Gminne Wiadomości

Strzegom

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 201; 09.10.2020 r. Następne wydanie: 23.10.2020 r. Rok IX ISSN 2299 – 579X.

w numerze:

Przyszedł czas na budowę nowej kotłowni w miejsce starej i wysłużonej

Z wizytą w Warszawie

Burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta był we wrześniu br. gościem szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów – Michała Dworczyka w Warszawie. Wcześniej spotkał się również
z wiceministrem klimatu – Ireneuszem Zyską.
Podczas wizyty
w stolicy włodarz
naszego miasta
przedstawił największe problemy
gminy Strzegom
oraz plany jej rozwoju w dalszych
latach.

Pytamy
radnych…
„Dekarbonizacja 2030”

Fundusz inwestycyjny i transport
Zbignie w S uchyta podziękował
szefowi KPRM za
przyznanie blisko
2 mln zł z „Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych” na dopłaty do
inwestycji. Przypomnijmy, kwota ta została przeznaczona
na rewitalizację tak
ważnego dla mieszkańców i mocno zaniedbanego „Fortu
Gaj”. W tym roku
strzegomski samorząd przeznaczył
na ten cel 1 mln zł,
w 2021 r. – resztę
kwoty z funduszu
oraz dołoży środki
z własnego budżetu. Burmistrz Strzegomia (w środku) w towarzystwie szefa
Michał D worKancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michała Dworczyka
cz yk dowiedział
się też o realizacji (po prawej) oraz posła na Sejm RP – Marcina Gwóździa
w Strzegomiu pro- (po lewej)
gramu prz ywrócenia komunikacji gminnej,
Na zakończenie burmistrz i w y s ł u ż on e j ( b l i s k o 4 0 która ruszyła od 1 września z aprosił sz efa K ancelar ii letniej). Mowa o kotłowni
br. Stało się to możliwe m. in. Prezesa Rady Ministrów do n a p a l i w o g a z o w e, k t ó re
dzięki dofinansowaniu kwoty Strzegomia.
jest bardziej przyjazne dla
ok. 350 tys. zł z Dolnośląskiego
ś r o d o w i s k a n a t u r a l n e g o.
Urzędu Wojewódzkiego z tzw. Nowa kotłownia
Jest to system w pełni zau„Funduszu rozwoju przewozów
W siedzibie ministerstwa tomatyzowany, pozwalający
autobusowych o charakterze klimatu omawiano kwestię n a s w e g o ro d z a j u w y g o użyteczności publicznej”. Dzię- b u d o w y n o w e j k o t ł o w - dę i oszczędność miejsca.
ki temu zadaniu zmniejszył się n i n a u l . O f i a r K a t y n i a Mam nadzieję, że wkrótce
problem wykluczenia trans- w S t r z e g o m i u . – P r z y - u d a s i ę t o z re a l i z ow ać –
portowego na terenie miasta szedł czas na budowę nowej podkreśla burmistrz.
red
i okolicznych sołectw.
kotłowni w miejsce starej

w SKRÓCIE:
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Samorządowcy Subregionu Wałbrzyskiego, w tym burmistrz
Strzegomia, podpisali pod koniec września br. w Wałbrzychu
wspólną deklarację „Dekarbonizacja 2030”, zobowiązując się tym
samym do stopniowej dekarbonizacji i odejścia od stosowania
stałych paliw kopalnych w gospodarce subregionu do 2030 r.

P u b l i k u j e m y ro z m ow y
z radnymi na temat bieżących spraw oraz działań,
jakie podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym
numerze na nasze pytania
odpowiada radny Paweł
Gołąb z Rogoźnicy.

str. 2

Wrześniowa
sesja
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 30 września br. odbyła
się kolejna w tym roku sesja
Rady Miejskiej w Strzegomiu. W trakcie obrad podjęto kilka ważnych decyzji.
O czym dyskutowali radni?

str. 3

Upamiętnią kapłana 

str. 4

Nieodżałowany, zmarły w czerwcu br., ks. kanonik Marek Żmuda
– pierwszy proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata
i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel w Strzegomiu i Honorowy Obywatel Strzegomia, będzie miał ulicę w naszym mieście.
Wniosek radnej Bogumiły Skóry został przyjęty jednomyślnie.

„Mała
Norymberga”

Rewitalizacja „Fortu Gaj” 

str. 12

To świetna informacja dla wszystkich strzegomian. W najbliższych kilkunastu miesiącach tak lubiany przez wszystkich „Fort
Gaj” przejdzie wielką metamorfozę. Środki na remont i modernizację „Fortu Gaj” będą pochodzić z „Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych” (ok. 2 mln zł) i z budżetu gminy.

w SKRÓCIE:

W Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”
w Strzegomiu 2 października br. odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, autorką
książki „Mała Norymberga”.
O czym jest ta książka?

str. 7

w SKRÓCIE:

Rafał Przybylski wśród seniorów, Remigiusz Olejarczyk wśród
juniorów, Irena Piórek wśród seniorek oraz Jagoda Włodarczyk
wśród juniorek – oto lista zwycięzców szachowego „Turnieju jesiennego”, który rozegrano 27 września w CAS „Karmel” w Strzegomiu. W rywalizacji wzięło udział 20 zawodników i zawodniczek
z trzech powiatów (świdnicki, jaworski i wałbrzyski).

„Strzegom October Festival”
W Morawie odbywają się aktualnie ostatnie w tym roku międzynarodowe zawody konne tj. „Strzegom October Festival”. Na
listach startowych znalazły się nazwiska topowych wkkwistów
ze światowego rankingu FEI. Wstęp na zawody oraz parking
są bezpłatne. Rywalizacja najlepszych jeźdźców potrwa do
niedzieli (11.10).

„Odnów i wygraj”

Rywalizowali w szachowym turnieju

Przypominamy zainteresowanym, że zgłoszenia do konkursu
„Odnów i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia danego
roku kalendarzowego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do
połowy lutego następnego roku. Środki na nagrody pieniężne
pochodzą z budżetu gminy Strzegom. Przed nami dziesiąta –
jubileuszowa – edycja.
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Wspólną pasją naszych jubilatów jest działka, którą uprawiają od ponad 30 lat. Lubią wycieczki, spacery po lesie oraz zbieranie grzybów i jagód

Złote gody państwa Tyczków
Państwo Krystyna i Zygmunt Tyczkowie z Goczałkowa obchodzili 26 września br. 50-lecie pożycia małżeńskiego. W uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego, uczestniczył
m. in. Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia.
Kr ystyna Tyczka urodziła
się w 1951 r. Świdnicy jako
najstarsza córka Stanisławy i Mariana. Zygmunt
Tyczka urodził się w 1950
r. w Z i m n i k u j a k o s y n
Marianny i Franciszka. Poznali się na jednej z zabaw
w Goczałkowie.
18 kwietnia 1970 r. zawarli związek małżeński
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu,
a następnie w parafii Chrystusa Króla w Gocz ałkowie, gdzie powiedzieli sobie

sakramentalne „tak”. Państwo Tyczkowie doczekali się
dwóch córek: Amelii i Anetty, które usamodzielniły się
i założyły własne rodziny.
Pan Zygmunt pracował na
kolei, natomiast pani Krystyna pracowała w handlu - aż
doczekali się zasłużonych
emer ytur. Para ma czworo
wnucząt. Ich wspólną pasją
jest działka, którą uprawiają od ponad 30 lat. Oboje
lubią wycieczki, spacery po
lesie oraz zbieranie grzybów
i jagód.

