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Na tę wiadomość mieszkańcy czekali od wielu lat. Obwodnica coraz bliżej

Wreszcie będzie wyczekiwana

granitowa obwodnica!

Jest
oświetlenie
Pieniądze na kanalizację

str. 3

30 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Spółką
Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu. Chodzi o budowę
kanalizacji sanitarnej w Rusku.

Burmistrz Zbigniew Suchyta omawiał projekt budowy obwodnicy wraz z wicemarszałkiem
Tymoteuszem Myrdą oraz dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszkiem Lochem.
Gmina Strzegom udzieli pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w kwocie
1,5 mln zł na opracowanie
dokumentacji projektowej
oraz decyzji środowiskowej dla
zadania „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości
na terenie Gminy Strzegom,
Dobromierz i Mściwojów”
w obrębie Gminy Strzegom.
Województwo ze swojego
budżetu także wyda 1,5 mln zł
na to zadanie. To będzie jedna
z najważniejszych inwestycji,
jaka będzie realizowana na
terenie naszej gminy.
Powstanie obwodnicy Strzegomia od wielu lat stanowi priorytetową inwestycję
drogową w gminie Strzegom. – Konieczność budowy obwodnicy jest niezbędna, żeby odciążyć Strzegom
oraz sąsiadujące miejscowości
z intensywnego ruchu samochodowego, w szczególności
związanego z transportem

granitu z okolicznych kopalń –
mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. – Wiem,
jak istotna jest ta sprawa dla
komfortu życia mieszkańców, dlatego cieszę, że wraz
z samorządem województwa
dolnośląskiego udało nam
się dogadać w tej sprawie.
Podziękowania kieruję w kierunku zarządu województwa
dolnośląskiego oraz wicemarszałka Tymoteusza Myrdy za
wsparcie i decyzję w sprawie tej
inwestycji - dodaje burmistrz.
W trakcie wizyty terenowej
zarząd województwa przekonał
się o słuszności tej sprawy oraz
o skali problemów mieszkańców gminy, z której co roku
wywożonych jest 4 mln ton
kruszyw. Dzięki temu możliwe
było przekonanie sejmiku województwa o pilnej potrzebie
wykonania projektu i decyzji
środowiskowej obwodnicy.
Strzegomianie w tej sprawie niejednokrotnie kierowali
pisma oraz zbierali podpisy
z poparciem, dla tego zamie-

w SKRÓCIE:

rzenia inwestycyjnego. Warto
wspomnieć, że ponadlokalny
charakter inwestycji, obejmuje
swoim oddziaływaniem nie
tylko gminę Strzegom, ale
również sąsiadujące z nią gminy
Dobromierz i Mściwojów. Już
w 2019 r. wykonano koncepcję
przebiegu obwodnicy w trzech
wariantach.
Preferowany i najbardziej
korzystny jest ten przebiegający
w następujący sposób: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej
w kierunku Stanowice – Olszany i dalej w kierunku Stawisk
(pominięte z lewej strony), dalej
po ominięciu Stawisk pomiędzy
Żelazowem a Kostrzą, następnie pomiędzy kamieniołomem
„Zimnik 1” i „Zimnik 2” aż do
Siekierzyc. Zaproponowano
także różne warianty włączenia
istniejących dróg lokalnych do
nowo projektowanej obwodnicy.
Zapraszamy do zapoznania
się z planem orientacyjnym
przebiegu obwodnicy, który
zamieściliśmy na stronie internetowej gminy Strzegom.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu wzięli udział
w zajęciach, w trakcie których przywracali do świetności stare,
zniszczone przedmioty. Dzięki temu udało się stworzyć m.in. kolorowe krzesełko, czy karmnik dla ptaków. – Dawanie drugiego życia
starym rzeczom to sama radość – podkreślają uczestnicy Warsztatu.

Remontują remizę
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Głosuj na
Strzegom!
Zachęcamy do głosowania
na Strzegom, który uczestniczy właśnie w plebiscycie
„Polska z góry” ogłoszonym
przez niezwykle popularny
i lubiany kanał telewizyjny
Planete+.
str. 4

Parowozem przez Strzegom
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19 lipca br. będzie można skorzystać z niecodziennej okazji
i zwiedzić Strzegom w trakcie przejazdu zabytkową lokomotywą. Parowóz przejedzie m.in. nowo wyremontowaną estakadą.

WKKW

Nowe mieszkania
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Nicolai Aldinger na 12-letnim koniu Newell wygrał
klasę CCI4*-S, najwyższy
rangą konkurs rozgrywany
podczas zawodów Strzegom Summer Tour. Polacy
na podium we wszystkich
pozostałych klasach.

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta podpisał list intencyjny wyrażający wolę współpracy w zakresie wielorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Strzegom w ramach Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
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Dać drugie życie przedmiotom

W bardzo newralgicznym
i niebezpiecznym miejscu –
przejściu dla pieszych przy
ul. Brackiej w Strzegomiu,
stanowiącym skrzyżowanie
z drogą krajową nr 5, zamontowano oświetlenie.

Trwa remont remizy OSP w Strzegomiu. W ramach
prac wymieniona
zostanie instalacja
elektryczna. Ponadto
wykonawca wzmocni
i ociepli dach oraz
podwiesi sufit. Planowane jest takż e
w y b u d ow a n i e k o tłowni. Prace zakończą się z początkiem
października br.
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w SKRÓCIE:

Zbiórka krwi
Na prośbę mieszkańców przypominamy, że kolejna zbiórka
krwi odbędzie się w na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Strzegomiu 25 sierpnia br. Krew będzie można oddać
w godzinach od 9:00 do 13:00. Krwiodawcą może być osoba
zdrowa, pełnoletnia i ważąca powyżej 50 kg.
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Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

Dzięki pozyskanym środkom, strzegomskie jednostki ochotniczych straży pożarnych wzbogacą się o nowy sprzęt

17 lipca 2020

Podziękowali
za służbę ludziom
Samorządowcy z powiatu
świdnickiego i mieszkańcy
diecezji świdnickiej pożegnali
4 lipca br. odchodzącego po
16 latach na emeryturę bp.
Ignacego Deca. Gminę Strzegom w uroczystościach, które
odbyły się w świdnickiej katedrze reprezentował burmistrz
Zbigniew Suchyta.

Dotacje dla
strzegomskich OSP
– Ochotnicze Straże Pożarne
naszej gminy wzbogacą się
o nowy sprzęt, wyposażenie i umundurowanie. Tegoroczna edycja Programu
Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania
służb ratowniczych, część
2. Dofinansowanie zakupu
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” ogłoszonego
przez WFOŚiGW skłoniła

nas do wzięcia w nim udziału – mówi Urszula Olszewska, prezes zarządu Oddziału
Miejsko – Gminnego ZOSP
RP w Strzegomiu.
7 lipca br. na placu Komendy
Miejskiej PSP w Wałbrzychu
zostały wręczone promesy. To
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu dla wszystkich

dziesięciu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Strzegom. Przy współudziale
gminy zostały przygotowane
wnioski, które obejmowały
w dużej mierze zakup nowego
umundurowania bojowego
dla strażaków, umożliwiającego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale nie
zabraknie również nowego
bardzo potrzebnego sprzętu
ratowniczego i gaśniczego.

z d j ę ci e n u m e r u
23 lat temu, w 1997 roku, w południowej i zachodniej Polsce
doszło do wielkiej powodzi, która
ze względu na swoje rozmiary
została określona mianem powodzi tysiąclecia. Niestety, wielka
woda nie ominęła także gminy
Strzegom. Ucierpiało wówczas
wiele domostw. Zdjęcie użyczył
Roman Asygner.

Bp Ignacy Dec wielokrotnie
gościł nie tylko w samym Strzegomiu, ale również w sołectwach naszej gminy. Mogliśmy
go spotkać podczas różnego
rodzaju uroczystości – m. in.
Dożynek, świąt państwowych,
czy też spotkań noworocznych.
Nasi mieszkańcy darzyli go
dużym szacunkiem, zaufaniem
i sympatią.

