstawi swoje pomysły. 

Projekty zespołów, które uzy-
skają najwyższe oceny sędziów, 
otrzymają od Fundacji Banku 
Ochrony Środowiska grant 
pieniężno-rzeczowy o  maksy-
malnej wartości do 1950 zł. Na 
grant składa się dofinansowanie 
na zakup roślin i  elementów 
aranżacji, nagroda rzeczowa 
w postaci ławki parkowej. Do-
datkowo w  tegorocznej edycji 

chętne zespoły mogą otrzymać 
środki finansowe na zakup ele-
mentów niezbędnych do stwo-
rzenia obiektów mikroetencji. 
Kolejnym krokiem jest realiza-
cja projektu zagospodarowania 
przestrzeni osiedlowej. 

Termin składania projektów 
mija 6 czerwca 2021 r. 
Więcej szczegółów:  
https://zielonalaweczka.pl/
W razie pytań prosimy o kontakt:
zielonalaweczka@fundacjabos.pl
nr telefonu: 515 114 639.

zawalcz o „zieloną ławeczkę”

Będzie punkt konsultacyjno-informacyjny

Kryterium zgłoszenia jest zawiązanie 5-osobowej grupy sąsiedzkiej 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców polskich miast do udziału 
w  7. edycji projektu grantowego pn. „Zielona ławeczka”. Dzięki współpracy mogą powstać 
nowe osiedlowe ogródki. 

Urząd Miejski w Strzegomiu 
informuje, że prowadzone są 
prace związane z uruchomie-
niem punktu konsultacyjno–
informacyjnego w  zakresie 
realizacji Programu Prio-
rytetowego „Czyste Powie-
trze”. Program realizowany 
jest przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Do zakresu działań punktu 
konsultacyjno-informacyjnego 
będzie należało m.in. udzielanie 
informacji o programie osobom 

zainteresowanym złożeniem 
wniosku o  dofinansowanie, 
wsparcie wnioskodawców 
w  zakresie przygotowywania 
wniosków o  dofinansowanie, 
w  tym pod kątem spełnienia 
wymagań określonych w  pro-
gramie, przyjmowanie wnio-
sków o  dofinansowanie od 
wnioskodawcy i przekazywanie 
ich do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a  także 
pomoc wnioskodawcom przy 
rozliczeniu przyznanego do-
finansowania, w  tym przy po-

prawnym wypełnianiu wniosku 
o płatność oraz kompletowaniu 
wymaganych załączników.

O  szczegółach będziemy 
informować na bieżąco.

Celem programu jest po-
prawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywności ener-
getycznej budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych.
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•	 Promesy	 na	modernizację	
dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych

•	 Punkt	 szczepień	powszech-
nych na terenie hali sportowej 
OSiR.

AKTUAlNOŚCi

10 kwietnia br. na 
terenie strzegomskiego 
Rynku, przy fontannie, 
grupa osób zakłócała 
porządek publ iczny. 
Na polecenie policji 
zabezpieczono materiał 
z kamer monitoringu.

***
14 kwietnia br. poli-

cjanci interweniowali 
do dwóch mężczyzn, 
którzy spożywali alko-
hol przy jednym z ban-
ków w Rynku. 

***
19 kwietnia br. mężczy-

zna pomalował elewację 
budynku Rynek 48 na-
pisem „Sparta Wrocław”. 
Policjanci z  Komisaria-
tu Policji w  Strzegomiu 
dotarli do sprawcy. Na 
polecenie policji został 
zabezpieczony monito-
ring miejski. 

okiem miejskiego monitoringu
*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

MAJ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 1.05 Królewska ul. Legnicka 14W 74 649 12 00

02.05 – 08.05 Vademecum Rynek 44 74 855 52 06

09.05 – 15.05 Centrum Witosa 5 74 857 19 64

nowości w TV Strzegom

T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 

s e r w i s u

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

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Szczepienia p/COVID-19 
odbywać się będą w godzinach 
od 11:00 do 18:30 w poniższych 
terminach:
– I termin od dnia 18.05.2021 r. 

do 21.05.2021r.,
– II termin od dnia 25.05.2021 r. 

do 28.05.2021r.

szczepionkami:
– PFIZER 

(dwie dawki w odstępie 35 dni),
– Johnson&Johnson  

(jednodawkowa).

Rejestracja na szczepienie:
1. Strzegomskie Centrum Me-

dyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 
w Strzegomiu, ul. Witosa 7:
a) osobiście,
b) telefonicznie pod nr 

695 356 241 (od ponie-
działku do piątku w godz. 
od 11:00 do 15:00) 

2. Całodobowa i bezpłatna 
infolinia – 989

3. Elektroniczna przez 
e-rejestrację dostępną na: 
pacjent.gov.pl

4. SMS o treści SzczepimySię 
– tel. 664 908 556 lub 
880 333 333

5. Internetowe Konto Pacjenta 
(IKP).

w momencie otrzymania większej ilości szczepionek czas pracy pielęgniarek szczepiących mieszkańców będzie wydłużony

Szczepienia ruszają 18 maja!
Od 18 maja br. rozpoczynają się szczepienia w dodatkowo utwo-
rzonym Punkcie Szczepień Powszechnych na terenie hali wi-
dowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu (ul. Mickiewicza 2). 

Dobre praktyki

Polska Organizacja Tury-
styczna uruchomiła projekt 
„Certyfikat Dobrych Praktyk”, 
którego celem jest promocja 
obiektów noclegowych oraz 
organizatorów turystyki, którzy 
w  trakcie realizacji progra-
mu „Polski Bon Turystyczny” 
profesjonalnie prowadzą swo-
ją działalność oraz świadczą 
usługi turystyczne na wysokim 
poziomie. 

W  projekcie mogą wziąć 
udział przedsiębiorcy tury-
styczni oraz organizacje po-
żytku publicznego prowadzą-
ce działalność polegającą na 
świadczeniu usług hotelarskich 
lub organizacji imprez tury-
stycznych, zarejestrowane do 
udziału w  programie „Polski 
Bon Turystyczny”. 
Szczegóły w linku:
https://certyfikat.pot.gov.
pl/o-projekcie

Członkowie strzegomskiego 
koła wędkarskiego uczestni-
czyli 20 kwietnia br. w  zary-
bianiu Strzegomki. 

Rzeka podlega pod okręg 
wrocławski i  jest zarybiana 
każdego roku pstrągiem i trocią 
wędrowną. We wtorek zostały 
przeprowadzone odłowy kon-
trole oraz została wpuszczona 
troć wędrowna w  ilości ok. 
100 tys. szt. Zarybianie przepro-
wadzili pracownicy PZW ZO 
Wrocław z  pomocą członków 
strzegomskiego koła.