Państwo Tyczkowie są wspaniałym przykładem, jak należy kultywować tradycje
rodzinne, dzielić się miłością i być po
prostu dobrym człowiekiem.
Największą bolączką mieszkańców zamieszkałych w pobliżu kamieniołomów jest kurz i hałas. Jako samorząd staramy się o to, by udoskonalano warunki wydobycia kamienia

Pytamy radnych…
W „Gminnych Wiadomości Strzegom” publikujemy rozmowy
- Jako mieszkaniec wsi na
z radnymi na temat bieżących spraw oraz działań, jakie podej- terenie naszej gminy uważam,
muje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym numerze na nasze że największą bolączką mieszpytania odpowiada radny Paweł Gołąb z Rogoźnicy.
kańców zamieszkałych w pobliżu kamieniołomów jest kurz
- Które z osiągnięć strzegom- Budowa XXI w.”. Są też mniej- i hałas. Jako gmina staramy się,
skiego samorządu w ostatnich sze inwestycje, które zostały żeby udoskonalano warunki
latach ocenia pan najwyżej?
zrealizowane. Jedną z takich wydobycia i przerobu kamienia,
- Strzegomski samorząd na inwestycji jest remont muru żeby to nie było tak uciążliwe
czele z burmistrzem Zbignie- w parku w Rogoźnicy. Warto dla mieszkańców.
wem Suchytą ma na swo- wspomnieć, że na baszcie zo- Strzegomskie wsie cały czas
im koncie wiele osiągnięć. stała zamontowana specjalna
Za największe z nich trzeba luneta, z której widać okolicę. się rozwijają. Jakie są najważuznać budowę nowoczesnego Jako gospodarz tego sołectwa niejsze zadania do wykonania
przedszkola i rewitalizację serdecznie zapraszam do zwie- na terenie sołectw?
- Wsie w naszej gminie niemurów obronnych w Strze- dzenia tej inwestycji.
wątpliwie pięknieją - powstały
gomiu. Dzięki tym projektom
- A co z kolei jest największym nowe świetlice i będą powstazwyciężyliśmy w prestiżowym ogólnopolskim konkur- problemem i bolączką w naszej wać następne. Zostały wykonane place zabaw, prawie w każdej
sie „Modernizacja Roku & gminie?

miejscowości. Najważniejszym
zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
budowę nowych chodników
i postawienie przy nich tablic
pokazujących prędkość.
- Łączy pan funkcję radnego
i sołtysa Rogoźnicy. Jak trudne
jest to zadanie?
- Na początku było to dla
mnie bardzo trudne ze względu
na fakt, że obie funkcje pełnię
po raz pierwszy. Trzeba było
oswoić się z powierzonymi mi
funkcjami, jednak z dnia na
dzień jest to coraz łatwiejsze.
Trafiają się jednak przeszkody,
z którymi muszę się zmierzyć
i wtedy nie jest to łatwe do

zd j ę c i e num e ru

OSP Tomkowice
w nowej siedzibie

Rozpoczęły się roboty rozbiórkowe budynku magazynowego, w którym powstanie dwukondygnacyjny budynek garażowy wraz
z częścią socjalną przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach. W ramach inwestycji usunięta zostanie kolizja linii napowietrznej niskiego napięcia oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia
robót – koniec lipca 2021 r.
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pogodzenia z codziennymi obowiązkami. Jako
radny staram się pomóc
w załatwieniu spraw
mieszkańcom okolicznych miejscowości. Jako
sołtys staram się jak
mogę, by moja miejscowość prezentowała
się jak najlepiej. Gdyby
jednak nie moja rada
sołecka, która pomaga
mi jak tylko może, to nie
byłoby tych efektów.
- Jak układa się
współpraca w Radzie
Miejskiej?
- Współpraca w radzie
układa się bardzo dobrze. Chociaż niektórzy mają współpracownikami układała
inne zdanie, staramy się przez się tak dobrze jak dotychczas,
merytoryczną rozmowę znaleźć a nawet lepiej.
kompromis. Oby współpraca
- Dziękujemy za rozmowę.
radnych z burmistrzem i jego

Makulatura odbierana częściej!
Przedsiębiorco, właścicielu placówki handlowej! Od
października firma Eneris
odbierze od przedsiębiorstw
makulaturę opakowaniową
tj. kartony (czyste, bez folii)
częściej niż dotychczas. Makulatura będzie odbierana od
godz. 6.00 w każdy piątek,

a nie jak było wcześniej – co
dwa tygodnie.
Kartony powinny być odpowiednio przygotowane: związane i poskładane. Należy je
wystawić przed swoją firmą
(sklepem, przedsiębiorstwem)
dzień przed odbiorem.
red

W pozostałych dniach zabrania się składowania kartonów przed nieruchomościami. Jeżeli kartony będą składowane
w inny niż wyżej wymieniony sposób,
nie zostaną odebrane!
Gminne Wiadomości
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Na początku środowej sesji burmistrz Strzegomia pochwalił się zdobyciem przez gminę Strzegom pięknych statuetek za wysokie lokaty w ogólnopolskich konkursach inwestycyjnych

Wrześniowe obrady radnych
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ok. 200 tys. zł na zadanie inwe30 września br. odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miej- stycyjne pn. „Remont i adaptacja
skiej w Strzegomiu. Jakie decyzje podjęli nasi radni?
pomieszczeń Warsztatu Terapii
Zajęciowej zlokalizowanego
Na początku środowej sesji
W związku z planami Ko- w budynku przy Al. Wojska
burmistrz Strzegomia po- mendy Powiatowej Państwo- Polskiego 16 w Strzegomiu.
chwalił się zdobyciem przez wej Straży Pożarnej w ŚwidniPodjęto również uchwały
gminę Strzegom pięknych cy dot. utworzenia w swojej sie- ws.: uchwalenia miejscowego
statuetek za wysokie lokaty dzibie sali edukacyjnej w celu planu zagospodarowania prze(w tym zwycięstwo) w ogól- prowadzenia zajęć z zakresu strzennego obszaru położonenopolskich konkursach in- bezpieczeństwa, w szczegól- go w obrębie 1 miasta Strzewestycyjnych: „Modernizacja ności bezpieczeństwa po- gom; przystąpienia do zmiany
Roku & Budowa XXI w.” żarowego, gmina Strzegom miejscowego planu zagospoo r a z „ B U D OWA RO K U postanowiła przyłączyć się do darowania przestrzennego
2019”. Dzięki temu prestiż tej idei i przeznaczyć na ten obszaru położonego w obręZiemi Strzegomskiej na kra- cel 10 tys. zł. Akcja skierowana bie 3 miasta Strzegom oraz
jowej arenie zdecydowanie się jest do najmłodszych, przed- uchwalenia zmiany miejscozwiększył. – Gdyby nie przy- szkolaków i uczniów szkół wego planu zagospodarowania
chylność wszystkich radnych podstawowych. Idea organi- przestrzennego obrębu wsi
– z tej i poprzednich kadencji zacji sali edukacyjnej zrodziła Rusko (w części obejmującej
- nie udałoby się zrealizować się po serii tragicznych poża- tereny planowanej elektrowni
tych inwestycji – podsumował rów budynków mieszkalnych fotowoltaicznej).
burmistrz.
w Polsce, w których ofiarami
R adni udzielili pomoc y były dzieci.
rzeczowej województwu dolZmieniono również kategonośląskiemu w wys. 120 tys. rię dwóch strzegomskich ulic.
zł na zadanie pn. ,,Mon- Zarówno ul. M. Konopnickiej,
taż aktywnego oznakowania jak i ul. Wodna będą teraz
o zmiennej treści BRD w cią- drogami gminnymi.
gu drogi wojewódzkiej nr 374
Przegłosowano także zmiany
w miejscowości Rogoźnica, w budżecie gminy Strzegom
W ieśnica oraz Strzegom”, na 2020 r. i zmiany wieloletniej
ze względu na bardzo duży prognozy finansowej na lata
r u c h s a m o c h o d ów c i ę ż a - 2020-2030. W tym pierwszym
rowyc h i be zpiecz eńst wo przypadku warto zwrócić uwamieszkańców.
gę na przeznaczenie kwoty

Ze szczegółową treścią poszczególnych uchwał
można zapoznać się w programie „eSesja” w Biuletynie Informacji Publicznej.

Okiem miejskiego monitoringu
15 wr z eśnia br. w Rynku
pr z y schodach posesji nr
29 inter weniował patrol
policji do 4 mężczyzn,
którzy spożywali alkohol.
***

15 września br. do Rynku od
strony ul. Kościuszki wjechał
ciągnik siodłowy z naczepą, który następnie skręcił w ul. Krótką
i ul. Bohaterów Getta. Ruch
takiego pojazdu jest zabroniony
na w/w ulicach zwłaszcza, że nie

było to związane z dostarczaniem towaru itp.
***
22 września br. z parkingu
na ul. Ofiar Katynia został
skradziony pojazd przez dwóch
mężczyzn. Na polecenie policji
materiał z monitoringu został
zabezpieczony.