– W imieniu władz samorządowych oraz całej społeczności
Ziemi Strzegomskiej pragnę
podziękować księdzu biskupowi
za pełnienie trudnej i odpowiedzialnej posługi biskupiej w naszej diecezji. Dziękujemy za
wygłaszane homilie, udzielane
sakramenty, spotkania z młodymi i z seniorami, za życzliwość,
za ciepłe słowa, żarty oraz
wsparcie duchowe – podsumował burmistrz Strzegomia.
Przypomnijmy, że 24 lutego
2004 r. papież Jan Paweł II
mianował ks. Ignacego Deca
biskupem diecezjalnym nowo
powołanej diecezji świdnickiej.
25 marca 2004 r. otrzymał
on święcenia biskupie i odbył
ingres do katedry świdnickiej.
red

Wartość udzielonego dofinansowanie przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wynosi
ok. 123 tys. zł, co stanowi ok.
70% wartości całego zadania. Jak
zapewnia zastępca burmistrza
Wiesław Witkowski pozostałą
część pieniędzy przekaże gmina
Strzegom. Po realizacji wszystkie dziesięć OSP wzbogacą się
o nowe wyposażenie na łączną
kwotę, prawie 176 tys. złotych.

- Jesteśmy już w finale. Codziennym głosowaniem dajmy wyraz tego, że żyje
nam się nam radośniej, lepiej i wygodniej – zachęca Zbigniew Suchyta

Głosuj na strzegomskie inwestycje!

Wielka woda

w gminie Strzegom

Zatrzymaj deszczówkę!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej uruchomił nabór
wniosków o dotacje w ramach
programu „Moja Woda”.
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny
jednorodzinny, mogą ubiegać się

o dotację do wysokości do
5 tys. zł na przedsięwzięcia,
które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej
przedsięwzięciem, w efekcie
czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie
będą odprowadzane poza jej
teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji

deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza
teren nieruchomości, na tereny
sąsiadujące, na ulice, place itp.).
Szczegóły dotyczące programu, w tym procedury ubiegania
się o dotację, znajdują się na
stronie Funduszu: https://
wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda/w_498,cel
-programu

Tylko do 3 sierpnia br. do
godz. 12:00 można głosować
na dwie strzegomskie inwestycje w plebiscycie internetowym, do którego finału zostały
zgłoszone obiekty w ramach
Ogólnopolskiego Konkursu
Otwartego ”Modernizacja
Roku & Budowa XXI w.” edycja XXIV 2019. Dla głosujących przewidziane są nagrody!
W finale uczestniczą dwie
strzegomskie inwestycje:
1. B u d ow a b u d y n k u d e monstracyjnego o znacznie
podwyższonych parametrach
charakterystyki energetycznej

Gminne Wiadomości

Strzegom

– przedszkola z oddziałem
żłobkowym przy ul. Kościuszki
w Strzegomiu
2. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
na terenie Grabiny i Starego
Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów
obronnych
W jaki sposób można zagłosować? Aby oddać swój głos
należy wejść na stronę www.
strzegom.pl na specjalny baner „Modernizacja Roku &
Budowa XXI w.” lub na konto
facebookowe gminy Strzegom. Po kliknięciu otworzy się
specjalna podstrona, na której
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znajdują się dwie strzegomskie
inwestycje. Następnie należy
kliknąć na dany obiekt i nacisnąć ZAGŁOSUJ. Na kolejnej
podstronie należy podać imię
i nazwisko, adres e-mailowy,
zaznaczyć „Nie jestem robotem”
i wysłać głos. Na podany adres
e-mailowy wysłany zostanie
link do aktywacji głosu – należy go zaakceptować. Gotowe!
Twój głos został oddany.
WAŻNE! Należy oddać głos
raz na dobę na 1 obiekt, w każdej z kategorii konkursowych
Przewidziane są nagrody dla
głosujących.

Gminne Wiadomości

Strzegom

Aktualności
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Jest bardzo wiele rodzin, które nie są na tyle zamożne kupić mieszkanie i nie mają jednocześnie uprawnień do otrzymania go z puli miejskiej

Będą mieszkania pod wynajem
Włodarze Świdnicy i Strzegomia podpisali list intencyjny
wyrażający wolę współpracy
w zakresie wielorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego
na terenie gminy - To wielka
szansa dla nas na rozwinięcie
budownictwa pod wynajem.
Potrzeby są bardzo duże - powiedział podczas spotkania
Zbigniew Suchyta.
Prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska i burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy
w zakresie wielorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego
na terenie gminy Strzegom
w ramach Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
W wydarzeniu uczestniczyli
także: zastępca prezydent Świdnicy Jerzy Żądło, zastępca burmistrza Strzegomia Wiesław
Witkowski, przewodniczący
Rady Miejskiej Strzegomia
Tomasz Marczak, prezes zarządu ŚTBS Mirosław Gałek

i wiceprezes zarządu ŚTBS
Tomasz Chojnowski.
– To bardzo ważny dokument. Problem braku mieszkań
dla osób, które nie są na tyle
zamożne, aby je kupić, a nie
mają jednocześnie uprawnień
do otrzymania ich z puli miejskiej jest bardzo duży. Dotyczy
to przede wszystkim ludzi
młodych, ale także emerytów,
którzy szukają lokum w dobrym
standardzie, zabezpieczającego
ich potrzeby mieszkaniowe. Jestem zadowolona, że Świdnica
ma TBS – jeden z pierwszych
w Polsce, działający już od
ponad dwóch dekad. Cieszę
się, że Strzegom skorzysta
z naszego doświadczenia – mówiła prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
Gmina Strzegom wniesie
tytułem aportu do ŚTBS Sp.
z o. o. nieruchomość gruntową
a także wkład pieniężny celem
nabycia udziałów w Spółce.
– Dziękujemy za wolę przyjęcia nas do Świdnickiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. To wielka szansa

dla nas na rozwinięcie budownictwa pod wynajem. Potrzeby
są bardzo duże. Mamy już przygotowany teren pod inwestycje,
kolejny chcemy pozyskać. Liczymy na młodych ludzi, którzy
będą chcieli wrócić do miasta.
Deklarujemy także przeprowadzenie badań ankietowych,
które pozwolą na określenie
potrzeb rynku mieszkaniowego w Strzegomiu – mówił
burmistrz, Zbigniew Suchyta.
Inwestycja będzie realizowana
m.in. w oparciu o kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego,
przyznany na preferencyjnych
warunkach z wykorzystaniem finansowania z Funduszu Dopłat.
Burmistrz Strzegomia w ramach
swoich kompetencji zadeklarował także wolę podjęcia starań
w celu poszukiwania możliwości
wsparcia finansowego budowy
mieszkań przez gminę.
Szczegółowe zasady współdziałania w zakresie rozwoju i realizacji budownictwa
mieszkaniowego oraz sposób
realizacji wspólnych inwestycji
określać będą odrębne umowy.

Prawie 2 mln zł dla gminy!
Niemalże 16,5 mln zł z Funduszu Covid-19 trafi do portfeli
samorządowców w powiecie
świdnickim. Gmina Strzegom
ma w puli 1 916 198 zł na dopłaty
do inwestycji.

