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w numerze:

Żywioł zniszczył wiele gospodarstw. Mieszkańcy mogli liczyć na pomoc

Nawałnica dała się we znaki
Gwałtowna nawałnica, która miała miejsce 5 września br., wyrządziła wiele szkód w gminie
Strzegom. Szczególnie ucierpiały Stanowice, Modlęcin i Olszany. Żywioł pozrywał całkowicie
lub częściowo dachy, powalił i połamał drzewa oraz słupy energetyczne. Wiele gospodarstw
pozbawionych zostało prądu.

Środki
z LGD

Wyjątkowy weekend!

str. 6 – 7

Dożynki Gminne, festiwal „Strzegom A Capella”, zawody Lotto Strzegom Horse Trials, przejazdy zabytkowym pociągiem,
oficjalne otwarcie Gminnego Centrum Sztuk Wizualnych
w Modlęcinie – to wydarzenia, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Strzegom w dniach od 28 do 30 sierpnia br.

W ramach grantu „Razem
dla Sołectwa 2” powstanie
osiem nowych obiektów
infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze
LGD Szlakiem Granitu na
terenie gmin: Kostomłoty,
Strzegom, Świdnica oraz
Żarów.

str. 4

Kamienna
Rzeźba

Według szacunków, poszkodowanych zostało 68 gospodarstw domowych. Ewakuowano 7 osób. By szybko pomóc
poszkodowanym, gmina Strzegom udostępniła podnośniki
należące do spółki ZUK i wydała wielkoformatowe folie do
zabezpieczenia dachów. Pomoc
społeczna dotarła do wszystkich osób poszkodowanych.
Strzegomski samorząd wystąpił
do wojewody dolnośląskiego
o pomoc finansową w wysokości ok. 400 tys. zł na zasiłki
dla mieszkańców po 6 tys. zł
na rodzinę.
Władze Strzegomia dziękują przede wszystkim naszym
strażakom ochotnikom, którzy
bardzo mocno zaangażowali się
w pomoc (10 jednostek). Dodatkowo pracowała jednostka
spoza naszej gminy wchodząca
w skład odwodu komendanta
wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej. Słowa uzna-

Ok. 60 zawodników i zawodniczek wystąpiło w 10.
edycji zawodów w kulturystyce i fitness „Kamienna
Rzeźba 2020”, które odbyły
się w niedzielę, 6 września
br. w hali sportowej OSiR
w Strzegomiu.

str. 5

Ważna nagroda

str. 3

Inwestycja tj.„Budynek demonstracyjny o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkole z oddziałem żłobkowym
w Strzegomiu przy ul.Kościuszki 51”znalazła się w gronie laureatów bardzo
prestiżowego konkursu organizowanego od 30 lat przez Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa pn.„BUDOWA ROKU 2019”.

Puchar
Narodów

nia należą się także cywilom,
którzy wsparli działania strażaków. Podziękowania należą
się również naszym spółkom
miejskim, opiece społecznej
i pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
red

w SKRÓCIE:

Aktywny Senior
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Strzegomiu od 14 września wznawia zajęcia pod nazwą „Aktywny Senior”. Zajęcia trwać
będą 3 miesiące – do połowy grudnia 2020 r. Zajęcia będą się
odbywać na dotychczasowych zasadach, tj. w tych samych grupach
i z tymi samymi fizjoterapeutami. Osoby, które chciałyby dołączyć
do zajęć „Aktywny Senior” muszą się skontaktować z biurem
OSiR Sp. z o. o. – numer tel. 74 855 15 24 lub bezpośrednio
z fizjoterapeutami: 663 275 132, 531 969 890.

Ulewa z wichurą nie oszczędziła także
kibiców Herbapolu Stanowice, którzy
kibicowali swojej drużynie. Nawałnica zniszczyła boisko i infrastrukturę
sportową. Na szczęście nikomu nic
się nie stało.

Rocznica seniorów

str. 4

„Klub Seniora” z siedzibą w Jaroszowie obchodził pierwszą
rocznicę powstania. Okolicznościowe spotkanie odbyło się
2 września br. w Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców
Wsi Jaroszów.

w SKRÓCIE:

Yoshiaki Oiwa na 12-letniej
klaczy Tullyoran Cruise JRA
wygrał klasę CCI4*-L, najwyższy poziomem trudności konkurs rozgrywany
podczas zawodów LOTTO Strzegom Horse Trials
w WKKW. W Pucharze
Narodów zwyciężyli bezdyskusyjnie Niemcy. Polacy
zajęli trzecie miejsce.

str. 9

w SKRÓCIE:

Przypominamy, że od 1 września br. na terenie gminy Strzegom
uruchomiono komunikację gminną przeznaczoną do świadczenia
usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego. Kursy odbywają się na sieci autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze
użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego. Szczegółowe informacje na temat przewozów zamieszczone
sąs na stronie www.strzegom.pl.

Umiem pływać

Komunikacja gminna

Od 14 września do 25 listopada br. rusza kolejny etap projektu
„Umiem Pływać” dla klas I – III, w którym udział biorą szkoły
PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4, PSP w Olszanach, PSP w Stanowicach, PSP w Jaroszowie oraz PSP w Kostrzy. W sumie
w zajęciach udział weźmie 165 dzieci. Zajęcia będą odbywały
się na basenie „Delfinek” w Strzegomiu.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