Prez es  s t r z egomsk iego 
koła Tadeusz Chmieliński 
dziękuje swoim kolegom: 

S tanisławo wi Pomykale , 
Piotrowi Kłębokowskiemu, 
Jarosławowi Rachwalikowi, 
Jakubowi Kaszubowi i  Kry-
stianowi Olszowemu za po-
moc przy zarybianiu. 

zarybili Strzegomkę
100 tysięcy sztuk troci wędrownej trafiło w ostatnich dniach do naszej rzeki

Wicemarszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego Grzegorz 
Macko – w imieniu samorządu 
województwa – przekazał w pią-
tek (16.04) dwie promesy prze-
znaczone na modernizację dróg 
dojazdowych na terenie sołectw. 

Chodzi konkretnie o drogi do 
gruntów rolnych w Goczałkowie 

(blisko 129 tys. zł) oraz w Tomko-
wicach (ponad 721 tys. zł). 

Burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta serdecznie 
podziękował za dofinanso-
wanie tych zadań i  owocną 
współpracę z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego. 

Kolejne promesy  
dla gminy Strzegom

W momencie otrzymania większej ilości szczepionek 
czas pracy pielęgniarek szczepiących mieszkańców 
będzie wydłużony. Rejestracja dla poszczególnych 
grup wiekowych na szczepienie p/COVID-19 zgodnie 
z harmonogramem Ministerstwa Zdrowia.

Na stronie 12. polecamy fotoreportaż prezentujący nowo powstały 
Punkt Szczepień Powszechnych w Strzegomiu. 
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Na ul. Dąbrowskiego w Strze-
gomiu pojawiły się utrud-
nienia związane z  wymianą 
sieci gazowej, która potrwa do 

czerwca 2021 r. Prace prowadzi 
strzegomska firma Montagaz 
na zlecenie Polskiej Spółki 
Gazownictwa S. A.

W  sytuacj i  wystąpienia 
oszczędności w projekcie bądź 
zwiększenia przyznanej kwoty 
dofinansowania na realiza-
cję grantów przez Instytucję 

Pośredniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, będą podpisywa-
ne umowy z  kolejnymi wnio-
skodawcami zgodnie z  listą 
rankingową.

Pełna informacja o  wyni-
kach konkursu znajduje się na 
stronie: 

http://wymianakotlow.pl/
gmina-strzegom

Grantobiorcy, których wnio-
ski uzyskały rekomendację do 
dofinansowania, otrzymają 
w  najbliższym czasie pisemną 
informację wraz z  wykazem 
dokumentów, jakie należy zło-
żyć w celu podpisania umowy 
o dofinansowanie.

Oceny projektów dokonywała 
Komisja Oceny Projektów, w któ-
rej skład wchodzili m.in. przed-
stawiciele innych samorządów 
(partnerów projektu). Komisja 
oceniała wnioski pod względem 
formalnym oraz merytorycznym 
na podstawie kryteriów wyboru 
grantobiorców określonych w na-
borze o dofinansowanie http://
wymianakotlow.pl/jak-uzyskac
-dofinansowanie/procedura-wy-
boru-grantobiorcow.

W yDARZeNiA

Oceny projektów dokonywała Komisja Oceny Projektów, w której skład wchodzili m.in. przedstawiciele innych samorządów (partnerów projektu) 

wymiana źródeł ciepła 
Rozstrzygnięto konkurs grantowy dla mieszkańców gminy 
Strzegom na wymianę źródeł ciepła w  budynkach i  lokalach 
mieszkalnych w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła w  budynkach i  lokalach mieszkalnych 
na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Dla naboru pro-
wadzonego dla naszej gminy przyznano 14 grantów na łączną 
kwotę 244.523,07 zł.

Liczba złożonych wniosków: 56
Liczba wniosków odrzuconych: 2
Liczba wycofanych wniosków: 2
Łączna kwota wnioskowanego ze złożonych
wniosków dofinansowania: 955.278,74 zł 
Łączna kwota przeznaczona na granty w naborze 
(alokacja) dla gminy Strzegom wynosiła: 253.300,00 zł. 

inwentaryzacja pojemników oraz czipowanie
W przypadku braku naklejki na pojemniku, będzie obowiązek jego wymiany 

Osoby, które złożyły kom-
pletne wnioski na dofinansowa-
nie wymiany pieców w ramach 
programu pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego” do 20 
kwietnia br., zostaną wzięte pod 

uwagę przy złożeniu wniosku 
o  udzielenie pożyczki. Oso-
by, które złożyły kompletne 
wnioski po w/w  dacie, będą 
wzięte pod uwagę w  kolejnej 
transzy, która będzie tworzona 
w listopadzie.

wymiana pieców

Aby wypożyczyć rower, należy 
skorzystać ze specjalnej apli-
kacji Geovelo, Z  jednośladów 
można korzystać do 15 listo-
pada br. z zachowaniem zasad 
higieny i bezpieczeństwa.

Rowerem można poruszać 
się w granicach administracyj-
nych gminy Strzegom. Zwrotu 
jednośladu można dokonać 
na każdej stacji, których lista 
znajduje się poniżej:
•	 Rynek	–	przy	Ratuszu
•	 ul.	Kościuszki	–	przy	skrzy-

żowaniu z ul. Sosnową
•	 ul.	Legnicka	–	targowisko
•	 ul.	Mickiewicza	–	przy	wjeź-

dzie na teren OSiR-u

•	 ul.	Dolna	–	przy	skrzyżowa-
niu z ul. Wałbrzyską

•	 Al.	Wojska	Polskiego	–	przy	
Quick Parku

•	 ul.	Olszowa	2.
Zalecenia dotyczące bez-

piecznego korzystania z  ro-
weru publicznego w  gminie 
Strzegom:
1. Przed rozpoczęciem jazdy 

zdezynfekuj powierzchnie 
roweru narażone na kontakt: 
chwyty kierownicy, siodełko, 
zamek tylnego koła.

2. Używaj rękawiczek jedno-
razowych i dezynfekuj dło-
nie przed i  po korzystaniu 
z roweru.

3. Podczas jazdy unikaj dotyka-
nia twarzy, w  szczególności 
okolic oczu, ust i nosa.

4. Pamiętaj o  obowiązującym 
nakazie zasłaniania ust i nosa 
w przestrzeni publicznej.

rowery czekają na chętnych
Z jednośladów można korzystać do 15 listopada br. z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa

Do końca kwietnia br. firma 
eneris przeprowadza inwenta-
ryzację pojemników w gminie 
Strzegom oraz czipowanie po-
jemników czarnych i żółtych. 