Jest dotacja na kanalizację w Rusku!
30 czerwca br. została podpisana umowa pomiędz y
samorządem Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu
a Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu. Chodzi
o budowę kanalizacji sanitarnej w Rusku. Prace mają się
zakończyć do połowy czerwca
przyszłego roku. Koszt prac
to niemal 3,8 mln zł, z czego
dotacja to niemal 2 mln zł.
W wyniku realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa warunków życia oraz prowadzenia
działalności gospodarczej we

wsi Rusko (obszar wiejski)
poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, zapewniającej dostęp do
podstawowych usług dla ludności i gospodarki w zakresie
odprowadzania ścieków.
– Zadanie obejmuje swoim
zakresem budowę ok. 2,45 km
kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Rusko, w tym: sieć
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 i DN200 – 2,04
km, sieć kanalizacji tłocznej
DN110 – 0, 41 km, 3 przepompownie ścieków, w tym:
1 sieciowa i 2 przydomowe

– wyjaśnia Dorota Borkowska, prezes spółki Wodociągi
i Kanalizacja.
Obecnej prowadzone jest
postępowanie (w trybie zaproszenia do złożenia ofert)
mające na celu wyłonienie
wykonawcy. Realizacja inwestycji planowana jest od dnia
podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą do 15 czerwca
2021. Całkowite koszty operacji to kwota 3 788 744,89 zł,
w tym dotacja z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2012 – 2020 w wysokości 1 959 982 zł.

Zgodnie z założeniami Funduszu Inwestycji Samorządowych,
pieniądze będą przyznawane
w formie przelewów – bez zbędnej biurokracji. Podczas wizyty
w Strzegomiu 8 lipca br. poseł Ireneusz Zyska uroczyście
przekazał promesę burmistrzowi
Zbigniewowi Suchycie.
– Otrzymane środki będzie
można przeznaczyć na inwestycje
bliskie ludziom. Tarcza dla Sa-

morządów to także wsparcie dla
firm. Umożliwi on utrzymanie
miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw – podkreśla Jarosław
Obremski, wojewoda dolnośląski.
Fundusz ma odegrać rolę tarczy
dla samorządów, które do tej pory
czekały na wsparcie rządowe.
Dolnośląskie samorządy otrzymają
łącznie 383 221 043 zł.
Tarcza dla samorządów to
również program wsparcia dla
polskich małych i średnich firm,
które realizują zadania inwestycyjne samorządów. To kolejny
zastrzyk pieniędzy, który pozwala
nie tylko na utrzymanie miejsc
pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.

Inwestycja zostanie zrealizowana jako operacja „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i oszczędzanie energii”.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
obrad
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom Zapowiedź Sesji Rady Miejskiej 1.Porządek
Otwarcie.
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
lipiec – sierpień 2020
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

12.07 – 18.07

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74 647 98 70

19.07 – 25.07

Śląska

ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74 855 17 75

26.07 – 01.08

Królewska

ul. Legnicka 14W

tel. 74 649 12 00

Adres

• Sekrety strzegomskiej
Bazyliki Mniejszej
• Ostatnie pożegnanie Ś.P.
ks. kanonika Marka Żmudy

Nr telefonu

Telewizję Internetową Strzegom można
oglądać za pośrednictwem serwisu
www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na
stronie głównej, pod banerem projekty unijne)

Miejskiej w Strzegomiu odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników
ograniczono do minimum.
Obrady będą transmitowane
na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/
Ze względu na trwający stan public/?id=186998.
epidemii na terenie kraju oraz
Projekty uchwał uwzględw związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków nione w porządku obrad sesji
ostrożności i bezpiecznych są dostępne w Biulet ynie
odległości między uczest- Informacji Publicznej w zanikami, obrady Sesji Rady kładce eSesja.
17 lipca 2020 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
odbędzie się XIV Sesja Rady
Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020 – 2030,
b) udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Granitowa obwodnica - wyprowadzenie
transportu górniczego z miejscowości na terenie
Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów”
6. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
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Wydarzenia

17 lipca 2020

– Mając tak nowoczesny sprzęt, trudno siedzieć z założonymi rękami – mówi dyrektor ZS

Przyłbice z Drukosfery
Na początku marca br. w Zespole Szkół w Strzegomiu,
przy funkcjonującej w szkole
Pracowni Orange, powstało
nowe, ciekawe miejsce o intrygującej nazwie Strzegomska
Drukosfera. Teraz drukuje
się tu przyłbice ochronne dla
lekarzy, pielęgniarek czy szkół.
W 2019 roku działające
w szkole Koło Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci wzięło udział
w konkursie grantowym Fundacji Orange pod nazwą Makerspace w Pracowniach Orange.
W n owo w y p o s a ż ony m
pomieszczeniu funkcjonują:
nowoczesny ploter laserowy
i drukarka 3D. W Makerspace planowane były warsztaty
i wspólne zajęcia, prowadzone
przez przeszkolonych wolontariuszy, dla młodzieży Zespołu
Szkół, dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 3 i uczestników
zajęć z „Senior – Wigor”.
– Na przeszkodzie realizacji
projektu stanęła sytuacja związana z COVID-19. Tak więc na
wspólne spotkania trzeba będzie jeszcze poczekać, ale mając
tak nowoczesny sprzęt, trudno

Już nie będzie
„egipskich ciemności”

W bardzo newralgicznym i niebezpiecznym miejscu – przejściu
dla pieszych przy ul. Brackiej w Strzegomiu, stanowiącym
skrzyżowanie z drogą krajową nr 5, zamontowano oświetlenie.

w obecnym czasie siedzieć
z założonymi rękami. Dzięki
młodemu strzegomianinowi,
który użyczył nam program
rozpoczęliśmy drukowanie
przyłbic. Dodatkowo Stowarzyszenie FabLab z Gdańska,

które szkoliło wolontariuszy
z obsługi sprzętu, przy wsparciu
Fundacji Orange przekazało
nam gotowe elementy przyłbic do złożenia. Dzięki temu
tak potrzebne środki ochrony
trafiły do szpitali „Latawiec”

i „Mikulicz”, dwóch przychodni w Strzegomiu, Pogotowia
Ratunkowego, szkół podstawowych oraz wszystkich partnerów projektu – mówi Dorota
Sozańska, wicedyrektor Zespołu Szkół.

Roboty budowlane polegały
na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z czterema słupami z oprawami oświetleniowymi
typu LED. Wartość robót wyniosła blisko 100 tys. zł. Zadanie
jest w 100% finansowane przez
gminę Strzegom. Wykonawcą
robót była firma ESB-ELEKTRO ze Świebodzic.

Z ujęcia wód w Olszanach w wodę zaopatrywane jest miasto Strzegom oraz wioski

Odwiert nowej studni
w Olszanach
Na terenie ujęcia wody w Olszanach trwają prace związane
z odwiertem nowej studni głębinowej. Prace prowadzone są
na podstawie opracowanego
projektu prac geologicznych.

Odnów i wygraj

Konkurs „Odnów i wygraj” cieszy się bardzo dużą popularnością w naszej
gminie. Nie dziwi więc fakt, że kolejne wspólnoty mieszkaniowe decydują się
na zmianę elewacji swoich budynków. Na zdjęciu jedna z kamienic na ul. Świdnickiej w Strzegomiu, która już niedługo będzie odrestaurowana. Zachęcamy
kolejne wspólnoty do udziału w konkursie. Zgłoszenia do konkursu „Odnów
i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia danego roku kalendarzowego.