11 września 2020

Pytamy radnych…
W następnych wydaniach „Gminnych Wiadomości Strzegom”
będziemy publikować rozmowy z radnymi na temat bieżących
spraw oraz działań, jakie podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym numerze na nasze pytania odpowiada radny
Robert Chyłek, przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw
Socjalnych.
- Które z osiągnięć strzegom- Żłobek nr 1 i Przedszkole nr
skiego samorządu w ostatnich 1 stał się wizytówką nie tylko
latach ocenia pan najwyżej?
miasta, ale również powiatu.
- Gmina Strzegom może Wielu samorządowców z całepochwalić się wieloma inwe- go województwa odwiedza to
stycjami zrealizowanymi na miejsce, czerpiąc inspiracje do
przestrzeni kilku lat. Cieszy podjęcia podobnych działań na
mnie fakt, że każda taka ini- swoim terenie.
cjatywa nie tylko usprawnia
- A co z kolei jest największym
życie naszych mieszkańców,
ale także zyskuje sympatyków problemem i bolączką w naszej
wśród turystów odwiedza- gminie?
- Myślę, że największym
jących naszą małą ojczyznę.
Moim zdaniem jednym z naj- problemem, na który uskarżają
większych osiągnięć samorządu się mieszkańcy naszej gminy
w ostatnich latach jest rewita- jest brak mieszkań komunallizacja parków miejskich oraz nych. Niestety wiele młodych
terenów zielonych. Inwestycje rodzin i nie tylko boryka się
te cieszą mieszkańców w każ- z kłopotem mieszkaniowym.
dym wieku. Podczas spaceru Mam nadzieję, że dzięki plastrzegomskimi parkami oraz nowanym inwestycjom przy
plantami – każdy znajdzie coś ul. Armii Krajowej oraz ul. M.
dla siebie. Ludzie, których Konopnickiej, gmina będzie
spotykam, często wspominają mogła wesprzeć wszystkich
także o korzyściach płyną- tych ludzi, którzy na mieszcych z odnowienia estakady. kanie oczekują. Pomoże to
Myślę, że równie istotnym z pewnością rozwiązać ich
osiągnięciem jest utworze- dotychczasowe problemy. Nienie dwóch żłobków w naszej jednokrotnie swoje bolączki
gminie. Z pewnością ułatwi to zgłaszają mi także amatorzy
rodzicom najmłodszych dzieci wycieczek rowerowych. Obecpodjęcie decyzji o powrocie do nie gmina realizuje budowę
pracy, zaś pociechy miło spędzą ścieżki rowerowej Strzegom
czas w grupie rówieśniczej. – Wieśnica. Wiem, że wielu
Budynek, w którym mieści się mieszkańców ma nadzieję na

dalszą rozbudowę infrastruktury turystyczno – rowerowej.
Popieram ten pomysł i chciałbym wesprzeć cyklistów, wnioskując o dalsze działania na
terenie gminy związane z tym
tematem.
- Jakie zadania są jeszcze
przed gminą do realizacji w tej
kadencji?
- W tej kadencji gmina podejmie się realizacji wielu
zadań. Mimo istniejącej pandemii COVID – 19 zaplanowane inwestycje są realizowane zgodnie z założonym
planem. Jak wspomniałem
w poprzednim pytaniu, gmina podejmie się rozwiązania
problemu mieszkaniowego.
Niebawem będzie miała miejsce budowa budynków mieszkalnych. Ponadto będą prowadzone remonty kolejnych dróg
w gminie, w tym budowa dróg
dojazdowych do pól. Oprócz
poprawy jakości oraz tworzenia
infrastruktury komunikacyjnej
na terenie całej gminie, należy
także wspomnieć o planach
rozwoju kolejnych miejsc aktywności dla mieszkańców wsi
naszej gminy.
- Co należy do najpilniejszych
spraw w strzegomskiej służbie
zdrowia?
- W ostatnim czasie przyszło
się nam mierzyć z problemami
związanymi z występującą pan-

demią COVID – 19. Chciałbym w tym miejscu serdecznie
podziękować mieszkańcom
naszej gminy, którzy w tym
trudnym dla nas wszystkich
czasie potrafili podzielić się
dobrem. Wielu ludzi wspierało placówki medyczne takie
jak szpitale, przychodnie oraz
pogotowie ratunkowe w zakresie zabezpieczenia środków
ochrony osobistej. Strzegom
pokazał, że potrafi solidaryzować się również z lokalną
społecznością. Wielu mieszkańców szyło maseczki, które
rozprowadzane były na terenie
gminy. Służba zdrowia stanowi
trudny temat nie tylko w naszej
gminie. Niestety nie mamy
możliwości dofinansowania
ośrodków zdrowia w celu poprawy jakości świadczonych
usług medycznych, gdyż nie
jest to zadaniem gminy. Znamy
problemy mieszkańców związane chociażby z dostępem do
specjalistycznej opieki lekarskiej. Staramy się w naszych
działaniach propagować programy profilaktyki zdrowotnej
i realizować je we współpracy
z lokalnymi przychodniami
zdrowia. Nie ukr ywam, że
cieszy mnie duże zainteresowanie mieszkańców takimi
programami jak m.in. „Wygraj
z Rakiem”, które umożliwiają zdiagnozowanie choroby
nowotworowej oraz wdrożenie leczenia onkologicznego.

Mam nadzieję, że podjęte
przez nas działania związane
z uruchomieniem programu
bezpłatnych szczepień dla
dwunastolatków przeciw wirusowi HPV wkrótce zostaną
zrealizowane.
- Jak układa się współpraca
w Radzie Miejskiej?
- Realizacja wielu inwestycji
nie byłaby możliwa gdyby
nie owocna współpraca Rady
Miejskiej. Myślę, że stanowimy
zgrany zespół, któremu przy-

świecają te same cele. Naszym
priorytetem jest tworzenie
gminy przyjaznej wszystkim
mieszkańcom – bez wyjątku.
Ich potrzeby skłaniają nas do
tworzenia rozwiązań, które rozwiążą ich problemy, ułatwiając
tym samym życie w naszym
mieście. Cieszę się, że mamy
możliwość dyskutowania oraz
omawiania konkretnych spraw.
Dzięki temu wypracowujemy
rozwiązania, które są najbardziej korzystne dla gminy oraz
jej mieszkańców.

z d j ę c i e num e ru

Członkowie Związku Strzeleckiego oddział Strzegom uporządkowali cmentarz w Stanowicach
po nawałnicy, która przeszła przez naszą gminę 5 września br.
Fot. T. Smagłowski

Najstarszy krzyż
pokutny uszkodzony

Nawałnica uszkodziła także wieżę kościelną w Stanowicach. Spadający krzyż i kopuła zniszczyła najcenniejszy, bo najstarszy krzyż pokutny w Polsce (1305 r.).

Gminne Wiadomości

Strzegom

Gminne Wiadomości

Strzegom

Aktualności

Okiem miejskiego monitoringu
17 sierpnia br. na prz ystanku autobusowym przy
ul. Leśnej dwaj młodzi mężczyźni dokonali włamania
do zasobników na bilon przy
WC, a następnie ukr ad li
ich zawartość. W izerunki
tych mężcz yzn otrz ymała
policja.
***
18 sierpnia br. na terenie
placu do kalisteniki na ul.
Świdnickiej grupa młodzieży
jeździła po nim na rowerach
i hulajnogach. Po zwróceniu
uwagi przez mikrofon grupa
opuściła plac.
***
23 sierpnia br. na ul. Kościuszki w jednym ze sklepów dokonano włamania
i skradziono znaczną ilość
towarów. Policja posiłkuje się
zapisem z monitoringu miejskiego, co z pewnością ułatwi
w dotarciu do przestępcy.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

3

Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta odebrał w Warszawie „Nagrodę II stopnia”

