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w numerze:

Wartość inwestycji to 100 mln zł. Będzie 60 miejsc pracy

Będą nowe miejsca pracy!

W piątek 24 września br. doszło do wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę fabryki
firmy ARYZTA Polska sp. z o.o. na terenie Podstrefy Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK i instalację nowej linii produkcyjnej. To bardzo ważny moment zarówno dla firmy, jak i dla samego Strzegomia.

Pytamy
radnych...

Pobiegną w półmaratonie

str. 5

W przyszłą sobotę tj. 9 października br. już po raz 4. odbędzie
się w naszym mieście ARYZTA Półmaraton Strzegom (dystans
21,0975 km). Chętni biegacze wezmą udział również w „Biegu
Piekarza (dystans ok. 11,5 km). Jak będzie wyglądała trasa i jaki
będzie stopień trudności?

P u b l i k u j e m y ro z m ow y
z radnymi na temat bieżących spraw oraz działań,
jakie podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym
numerze na nasze pytania
odpowiada radna Krystyna
Lewicka.
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Mury po liftingu
Nowy budynek powstanie
do sierpnia 2022 r., zaś start
produkcji planowany jest na
październik przyszłego roku.
Wartość inwestycji wynosi
ok. 100 mln zł –powstanie
ok. 60 nowych miejsc pracy.
Powierzchnia zakładu wyniesie
9000 m kw. Jego wykonawcą
została japońska firma Takenaka. Nowa inwestycja umocni
pozycję firmy ARYZTA jako
największego dostawcy bułek
do restauracji i sklepów w Europie Środkowej.
Władze miasta dziękują firmie ARYZTA za powstanie
nowej inwestycji na terenie
strzegomskiej podstrefy oraz
za liczne inicjatywy oraz działania na rzecz społeczności
Strzegomia. – Ważne jest nie
tylko to, że kolejna działka
w naszym mieście zostanie
zagospodarowana, ale też to, że
pojawi się kilkadziesiąt nowych
miejsc pracy, co w Strzegomiu
jest bardzo ważne, i będą to
głównie miejsca pracy dla kobiet. Firma ARYZTA to nie

Zakończyły się prace remontowe kolejnej części muru na
cmentarzu św. Mikołaja przy
ul. Świdnickiej w Strzegomiu. Renowacji poddano
tym razem fragment kamiennego ogrodzenia od
ul. Brackiej.
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tylko dobry pracodawca, ale
też przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, angażujące
się w różne przedsięwzięcia.
Już 9 października odbędzie się
4. ARYZTA Półmaraton Strzegom. Serdecznie zapraszamy
na to wydarzenie – podkreśla
Wiesław Witkowski, zastępca
burmistrza Strzegomia.
Dodajmy tylko, że w ubiegłotygodniowej uroczystości wzięli
udział m.in.: Urs Jordi – przewodniczący Rady Dyrektorów
firmy Aryzta, Waldemar

w SKRÓCIE:

Topolski – dyrektor zarządzający ARYZTA Polska, Piotr
Bańka – dyrektor operacyjny
w ARYZTA, Adam Pieńkowski – dyrektor generalny
McDonald’s Polska, Izabela
Katarzyna Mrzygłocka – poseł
na Sejm RP, Piotr Fedorowicz
i Zygmunt Worsa – starostowie
świdniccy, Wiesław Witkowski
– zastępca burmistrz Strzegomia oraz ks. prałat Marek
Babuśka – proboszcz parafii
pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
red
w Strzegomiu.

Mury miejskie po remoncie 
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Jak poinformował dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków, wyremontowany został wewnętrzny odcinek południowy
murów obronnych w Strzegomiu w ramach dotacji przyznanych
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r.

OSiR stale
się rozwija

Posprzątali swój świat 
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28. edycja akcji „Sprzątanie świata” już za nami. Tegoroczna
odsłona odbyła się 17. września pod hasłem „Myślę, więc nie
śmiecę”. Do pomocy w sprzątaniu okolicznych terenów przyłączyły się placówki oświatowe wraz z uczniami z całej gminy.
Akcję wspomagał UM w Strzegomiu oraz ZUK sp. z o.o.

w SKRÓCIE:

Polecamy lekturę wywiadu z Pawłem Mosórem
– prezesem spółki OSiR
w Strzegomiu, który informuje o planowanych inwestycjach, a także o zmianach, jakie niedawno zaszły
w funkcjonowaniu sportu
w naszym mieście.
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w SKRÓCIE:

Najbliższe zbiórki krwi organizowane przez RCKiK w Wałbrzychu przy współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą się
26 października i 28 grudnia br. Serdecznie zapraszamy chętne
osoby do oddania tego drogocennego płynu.

Życzenia z okazji DEN

Piękny koncert w SCK
Ze względu na niekorzystną pogodę wspaniały fortepianowy
koncert Marcina Maseckiego w ramach festiwalu muzyki
klasycznej „Strzegom A Cappella” odbył się 12 września br.
w Strzegomskim Centrum Kultury, a nie – jak wcześniej planowano – na terenie kamieniołomu „Bazalt”. Sierpniowy termin
został przełożony ze względu na chorobę artysty.

Zapowiedź kolejnych zbiórek krwi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze samorządowe
Strzegomia składają wszystkim dyrektorom, nauczycielom,
pedagogom i pracownikom strzegomskiej oświaty serdeczne
podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w wychowanie
młodego pokolenia, za kształtowanie ich wyobraźni i przekazywanie im wiedzy. Samorządowcy życzą także satysfakcji i wielu
osiągnięć oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

1 października 2021

Pytamy radnych…
– Bardzo zależy mi na tworzeniu nowych miejsc pracy, rozbudowie sieci handlowo-usługowych i poprawie usług transportowych – mówi radna

W „Gminnych Wiadomościach Strzegom” publikujemy rozmowy z radnymi na temat bieżących spraw oraz działań, jakie podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym numerze na nasze pytania odpowiada radna Krystyna Lewicka, przewodnicząca Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Promocji.
– Które z osiągnięć strzegom- plac i droga wokół kościoła
skiego samorządu w ostatnich i termomodernizacja budynków szkolnych. Natomiast
latach ocenia pani najwyżej?
w Rusku i Bartoszówku to ka– Na przestrzeni ostatnich lat nalizacja, po zakończeniu któnajwiększą inwestycją w gmi- rej poprawiła się infrastruktura
nie Strzegom jest przebudowa drogowa, i remonty świetlic.
i zagospodarowanie prze- To tempo rozwoju gminy to
strzeni publicznej na terenie zasługa władz – burmistrza
Grabiny i Starego Miasta wraz Zbigniewa Suchyty, który od
z renowacją murów obronnych pierwszego dnia sprawowania
oraz remont estakady kolejo- urzędu walczy o środki finanwej, co podniosło turystyczne sowe na projekty, by poprawić
i estetyczne walory miasta. byt mieszkańcom gminy.
Należy jednak pamiętać, że
– A co z kolei jest najwiękdla każdej społeczności jest
ważne to, co się dla niej zro- szym problemem i bolączką
biło. Odniosę się do swojego w naszej gminie?
okręgu, gdzie mieszkam, czyli
– Po pierwsze, największym
Jaroszów, Rusko, Bartoszówek.
Przez ostatnie 10 lat, jak pełnię problemem w naszej gminie
funkcję radnej, wsie zmieni- jest dostępność do służby
ły swoje oblicze. Inwestycje, zdrowia, brak specjalistów
które wpłynęły w stopniu dostępnych na NFZ i tym
znacznym na życia mieszkań- samym długie kolejki na wiców to: w Jaroszowie przede zyty. Likwidacja wiejskich
wszystkim świetlica wiejska ośrodków zdrowia całkowiwraz z remizą i „Klubem se- cie sparaliżowała wizyty do
niora” oczekiwane od wielu lat, lekarza pierwszego kontaktu
nowy wóz strażacki dla OSP (rodzinnego), szczególnie osoJaroszów, place zabaw, Orlik, bom starszym. Drugi problem

to brak mieszkań komunalnych i socjalnych. Myślę, że
rozpoczęta budowa 80 mieszkań przy ul. Konopnickiej to
światełko w tunelu dla mieszkańców. Następnym etapem
ma być wielorodzinne budownictwo mieszkalne w ramach
Świdnickiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
– to też niedaleka przyszłość.
– Jakie zadania są jeszcze
pr zed gminą do realizacji
w tej kadencji?