Celem robót jest odwiercenie
studni awaryjnej dla studni,
w której od pewnego czasu
obserwowany jest dość znaczący
spadek wydajności do poziomu
około 10 m3/h. Nowa studnia
będzie miała 31,0 m głębokości,
a jej wydajność kształtować się
będzie na poziomie 30 – 35 m3/h.
– Z ujęcia wód w Olszanach w wodę zaopatrywane
jest miasto Strzegom oraz
wioski: Granica, Graniczna,
Grochotów, Międzyrzecze,

Głosuj na Strzegom
w plebiscycie Planete+!
Zachęcamy do głosowania na Strzegom, który uczestniczy właśnie w plebiscycie
„Polska z góry” ogłoszonym przez niezwykle popularny i lubiany kanał telewizyjny Planete+.
Do 30 lipca br. zgłoszone do plebiscytu miejscowości walczą o głosy. Prosimy zachęcać
do głosowania znajomych, udostępniając im link na Facebooku, na Twitterze albo mailem.
Każdy może oddać jeden głos dziennie na jedną miejscowość.
Głosy oddane na każdą miejscowość zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby jej
mieszkańców, dlatego nawet najmniejsza wieś ma szansę zwyciężyć!
Miejsce, które zwycięży w głosowaniu, zostanie zaprezentowane w specjalnym odcinku
programu „Polska z góry”, zrealizowanym przez Planete+.
Link do głosowania:
https://twoje-miasto.planeteplus.pl/miejscowosc/984551-strzegom

M o r a w a , O l s z a n y,
Skarżyce, Stanowice,
Stawiska, Tomkowice
oraz Wieśnica. Nowa
studnia stanowić będzie zabezpieczenie
dostawy wody mieszkańcom w/w miejscowości w prz ypadku
zwiększonego poboru,
szczególnie w okresie letnim – informuje
Dorota Borkowska,
prezes strzegomskiej
spółki WIK.
Prace wykonuje firma
„Waldemar Kucab Bruno Zakład Studniarski”
z Wrocławia. Koszt
zadania to kwota ok.
106 tys. zł brutto.

To bardzo ważne działanie
ze względu na poprawę bezpieczeństwa samych mieszkańców,
jak i kierowców przejeżdżającym
tranzytem przez nasze miasto.
W/w przejście zlokalizowane jest na ruchliwym odcinku
drogi krajowej nr 5 – na trasie Wrocław – Jelenia Góra.
red

GSW o swojej pracy
8 lipca br. odbyło się walne
zgromadzenie przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej
w Strzegomiu. Podsumowano działania podejmowane
przez spółkę w minionym
roku oraz nakreślono zadania
do realizacji w roku bieżącym.
W 2019 roku Gminna Spółka Wodna
„Strzegom” wykonała konserwację rowów
melioracyjnych o łącznej długości 13,386
km oraz konserwację sieci drenarskiej
na obszarze 4,15 ha, na ogólną wartość
kosztorysową 252.107,44 zł. Wszystkie
prace na rowach melioracyjnych i sieciach
drenarskich były wykonywane na podstawie
przeglądów jesiennych a także na bieżąco,
po uprzednim zgłoszeniu przez zainteresowanego rolnika. – Plan pracy na 2020
rok obejmuje do wykonania konserwację
gruntową rowów na długości 9 km oraz
konserwację gruntowną drenowania na
obszarze 3 ha – dodaje Joanna Michalak,
kierownik Gminnej Spółki Wodnej.

W lipcu br. istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków online

Kiedy po zasiłki?
Od początku lipca br. można
składać wnioski na nowy okres
zasiłkowy i świadczeniowy.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej można się zgłaszać po
pieniądze z programu „Dobry
Start” (300+) oraz świadczenia
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

już od 1 lipca 2020 r., co znacz- ka Pomocy Społecznej w Strzenie usprawni pracę, przyspieszy gomiu ul. Armii Krajowej 23 lub
proces weryfikacji prawa do za pośrednictwem poczty.
świadczeń oraz wydania rozWnioski w sprawie ustalenia
strzygnięcia w sprawie – radzą prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny
pracownicy OPS.
Przyjmowanie wniosków na okres świadczeniowy (dla osób,
wszystkie świadczenia składane które mają już przyznane prawo
drogą tradycyjną rozpocznie do świadczenia) będą przyjsię od 1 sierpnia 2020 r. Wnio- mowane od dnia 1 lutego 2021
W lipcu istnieje wyłącznie ski można składać osobiście r. drogą elektroniczną, a od
możliwość składania wniosków w Dziale Świadczeń Rodzin- dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą
nych i Alimentacyjnych Ośrod- tradycyjną.
online:
• poprzez portal Emp@tia,
portal PUE ZUS – wnioski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu przyjmuje interesantów
na 300+, świadczenia rodzincodziennie od 7:30 do 15:30.
ne i fundusz alimentacyjny
• bankowość elektroniczna –
Kasa Ośrodka jest czynna od godz. 10:30 do godz. 13:30.
wyłącznie wnioski na 300+.
Informacja telefoniczna:
– Osoby wnioskujące o przyznanie prawa do świadczenia
świadczenia rodzinne – 74 64 77 191
300+, zachęcamy do składania
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 74 64 77 194
wniosków drogą elektroniczną

Pytania do burmistrza/wydarzenia
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…

Leszek: Mieszkam przy ul. Chopina 1 w Strzegomiu. Zapraszam
pana burmistrza wraz z przewodniczącym Rady Miasta oraz
panem komendantem policji do
mnie do domu, by posłuchali.
Te piękne słowa wraz z podobną
muzyką i innymi zachowaniami
umilają mi życie mieszkańcy
ul. Legnickiej 30. Natomiast
mieszkańcy ul. Niecałej 3 nie
dają spokoju w soboty i niedziele.
Poza muzyką na full, są bębny itp.
Na razie czekam na stanowcze
działania władz lokalnych. Jest
Internet. Mogę sławić kulturę
strzegomską w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim.
Mandaryńskiego i arabskiego nie
znam. Proszę nie mieć mi za złe,
jeżeli kultura podwórkowa miasta
Strzegomia nabierze światowej
sławy w internecie. Łączę wyrazy
szacunku. Nieprzyzwyczajony
do kultury rynsztokowej mieszkaniec Strzegomia. Tak. Znam
życie. Znam przepisy prawa. Ale
znam też siłę mediów międzynarodowych i siłę internetu.
Szanowny panie, rozmawialiśmy
telefonicznie i poinformowałem
pana, że konflikty sąsiedzkie nie są

załatwiane przez samorząd lokalny. dworca PKP w związku z remontem. Nie otrzymałem jeszcze odpoWspółczuję sytuacji.
wiedzi. Jest już po wyborach, więc
Krystyna: Dlaczego pan burmistrz w trybie pilnym chcę umówić się
zabiera ogródki w Stanowicach z ministrem Dworczykiem na spoprzy ul. Strzegomskiej i daje na tkanie i rozmowę w tym temacie.
przetarg? Czy aż tak brakuje wam
pieniędzy, żeby od biednych ludzi Anna: Dzień dobry, panie burwyciągać pieniądze? Przecież mistrzu, proszę o informację,
dobro ludzi stawiane jest na pierw- co z koszeniem trawy na placu
szym miejscu ,tak słyszymy od zabaw na osiedlu w Goczałkowie?
rządu i tam trzeba się zwrócić po W trakcie zamknięcia placu,
pieniądze. Ogródki są użytkowa- kiedy nie było to potrzebne trane od naszych rodziców, którzy wa była koszona trzy razy, teraz
osiedlili się po wojnie. Dlaczego kiedy plac zabaw otwarty, trawa
z wioski chcecie zrobić miasto? po kolana. Obiecane było dostawienie jakiś sprzętów na placu,
Sprawę tę przekażemy dalej.
a tymczasem została zamknięta
Gmina ma się rozwijać. Jest za- zjeżdżalnia (lepiej zamknąć niż
interesowanie tymi działkami, naprawić). Oglądając place zabaw
dlatego będą sprzedawane. Tak w naszej gminie, stwierdzam ze
też jest w Strzegomiu. Brak miesz- nasz w Goczałkowie jest najgorkań powoduje, że dużo ludzi szy. W Górnym Goczałkowie
wyprowadza się ze Strzegomia, dobrze wyposażony plac, w Wiedlatego potrzebne są działki pod śnicy również , a o placach zabaw
zabudowę i budowę budynków w Strzegomiu już nie wspomnę.
z mieszkaniami. Ja dwukrotnie Tylko Goczałków trochę zapooglądałem ogródki w Stanowicach. mniany. Proszę o jakieś decyzje
Ich zagospodarowanie pozostawia w tej sprawie.
wiele do życzenia. Pełnią one rolę
Gmina Strzegom kosi tereny zielobardziej rekreacyjną.
ne na wioskach dwa razy w sezonie,
Olga: Panie burmistrzu, proszę po uprzednim zgłoszeniu przez
o informację co z obiecanym sołtysa pracownikom Wydziału
przed wyborami przez władze Gospodarki Komunalnej, Ochrocentralne remontem stacji kolejo- ny Środowiska i Wsi. Pozostałe
wej Strzegom? Czy jest oficjalne koszenia mogą być realizowane ze
potwierdzenie, że w 2021 roku środków funduszu sołeckiego, o ile
będzie remont?
zostały zabezpieczone na ten cel,
wówczas o częstości koszenia deNie ma oficjalnego potwierdzenia. cyduje sołtys wsi. W związku z poDwa miesiące temu wysłałem do wyższym prace związane z utrzyprezesa PKP i ministra Dworczyka maniem są realizowane zgodnie
zapytanie, na kiedy mam być goto- z zamierzonym ich wykonaniem.
wy z przeprowadzką mieszkańców Montaż nowych urządzeń uza-