Pojemniki są oklejane infor-
macją „POJeMNiK W  Sy-
STeMie RFiD”. 
W  przypadku braku naklejki 
informacyjnej na pojemniku 

po 30 kwietnia br., będzie to 
jednoznaczne z obowiązkiem 
jego wymiany.
W przypadku wymiany przez 
właściciela nieruchomości 

pojemnika na nowy, firma 
eNeRiS Surowce S.A. pro-
si o  informację w  celu wpro-
wadzenia pojemnika do sys-
temu RFiD. 

utrudnienia w ruchu

Strzegomianie i turyści od 15 kwietnia br. mogą ponownie ko-
rzystać z  ekologicznego i wygodnego systemu rowerów pub-
licznych. Do dyspozycji jest 48 jednośladów zlokalizowanych 
w 7 punktach miasta.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

PROGRAM:
2 maja 2021 r., godz. 12:00

ŚWIĘTO FLAGI
pomnik 1050. rocznicy Chrztu Polski

(skrzyżowanie ulic Świdnickiej i Kasztelańskiej),

odegranie hymnu państwowego,
wciągnięcie flagi na maszt,

zapalenie zniczy;

3 maja 2021 r., godz. 10:00
230. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

pomnik 1050. rocznicy Chrztu Polski
(skrzyżowanie ulic Świdnickiej i Kasztelańskiej),

złożenie wiązanek
zapalenie zniczy;

godz. 10:30
Kościół Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki 

Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel;

Msza św. za Ojczyznę z udziałem ks. biskupa 
Adama Bałabucha oraz władz samorządowych. 

We Mszy św. uczestniczyć będzie asysta
honorowa ze sztandarem gminy Strzegom
oraz Związek Strzelecki oddział Strzegom.

co będzie na majówkę?
 W tym roku uroczystości też nie będą mogły odbyć się w pełnej odsłonie. Msza św. za Ojczyznę zostanie odprawiona w poniedziałek o godz. 10:30

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień wcześniej będziemy świętować „Święto Flagi”. Strzegomskie obchody majowe – podobnie jak przed rokiem – 
zostaną ograniczone do minimum, oczywiście z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i  ich problemów. Ceni so-
bie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich:

Agnieszka: Witam, mam pyta-
nie odnośnie parkingu pomiędzy 
dużym i  znanym marketem 
spożywczym a  Centrum Me-
dycznym przy ul. Legnickiej. 
Kto jest odpowiedzialny za 
brud i  śmietnik, jaki tam się 
znajduje? Jest tam wszystko – 
śmieci, butelki, opony, czasami 
bywają też pralki, telewizory, 
nie wspomnę już o  wraku sa-
mochodu, który stoi już ok. 2 
lat. Mieszkam naprzeciwko 
i każdego dnia, kiedy odsłaniam 

okno jest mi niedobrze, widząc 
ten syf. W środę i sobotę jest targ 
i  przyjeżdżają ludzie z  okolic 
i  patrzą na to wszystko. Czy 
to ma być wizytówka Strzego-
mia? Brawo naprawdę! Czy 
ktoś to posprząta, czy zakwitną 
drzewa i  przestanę widzieć to 
wszystko? Proszę o odpowiedź, 
bo już nie mogę na to patrzeć. 
Pozdrawiam.

Wiesława: Kto odpowiada za 
stan czystości przy ul. Legnickiej 
na odcinku od targowiska do 
przychodni medycznej – jedno 
wielkie śmietnisko! Wstyd dla 
Strzegomia i  dla nas miesz-
kańców. Jest prawo, które obo-
wiązuje wszystkich jednakowo. 
Czekamy na podjęcie odpowied-
nich decyzji i egzekucji.

Gmina nie jest właścicielem 
wskazanego miejsca. Jest to 
teren prywatny i  za porządek 

odpowiada ich właściciel, dla-
tego Urząd Miejski skierował 
stosowne zgłoszenie na policję 
w Strzegomiu.

Robert: Chciałbym uniknąć 
pytań i  złych odpowiedzi. Czy 
na ul. Wodnej będą progi? Jeżeli 
pan uważa, że plan tego nie 
przewiduje, to niech pan za-
uważy, że ta ulica jest prostym 
odcinkiem drogi i za chwilę będą 
mieli mieszkańcy pretensje. Cze-
kam na odpowiedź.

Pytania i odpowiedzi są z na-
tury dla jednych złe, a  dla 
drugich dobre. Złe są dla tych, 
którzy oczekują innej odpo-
wiedzi, a dobre są – jak się pan 
zapewne domyśla – tylko wtedy, 
kiedy odpowiedź satysfakcjo-
nuje zainteresowaną stronę. 
Odpowiadając na pytanie infor-
muję, że nie ma zaplanowanych 
progów zwalniających na ul. 
Wodnej w Strzegomiu z powo-
du ukształtowania drogi, ilości 
zjazdów i wjazdów oraz loka-
lizacji sieci pod powierzchnią 
drogi. Nawiązując jeszcze do 
ostatniej kwestii dot. pretensji 
mieszkańców skierowanych 
do gminy, to zastanawiam się, 
kiedy mieliby większe pretensje 
– kiedy jeździliby dalej po nie-
utwardzonej drodze, której stan 
pozostawia wiele do życzenia, 
czy wtedy kiedy będą jeździć 
po pięknej, nowej drodze bez 
progu zwalniającego?

Rafał Parkowa: Witam panie 
Zbigniewie, mam zapytanie 

odnośnie rowu, który jest na ul. 
Parkowej (biegnie równolegle do 
ul. Widokowej). Kiedy nastąpi 
przebudowa tejże kanalizacji 
burzowej? Wysyłam zdjęcia, 
że rów jest zatorowany i  nic. 
Mam nadzieję, że dziura, która 
powstała na ul. Parkowej, da 
jakiś odzew.

Dziura na ul. Parkowej zosta-
ła załatana w dzień, w którym 
otrzymaliśmy zgłoszenie. Nie-
stety, takie rzeczy mogą się zda-
rzyć, ale kiedy tylko o nich wie-
my, reakcja jest natychmiastowa. 
Z  tego co zdołaliśmy ustalić, 
dziura powstała w  sobotnie 
popołudnie (3.04) – w ponie-
działek (5.04) rano mieszkaniec 
zgłosił zagrożenie i  od razu 
nastąpiła reakcja. W godzinach 
popołudniowych sprawa była 
zamknięta. Pozdrawiam. 

Spacerowicz: Dzień dobry. 
Chciałbym się dowiedzieć, co 
dzieje się z drogami gruntowy-
mi między polami. Z  niektó-
rych zostały smętne, wąziutkie 
ścieżki, inne zniknęły całkowicie 
zaorane przez użytkowników 
pól. Drzewa i  krzewy rosnące 
przy tych drogach są podorane do 
samych korzeni. Kto jest odpo-
wiedzialny za sieć gruntowych 
dróg polnych?