***
22 września br. przy placu
zabaw w parku od strony ul.
Dolnej mężczyzna spożywał
alkohol. Na miejscu interweniował patrol policji.
***
24 września br. na ul. Kamiennej w pobliżu zakrystii

Kościoła pw. Zbawiciela Świata i CAS Karmel przechodziła
grupa młodzieży. Po chwili
jedna z osób uderzyła z impetem nogą w skrzynię gazową,
po czym grupa uciekła. Kamera wychwyciła ten moment.
Trwają ustalenia sprawcy. Na
miejscu interweniowało po-

gotowie gazowe.
***
30 września br. w parku od strony marketu „Netto”
grupa młodzieży spożywała
alkohol. Sprawę zgłoszono
policji.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom? Wykaz nowych telefonów w SCMD
Kiedy dyżury naszych aptek? Co
• Wodny świat strzegomskich licealistów
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
W soboty
14:00 – 20:00 • Spotkanie autorskie z Agnieszką
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
Dobkiewicz, autorką książki „Mała
Norymberga”

PAŹDZIERNIK 2020
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

04.10 – 10.10

Avena

11.10 – 17.10

Dobra Apteka ul. Kościelna 6

tel. 74/ 649-12-20

18.10 – 24.10

Królewska

tel. 74/ 649-12-00

Adres
ul. Rynek 32-36

ul. Legnicka 14W

Nr telefonu
tel. 74/ 851-60-73

Te 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
można oglądać za pośrednictwem
serwisu

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

Poniżej podajemy wykaz nowych
telefonów dostępnych w Strzegomskim Centrum MedycznoDiagnostycznym na ul. Witosa 7.

REJEST RACJA PODS TAW O WA O P I E K A
ZDROWOTNA
- tel. komórkowy od godz.
7.00 do 14.00: 729-977-933,
729-977-919
- stacjonarne od godz. 7.00 do
18.00: 74 649-44-50,
74 649-44-62
E-RECEPTY

- tel. komórkowy 661-912-833
- stacjonarne 74 649-44-58,
74 649-44-65
REJESTRACJA PORADNIA DZI ECI ĘCA,
LOGOPEDYCZNA
- stacjonarne 74 649-44-70,
74 649-44-71
- punkt szczepień 74 649-44-53
REJESTRACJA: USG, GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA, MEDYCYNA PRACY tel. 74 649-44-58
PRACOWNIA RTG:
74 649-44-87

LABORATORIUM:
74 649-44-56
REJESTRACJA AOS/ AMBULATORYJNA OPIEKA
SPECJALISTYCZNA
w godzinach od 8.00 do 13.00
- tel. stacjonarny 74 649-44-68 dla
poradni ginekologicznej, otolaryngologicznej, chirurgii ogólnej, ortopedii,
okulistyki,reumatologii,endokrynologii, onkologii, zdrowia psychicznego
REJESTRACJA DO PORADNI
ALERGOLOGICZNEJ
- tel. stacjonarny 74 649-44-50,
74 649-44-62
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To ważna deklaracja! Odejście od węgla w kierunku nowych źródeł energii zdecydowanie poprawi jakość życia i zdrowia mieszkańców

Podpisano „Dekarbonizację 2030”

„W obliczu dramatycznych
zmian klimatu wywołanych
działalnością człowieka, zanieczyszczenia powietrza powodującego zwiększoną chorobowość
i śmiertelność, postępującej
degradacji środowiska i zaniku
bioróżnorodności, celem poprawienia jakości życia i zdrowia
mieszkańców, wykorzystując
wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE, wspólnie
przygotujemy i zrealizujemy
Program Dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego, który
będzie stanowił główny element
Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu
Wałbrzyskiego, wchodzącego
w skład Terytorialnego Planu

Fot.: Facebook prezydenta Wałbrzycha – Romana Szełemeja

Samorządowcy Subregionu
Wałbrzyskiego, w tym burmistrz Strzegomia, podpisali
pod koniec września w Wałbrzychu wspólną deklarację
„Dekarbonizacja 2030”, zobowiązując się tym samym
do stopniowej dekarbonizacji
i odejścia od stosowania stałych
paliw kopalnych w gospodarce
subregionu do 2030 r.

Sprawiedliwej Transformacji dla
Polski” – czytamy w deklaracji.
Cel dekarbonizacji do 2030
r. zostanie osiągnięty poprzez:
likwidację pieców węglowych,

rozwój odnawialnych źródeł
energii (pompy ciepła, panele
słoneczne, farmy wiatrowe,
pompy geotermalne), wykorzystanie energii elektrycznej

i wodoru jako źródła energii
w transporcie, czy też stworzenie magazynów energii odnawialnej z wykorzystaniem m. in.
technologii wodorowej.

Wniosek został przyjęty przez strzegomskich radnych przez aklamację, czyli jednomyślnie

Godnie upamiętnią kapłana
N i e o d ż a ł o w a n y, z m a r ł y
w czerwcu br., ks. kanonik Marek Żmuda – pierwszy proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki
Boskiej Szkaplerznej z Góry
Karmel w Strzegomiu i Honorowy Obywatel Strzegomia,
będzie miał ulicę w naszym
mieście.
Chodzi o odcinek ul. Kamiennej przylegający bezpośrednio do
kościoła – pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Paderewskiego (na zdjęciu).
Wniosek, który złożyła radna
Bogumiła Skóra na ostatniej sesji,

został przyjęty przez
strzegomskich radnych przez aklamację,
czyli jednomyślnie.
Już wkrótce projekt
uchwały w tej sprawie
trafi na sesję Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Przypomnijmy, że to nie pierwszy przypadek w ostatnich latach, kiedy nadano nazwę ulicy
od imienia i nazwiska kapłana.
Dotychczasowa ul. Obywatelska
– zlokalizowana przy bazylice zmieniła nazwę na ul. Księdza
Prałata Stanisława Siwca.

- Uważam, że podpisanie tego
dokumentu jest bardzo ważną
i cenną inicjatywą. Odejście
od węgla w kierunku nowych
źródeł energii zdecydowanie

poprawi jakość życia i zdrowia mieszkańców – podkreśla
Zbigniew Suchyta, burmistrz
Strzegom.

W dniach 5-19 października
br. odbywają się konsultacje
społeczne projektu „Programu
współpracy gminy Strzegom

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

red

Jakie zasady współpracy
z NGO w 2021 roku?

Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w Zakładce „Organizacje Pozarządowe” / „Konsultacje Społeczne”
wraz z formularzem uwag i wniosków, na którym swoje sugestie mogą zgłaszać organizacje
pozarządowe i podmioty z nimi zrównane.

red

Całość zadania to kwota ok. 3 mln zł, w tym 1,95 mln zł to dotacja z PROW na lata 2014 – 2020

Rozpoczęto roboty budowlane w Rusku
W trzeciej dekadzie września br. ruszyły roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Rusko. Prace rozpoczęto od
oczyszczalni ścieków i prowadzone będą w kierunku wioski.
Wykonawcą zadania jest firma HYPMAR z Modlęcina.
Łącznie wybudowanych
zostanie prawie 2,5 km sieci kanalizacji
grawitacyjno
– tłocznej. Ze
względu na
ukształtowanie terenu dla
dwóch budynków mieszkalnych zamontowane zostaną
przydomowe
przepompownie ścieków.
Zakończenie prac planowane
jest w czerwcu 2021 r.
Całość zadania to kwota ok.
3 mln zł, w tym 1,95 mln zł to
dotacja z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 na operację typu
„Gospodarka wodno – ściekowa”

w ramach
poddziałania
„Wsparcie
inwestycji
z w i ą z a n yc h
z tworzeniem,
ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktur y, w tym
inwestycji
w energię
odnawialną
i oszczędzanie
energii”.
- W związku z trwającymi
pracami i utrudnieniami
w ruchu drogowym prosimy
mieszkańców o wyrozumiałość i cier pliwość – podkreśla Dorota Borkowska,
prezes strzegomskiej spółki
WIK.

11 września br. Spółka Wodociągi i Kanalizacja
w Strzegomiu zawarła umowę z firmą „COM-D”
Sp. z o.o. z Jawora na budowę kanalizacji sanitarnej
składającej się z dwóch zadań, które połączą budowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Rusko,
poprzez Jaroszów, z Oczyszczalnią Ścieków w Strzegomiu.
Zadania te obejmują:
- „Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej obręb Rusko” o łącznej długości 687,00 mb. wraz z instalacją 1 sieciowej przepompowni ścieków.
- „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
-tłocznej obręb Jaroszów” o łącznej długości
1 049,40 mb.
Roboty rozpoczęły się 1 października br., a zakończą
31 maja 2021 r. Koszt wynosi ok. 915 tys. zł brutto.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców
i ich problemów. Ceni sobie
dialog ze społeczeństwem,
dlatego na stronie urzędu
www.strzegom.pl stworzył
możliwość zadania do siebie
pytań przez mieszkańców, na
które na bieżąco odpowiada.
Poniżej publikujemy kolejne
z nich:

około 150 m. Czy miasto wiedząc, że taki proceder trwał,
trwa i zapewne będzie trwał,
mogłoby tam podstawić jeden
kubeł na odpady 120 l dla tych
parkujących panów. Myślę,
że ten odcinek powinien być
wizytówką wjazdu do naszego pięknego miasta i jest,
ale w złym tego słowa znaczeniu. Proszę się przejechać,
wcale to pięknie nie wygląda.
Pozdrawiam.
Gmina Strzegom ustawiła
w ubiegł ym roku kosz na
odpady. Kosz z ostał z dewastowany przez parkujące
pojazdy ciężarowe. Jednocześnie informuję, że gmina niejednokrotnie informowała Komisariat Policji
w Strzegomiu o fakcie nieprawidłowego parkowania.