leżniony jest od wielu czynników,
w tym kosztowych, ze względu na
sytuację związaną z pandemią koronawirusa realizowanie zamierzeń
odbywa się na zasadzie priorytetów.
Gmina Strzegom na bieżąco dokonuje przeglądów placów zabaw,
ostatni taki przegląd miał miejsce
26 czerwca. Jeżeli są jakiekolwiek
uszkodzenia, ich naprawy dokonuje się możliwie najszybciej,
bądź zabezpiecza się uszkodzone
urządzenia i/lub ich elementy.
Tak postąpiono ze zjeżdżalnią,
która została dwukrotnie niszczona
przez osoby dorosłe przebywające
na placu zabaw. Ponieważ zjeżdżalnia jest częścią zespołu urządzeń,
została zdemontowana i zabezpieczona, aby umożliwić korzystanie
z pozostałych jego elementów,
jednym z nich jest druga, nieco
mniejsza zjeżdżalnia. To, w jaki
sposób mieszkańcy korzystają
z zamontowanych urządzeń, na
pewno wpływa na ich stan. Place
zabaw są terenami wspólnymi, które każdy jego użytkownik powinien
szanować, dlatego życzę wszystkim
rozsądnego i bezpiecznego korzystania z naszego wspólnego dobra.
Tysia: Dzień dobry, czy jest planowany powrót do normalnego
funkcjonowania oświetlania ulic
w Strzegomiu?
Latarnie zostaną ponownie włączone od 1 września 2020 r.
Marcin: Szanowny panie burmistrzu, bardzo proszę o pilną
interwencję, a raczej montaż
ogrodzenia, chociażby siatki
oddzielającej tory kolejowe od

placu zabaw w parku przy ul.
Krótkiej. Obserwowałem dziś
dzieci bawiące się na placu zabaw
i wielokrotnie krew mroziło mi
w żyłach, jak widziałem chłopców
biegających z placu na tory po
kamienie potrzebne do budowy
wymyślonych przez nich domków. Rozumiem, że dzieci powinny być pod opieką dorosłych,
ale widziałem tam wielu rodziców
w ogóle nie zainteresowanych
pilnowaniem swoich pociech. Nie
każdy rodzic poczuwa się i jest
odpowiedzialnym opiekunem,
dlatego w myśl „lepiej zapobiegać
niż leczyć” proszę o pilny montaż
ogrodzenia, gdyż za chwile może
być za późno.
Panie Marcinie, nie jest możliwe,
by grodzić i ograniczać dostęp do
wielu spraw, o które państwo prosicie. Zamierzamy postawić tablice
dla rodziców z informacją, że tor
jest czynny. Każdy rodzić ponosi
odpowiedzialność karną za brak
opieki nad dzieckiem.
Oo: Wracając do oświetlenia, czy
ważniejsze dla pana jest bezpieczeństwo figurek kamiennych
wzdłuż np. Alei Wojska Polskiego, czy mienia mieszkańców pozostawianego na noc w ciemnych
ulicach? Coraz częściej już się
słyszy o tym ruchu w gminie. Ludziom zaczyna się to nie podobać.
Może się pan przejdzie w nocy
sam przez miasto lub zacznie
swoje prywatne auto zostawiać
gdzieś na osiedlu? A może lepiej
byłby pomyśleć nad inną porą
włączania oświetlenia. Mamy
porę letnią, noc krótka. Po co

Gmina Strzegom po raz kolejny nawiązała współpracę z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Co to oznacza dla mieszkańców?

Zabytkowy parowóz przemknie przez Strzegom
Po wyjątkowo długiej przerwie, jedyny sprawny na Dolnym Śląsku zabytkowy parowóz normalnotorowy, TKt4818, powraca na kolejowe szlaki
naszego regionu.
Już w najbliższy weekend,
w niedzielę 19.07.2020 r. lokomotywa poprowadzi Muzealny
Pociąg Specjalny do Strzegomia,

zerwacji i kupna biletów drogą
elektroniczną. Pod adresem
rezerwacje@muzeatechniki.pl
dokonacie Państwo rezerwacji
i otrzymacie instrukcje dot.
sposobu płatności i odbioru biletów. Ulgowy bilet przysługuje
dzieciom i młodzieży uczącej
Jak kupić bilet?
W dniu przejazdu na pokładzie się w wieku od 3 do 18 lat.
Zachęcamy od obejrzepociągu przed jego odjazdem
u obsługi. Zachęcamy do re- nia archiwalnych filmów
gdzie przejedzie on zabytkową,
nowo wyremontowaną estakadą
kolejową. Ostatni przejazd
lokomotywy przez Strzegom,
przed remontem estakady, odbył
się w marcu 2016 r.

przejazdów lokomotywy zabytkową estakadą, przebiegającą
przez Strzegom: Pociąg Retro
Strzegom: lokomotywa parowa

Tkt48-18, wagony Ci28. Tomasz Remigiusz Smagłows k i : w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=EIC3-2oiG5g
Przejazd pociągu towarowego wyremontowaną estakadą
kolejową w Strzegomiu. Tomasz Remigiusz Smagłowski: https://www.youtube.com/watch?v=EdKkXbU0veI

zapalać zbyt szybko lampy? Może
lepszym rozwiązaniem byłoby
np.22:30 do maks 3:00 włączone
oświetlenie?
Jestem w stałym kontakcie z komendantem komisariatu policji
i wiem, że nie ma więcej przestępstw w porze nocnej w stosunku
do roku 2019, a wręcz przeciwnie
jest ich mniej. Są też sygnały, że
teraz szczególnie w okresie wakacji
głośne grupki nie rządzą do rana,
a rozchodzą się po godz. 24.00.
Wszystkie światła zostaną włączone od 1 września sukcesywnie.
Mieszkaniec: Witam szanowny
panie burmistrzu. Chciałbym
się dowiedzieć, kiedy będą wybudowane boksy śmietnikowe
dla mieszkańców z ul. Niepodległości w Strzegomiu. Obecnie
znajdujący się śmietnik przy ul.
Św. Jana jest jednym wielkim
wyspiskiem, gdzie zwożone są
przez mieszkańców z całego miasta wszelkiego rodzaju śmieci jak
gruz, meble, kanapy telewizory,
lodówki i jeszcze inne rzeczy.
Proszę o przyjrzenie się sprawie
i podjęcie odpowiednich kroków.
Pozdrawiam.
Szanowny panie, budowa boksów
śmietnikowych jest zadaniem
wspólnot mieszkaniowych, a więc
także pana. Powstało już bardzo
dużo boksów, z czego bardzo się
cieszę. Każda wspólnota dostała od
gminy bezpłatne tereny gminne na
wybudowanie boksów. Teraz czas
na ruch po stronie wspólnot. Jeśli
coś będzie nie tak, to mieszkańcy
będą płacić kary.