mieszkańców naszej gminy poprzez tworzenie
nowych miejsc
pracy – prz ykładem rozbudowa fabryki
fi r m y A RY Z TA
POLSKA na terenie
podstrefy Strzegom WSSE
INVEST-PARK, rozbudowa sieci handlowo– usługowych na tzw. „Bielanach
Strzegomskich”, poprawa
usług transportowych dla
mieszkańców (zakup autobusu 20-osobowego). Ważnym
również tematem jest rozwój
współpracy z miastami partnerskimi i tworzenie wspólnych projektów, wymiany
młodzieży szkolnej.

OSTATN
ODCIN I
EK

– Zostało już wiele zrealizowane, ale przed nami następne
zadania, inwestycje, na które
czekają nasi mieszkańcy. Priorytetowa inwestycja to „Granitowa Obwodnica Strzegomia”.
Lokalne inwestycje to budowa
– Jak układa się współpraca
świetlicy w Bartoszówku, drogi, chodniki w Rusku, w Ja- w Radzie Miejskiej?
roszowie droga do osiedla
– Współpracę w Radzie
domków jednorodzinnych.
Miejskiej oceniam bardzo
– Którymi sprawami in- wysoko. Jesteśmy zespołem,
teresuje się pani w sposób który bardzo odpowiedzialszczególny? Na czym pani nie, racjonalnie i merytorycznie podchodzi do pronajbardziej zależy?
blemów i zadań stawianych
– W związku z tym, że prze- przed nami, dbając o rozwój
wodniczę Komisji Inicjatyw naszej gminy i dobro naGospodarczych i Promo- szych mieszkańców.
cji to najważniejszą sprawą
– Dziękujemy za rozmowę.
dla mnie jest poprawa życia

Już teraz można odebrać zestawy testowe do samodzielnego wykonania w domu Pięć lat temu odnowiono mur cmentarza od strony ul. Świdnickiej

Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów

Mury po liftingu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu zaprasza na bezpłatny udział w projekcie realizowanym przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew Zakończyły się
utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”.
prace remontowe
kolejnej części
Do udziału w akcji zapra- 25–49 lat, ze stwierdzoną mu- test należy złożyć w placówce, muru na cmentasza się osoby w wieku 50–65 tacją genetyczną.
rzu św. Mikołaz której został pobrany.
lat niezależnie od wywiadu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Wszelkie informacje odnoś- ja przy ul. Świdrodzinnego, osoby w wie- w Strzegomiu w godzinach nie projektu można uzyskać nickiej w Strzeku od 40–49 lat, które mają swojego funkcjonowania bę- w siedzibie Ośrodka Pomocy gomiu. Renokrewnego pierwszego stopnia, dzie wydawał zestawy testo- Społecznej w Strzegomiu bądź wacji poddano
tym razem fragu którego rozpoznano raka we do samodzielnego wyko- pod nr tel. 74 647 71 80.
red ment kamiennejelita grubego i osoby w wieku nania w domu. Wykonany
go ogrodzenia od
ul. Brackiej.

zd j ę cie n u m er u

Sprawdź trzeźwość zanim pojedziesz

W Komisariacie Policji w Strzegomiu pojawił się ogólnodostępny samoobsługowy alkomat.
Każdy może tam przyjść i sprawdzić zawartość alkoholu w organizmie. Polecamy skorzystać
z tego alkomatu – szczególnie, gdy nie jesteśmy w 100 procentach pewni, czy możemy kierować swoim autem. Urządzenie, które zakupiono z budżetu gminy Strzegom, znajduje się
w pobliżu policyjnej dyżurki.

Gminne Wiadomości

Strzegom

Modernizacji
muru podjęła
się firma Budarf
z Wałbr z ycha,
a koszt wszelkich prac wyniósł
ok. 150 tys. zł.
Nie da się ukryć,
że strzegomski
cmentarz zyskuje coraz bardziej
na wyglądzie,
co w perspektywie zbliżającej
się urocz y stości Wszystkich
Świętych zapewne ucieszy mieszkańców odwiedzających groby
swoich bliskich
red

Gminne Wiadomości

Strzegom
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Aktualności

W SCK Strzegom z okazji „Dnia Seniora” odbył się „Festiwal Piosenki Senioralnej” przygotowany przez seniorów oraz kadrę z Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”

Gmina przyjazna seniorom
Gmina Strzegom dołączyła
do programu „Ogólnopolska Karta Seniora” i otrzymała certyfikat „Gminy Przyjaznej Seniorom”.

osób 60+ z zakresu ekonomii,
bezpieczeństwa czy nowych
mediów – wyjaśnia Aleksandra Bochyńska, p. o. kierownika Dziennego Domu Pobytu
„Senior-Wigor” w Strzegomiu.
Celem programu jest aktyStrzegomscy seniorzy
wizacja seniorów oraz edukacja m o g ą j u ż w y ro b i ć s o b i e

„Ogólnopolską Kartę Seniora”, tym samym korzystać ze
zniżek w całej Polsce. Pierwsz ym partnerem OKS na
terenie naszej został „Punkt
Piękności” prowadzony przez
Marię Szymańską i Michała
Szymańskiego. „Ogólnopol-

ską Kartę Seniora” można
wyrobić w Dziennym Domu
Pobytu „Senior-Wigor” we
w torki i czwar tki w godzinach 10:00–14:00. Do
wyrobienia OKS niezbędny
jest pesel oraz podstawowe
dane osobowe.

Dodajmy, że 28 września
br. w Strzegomskim Centrum
Kultury z okazji „Dnia Seniora” odbył się „Festiwal Piosenki
Senioralnej” przygotowany
przez seniorów oraz kadrę
z Dziennego Domu Pobytu
„Senior-Wigor” w Strzegomiu.

Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi zaproszonymi
gośćmi. Każda z przybyłych
osób została obdarowana
upominkiem od seniorów
w postaci własnoręcznie wykonanych kapelusików.
red

Zarząd związku dziękuje burmistrzowi Strzegomia za dofinansowanie do kosztów wycieczki

Nasi seniorzy poznawali Polskę
Na życzenie strzegomskich emerytów i rencistów zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu zorganizował 4-dniową wycieczkę nad Morze Bałtyckie. W wyjeździe, który odbył się w dniach 21–24 września br.,
uczestniczyło 50 osób.

Wyjazd miał na celu integrację seniorów po
trudnym okresie izolacji związanej z epidemią
COVID-19 oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów narosłych z tego powodu.