Inwestycja na medal

***
W nocy z 27 na 28 sierpnia
br. nieznany sprawca wrzucił
do fontanny w Rynku środek
pieniący, co spowodowało
Flagowa strzegomska inwestymocne spienienie się wody.
cja tj.„Budynek demonstracyjny
o znacznie podwyższonych
parametrach charakterystyki
energetycznej – przedszkole z oddziałem żłobkowym
w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 51” znalazła się w gronie
laureatów bardzo prestiżowego
konkursu organizowanego od
30 lat przez Polski Związek
***
28 sierpnia br. na terenie Inżynierów i Techników Buparkingu przy Centrum Ak- downictwa pn. „BUDOWA
tywności Społecznej „Karmel” ROKU 2019”.
zauważono, że przechodząRozstrzygnięcia zapadły podc y tam męż cz yzna upadł.
Na miejscu stwierdzono, że czas gali w Warszawie w dniu
mężczyzna był w znacznym 3 września br. Strzegomska Polski otrzymała tzw. „Nagrodę
stanie upojenia alkoholowego. kandydatura została oceniona II stopnia”.
– Bardzo się cieszę z tej naNa miejsce wezwano patrol bardzo wysoko i wraz z innymi
wspaniałymi inwestycjami z całej grody, ponieważ przyznało ją fapolicji.

chowe grono inżynierów i tech- dumny! – podkreśla burmistrz
ników budownictwa. Wiele osób Strzegomia Zbigniew Suchyta.
zdjęcia: Jacek Daniluk/ UM
gratulowało mi zrealizowania tej
Strzegom
inwestycji. Jestem z niej bardzo

Apelujemy do mieszkańców, aby do toalet trafiał tylko i wyłącznie papier toaletowy. Inne rzeczy zatykają rury i powodują zatory i awarie

Apel do użytkowników kanalizacji sanitarnej
Ostatnio służby eksploatacyjne Spółki WiK w Strzegomiu
otrzymują znaczną ilość zgłoszeń dotyczących zatorów na
kanalizacji sanitarnej w różnych częściach gminy Strzegom,
w tym miasta. - Z przykrością stwierdzamy, że sytuacje te wynikają przede wszystkim z niewłaściwego korzystania przez
odbiorców z instalacji kanalizacyjnych w budynkach – mówi
Dorota Borkowska, prezes strzegomskiej spółki WIK.

cze, podpaski, pampersy, odzież,
gruz, popiół, baterie, a nawet
przewody elektryczne. Wszystko to gromadzi się w rurach, powodując zmniejszenie ich przepustowości, a w konsekwencji
zatory. Jeżeli dochodzą do
tego intensywne, krótkotrwałe
Zmorą w eksploatacji są prze- kanalizacyjnych trafiają: obierki, opady deszczu, które ostatnio
de wszystkim nawilżane chu- śmieci, resztki jedzenia, tłusz- obserwujemy, następuje spięsteczki, które zamiast trafiać do
kosza na śmieci, wrzucane są do
toalety skąd trafiają do urządzeń Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z 7
kanalizacyjnych.
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Chusteczki wykonane są
z tkaniny, która nie rozpuszcza i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - zabrania się
się w wodzie, dlatego zatykają wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażorury i powodują awarie przepompowni ścieków oraz urzą- wych do kanalizacji sanitarnej. Kto nie przestrzega
dzeń na oczyszczalni ścieków.
tego zakazu , podlega karze ograniczenia wolności
Oprócz tego do instalacji

albo grzywny do 10 tys. zł.

trzenie ścieków
w kolektorach,
co skutkuje zalewaniem ulic,
podwórek oraz
pomiesz cz eń
położonych
poniżej poziomu kanalizacji.
Dlatego też
w celu zminimaliz owania
występowania
awarii, które
niosą uciążliwości i to nie
tylko w postaci
strat materialnych, ale także ców, aby do toalet trafiał tylko razem tak zadbać, aby dobrze
wzrost kosztów oczyszczania i wyłącznie papier toaletowy. i bezawaryjnie nam służyła.
ścieków i finalnie ceny jaką płaKanalizacja sanitarna jest dored
cimy, apelujemy do mieszkań- brem wspólnym. Musimy o nią

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
kursy
Co w TV Strzegom?
Sierpniowa sesja
Kiedy dyżury naszych aptek? Dodatkowe
Pojawiły się dodatkowe kurOd poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00 sy z Roztoki do Strzegomia
Podczas obrad, które odW soboty
14:00 – 20:00 i w odwrotnym kierunku.
były się 28 sierpnia br. w sali
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 Z Roztoki do Strzegomia konferencyjnej Urzędu Miej(przez Kostrzę)
skiego w Strzegomiu nasi
wrzesień 2020
Odjazd z Roztoki o godz. 6.50 radni podjęli m. in. uchwałę
– przystanek autobusowy przy w sprawie uchwalenia miejData pełnienia
ul. 3-go Maja
Nr telefonu
Nazwa apteki
Adres
scowego planu zagospodadyżuru
Do Roztoki ze Strzegomia
rowania przestrzennego dla
Al. Wojska
14.30 – PSP nr 3 ul. Brzegowa, terenu górniczego położo06.09 – 12.09
Vitrum
tel. 74/632-38-28
Polskiego 80D/7
14.34 ul. Leśna
nego w obrębach Rogoźnica,
G o c z a ł k ó w, Ż ó ł k i e w k a i
13.09 – 19.09
Vita
ul. Witosa 7
tel. 74/ 647-98-70
15.30 – PSP nr 4 Al. Wojska Żelazów. Ponadto przegłosoPolskiego, 15.40 PSP nr 3 ul. wali uchwały ws. uchwalenia
20.09 – 26.09
Śląska
ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/ 855-17-75
zmiany studium uwarunkoBrzegowa, 15.44 ul. Leśna

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzegom oraz ws.
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie 3 miasta Strzegom.
Z treścią uchwał można
zapoznać się w programie
eS esja znajdując ym się w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu.