Rozkład jazdy:
Niedziela
19.07.2020 r
Jaworzyna Śląska –
Strzegom
Pociąg I
“Św. Piotr i Paweł”
10:20 Jaworzyna Śląska
(Dworzec PKP
Jaworzyna Śląska)
10:45 Strzegom
11:20 Grabina
12:11 Jaworzyna Śląska
(Dworzec PKP
Jaworzyna Śląska)
Pociąg II
“Granitowe Serce Polski”
14:00 Jaworzyna Śląska
(Dworzec PKP
Jaworzyna Śląska)
14:33 Strzegom
14:45 Grabina
16:00 Jaworzyna Śląska
(Dworzec PKP
Jaworzyna Śląska)
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Ostatnia droga Księdza Kanonik a Mark a Żmudy

17 lipca 2020

Kapłan, Honorowy Obywatel Strzegomia, wielki budowniczy Parafii Najświętszego Zbawiciela Świata

Pożegnanie Księdza Kanonika
6 lipca br. strzegomianie tłumnie odprowadzili w ostatnią
drogę Księdza Kanonika Marka
Żmudę, który zmarł 30 czerwca
w wieku 60 lat.
Dzień wcześniej 5 lipca w Bazylice Mniejsze odbyła się msza
święta. To wielka strata dla całej
społeczności. Był kapłanem
o głębokim życiu wewnętrznym,
doskonałym obser watorem
życia swoich parafian, słynął
z działalności społecznej. Opiekun młodzieży, bezrobotnych,
zagrożonych patologią. Swoją
szczególną troską ogarniał rodziny i całe dzieło wychowania
młodego pokolenia. Odgrywał
wielką rolę w życiu religijnym,
społecznym i kulturalnym na
terenie miasta i gminy.

Ostatnia droga Księdza Kanonik a Mark a Żmudy

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom
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i Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel – Ks. Marek Żmuda na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Marka Żmudy
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kultur a
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Celem warsztatów była integracja międzypokoleniowa poprzez poznawanie siebie nawzajem

Teatr w Pałacu

Od 30 czerwca do 7 lipca trwały w Morawie
międzypokoleniowe warsztaty teatralne, które
odbywały się w ramach projektu „Moja i twoja
historia – ocalić od zapomnienia”.
Warsztat składał się z dwóch etapów: komunikacji
międzypokoleniowej, podczas której uczestnicy
poznają się wzajemnie, obserwują, integrują, pracują
nad wzajemną komunikacją, po to by określić tematy,
które ich definiują, które są dla nich wspólne. Drugi
etap to warsztaty teatralne, prowadzone przez aktora
Teatru Narodowego Oskara Hamerskiego.
– Celem warsztatów jest między innymi integracja
międzypokoleniowa poprzez poznawanie siebie nawzajem i uczenie się oglądania świata i otaczających
nas zjawisk z uwzględnieniem perspektywy drugiego
człowieka, w tym przypadku reprezentanta innego
pokolenia oraz opowiedzenie własnej historii –
mówi Alicja Przepiórska, autorka i koordynatorka
projektu.
Grupa została zaproszona do przeprowadzenia
dialogu słowno-muzycznego między pokoleniami
z wykorzystaniem narzędzi, jakimi jest słowo,
muzyka, techniki teatralne w tym improwizacja.
Uczestnicy, seniorzy i młodzież, pracując, dotykają
wspomnień, emocji i uczuć, szukając dla siebie
najlepszego tła, aby wyrazić siebie. „Moja i twoja historia” przydarza nam się każdego dnia, niezależnie
od wieku. – Każdy z nas nosi jakąś historię w sobie,
mnogość historii przeszłych, obecnych i tych wymarzonych, które jeszcze się nie zrealizowały. Podczas
warsztatów pracujemy nad przedstawieniem, które
pozwoli na wyrażenie siebie, opowiedzenie swojej
historii, być może nadania jej nowego znaczenia
a może opowiedzenie historii z przyszłości, ożywienie, zwizualizowanie i zwerbalizowanie marzeń
– dodaje Alicja Przepiórska.
Projekt „Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia” jest dofinansowany ze środków Programu
Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta zaprasza na
bezpłatne „Letnie spacer y
z przewodnikiem” – edycja
2020.
To unikalna okazja poznania
jednej z największych i najpiękniejszych budowli sakralnych
na Dolnym Śląsku! Z nami
dowiesz się o historii budowy,
wyposażeniu kościoła, a także
wielu ciekawostek.
Dla chętnych będzie zorganizowany również spacer
wyremontowanym w 2019 r.
parkiem miejskim – wzdłuż
zabytkowych murów miej-

skich i bastei. Spacer będzie się
kończył przy Wieży Targowej
w samym centrum strzegomskiego Rynku.
Przewodnicy turystyczni będą
czekać na ciebie o godz. 15:00
na placu przy Bazylice w każdą
niedzielę lipca, sierpnia i września br. Czas trwania – ok. 90
minut.
Ze względu na rygor sanitarny prosimy o używanie maseczek ochronnych w Bazylice.
W przypadku poprawy sytuacji
związanej z pandemią koronawirusa, oferta strzegomskich
przewodników może zostać
poszerzona.

W dniach 28, 29 i 30 sierpnia
2020 r. zapraszamy na festiwal
Strzegom A Cappella. Będzie
to trzydniowe forum najbardziej uznanych zespołów wokalnych w Bazylice Mniejszej
w Strzegomiu, perle śląskiego gotyku wpisanej na listę
Pomników Historii, jednym
z najpiękniejszych zabytków
gotyckich w Polsce.
W bieżącym roku dla publiczności wystąpią najlepsze,
polskie zespoły wokalne, jak
Capella Cracoviensis, Chór
Polskiego Radia i Chór Narodowego Forum Muzyki.
W kolejnych dwóch latach do
Strzegomia zawitają nie mniej
znakomite zespoły z Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Danii i Belgii. Festiwal objęty został patronatem medialnym TVP

Kultura oraz Programu II Polskiego Radia. Organizatorzy
nie ukrywają, że liczą na to,
iż trzydniowe forum gwiazd
muzycznych w Strzegomiu
promowane w ogólnopolskich
mediach oraz poprzez kanały
promocji Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy zachęci publiczność z całej Polski
i z zagranicy do przyjazdu do
Strzegomia na weekend, zwiedzania nie tylko Bazyliki, ale
także pozostałych wspaniałych
zabytków naszego miasta oraz
podróży krajoznawczych po
Dolnym Śląsku.
Realizatorem projektu jest
Strzegomskie Centrum Kultury, a wydarzenie dofinansowane
zostało przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2020-2022
kwotą 150 000 zł.

Nasi muzycy zostali już wielokrotnie docenieni nie tylko na scenie lokalnej, ale i ogólnopolskiej

„Ślad” w Mrągowie
Przypominamy, że na najbliższym
Pikniku Country w Mrągowie przed
publicznością zaprezentuje się
strzegomski zespół „Ślad”.

Foto: Występ zespołu „Ślad” w Mrągowie w 2019 r.

„Letnie spacery
z przewodnikiem”

Strzegom
a cappella

Grupa zagra na dwóch występach:
25 lipca o godzinie 17:30 oraz
26 lipca o godz. 12:00.
Wszystkich strzegomian, którzy będą
w tym czasie na Mazurach, zachęcamy do słuchania i oklaskiwania
naszego zespołu!

Co w kinie SCK?

