
Montaż kolejnej linii wiąże 
się z rozbudową zakładu - po-
wstanie 5  000 m2 nowej po-
wierzchni, a moce produkcyjne 
w  segmencie pieczywa ham-
burgerowego wzrosną o ponad 
połowę. Instalacja linii ruszy 
jeszcze w 2021 roku, natomiast 
pierwsze bułki będą wypiekane 
prawdopodobnie już w drugiej 
połowie 2022 roku. 

– Dzięki inwestycji 
wzmocnimy pozycję 
ARYZTA zarów-
no na polskim 
rynku piekar-
n i c z y m , j a k 
i  w  eksporcie. 
Jako lider sta-
wiamy na roz-
wój produktów, 
automatyzację oraz 
bezpieczeństwo i  naj-
wyższą jakość żywności. Dla-
tego cieszę się, że nowa linia 
powstaje właśnie w Strzegomiu, 
będącym jedną z trzech naszych 
lokalizacji. To nowoczesna fa-
bryka z doskonałym zespołem 
ekspertów i  silnym portfolio 
produktowym, wykorzystująca 
do wypieku najwyższej jakości 
polskie surowce. Montaż nowej 
linii bułek to ważny krok dla nas 
jako producenta pieczywa i jako 
znaczącego pracodawcy na 
lokalnym rynku pracy – mówi 
Waldemar Topolski, dyrektor 
zarządzający ARYZTA Polska.

Zakład ARYZTA w  Strze-
gomiu powstał w 2013 r. i z po-
wodzeniem rozwija ofertę pro-
duktową w takich kategoriach 
jak pieczywo hamburgerowe, 
wrapy, croissanty czy bułeczki 
śniadaniowe. Nowa instalacja 
będzie wypiekać kilkadziesiąt 
tysięcy bułek na godzinę – od 
formowania ciasta po pakowa-
nie. Wliczając tę inwestycję, 
piekarnia będzie posiadała 
cztery linie produkcyjne. 

- ARYZTA 
jest firmą za-

ufania społecz-
nego, która słynie 

z  nieposzlakowanej opinii, 
rzetelnego podejścia do re-
alizowanych zadań oraz do-
skonałych produktów. Jest to 
odpowiedzialny i  sprawdzony 
przedsiębiorca, który znalazł 
już swoje stałe miejsce w życiu 
gospodarczym i  społecznym 
gminy Strzegom. Cieszę się, 
że instalacja nowej linii pro-
dukcyjnej będzie miała miejsce 
w naszym mieście – podkreśla 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

– Naszym priorytetem pod-
czas realizacji inwestycji jest 
bezpieczeństwo pracowników 
i  partnerów zewnętrznych. 
Nową linię obsługiwać będzie 
kilkadziesiąt osób, a  to ozna-
cza, że na kolejnych etapach 
projektu rozpoczniemy budowę 
nowego zespołu – mówi Mar-
cin Klimas, dyrektor zakładu 
ARYZTA Strzegom.

Dzięki inwestycji, ARYZTA 
Polska stanie się numerem jeden 
w kategorii pieczywa hambur-
gerowego spośród wszystkich 

europejskich piekarni Grupy 
ARYZTA. ARYZTA Polska 
posiada także zakłady w Gro-
dzisku Mazowieckim i Micha-
łowie-Reginowie. Jesienią 2020 
r. w Grodzisku również została 
uruchomiona nowa linia, produ-
kująca różne typy pieczywa m.in. 
dla największych sieci sklepów 
czy sieci restauracji QSR.

– Chciałbym podziękować 
firmie za liczne inicjatywy oraz 
działania na rzecz społeczności 
Strzegomia. Dzięki współpracy 
z  Fundacją Ronalda McDo-
nalda najmłodsi strzegomianie 
mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań USG, których celem była 
profilaktyka i wczesna diagno-
styka chorób onkologicznych 
wśród dzieci. W 2018 r. został 
zainicjowany także „Półmara-
ton ARYZTA Strzegom”, który 
ma już swoich wiernych uczest-
ników i  kibiców. ARYZTA 
doskonale współpracuje także 
ze strzegomskimi szkołami, 
realizując wiele ważnych ini-
cjatyw. Dlatego mam nadzieję, 
ze w  przyszłości współpraca 
ta będzie się równie prężnie 
rozwijać – dodaje burmistrz 
Strzegomia.
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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 pyta-
nia odpowiada radny Lech 
Markiewicz. 
 str. 2

zagrali  
dla Amelki
Na stadionie piłkarskim 
w Strzegomiu 26 lutego br. 
odbył się charytatywny tur-
niej piłki nożnej. Wszystkie 
zebrane podczas zawodów 
środki finansowe (ok. 4 tys. zł) 
zostały przeznaczone na 
ratowanie życia i  zdrowia 
małej Amelki ze Strzegomia.

str. 9

Bazylika 
z dotacjami
W  ostatnim okresie go-
spodarz parafii pw. św. App 
Piotra i  Pawła w  Strze-
gomiu – ks. prałat Marek 
Babuśka ma duże powody 
do zadowolenia. Minister 
kultury i dziedzictwa naro-
dowego przyznał właśnie 
bazylice dwie dotacje w ra-
mach programu „Ochrona 
zabytków”.
 str. 3

Jak wszyscy dobrze wiemy, trwają szeroko zakrojone prace 
(I etap) związane z przebudową Fortu Gaj w Strzegomiu. Teren 
jest już oczyszczony z zarośli. Obecnie budowana jest kanalizacja 
i odnawiane są zabytkowe mury. Ponadto specjalistyczna firma 
arborystyczna zajmuje się pielęgnacją drzew – wykonuje ich 
korektę i usuwa posusz.

Prace remontowe związane z  odrestaurowaniem drewnianej 
wiaty na stacji kolejowej Strzegom Główny, na peronie nr 2, 
praktycznie dobiegają końca. Nowa stara wiata prezentuje się 
okazale, zwłaszcza nocą po oświetleniu. Koszt renowacji wiaty 
wyniósł ok. 400 tys. zł (środki pochodzą z budżetu PKP).

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu trwa budo-
wa wiaty rekreacyjnej. Termin zakończenia budowy zaplanowany 
jest na koniec maja br., choć sprzyjające warunki pogodowe 
pozwalają na wcześniejsze zakończenie budowy. Jakie wymiary 
będzie miała wiata i do czego będzie służyć?

zabiegi w Forcie Gaj  str. 3

modernizacja zabytkowej wiaty  str. 12

wiata rekreacyjna  str. 4

zakład ArYzTA w Strzegomiu z powodzeniem rozwija ofertę produktową

Będą nowe miejsca pracy!

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Jeżeli mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie wy-
miany pieców w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł 
ciepła w  gminie Strzegom” ich nie uzupełnią, nie otrzymają 
dofinansowania.

W ostatnim okresie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strze-
gom im. Elizy Orzeszkowej zakupiła wiele nowości książkowych. 
– Czytanie książek przenosi nas zazwyczaj w inny wymiar, daje 
niezapomniane przeżycia estetyczne i  pobudza do refleksji – 
zachęcają do czytania strzegomscy bibliotekarze. 

nie uzupełnisz wniosku, nie dostaniesz dofinansowania 

nie będzie „Jarmarku wielkanocnego”

nowości w strzegomskiej bibliotece

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną tegoroczna 
edycja strzegomskiego „Jarmarku wielkanocnego” w takiej postaci, 
jaką wszyscy znamy, nie odbędzie się. Jest to duża strata, bowiem 
to wydarzenie kulturalne w ostatnich latach bardzo się rozrosło, 
a hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu pękała 
w szwach. 

Już w marcu br. ARYZTA Polska rozpocznie proces rozbudowy swojej fabryki w Strzegomiu 
i instalacji nowej linii produkcyjnej. Będzie to druga linia bułek w tej piekarni, która pozwo-
li zaoferować klientom jeszcze większy asortyment pieczywa i umocni pozycję firmy jako naj-
większego dostawcy bułek do restauracji i sklepów w Europie Środkowej. 
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W nawiązaniu do informacji 
sprzed dwóch tygodniu dot. 
wzrostu stawki za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów ko-
munalnych od jednego miesz-
kańca w  gminie Strzegom, 
przedstawiamy stanowisko 
radnego Lecha Markiewicza, 
który głosował przeciw pod-
wyżce. Do jego wypowiedzi od-
niósł się burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta.

Radny Rady Miejskiej w Strze-
gomiu Lech Markiewicz: 
– Głosowałem przeciw pod-
wyżce opłaty za odpady komu-
nalne dla naszych mieszkańców, 
ponieważ konsekwentnie uwa-
żam, że gmina nie zorganizo-
wała we własnym zakresie przez 
spółkę ZUK odbioru odpadów 
wtedy, kiedy była ku temu oka-
zja. ZUK posiadał wtedy sprzęt 
i ludzi, którzy mogli wykonywać 
tę usługę. Dzisiaj robi to firma 
zewnętrzna. Uważam, że obsłu-
ga systemu przez ZUK zmniej-
szyłaby koszty ponoszenia opłat 
za odpady na mieszkańca. 

Po drugie słaba windykacja 
należności od dłużników i prze-
rzucanie tych opłat na pozo-
stałych mieszkańców tak, aby 
system się zbilansował, również 
podwyższa opłatę.  Nie powin-
no się przerzucać tych kosztów 
na płacących mieszkańców. 

Po trzecie uważam, że urząd 
błędnie oszacował koszty prze-
targu na odbiór odpadów, przez 

co zabrakło środków i  była 
konieczność dofinansowania 
systemu w wysokości 1,8 mln zł. 
To również wpłynęło na zwięk-
szenie opłaty z 18 zł na 28 zł 
za odbiór odpadów na jednego 
mieszkańca. To wzrost o ponad 
50 procent opłaty w  stosunku 
do poprzedniej.