Obywatel miasta: Dzień
dobr y panie burmistr zu.
Zauważyłem, jeżdżąc od
paru tygodni drogą od strony
Osiedla Wschód do Al. Wojska
Polskiego naprzeciw McDonalda, gdzie jest po prawej
stronie zakaz zatrzymywania, że notorycznie stoją tam
pojaz dy cięż arowe. Rozumiem, że od takich spraw jest
policja, ale sprawa dotyczy
stil24: Witam panie burmiprzede wszystkim zaśmiecenia całego pobocza na odcinku strzu. Kiedy w naszej gminie

Remiza w Strzegomiu
zmienia się na lepsze

będą wyremontowane ulice
dochodzące do centrum miasta oraz bazyliki, czyli ul. św.
Anny, ul. Dąbrowskiego, ul.
Kościelna i ul. Szkolna? Moje
drugie pytanie - kiedy panie
z ZUK-u przestaną dłubać
trawkę w kostce?
Projekt pr z ebudowy ul.
Dąbrowskiego w Strzegomiu
właśnie został zakończony.
Ul. Dąbrowskiego została
z g ł o s z on a d o d o fi n a n s o w a n i a w r a m a c h Fu n d u szu Dróg Samorządowych.
W chwili obecnej są rozpatrywane wnioski. Natomiast
ul. św. Anny oraz ul. Kościelna będą brane pod uwagę do
przebudowy w następnych
latach. Odnośnie drugiego
pytania – prace w ramach
utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni spółka ZUK
realizuje zarówno przy zaangażowaniu sprzętu mechanicznego, jak i w tradycyjny
sposób. Spółka dysponuje
nowoczesnym sprzętem,
niemniej nie we wszystkich
lokalizacjach możliwe jest
jego zastosowanie. Nie każdy rodzaj nawierzchni można utrzymywać przy użyciu
sprzętu mechanicznego. Ze
względu na ułożenie terenu, a także uciążliwości
(hałas) oraz ryzyko uszkodzenia np. zaparkowanych
samochodów, konieczna jest
praca ludzkich rąk, którą
w spółce uznaję za wartościową. Wspomniana trawka
w kostce jest rzeczywiście

uciążliwa, ponieważ względy
bezpieczeństwa oraz priorytety skierowane na ochronę
środowiska zdecydował y
o tym, że nie używa się chemicznych środków chwastobójczych. Pozostaje zatem
praca ręczna. Dziękuję za
zainteresowanie tematem.
K azimier z: Bz dur y, jest
29 września i do tej pory na
ulicy ciemno jak … W ramach
oszczędności może my jako
mieszkańcy wsi nie będziemy
płacić podatku od nieruchomości. P r zecież gmina nie
liczy się z ludźmi.
Lampy świecą się już we
wszystkich wsiach. Nie planujemy już żadnych wyłączeń. Źle są też ustawione
czujniki wyłączenia światła,
które powodują, że o 6.05
światła się wyłączają. Interweniujemy w Tauronie.
Alan: Szanowny panie
b u r m i s t r z u . W  t y m r o k u
z aczynam st udia w t r ybie
hybrydowym. Nie ukrywam,
że uciążliwa jest dla mnie
perspektywa dojazdów pociąg iem z e St r z egomia do
Wr o c ł a w i a z p r z e s i a d k ą
w Jaworzynie Śląskiej, gdzie
tracę przynajmniej kilkanaście minut (a perspekt ywa
pociągu na 5:12 z przesiadką
jest jeszcze bardziej bolesna). Czy byłaby możliwość
wywalczenia bezpośrednich połączeń kolejowych na
t rasie St r zegom-Wrocław?

Pro g r a mu O p e r a c y j n e g o.
Moje argument y – m. in.
brak chodnika do Dino nie
pr z y niosł y efektu. W ramach planowanego remontu
odcinek Rogoźnica ma być
Artur: Dzień dobry. Panie gruntownie przebudowany.
burmistrzu, DSDiK ogłosiła
Jolka: Te miejskie autobusy
pr z etarg na r emont dr og i
3 7 4 n a od c i n k u R o goź n i - nie są przypadkiem za duże?
ca - W ieśnica. Chwała im Większość miejsc pusta, lepz a t e n w y c z e k i w a n y r e - sz e byłyby takie busiki po
mont, ponieważ droga jest 10-12 miejsc.
To c z y d u ż y, c z y m a ł y
w fatalnym stanie. P roszę
jednak o odpowiedź lub jej – d la ceny usługi nie ma
uzyskanie z DSDiK, dla- znaczenia, bo jest zlecona
czego z remontu wyłączony w ramach zapytania oferzostał odcinek drogi we wsi towego. Ma pani rację, że
Rogoźnica? Po remoncie bę- dziwnie to wygląda, dlatego
dziemy mieli taką oto sytua- gmina złożyła wniosek do „
cję: pięknie wyremontowany Rządowego Funduszu Inweodcinek w Wieśnicy - pięknie stycji Lokalnych”, w ramach
wyremontowany odcinek którego chcemy kupić 4
do Rogoźnicy - dziur y we autobusy na linie gminne
w s i R o g o ź n i c a - p i ę k n i e i jeden na linie „0” i „10”.
w y r e m o n t o w a n y o d c i n e k Będzie on mniejszy, ok. 20do Ni e da sz o w a . Dla cz ego osobowy, niskopodłogowy,
Rogoźnica jest kolejny raz dostosowany dla niepełnoomijana w planach DSDiK, sprawnych oraz osób z wózproszę o to zapytać. Jako jed- kiem dziecięcym. Wszystkie
na z nielicznych wsi w oko- a u to bu sy będ ą w jed ny m
l i c y m a m y c h o d n i k i p r z y kolorze z tablicami świetdrogach wojewódzkich w tak lnymi. Ministerstwo klimatu
fatalnym stanie, krawężniki zapowiedziało ogłosz enie
pamiętające koniec II wojny k o n k u r s u n a d o t a c j e d o
światowej. Nie wspominając a u t o b u s ó w h y b r y d o w y c h
o braku chodnika do marketu, i elektrycznych na rok 2021.
co stwarza spore zagrożenie Tam chcemy złożyć wniosek
dla pieszych...
na trzy autobusy z dotacją
Znam temat. Z informacji 80% i w ten sposób mieliuz y skanyc h od dy rektor a byśmy swój tabor. Usługa
DSDiK – odcinek Rogoźnica będ zie d a l ej zl ec a na , nie
jest przewidziany do remon- m u s i m y z a k ł a d a ć ż a d n e j
tu w ramach Regionalnego spółki.
A pr z ede wszystkim - czy
pan burmistrz ma moc zadziałania w tej sprawie?
Niestety, nie mam takich
możliwości.

Wpłat można dokonywać za pomocą strony internetowej oraz do specjalnych puszek

Rodzina z Olszan cały czas czeka na pomoc!

Kolejny raz zwracamy się
z apelem o pomoc dla Doroty i Damiana Kurków z Olszan, których dom ucierpiał
podczas wichury, która przeszła nad gminą Strzegom
5 września br.

W budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu zakończono właśnie
prace remontowe związane z
wykonaniem nowej instalacji
elektrycznej.
W trakcie prac wykonano
także podwieszane sufity i
w z m o c n i on o k on s t r u k c j ę
dachową w celu zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania

obiektu. Ale to nie koniec
dobrych wieści dla naszych
s t r a ż a k ó w - o c h o t n i k ó w.
Właśnie rozpoczęto przebudowę kotłowni węglowej
na gazową. Prace związane
ze zmianą źródła ciepła dla
centralnego ogrzewania w
budynku potrwają do połowy
listopada br.
red

Rodzina wychowuje troje
dzieci - niepełnosprawnego
13-letniego Bartosza, 6-letniego Franciszka oraz 2-letniego
Jana. Rodzina, w jednej chwili,
została bez dachu nad głową.
Silny podmuch wiatru zniszczył
dom, który w obecnym stanie
nie nadaje się do zamieszkania.
Uszkodzeniu uległ także sufit
i pomieszczenia mieszkalne.
W budynku mieszkają również
mama i brat pana Damiana.
Rodzina nie ma uregulowanej
sytuacji spadkowej, dlatego pomoc instytucji samorządowych
i państwowych jest niemożliwa.
Koszt remontu oszacowano
wstępnie na ok. 500 tys. zł, w tym
najpilniejsza jest naprawa dachu
określona na kwotę ok. 150 tys.
zł. Sytuacja rodziny jest naprawdę
dramatyczna, dlatego zwracamy
się do państwa o pomoc rodzinie.