• Relacja z koncertów „Strzegom
A Cappella” w strzegomskiej
bazylice
• Sekrety kościoła Zbawiciela
Świata
• Zawody WKKW w Morawie
• Uroczysta msza dożynkowa
• Oficjalna prezentacja Gminnego Centrum Sztuk Wizualnych
w Modlęcini
www.strzegom.pl
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Wydarzenia

11 września 2020

Oferta naszej biblioteki
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Strzegom serdecznie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie zaprasza czytelników do odwiedzin. Czeka na nich bogata
oferta nowości wydawniczych.
Po n i ż e j p r z y p o m i n a m y
godziny otwarcia biblioteki
w Strzegomiu oraz jej filii w Jaroszowie, Goczałkowie, Kostrzy,
W ramach grantu „Razem dla Sołectwa 2” powstanie osiem Żółkiewce i Stanowicach.
nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD Szlakiem Granitu na terenie gmin: Godziny otwarcia biblioteki
Kostomłoty, Strzegom, Świdnica oraz Żarów.
poniedziałek 10.00 – 17.00
wtorek 10.00 – 17.00
– W r amac h projektów
mieszkańców wsi Morawa środa 10.00 – 17.00
realizowanych przez orga- budowa ogólnodostępnej czwartek 10.00 – 17.00
niz acje po z ar z ądowe po wiaty realizowane przez piątek 10.00 – 15.00
wstaną głównie altany przy
Amatorski Klub Sportowy
świetlicach wiejskich, co jest
w Strzegomiu,
uzupełnieniem wcześniej re- 2) Nowe miejsce aktywności
alizowanych inwestycji gminmieszkańców wsi Granica
nych. Część zadań zakłada
- budowa ogólnodostępnej
budowę siłowni plenerowych,
wiaty realizowane przez
które w sposób aktywny poAmatorski Klub Sportowy
zwolą zagospodarować czas
w Strzegomiu,
wolny mieszkańców. Cieszę 3) Nowe miejsce aktywności
się, że współpraca pomiędzy
mieszkańców wsi GoczałZadania będą realizowane w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju LGD a innymi organizacjami
ków Górny - budowa ogóllokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na z naszego obszaru układa się
nodostępnej wiaty realizowdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego tak dobrze, a z jej efektów
wane przez Amatorski Klub
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na korzystamy na co dzień –
Sportowy w Strzegomiu,
lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego mówi Krystian Ulbin z LGD 4) Nowe miejsce aktywności
mieszkańców wsi Żelazów
dla przedsięwzięcia IV. „Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” objętego Szlakiem Granitu.
W przypadku gminy Strze- budowa ogólnodostępnej
Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grugom
chodzi
o
cztery
miejscowiaty realizowane przez
pa Działania „Szlakiem Grantu” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niewości:
Amatorski Klub Sportowy
komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
1) Nowe miejsce aktywności
w Strzegomiu

LGD przekazał kolejne środki!

Filie
Jaroszów
poniedziałek 15.00 – 18.00
piątek 14.00 – 17.00
Goczałków
wtorek 15.00 – 18.00
czwartek 15.30 – 18.30
Kostrza
wtorek 09.00 – 12.00
środa 14.00 – 17.00
Żółkiewka
poniedziałek 17.00 – 19.00
środa 16.00 – 19.00
Stanowice
poniedziałek 10.00 – 13.00
czwartek 14.00 -17.00

W prowadzonych akacjach chodzi o to, aby z roku na rok zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię
społeczną „Sadza płonie. Czad
zabija. Żyj.”. Jest ona kontynuacją kampanii „Czyszczone
kominy to mniejszy smog” oraz
„Zaproś kominiarza”.
Przewody kominowe: dymowe,
spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne
w użytkowaniu, powinny spełniać
takie wymagania:
• ogniotrwałości, nośności, szczel-

•
•
•
•
•

ności i izolacyjności ogniowej,
biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu
posłużą do ujścia toksycznych
produktów spalania o wysokiej
temperaturze,
drożności,
prawidłowości przebiegu,
wielkości przekroju przewodów
kominowych względem ich
przeznaczenia,
grubości przegród,
kształtu i wymiarów,

Zwiedzają Dolny Śląsk
Członkowie „Klubu Seniora” w Jaroszowie końcówkę
tegorocznych wakacji spędzili
na wycieczce krajoznawczej w
Ścinawce Górnej w Dworze
Sarny.
Do niedawna porzucony
i zaniedbany, od kilku lat Zamek Sarny odzyskuje swoje
piękno.
- Mieliśmy okazję zwiedzić

cały zamek, zajrzeć w każdy zakątek, zobaczyć, co zostało już
wyremontowane i jaki ogrom
pracy został jeszcze do wykonania. Była to kolejna okazja
i czas na integrację członków
jaroszowskiego klubu. W przyszłości planujemy poznawać
inne ciekawe miejsca Dolnego
Śląska – mówią zgodnym głosem seniorzy.

• stanu powierzchni przewodów
kominowych,
• odporności na destrukcyjne
oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów
dymowych i spalinowych,
• szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
• wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
• wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania
w lokalach/domach,

• wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie
z ich usytuowaniem względem
ewentualnych nadbudówek
i spadzistych połaci dachowych,
• efektywnej wysokości,
• prawidłowości ciągu,
• warunków eksploatacyjnych,
w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich
wymaganej wymiany powietrza
ze względów bytowych oraz
w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji
grawitacyjnej i ewentualnych

palenisk urządzeń grzewczych
pobierających powietrze do
spalania z pomieszczenia, jeżeli
znajdują się w lokalu/domu.
Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie
i skutecznie spełniały swoją funkcję,
wymaga dużego zaangażowania
i ścisłej współpracy między właścicielami budynków a kominiarzami
wykonującymi na rzecz właścicieli
budynków usługi kominiarskie.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
służy pomocą w nawiązaniu współ-

pracy z wiarygodnymi firmami
kominiarskimi, które zapewnią
profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinno
być prowadzone systematycznie: przewody dymowe – co
najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej
raz na 6 miesięcy, a przewody
wentylacyjne – co najmniej raz
w roku.

Seniorzy z Jaroszowa mają nadzieję, że kolejne lata będą równie owocne, jak ten pierwszy rok

Pierwszy rok już za nimi
„Klub Seniora” z siedzibą
w Jaroszowie obchodzi właśnie pier wszą rocznicę powstania. Okolicznościowe
spotkanie odbyło się 2 września br. w Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców
Wsi Jaroszów.
„Klub Seniora” to miejsce z dobrą aurą. Tu można porozmawiać, pośpiewać,
nauczyć się nowych rzeczy,
albo po prostu pobyć z innymi osobami. Nabywanie
nowych umiejętności, możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach, wzmacnianie
sprawności fizycznej
poprawia jakość
życia naszych
seniorów
i uzasadnia
funkcjonowanie jaroszowskiego klubu.
Wśród
gości byli
m. in.: burmistrz Strzegomia - Zbigniew

Suchyta,
zastępca burmistrza – Wiesław Witkowski,

kierownik Ośrodka Pomocy OPS - Agnieszka LipiecSpołecznej w Strzegomiu - Marczak oraz sołtys JaroszoBożena Brańka, kierownik wa - Zofia Rułka.
red
Działu Usług Opiekuńczych
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Izba Zespołów Ludowych
Stowarzyszenie „Akcja” pozyskało dotację na realizację Izby
Tradycji Zespołów Ludowych
z terenu gminy Strzegom. Będzie to przestrzeń, o charakterze muzealnym, która powstanie
w miejscowości Kostrza z myślą
o zespołach Kostrzanie, Goczałkowianie i Olszaniacy.
- Podpisaliśmy w Urzędzie
Marszałkowskim umowę na
realizację operacji pod nazwą