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta: Szanując opo-
zycję, muszę odnieść się ad 
vocem. Niestety, muszę zaprze-
czyć jakoby ZUK był firmą, 
która była w  stanie obsłużyć 
wywóz śmieci. Przede wszyst-
kim niska wydajność pracow-
ników spowodowała, że firma 
nie wywiązywała się ze swoich 

obowiązków. Przekazanie wy-
wozu śmieci spółce ZUK uwa-
żam za swój największy błąd 
w swojej pracy na stanowisku 
burmistrza Strzegomia. Nie 
można było dłużej utrzymywać 
nierentownej spółki, do której 

wiele lat dopłacaliśmy wszyscy 
z naszych podatków (do strat 
najpierw Zakładu Usług Ko-
munalnych, a następnie spółki 
ZUK). Spółka nie umiała 
nawet ekonomicznie wyliczyć 
ceny za wywóz, a  w  ostat-
nim przetargu, 2 lata temu, 
dała najwyższą cenę – większą 
o 5,14 mln zł od najniższej. 

Niezrozumiałą jest kwota 
1,8 mln zł, o której pisze pan 
radny, że była konieczność 
dofinansowania systemu. Jest 
to nieprawda bądź niezrozu-
mienie wyliczeń. W  gminie 
w  latach 2013-2018 system 
wpłat i należności z tytułu opłat 
bilansował się, dopiero w 2019 
r. i 2020 r. zabrakło łącznie ok. 
357 tys. zł. Tak więc nie ma 
mowy o kwocie 1,8 mln zł i nie 
ma ona wpływu na zwiększenie 
opłat i podwyżek, które zostają 
wprowadzone od 1 kwietnia 
2021 r. Jeszcze raz przypo-
mnę naszym czytelnikom, że 
wysokość opłat to wyliczenie 
matematyczne, gdzie po jed-
nej stronie jest ilość środków 
wpłaconych przez mieszkań-
ców i przedsiębiorców, zaś po 
znaku równości musi być kwota 
przetargowa. Inne wyliczenie 
wiąże się z dyscypliną budże-
tową, której podlega burmistrz 
Strzegomia, dlatego zapropo-
nowałem taką cenę. Podobnie 
jest w jednej z gmin w powiecie 
jaworskim, gdzie cena jest taka 
sama, czyli 28 zł. 

Stawka za śmieci w górę!z d J ę C I e  n u m e r u

wiosna tuż,  tuż!

Ubiegłotygodniowe wysokie temperatury (nawet 18-19 stopni Celsjusza) powietrza spowodo-
wały, że w niektórych miejscach w Strzegomiu wyrosły pierwsze kwiatki zwiastujące nadejście 
tak upragnionej pory roku. Na zdjęciu obelisk na Skwerze Sybiraków przy Komisariacie Po-
licji w Strzegomiu. Już za ponad dwa tygodnie wiosna zawita do nas już oficjalnie – nie może-
my się już doczekać tego momentu!

Powinniśmy zwrócić uwagę na edukację mieszkańców pod kątem segregacji śmieci, a także większej dbałości o nasze środowisko

Pytamy radnych…
W  następnych wydaniach 

„Gminnych Wiadomości Strze-
gom” będziemy publikować 
rozmowy z  radnymi na temat 
bieżących spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miejska 
w  Strzegomiu. W  tym numerze 
na nasze pytania odpowiada Lech 
Markiewicz, doświadczony samo-
rządowiec (burmistrz Strzegomia 
w latach 1998–2010).

– Które z osiągnięć strzegomskie-
go samorządu w  ostatnich latach 
ocenia pan najwyżej?

– Strzegom to miasto wyjątko-
we, na którego wizerunek składają 
się blisko ośmiowiekowa historia, 
tradycja i  piękne zabytki. Wiele 
z  nich w  trakcie kadencji, kie-
dy byłem burmistrzem, udało 
się wyremontować. Dobrze, że 
ten kierunek jest kontynuowany. 
Wizerunek miasta z  pewnością 
poprawiła inwestycja realizowana 
przez PKP PLK S.A. dot. odnowy 
strzegomskiej estakady kolejowej. 
Odnowiona estakada pozytywnie 
wpisuje się w  panoramę strze-
gomskiej starówki, wydobywa jej 
unikatowe piękno, ale nie tylko. 
Zwiększa także możliwość dla 
wywozu kruszywa z  pobliskich 

kamieniołomów. Granit strzegom-
ski to przecież symbol Strzegomia. 
Jego bogate złoża warunkują 
istnienie branży kamieniarskiej – 
największego pracodawcy w naszej 
gminie. Jestem dumny, że nasza 
branża rozwija się i  trwa mimo 
trudnych czasów pandemii. 

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

– Zerwanie ponad 22-letniej 
współpracy partnerskiej z miastem 
Torgau w Niemczech. Trudno jest 
przejść obok tej sprawy obojętnie. 
Nasze miasto nie zasłużyło, aby być 
na ustach całej Polski w tak bulwer-
sującej kwestii. O skandalu pisały 
i mówiły wszystkie media. Oprócz 
tego, że musimy teraz odbudować 
dobre imię Strzegomia, to stracili-
śmy świetnego partnera, z którym 
przez lata współpracowaliśmy w ra-
mach wymiany młodzieży, wizyt 
i  międzynarodowych projektów. 
Jako były burmistrz Strzegomia 
przypomnę, że było to nasze jedno 
z  pierwszych miast partnerskich 
i  pamiętam, jak ciężko było nam 
je pozyskać. Dlatego uważam całą 
sprawę za wielki skandal, że w ta-
kich niesmacznych okolicznościach 
ta współpraca się skończyła. 

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

– Z  zadowoleniem obserwuję, 
że wiele z  punktów mojego pro-
gramu wyborczego jest obecnie 
w  planach do realizacji. Myślę 

tutaj o uruchomieniu komunikacji 
miejskiej w naszej gminie, o prze-
budowie Fortu Gaj, czy o remoncie 
Dworca Kolejowego. To są ważne 
dla mieszkańców inwestycje na 
obecną kadencję. Uważam również, 
że przed naszym samorządem stoi 
poważny problem związany z go-
spodarką odpadami i  sprostanie 
rosnącym kosztom obsługi systemu 
tak, aby opłata za odbiór śmieci na 
mieszkańca nie rosła w tak dużym 
tempie. Powinniśmy zwrócić uwa-
gę na edukację mieszkańców pod 
kątem segregacji, a także większej 
dbałości o nasze środowisko, żeby 
uniknąć dzikich wysypisk śmieci, 
hałd z oponami, czy zaśmieconej 
Góry Krzyżowej i  parków. To 
ważne zadania, którym musimy 
stawić czoła w tej kadencji.

– Jak układa się współpraca 
w Radzie Miejskiej? 

– Rada Miejska jest bardzo waż-
nym organem w gminie. Stanowi 
prawo lokalne i kontroluje działa-
nia burmistrza. Życzyłbym sobie, 
aby każdy radny był traktowany 
z  należnym szacunkiem i  uwagą. 
W małej, lokalnej społeczności nie 
ma miejsca na politykę i sprzecz-
ki. Wybrano nas po to, abyśmy 
reprezentowali sprawy naszych 
mieszkańców i na tym staram się 
skupiać swoją pracę w  radzie. 
Chciałbym, aby w  radzie było 
więcej miejsca na konstruktywną 
dyskusję i  wymianę poglądów. 
Każdy radny jest ważnym ogniwem 

w  podejmowaniu strategicznych 
decyzji w  gminie dot. chociażby 
budżetu, planu realizowanych in-
westycji, zaciągania długu. Mamy 
dużą odpowiedzialność, gdyż to 
od nas zależy, w  jakiej kondycji 
zostawimy gminę kolejnym poko-
leniom i w którym kierunku będzie 
się rozwijała.

– Przez 12 lat pełnił pan funkcję 
burmistrza Strzegomia, przez 
4 lata był zastępcą. Jakie były naj-
większe dokonania strzegomskiego 
samorządu w tym okresie?

– Jestem dumny, że mogłem 
przez tak wiele lat pracować dla na-
szej gminy. Był to z pewnością czas 
dobrze wykorzystany dla rozwoju 
naszej Małej Ojczyzny. Pamiętam, 
że zaczynałem jako radny spoza 
rady, a  następnie zaproponowa-
no mi w  1994 r. objęcie funkcji 
zastępcy burmistrza. Po czterech 
latach wybrano mnie na stano-
wisko burmistrza, które pełniłem 
przez 3 kadencje. Wspominam 
bardzo dobrze współpracę z Radą 
Miejską. Miałem mocną opozycję, 
ale umieliśmy się pięknie różnić. 
Współpraca oparta była na dialo-
gu i  szacunku. Pamiętam kolejki 
mieszkańców w dni przyjęć inte-
resantów. Lubiłem tę formę spo-
tkań z  mieszkańcami. Staraliśmy 
się każdego wysłuchać i  pomóc. 
Gmina miała w  tamtym czasie 
wiele potrzeb. Szukaliśmy źródeł 
finansowania ambitnego planu 
rozwoju miasta. Pojawiły się środki 