Strzegomianie zwiedzili
m.in. Jastrzębią Górę i Władysławowo, w tym Aleję Gwiazd
Sportu. Na Helu byli w Fokarium, gdzie z zaciekawieniem
patrzyli na foki i ich przyjaźń
z człowiekiem. Odbył się też
rejs statkiem. – Wyjazd do
Trójmiasta zawsze budzi pozytywne emocje – zwiedziliśmy
gdańską Starówkę, Kościół
Mariacki, a także wysłuchaliśmy koncert organowy w Katedrze Oliwskiej. W Gdyni byliśmy w oceanarium, następnie
odbyliśmy spacer po Sopocie
i słynnym molo – relacjonuje

Eugenia Zasińska, przewodnicząca PZERiI w Strzegomiu.
W Pelplinie zachwycali się
piękną i wyrazistą katedrą.
W Szymbarku mieli możność
poznania części historii związanej z II wojną światową.
Spacer w domku postawionym
do góry nogami stanowił ciekawą atrakcję.
Zarząd związku oraz uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują burmistrzowi Strzegomia za dofinansowanie do
kosztów wycieczki w kwocie
10 tys. zł.

Pomóż w tworzeniu Muzeum Granitu

Zapraszamy osoby z branży w kamieniarstwie i historię
kamieniarskiej, a także osoby, swojego pochodzenia.
które mogłyby pomóc w procesie tworzenia Muzeum Granitu,
Jeżeli chcecie państwo
do udziału w spotkaniu, które
odbędzie się 4 października br. być współtwórcą wyjątw Strzegomskim Centrum Kulkowego miejsca, które
tury II, ul. I. J. Paderewskiego 2
będzie opowiadało hio godz. 17:00.
Mile widziane eksponaty, storię naszego regionu,
materiały, narzędzia lub zdjęcia, ludzi tutaj mieszkająktórymi chcieliby się państwo
cych, zapraszamy na
podzielić. Zapraszamy również
spotkanie.
osoby starsze, które chciałyred by przedstawić historię pracy

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
• Obchody „Światowego Dnia
Sybiraka” w SCK Strzegom
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
•
18. Spotkanie Religijno-PatrioW soboty
14:00 – 20:00
tyczne w Rusku
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
• Wmurowanie kamienia węgielnego
pod rozbudowę zakładu ARYZTA
• „Festiwal Piosenki Senioralnej”

PAŹDZIERNIK 2021
Data pełnienia
dyżuru
do 2.10
3.10 – 9.10
10.10 – 16.10

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

Te l e w i z j ę I n t e r n e t o w ą S t r z e g o m
można oglądać za pośrednictwem
serwisu

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74 647 98 70

Śląska

Dąbrowskiego 2

tel. 74 855 17 75

www.strzegom.pl

tel. 74 649 21 11

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,
pod banerem projekty unijne)

Królewska

Al. Wojska
Polskiego 2

Informacja dla mieszkańców

Informujemy, że Urząd Miejski w Strzegomiu 8 października br. będzie czynny do godz.
14.30 (kasa do godz. 13.30). Za utrudnienia przepraszamy.
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wydarzenia

1 października 2021

W czasie wojny trzydziestoletniej mury zostały uszkodzone, a następnie odbudowane. Gmina Strzegom przeprowadziła renowację ich fragmentów

Mury miejskie po remoncie
Jak poinformował dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków, wyremontowany został wewnętrzny odcinek południowy
murów obronnych w Strzegomiu w ramach dotacji przyznanych
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 r.
Jednocześnie gmina Strzegom
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego przeprowadziła renowację i odbudowę
fragmentów murów pierścienia
zewnętrznego i schodów terenowych, remont i odtworzenie bastei zlokalizowanej w jego ciągu,
nawierzchnie ciągów pieszych

prowadzących przy murach
i zagospodarowanie terenu z nasadzeniami drzew i krzewów.
PKP Polskie Linie Kolejowe wyremontowały żelbetową estakadę
kolejową z 1911 r. powtarzającą
przebieg południowego odcinka
murów obronnych.
Na koniec kilka zdań o historii
murów miejskich w Strzegomiu.

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu otrzymała w 2021 r. dotację w wys. 29 tys. zł na realizację zadania pn. „Strzegom,
średniowieczne mury obronne (XIII w.): likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wykonanie robót budowlanych decyzja PINB – etap V”.
Pierwszy pierścień kamiennych murów z czworobocznymi basztami wzniesiono
w latach 1291–1299, w miejscu
poprzednio istniejących obwarowań drewniano-ziemnych.

Po wojnach husyckich, ok. poł.
XV w. rozbudowane o drugi zewnętrzny pierścień, niższy, z fosą wodną. Ok. 1475 r.
wzniesiono wydłużone, półkoliście zamknięte basteje. W czasie

wojny trzydziestoletniej mury
zostały uszkodzone, a następnie
odbudowane. Rozbierane od
1748 r., ostatecznie formalnie
zlikwidowane po 1823 r. Na ich
miejscu założono promenady

(po 1810 r.). Kolejny odcinek
muru rozebrano w 1899 r.,
a dalsze zniszczenia reliktów
fortyfikacji nastąpiły w czasie
walk o miasto w 1945 r.
red

Gmina Strzegom naprawdę ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o inwestycje zrealizowane z udziałem funduszy unijnych. Zmienia się z dnia na dzień

„Dni Funduszy Europejskich”
Za nami dwudniowe (17–18.09) obchody „Dni Funduszy Europejskich” w Strzegomiu, które były doskonałą okazją do zaprezentowania naszym mieszkańcom projektów zrealizowanych
dzięki współfinansowaniu z funduszy europejskich.
W piątek, w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”,
chętni mogli zobaczyć prezentację prac plastycznych dzieci
z przedszkoli gminy Strzegom
pod hasłem „Europa da się lubić”. Dzień później można było
spotkać się z członkami Bractwa

Rycerskiego Joannitów Strzegomskich, by poznać ich zwyczaje, tradycje i obrzędy. Spotkanie miało miejsce w pobliżu
nowo wyremontowanej bastei
przy murach obronnych w parku przy ul. Kasztelańskiej.

red

Strzegomskie Centrum Kultury zakupiło rzeźbę autorstwa Grzegorza Niemyjskiego pt. „Matka”

„Matka dla Niepodległej”
W tym roku już po raz ósmy odbyło się Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie. To ważne wydarzenie artystyczne, które
odbywa się cyklicznie od 2006 r. Efektem strzegomskich plenerów rzeźbiarskich są duże formy rzeźbiarskie wykonane w lokalnym surowcu - granicie.
Rzeźby zdobią przestrzeń
publiczną naszego miasta
przez cztery kolejne lata, kiedy to ich dysponentem jest
Strzegomskie Centrum Kultury. Mimo że miasto może
prezentować je w tym okresie
w dowolnym miejscu, stanowią
one jednak własność autora.
Jedna z nich na zawsz e
pozostanie już w Strzegomiu
i zdobić będzie przestrzeń
naszego miasta. Rzeźbą zakupioną przez SCK jest praca
Grzegorza Niemyjskiego pt.
„Matka”. Powstała ona w 2012

r. i została bardzo dobrze
przyjęta przez mieszkańców
Strzegomia i odwiedzających
miasto turystów. W 2018 r.
wyeksponowano ją w Alei
Rzeźb, miejscu zaplanowanym
jako otwarta galeria sztuki, w której prezentowane
będą dzieła powstałe podczas strzegomskich biennale.
Zakup rzeźby w 90% został
dofinansowany w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn.: „Rzeźba
w przestrzeni publicznej dla
Niepodległej – 2021”.