Poetycki
sukces

„Przebudowa pomieszczeń Izby
Tradycji Zespołów Ludowych
z terenu Gminy Strzegom”
opiewającą na kwotę 60 061
zł. Zadanie będzie realizowane
w ramach PROW na lata 201420 –mówi Tomasz Smagłowski, prezes Stowarzyszenia
„Akcja”
Placówka, najprawdopoUczniowie Publicznej Szkoły
dobniej, powstanie do końca
Podstawowej im. Tadeusza Koś2020 roku.
ciuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie decyzją
jury Dolnośląskiego Konkursu
Literackiego „W kilku strofach
o … Ekologii” zostali laureatami
w kategorii wiekowej 13-15 lat.
Podium tegorocznej edycji
należało wyłącznie do uczniów
naszej szkoły, bowiem w tej
kategorii nie przyznano innych
nagród. W poetyckich zmaganiach pierwsze miejsce zajął
Aleksander Kluj – autor wiersza
„Plastik nasz wróg”, natomiast
nagroda za zajęcie drugiego
miejsca powędrowała do Mikołaja Ślempa za wiersz „Manifest
młodego ekologa”.
Warto dodać, że nad utworami
młodych twórców pochyliła się
dolnośląska pisarka, Bożena
Pajdosz, która zasiadła w konkursowym jury.
Młodym poetom gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów,
a także radości z rozwijania
poetyckiego słowa.
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Sytuacja rodziny jest naprawdę dramatyczna, ale każdy z nas może to zmienić

Pilnie potrzebna pomoc!
Wrześniowa nawałnica (5.09), która przeszła m.in. przez gminę Strzegom poważnie zniszczyła
dom Doroty i Damiana Kurków z Olszan, którzy wychowują trójkę dzieci, w tym niepełnosprawnego Bartka. Obecnie rodzina została bez dachu nad głową.

Rodzina wychowuje troje
dzieci - niepełnosprawnego 13letniego Bartosza, 6-letniego
Franciszka oraz 2-letniego
Jana. W budynku mieszkali
również mama i brat pana
Damiana. Rodzina nie ma
uregulowanej sytuacji spadkowej, dlatego pomoc instytucji
samorządowych i państwowych
jest niemożliwa.
A silny podmuch wiatru
zniszczył dom do tego stopnia, że w obecnym stanie nie

nadaje się on do zamieszkania.
Uszkodzeniu uległ także sufit
i pomieszczenia mieszkalne.
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 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.

Współorganizatorem „Kamiennej Rzeźby” byli: Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, Urząd Miejski w Strzegomiu i OSiR w Strzegomiu

Jubileuszowe zawody „Kamienna Rzeźba”
Fot. Sebastian Tyniecki/ UM Strzegom

Ok. 60 zawodników i zawodniczek wystąpiło w 10. edycji zawodów w kulturystyce i fitness „Kamienna Rzeźba 2020”, które
odbyły się w niedzielę, 6 września br. w hali sportowej OSiR
w Strzegomiu. Kulturyści wystąpili w 12 oficjalnych kategoriach.
KS Start Strzegom, czyli organizator zawodów musiał spełnić
wiele warunków i norm sanitarnych, by zawody mogły się w ogóle
odbyć. Rywalizacji patronował burmistrz Strzegomia.
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W ydarzenia kulturalne w Gminie Strzegom

11 września 2020

Kolejny raz przez strzegomską estakadę przejechał pociąg retro na trasie Strzegom Główny –

Zakończenie wakacji
Ostatni weekend sierpnia br. upłynął w gminie Strzegom pod znakiem wielu uroczystości i imprez. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pogoda nieco pokrzyżowała plany organizatorom, ale większość wydarzeń udało się zrealizować.
Swoich odbiorców miał 3-dniowy festiwal muzyki klasycznej
pn. „Strzegom A Cappella”.
Przed strzegomską publicznością zgromadzoną w Bazylice
Mniejszej w Strzegomiu wystąpiły najlepsze polskie zespoły
wokalne: Capella Cracoviensis, Concerto Polacco i Chór
Narodowego Forum Muzyki.
W kolejnych dwóch latach do
Strzegomia zawitają nie mniej
znakomite zespoły z Niemiec,

Wielkiej Brytanii, Danii i Belgii.
Warto podkreślić, że festiwal
został objęty patronatem medialnym TVP Kultura oraz Programu II Polskiego Radia.
Kolejny raz przez strzegomską
estakadę przejechał pociąg retro na trasie: Strzegom Główny
– Strzegom Miasto - Strzegom
Grabina i z powrotem. Pięć
przejazdów zgromadziło wielu
turystów i pasjonatów kolejnictwa. Pasażerowie zwracali

szczególną uwagę na zrewitalizowane Stare Miasto, podkreślając szereg zmian, jakie zaszły
w ostatnim okresie w tym
rejonie Strzegomia.
Mimo pandemii koronawirusa
rolnicy z terenu gminy Strzegom podziękowali Bogu za
tegoroczne plony. W niedzielę
mszę św. dożynkową odprawił
ks. biskup Ignacy Dec i ks. prałat
Marek Babuśka. Od samego
rana zespoły folklorystyczne

prezentowały się na strzegomskim Rynku, a Radio Wrocław
prowadziło „na żywo” „Listę
przebojów ludowych”.
Wielbiciele sportów konnych
z terenu gminy Strzegom mogli
w dniach 27-30 sierpnia br. oglądać w Morawie popisy najlepszych koni i jeźdźców w ramach
corocznych międzynarodowych
zawodów Lotto Strzegom Horse Trials. O tym wydarzeniu
piszemy szerzej na stronie 9.

O średniowieczne klimaty
tradycyjnie zadbało Bractwo
Rycerskie Joannitów Strzegomskich, które zaprasza-

ło chętnych do zwiedzenia
odnowionej bastei w pobliżu
estakady.
TW

Z końcem sierpnia br. odbyła się również oficjalna prezentacja Gminnego Centrum Sztuk Wizualnych w Modlęcinie. W ostatnich kilkunastu miesiącach sołectwo przeszło dużą metamorfozę. Po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej i wyremontowaniu drogi, ogromnej przemiany (w środku i na zewnątrz) doczekała się miejscowa świetlica wiejska. Fotoreportaż z tego wydarzenia przedstawiamy na str. 12.