Każda wpłacona złotówka zostanie przeznaczona na przeprowadzenie remontu domu, który
jest w tej chwili bardzo pilny, bo
przecież zbliża się zima. Własnymi siłami możemy sprawić, że

Piękny przykład międzygminnej pomocy i wsparcia
w trudnej sytuacji dał zespół folklorystyczny „Dobromierzanie”. Jedna z członkiń (foto)– w imieniu całego
zespołu - przekazała 6 października br. ponad 600 zł,
które wrzuciła do specjalnej puszki w gabinecie burmistrza Strzegomia. W imieniu rodziny Kurków z Olszan serdecznie dziękujemy za wielkie serce!

rodzina państwa Kurek powróci
do swojego domu, dlatego apelujemy o pomoc i o przekazanie
tego apelu jak największej liczbie
osób.

Wpłat można dokonywać za
pomocą strony internetowej
www.pomagam.pl/mkgpa66f
oraz do puszek w ramach zbiórki publicznej.

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty za pośrednictwem
strony internetowej i do puszek w ramach zbiórki publicznej. Warto wspomnieć, że zbiórkę przeprowadzają
radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, którzy zbierają pieniądze m. in. po zakończonych mszach św. w kościołach
należących do Dekanatu Strzegom. Ostatnio zebrane
środki przekazał także ks. Krzysztof Zieliński z parafii
Chrystusa Króla w Goczałkowie.
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Największą atrakcją „Dnia Chłopaka”okazała się „Randka w ciemno”, w której nagrodą była kolacja w restauracji

Moc atrakcji i śmiechu w Domu Seniora
W Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu
obchodzono na wesoło „Dzień Chłopaka”. Były quizy, pytania
osobiste do „chłopców”, tańce i dużo uśmiechu. Największą
atrakcją okazała się „Randka w ciemno”, gdzie nagrodą była
kolacja w restauracji.

Natomiast na warsztatach krawieckich w DDP „Senior–
Wigor”powstały piękne laleczki. Szyli panowie i panie. Buźki zostały
własnoręcznie malowane. 50 sztuk laleczek uszyto dla pielęgniarek,
które w dalszym ciągu zmagają się z pracą w ciężkich warunkach
pandemii.

Dzienny Dom Pobytu

„Senior – Wigor”

„Projekt dofinansowany ze środków
Programu Wieloletniego „Senior-Wigor”
na lata 2015-2020”

Jaroszowianie zwiedzili Ostrów Tumski, wrocławski Rynek, szukali krasnoludków, a także podziwiali piękny krajobraz miasta płynąc statkiem po Odrze

Zwiedzali Wrocław
Seniorzy z Jaroszowa ponownie zwiedzali Dolny Śląsk.
Tym razem - 17 września br.
- odwiedzili stolicę Dolnego
Śląska, czyli Wrocław. To
piękne i malownicze miasto na
długo zapadnie im w pamięci.
Na miejscu dołączył do nich
przewodnik.
Relacja uczestników:
- Najpierw udaliśmy się na
Ostrów Tumski, znaną wszystkim urokliwą wrocławską wyspę. Tam podziwialiśmy piękną
katedrę oraz spacerowaliśmy po
Moście Tumskim. Kolejnym
punktem, który odwiedziliśmy
we Wrocławiu był Rynek tego
miasta. Przepiękna Starówka

i niesamowity późnogotycki
Ratusz, który wygląda jak domek z piernika zachwyciły
wszystkich. Niektórzy, idąc
w kierunku Starego Miasta,
szukali po drodze krasnoludków,
które rozrzucone są po całym
Wrocławiu. Następnie udaliśmy
się na rejs statkiem po Odrze,
oglądając Wrocław z pokładu,
podziwialiśmy piękny krajobraz
miasta. Następnym punktem
zwiedzania był Ogród Japoński,
który jest główną atrakcją na
terenie Parku Szczytnickiego.
Byliśmy również w ZOO. Na
koniec dnia podziwialiśmy
piękną fontannę - wodnym
widowiskom towarzyszyła muzyka klasyczna.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że spis rolny będzie prowadzony telefonicznie

Powszechny Spis Rolny
Komunikat Janusza Dygaszewicza, dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. :
„W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią
COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu
przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych
przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem
otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju
od 1 października 2020 r. do odwołania. Informacja o możliwości realizacji wywiadów
bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych
w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem”.

Zaproszenie
na niezwykłe show!
Zapraszamy na pokaz magii i iluzji
finalisty programu „Mam Talent” - Bartosza Lewandowskiego! Widowisko
odbędzie się w piątek 23 października
br. w SCK Strzegom - początek o godz.
17.00.
Program przeznaczony jest dla całej
rodziny! Podczas widowiska widzowie
przeniosą się w magiczną podróż, a niemożliwe na oczach całej publiczności
stanie się możliwe! Głównym punktem
programu będą triki z ptakami, którymi
Bartosz Lewandowski podbił 11. edycję
programu „Mam Talent”! Nie zabraknie
sporej dawki śmiechu, którą dostarczy
kabaretowo-magiczna część widowiska.
To będzie prawdziwe show, podczas którego każdy widz znajdzie coś dla siebie,
zarówno młodszy jak i starszy!
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w SCK
oraz on-line na:
h t t p s : / / w w w. k u p b i l e c i k . p l /
imprezy/55472/Strzegom
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Autorka opisuje nieznane do tej pory procesy zbrodniarzy wojennych, związanych z obozem koncentracyjnym Gross-Rosen

Co w kinie SCK?

Mała Norymberga, czyli historie katów z Gross-Rosen

10.10.2020
16:00 – Mulan
18:00 – After 2
11.10.2020
16:00 – Mulan
18:00 – After 2

17.10.2020
16:00 – Pinokio
18:00 – Banksterzy
18.10.2020
16:00 – Pinokio
18:00 – Banksterzy
23.10.2020
20:00 – Banksterzy
25.10.2020
16:00 – Pinokio
18:00 – Banksterzy
Bilety:
normalny 18 zł
ulgowy 15 zł

Więcej o kinie:
www.sck.strzegom.pl fb.me/sck.strzegom
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

2 p a ź d z i e r n i k a b r.
w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”
w Strzegomiu odbyło
się spotkanie autorskie
z A g nieszką Dobkiewicz,

autorką książki „Mała
Nor y mberga”. Autorka
opisuje nieznane do tej
por y procesy zbrodniar z y
wojennych, związanych
z obozem koncentracyjnym

Gross-Rosen, któr y leżał na terenie dzisiejs z e j R o g o ź n i c y. S p o t kanie było okazją, żeby
z a py t a ć p i s a r k ę o k u l i s y
p ow sta w a nia ksią żki o r a z

o p ow ied zieć p r z ejmu jąc e
historie swoich rodzin,
które przeżyły piekło
obozów koncentracyjnych.
Zachęcamy do lektury
„Ma łej No r y mberg i ”.

Rada przyjęła regulamin określający jej szczegółowy tryb pracy oraz dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

Nowa Rada Muzeum Gross-Rosen
Pod koniec września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy na kadencję w latach
2020–2024. W imieniu marszałka województwa dolnośląskiego
akty powołania członków rady wręczył dyrektor Muzeum Gross
-Rosen Janusz Barszcz.
Na swym pierwszym posiedzeniu rada przyjęła regulamin
określający jej szczegółowy
tryb pracy oraz dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został dr hab. Adam
Szpaderski, prof. Uniwersytetu

SWPS, wiceprzewodniczącą –
dr Katarzyna Pawlak-Weiss,
zastępca dyrektora Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział
we Wrocławiu.
Kolejnym punktem obrad
było omówienie oraz dyskusja nad sprawozdaniem

„Zaduszki Bluesowe”

Zapraszamy na czwartą edy- tegorocznej edycji będzie Sławek
cję Strzegomskich Zaduszek Wierzcholski i Nocna Zmiana
Bluesowych. Już 24 paździer- Bluesa. Serdecznie zapraszamy!
nika br. o godzinie 19:00 w sali
widowiskowej Strzegomskiego Bilety wstępu kosztują 10 zł. Bilety
Centrum Kultury znów poczu- do nabycia na www.biletyna.pl lub
jemy bluesa!
w Strzegomskim Centrum Kultury
Wystąpią dwa strzegomskie
zespoły PePe i ŚLAD. Gwiazdą w dniu koncertu.

z działalności merytorycznoadministracyjnej za rok 2019
oraz planami działalności Muzeum Gross-Rosen.
O byd w a t e d o k u m e n t y
członkowie rady Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnic y pr z y jęli w głosowaniu
jednogłośnie.
Na zakończenie uczestnicy
posiedzenia zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy
głównej „KL Gross-Rosen
1940–1945”.