Rzeźba w przestrzeni publicznej
dla Niepodległej - 2021

Dofinansowano w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

Kolejne środki dla Izby Tradycji
Stowarzyszenie Wspierania
Kultury w Gminie Strzegom
„Akcja” otrzymało dofinansowanie w kwocie 25 tys. zł na organizację wystawy stałej poprzez
zakup strojów do Izby Tradycji
Zespołów Ludowych siedzibą
w Kostrzy. Podpisanie umowy
odbyło się 27 września br.
Środki pochodzą z programu
PROW 2014–2020 w ramach

poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego programem
rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach
projektu grantowego LGD
„Szlakiem Granitu”.
red

Stowarzyszenie LGD „Szlakiem Granitu” reprezentował
prezes Krystian Ulbin, gminę Strzegom – burmistrz
Zbigniew Suchyta, zaś „Akcję” – prezes Tomasz
Smagłowski.

5

Pytania do burmistrza / W ydarzenia

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…
Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich problemów. Ceni sobie dialog ze społeczeństwem, dlatego na stronie urzędu www.strzegom.pl jest
możliwość zadania przez mieszkańców pytań, na które szef gminy na bieżąco odpowiada. Poniżej
publikujemy kolejne z nich:
Kasia: Witam. Moje pytanie dotyczy wyznaczenia miejsca na budowę
garażu w miejscowości Goczałków
na tzw. Osiedlu Manhattan. Gdzie

się udać w tej sprawie? Zaznaczę, że parku/placu zabaw dla psów. Czy
jestem właścicielką nieruchomości taki park kiedykolwiek powstanie w Strzegomiu? Jeśli chodzi
na tym osiedlu. Pozdrawiam.
o miejsce, to wydaje mi się, że
Zapraszam panią do Wydziału dawny teren placu zabaw przy ul.
Gospodarki Nieruchomościami Agatowej byłby dobrym miejscem
i Zagospodarowania Przestrzen- na taką inwestycję.
nego Urzędu Miejskiego (pokój nr
34, II piętro) w celu uzgodnienia
W lipcu br. została podpisana
lokalizacji działki, na której będzie umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorymożna wybudować garaż.
sowej na budowę wybiegu i parku
Andrzej: Panie burmistrzu, zabaw dla psów na działce nr 1120
piszę do pana w sprawie wybiegu/ obr. Krzyżowa Góra – teren za

halą sportową przy ul. św. Jana.
Zgodnie z projektem powstanie
ogrodzony wybieg wraz z oświetleniem i monitoringiem o pow.
ok. 800 m kw. Termin wykonania
dokumentacji to 30.11.2021 r.
O tym, czy realizacja zadania
rozpocznie się już w przyszłym
roku, zadecyduje Rada Miejska.
Mania: Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy dof inansowania do
wymiany pieca. Chodzi o wymianę w mieszkaniu w bloku

wielorodzinnym. Gdzie się udać
w tej sprawie? Proszę o wszelkie
informacje.
W sprawie dotacji wnioski należy składać do 31.10.2021 r.
Wnioski składa się po zakończeniu wymiany pieca. Wszelkich
informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Wsi w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu (I piętro,
pokój 26) lub pod numerem tel.
(74) 8 560 531.

W gronie zabytków znalazły się Bazylika Mniejsza, kościół św. Barbary, kościół św. Antoniego, basteja przy murach obronnych oraz Wieża Dziobowa

Odwiedzili Horice

i Horic, które zostały wykonane
w technologii 3d. W gronie
tych zabytków znalazły się Bazylika Mniejsza, kościół św.
Barbary, kościół św. Antoniego,
basteja przy murach obronnych
oraz Wieża Dziobowa. Każda
z miniatur zachwycała precyzją
Okazja była szczególna, bo interesującą wystawę miniatu- wykonania oraz dokładnością,
nasza delegacja mogła zwiedzić rowych zabytków Strzegomia z jaką oddane zostały detale

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa
wreszcie doszło do pierwszego wyjazdu zagranicznego do miasta partnerskiego Strzegomia – czeskich Horic. W wyjeździe do
naszych południowych sąsiadów (11–12.09) uczestniczył burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta oraz radni Rady Miejskiej: Dorota Kwaśnicka, Bogumiła Skóra, Magdalena Stodolak, Roman Asynger i Paweł Rudnicki.

Projekt „Świat Kamienia” („Svet Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

obiektów. Warto wspomnieć,
że zadanie zostało zrealizowane
w ramach polsko-czeskiego
projektu unijnego „Świat Kamienia”. Jak ustalono z partnerami projektowymi, wystawa
trafi również do Strzegomia,
by nasi mieszkańcy mogli poznać najpiękniejsze zabytki
obu miast. Warto wspomnieć,

że strzegomianie uczestniczyli
także w otwarciu nowoczesnego
kompleksu piłkarskiego w Horicach i wspólnie z mieszkańcami
świętowali 111. rocznicę powstania miejscowej sekcji piłki
nożnej.
– Niezmiernie się cieszę, że
w końcu mogliśmy się spotkać z naszymi przyjaciółmi

z Horic. Przerwa była bardzo
długa. Mamy wiele ciekawych
pomysłów, by nasza współpraca mogła się jeszcze bardziej
rozwijać. Wszystko zależy od
poprawy sytuacji pandemicznej
po obu stronach naszej granicy
– podkreśla burmistrz Zbigniew
Suchyta.
red

Zgłoszenia do półmaratonu oraz przyjmowanie opłaty wpisowej realizowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl

Kolejny raz pobiegną w półmaratonie
W przyszłą sobotę tj. 9 października br. już po raz 4. odbędzie
się w naszym mieście ARYZTA Półmaraton Strzegom (dystans
21,0975 km). Chętni biegacze wezmą udział również w „Biegu
Piekarza (dystans ok. 11,5 km).
Półmaraton rozpocznie się
o godz. 11.00. Atestowana trasa
prowadzi po jednej pętli w całości po nawierzchni asfaltowej
(300 m kostka brukowa w Rynku). Będzie ona oznakowana co
1 km, zabezpieczona, z ograniczonym ruchem pojazdów.
Biegacze będą mogli skorzystać
z trzech punktów odświeżania
i odżywiania. Start biegu zlokalizowany będzie w Rynku, meta
– na ul. Krótkiej (Strzegomskie
Planty). W ramach imprezy odbędzie się „Bieg Ciasteczkowy”
dla dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia do półmaratonu oraz przyjmowanie opłaty
wpisowej realizowane będą poprzez elektroniczny formularz
zgłoszeniowy na stronie www.
super-sport.com.pl. Opłata
wpisowa wynosi 80 zł. Dla
mieszkańców gmin Strzegom
i Dobromierz opłata wpisowa
wynosi 60 zł. Zakończenie
zgłoszeń elektronicznych –
3 października 2021 r.
Zgłoszenia oraz przyjmowanie opłaty wpisowej do „Biegu