W ydarzenia kulturalne w Gminie Strzegom

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Strzegom Miasto - Strzegom Grabina i z powrotem. Pięć przejazdów zgromadziło wielu turystów i pasjonatów kolejnictwa

na bogato!
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kultura

11 września 2020

W uroczystościach tym razem nie uczestniczyli byli więźniowie i ich rodziny, organizacje kombatanckie, młodzież, czy też przedstawiciele harcerzy

Uczcili ofiary II wojny światowej
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września (w tym roku wypadło
6.09) na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyły
się uroczystości związane z kolejną rocznicą wybuchu II wojny
światowej.
Tym razem obchody miały
nieco skromniejszy charakter, oczywiście ze względu
na pandemię koronawirusa.
Nie uczestniczyli w nich byli
więźniowie i ich rodziny,
organizacje kombatanckie,
młodzież, czy też przedstawiciele harcerzy.
Mszę św. w rogoźnickim
kościele pw. Matki Boskiej
Różańcowej w intencji ofiar
zbrodniczego niemieckiego
nazizmu odprawili: bp pomocniczy diecezji świdnickiej
- ks. bp Adam Bałabuch
i ks. Stanisław Skrzypek.
W drugiej części zaproszeni

goście złoż yli wieńce pod
pomnikiem mauzoleum na
terenie byłego obozu zagłady.
Wśród zaproszonych osób
byli m. in.: wicewojewoda
dolnośląski - Jarosław Kresa,
wicemarszałek województwa
d o l n o ś l ą s k i e go - Marcin
Krz yż anowski i z a s t ę p c a
d y re k t o r a O d d z i a ł u I P N
Wrocław - Katarzyna Pawlak-Weiss. Gminę Strzegom
reprezentowali: przewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Marczak oraz radny
i sołtys Rogoźnicy - Paweł
Gołąb.
TW

Przez Gross-Rosen - obóz macierzysty i jego filie - przeszło
około 125 tys. więźniów, zginęło 40 tys. osób.

Co w kinie SCK we wrześniu?

12.09.2020 r.
16:00 – SamSam
18:00 – Pętla
20:00 – Pętla
13.09.2020 r.
16:00 – SamSam
18:00 – Pętla

20:00 – Pętla
19.09.2020 r.
16:00 – Pinokio
18:00 – 25 lat niewinności:
sprawa Tomka Komendy
20.09.2020 r.
16:00 – Pinokio

18:00 – 25 lat niewinności:
sprawa Tomka Komendy
26.09.2020 r.
16:00 –
O czym marzą zwierzęta
18:00 – 25 lat niewinności:
sprawa Tomka Komendy

27.09.2020 r.
16:00 – O czym marzą zwierzęta
18:00 – 25 lat niewinności:
sprawa Tomka Komendy

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

Bilety:
normalny 18 zł
ulgowy 15 zł

Mimo deszczowej, niesprzyjającej aury na uroczystości zjawili się również mieszkańcy Strzegomia

„A więc wojna ...”
1 września 1939 r. atakiem bombowym na Wieluń,
a następnie ostrzałem Westerplatte przez pancernik
Schleswig Holstein rozpoczęła się II wojna światowa
- najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach świata.

W 81. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Strzelcy z Oddziału Strzegom Związku
Strzeleckiego, rekonstruktorzy
oraz harcerze z 22. Strzegomskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Arsenał” zorganizowali
uroczysty Apel Pamięci przy
pomniku „Ofiar niemieckiego reżimu nazistowskiego
w Strzegomiu”.
Wśród obecnych znaleźli
się: weteranka II wojny światowej kpt. Julia Kołosowska,
burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta i radny Rady
Powiatu Świdnickiego - Leszek Niepsuj.
- Mimo deszczowej, niesprzyjającej aury na uroczystości zjawili się również mieszkańcy Strzegomia. Rocznicowe obchody rozpoczęł y

się wy słuc haniem
komunikatu Polskiego Radia o wybuchu wojny z dnia 1
września 1939 r. i odśpiewaniem wspólnie
hymnu państwowego. Głos zabrał burmistrz Strzegomia
Z b i g n i e w S u c hy ta, następnie sierż.
Związku S tr z eleckiego Patryk Rasała odczytał Apel Pamięci. Uroczystości
zakończyło złożenie
wiązanek kwiatów
przez obecne delegacje – informuje st.
sierż. Związku Strzeleckiego Błażej Kołodziej.
red
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sport

W zawodach Lotto Strzegom Horse Trials w 11 konkursach rywalizowało ponad 217 koni w barwach 17 krajów świata. Kto został zwycięzcą?

Japończyk i Niemcy wygrywają w Morawie
Yoshiaki Oiwa na 12-letniej klaczy Tullyoran Cruise JRA wygrał klasę CCI4*-L, najwyższy pozio- na Dimitri N.O.P. oraz Laura
mem trudności konkurs rozgrywany podczas zawodów LOTTO Strzegom Horse Trials w WKKW. Hoogeveen na Wicro Quibus
W Pucharze Narodów zwyciężyli bezdyskusyjnie Niemcy. Polacy zajęli trzecie miejsce!
N.O.P., którzy prowadzili po
dwóch próbach ostatecznie
Oiwa bezbłędnie przejecha- czwarte miejsce zaraz za swoją uzyskała najlepszy wynik w eki- zakończyli rywalizację z drugą
nym parkurem pokonał prowa- żoną Jonelle, która na klaczy pie, a towarzyszyli jej Andreas lokatą. Najlepszy rezultat w teadzącą po dwóch próbach No- Grappa Nera była druga, a na Dibowski na FRH Corrida, mie i trzecia lokata indywidualwozelandkę Jonelle Price, która wałachu McClaren trzecia. Beeke Jankowski na Tiberius nie należy do Merel Blom.
zaliczyła jedną zrzutkę podczas Jedyna polska para startująca 20 oraz Heike Jahncke na
Wynik uzyskany na crossie
skoków przez przeszkody. Fa- w tym konkursie, Paulina Ma- Mighty Spring. Aktualna mi- zapewnił polskiej ekipie: Maworyt konkursu Tim Price, ciejewska na klaczy Jangcy L, strzyni Europy wygrała konkurs teuszowi Kiempie na Lassban
obecnie numer dwa w rankingu zajęła szóste miejsce.
także w klasyfikacji indywidual- Radovix, Joannie Pawlak na
Międzynarodowej Federacji
Niemiecki team zapewnił nej. Na 16-letnim wałachu SAP Fantastic Frieda, Janowi KaJeździeckiej, nie utrzymał pro- sobie zwycięstwo w Pucha- Hale Bob OLD prowadzenie mińskiemu na Seniorze oraz
wadzenia po ujeżdżeniu i nawet rze Narodów dopiero podczas objęła już po ujeżdżeniu, jedna Michałowi Hyckiemu na Moparkur przejechany na zero nie próby terenowej, wyprzedzając rzutka na parkurze i minimalne onshine awans z czwartej pozypozwolił na odrobienie strat po Holendrów - dotychczaso- przekroczenie normy czasu na cji po ujeżdżeniu i skokach na
sporym spóźnieniu na crossie. wych liderów konkursu. Ingrid crossie nie pozbawiły jej pierw- trzecie miejsce. Najlepszy wynik
Ostatecznie zawodnik zajął Klimke na klaczy SAP Asha P szego miejsca na podium.
w drużynie i czwartą lokatę
Holendrzy: Merel Blom na w klasyfikacji indywidualnej
Ceda N.O.P., Jordy Wilken na uzyskał Mateusz Kiempa.
Dokładne wyniki we wszystkich konkursach znajdują się na Burry
red
Spirit, Raf Kooremans