przedakcesyjne, czyli takie przed 
wejściem Polski do UE, a potem 
już unijne. Podstawowym celem 
było skanalizowanie naszej gminy 
tak, aby mieszkańcy mogli pocią-
gnąć za przysłowiową spłuczkę nie 
martwiąc się, gdzie trafią ścieki. 
Ta inwestycja kosztowała nas aż 
70 mln zł, ale pozyskaliśmy na ten 
cel środki zewnętrzne. To była duża 
ulga dla mieszkańców i krok w cy-
wilizację. Tych inwestycji za mojej 
kadencji, z których jestem dumny 
jest wiele. Wymienię poniżej te 
najważniejsze: kanalizacja wsi (aż 
70% wsi nie miało kanalizacji), 
koszt ok. 70 mln zł, pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne; modernizacja 
miejskiego basenu letniego; remont 
Strzegomskiego Centrum Kultury 
(obecny budynek SCK); remont 
klasztoru CAS Karmel; rewita-
lizacja Parku Miejskiego przy 
ul. Krótkiej; rewitalizacja Rynku 
wraz z  fontanną, ławeczkami 
i  nowymi nasadzeniami; ścieżka 
edukacyjna na Górze Krzyżowej, 
budowa budynku mieszkalnego na 
ul. Świdnickiej (do dzisiaj gmina 
nie wybudowała żadnego nowego 
mieszkania komunalnego); budo-
wa hali sportowo-widowiskowej; 
remont zabytkowego Ratusza 

i Wieży Targowej oraz kamienicy 
mieszkalno-usługowej; utworzenie 
specjalnej strefy ekonomicznej; 
budowa 3 boisk sportowych tzw. 
Orlików oraz boiska przy Zespole 
Szkół w  Strzegomiu; budowa 
świetlicy wiejskiej w  Granicy; 
dokumentacja pod budowę ob-
wodnicy Strzegomia; remonty 
chodników oraz dróg, w tym m.in. 
odcinka od drogi krajowej nr 5 
do Morawy, ul. Niepodległo-
ści, drogi Kostrza – Rogoźnica, 
ul. Ceglana, ul. Wyspiańskiego, ul. 
Sikorskiego; rozpoczęcie budowy 
nowego Dworca Autobusowego 
wraz z  remontem drogi i  kanali-
zacją, remonty obiektów sakral-
nych i ich otoczenia (m.in. skwer 
z pomnikiem Jana Pawła II, alejki 
i oświetlenie Bazyliki Mniejszej). 
To tylko te większe inwestycje. Nie 
wspomnę o wielu innych, takich jak 
remonty świetlic wiejskich, budo-
wy placów zabaw, remonty szkół 
gminnych, ośrodka zdrowia. Zosta-
wiłem po 16 latach pracy w gminie 
budżet w bardzo dobrej kondycji 
z 10 mln zł na tzw. plusie, mając 
nadzieję, że dzieło rozwoju gminy 
Strzegom będzie kontynuowane. 
Już historia i  kolejne pokolenia 
ocenią, czy faktycznie tak będzie.

Sprostowanie burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty:
- Budynek przy ul. Świdnickiej rozpocząłem i zakończyłem za mojej kadencji. 
Nieprawdą jest, że gmina nie wybudowała żadnego mieszkania. Przykładem 
tego jest budynek komunalny na terenie Hoteli w Jaroszowie, gdzie po gruzo-
wisku powstało 21 mieszkań. 

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

LUTY – MARZEC 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

28.02 –  6.03 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855 52 06

  7.03 – 13.03 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857 19 64

14.03 – 20.03 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

nowości w TV Strzegom
•	 Dziesiąta	jubileuszowa	edy-

cja „Odnów i wygraj”
•	 Świetlica	w Rusku	na	wyso-

kim poziomie
•	 Modernizacja	strzegomskiego	

ośrodka sportu
•	 Kanalizacja	w Rusku

•	 Ważne	 remonty	w  remizie	
strażackiej w Strzegomiu

•	 Strażacy	z Tomkowic	z nową	
remizą strażacką

•	 „Pamięci	Niezłomnych	Bo-
haterów” – spektakl muzyczny 
w SCK

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)

Jest duża szansa, że w najbliż-
szych miesiącach jedna z naj-
bardziej lubianych i najczęściej 
uczęszczanych ulic w  naszym 
mieście – ul. Jarosława Dą-
browskiego zmieni swoje obli-
cze. Wszystko zależy od otrzy-
mania dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

W  planach jest odnowienie 
odcinka o dł. ok. 290 m. Cho-
dzi konkretnie o  przebudowę 
chodników i  jezdni, moder-
nizację oświetlenia i  budowę 
kanalizacji deszczowej. Oprócz 
tego w czasie trwania budowy 

w planach jest również wykona-
nie nowego gazociągu na całym 
odcinku drogi. Tym zadaniem 
miałaby się zająć Polska Spółka 
Gazownictwa.

– Czekamy na dobre in-
formacje. Gdyby doszło do 
przebudowy, byłaby to dla nas 
wspaniała informacja. Nasza 
ulica – w porównaniu do innych 
– nie należy do zbyt ładnych 
i  nowoczesnych. Wierzymy, 
że wszystko się uda i  nasza 
cierpliwość zostanie nagro-
dzona – mówią mieszkańcy  
ul. Dąbrowskiego. 

dąbrowskiego do przebudowy!

Opłata za gospodarowa-
n i e  odpadami  komuna l -
nymi  n ie ruchomośc i  z a-
mieszkałych w  I  kwartale 
2021 r. nie ulega zmianie. 
Również konto do wpła-
t y  poz os t a j e  bez  zmian . 
Prosimy więc o  kontynu-
owanie  opłaty  za  gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi w  terminie do 
20. dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu, 
którego dotyczy obowiązek 
ponoszenia opłaty.

W  prz ypadku potrzeby 
o t r z y m a n i a  b l a n k i e t ó w 
rachunku do opłat  prosi-
my o kontakt telefoniczny 
tel. 74 8560 570 lub o zgło-
szenie się osobiście do Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu 
(pokój nr 16).

W przypadku wprowadze-
nia zmiany stawki opłaty lub 
numeru konta bankowego 
– każdy właściciel nier u-
chomości oraz mieszkaniec 
g miny zostanie pisemnie 
poinformowany. 

Ile zapłacimy za odpady? 

W  niedalekiej przyszłości 
Fort Gaj zostanie zaopatrzony 
w  prąd i  wodę. Pojawią się 

nowe ścieżki, mała archi-
tektura, toalety i monito-
ring. Głównymi atrakcja-
mi będzie fontanna oraz 

miejsca na grilla i  ognisko. 
Mieszkańcy i  turyści będą 
mogli skorzystać z ławek, sto-
lików i  stojaków na rowery. 
Zamontowane zostaną tablice 
informacyjne i kosze na śmieci. 

Odrestaurowaniem fortu 
zajmuje się konsorcjum firm: 
Budarf Sp. z o.o. z Wałbrzy-
cha (lider) oraz PPUH „Drog
-Ziem” ze Stanowic (partner). 
Koszt rewitalizacji I  etapu 
wynosi blisko 4,5 mln zł. 
Środki na remont i moderni-
zację pochodzą z „Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych” (ok. 2 mln zł) i  z  bu-
dżetu gminy. Przewidywany 
termin realizacji to końcówka 
września 2021 r.

red

Odrestaurowaniem fortu zajmuje się konsorcjum firm: Budarf oraz PPuH „drog-ziem” 

zabiegi w Forcie Gaj
Jak wszyscy dobrze wiemy, trwają szeroko zakrojone prace 
(i  etap) związane z  przebudową Fortu Gaj w  Strzegomiu. 
Teren jest już oczyszczony z zarośli. obecnie bu-
dowana jest kanalizacja i odnawiane są zabytkowe 
mury. Ponadto specjalistyczna firma arborystyczna 
zajmuje się pielęgnacją drzew – wykonuje ich ko-
rektę i usuwa posusz. 

Pierwsza z  nich dot. prac 
konserwatorskich elewacji ze-
wnętrznych północnego i  po-
łudniowego ramienia transeptu 
w Bazylice Mniejszej w Strze-
gomiu – wysokość wsparcia 

finansowego 910 tys. zł. Druga 
przeznaczona jest na wykonanie 
robót budowlanych w kontek-
ście kolejnego etapu moderniza-
cji miejskich murów obronnych 
– kwota 29 tys. zł. 

- Bardzo się cieszę z  faktu 
przyznania nam tych dotacji. 
W planach mamy remont pół-
nocnego ramienia transeptu, 
czyli nawy poprzecznej, od 

strony zakrystii. Prace są prze-
widziane w tym roku – wyjaśnia 
ks. prałat Marek Babuśka.

red

Bazylika z dwiema dotacjami
Niemal 940 tysięcy złotych dotacji przyznano na konserwację i rewaloryzację strzegomskich zabytków. Co zostanie zrobione za te pieniądze?

W  ostatnim okresie gospodarz parafii pw. św. App Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – ks. prałat Marek Babuśka ma duże po-
wody do zadowolenia. Minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego przyznał właśnie bazylice dwie dotacje w ramach progra-
mu „ochrona zabytków”. 

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzi-
ctwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację 
i  rewaloryzację zabytków nieruchomych i  ruchomych 
oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Bazylika Mniejsza – widok z lotu ptaka
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Wiata rekreacyjna będzie od 
trzech stron osłonięta drew-
nianymi ściankami. Konstruk-
cja będzie pokryta dachówką 
i  wyłożona betonową kostką. 
Zaplanowano także wybudo-
wanie małego pomieszcze-
nia technicznego, przyłącza 
elektrycznego z  oświetleniem 
i  doprowadzenie sieci wodno
-kanalizacyjnej. 

– Wiatę rekreacyjną, z profe-
sjonalnym grillem, o wymiarach 
16 m x 7 m chcemy udostępniać 

naszym sportowcom, uczniom, 
mieszkańcom i nie tylko. Będzie 
to obiekt komercyjny, dzięki 
czemu nasza spółka będzie 
mogła zarabiać. Myślę, że to 
będzie duża atrakcja i wsparcie 
dla spółki OSiR – podkreśla 
prezes Paweł Mosór.