Ciasteczkowego” realizowane
będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl
z podziałem na kategorie
wiekowe:
Dzieci młodsze – roczniki 2012
i młodsze,
Dzieci starsze – roczniki 2011
– 2006.
Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest
płatny i wynosi 20 zł. Zakończenie zgłoszeń elektronicznych
– 3 października 2021 r.
Program 4. ARYZTA
Półmaratonu Strzegom”
7:30–10:00 Praca biura zawodów, weryfikacja uczestników.
10:30 – „Bieg Ciasteczkowy”
dla dzieci. Start w Rynku, meta
w parku Strzegomskie Planty.
11:00 – Start półmaratonu.
14:00 – Zamknięcie mety półmaratonu (koniec limitu czasu).
14:00 – Dekoracja i zakończenie zawodów.
red

6

wydarzenia / ogłoszenia

1 października 2021

OSiR ciągle się rozwija
– Jesteśmy w trakcie realizacji projektu modernizacji Delfinka. Planowane jest powstanie groty i tężni solankowej – wyjaśnia prezes

Wywiad z Pawłem Mosórem – prezesem spółki OSiR w Strze– Myślę, że tak. Chociażby
gomiu, który informuje o planowanych inwestycjach, a także przez to, że spółka i pracownicy
o zmianach, jakie niedawno zaszły w funkcjonowaniu sportu będą dostępni przez cały okres
w naszym mieście.
funkcjonowania obiektu. Biura
są czynne do 15:30, a później
– Strzegomską halę widowi- oczekiwania. Dodatkowo po- też są dostępni pracownicy
skowo-sportową czeka remont. staramy się porozumieć z firmą czy to na dyżurce, czy też praNa czym będzie polegał?
w taki sposób, żeby udało się cownicy techniczni. Mamy
– Remont będzie dotyczył nie zamykać całkowicie obiektu, również kontakt do trenerów,
części siłowni i sali boksu na tylko częściowo wyłączać go którzy tutaj pracują i mają
parterze, a także górnej sali fit- z użytkowania. W momencie, zajęcia z dziećmi. W AKS-ie
ness. Siłownia zostanie rozsze- kiedy główna sala będzie mo- wyglądało to w ten sposób, że
rzona o salę boksu i te dwie sale dernizowana, będą mogły funk- praca w tym stowarzyszeniu to
zostaną połączone w jedną dużą. cjonować boczne pomieszczenia był wolontariat i różnie bywało
Obecna sala fitness na górze i na odwrót.
z dostępnością. Na ten moment
zostanie powiększona i zamiezakładamy, że będzie lepiej.
niona na typowe pomieszczenie
– Po reformie strzegomskiego
– Czy w ostatnim czasie sekcje
do ćwiczeń – bez żadnych urzą- sportu OSiR przejął obowiązki
dzeń. Sprzęt stamtąd trafi na AKS-u.
sportowe zrobiły jakieś szczegól– Spółka częściowo przejęła ne postępy?
siłownię na parterze. Dodatkowo zostanie zamontowany taki obowiązki AKS-u i zajmuje się
– Trudno to teraz określić,
sam system komputerowy jak prowadzeniem wszystkich sekcji bo tak naprawdę sekcje ruszyły
na Delfinku. Dzięki temu osoby, sportowych. Jeśli chodzi o trene- dopiero we wrześniu – wyjątktóre korzystają z karnetów na rów, którzy wcześniej pracowali, kiem jest sekcja wspinaczkowa,
Delfinku, będą mogły korzystać to robią to teraz pod naszym która planuje wrócić do treninz tych samych karnetów do szyldem, tak samo będzie ze gów w listopadzie. Wcześniej
wejścia na obiekt. Jeśli chodzi wszystkimi zgrupowaniami z powodu pandemii sekcje
o główne pomieszczenie, zosta- i dojazdami. Za udział w zawo- sportowe nie były aktywne,
nie ono częściowo zmodernizo- dach dalej będzie odpowiadał a przez obostrzenia z obiektów
wane, a największe zmiany zajdą AKS ze względu na posiadaną korzystać mogły tylko osoby,
w systemach zasilania.
licencję. Wyjątkiem jest zespół które były ujęte w kadrze Polseniorów piłki nożnej IV ligi. ski. Na ten moment nie ma
– Kiedy będzie można spodzie- Ta drużyna nie jest objęta umo- jeszcze informacji, czy coś się
wać się rozpoczęcia prac?
wą i funkcjonuje na podstawie aż tak bardzo zmieniło, bo na
– Zakładamy, że pierwsze statutu stowarzyszenia Amator- to trzeba trochę czasu. Obecnie
prace rozpoczną się już w li- skiego Klubu Sportowego.
przejęliśmy część informacji od
stopadzie br. Kwestią czasu jest
AKS-u i rozmawiamy z tre– Czy jest szansa na jesz- nerami starając się, żeby było
podpisanie umowy z wykonawcą. Wpłynęła tylko jedna oferta, cze większy rozwój sekcji lepiej niż wcześniej. Spływają
która na szczęście spełnia nasze sportowych?
do nas również pozytywne

Międzyrzecze – działka rolna
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
gminy Strzegom.
Działka
niezabudowana
nr 108/1, AM – 1, Obr. Międzyrzecze, położona w Międzyrzeczu, gmina Strzegom o powierzchni 0,1215 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 7.200,00 zł
Wadium – 720,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu
28.10.2021 r. o godz. 1240
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla
nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wolna od
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze uchwalonego Uchwałą Nr 81/04 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
18 października 2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem RP uprawy rolne. Obszar zagrożony
powodzią.
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa
własności.

Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
na rachunek bankowy gminy
Strzegom – Santander Bank
Polska S.A O/Strzegom nr rachunku bankowego: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 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 przed jego
podpisaniem. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
przepadkowi.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru
lub inny dokument urzędowy

określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia
pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo.
Powyższe
dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem
przetargu.
Umowa notarialna może być
zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34,
II p. lub telefonicznie pod nr 74
8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej Miasta
i Gminy Strzegom– www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

komentarze – nie tylko od
trenerów, ale również od rodziców, że zmierzamy w dobrym
kierunku.
– Czy są jakieś plany dotyczące modernizacji kolejnych
obiektów?
– Jesteśmy w trakcie realizacji
projektu modernizacji basenu
krytego Delfinek. Planowana
jest realizacja groty i tężni
solankowej. Otrzymaliśmy bardzo dużo pozytywnych opinii
od naszych klientów, którzy
korzystają z obiektu. Jest to fajna inwestycja, która przyciągnie
jeszcze więcej osób i pozwoli
nam się lepiej rozwijać.

– A co z basenem letnim?
– Chcielibyśmy go w przyszłości uatrakcyjnić. Aktualnie
duże środki finansowe idą na
modernizację hali sportowej,
a później Delfinka. Na ten
moment na basenie letnim
przeprowadzane są tylko bieżące remonty i naprawy. Myślimy
też o wymianie oświetlenia na
basenie letnim używanym podczas tzw. „nocnego pływania”,
które jest w naszej ofercie.
– Jak obecnie wygląda sytuacja z wynajmowaniem nowo
powstałej wiaty rekreacyjnej?
– W tej chwili obiekt zaczyna
się już powoli rozkręcać. Wiata
często jest wykorzystywana

przez szkoły i sekcje sportowe,
a także osoby prywatne wynajmujące ją na rodzinne imprezy
czy dla dzieci. Trzeba pamiętać,
że sport to nie tylko zawody,
a żeby przyciągnąć dzieci to

trzeba im zorganizować jakieś
dodatkowe atrakcje. Dodatkowo posiadamy też grill gazowy,
który można wykorzystać komercyjnie i wynająć.
– Dziękujemy za rozmowę.