www.strzegomhorsetrials.pl

Duży sukces Krysi Konarskiej

Dolnego Śląska
w Ujeż dż eniu.
W kategorii juniorów młodszych
(12-14 lat) przez 3 dni
wygrywała 12-letnia
Krystyna Konarska na
koniu Zidan, co dało tej
parze 1. miejsce i złoty
medal.
Krysia na co dzień
stacjonuje w Stajni Lubiechów i trenowana
jest przez Małgorzatę

Święcicką. Sukces ciesz y tym
bardziej, że była
najmłodszą
z a wo d n i c z k ą
w swojej kategorii wiekowej.

IV liga piłkarska – wschód
(AKS Granit Strzegom S. A.)
Kolejne mecze w sezonie:
Polonia Trzebnica – AKS 2:0, AKS – Sokół Wielka Lipa 2:1
Poz. Klub

W ostatni weekend
reprezentowała miasto
Strzegom
i swój klub
LKS Stragona Strzegom na najważniejszej
w tym roku dla niej imprezie, czyli
mistrzostwach Polski, które odbyły
się w Radzionkowie.

Mecze

Punkty

1. Bielawianka Bielawa

6

16

2. Polonia Trzebnica

6

13

3. AKS Granit Strzegom S. A.

6

13

4. Sokół Wielka Lipa

6

13

5. Moto Jelcz Oława

4

12

6. Piast Żerniki (Wrocław)

6

11

7. Sokół Marcinkowice

6

10

8. MKP Wołów

6

10

9. Mechanik Brzezina

6

10

10. Lechia Dzierżoniów

4

9

11. Piast Nowa Ruda

5

7

12. Orzeł Lubawka

5

5

13. Nysa Kłodzko

5

4

14. LKS Bystrzyca Górna

6

4

15. Orzeł Prusice

6

4

16. Unia Bardo

5

3

17. Orzeł Ząbkowice Śląskie

6

3

18. GKS Mirków/ Długołęka

4

0

19. Pogoń Pieszyce

6

0

źródło: www.90minut.pl

W Stajni Wierzbna Biały
Las w dniach 28-30 sierpnia
br. odbyły się Mistrzostwa

W Y N I K I P I Ł K A R S K IE

W Y N I K I P I Ł K A R S K IE

Poz. Klub

Mecze

Punkty

Klasa B – grupa Wałbrzych I (AKS II Strzegom,
Sokół Kostrza, Unia Jaroszów)
Pierwsze mecze w sezonie: AKS II – Zieloni II Mokrzeszów
11:0, AKS II – Błękitni Słotwina 7:0, Sokół – MKS II Szczawno-Zdrój 1:4, LKS Piotrowice Świdnickie – Sokół 2:1, Unia
– Iskra Witków Śląski 0:10, Tęcza Bolesławice – Unia 6:2
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. AKS II Strzegom

2

6

2. Iskra Witków Śląski

2

3. MKS II Szczawno-Zdrój

Klasa B – grupa Jelenia Góra I
(Huragan Olszany)
Pierwsze mecze w sezonie:
Victoria Czadrów - Huragan 5:1,
Bolko Bolków – Huragan 2:2
Mecze

Punkty

1. Bóbr Opawa

2

6

6

2. Orły Lipienica

2

6

2

6

3. Orzeł II Lubawka

2

6

4. Tęcza Bolesławice

2

6

4. Lesk Sędzisław

2

6

5. Nysa Kłaczyna

2

6

5. Skalnik Czarny Bór

2

4

6

6. LKS Piotrowice Świdnickie

2

6

6. Victoria Czadrów

2

3

3

4

7. KP MCK Mieroszów

2

4

7. KS 1946 II Chełmsko Śląskie

2

3

3

4

8. Szczyt Boguszów-Gorce

2

1

8. Uran Okrzeszyn

2

3

3

3

9. Sokół Kostrza

2

0

11.

Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 3

2

9. Huragan Olszany

2

1

12.

Włókniarz Głuszyca

3

1

10. Płomień Dobromierz

2

0

10. Bolko Bolków

2

1

13.

Górnik Boguszów-Gorce

3

1

11. Sparta Przełom Pastuchów

2

0

11. Amfibolit Leszczyniec

2

1

14.

Czarni Wałbrzych

3

1

12. Błękitni Słotwina

2

0

12. LZS Janiszów

2

0

15.

LKS Wiśniowa

3

0

13. Unia Jaroszów

2

0

13. Dragon Miszkowice

2

0

16.

Orzeł Witoszów

3

0

14. Zieloni II Mokrzeszów

2

0

14. Husaria Grzędy

2

0

1.

Górnik Wałbrzych

3

9

2.

Zieloni Mokrzeszów

3

9

3.

Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

3

9

4.

Herbapol Stanowice

3

7

5.

MKS Szczawno Zdrój

3

6

6.

Zieloni Mrowiny

3

6

7.

KS Walim

3

8.

Zagłębie Wałbrzych

9.

Podgórze Wałbrzych

10.

Sudety Dziećmorowice

Poz. Klub

źródło: www.90minut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I
(Herbapol Stanowice)
Kolejne mecze w sezonie:
Herbapol – KS Walim 7:0, LKS Wiśniowa – Herbapol 0:5
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w ydarzenia / ogłoszenia

Od 1 września na infolinii spisowej jest również możliwość spisania się przez telefon

Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny jest
prowadzony w całej Polsce od 1
września do 30 listopada 2020 r.,
według stanu na dzień 1 czerwca
2020 r.