Zarząd OSiR-u  informuje 
ponadto o zakończeniu moder-
nizacji szatni dla sędziów oraz 
zakończeniu malowania siłowni 
w hali widowiskowo–sportowej.

red

Na terenie ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu trwa bu-
dowa wiaty rekreacyjnej. Termin zakończenia budowy zaplano-
wany jest na koniec maja br., choć sprzyjające warunki pogodo-
we pozwalają na wcześniejsze zakończenie budowy. 

Obiekt będzie udostępniany strzegomskim sportowcom, uczniom, mieszkańcom i nie tylko

wiata rekreacyjna

ewIdenCJA SzAmB I OCzYSzCzAlnI śCIeKÓw 

15 lutego br. jeden z  męż-
czyzn urwał boczne lusterka 
w aucie osobowym zaparkowa-
nym w Rynku. Na polece-
nie policji został za-
bezpieczony mo-
nitoring z  tego 
zdarzenia.

***
23 lutego br. 

w Rynku w jed-
nym ze sklepów 
została skradziona 
skarbonka charytatyw-
na, do której klienci wrzucali 
pieniądze dla chorej Amelki. 

Po sprawdzeniu 
monitoringu po-
licjanci z  Komisariatu Policji 

w Strzegomiu już na dru-
gi dzień zatrzyma-

li sprawcę tego 
czynu.

***
24 lutego br. 

z w r ó c o n o 
uwagę osobom 

przebywającym 
na placu do ćwiczeń 

kalisteniki, aby założyły 
maski. Również patrol policji 
przeprowadził interwencję.

Okiem miejskiego monitoringu

Gmina Strzegom ma obo-
wiązek prowadzenia ewi-
dencji szamb i  przydo-
m o w yc h  o c z ys z c z a l n i 
ścieków. Jednym ze spo-
sobów poz ysk ania in-
formacji  jest przepro -
wadzenie ankiet wśród 
mieszkańców.

– Zwracamy się z  proś-
bą o  udostępnienie infor-
macji ankieterom prowa-
dząc ym inwentar yzację 
z upoważnienia burmistrza 

Strzegomia, w  okresie od 
marca do kwietnia br. oraz 
współpracę przy wypeł-
nieniu ankiet – informuje 
Ewelina Kowalska, naczel-
nik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Śro-
dowiska i  Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Właściciele lub użytkow-
nicy nieruchomości wy-
posażonych w  zbiornik i 
bezodpływowe lub przydo-
mowe oczyszczalnie ście-
ków zobowiązani są do ich 

sukcesywnego opróżniania 
celem niedopuszczenia do 
ich przepełniania. Usługę 
opróżniania należy wyko-
nywać poprzez firmy po-
siadające stosowne w tym 
zakresie zezwolenia.
Dodatkowe informacje 
można uzyskać u wykonaw-
cy dokumentu: EKO–TEAM
Sebastian Kulikowski
tel. 733 448 668, 691 015 026
fax 75 613 81 34
e-mail:
ekoteam.kulikowski@gmail.com

Za dwa tygodnie poinformujemy o budowanych 
właśnie wiatach w Morawie, Granicy, Goczałkowie 
Górnym i Żelazowie.

Wszelkie informacje dotyczące inwentaryzacji wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do 
pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.strzegom.pl

W związku z ograniczeniem 
ilości kursów wykonywanych 
przez przewoźników z Dwor-
ca Autobusowego w  Strze-
gomiu przy ul. Dworcowej 
od 1 marca br. do odwołania 
zmianie uległy godziny funk-
cjonowania dworca w zakre-
sie dostępności informacji 

pasażerskiej oraz budynku 
poczekalni. 

Odjazdy autobusów będą 
odbywać się tak jak dotychczas, 
wg obowiązujących rozkładów 
jazdy. Rozkłady jazdy znajdują 
się na tablicach informacyjnych 
dworca oraz na stronie interne-
towej www.strzegom.pl

ważna informacja dla pasażerów

Dworzec Autobusowy – ul. Dworcowa 

poniedziałek – piątek 5.30–21.00

sobota – niedziela nieczynne 

Poczekalnia - ul. Leśna 

poniedziałek – piątek 5.00–21.00 

sobota 7.00–15.00

niedziela nieczynne

W YdARZENiA
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

Kamyk: Dlaczego pan zamy-
ka obiekty sportowe? Proszę 
sie przejść na targ przy ul. 
Legnickiej - tysiąc ludzi bez 
maseczek, jeden przy drugim. 
To jest  walka z  pandemią 
w Strzegomiu?

Nic nie zamykam, stosuję 
się tylko do przepisów. 

Mama 2: Dlaczego dzie-
ci  ucz ęsz cz ające do szkoły 

- mowa o  klasach 1-3 szkoły 
podstawowej - nie mogą mieć 
t reningów piłki nożnej na 
hali, tylko na Orliku? Proszę 
mi wyjaśnić, dlaczego my nie 
możemy, a w innych miastach 
hale są otwar te i   dr użyny 
trenują! Inni mogą, tylko nie 
St r zegom. Rodzice z aczęli 
przepisywać chłopców do in-
nych miejscowości. SPORT TO 
ZDROWIE, ale najwidoczniej 
nie w naszej gminie!

Zgodnie z  przepisami za-
jęcia w hali może mieć tylko 
sport zawodowy, a przy takim 
– jak pani pisze – rozluź-
nieniu to, moim zdaniem, 
już niedługo zamkną także 
obiekty otwarte. Pandemia 
nie znikła. Szkoda, że pani 
tego nie zauważa. 

Edek: Witam. Skrzyżowanie 
Rybna/3 Maja - jest problem 
z  odwodnieniem. Na ul. 3 
Maja wykonano remont, ale 
podniesiono chodnik, przez co 
woda nie spływa do rowu. Pro-
jektant tego nie przewidział? 

Idąc do miasta nowym chod-
nikiem, wejdziemy po kolana 
w wodę.

Zakres opracowanej doku-
mentacji i wykonanych robót 
budowlanych dot. tylko ul. 
3 Maja wraz z  włączeniem 
jezdni do drogi ul. Rybnej. 
Chodnik został wykonany 
zgodnie  z   dokumentac ją 
projektową i   zakończony. 
Obecna sytuacja, jaką pan 
opisuje, wynika ze złego sta-
nu technicznego ul. Rybnej 
– braku jednolitych spadków 
poprzecznych i  podłużnych 
jezdni, które wpływają na 
poprawne odprowadzanie 
wody opadowej  z   jezdni . 
Pragnę nadmienić, że woda 
w  tym miejscu zawsze się 
zbierała w  wyniku opadów 
deszczu. Problem będzie 
można rozwiązać w  chwili 
przebudowy ul. Rybnej, do-
stosowując wysokość prze-
budowanej jezdni i  innych 
elementów pasa drogowe-
go  do  nowych  r z ędnych 
wysokościowych.

Strzegomianka: Chciałabym 
zapytać, czy ktoś zrobi porządek 
z  imprezującą młodzieżą na 
widowni górnej płyty boiska 
OSiR w Strzegomiu? Jak sama 
nazwa wskazuje, OSIR służy do 
uprawiania sportu i po to ludzie 
tam przychodzą, ale niestety jest 
to utrudnione poprzez wybryki 
pijanych wyrostków. Przypomnę, 
że mamy pandemię, a te pseudo-
spotkania odbywają się w licznym 
gronie i do tego bez maseczek. Nie 
wspomnę o spożywaniu alkoholu 
i skandalicznym zachowaniu.

Ze względu na pandemię 
czas, w  jakim obecnie musimy 
funkcjonować, jest trudny dla 
nas wszystkich. Obiekty OSiR 
są monitorowane całodobowo. 
Pracownicy kontrolują cały teren, 
na którym przebywają użyt-
kownicy. Reagują na incydenty 
nieodpowiedniego zachowania 
się uczestników, w  sytuacjach 
trudnych korzystają z  inter-
wencji policji. Zarząd spółki 
prosi o informację na temat złego 
zachowania zarówno młodzieży, 
jak i  dorosłych korzystających 

z naszych obiektów. Informacje 
o  takich incydentach proszę 
kierować bezpośrednio do biura 
spółki lub pod numery telefonów 
74 855 15 24, 74 855 04 49.

Pasażer: Jeżeli jest mowa 
o  przetargu na autobusy, to 
czy byłaby możliwość wdro-
żenia w  nich pełnego systemu 
informacji pasażerskiej, wraz 
z  głosowymi zapowiedziami 
przystanków oraz możliwością 
pokazywania przebiegu trasy 
linii, a  nie tylko jako tablice 
kierunkowe? A jeżeli tak, to czy 
gmina ma zamiar rozpisać kon-
kurs na lektora tychże zapowie-
dzi? Dzięki nim będziemy mogli 
wiedzieć, gdzie mamy wysiąść. 
Pozdrawiam z Jaroszowa.

Przetarg jest ogłoszony. Taki 
system jest super, ale bardzo 
drogi. Nasze miasto i  sołectwa 
znamy wszyscy, więc takie – skąd-
inąd fajne – techniczne działania 
są zbędne. Dziękuję bardzo za 
pomysł i pytanie. Więcej takich 
pomysłów. Nie każdy będę ucinał 
tak jak ten. Przepraszam. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Tabela przedstawiająca sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych dla najemców w 2020 r.