Jaroszów – nieruchomość do rozbiórki
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość stanowiąca działkę nr 196/2, AM-2,
Obr. Jaroszów o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,0200 ha zabudowana
budynkiem mieszkalnym oraz
budynkiem gospodarczym położona w Jaroszów 94.
Ze względu na zły stan techniczny obu budynków przeznaczone są one do rozbiórki.
Dla
nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00019588/7.
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 w części
symbolem 10 RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w części
granica historycznego układu ruralistycznego, w części
granica obszaru obserwacji
archeologicznej dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska.
Cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00 zł
Wadium – 1.500,00 zł
Postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę

do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu
28.10.2021 r. o godz. 1140
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
25.10.2021 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 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.
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Strzegomianie pamiętali o ważnej dacie. Najpierw złożyli kwiaty przy Pomniku Bezimiennej Matki Sybiraczki, a dwa dni później spotkali się w SCK

„Światowy Dzień Sybiraka”
17 września 1939 r. to jedna z najbardziej tragicznych dat w historii naszego kraju. W tym dniu Związek Radziecki napadł na Polskę, w konsekwencji czego rozpoczęły się masowe deportacje Polaków na wschód. W tym roku obchodziliśmy już 82. rocznicę tych
smutnych wydarzeń. Coroczne obchody Światowego Dnia Sybiraka w Strzegomiu rozpoczęły się w piątek przy Pomniku Bezimiennej Matki Sybiraczki na Skwerze Sybiraków.

Zakazane książki

W gronie uczestników byli
oczywiście Sybiracy na czele
z prezesem strzegomskiego koła
i Honorowym Obywatelem
Strzegomia – Jerzym Orabczukiem, ich przyjaciele, dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu oraz przedstawiciele klasy
mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu. Strzegomski samorząd reprezentował
przewodniczący Rady Miejskiej
– Tomasz Marczak, jednocześnie
dyrektor LO w Strzegomiu.
Dwa dni później w Strzegomskim Centrum Kultury odbyła
się druga część obchodów. Nie
zabrakło występów artystycznych
w wykonaniu uczniów PSP nr 4
w Strzegomiu, podziękowań
i gratulacji dla wszystkich, którzy
wspierają działalność strzegomskich Sybiraków.

Gości przywitał zastępca burmistrza Strzegomia – Wiesław Witkowski

Podziwiali „Granitowe serce Polski”

Strzegom znalazł się na
trasie study tour dla członków Lokalnej Organizacji
Turystycznej Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Grupa zwiedziła m.in. strzegomską
Bazylikę Mniejszą, odnowioną basteję i mury miejOd 19 do 25 września trwał skie, park z Wieżą Dzio„Tydzień Zakazanych Książek”. bową i Centrum AktywnoTo coroczne wydarzenie przy- ści Społecznej „Karmel”,
pomina o wolności czytania.
w tym Izbę Tradycji.
„Tydzień Zakazanych Książek” (Banned Books Week)
Duże wrażenie wywarły
wywodzi się ze Stanów Zjed- również granitowe rzeźby,
noczonych i jest ściśle związany które powstały w trakcie
z Pierwszą Poprawką do ame- ostatniego biennale. Gości
rykańskiej Konstytucji, która przywitał zastępca burmigwarantuje wolność wypowie- strza Strzegomia – Wiesław
dzi i wolność wyznania.
Witkowski. Przyjezdni
Warto nawiązać do słów otrzymali drobne upominki
Margaret Ball: „Kiedy patrzymy promocyjne.
na stulecia cenzury i widzimy
W ramach study tour
tę zdumiewającą różnorodność członkowie Lokalnej Orksiążek i autorów, których dzie- ganizacji Tur yst ycznej
ła padały ofiarą prześladowań, Aglomeracji Wałbrzyskiej
trudno się oprzeć zdumieniu, zwiedzili ponadto: Jaworzyjak absurdalnie nieskutecz- nę Śl., Świdnicę, Szczawnona i niepotrzebna okazuje się Zdrój, Wałbrzych, Głuszycenzura w dłuższej perspekty- cę, Nową Rudę, Zagórze Śl.,
wie czasu”. – Pamiętajmy, że Mieroszów i Jedlinkę.
red
autorzy, których dzieła podlegały cenzurze, byli obrażani,
atakowani fizycznie, odrzucani Zadanie jest realizowane
przez rodzinę i własną społeczność. Zależy nam, aby „Tydzień w ramach projektu: .„Amturystyczni
Zakazanych Książek” był nie basadorzy
tylko akcją czytelniczą, która w Aglomeracji Wałbrzyskiej”
ma uświadamiać i przypomi– dofinansowanie zadania
nać, ale żeby był sposobnością
do zapoznania się z ciekawymi publicznego ze środków Mikazusami z historii literatury – nisterstwa Rozwoju, Pracy
podkreślają pracownicy naszej i Technologii.
biblioteki.

Złote gody związku niewidomych
Koło Polskiego Związku
Niewidomych w Strzegomiu
obchodziło 23 września br.
50-lecie swojego powstania.
W uroczystości wzięli udział
członkowie koła oraz zaproszeni goście.
Były okolicznościowe przemówienia, życzenia z okazji
przypadającego na 15 października Międzynarodowego
Dnia Białej Laski, medale dla
zasłużonych, symboliczne
upominki, podziękowania za
współpracę i poczęstunek.
W gronie z aprosz onych
o s ó b b y l i m . i n . Bar bara

Lindenau-Br yja – prez es
PZN okręgu dolnośląskiego
oraz Marian Kusaj – prezes PZN koła w Świdnicy.
Urząd Miejski w Strzegomiu
repre z entowała W ioletta
Urban-Smagłowska, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu
i Promocji.
Prezes koła Józef Franczak podziękował władzom
samorządowym Strzegomia
za współpracę oraz wsparcie
i zaprosił chętne osoby do
przyłączenia się do strzegomskiego koła Polskiego
Związku Niewidomych.

Barbara Lindenau–Bryja wręczyła medale dla zasłużonych Polskiego Związku Niewidomych. Prezes Józef
Franczak otrzymał srebrny medal, natomiast Mirosława Malec, sekretarz strzegomskiego koła, złoty.
Gratulujemy!
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Nowoczesny obiekt zastąpi mocno zużyte, asfaltowe boisko. Nowe podłoże jest z trawy syntetycznej z podbudową betonową

Boisko LO jak malowane
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy strzegomskim Liceum
Dodatkowo na skarpie obok
Ogólnokształcącym dobiega końca. Na wyremontowanej prze- boiska została posiana trastrzeni będą wydzielone boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa wa oraz zamontowano ławki.
i piłki ręcznej oraz będą dostępne urządzenia techniczne.
Oprócz tego droga wjazdowa
ze żwirowej nawierzchni zostanie zastąpiona granitową
kostką. Warto wspomnieć, że
obiekt będzie też dostępny dla
wszystkich mieszkańców w godzinach pracy szkoły.
Remont został sfinalizowany dzięki dotacji z powiatu świdnickiego w kwocie
ok. 586 tys. zł.
red

Jak co roku nagrody starosty dla strzegomskich uczniów szkół średnich wręczane są we wrześniu. Wyróżnionym gratulujemy!

Nagroda starosty dla Damiana Bienia
Dwa tygodnie temu informowaliśmy o licealistach, którzy otrzymali nagrodę starosty świdnickiego za wyjątkowe
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. W Zespole
Szkół wyróżniony został natomiast Damian Bień, uczeń
III klasy technikum informatycznego, który w roku szkolnym 2020/2021 został finalistą XII edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji.