Od 1 września na infolinii
spisowej (pod numerem 22 279
99 99) jest możliwość spisania się
przez telefon. Nie masz w domu
dostępu do internetu? W gminnym biurze spisowym, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
(parter, pok. 12) zapewnimy ci
bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt
komputerowy i fachową pomoc.
Wizyty terenowych rachmistrzów
spisowych odbywać się będą od
1.10.2020 – 30.11.2020.
Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99)
jest również możliwość spisania
się przez telefon. Po połączeniu
się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię
spisową. Następnie wybierz opcję
„Spisz się przez telefon”, połączysz
się z naszym rachmistrzem – to
doskonale przygotowana osoba
do przeprowadzenia z tobą spisu

przez telefon.
Rolnicy będą mogli udzielić
informacji o gospodarstwach
rolnych poprzez:
• samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji, która
będzie dostępna na tej stronie
internetowej;
• telefonicznie – dzwoniąc na
infolinię spisową pod numer
22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw
rolnych, którzy nie spiszą się
samodzielnie skontaktują się
rachmistrzowie spisowi:
• telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie
telefonicznym,
• bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu
dogodnym dla użytkownika
gospodarstwa rolnego.
Rolniku, twoje dane są u nas
bezpieczne! Osoby wykonujące
prace spisowe są obowiązane do
przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Nie masz w domu dostępu do
Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych

Dobry sezon
na basenach

Tegoroczny sezon na basenach
letnich w Strzegomiu rozpoczął
się 20 czerwca br., a zakończył
- 31 sierpnia br. W tym okresie
nasze kąpielisko odwiedziło
łącznie 33 690 osób.
Ta liczba jest porównywalna
do analogicznego okresu z
ubiegłego sezonu. To dobra
informacja, bo były uzasadnione
obawy, że z powodu koronawirusa zainteresowanie obiektem
będzie dużo mniejsze.
- Mimo obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19
spółka OSiR w Strzegomiu
jest zadowolona z osiągniętych
przychodów uzyskanych ze
sprzedaży biletów w okresie
wakacyjnym – podkreśla prezes
zapewnimy ci bezpłatny dostęp Paweł Mosór.
red
do pomieszczeń wyposażonych
w sprzęt komputerowy.
Każdy z gminnych terenowych
rachmistrzów spisowych będzie
zobowiązany do posiadania legitymacji. Jego tożsamość będzie
można zidentyfikować telefonicznie pod numerem 22 279 99
99 lub korzystając z platformy
internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego, wpisując dane z
legitymacji.
https://sa.stat.gov.pl/formularz/

11 września 2020

Nowe toalety w LO
Kolejny remont w Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana
Żeromskiego w Strzegomiu.
Tym razem metamorfozę przeszły toalety męskie, nauczycielskie oraz dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie: „Remont pomieszczeń toalet w budynku użyteczności publicznej [..]. Etap II”
opiewał na kwotę ok. 175 tys.
zł. Jest to kontynuacja ważnych
inwestycji w LO. Wcześniej
wyremontowano bowiem halę
sportową oraz przebudowano
toalety damskie.
- Dziękuję serdecznie staroście świdnickiemu Piotrowi
Fedorowiczowi, wicestaroście
Zygmuntowi Worsie, dyr. Wy-

działu Oświaty Grzegorzowi
Stawarzowi oraz całemu Zarządowi Powiatu Świdnickiego
za przeznaczenie środków na
realizację tej inwestycji. Dziękuję wiceprzewodniczącemu
Rady Powiatu Przemysławowi
Stempniewiczowi za wsparcie
tego zadania. Dziękuję również firmie „Granit Dariusz
Pylak” za niezwykle starannie
zrealizowaną inwestycję oraz
inspektorowi nadzoru Marcinowi Ignaczakowi za troskę o
każdy detal projektu - dodaje
dyr. Tomasz Marczak.
Kolejną inwestycją przewidzianą w LO jest budowa boiska wielofuncyjnego w miejscu
starego, asfaltowego placu.

„Wielkie zwycięstwo nigdy nie może przyjść łatwo – nie byłoby wówczas żadną sztuką, ani zwycięstwem” – tak mawiali znani ludzie o szachach

Zagrali w mistrzostwach Polski

Dwoje młodych szachistów ze Strzegomia brało udział w mistrzostwach Polski juniorów w szachach, które rozegrane zostały we Wrocławiu.
- W grupie
dziewcząt do lat
10 w turnieju
szachów
szybkich

w y stąpiła
Gabriella
Gołębczyk, która

posiadając 62 numer startowy,
zajęła dobre 38. miejsce. Wśród
chłopców do lat 10 rywalizował
Artur Ratkowski, który zagrał
zarówno w turnieju szachów
szybkich, jak i błyskawicznych.
W rywalizacji szachów szybkich
Artur, który posiadał dopiero 90
numer startowy, zajął wysokie
24. miejsce, a w przypadku,
gdyby wygrał ostatnią partię,
zająłby rewelacyjne 7. miejsce.
W turnieju szachów błyskawicznych Artur ukończył rywalizację na 57. miejscu – informuje Artur Adamek, instruktor
i propagator szachów.

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,
A M – 2 5 , O b r. 3 , p o łożona w Strzegom i u , p r z y u l i c y Wo d n e j
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. 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 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 notarial-

nego, 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 przeprowa-

dzony 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.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Ogłoszenia

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 doli-

czony zostanie obowiązujący
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
15.10.2020 r. o godz. 1000
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 ra-

chunku: 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.

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. 1030
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 tożsa-

mość. 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.

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 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.
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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 248/B/2020, Nr
249/B/2020. Nr 250/B/2020,
Nr 251/B/2020, Nr 252/B/2020,
Nr 253/B/2020, Nr 254/B/2020
Burmistrza Strzegomia z dnia 8
września 2020 r.,

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 tożsa-

mość. 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
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.

Nieruchomość zabudowana – przeznaczona do rozbiórki
Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 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 Barto-

szówek 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.
Pierwszy przetarg na powyższe
nieruchomości ogłoszony na dzień
13.08.2020 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
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
15.10.2020 r. o godz. 1130 w siedzi-

bie 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 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.
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.
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Gminne Centrum Sztuk Wizualnych w Modlęcinie
Pod koniec sierpnia w Modlęcinie odbyła się oficjalna prezentacja Gminnego Centrum
Sztuk Wizualnych w Modlęcinie po zakończonym właśnie II etapie remontu świetlicy
wiejskiej i terenu wokół budynku. Uroczystość uświetnił ZF „Olszaniacy”.
- Dziękując mieszkańcom
Modlęcina za spokój i wyrozumiałość, wyrażam nadzieję, że miejsce to będzie
tętniło życiem i przyczyni
się do integracji społeczno-

ści – podkreślał burmistrz
Zbigniew Suchyta. Koszt I
etapu remontu wyniósł ok.
1 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 wyniosło 500 tys.
zł. Koszt II etapu wyniósł
ok. 260 tys. zł – całość została wydatkowana z budżetu
gminy Strzegom.