Jest to duży problem, z któ-
rym szybko sobie nie pora-
dzimy. Nagminnym stało się 
podorywanie przez rolników 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. By wyegzekwować 

szerokość drogi zgodnie z do-
kumentacją geodezyjną, gmina 
musi wziąć geodetę – a nie jest 
to tanie – i na nowo wyznaczyć 
granicę. Faktem jest, że jeśli 
rolnik naruszył granicę, płaci 
za geodetę. Jednak czynności 
takie wykonujemy tylko na 
wniosek mieszkańców. Inaczej 
jest na terenie wiosek posca-
leniowych, gdzie w  procesie 
scalania wyznaczono granice 
nowych dróg. Mimo to widzia-
łem już, że właściciele gruntów 
podorywują te granice.  Chcia-
łem dodać, że naruszenie gra-
nic i  zniszczenie znaczników 
jest karalne.

Haneczka17: Witam, mam 
pytanie. Czy jest możliwość za-
łożenia monitoringu na ul. Pro-
menada w stronę drogi na Górę 
Krzyżową, gdzie kończy się 

ścieżka rowerowa? Młodzi 
się tam zbierają, imprezują, 
a później okradają działki i też 
dodatkowo, żeby patrol tam 
jeździł. Pozdrawiam.

Sprawę patrolu przekazałem 
do Komisariatu Policji w Strze-
gomiu. Jeśli założymy kamerę 
w  jednym miejscu, grupa ta 
przeniesie się w  drugie – tak 
to wygląda w  wielu miejscach 
w gminie.  Mógłbym je wska-
zać na długiej liście. Kultura, 
szacunek do mienia wspólnego, 
do ludzi, którzy są na swoich 
posesjach to kierunek w  wy-
chowaniu kolejnych pokoleń. 
W tym temacie potrzebna jest 
praca moja, pani, rodziców, ró-
wieśników i szkoły. Czy dożyje-
my takich czasów, że będziemy 
się wzajemnie szanować. Mam 
nadzieję, że tak.

Wolne miejsca W stanoWicach
Informujemy, że po zakończonej rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pozosta-
ło 5 wolnych miejsc w Przedszkolu w Stanowicach 
dla 3- i 4-latków oraz 10 miejsc dla 5- i 6-latków. 
Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkoli gmina 
zapewni miejsca w  oddziałach przedszkolnych 
tworzonych w  PSP nr 2, PSP nr 3 oraz PSP nr 4 
w Strzegomiu. Rodziców dzieci, które będą przy-
jęte do Stanowic, prosimy o  kontakt z  Wydzia-
łem Oświaty Urzędu Miejskiego w  Strzegomiu 
(nr telefonu: 74 8560 580, 581, 587).
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Na początku marca na na-
szych łamach informowaliśmy 
o  planowanym remoncie od-
cinka drogi w  Tomkowicach. 
Firmie realizującej roboty 
budowlane z  pewnością uda 
się zakończyć prace z  dużym 
wyprzedzeniem i  już w  naj-
bliższym czasie mieszkańcy 
będą mogli korzystać z nowe-
go fragmentu drogi.

Przypomnijmy, wykonano od-
cinek drogi o nawierzchni mi-
neralno-bitumicznej o długości 
ok. 90 m na odcinku od drogi 
powiatowej pomiędzy posesjami 
nr 27 a 29 w kierunku byłego 
RSP. Skorygowano również kra-
wężniki w obrębie skrzyżowania 
z drogą powiatową. 

Na ukończeniu są pobocza 
gruntowe. Wykonawcą robót 
budowlanych jest firma Świd-
nickie Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów, a koszt 
robót budowlanych wynosi ok. 
83 tys. zł. Całość środków fi-
nansowych pochodzi z budżetu 
gminy na 2021 r.

Prace drogowe w Tomkowicach na ukończeniu
Wykonawcą robót jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Narodowy Spis 
Powszechny Lud-
ności i  Mieszkań 
2 0 2 1  d o t yc z y 
wszystkich miesz-
kańców Polski, 
również seniorów. 
Jeśli wśród państwa 
bliskich, znajo-
mych, sąsiadów są 
osoby starsze, które 
nie posiadają kom-
putera lub mają 
kłopot z  obsługą 
telefonu, pomóż-
my im bezpiecznie 
zrealizować obo-
wiązek spisowy 
w najdogodniejszej 
dla nich formie: sa-
mospisu interneto-
wego (w domu lub 
punkcie spisowym) 
albo w formie roz-
mowy telefonicznej 
z rachmistrzem.

Respondenci, 
którzy nie będą 
mogli samodziel-
nie spisać się po-
przez formularz 
internetowy lub 
telefoniczne na in-
folinii spisowej, zo-
staną spisani przez 
r a c h m i s t r z ó w 
telefonicznie.

Rachmistrzowie 
telefoniczni roz-
poczną pracę od 
4 maja br. I  będą 
dzwonić z numeru: 
22 828 88 88 lub 
22 279 99 99.

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie
Tym, którym samodzielny spis sprawi kłopot,  pomoże rachmistrz 

 

1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię 
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii 
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt 
spisowy.

3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu 
czytaj pytania i odpowiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na 
kolejną stronę formularza.

5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci 
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. 
Poinformuj je o tym.

7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować 
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które 
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek 
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) 
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie 
zadzwonić w tej sprawie.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Spis trwa do 30 września!

10 porad spisowych dla seniorów

WSPIERAMY SENIORA 70+

• masz 70 lat lub więcej?
• zdecydowałeś, że dla
 bezpieczeństwa zostajesz
 w domu?
• nie masz bliskich, którzy mogą Ci
 pomóc?

już dziś możesz zadzwonić na 
infolinię: 22 505 11 11

lub do ośrodka pomocy społecznej
w strzegomiu w godzinach urzędowania

tel.: 74 647 71 80
699 921 066

pracownik ośrodka pomocy
społecznej

�ZAKUPI DLA CIEBIE ARTYKUŁY
PODSTAWOWEJ POTRZEBY

(ŻYWNOŚĆ, ŚRODKI HIGIENY
OSOBISTEJ)

� WYKUPI LEKI W APTECE
(koszty zakupów ponosi senior)

�  ZAŁATWI DROBNE SPRAWY
URZĘDOWE NIEWYMAGAJĄCE

TWOJEGO UPOWAŻNIENIA

* Z PROGRAMU NIE MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY,
 KTÓRE OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH
 USŁUG OPIEKUŃCZYCH

PROJEKT WSPIERAJ SENIORA REALIZOWANY JEST PRZEZ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU
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Prace plastyczne, wspólne 
sadzenie roślin, przedstawienia 
teatralne, pokaz mody, wspólne 
gry i zabawy – to tylko nieliczne 

inicjatywy podjęte przez naj-
młodszych mieszkańców gminy 
Strzegom, które poświęcone 
zostały dbałości o  stan Ziemi. 