Wśród członków rady jest
m.in. Wioletta UrbanSmagłowska, naczelnik
Wydziału Kultury, Sportu
i Promocji w UM w Strzegomiu.

Tydzień Książek Zakazanych zainaugurowany został w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych

Skazane za udostępnianie „Zakazanych Książek”
W Bibliotece Publicznej
w Strzegomiu obchodzono Tydzień Zakazanych Książek (20-26
września br.). Celem
akcji stało się uświadomienie ludziom, jak
ważne jest słowo i możliwość wolnej, nieograniczonej wypowiedzi.
Tydzień ten jest swoistym manifestem oraz
przypomnieniem jak
groźnym zjawiskiem jest
cenzura.
Ze względu na cenzurę
na indeksie pojawiły się
książki, które do dzisiejszego dnia wydają
się nam nieszkodliwe,
a wręcz mądre, pożyteczne, wartościowe, mówiące
o ważnych zjawiskach dla
człowieka. W związku
z obchodami Tygodnia
Zakazanych Książek pracownice Biblioteki Publicznej wcieliły się w rolę
skazańców podczas sesji
zdjęciowej z przykładowymi pozycjami książkowymi znajdującymi się na
indeksie.
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- Woda była całkiem ciepła, a po zanurzeniu i tak na nas nie padało – żartowali z jesiennej pogody szkoleni z klasy mundurowej i turystycznej

Uczniowie LO ponurkowali
Sobotni deszczowy poranek
(26.09) nie zachęcał do wyjścia z domu, a co dopiero do
pływania w odkrytym basenie. Trudne warunki - deszcz,
temperatura z e wnętr zna
10°C, wody 19 °C – nie zniechęciły jednak uczniów klasy
mundurowej i turystycznej
Liceum Ogólnokształcącego
w Strzegomiu do uczestniczenia w praktycznych zajęciach z nurkowania w basenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jak sami uczniowie stwierdzili żartobliwie – woda jest
całkiem ciepła, a po zanurzeniu i tak nie będzie padało. Po
takich deklaracjach płk Mariusz Krzak, odpowiedzialny
za szkolenia uczniów klas
mundurowych w LO, pokiwał
głową z wyraźną dumą.
Na początku licealiści zapoznali się z procedurami,
tec hniką sc hodz enia pod
wodę oraz sprzętem wykorzystywanym do amatorskiego
i profesjonalnego nurkowania. Od godz. 8:00 uczniowie, wraz z instruktorami

Centrum Nurkow e g o U B O O T,
ćwiczyli schodzenie pod wodę
w pełnym osprzęcie. Głębokość
basenu (3,80 m)
była wystarczająca do przeprowadzenia pierwsz ych ćwiczeń
podwodnych.
- To było ciekawe, nowe doświadczenie. Dziękujemy Centrum Nurkowemu UBOOT
za profesjonalne
szkolenie naszych
licealistów i otwieranie przed
nimi nowych
możliwości, które, z całą pewnością, będą rozwijać
w służbach mundurowych i pracy
w branż y tur ystycznej– zaznacza dyrektor LO
w Strzegomiu Tomasz Marczak.

Spośród 164 szkół podstawowych z całej Polski do wielkiego
finału w programie społecznym
„Koloratorium” zakwalifikowało
się 30 szkół. Wśród nich jest
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Stanowicach, która jako
jedyna na Dolnym Śląsku gra
o kolorową pracownię biologiczno-chemiczną oraz nagrody
o łącznej wartości 250 000 zł.
- Wraz z początkiem roku
szkolnego, uczniowie wrócili do
rywalizacji o punkty w ramach
najnowszej edycji programu
„Koloratorium”. W pierwszym
etapie projektu, który trwał od
grudnia 2019 roku do września
2020 roku, młodzi odkrywcy
angażowali się w wykonywanie
zadań indywidualnych i grupowych. Wszystkie te aktywności
przekładały się na punkty, a co
za tym idzie – miejsce szkoły
w rankingu. Walczymy teraz
w etapie finałowym, który zakończy się 23 października
br. – mówi Katarzyna Wójcik,
dyrektor placówki.

Koloratorium pomaga zrozumieć procesy, z którymi mamy
do czynienia na co dzień. Chemia jest niezwykle interesującą
nauką, przy zgłębianiu której
można nie tylko się wiele nauczyć, ale też doskonale bawić. Uczniowie fascynują się
chemią. Kto wie, może kiedyś
któryś z nich zostanie naukowcem, a do tego potrzebna jest
praktyka, aktywność i doświadczenia. Dlatego szkoła walczy
o profesjonalną pracownię
chemiczną.
Przed finałową 30-stką ostatnie już, filmowe wyzwanie,
czyli wprowadzenie widzów
w świat gry planszowej pn.
„Śladami pierwiastków tajemnicy”. Uczestnicy mają teraz
zmontować kolaż z filmów
przygotowanych przez uczniów
i nauczycieli. Do zdobycia jest
profesjonalne wyposażenie, aż
dziesięciu pracowni biologiczno
-chemicznych wraz z umeblowaniem i produktami na
remont sali.

Stanowicka szkoła w finale
konkursu „Koloratorium”

Po festiwalu
nauki on-line

Uczniowie klasy 7 i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzy wzięli udział w kolejnej
edycji Festiwalu Nauki, lecz tym
razem w formie online.
Pierwszego obejrzeli pokaz
„Świat chemicznych eksperymentów” przygotowany przez
dr hab. inż. Joannę Cabaj.
Dowiedzieli się m.in. jak powstaje sztuczna krew, czy kwasy
oddychają oraz jak wyprodukować chemiczne zapałki
i kanarkową farbę.
Kolejnego dnia, podczas pokazu „Chemia w kuchni”, uczniowie mieli okazję poznać tzw.
ciecz newtonowską.
Po zakończeniu pokazu nasi
chemicy przeszli do działania.
Samodzielnie wykonali kilka
zaobserwowanych doświadczeń,
m.in.: napięcie powierzchniowe
czy chemiczne piwo, ale najwięcej frajdy sprawiła im zabawa
z cieczą newtonowską.

Było wiele konkurencji sprawnościowych ćwiczących zręczność i równowagę naszych uczniów

Festyn w „Czwórce”
Na boisku przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 4
w Strzegomiu odbył się „VII
Festyn sportowo-profilaktyczny”. Trwał on aż pięć dni
(14-18 września br.).

W bieżącym roku ze względu na bezpieczeństwo uczestników i ograniczenie liczby
osób przebywających jednocześnie na boisku, wydłużono czas trwania imprezy do
kilku dni. W czasie festynu
dzieci i młodzież uczestniczyli w zabawach i grach
sportowych, których celem
był rozwój umiejętności
sportowych oraz dobra zabawa połączona z aktywnym
sposobem spędzenia wolnego czasu. Na uczestników
czekało wiele konkurencji
sprawnościowych, w których
ćwiczyli strzelanie do bramki,
kosza, zręczność, równowagę.
Pod czujnym okiem trenerów
rozwijali swoje zdolności,
ale przede wszystkim dobrze
się bawili, spędzając czas na
świeżym powietrzu.