18.07.2020
16:00 – Turu. W pogoni za sławą / 18:00 – Bad Boy
19.07.2020
16:00 – Turu. W pogoni za sławą / 18:00 – Bad Boy

Bilety:
normalny 18 zł
ulgowy 15 zł

25.07.2020
16:00 – Turu. W pogoni za sławą / 18:00 – Coś się kończy, coś zaczyna (Endings, Beginnings)
26.07.2020
16:00 – Turu. W pogoni za sławą / 18:00 – Coś się kończy, coś zaczyna (Endings, Beginnings)

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

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

sport

9

WKKW: Niemiec Nicolai Aldinger wygrywa „czterogwiazdkowy” konkurs w Strzegomiu. Zwycięstwo przyniósł mu bezbłędny przejazd na crossie

Wielkie emocje zawodów konnych
Nicolai Aldinger na 12-letnim koniu Newell wygrał klasę
CCI4*-S, najwyższy rangą konkurs rozgrywany podczas zawodów Strzegom Summer Tour.
Polacy stanęli na podium we
wszystkich pozostałych klasach.

Fot: Leszek Wójcik

Niemiec nie był faworytem tej
konkurencji. Po próbie ujeżdżenia zajmował 4. pozycję, a po
dwóch zrzutkach na parkurze
spadł na 6. miejsce. Dopiero
bezbłędny przejazd na crossie
– jedyny w normie czasu pozwolił mu objąć pierwszą lokatę.
Pozostałe miejsca na podium
objęli reprezentanci Holandii.
Druga była para: Jordy Wilken
i Burry Spirit, a trzecia: Raf
Kooremans i Dimitri N.O.P.
Mateusz Kiempa, dosiadający
konia Lassban Radovix, lider
po próbie skokowej i jedyny zawodnik, który przejechał parkur
na czysto, podczas próby terenowej dotarł na metę ze sporym
spóźnieniem i ostatecznie z 4.
lokatą znalazł się tuż za podium.
Zawody Strzegom Summer
Tour jako pierwsze w Polsce
otworzyły długo wyczekiwany
międzynarodowy sezon we
Wszechstronnym Konkursie
Konia Wierzchowego. Były też
pierwszą w Europie rywalizacją
na poziomie czterech gwiazdek.
W zawodach wystartowało
niemal 140 koni w barwach 13
krajów. Zawodnicy zmierzyli się
w czterech konkursach w krótkim formacie.

W konkursie „jednej gwiazdki”
Intro najlepsza była Belgijka
Lara De Liedekerke - Meier
na klaczy Oda. Drugie miejsce
na podium wywalczył Jakub
Wiraszka z klubu LKS Stragona
Strzegom na Corrnero. Polski
zawodnik po próbie ujeżdżenia zajmował 15. pozycję, jednak czysto przejechany parkur
i cross zapewniły mu awans na
drugie miejsce. Stawkę zamyka para z Niemiec Julia Stiefele
i wałach Belong To Me.

Na zdjęciu:
Nicolai Aldinger i Newell
Podium konkursu „trzech
gwiazdek” należało do kobiet.
Pierwsze miejsce wywalczyła
Holenderka Merel Blom na
klaczy Ceda N.O.P. O zwycięstwie zadecydowała duża
przewaga punktowa uzyskana podczas próby ujeżdżenia.
Punkty karne za zrzutkę na
parkurze i przekroczenie normy

czasu na crossie nie były na tyle
duże, aby pozbawić ją wygranej. Drugie miejsce przypadło
zawodniczce z Niemiec, Heike
Jahncke dosiadającej klaczy
Coco Spring. Awans z 18. miejsca po ujeżdżeniu zapewnił jej
czysty występ podczas próby
skokowej i terenowej. Podobnie jak reprezentantce Polski,

Paulinie Maciejewskiej na
klaczy Jangcy L, która z pozycji
25. po ujeżdżeniu bezbłędnymi
przejazdami na parkurze i crossie zapewniła sobie ostatecznie
trzecie miejsce.
Konkurs „dwugwiazdkowy”
rozegrano z imponującą liczbą
64 koni. Zwycięzcą konkurencji
został Mateusz Kiempa na klaczy

Libertina. Udany występ na
czworoboku zapewnił zawodnikowi prowadzenie, które utrzymał po czystym przejeździe
na parkurze. Bagaż punktowy
powiększony za przekroczenie
normy czasu na crossie nie
zagroził jednak wywalczonej wcześniej pozycji lidera.
Drugą lokatę objął Niemiec

Kai-Steffen Meier na ogierze
Charming Ciaco, a trzecią, po
bezbłędnym parkurze i crossie,
Marta Dziak-Gierlicz na klaczy Costanza.
Kolejna odsłona zawodów
Strzegom Sumer Tour odbędzie
się już od 16 do 19 lipca.Wyniki
on-line: https://zawodykonne.
com/zawody/apc/26

Już dzisiaj zapisz swoje dziecko do sekcji i daj mu szanse rozwijania pasji, ducha walki i przeżywania wielkich emocji

Skrzaty z medalami!

Nocne
pływanie
Nocne pływanie na basenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Strzegomiu zainaugurowano 1 lipca. Z oferty można skorzystać raz tygodniu
w środy od godziny 21:00 do
23:00 . Nocne kąpiele będą
organizowane do końca sezonu letniego.
Jak zawsze atrakcją nocnego
pływania jest podświetlenie
niecki basenu światłami i dostępne wszystkie atrakcje, jakie

oferuje kompleks basenów
letnich.
Duży basen ma wymiary 50 m
długości i 20 m szerokości.
Wyposażony jest w dwie trampoliny – jedna 3 m wysokości,
a druga – 1 m. Ponadto są
4 tory do pływania ze słupkami
startowymi, ławki i leżanki
z masażem, grota sztucznej fali,
rwąca rzeka, masaże ścienne,
masaż karku, siatka do wspinaczki z wyspą i zjeżdżalnia
o długości 71,5 m. Zapraszamy!

29 czerwca br. odbyło się ostatnie spotkanie dla małych zawodników sekcji piłki nożnej
z grupy „Gumisie” pod wodzą
trenera Piotra Cichońskiego.
Tego dnia na piłkarzy czekała
miła niespodzianka – wszyscy
sportowcy otrzymali pamiątkowe medale!
W grupie trenowało 24 adeptów, zajęcia odbywały się w kategorii wiekowej „Skrzaty”,
która podzielona była na dwie
mniejsze podgrupy według
rocznika:
• Młodsza ( 2014-2015)
• Starsza ( 2012-2013)

Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć naszych utalentowanych zawodników z roczników 2012-2015!
Klub Sportowy „AKS Strzegom” działa na terenie miasta
i gminy Strzegom. Zajmuje
się organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci
i młodzieży z tego miasta, prowadząc ciągły nabór i otwierając
kolejne grupy.
Wszelkie szczegóły
i zapisy pod numerem
telefonu: +48 604 858 503.
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Ogłoszenia

Usługi – produkcja
Burmistrz Strzegomia ogłasza
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.
Cena wywoławcza nieruchomości 65.000,00 zł. Wadium
- 6.500,00 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 13.08.2020 r.
o godz. 11:00 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 10.08.2020 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 aktu-
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Kostrza - zabudowa mieszkaniowa
alny 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 74 856 05 43,
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
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. Cena wywoławcza
nieruchomości - 75.700,00 zł.
Wadium - 7.600,00 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 13.08.2020 r. o godz.
10:00 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 10.08.2020 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 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. 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
85 60 543, 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.

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 85 60 543,
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.

Kostrza – zabudowa mieszkaniowa
Burmistrz Strzegomia ogłasza
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 zagospoda-

rowania 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. Cena wywoławcza
nieruchomości 66.800,00 zł.
Wadium - 6.700,00 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 13.08.2020 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 10.08.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium
uważa się dzień wpł ywu
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.