Wszyscy zgodnie podkreślali, 
że tylko od nas zależy, na jakiej 
planecie będą żyły przyszłe po-
kolenia. – Dbajmy więc wszyscy 

o Ziemię, bo tylko my jesteśmy 
odpowiedzialni za nią i  za jej 
los – podkreślały dzieci. 

red

dbajmy wspólnie o ziemię, bo tylko my jesteśmy odpowiedzialni za nią i za jej los. Od nas zależy, na jakiej planecie będą żyły przyszłe pokolenia

najmłodsi świętowali „dzień ziemi” 
Uczniowie oraz przedszkolaki z  gminy Strzegom z  okazji 
„Dnia Ziemi” wzięli udział w  wielu przedsięwzięciach, któ-
re po raz kolejny uświadomiły im, jak istotna jest troska o na-
sze środowisko. 

27 kwietnia br., podczas strze-
gomskiej zbiórki krwi, wolon-
tariusze oddali 13,5 litra życio-
dajnego płynu.

Krwiobus odwiedziło 31 osób, 
z czego 30 oddało krew. Maga-
zyn Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w  Wałbrzychu wzbogacił 
się o  13,5 litra życiodajnego 
płynu. Przypomnijmy, że od 
stycznia br. osoby, które zdecy-
dują się oddać krew lub osocze 
mogą liczyć na dwa dni wolne-
go w  pracy. Na krwiodawców 
czeka także bonus w  postaci 
33-procentowej ulgi w  prze-
jazdach komunikacji krajowej 
środkami publicznego trans-
portu zbiorowego. Ta korzyść 
obowiązuje w  czasie trwania 
stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii.

Oddali krew ratującą życie
13,5 litra życiodajnego płynu udało się zebrać podczas ostatniej akcji

Regulaminy na placach zabaw niszczone są przez wandali, dlatego w ostatnich dniach są one 
sukcesywnie wymieniane na terenie miasta, a w następnej kolejności pojawią się na poszcze-
gólnych wsiach gminy Strzegom.

Dalsze dewastacje
Miejmy nadzieję, że sprawcy wandalizmu nie pozostaną bezkarni
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– Bardzo się wszyscy cie-
szymy, ponieważ pomieszcze-
nia w  kostrzańskiej świetlicy 
zmieniły się nie do poznania. 
Kolejnym etapem będzie udo-
stępnienie zbiorów i dóbr kul-
tury ludowej odwiedzającym 
nas gościom – podkreśla Józef 
Hernik, koordynator zadania 
z  ramienia Strzegomskiego 
Centrum Kultury. 

Zadanie zostało dofinanso-
wane w  ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” z  wyłącze-
niem projektów grantowych 
oraz operacji w zakresie podej-
mowania działalności gospo-
darczej objętego Programem 

Rozwoju Ob-
szarów Wiej-
skich na lata 
2014–2020. 

red

– Kolejnym etapem będzie udostępnienie zbiorów i dóbr kultury ludowej odwiedzającym nas gościom – podkreśla Józef Hernik, koordynator zadania 

„izba Tradycji” w Kostrzy 

Zakończyły się prace remontowe związane z realizacją zadania „Przebudowa i remont 
pomieszczeń izby Tradycji Zespołów ludowych z  terenu gminy Strzegom”. Pro-
jekt zakładał kompleksową modernizację trzech pomieszczeń w  świetlicy wiej-
skiej w Kostrzy. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uczestnicy DDP „Senior
-Wigor” z myślą o zbliżającym 
się święcie 3 Maja przygo-
towali efektowne kotyliony 
oraz papierowe gołębie. Prace 
zostały wykonane z ogromnym 
zaangażowaniem, a  ich efekt 
zachwyca. Gratulujemy talentu 
i pomysłowości! 

Jeśli śpiew jest twoją pasją 
i nie boisz się pokazać szer-
szej publiczności, zgłoś się do 
eliminacji 3. edycji gminnego 
konkursu piosenki „The Voice 
of Strzegom”. Zaproszenie 
skierowane jest do dzieci 

i  młodzieży z  terenu naszej 
gminy. 

Eliminacje odbędą się 9 
maja br. o godz. 14.00 w sali 
widowiskowej Strzegomskie-
go Centrum Kultury. 

Szukają najpiękniejszego głosu!

Celem zadania było zapewnienie 
zaplecza do organizacji wystawy stałej 
oraz wystaw czasowych poprzez przebudowę 
pomieszczeń Izby Tradycji Zespołów Ludowych 
z tereny gminy Strzegom.

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

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w  sie-
dzibie SCK oraz pod adresem e-mailowym: 
r.orynczak@sck.strzegom.pl do dnia 5 maja br. 
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie www.sck.strzegom.pl

Pamiętają 
o 3 maja!

Strzelcy z dumą będą nosić swój znak wyróżniający i kultywować tradycję

mają swoich patronów!
Oddział Strzegom Związku 

Strzeleckiego – na podstawie 
uchwał y zarządu główne-
go Związku Strzeleckiego – 
otrzymuje nazwę wyróżniającą 
Orląt lwowskich. Datę 17 
sierpnia przyjmuje się jako 
Święto Oddziału – w rocznicę 
bitwy pod Zadwórzem z 1920 
r., nazywanej często „Polskimi 
Termopilami”, w której pole-
gło 318 z 330 walczących tam 
Orląt lwowskich.

Symbolika naszywki oddzia-
łowej (na zdjęciu) nawiązuje do 

herbu Strzegomia – widnieją 
na niej klucz i  miecz, 
a więc atrybuty św. 
Piotra i św. Paw-
ła. Użyte kolory 
są  związane 
z barwami na-
szego miasta 
i herbem Lwo-
wa, w  którego 
obronie walczy-
ły Orlęta Lwow-
skie w 1918 i 1920 
roku. Kolor niebie-
ski symbolizuje wierność, 

mądrość, stałość i  sumien-
ność, zaś złoty – spra-

wiedliwość.
– Od teraz nasi 
strzelcy z dumą 
będą nosić swój 
znak wyróż-
niający i kulty-
wować trady-
cję oraz pamięć 

Orląt Lwow-
skich – podkreśla 

Błażej Kołodziej, 
komendant Oddziału 

Strzegom ZS. red
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W  kategorii  ko-
szyczków przyznano 1. 
miejsce i wyróżnienia. 
Pierwsze wyróżnienie 
otrzymała elżbieta 
Maciejewska z  Ol-
szan. Do konkursu 
zgłosi ła  s ię  sama, 
przesyłając fotografie 
swoich pisanek wy-
konanych techniką 
batikową wraz z  opi-
sem. Swoje zdolno-
ści odziedziczyła po 
mamie, bardzo lubi 
to zajęcie, pisankami 
obdarowuje przyjaciół 
i znajomych. 