Cena przy zastosowaniu bonifikaty

Metraż mieszkania
Wartość lokalu wraz 
z udziałem w gruncie 

z operatu szacunkowego
95% 99%

30 m2 58.500,00 zł 2.925,00 zł 585,00 zł

40 m2 71.000,00 zł 3.550,00 zł 710,00 zł

50 m2 80.500,00 zł 4.025,00 zł 805,00 zł

60 m2 91.000,00 zł 4.550,00 zł 910,00 zł

70 m2 98.000,00 zł 4.900,00 zł 980,00 zł

80 m2 124.000,00 zł 6.200,00 zł 1.240,00 zł

Cenę lokalu mieszkalnego kształtuje m.in. stan techniczny lokalu oraz jego położenie.

dlACzeGO wArTO KuPIć nA włASnOść mIeSzKAnIe KOmunAlne
1. Będziesz na swoim, a war-

tość rynkowa mieszkania 
będzie twoją świetną lo-
katą na przyszłość;

2. Skorzystasz z  bonifikaty 
95% lub 99% przy zakupie, 
a  należność można rozło-
żyć na 36 rat;

3. B ę d z i e s z  m ó g ł  s a m o -
dzielnie zadysponować to 
mieszkanie komu będziesz 
chciał – unikniesz proble-
mów rodzinnych za życia. 
Szczególne kłopoty są po 
śmierci najemcy, kiedy o to 
mieszkanie starają się oso-
by do tego nieuprawnione 
np. wnuki. 

PYTANiA do BURMiSTRZA/ iNFoRMACJE 
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Grupa tradycyjnie spotkała 
się na parkingu Strzegomskiego 
Centrum Kultury, skąd tuż po 
godzinie 9:00 wyruszyła w kie-
runku Świebodzic, mijając przy 
tym skąpane w  blasku słońca 
Stawiska oraz Olszany. Dalsza 
część trasy wiodła m.in. przez 
Stary Jaworów, Nowice oraz 
Pastuchów. 

Grupa zawsze podkreśla, że 
wyjazdy kierowane są również 
do osób rozpoczynających swoją 
przygodę z rowerami. – Nie jeź-
dzimy na czas ani dla statystyk, 
liczy się przyjemność z  jazdy. 
Podczas wspólnych wyjazdów 
możemy spotkać rodziców 
z  dziećmi oraz osoby będące 
emerytami. Przedział wiekowy 
jest naprawdę duży i dla każde-
go jest w naszej grupie miejsce 
– zaznacza Tomasz Kruszel-
nicki, jeden z  twórców Strze-
gomskiej Grupy Rowerowej.

Ostatnia eskapada to pierw-
szy w tym roku oficjalny wyjazd 
#SGR, ale jak mówią organi-
zatorzy, jeżeli tylko wiosenna 
aura zawitała do nas na dłużej, 
to w najbliższych dniach i  ty-
godniach będą organizowane 
kolejne wyprawy, o  których 
zawsze można dowiedzieć 
się na profilu facebookowym 
http://facebook.com/sgr.grupa. 
Tam znajdują się również 

podsumowania wspólnych wy-
praw w postaci zdjęć, a czasami 
również klipów wideo. Każda 
osoba systematycznie biorąca 
udział w wyjazdach otrzymuje 
również dostęp do zamkniętej 
grupy, w której uzyska pomoc 
z  serwisem roweru i, co waż-
ne, kontakt z  innymi człon-
kami Strzegomskiej Grupy 
Rowerowej.

red

Słońce, względnie wysokie temperatury oraz suchy asfalt to 
znak, że do wiosny pozostało już naprawdę niewiele czasu. Fakt 
ten doceniają również członkowie Strzegomskiej Grupy Rowe-
rowej. dzięki sprzyjającej aurze 21 lutego br. udało się zebrać 13 
członków grupy i wspólnie wyruszyć na podbój pobliskich dróg. 

wyjazdy kierowane są również do osób rozpoczynających swoją przygodę z rowerami

rowerzyści zaczęli wiosenny sezon

Duża część podatku docho-
dowego od osób fizycznych 
zostaje przekazana do budżetu 
gminy Strzegom. W  2021 r. 
zaplanowana została w  bu-
dżecie kwota ok. 23 mln zł. 
Drogi mieszkańcu, złóż de-
klarację podatkową PIT za 
rok 2020 w  Urzędzie Skar-
bowym w  Świdnicy, wpisując 

miejscowość na terenie gminy 
Strzegom JAKO MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA. Twoje 
pieniądze zostaną przeznaczone 
na budżet obywatelski, kulturę, 
rozwój infrastruktury, utrzy-
manie zieleni, sport, rekreację, 
ochronę środowiska, trasy rowe-
rowe, pomoc społeczną, ochronę 
zdrowia i edukację dzieci. 

masz wpływ na  
budżet gminy Strzegom!

Przypominamy, że mieszkań-
cy Strzegomia mogą osobiście 
dokonywać odczytów jakości 
powietrza. Na terenie Urzędu 
Miejskiego, na parterze, jest 

zainstalowana tablica elek-
troniczna, która na bieżąco 
wyświetla wyniki modelowania 
jakości powietrza. 

red

Sprawdź stan powietrza

Pierwsza w tym roku zbiórka 
krwi (23.02) była rekordowa 
pod względem ilości zebranej 
krwi w  historii zbiórek orga-
nizowanych przez Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha 

przy współpracy Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji Sp. z  o.o. oraz 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

We wtorek o 9:00 na parkingu 
przy Ośrodku Sportu i Rekre-
acji stanął krwiobus RCKiK 

z  Wałbrzycha. Organizatorzy 
jak zwykle zadbali o odpowied-
nie środki ostrożności, każdemu 
z wolontariuszy przed wejściem 
była mierzona temperatura 
i wykonywane badania lekarskie.

OSiR Strzegom

Piękny gest dla innych
Każdego wolontariusza przed wejściem przebadano i zmierzono mu temperaturę

Podczas zbiórki zarejestrowało się 43 krwiodawców, krew oddały 42 osoby, a to oznacza, że magazyn wzbogacił się o blisko 
19 litrów tego cennego płynu. To piękny gest, szczególnie w dobie pandemii, gdy krwi dramatycznie brakuje w regionalnych 
centrach krwiodawstwa. – Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy od wzięcia udziału w kolejnej ak-
cji, o której będziemy informować. Dziękujemy także ekipie RCKiK z Wałbrzycha, która pobierała krew oraz wszystkim, którzy 
wspierali osoby oddające krew – podkreślają organizatorzy. Kolejna okazja do oddania krwi, której ciągle brakuje, nastąpi 
27 kwietnia. Następne zbiórki z OSiR: 29 czerwca, 31 sierpnia, 26 października i 28 grudnia.

iNFoRMACJE

Z a p e w n i a m y:

- bogatą bazę dydaktyczną,

- pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, pedagoga 
 specjalnego, tyflopedagoga, surdopedagoga, socjoterapeuty,

- opiekę w świetlicy szkolnej, 

- catering - ciepły obiad,

- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych,

- udział w edukacyjnym programie Unii Europejskiej -
"Erasmus +"

- indywidualizację nauczania, odkrywanie talentów,
wspieranie uzdolnień,

- przyjazną i ciepłą atmosferę

 

Zapraszamy 
 
 

do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 
im. Kornela Makuszyńskiego 
z oddziałami przedszkolnymi

w Strzegomiu

TRWAJĄ ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY 
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Błażej Kołodziej otrzymał z rąk burmistrza Strzegomia honorowy tytuł „młody Aktywny Strzegomianin”. Serdecznie gratulujemy!

„Pamięci niezłomnych Bohaterów”

W   o s t a t n i  p o -
niedziałek władze 
Strzegomia oddały 
hołd niezłomnym 
żołnierzom, składa-
jąc kwiaty i zapalając 
znicze pod pomni-
kiem Żołnierzy Wy-
klętych w strzegom-
skim parku. Dzień 
wcześniej, w niedzie-
lę, na deskach Strze-
gomskiego Centrum 
Kultury, odbył się 
spektakl muzyczny 
poświęcony „Pa-
mięci Niezłom-
nych Bohate-
rów”, którego 
organizatora-
mi byli: Zwią-
zek Strzelec-
k i  O d d z i a ł 
Strzegom oraz 
SCK Strzegom. 

W   p a t r i o t y c z n y m 
przedstawieniu wzięli 

udział przedstawi-
ciele sekcji arty-
stycznej Związku 
Strzeleckiego oraz 

członkowie sekcji 
muzycznej SCK.

Przy okazji tego 
w yd a r z e n i a  b u r -
mistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta 
wręczył honorowy 
tytuł „Młody Ak-
tywny Strzegomia-

nin” Błażejowi 
Koło dzie jo -
wi  – l idero-

wi Związku 
S t r z e -
l e c k i e g o , 
p r o p a -
g a t o r o w i 

postaw pa-
triotycznych 

oraz idei wojskowości w gminie 
Strzegom oraz współorganiza-
torowi zbiórek charytatywnych. 
Błażej Kołodziej jest szczegól-
nie zaangażowany w  pomoc 
osobom potrzebującym, w tym 
seniorom, w  trakcie pandemii 
koronawirusa.

tW

Narodowy dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzo-
ny jest corocznie 1 marca. data ta upamiętnia żołnierzy anty-
komunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po 
zakończeniu ii wojny światowej 
walczyli o wolność i suweren-
ność Polski. 

Podstawą wzięcia udziału 
w  konkursie było przesłanie 
eseju związanego z  tytułem 
konkursu. Wzięło w nim udział 
stu siedemdziesięciu uczniów 
szkół średnich z  całego kra-
ju. Każdy z  nich napisał esej 

o odpowiedzialności, odwołując 
się do postaw i  słów Romana 
Dmowskiego – jednego z ojców 
niepodległości. Komisja kon-
kursowa wyłoniła 7 laureatów 
(przyznając im miejsca do I do 
VI) oraz 9 wyróżnień. 