Impreza odbyła się w ramach dotkniętych skutkami alkoho- sportowo-rekreacyjnych – Mieć
realizowanego przez Stowarzy- lizmu, narkomanii poprzez or- boisko – to nie wszystko”.
red
szenie „Przyjaciele Czwórki” za- ganizację pozalekcyjnych zajęć
dania publicznego „Propagowanie
zdrowego stylu życia wśród dzieci Na ten cel stowarzyszenie otrzymało dotację z gminy
i młodzieży szkolnej z rodzin
niewydolnych wychowawczo Strzegom w kwocie 12 080 zł.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto,
święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty
Pragniemy podziękować Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości
pracy szkół i placówek oświatowych.
W tym szczególnym dniu życzymy wytrwałości, spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu
bezpieczeństwa i stabilizacji, aby codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły
znalazło trwałą wdzięczność.
Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy
kształt. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej,
pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
                 Przewodniczący Rady Miejskiej			                	                           Burmistrz Strzegomia
		                         Tomasz Marczak			         	                  		

Zbigniew Suchyta
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Turniej prowadzili trenerzy: Robert Bubnowicz i Marcin Morawski przy współpracy zawodników seniorów: Adriana Zielińskiego i Dmytro Szewczenki

Turniej piłkarski żaków
Wałbrzych, Szkółka Piłkarska Młode
W i l k i Wa ł b r z y c h
i gospodarze, czyli
AKS Strzegom.
Turniej prowadziW zawodach uczestniczyły Jed lina Zdrój Wałbrz ych, li trenerzy: Robert
4 drużyny: Klub Sportowy Szkółka Piłkarska 9-TKA Bubnowicz i Marcin Morawski przy
współpracy zawodników seniorów: AdW Y N I K I P I Ł K A R S K IE
riana Zielińskiego
i Dmytro SzewczenIV liga piłkarska – wschód
ki, którzy sędziowali
(AKS Granit Strzegom S.A.)
poszczególne mecze.
Mecze rozgr ywano
systemem „każdy
Kolejne mecze w sezonie:
Piast Nowa Ruda – AKS 0:0, AKS – Lechia Dzierżoniów 2:3 z każdym” – każde
spotkanie trwało 10
minut.
Poz. Klub
Mecze
Punkty
Po zaciętych walkac h i ro z egr aniu
1. Lechia Dzierżoniów
9
24
kompletu pojedyn2. Moto Jelcz Oława
9
23
ków zostały wyłonione najlepsze
3. Bielawianka Bielawa
10
21
drużyny:
4. Polonia Trzebnica
10
20
5. AKS Granit Strzegom S. A.

10

18

6. Sokół Wielka Lipa

10

18

7. Sokół Marcinkowice

10

17

8. MKP Wołów

9

17

9. Piast Żerniki (Wrocław)

9

14

10. Piast Nowa Ruda

9

14

11. Mechanik Brzezina

9

13

12. GKS Mirków/ Długołęka

9

12

13. Orzeł Ząbkowice Śląskie

9

9

14. Nysa Kłodzko

9

8

15. Unia Bardo

9

6

16. Orzeł Lubawka

9

5

17. LKS Bystrzyca Górna

9

4

18. Orzeł Prusice

10

4

19. Pogoń Pieszyce

10

0

Fot. ORGANIZATOR

Na stadionie miejskim w Strzegomiu 20 września br. odbył
się I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strzegomia
w kategoriach wiekowych U-7 (rocznik 2013) i U-8 (rocznik 2012), zorganizowany przez Amatorski Klub Sportowy
w Strzegomiu.

KATEGORIA U-8
1. m i e j s c e – A K S
Strzegom
2. miejsce – KS Jedlina Zdrój
3. miejsce – SP Młode
Wilki Wałbrzych
4. miejsce – SP 9-TKA
Wałbrzych
KATEGORIA U-7
1. miejsce – SP 9-TKA
Wałbrzych
2. miejsce – SP Młode
Wilki Wałbrzych
3. m i e j s c e – A K S
Strzegom II

red

Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Herbapol Stanowice)
Kolejne mecze w sezonie:
Herbapol – MKS Szczawno Zdrój 2:3, Herbapol – Górnik
Wałbrzych 0:3 (zaległy), Sudety Dziećmorowice – Herbapol
3:2
Poz. Klub

Mecze

Punkty

Klasa B – grupa Wałbrzych I (AKS II Strzegom,
Sokół Kostrza, Unia Jaroszów)
Kolejne mecze w sezonie: Sparta Przełom Pastuchów
- AKS II 2:6, AKS II – Sokół Kostrza 4:1, Sokół – Tęcza Bolesławice 3:2, AKS II – Sokół 4:1, Unia – Zieloni II Mokrzeszów 2:0, Unia – Szczyt Boguszów-Gorce 1:6
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. AKS II Strzegom

6

18

2. Iskra Witków Śląski

6

3. LKS Piotrowice Świdnickie

Klasa B – grupa Jelenia Góra I
(Huragan Olszany)
Kolejne mecze w sezonie:
Huragan – Uran Okrzeszyn 3:2, Orzeł II Lubawka – Huragan 4:3
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Orły Lipienica

6

15

18

2. Orzeł II Lubawka

6

15

6

16

3. Lesk Sędzisław

6

14

4. MKS II Szczawno-Zdrój

6

15

4. Skalnik Czarny Bór

6

13

5. KP MCK Mieroszów

6

11

5. Bóbr Opawa

6

12

1.

Górnik Wałbrzych

7

21

2.

Zieloni Mokrzeszów

7

17

3.

MKS Szczawno Zdrój

7

16

4.

Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

7

15

5.

Zieloni Mrowiny

7

13

6.

Górnik Boguszów-Gorce

7

10

7.

Herbapol Stanowice

7

10

6. Szczyt Boguszów-Gorce

6

10

6. Amfibolit Leszczyniec

6

11

8.

Zagłębie Wałbrzych

7

10

7. Tęcza Bolesławice

6

9

7. Victoria Czadrów

6

9

9.

KS Walim

7

10

8. Nysa Kłaczyna

6

7

8. Husaria Grzędy

6

7

10.

Sudety Dziećmorowice

7

9

9. Błękitni Słotwina

6

6

9. Huragan Olszany

6

7

11.

Podgórze Wałbrzych

7

8

10. Sokół Kostrza

6

4

10. LZS Janiszów

6

6

12.

Czarni Wałbrzych

7

7

13.

Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 7

6

11. Sparta Przełom Pastuchów

6

3

11. Bolko Bolków

6

5

14.

LKS Wiśniowa

7

4

12. Płomień Dobromierz

6

3

12. Uran Okrzeszyn

6

4

15.

Włókniarz Głuszyca

7

3

13. Unia Jaroszów

6

3

13. KS 1946 II Chełmsko Śląskie

6

3

16.

Orzeł Witoszów

7

0

14. Zieloni II Mokrzeszów

6

0

14. Dragon Miszkowice

6

0

źródło: www.90minut.pl
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Infolinia wsparcia dla kobiet
Uruchomiona została nowa, bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet
prowadzona przez Fundację Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie. Infolinia przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet, które
znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy
ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze
osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Terapeuci fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17.00-21.00)
oraz w czwartki (10.00–
14.00) pod bezpłatnym
numerem telefonu 800
909 444.
Konsultanci na infolinii
oferują pomoc informacyjną i wsparcie m. in.
w sytuacjach: przeżywania silnego stresu,

obniżonego nastroju
i depresji, kłopotów
w związku i relacjach
z ludźmi, trudności wychowawczych, problemów w życiu zawodowym,
nieradzenia
sobie z trudnymi emocjami oraz traumą, uzależnienia, a także doświadczania przemocy
psychicznej i fizycznej.

Specjaliści
kierują
się zasadą poufności
zasłyszanych treści
oraz anonimowości
dzwoniącego.
Ponadto, dbają o poszanowanie
każdej
osoby, która zwraca
się o pomoc, bez jej
oceniania i wartościowania postaw czy
zachowań.

Usługi - produkcja
Burmistrz Strzegomia ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość położona na
terenie gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudowana działka nr 749/2, AM–
29, Obr.2, położona w Strzegomiu o powierzchni wg
rejestru ewidencji gruntów
0,1351 ha, dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020750/4.
Pierwszy przetarg ogłoszony
na dzień 13.08.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości 58.500,00 zł
Wadium - 5.850,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg
odbędzie
się
w dniu 15.10.2020 r. o godz.
10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala
nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie 2 miasta Strzegom
zatwierdzonego Uchwałą Nr
64/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.09.2014 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 4 U/P
usługi, produkcja.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów

rolnych i leśnych. Nabywca
ponosi
koszty
wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium,
w kasie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu lub na konto
gminy Strzegom – Santander
Bank Polska S.A O/Strzegom
nr rachunku: 97 1090 2343
0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 12.10.2020 r. (za dzień
wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium
wpłacone
przez
uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet
ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po
zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
przepadkowi.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz
koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych
wymagany
jest

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art.35, ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 65 z późn.
zm.) informuję, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
– Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni
wykazy nieruchomości
stanowiących własność

gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie
z
Zarządzeniem
Nr
272/B/2020, Nr 273/
B/2020, Nr 274/B/2020,
Nr
275/B/2020,
Nr
276/B/2020, Nr 277/
B/2020, Nr 278/B/2020,
Nr 279/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia
2 października 2020 r.,