Dodajmy, że pani 
Ela zaprezentowała 
swoje umiejętności 
w  filmie wielkanoc-
nym autorstwa Toma-
sza Smagłowskiego 
ze Strzegomskiego 
Centrum Kultury, któ-
ry był publikowany na 
profilu facebookowym 
gminy Strzegom. 

Olszanianka swoje zdolności odziedziczyła po mamie a pisankami obdarowuje przyjaciół

Pani ela wyróżniona!Wydział Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu przypomina, że w ubiegłym 
roku została oddana do użytku 
nowa sieć kanalizacji sanitarnej 
w Modlęcinie. Teraz mieszkańcy 
mają obowiązek się do niej przy-
łączyć. Na ten cel można dostać 
dofinansowanie. 

Obowiązek przyłączenia się 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
został ustanowiony w  ustawie 
i ma charakter bezwzględny. Nie 
daje ani właścicielowi nierucho-
mości, ani organowi możliwości 
odstąpienia od wykonania tego 
obowiązku za wyjątkiem sytuacji, 
w której zostanie stwierdzone, że 
nieruchomość jest wyposażona 
w  przydomową oczyszczalnię 
ścieków. Do czasu podłączenia 
nieruchomości do kanalizacji sa-
nitarnej należy prowadzić prawid-
łową gospodarkę nieczystościami 
ciekłymi (posiadanie szczelnych 
zbiorników bezodpływowych) 
i przechowywać dowody potwier-
dzające wywóz nieczystości przez 
przedsiębiorcę posiadającego 
stosowne zezwolenia.

Wykonanie przyłącza powinno 
nastąpić niezwłocznie po urucho-
mieniu sieci kanalizacyjnej. Aktu-
alnie do osób, które nie wykonały 

tego obowiązku wysyłane są we-
zwania. W przypadku dalszego 
uchylania się od podłączenia nie-
ruchomości do kanalizacji, gmina 
Strzegom na podstawie art. 10 ust. 
2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach będzie musiała 
przekazać sprawę do Komisariatu 
Policji w Strzegomiu.

Jednocześnie informujemy, że na 
podstawie Uchwały nr 4/19 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 
stycznia 2019 r., istnieje możli-
wość uzyskania dotacji (do czasu 
wyczerpania środków finanso-
wych) na dofinansowanie kosztów 
zadania inwestycyjnego z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej polegającego na budowie 
przyłączy kanalizacyjnych do 
istniejącego lub będącego w trak-
cie realizacji gminnego systemu 
kanalizacji zbiorczej. Szczegółowy 
proces postępowania został opisa-
ny w w/w uchwale dostępnej na 
stronie internetowej pod adresem 
www.bip.strzegom.pl w zakładce 
Uchwały Rady/2019.

Informacje udzielane są rów-
nież w  Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu pod numerem 
telefonu 74-8560-521.

Będą kary za nieprzyłączenie się
do kanalizacji

Narodowy instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozstrzygnął konkurs pn. ,,Wielkanocna Rewia Palm i Koszyczków” skierowa-
ny do wszystkich, którzy własnoręcznie wykonują palmy i ozdabiają koszyczki. Łącznie nadesłano ok. 300 prac.

Od 2021 r. wnioski 
o płatności bezpośrednie 
składamy wyłącznie przez 
Internet – w aplikacji 
eWniosekPlus.

Od 2021 r. nie ma:
• wniosków w wersji 

papierowej,
• wniosków wysyłanych 

pocztą,
• oświadczeń potwier-

dzających brak zmian,
• wniosków spersonali-

zowanych wysyłanych 
pocztą do rolników.

informacja dla rolników

Wnętrze świe-
t l icy  wie jskie j 
w  Stanowicach 
w ostatnich tygo-
dniach przeszło 
sporą metamor-
fozę. Wymienio-
no parkiet w  sali 
głównej na bar-
dziej wytrzymałe 
panele winylowe, 
ponadto w  obrę-
bie klatki scho-
dowej położono 
lamperię z  tynku 
moza ikowego. 
Koszt robót wy-
niósł ok. 39 tys. zł. 
Pieniądze pocho-
dziły z  funduszu 
sołeckiego wsi 
Stanowice.

co nowego w sołectwach?
Nowe panele i tynk mozaikowy – to dwie rzeczy, które pojawiły się w jednej ze świetlic wiejskich. Dzięki temu obiekt wygląda bardzo estetycznie

Do rozpoczęcia sezonu węd-
karskiego pozostało niewiele 
czasu, nic więc dziwnego, że 
członkowie strzegomskiego koła 
na czele z prezesem Tadeuszem 
Chmielińskim postanowili po-
sprzątać zbiorniki „Rekreacyjny” 
i „Krzywy” w Rusku. Akcja miała 
miejsce 23 kwietnia br. 

Sprzątanie trwało 3,5 godziny. 
Uczestniczyło w nim aż 27 osób. 
Śmieci zbierano na stanowiskach 

wędkarskich i na terenie wokół 
stawów. Udrożniono również 
przepływ wody ze stawu „Ocz-
ka” do „Krzywego”. – W sumie 
zebraliśmy 34 worki śmieci, 
więc wniosek jest jeden – nie 
dbamy o  nasze środowisko. 
Dziękuję wszystkim osobom, 
które pomogły w sprzątaniu. Na 
zakończenie tradycyjnie piekli-
śmy kiełbaski – podsumowuje 
Tadeusz Chmieliński. 

wielkie sprzątanie stawów
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OSir sp. z o. o. informuje

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

Mickiewicza 2, z przeznacze-
niem pod działalność: handlo-
wą, gastronomiczną, rozryw-
kową oznaczoną na szkicu jako 
nr 2, z możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230V (do 
3000W) z podlicznikiem (opła-
ta zgodnie z obowiązującymi ce-
nami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 
2021 roku, o godz. 930 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 32,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu zostanie do-
liczony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najem-
ca będzie obciążony opłatą za: 
wywóz odpadów komunalnych, 
opłatą za energię elektryczną 
według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 500 zł.
3. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-
1, o pow. 12 m2, położonej 
w Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod dzia łalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową 
oznaczoną na szkicu jako nr 
3, z możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230V (do 
3000W) z podlicznikiem (opła-
ta zgodnie z obowiązującymi ce-
nami na dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 