Organizatorem konkursu była 
Fundacja Obowiązek Polski, 
a współorganizatorami - Instytut 
Pamięci Narodowej i Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana”. Celem tego wydarzenia 
było przede wszystkim przypo-
mnienie i ukazanie wkładu Ro-
mana Dmowskiego w odzyska-
nie niepodległości przez Polskę. 

Organizatorzy wyróżnili też 
12 nauczycieli, wśród których 

znalazła się Małgorzata Kuchar-
ska, pod kierunkiem której Marta 
przygotowała pracę konkursową.

Uroczysta gala z ogłoszeniem 
wyników odbyła się 12 lutego br. 
w sali konferencyjnej Urzędu Wo-
jewódzkiego w Białymstoku.

Gratulujemy i  życzymy dal-
szych sukcesów laureatce oraz jej 
opiekunce!

red

Sukces marty Kisielewicz
Organizatorem konkursu była Fundacja Obowiązek Polski, a współorganizatorami – Instytut Pamięci Narodowej i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Występ uwielbianego 
przez Polaków i  nie-
zwykle sympatycz-
nego aktora - wcie-
lającego się m.in. 
w  rolę Jurka Kile-
ra, Nikosia Dyzmy, 
czy też posterun-
kowego Cezarego 
Cezarego z serialu  
„13 posterunek” - 
odbędzie się w nie-
dzielę, 7 marca br. 
P o c z ą t e k  o   g o d z . 
16.00.

S t r z e -
gomskie 
C e n -
t r u m 
Ku l tu r y 
p o  z a -
kończe-
n i u  z a -
p r a s z a 
na krót-
kie spo-
t k a n i e 
z   a k t o -
rem oraz 
wspólne 
z d j ę c i e 
z artystą. 

dzień Kobiet… z Pazurem

drugoklasiści z ZSP w Jaro-
szowie poznali serwis www.
sieciaki.pl  or az  dr uż y nę 
„Sieciaków – dzieciaków”, 
które doskonale radzą so-
bie w internecie. Wszystko 
to w związku z dniem Bez-
piecznego internetu obcho-
dzonym 9 lutego. 

Dzięki swoim umiejętno-
ściom uczniowie potrafią 
sprawnie i  bezpiecznie ko-
rzystać z  s ieci . Wspólnie 
z  „NetRobim” i  „Sztuczną 
Inteligencją” walczą z  „Sie-
ciuchami”, które zagrażają 
bezpieczeństwu internautów. 
Dzieci uczyły się rozpozna-
wać zagrożenia czyhające na 
nich w internecie, wypełniali 
misje „Sieciaków” oraz po-
znały zasady bezpieczne-
go korzystania z  internetu. 
Zawar te  tam animowane 
filmiki, quizy, gry, komiksy, 
konkursy to bogate źródło 
wiedzy na temat bezpiecz-
nego korzystania z Internetu, 
które w ciekawy i nierzadko 
zabawny sposób edukują, nie 
tylko dzieci.

red

dzień Bezpiecznego Internetu
Dzieci uczyły się rozpoznawać zagrożenia czyhające na nich w Internecie i wypełniali misje „Sieciaków”

Marta Kisielewicz, uczennica Liceum ogólnokształcą-
cego im. Stefana Żeromskiego w  Strzegomiu zdobyła  
iV miejsce w  iX ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Patrio-
tycznej o Romanie dmowskim. 

Aktor teatralny i  filmowy, reżyser, prezenter telewizyjny, ar-
tysta kabaretowy, piosenkarz, youtuber i stand-uper – Cezary 
Pazura będzie gwiazdą „dnia Kobiet” w Strzegomskim Cen-
trum Kultury!
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Środki finansowe przezna-
czone na realizację inwesty-
cji to kwota ponad 3 mln zł, 
w  tym prawie 2 mln zł to do-
tacja z  „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich” na lata 
2014 – 2020 na operację typu 
„Gospodarka wodno – ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i oszczę-
dzanie energii”.

Jak informuje prezes WIK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu – dorota 
Borkowska, w sumie powstanie 
ok. 2,5 km sieci kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjno–tłocznej 
wraz z trzema przepompownia-
mi ścieków (w tym dwie przydo-
mowe). Wykonawcą zadania jest 

firma HYPMAR z Modlęcina. 
Zakończenie prac budowlanych 
jest planowane na 15 czerwca br. 

Równolegle prowadzona jest 
budowa kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno–tłocznej mającej 
na celu połączenie kanalizacji 
sanitarnej we wsi Rusko (po-
przez wykonany już metodą 
karkingu rurociąg tłoczny) z ist-
niejącą kanalizacją w Jaroszowie 
(w obrębie osiedla Hotele). Po 
zrealizowaniu tego etapu po-
wstanie ok. 1,5 km sieci kana-
lizacyjnej wraz z jedną centralną 
przepompownią usytuowaną na 
terenie istniejącej oczyszczalni 
ścieków w  Rusku. Zadanie to 
w kwocie ok. 800 tys. zł realizo-
wane jest ze środków własnych 
spółki. Roboty budowalne pro-
wadzi firma COM–D Sp. z o.o. 
z Jawora. 

W sołectwie Rusko trwa ostatni etap budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej. Miejscowość ta jest już osiemnastą w gminie, któ-
ra zostanie skanalizowana. inwestycja jest realizowana przez 
spółkę „Wodociągi i Kanalizacje” w Strzegomiu.

Po zakończeniu prac w rusku do skanalizowania zostaną już tylko trzy wsie w gminie Strzegom 

rusko z kanalizacją sanitarnąFundacja Merkury, we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Lo-
kalna Grupa Działania Szlakiem 
Granitu, rozpoczęła realizację 
projektu pn. „Smakiem Grani-
tu – markowe produkty i usługi 
obszaru”, który skierowany jest do 
lokalnych producentów i usługo-
dawców z obszaru LGD. W celu 
promocji projektu i jego założeń 
na terenie gminy Strzegom zo-
staną zorganizowane spotkania, 
o których terminach będziemy 
informować.

Zadanie współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego Kiero-
wanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, w ra-
mach Przedsięwzięcia IV. Aktywna 
społeczność „Szlakiem Grani-
tu”– projekt grantowy „Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie”.

Smakiem Granitu

Przebudowa drogi 
w Tomkowicach

Strzegomski samorząd pod-
pisze wkrótce umowę ze Świd-
nickim Przedsiębiorstwem Bu-
dowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
na zadanie pn. „Przebudowa 
powierzchni drogi gminnej” 
w Tomkowicach.

W wrześniu ub.r. Stowarzysze-
nie Wspierania Kultury w Gmi-
nie Strzegom „Akcja” podpisało 
umowę na dofinansowanie reali-
zacji działania pod nazwą: „Prze-
budowa i remont pomieszczeń 
izby Tradycji Zespołów Ludo-
wych z terenu gminy Strzegom”.

Projekt zakłada kompleksową 
modernizację 3 pomieszczeń 
w  świetlicy wiejskiej w  Ko-
strzy, a następnie udostępnienie 
zbiorów i dóbr kultury ludowej 
odwiedzającym osobom. 

- Prace trwają. Wszystko 
wskazuje na to, że roboty bu-
dowlane zostaną zakończone 
zgodnie z harmonogramem i już 
wkrótce będziemy mogli zapro-
sić państwa do nowo otwartych 
pomieszczeń – mówi Józef 
Hernik, koordynator projektu.

Zadanie zostało dofinansowa-
ne w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z wyłączeniem pro-
jektów grantowych oraz operacji 
w zakresie podejmowania dzia-
łalności gospodarczej objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 

O  postępach prac będziemy 
informować na bieżąco. red

„Izba Tradycji” w Kostrzy coraz bliżej

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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pod koniec marca – po długiej 
przerwie zimowej – mają zostać 
wznowione prace związane 
z kontynuacją budowy II etapu 
ciągu pieszo-rowerowego, który 
połączy Strzegom z Wieśnicą. 

Budową zajmuje się firma 
„Usługi Montażowo Budowlane 
A.J.M. Artur Gawłowski”. War-
tość realizowanych robót II etapu 
wynosi około 1,1 mln zł, z czego 

55% jest finansowane przez 
gminę Strzegom. Po zakończe-
niu budowy do użytku zostanie 
oddany ciąg pieszo-rowerowy 
o  dł. ok. 1,3 km i  szerokości 
ok. 3,5 m oraz oznakowania 
poziome i  pionowe, a  także 
kanalizacja deszczowa. Za-
kończenie prac budowlanych 
planowane jest na końcówkę 
września 2021 r. 

Będą kończyć ciąg  
pieszo-rowerowy

Celem zadania jest zapewnienie zaplecza do organi-
zacji wystawy stałej oraz wystaw czasowych poprzez 
przebudowę pomieszczeń Izby Tradycji Zespołów 
Ludowych z terenu gminy Strzegom.

Po zakończeniu prac w Rusku do skanalizowania zo-
staną już tylko trzy wsie: Skarżyce, Grochotów oraz 
Stawiska. Burmistrz Strzegomia zapewnia, że projek-
ty kanalizacji dla tych wsi są już na ukończeniu.

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

WSiE

Wartość inwestycji to 
kwota rzędu ok. 82 tys. zł. 
Całość środków finanso-
wych pochodzi z  budżetu 
gminy na 2021 rok. Dłu-
gość remontowanego 
odcinka – pomiędzy po-
sesjami nr 27 a  28 w  kie-
runku dawnego pGr-u 
– wynosić będzie ok. 
90 m (szerokość 3,5 m). 
W  zakres budowy wej-
dzie m.in. wymiana na-
wierzchni drogi.