Działka rolna przy ul. Reja w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę
części działki rolnej nr 417
AM.12, Obr. 3 o powierzchni
0,0142 ha (R IIIa), położonej w Strzegomiu przy
ul. Reja. Oddanie w dzierżawę
nastąpi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia
6 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38 – sala konferencyjna nr 29,

I piętro. Stawka wywoławcza
czynszu za dzierżawę gruntu
wynosi – wartość 0,1264 dt
żyta w skali roku. O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu z tym, że
postąpienie nie może wynosić
mniej niż 0,010 dt żyta. Nieruchomość będąca przedmiotem
przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz
osób trzecich. Warunkiem
przystąpienia do przetargu
jest wpłata wadium w wyso-

kości 10,00 zł w kasie Urzędu
Miejskiego lub na konto gminy
Strzegom – Santander Bank
Polska S.A. o/Strzegom: 97
1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 3 sierpnia
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 przetargu,
który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za
dzierżawę gruntu, a wadium
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu
przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni
licząc od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Osoba
przystępująca do przetargu
powinna 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. Wygrywający przetarg zobowiązany
jest do podpisania umowy
dzierżawy w terminie 21 dni,
licząc od daty rozstrzygnięcia
przetargu. Uchylenie się od
zawarcia umowy w przypadku

wygrania przetargu powoduje
przepadek wadium. Szczegółowe informacje związanych
z przetargiem można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pokój nr 35 – II
piętro lub telefonicznie pod
nr 74 85 60 572. W przypadku
zaistnienia ważnego powodu,
ogłoszony przetarg może zostać odwołany.
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Jaroszów - działki pod zabudowę garażową
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
gminy Strzegom.

wywoławczej. Do wylicytowanej
ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r.
o godz. 12:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
1. Działka niezabudowana nr – sala nr 29.
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strze- 3. Działka niezabudowana nr
gom o powierzchni 0,0027 ha. 138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów,
Cena wywoławcza nieruchomości położona w Jaroszowie, gmina Strze2.100,00 zł. Wadium - 210,00 zł. gom o powierzchni 0,0029 ha.
Postąpienie nie może wynosić Cena wywoławcza nieruchomości
mniej niż 1% ceny wywoław- 2.200,00 zł. Wadium - 230,00 zł.
czej, z zaokrągleniem w górę do Postąpienie nie może wynosić
pełnych dziesiątek złotych ceny mniej niż 1% ceny wywoławwywoławczej. Do wylicytowanej czej, z zaokrągleniem w górę do
ceny doliczony zostanie obowią- pełnych dziesiątek złotych ceny
zujący podatek VAT. Przetarg wywoławczej. Do wylicytowanej
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r. ceny doliczony zostanie obowiąo godz. 1200 w siedzibie Urzędu zujący podatek VAT. Przetarg
Miejskiego w Strzegomiu – sala odbędzie się w dniu 13.08.2020 r.
o godz. 12:40 w siedzibie Urzęnr 29.
du Miejskiego w Strzegomiu
2. Działka niezabudowana nr – sala nr 29.
138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina 4. Działka niezabudowana nr
Strzegom o powierzchni 0,0027 ha. 138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów,
Cena wywoławcza nieruchomości położona w Jaroszowie, gmina Strze2.100,00 zł. Wadium - 215,00 zł. gom o powierzchni 0,0027 ha.
Postąpienie nie może wynosić Cena wywoławcza nieruchomości
mniej niż 1% ceny wywoław- 2.100,00 zł. Wadium - 220,00 zł.
czej, z zaokrągleniem w górę do Postąpienie nie może wynosić
pełnych dziesiątek złotych ceny mniej niż 1% ceny wywoław-

czej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych ceny
wywoławczej. Do wylicytowanej
ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg
odbędzie się w dniu 13.08.2020 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29.
5. Działka niezabudowana nr
138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów,
położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0029 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości
2.200,00 zł. Wadium - 235,00 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 13.08.2020 r.
o godz. 13:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29.
Dla powyższych nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00043297/7. Nieruchomości są wolne od obciążeń
i praw osób trzecich. Zgodnie
z miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego
obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie
Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia
2016 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem
6 MW – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Nabywca
ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Nabywca
ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium,
w kasie Urzędu Miejskiego lub
na konto gminy Strzegom –
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10.08.2020 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

Jaroszów – nieruchomość przeznaczona do rozbiórki
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Przedmiotem przetargu
jest nieruchomość stanowiąca
działkę nr 362/46, AM-1, Obr.
Jaroszów o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2728
ha zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym.
Ze względu na zły stan techniczny budynku przeznaczony
jest on do rozbiórki. Dla nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta SW1S/00045811/1.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz
obrębu wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego
uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24

sierpnia 2016 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem 5 MW – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł Wadium
- 5.000,00 zł. Postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Przetarg odbędzie się
w dniu 13.08.2020 r. o godz.
11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr
29. 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 10.08.2020 r. (za
dzień wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na konto
gminy Strzegom). Dowód wpła-
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ty 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. Nabywca
ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
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 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
85 60 543, 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.

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 85 60 543, 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, został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Strzegom
przeznaczonych do oddania
w użyczenie, zgodnie z Zarządzeniem nr 197/2020,
z dnia 9 lipca 2020 roku. Ponadto informuję, że powyższy
wykaz został zamieszczony na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Co z bioodpadami?
W nieruchomościach na terenie gminy Strzegom pojawiły
się już brązowe pojemniki do odbioru odpadów ulegających
biodegradacji. Niestety, już na początku stwierdzono nieprawidłowości, które nie pozwalają odebrać tej frakcji jako odpad
biodegradowalny, dlatego apelujemy o ich właściwe zbieranie.
Co powinno trafić do brązowego pojemnika:
• odpadki kuchenne,
• obierki z jarzyn i owoców,
• przeterminowane warzywa i owoce,
• fusy z kawy i herbaty,
• resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego,
• produkty zbożowe,
• kwiaty cięte i doniczkowe,
• trawa i liście,
• rozdrobnione gałęzie,
• skorupki jaj,
• pieczywo.
Niewłaściwe jest wrzucanie mięsa, kości, odchodów zwierząt,
popiołu, ziemi i kamieni do bioodpadów! Zalecane jest
wyrzucanie bioodpadów luzem do brązowego pojemnika!
Odpady biodegradowalne odbierane są w tym samym dniu co
odpady zmieszane oraz tworzywa sztuczne i metale z nieruchomości zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie:
czysty.strzegom.pl

Odpady wielkogabarytowe
Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe – tzn. problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie
mogą być umieszczone w pojemnikach, meble, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone,
– zbierane są na terenie naszej gminy – zgodnie z obowiązującym harmonogramem – jeden raz w miesiącu. Odpady
te należy wystawić – dzień przed ustalonym ich odbiorem,
w miejscu ustawienia pojemników.
W celu usprawnienia odbioru odpadów wielkogabarytowych
zwracamy się z prośbą o informację o ich wystawieniu. Informację prosimy zgłaszać pod numer telefonu odbiorcy, tel.
884 201 910 lub 884 201 912.
Podczas odbioru tych odpadów nie należy wystawiać odpadów
budowlanych pochodzących z remontu nieruchomości. Do
zbiórki tych odpadów należy odpłatnie wynająć specjalny
kontener lub we własnym zakresie dostarczyć je do PSZOK
mieszczącego się w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego
75. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie
wyrzucania odpadów komunalnych do koszy ulicznych.
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Rozstrzygnięcie konkursu fotogr aficznego

17 lipca 2020

„Imieniny Piotra i Pawła”

W związku z zakończeniem konkursu fotograficznego „Imieniny
Piotra i Pawła” informujemy, że z wejściówek do strzegomskiego
kina, które stanowią nagrodę w konkursie można skorzystać do
końca 2020 r.
Przed wejściem na seans filmowy należy okazać potwierdzenie
przesłania e-maila, dokumentującego uczestnictwo w konkursie (na
wyświetlaczu telefonu i tabletu lub wydruk komputerowy).
Przypominamy, że projekcje filmów odbywają się zgodnie z repertuarem oraz regulaminem kina
http://sck.strzegom.pl/regulamin/.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za przesłane prace.