2021 roku, o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 32,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu zostanie do-
liczony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najem-
ca będzie obciążony opłatą za: 
wywóz odpadów komunalnych, 
opłatą za energię elektryczną 
według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 300 zł.
4. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-
1, o pow. 12 m2, położonej 
w Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod dzia łalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową 
oznaczoną na szkicu jako nr 
4, z możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230V (do 
3000W) z podlicznikiem (opła-
ta zgodnie z obowiązującymi 
cenami na dany miesiąc) .
O ddan ie  w na jem nas t ąp i 
na czas oznaczony tj. od 19 
czerwca do 31 sierpnia 2021 
roku.
Przetarg odbędzie się 20 ma-
ja  2021 roku,  o godz.  10 30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sa-
la konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 32,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu zostanie do-
liczony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najem-
ca będzie obciążony opłatą za: 

wywóz odpadów komunalnych, 
opłatą za energię elektryczną 
według zużycia.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 250 zł.
5. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 2 m2, położonej w Strze-
gomiu przy ul. Mickiewicza 2, 
z przeznaczeniem pod działal-
ność: handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczoną na 
szkicu jako nr 5, z możliwością 
podłączenia energii elektrycz-
nej 230V (do 1200W), opłata ry-
czałtowa naliczana od zdeklaro-
wanej mocy urządzeń odbior-
czych i cen energii elektrycznej 
w danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 
2021 roku, o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoław-
czą czynszu za najem gruntów 
na kwotę 32,00 zł/m2 miesięcz-
nie netto. Do ustalonej w prze-
targu stawki czynszu zostanie 
doliczony obowiązujący poda-
tek VAT. Oprócz czynszu na-
jemca będzie obciążony opła-
tą za: wywóz odpadów komu-
nalnych, opłatą ryczałtową za 
energię elektryczną według za-
deklarowanej mocy urządzeń 
odbiorczych.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 40 zł.
6. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-
1, o pow. 6 m 2,  po łożonej 

w Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem pod 
działalność: handlową, gastro-
nomiczną, rozrywkową ozna-
czonej na szkicu jako nr 6 bez 
możliwości podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas oznaczony tj. od 19 czerw-
ca do 31 sierpnia 2021 roku.
Przetarg odbędzie się 20 maja 
2021 roku, o godz. 1130 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 28,00 zł/m2 miesięcznie 
netto. Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu zostanie do-
liczony obowiązujący podatek 
VAT. Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za wy-
wóz odpadów komunalnych.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,20 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 120 zł.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji Sp. z o. o. w Strzegomiu, ul. 
Mickiewicza 2, lub na konto:
SANTANDER BANK POLSKA 
S.A. O / Strzegom nr 98 1090 
2343 0000 0001 3585 0989 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 17 maja 2021 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża s ię dzień wp ł y wu środ -
ków na konto OSiR sp. z o. o. 
w Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
W a d i u m  w p ł a c o n e  p r z e z 
uczestnika przetargu, który wy-
gra przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za najem grun-
tów, a wadium wpłacone przez 

pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia zamknięcia 
lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby oferen-
ta rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnictwa przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie do 
31.05.2021 r.
Uchylenie s ię od zawarc ia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Grunty będące przedmiotem 
przetargu są wolne od obciążeń 
na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do odda-
nia w najem udostępnione bę-
dą dla wszystkich zaintereso-
wanych do oglądania w dniu 14 
maja 2021 roku, w godzinach od 
1000 do 1100 Szczegółowe infor-
macje związane z przetargiem 
oraz szkic mapy z zaznaczonym 
terenem przeznaczonym do od-
dania w najem można uzyskać 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 2; 58-
150 Strzegom lub telefonicznie 
dzwoniąc pod nr 74 8551524.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.
Zapraszamy.

W sobotę próbami terenowy-
mi rozstrzygnięto rywalizację 
w konkursach w krótkim forma-
cie. Cztery gwiazdki zakończyły 
się sporymi przetasowaniami na 
tablicy wyników. Jordy Wilken 
na 15-letnim koniu Burry Spirit 
po czystym przejeździe par-
kuru zapewnił sobie awans z 31. 
na 15. miejsce po ujeżdżeniu, 
a zwycięstwo zapewnił mu cross 
– bez błędów na przeszkodach, 
z przekroczeniem normy czasu. 
Drugą lokatę zajął, prowadzący 
po skokach Niemiec Andreas 
Dibowski dosiadający klaczy 
FRH Corrida, jednak punkty 
karne za spóźnienie 
na crossie 

kosztowa-
ły go utratę 

pierwszego 
miejsca. Trzecia 

zakończyła Austriaczka Katrin 
Khoddam-Hazrati na klaczy 
DSP Cosma. Najlepszy wynik 
wśród reprezentantów Polski 
uzyskała Joanna Pawlak na 
klaczy Fantastic Frieda. 
Para zakończyła ry-
walizację na 14. 
pozycji. 

Konkurs 
t r z y -
gwiazd-
k o w y 
w y -
grała 

Niemka Alina Dibowski na 
Barbadosie 26, koniu polskiej 

hodowli, wyprzedzając parę 
z Polski – Kamila Rajnerta na 
klaczy Emilia Of Chin oraz 
swojego ojca Andreasa Dibow-
skiego na koniu Calahari. 

W dwóch gwiazdkach najlep-
szy był esteban Benitez Vallena 
na klaczy Escara GP. Reprezen-
tant Hiszpanii po ujeżdżeniu był 
trzeci, a  zwycięstwo zapewniły 

mu czysto przejechany parkur 
i  cross. Druga lokata należy do 
Austriaczki lisy Held dosiada-
jącej klaczy Charis E, a  trzecia 
– do Niemki Vanessy Boelting 
na koniu Ready To Go W. 

Klasę Intro po czystym przejeź-
dzie crossu wygrał reprezentant 

Czech Miloslav Príhoda na ko-
niu Alantino, druga lokata przy-
padła Austriakowi Rolandowi 
Pulsinger i Colloredo, a trzecia 
Fince Johannie Pohjonen na 
klaczy Amelie M. 

W klasie CNC 100 najlepszy 
wynik uzyskał Mariusz Kleniuk 

na klaczy Tafia Masini, a w kate-
gorii wiekowej 18 lat zwyciężyła 
ewelina Falkowska na Floren-
tinie GS. 

Zawody Strzegom Spring 
Open otworzyły sezon między-
narodowych zawodów w dyscy-
plinie WKKW w Polsce. Łącznie 

rozegrano sześć konkursów, 
startowało w nich niemal 150 
zawodników i 250 koni repre-
zentujących 14 krajów. 

Kolejna odsłona Strzegom 
Spring Open rozpoczęła się 
w  czwartek (29.04). Zawody 
potrwają do 2 maja br. 