O  terminie rozpoczęcia 
i  trwania remontu poin-
formujemy wkrótce. 
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nasi piłkarze pokazali dobrą formę, ale przede wszystkim ogromne serca! Tym razem stawką na boisku było życie dziewczynki

zagrali dla Amelki
W turnieju wzięły udział dru-

żyny: AKS I, AKS II, Oldboys 
Strzegom, KS Damianowo, 
Zjednoczeni Gościsław i  JKS 
Unia Jaroszów. Turniej odbył się 
bez udziału publiczności. 

Tylko z kronikarskiego obo-
wiązku podajemy, że zwycięzcą 
została ekipa AKS I. Jednak ten 
fakt w tym dniu nie należał do 
najważniejszych.

red

Na stadionie piłkarskim w Strzegomiu 26 lutego br. od-
był się charytatywny turniej piłki nożnej. Wszystkie zebra-
ne podczas zawodów środki finansowe (ok. 4 tys. zł) zosta-
ły przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia małej Amelki 
ze Strzegomia

Przedstawicielka sportów 
konnych – Krysia Konarska, 
uczennica klasy VII w PSP nr 2 
w Strzegomiu, za wyniki uzy-
skane w  sezonie 2020 została 
sklasyfikowana na 8. miejscu 
w  swojej kategorii wiekowej 
w  rankingu Ujeżdżenia Pol-
skiego Związku Jeździeckiego. 

Ten wynik cieszy tym bar-
dziej, że juniorzy młodsi to 

kategoria wiekowa 12–15 lat, 
więc dla Krysi był to pierwszy 
rok startów w  tej kategorii, 
gdzie rywalizowała w  więk-
szości ze starszymi i  bardziej 
doświadczonymi zawodni-
kami. Dużym wyróżnieniem 
jest także powołanie Krysi do 
kadry Dolnośląskiego Związku 
Jeździeckiego. Gratulacje!

red

Kolejne sukcesy Krysi

AKS zajmuje aktualnie trzecie 
miejsce w ligowej tabeli. W 18 ko-
lejkach zanotował 13 zwycięstw,  
3 razy zremisował i 2 razy prze-
grał (stosunek bramek: 54-16). 
Do lidera Lechii Dzierżoniów 
strzegomianie tracą 9 punktów, 
zaś do drugiej ekipy Bielawianki 
Bielawa – tylko 1 oczko. Zapo-
wiada się bardzo ciekawa rywali-
zacja o czołowe miejsca!

Trzymamy kciuki za efek-
tywne i efektowne zwycięstwa 
naszych ulubieńców. 

Transfery
PRZYSZLi (wrócili):

Adam Wasilewski, Marcin 
Wasilewski, Michał Skrypak, 
Kacper Słowik, Krystian Ja-
szowski (po wyleczonej kontu-
zji) i Mariusz Krupnik

odESZLi:
Daniel Borowiec, Szymon 

Cukier, Dawid Stanuszek, Wik-
tor Strzyżewski, Michał Nowak 
i Dmytro Szewczenko

red

W kategorii dzieci starsze 
(42 kg) Karol Górski zajął  
3. miejsce. W kategorii młodzik 
(44 kg) złoty medal wywalczyła 
Klaudia Borowiec, a w kate-
gorii do 40 kg Julia Herbut 
stanęła na najniższym stopniu 
podium. Jakub Zalas – mimo 

dużego zaangażowania - uległ 
rywalom w kategorii do 66 kg. 
Martyna Janaszek w kategorii 
do 57 kg zdobyła złoty medal, 
a Zuzanna oleksiuk (kategoria 
do 52 kg) i Nikola Kamińska 
(kategoria +70 kg) zdobyły 
2. miejsca. Julia Wołczańska 

(kategoria junior do 70 kg) 
dopiero w finale znalazła godną 
przeciwniczkę, ostatecznie zdo-
bywając srebrny medal. 

Od młodszych kolegów i 
koleżanek nie chcieli być gorsi 

panowie z grupy Masters z AKS
-u Strzegom. Maciej Roma-
nowski w kategorii do 100 kg 
wywalczył medal srebrny, a To-
masz Chojnacki w kategorii do 
81 kg zajął 3. miejsce. 

AKS gotowy do walki!

medale strzegomskich judoków

Do lidera Lechii Dzierżoniów strzegomianie tracą 9 punktów, zaś do drugiej ekipy - tylko 1 oczko

Zawody w Łagiewnikach były udane dla naszych zawodników. Gratulujemy i liczymy na więcej!

Seniorzy AKS-u Granit Strzegom S.A. zakończyli przygoto-
wania do rewanżowej części rozgrywek piłkarskich w ramach 
iV ligi (grupa wschód). Już jutro tj. w sobotę (6.03) rozegrają 
pierwszy tegoroczny mecz ligowy. Przeciwnikiem będzie orzeł 
Lubawka, którego w  pierwszej rundzie strzegomianie ogra-
li 5:0 na wyjeździe. Liczymy na kolejne przekonujące zwycię-
stwo podopiecznych Roberta Bubnowicza. 

Sparingi AKS-u: 
L.P. DATA MECZE WYNIK
1. 23 stycznia 2021 r. AKS – Orkan Szczedrzykowice 2:0
2. 3 lutego 2021 r. Apis Jędrzychowice – AKS 2:3
3. 6 lutego 2021 r. Lotnik Jeżów Sudecki – AKS 1:4
4. 17 lutego 2021 r. AKS – Konfeks Legnica 5:1
5. 20 lutego 2021 r. AKS – Polonia-Stal Świdnica 2:1
6. 27 lutego 2021 r. Zagłębie Lubin U-18 – AKS 2:0

Trener Robert Bubnowicz dobrze przygotował naszą drużynę do meczów 
rewanżowych. Jakie miejsce zajmą nasi piłkarze na koniec sezonu?

Łagiewniki – 20 lutego br. – były areną mistrzostw dolnego Ślą-
ska w judo. Zawody zgromadziły ponad 380 judoków, w tym 11 
ze strzegomskiej sekcji AKS-u Strzegom. Plan, jaki postawi-
li sobie przed imprezą podopieczni Józefa Smotera, czyli wy-
walczenie kilku medali, został zrealizowany. 

Gratulujemy zawodnikom dobrego startu i zdoby-
tych medali. Wyjazd na zawody mógł się odbyć dzięki 
wsparciu finansowemu z budżetu gminy Strzegom. 



10 5 marca 2021SEGREGACJA odPAdóW W GMiNiE STRZEGoM

Jak segregować?
Zasady segregacji na 5 frakcji

WRZUCAJ!
 Plastikowe/aluminiowe butelki, plastikowe

zakrętki/kapsle, plastikowe torebki 
/opakowania, opakowania po sokach, metale 

kolorowe/drobny złom, puszki aluminiowe  
i stalowe metalowe narzędzia, czysty styropian.

NIE WRZUCAJ!
Butelek z ich zawartością,

 pojemników po tłustych substancjach,
 opakowań po lekach, opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach 
owadobójczych, aerozolach, zabawek,  

brudnego styropianu.

WRZUCAJ!
 Gazety i czasopisma,

 książki w miękkich okładkach,  
papierowe torby, pudełka papierowe  

i kartony, papier biurowy i zeszyty.

NIE WRZUCAJ!
Brudnego i tłustego papieru, kartonów 

po mleku i napojach, papieru faksowego, 
termicznego, paragonów, pieluch i materiałów 

higienicznych, tapet, worków po mat. budowlanych, 
papieru z folią, segregatorów z okuciami.PAPIER

WRZUCAJ!
 Czyste szklane butelki, słoiki po napojach 

i jedzeniu, butelki po napojach  
/ olejach roślinnych, szklane opakowania po 
kosmetykach, (o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAJ!
Szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, 

luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych,  

reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów 
i  strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.SZKŁO

 TWORZYWA SZTUCZNE
i METALE

WRZUCAJ!
 Resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

po herbacie i kawie, skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ścięta trawa 

i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

NIE WRZUCAJ!
Resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

 leków, pieluch i artykułów higienicznych,  
popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, 

papierosów, niedopałków,  
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.BIOODPADY

WRZUCAJ!
  Zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony 

papier/folia, odchody zwierząt domowych,
 szkło stołowe, skóra, guma, worki  
od odkurzacza, papierosy, pędzle,  

pisaki i długopisy.