Nagrodę za najlepszy wynik maturalny otrzymała absolwentka technikum handlowego Izabela Studnicka.

Świętowali Dzień
Kropki z Ozobotami
W ramach Akademii Przedszkolaka – 15 września br. –
dzieci z jaroszowskiego przedszkola wzięły udział w niezwykłych zajęciach edukacyjnych.
Podstawy robotyki, programowania, kodowania
już w przedszkolu pozwolą ukształtować się dziecku
oraz nabyć nowe, przydatne
informacje i kompetencje.
Tworzenie innowacyjnych
rozwiązań, nowocz esnych
urządzeń, robotów, zagadnienia sztucznej inteligencji – te
wszystkie kwestie fascynują
niejednego chłopca i niejedną

dziewczynkę w wieku przedszkolnym. Jednak nic nie przychodzi samo.
Nauka poprzez zabawę –
chodzi w końcu o to, żeby
zachęcić dzieci do rozwijania
swoich zainteresowań i nabywania nowych umiejętności.
Jeżeli dziecko ma frajdę z danej aktywności, o wiele łatwiej
przyswoić mu wszystkie informacje. To jednak nie wszystko.
Nauka poprzez zabawę może
stymulować dziecko do odkrywania nowych zainteresowań
i pasji. O to właśnie w takich
zajęciach chodzi!

„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – mawiał papież Jan Paweł II

„Pomagamy, bo warto!”
Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Stanowicach zorganizował zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka w Jaworze.
– Wiemy, że dla mieszkańców
Domu Dziecka, oprócz troski
i ciepła, potrzebna jest także
pomoc rzeczowa. Zebraliśmy
artykuły plastyczne, piłki, słodycze i inne produkty spożywcze. Nagrodą dla nas są słowa

dyrektor placówki: „Piękne te
prezenty od Was! Naprawdę
bardzo trafione w nasze potrzeby. Dzieci są szczęśliwe!”.
Czegóż chcieć więcej! – informuje Piotr Szmidt, opiekun
Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy ofiarowali swoje produkty i tym samym sprawili dzieciom
trochę radości.
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Formuła spotkań została zainicjowana w lipcu 2004 r. i od tamtego czasu niezmiennie każdego roku odbywają się one we wrześniu

Tradycji stało się zadość
Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła w zorganizowaniu
tegorocznej edycji „Spotkania Religijno-Patriotycznego w Rusku”. Już po raz 18. zebrano się, by upamiętnić wszystkich poległych, a także żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy
w tej miejscowości.
Wśród uczestników byli m.in.:
Tadeusz Kazimierz Mróz –
były więzień OPW w Rusku,
Stanisław Szatkowski – prezes
Związku Solidarności Polskich
Kombatantów we Wrocławiu,
Wiesław Witkowski – zastępca burmistrza Strzegomia,
Krystyna Lewicka – radna
RM w Strzegomiu z Jaroszowa,
Beata Jankiewicz – dyrektor

PSP w Jaroszowie oraz ks.
Mateusz Zając. Obecni byli
również przedstawiciele Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom. Spotkanie tradycyjnie
poprowadził Tomasz Dziurla,
nauczyciel PSP w Jaroszowie.
Były obóz pracy więźniów
politycznych funkcjonował
w Rusku w latach 1948–1958.
red

Ciekawą formą były eko-kręgle, dzięki którym uczono dzieci recyklingu

ENERIS promuje ekologię
W ostatnich tygodniach w gminie Strzegom miały miejsce
dwie aktywno-edukacyjne soboty z ENERIS, czyli Ekologicznym Centrum Utylizacji. Dzięki zaproszeniom od Strzegomskiego Centrum Kultury i OSP Jaroszów, firma ENERIS
wzięła udział w dwóch lokalnych wydarzeniach: Turnieju Wsi
Rogoźnica-Kostrza oraz 75-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie.
Był to świetny sposób na wykorzystanie wiedzy ekologicznej do edukacji mieszkańców,
a dokładniej – aktywnej edukacji
na świeżym powietrzu. Były

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

koncerty lokalnych zespołów, gry,
zabawy, loterie fantowe, strzelnica
oraz ciekawe i imponujące pokazy strażackie, takie jak gaszenie
pożaru czy pokaz cięcia auta.

W trakcie wydarzeń pracownicy ENERIS, wyposażeni
w specjalną bramkę edukacyjną,
uczyli dzieci, jak poprawnie segregować odpady. Dzieci chętnie brały udział w zabawach
i konkursach, a tych bardziej
nieśmiałych dzielnie wspierali
i mobilizowali rodzice.
Ciekawą formą były ekokręgle, dzięki którym pokazano
w jaki sposób można poddać
odpady domowemu recyklingowi. Przeprowadzono też konkurs wiedzy. Najwięcej radości
przyniosła jednak zabawa pt.
„Akcja-segregacja”, w której po
wylosowaniu kolorowego worka, dzieci musiały wyzbierać do
niego wszystkie śmieci z danej
frakcji, a na koniec umieścić je
w odpowiednim pojemniku.
W nagrodę za udział wszyscy
uczestnicy eko-zabaw otrzymali
drobne nagrody i upominki.
red

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Zawody o Puchar Prezesa Koła PZW Strzegom były ostatnimi zawodami zaliczanymi do Grand Prix Ziemi Strzegomskiej

Piotr Mazur najlepszym wędkarzem
W Rusku 12 września br. rozegrano Zawody Spławikowe
o Puchar Prezesa Koła PZW Strzegom – ostatnie zaliczane
do Grand Prix Ziemi Strzegomskiej. Zwycięzcą całego cyklu
okazał się Piotr Mazur, który wyprzedził Krystiana Dąbrowskiego i Adama Dryję.
W zawodach spławikowych
uczestniczyło 23 zawodników.
Po odprawie i losowaniu wędkarze udali się na swoje stanowiska.
Zawody trwały cztery godziny.
Jak informuje Tadeusz Chmieliński, prezes strzegomskiego
koła wędkarskiego, ryby żerowały różnie, ale wyniki były na ogół
dobre. Rywalizację wygrał Krystian Dąbrowski, który zdobył
2915 pkt. Drugie miejsce zajął
Adam Dryja (2865 pkt), a trzecie – Ryszard Zieliński (2435
pkt). Największą rybę – leszcza
o dł. 30 cm – złowił Ryszard
Zieliński. Zwycięzcom zostały
wręczone puchary, dyplomy oraz
nagrody. Ich fundatorem było
Koło PZW Strzegom.
Zawody o Puchar Prezesa
Koła PZW Strzegom były ostatnimi zawodami zaliczanymi do
Grand Prix Ziemi Strzegomskiej. Do klasyfikacji końcowej
wliczane były cztery najlepsze
wyniki z pięciu zawodów: Dnia
Wędkarza, Mistrzostw Koła

w Spławiku, Zawodów o Puchar
Burmistrza Strzegomia, Zawodów o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu
i Zawodów o Puchar Prezesa
Koła.
Klasyfikacja końcowa Grand
Prix Ziemi Strzegomskiej 2021:
I miejsce:
Piotr Mazur – 9 pkt
II miejsce:
Krystian Dąbrowski – 19
III miejsce:
Adam Dryja – 22
IV miejsce:
Andrzej Bobowski – 23
V miejsce:
Zbigniew Dorodny – 30
VI miejsce:
Jarosław Gzyl – 32
Najlepsz y m wędkar z om
w gminie Strzegom zostały
wręczone puchary, dyplomy
oraz nagrody. Ich fundatorem
był burmistrz Strzegomia. Na
zakończenie był poczęstunek
gorącą kiełbaską.