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

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi
przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki nr 216/1 oraz działki nr 218,
AM-1, obr. Żółkiewka o łącznej
powierzchni wg rejestru ewidencji
gruntów 0,2100 ha zabudowana
budynkiem mieszkalno-użytkowym
oraz budynkami gospodarczymi,
położona w Żółkiewka 15.
Na nieruchomości posadowiony
jest budynek mieszkalno – użytkowy, dwukondygnacyjny (parter,
piętro), częściowo podpiwniczony
z zabudową strychową. 1. W prawej
części budynku, posadowionego na
działce nr 216/1 znajdują się:
- na parterze: pokój, spiżarka, pomieszczenie gospodarcze, korytarz,
- na piętrze: 2 pokoje, przedpokój,
klatka schodowa.
2. W lewej części budynku posadowionej na działce 218 znajdują się:
- na parterze dwa pomieszczenia
mieszkalne,
- na piętrze budynku znajduje się
sala.
Powierzchnia użytkowa budynku
wynosi około 264 m2.
Budynek stodoły ze względu na zły
stan techniczny wymaga kapitalnego remontu lub rozbiórki.
Trzy budynki gospodarczo-produkcyjne – ze względu na zły stan techniczny wymagają rozbiórki.
Dla
nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00069397/6.
Pierwszy przetarg ogłoszony na
dzień 3 września 2020 r. zakończył
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w obrębie
2 miasta Strzegom uchwalonego
uchwałą Nr 83/14 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 10 październi-

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art.35, ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 65 z późn.
zm.) informuję, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
– Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni

wykazy nieruchomości
stanowiących własność
gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie
z Zarządzeniem Nr 281/
B/2020, Nr 282/B/2020,
Nr 283/B/2020 Burmistrza Strzegomia z dnia
5 października 2020 r.,

ka 2014 r. powyższa nieruchomość
oznaczona jest symbolem 2 RM/
MU – tereny zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowo
-usługowej, strefa OW obserwacji
archeologicznej dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego
siedliska, strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego.
Cena wywoławcza nieruchomości 72.800,00 zł
Wadium - 7.300,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.11.2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie
urzędu lub na konto Santander
Bank Polska S.A O/Strzegom nr
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005
9800 0232 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09.11.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygrał przetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Dla osób zainteresowanych, nieruchomość udostępniona będzie
do oglądania w dniu 28.10.2020
r. w godzinach od 1000 do 1020.
Cena nieruchomości sprzedawanej
w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego.
W razie uchylania się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia

umowy w formie aktu notarialnego,
wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane
z przeniesieniem prawa własności.
Osoby przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany
jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby
oferenta rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną,
wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie
trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz.
1490).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok.
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr
74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na
stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl.
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie w sposób
i w formie jaką zastosowano do
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art.35,
ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek
38, zostały wywieszone

na okres 21 dni wykazy
nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie
z Zarządzeniem Nr
284/B/2020
Burmistrza Strzegomia z dnia
5 października 2020 r.,
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Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana
składająca się z działek nr
1009, 1011/2, 1016/2, 1017/2,
AM – 25, Obr.3, położona
w Strzegomiu, przy ulicy
Wodnej o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,7720 ha. Na nieruchomości posadowione są 3 boksy
garażowe w zabudowie szeregowej wykonane z pustaków
żużlobetonowych, dwie wiaty
nietrwale związane z gruntem
o konstrukcji drewno-blaszanej,
garaż dwustanowiskowy wykonany z bloków żużlobetonowych
krytym papą, altanka murowana
z cegły, komórka murowana
z cegły z dachem o konstrukcji
drewnianej krytym papą w złym
stanie technicznym.

Dla
nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00089703/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 30 stycznia
2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3
miasta Strzegom przedmiotowa
nieruchomość - działka nr 1009,
1011/2, 1016/2, 1017/2 oznaczona jest symbolem F.7.WM/U zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Granica historycznego
układu urbanistycznego przedmieścia średniowiecznego miasta, obszar obserwacji i ochrony
archeologicznej historycznego
przedmieścia średniowiecznego
miasta.

Cena wywoławcza nieruchomości 710.000,00 zł
Wadium - 71.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu
12.11.2020 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa
własności.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium na
konto Santander Bank Polska
S.A O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym ter-

Zabudowa mieszkaniowa
Burmistrz Strzegomia
ogłasza drugi przetarg
ustny
nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
Strzegom.

Działka niezabudowana
nr 267/2, AM – 1, Obr.
Kostrza, położona w Kostrzy, przy ulicy Stefana Żeromskiego gmina
Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji
gruntów 0,2134 ha Dla

nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00005820/5. Nieruchomość jest wolna
od obciążeń i praw osób
trzecich.
Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
3 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów wiejskich
dla części północno-zachodniej gminy Strzegom
obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka,
Kostrza, Żelazów, przedmiotowa
nieruchomość
oznaczona jest symbolem
5 MN/RM 4 - zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa, granica terenu górniczego.
Pierwszy przetarg na
powyższe
nieruchomości
ogłoszony
na
dzień 13.08.2020 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości 53.440,00 zł
Wadium - 5.400,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej ceny
doliczony
zostanie

obowiązujący podatek
VAT.
Przetarg odbędzie się
w dniu 15.10.2020 r.
o godz. 10 30 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr
29.
Nieruchomość
podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata
wadium na konto Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005
9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.10.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium
uważa się dzień wpływu
środków na konto gminy
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium
należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu
przetargu.
Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygra
przetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium
wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena
nieruchomości
sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Osoby przystępujące do

przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska
osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może
być zawarta wyłącznie
z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami
Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku
w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108).
Dodatkowe
informacje
związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38,
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona
jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegomwww.strzegom.pl.
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy
czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

minie do dnia 09.11.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium
wpłacone
przez
uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny
nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone
wadium ulega przepadkowi.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych
wymagany
jest
aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru
lub inny dokument urzędowy określający status prawny
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska
osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez
osobę fizyczną, wymagane
jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo.
Powyższe
dokumenty winny być okazane
Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem
przetargu.
Umowa notarialna może być
zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II
p. lub telefonicznie pod nr 74
8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej Miasta
i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

Zabudowa mieszkaniowa
Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej
mienie komunalne gminy
Strzegom.
Działka niezabudowana
nr 269/6, AM–1, Obr. Kostrza,
położona w Kostrzy, przy
ul. Stefana Żeromskiego,
gmina Strzegom.
o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów
0,2454 ha
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna
od obciążeń i praw osób
trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego obszarów
wiejskich dla części północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna,
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r.
nieruchomość oznaczona
jest symbolem 5MN/RM4
– zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa.
Granica terenu górniczego.
Pierwszy
przetarg
na
powyższe
nieruchomości ogłoszony na dzień
13.08.2020 r. zakończył się
wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości - 60.560,00 zł
Wadium - 6.100,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny
doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się

w dniu 15.10.2020 r.
o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr
29.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej
w trybie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
Nabywca ponosi koszty
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty
związane z przeniesieniem
prawa własności.
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata
wadium na konto Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005
9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.10.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium
uważa się dzień wpływu
środków na konto gminy
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygrał
przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby
zwraca sie po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3
dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Cena
nieruchomości
sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Osoby przystępujące do
przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przy-

padku osób prawnych
wymagany jest aktualny
wypis z właściwego dla
siedziby oferenta rejestru
lub inny dokument urzędowy określający status
prawny oferenta, sposób
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia
pełnomocnika przez osobę
fizyczną, wymagane jest
notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może
być zawarta wyłącznie
z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami
Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku
w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004
roku, Nr 207, poz. 2108
z późn. zm.).
Dodatkowe
informacje
związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38,
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona
jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegomwww.strzegom.pl.
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy
czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
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Czas na rewitalizację „For tu Gaj”

To świetna informacja dla strzegomian. W najbliższych kilkunastu miesiącach tak lubiany przez wszystkich „Fort Gaj” przejdzie wielką metamorfozę. Cały teren
będzie oczyszczony, odnowione zostaną mury okalające, wybudowana zostanie kanalizacja. Teren będzie zaopatrzony w wodę i prąd. Pojawią się nowe ścieżki,
mała architektura, toalety i nowe nasadzenia, zamontowany zostanie monitoring. Atrakcję „Fortu Gaj” stanowić będzie fontanna i miejsce na ognisko lub grilla.
Dopełnieniem będą ławki, stolik kamienny, kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablice informacyjne. Środki na remont i modernizację „Fortu Gaj” będą pochodzić
z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (ok. 2 mln zł) i z budżetu gminy.