NIE WRZUCAJ!
Mat. budowlanych i rozbiórkowych, odpadów 

wielkogabarytowych, baterii, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,

 opakowań po farbach, lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin.ZMIESZANE
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działka rolna w rogoźnicy

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza trzeci przetarg ustny 
ograniczony.
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990) oraz § 3, § 4, § 6 i § 
15 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka nr 
337/6, AM – 1, Obr. Rogoźnica 
położona w Rogoźnicy, gmi-
na Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji grun-
tów wynosi 1,6009 ha
klasa gruntu RIIIa - 0,5162 ha
klasa gruntu RIVa - 1,0847 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 26.11.2020 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 21.01.2021 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym 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-zachod-
niej gminy Strzegom obejmują-
cej wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Że-
lazów, uchwalonego przedmioto-
wa nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 1 R15 – uprawy rolne, 
granica terenu górniczego.
1. Uzasadnienie do wyboru for-
my przetargu: 

Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego jest konsekwencją zmia-
ny przepisów ustawy z dnia 14 
kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw w tym ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1655). Warun-
ki przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczo-
ną liczbę osób, tj. osób, któ-
re są podmiotami uprawnio-
nymi do nabycia nieruchomo-
ści rolnej w rozumieniu przepi-
sów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują się 
na złożenie pisemnego oświad-
czenia, o którym mowa w punk-
cie 3 (oświadczenie dotyczą-
ce uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załączenia 
do zgłoszenia uczestnictwa ni-
żej wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na tere-
nie gminy Strzegom – dowo-
dem jest pisemne oświadcze-
nie prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez bur-
mistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na tere-
nie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, 
że jest właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, sa-
moistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomo-
ści rolnych, których łączna 
powierzchnia użytków rol-
nych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym nale-
ży podać łączną powierzch-
nię i miejsce położenia nie-
ruchomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 

powierzchnię proporcjonal-
ną do udziału w nieruchomo-
ści rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzają-
ce kwalifikacje rolnicze oferen-
ta zgodnie z treścią 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 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) 
w sprawie kwalifikacji rolniczych 
posiadanych przez osoby wyko-
nujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu przetargu oraz warunka-
mi przetargu i nie wnosi z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związ-
ku z przetargiem na sprzedaż 
nieruchomości – ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestni-
ctwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 

2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestni-
ctwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 11.03.2021 r. – dz. nr 
337/6, AM- 1, Obr. Rogoźnica” 
należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 04.03.2021 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych do-
kumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mo-
wa w pkt 3 wraz z pozostały-
mi oświadczeniami i dokumen-
tami, o których mowa w punk-
cie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
05.03.2021 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 
38 na tablicy ogłoszeń mieszczą-
cej się na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 71.000,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 
ustawy o podatku od towa-
rów i usług transakcja zwolnio-
na jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
7.100,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetar-
gu powinni wpłacić najpóźniej 
do dnia 08.03.2021 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Santan-
der Bank Polska S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 . Na do-
wodzie wpłaty należy wpisać: 

„wadium – dz. nr 337/6 AM-1, 
Obr. Rogoźnica”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na po-
czet ceny nabycia nieruchomo-
ści w momencie podpisania ak-
tu notarialnego. 
Do momentu podpisania ak-
tu notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia 
odpowiednio: odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia wy-
nikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika prze-
targu, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy sprze-
daży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
11.03.2021 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeże-
li chociaż jeden z nich zaofe-
ruje cenę wyższą od ceny wy-
woławczej przynajmniej o jed-
no postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 
1 % ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych. O wy-
sokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa 

notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wy-
gra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania 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.
2) O terminie zawarcia umo-
wy notarialnej przyszły nabyw-
ca nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
(pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w ca-
łości i powinna być odnotowa-
na na koncie GMINA STRZE-
GOM – 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 nieruchomości przed 
jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg po-
krywa koszty notarialne 
i sądowe.
5) Protokół z przetargu stano-
wić będzie podstawę do za-
warcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 -  
II piętro lub telefonicznie pod 
nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl, 

Ogłoszenie

Burmistrz Strzegomia 
w oparciu o art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1990 z późn. zm.) odwo-
łuje przetarg ustny ogra-
niczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudo-
wanej działki nr 305/2, 
AM-1, Obr. Międzyrzecze 
położonej w Międzyrze-
czu ogłoszony na dzień 
11 marca 2021 r. na godz. 
10.00.
Przetarg zostaje odwo-
łany w związku z plano-
waną zmianą przezna-
czenia powyższej dział-
ki w miejscowym planie 
zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu 
wsi Międzyrzecze. 

Przestępcy nie mają skru-
pułów, nie zastanawiają się 
nad tym, jaką tragedię spro-
wadzają na osobę, od któ-
rej wyłudzają oszczędności 
życia, gromadzone latami, 
przy wielu wyrzeczeniach. 
Seniorzy odmawiają sobie 
wiele przyjemności, niejed-
nokrotnie planując odłożenie 
większej sumy „na wszelki 
wypadek”. W wielu przypad-
kach o wiele większą radość, 
niż ciągłe powiększanie stanu 
konta, sprawia im uszczęśli-
wienie choćby wnuków, którzy 
w ich mniemaniu wchodząc za 
chwilę w dorosłe życie, „mają 
przecież większe potrzeby niż 

oni sami”. I  to właśnie tym 
wnukom - całej najbliższej 
rodzinie, powinno zależeć na 
wzmocnieniu świadomości 
seniorów, ażeby była na tyle 
mocna, by byli w stanie nie dać 
się technikom psychomanipu-
lacji, jakie stosują bezwzględni 
przestępcy, czający się na 
oszczędności starszych osób, 
a  niejednokrotnie jeszcze 
doprowadzający je do zacią-
gnięcia na siebie dodatkowego 
kredytu, z  tytułu którego 
pieniądze lądują w ich rękach, 
wręcz przekazywane osobiście 
przez oszukanych.

Opisywany proceder różni 
się od pospolitej przestępczości 

tym, iż sami mamy 100-pro-
centowy wpływ na to, czy sta-
niemy się ofiarą wyłudzenia. 
Wielokrotnie zdarza się, że 
przesłuchiwani w  charakterze 
osoby pokrzywdzonej seniorzy 
zeznają, iż wiedzieli z różnych 
programów prewencyjnych 
policji o  przestępczych prak-
tykach oszustów działających 
metodą na tzw. „wnuczka”, 
„policjanta”, „funkcjonariusza 
CBŚP” czy „CBA”, ale nie 
skojarzyli z  chwilą odebrania 
telefonu od przestępcy, że taka 
sytuacja może dotknąć ich oso-
biście. Ważnym w tym miejscu 
wydaje się zwrócenie jeszcze raz 
uwagi najbliższego otoczenia 
osób starszych na budowanie 
i  odświeżanie wciąż wiedzy 
seniorów na temat praktyk 
przestępców.

Zwróćmy, jako rodzina, 
uwagę naszych dziadków 
i  babć na tą najważniejszą 
kwestię, z  której wynika, że 
ilekroć ktoś w słuchawce mówi 
o tym, że OSZCZĘDNOŚCI 
TRZEBA PRZEKAZAĆ na 

bezpieczne konto bądź osobie, 
która się po nie pojawi, albo 
pozostawić w  wyznaczonym 
miejscu, to powinna się im za-
palić przysłowiowa „czerwona 
lampka”. Policja bowiem ani 
inne służby nigdy nie nakażą 
wykonania takiej czynności 
komukolwiek, w  imię jakiej-
kolwiek akcji.

Zwróćmy uwagę seniorów na 
to, że wielokrotnie przestępcy, 
aby wprowadzić w nich błędne 
przekonanie o tym, że dzwonią 
z policji, każą BEZ ROZŁĄ-
CZANIA SIĘ, WYBRAĆ 

NR ALARMOWY 112 LUB 
997. Wtedy słuchawka przeka-
zywana jest innemu przestępcy, 
który udaje, że jest dyżurnym 
policji. Senior musi wiedzieć, 
że nikt nie może nakazać mu 
działania pod presją, działania 
pochopnego i bez możliwości 
skontaktowania się z najbliż-
szymi. W  momencie podej-
rzanego telefonu, powinien 
zadziałać sprawny mechanizm 
obronny – o  jego kondycję 
musi natomiast zadbać najbliż-
sza rodzina i otoczenie.

Źródło: KPP w świdnicy

Seniorze, nie daj się oszukać!
Przestępcy nie zastanawiają się nad tym, jaką tragedię sprowadzają na osobę, od której wyłudzają oszczędności życia

„Halo, dzień dobry, tu policja, prowadzimy akcję przeciwko 
szajce, która okrada konta bankowe, pani pieniądze są zagro-
żone, musi pani natychmiast przekazać je w bezpieczne miej-
sce ...” – to tylko jedno z możliwych powitań, jakie mogą usły-
szeć w słuchawce telefonu osoby starsze. od tego jak daleka 
będzie ich świadomość na temat niebezpieczeństwa, z  jakim 
wiąże się kontynuacja takiej rozmowy, będzie zależało to, czy 
stracą oszczędności swojego życia, a  niejednokrotnie także 
to, czy zaciągną na siebie zobowiązania finansowe, z którymi 
borykać się będą przez następne lata swojego życia.

oGŁoSZENiA
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M o d e r n i z a c j a  z a b y t k o w e j  w i a t y 
Prace remontowe związane z odrestaurowaniem drewnianej wiaty na stacji kolejowej Strzegom Główny, na peronie nr 2, praktycznie dobiegają końca. 
Nowa stara wiata prezentuje się okazale, zwłaszcza nocą po oświetleniu. 

Pr z y p o m n i j my,  k o n -
strukcja została całko-
wicie rozebrana i od-
tworzona w  pierwotnej 
postaci. Wszystkie ele-
menty drewniane zo-
stały wymienione. Koszt 

renowacji wiaty wyniósł 
ok. 400 tys. zł (środki po-
chodzą z  budżetu PKP). 
Remont wiaty na peronie 
nr 1 – według zapowiedzi 
z 2020 r. – planowany jest 
w tym roku. 

Drewniana wiata pocho-
dzi z II połowy XIX wieku. 
Wyglądem nawiązuje do 
obiektów architektury 
uzdrowiskowej – hal spa-
cerowych. Z uwagi na 
walory estetyczno–histo-

ryczne, budynek dworca 
oraz wiaty zostały wpi-
sane do Ewidencji gmin-
nej Strzegomia, dlatego 
remont prowadzony był 
zgodnie z wytycznymi 
konserwatora zabytków.

W  2019 roku w  Strzego-
miu ukończono renowa-
cję kolejowej estakady. 
Wartość prac wyniosła 
ok. 12 mln zł. Odnowiona 
estakada pozwala na od-
ciążenie ruchu drogowego 

od uciążliwego przewozu 
kruszywa.

Zdjęcia nocą:
www.radiosudety24.pl

TAK Się ZMiENiA STRZEGoM