Łącznie rozegrano sześć konkursów, startowało w nich niemal 150 zawodników i 250 koni reprezentujących 14 krajów

Strzegom Spring Open w morawie
Jeździec z Niderlandów Jordy Wilken zwyciężył w klasie CCi4*
-S, najwyższej rangą rozgrywce podczas zawodów Strzegom 
Spring Open w WKKW. Natomiast Polak jest z drugą lokatą 
w konkursie trzygwiazdkowym. 

Fot. M
ariusz C

hm
ieliński, Leszek W

ójcik 
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iV liga piłkarska – Wschód 
(AKS GRAnIt StRzeGOM S. A.))

klasa a – grupa Wałbrzych i
(HeRbAPOl StAnOWICe)

klasa b – grupa Wałbrzych i
(AKS II StRzeGOM, SOKół KOStRzA, UnIA JAROSzóW)

klasa b –grupa jelenia góra i 
(HURAGAn OlSzAny)

kolejny mecz w sezonie: 
mechanik brzezina – aks 1:1

kolejny mecz w sezonie: 
herbapol – unia bogaczowice  
(stare bogaczowice) 3:1

kolejne mecze w sezonie: 
zieloni ii mokrzeszów – aks ii 1:5
mks ii szczawno-zdrój – sokół 5:2
iskra Witków Śląski – unia 4:1

kolejne mecze w sezonie: 
huragan – Victoria czadrów 0:2

poz. klub mecze punkty

1. lechia Dzierżoniów 21 57

2. bielawianka bielawa 21 52

3. aks granit strzegom s. a.  21 49

4. MKP Wołów  21 39

5. Sokół Marcinkowice  21 35

6. Moto Jelcz Oława  20 34

7. Piast Żerniki (Wrocław)  21 34

8. Polonia trzebnica  21 33

9. Mechanik brzezina  21 32

10. Sokół Wielka lipa  21 31

11. Orzeł ząbkowice Śląskie  21 29

12. GKS Mirków/ Długołęka  21 27

13. Piast nowa Ruda 20 26

14. nysa Kłodzko  21 25

15. lKS bystrzyca Górna  21 21

16. Unia bardo 20 17

17. Orzeł lubawka 21 15

18. Orzeł Prusice 21 7

19. Pogoń Pieszyce 21 1

poz. klub mecze punkty

1. Górnik Wałbrzych 16 48

2. MKS Szczawno zdrój 16 37

3. herbapol stanowice 16 32

4. Górnik nowe Miasto Wałbrzych 16 32

5. zieloni Mokrzeszów 16 27

6. KS Walim 16 23

7. zagłębie Wałbrzych 16 22

8. Podgórze Wałbrzych 16 20

9. Górnik boguszów-Gorce 16 20

10. Sudety Dziećmorowice 16 19

11. zieloni Mrowiny 16 19

12. Unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 16 17

13. Włókniarz Głuszyca 16 16

14. Czarni Wałbrzych 16 16

15. Orzeł Witoszów 16 13

16. lKS Wiśniowa 16 4

poz. klub mecze punkty

1. aks ii strzegom 14 40

2. Iskra Witków Śląski 14 36

3. lKS Piotrowice Świdnickie 14 32

4. MKS II Szczawno-zdrój 14 32

5. Szczyt boguszów-Gorce 14 27

6. KP MCK Mieroszów 14 23

7. sokół kostrza 14 19

8. nysa Kłaczyna 14 19

9. tęcza bolesławice 14 18

10. Płomień Dobromierz 14 15

11. błękitni Słotwina 14 10

12. Sparta Przełom Pastuchów 14 9

13. unia jaroszów 14 6

14. zieloni II Mokrzeszów 14 0

poz. klub mecze punkty

1. Skalnik Czarny bór 14 40

2. Amfibolit leszczyniec 14 32

3. lesk Sędzisław 14 32

4. Victoria Czadrów 14 25

5. Orły lipienica 14 24

6. bolko bolków 14 24

7. Orzeł II lubawka 14 22

8. Husaria Grzędy 14 21

9. bóbr Opawa 14 21

10. huragan olszany 14 14

11. lzS Janiszów 14 12

12. Uran Okrzeszyn 14 10

13. KS 1946 II Chełmsko Śląskie 14 5

14. Dragon Miszkowice 14 1

SPORT / OGŁOSZeNiA

Jaroszów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rusko – nieruchomość przeznaczona do rozbiórki 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
113/5, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,6876 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 236.100,00 zł
Wadium - 23.610,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.05.2021 r. o godz. 1000 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
D la  n ieruchomośc i  u rzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020690/5
N i e r u c h o m o ś ć  j e s t  w o l -
na od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek, 
w gminie Strzegom, uchwalo-
nego Uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
24.08.2016 r. działka nr 113/5 
oznaczona jest symbolem 15 
MN tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 

ponosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
 Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 24.05.2021 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 

nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego przed jego podpi-
saniem. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 

oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku ustanowienia pełno-
mocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości za-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość stanowiąca działkę 
nr 182, AM-2, Obr. Rusko o po-
wierzchni wg rejestru ewiden-
cji gruntów 0,0300 ha zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, garażem oraz 
dwoma murowanymi toaletami. 
 Ze względu na zły stan tech-
niczny budynków przeznaczo-
ne są one do rozbiórki. 
D la  n ieruchomośc i  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00054604/3. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschod-
niej części gminy Strzegom, 

obejmującej obręby: Bartoszó-
wek, Jaroszów, Rusko, Skar-
życe, Morawa, Międzyrzecze, 
uchwalonego Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. powyższa 
działka oznaczona jest czę-
ściowo symbolem MR zabudo-
wa zagrodowa w części strefa 
OW obserwacji archeologicz-
nej, w części strefa B ochrony 
konserwatorskiej, w części gra-
nica udokumentowanego złoża 
surowców mineralnych. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 10.000,00 zł
Wadium - 1.000,00 zł
 Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
27.05.2021 r. o godz. 1030 

w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Santander Bank Pol-
ska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
24.05.2021 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wad ium wp łacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 

później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktual-
ny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 

dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przy-
padku ustanowienia pełno-
mocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 
1490).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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P u n k t  S z c z e p i e ń  j u ż  g o t o w y !
W ostatnich tygodniach hala widowiskowo-sportowa przekształciła się w punk szczepień powszechnych, dzięki któremu mieszkańcy gminy i okolic będą 
mogli szybciej zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. dzięki bardzo dobrej współpracy lokalnego samorządu ze strzegomskim centrum medyczno-
diagnostycznym sp. z o.o. w strzegomiu powstały cztery punkty szczepienne. urząd miejski zapewnił m.in. obsługę logistyczną, sprzęt komputerowy, środ-
ki higieniczne, środki ochrony osobistej i lodówki. szczepienia, które ruszą 18 maja br., będą wykonywały pielęgniarki ze scmd. 
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