Nasi judocy kolejny raz udowodnili niezwykłą siłę oraz świetną formę połączoną z ciężko wypracowaną techniką walki

Dobre starty judoczek AKS-u
W dniach 11–12 września br. w Wolbromiu odbyły się 13. Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski Juniorek i Juniorów
Młodszych oraz Młodziczek i Młodzików w Judo. W turnieju wystartowało około 200 zawodników z 34 klubów z Polski
i 4 klubów spoza granic naszego kraju m.in. z Węgier, Słowacji, Rumunii i Czech.
Sekcję judo AKS-u Strzegom
w grupie juniorek młodszych
reprezentował y : Zuzanna
Oleksiuk oraz Nikola Kamińska. Zuzia zajęła miejsce I w kategorii do 52 kg,

natomiast Nikola w kategorii
+78 kg zajęła miejsce II.
W kategorii młodziczek wystartowały dwie zawodniczki:
Julia Herbut i Klaudia Borowiec. Julia w kategorii do 44

kg zajęła miejsce III, a Klaudia
w tej samej kategorii wagowej
wywalczyła miejsce V.
Dziewczyny pokazały na macie prawdziwego ducha walki
i stoczyły naprawdę bardzo
dobre pojedynki. Serdeczne
gratulacje dla trenera Józefa
Smotera oraz zawodniczek.
Wyjazd na zawody mógł
odbyć się dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy
Strzegom.

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – wschód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.))

AKTUALNA TABELA:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lechia Dzierżoniów
Polonia-Stal Świdnica
Barycz Sułów
Polonia Trzebnica
MKP Wołów
Piast Nowa Ruda
Słowianin Wolibórz
Sokół Marcinkowice
Orzeł Ząbkowice Śląskie
Bielawianka Bielawa
Piast Żerniki (Wrocław)
Moto Jelcz Oława
WKS Wierzbice
Pogoń Oleśnica
AKS Granit Strzegom S. A.
GKS Mirków/ Długołęka

(Huragan Olszany, Sokół Kostrza, Unia Jaroszów)

Kolejne mecze w sezonie:
AKS II – Czarni Wałbrzych 1:6,
AKS II – Iskra Witków Śląski 2:6
Herbapol – KS Walim 3:0 (walkower)
Górnik Boguszów-Gorce – Herbapol 2:2
AKTUALNA TABELA:

Kolejne mecze w sezonie:
MKP Wołów – AKS 0:0
AKS – Polonia Trzebnica 1:3

Poz. Klub

Klasa B – grupa Wałbrzych I

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Mecze

Punkty

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18
16
13
12
11
10
10
9
7
7
6
6
4
4
2
1

Poz. Klub

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zdrój Jedlina Zdrój
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
Iskra Witków Śląski
Herbapol Stanowice
MKS II Szczawno Zdrój
Włókniarz Głuszyca
Czarni Wałbrzych
KS Walim
Górnik Boguszów-Gorce
Zieloni Mokrzeszów
Błękitni Owiesno
Zagłębie Wałbrzych
Zieloni Mrowiny
AKS II Strzegom
Sudety Dziećmorowice
Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice)

Kolejne mecze w sezonie:
Huragan – Victoria II Świebodzice 3:3, Huragan – Nysa
Kłaczyna 1:8, Unia Jaroszów – Sokół 2:3, Sokół – Podgórze
Wałbrzych 3:5, Unia – Sokół Kostrza 2:3,
Granit II Roztoka – Unia 4:1
AKTUALNA TABELA:
Mecze

Punkty

6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

16
16
15
13
12
10
9
9
7
7
6
4
4
3
3
3

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Podgórze Wałbrzych

4

12

2. KP MCK Mieroszów

4

12

3. Nysa Kłaczyna

4

9

4. Granit II Roztoka

4

9

5. Szczyt Boguszów-Gorce

4

6

6. Orzeł Witoszów

4

6

7. Płomień Dobromierz

4

4

8. Sokół Kostrza

4

4

9. Unia Jaroszów

4

3

10. Huragan Olszany

4

2

11. Victoria II Świebodzice

4

1

12. Zieloni II Mokrzeszów

4

1

11

ogłoszenia
Międzyrzecze – działka rolna
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art.
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1990 z późn. zm.) oraz §
3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza
przetarg ustny ograniczony na
sprzedaż nieruchomości rolnej
stanowiącej mienie komunalne
Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest
nieruchomość niezabudowana
oznaczona jako działka nr 107,
AM – 1, Obr. Międzyrzecze położona w Międzyrzeczu, gmina
Strzegom powierzchnia wg rejestru ewidencji gruntów wynosi 0,4965 ha
klasa gruntu N – 0,4965 ha
Dla
nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze, uchwalonego Uchwałą nr 81/04 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
18.10.2004 r. przedmiotowa
nieruchomość oznaczona jest
symbolem RP – uprawy rolne.
Obszar zagrożony powodzią.
1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:Wybór formy przetargu jako przetargu
ustnego ograniczonego jest
konsekwencją zmiany przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw w tym ustawy z dnia 11

kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1655 z późn. zm.). Warunki
przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust.
1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1655 z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się
na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu)
zobowiązują się do załączenia
do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres
co najmniej 5 lat gospodarstwa
rolnego położonego na terenie
gminy Strzegom – dowodem
jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo,
poświadczone przez burmistrza
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez
okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że
jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300
ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent
jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej –
należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących
przedmiot
współwłasności),

użytkownikiem
wieczystym,
dzierżawcą lub samoistnym
posiadaczem.
Oświadczenie powinno być poświadczone przez Burmistrza lub osobę
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające
kwalifikacje rolnicze oferenta
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt
2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655
z późn. zm.) w związku z treścią
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U.
z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.)
w sprawie kwalifikacji rolniczych
posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego
tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Urząd
Miejski w Strzegomiu w związku z przetargiem na sprzedaż
nieruchomości – ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu
uczestnictwa w przetargu wraz
z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie
2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 28.10.2021 r.
– dz. nr 107, AM– 1, Obr.

Międzyrzecze” należy złożyć
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w terminie do dnia
21.10.2021 r. do godz. 14.00
w Wydziale Obsługi Interesantów pokój nr 15, parter; Rynek
38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie
przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa
w przetargu.
4. Lista osób zakwalifikowanych
do uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt 3 wraz z pozostałymi
oświadczeniami i dokumentami,
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych
zostanie wywieszona w dniu
22.10.2021 r. w siedzibie tut.
urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogłoszeń
mieszczącej się na parterze
budynku.
5. Cena wywoławcza
nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi
23.200,00 zł
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9
ustawy o podatku od towarów
i usług transakcja zwolniona jest
z podatku VAT (Dz. U. z 2021 r.
poz. 685 z późn. zm.).
6. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości
2.320,00 zł.
2) Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia
25.10.2021 r. na konto GMINA STRZEGOM – Santander
Bank Polska S.A. O/Strzegom,
nr rachunku 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 . Na dowodzie

wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. nr 107, AM-1, Obr.
Międzyrzecze”.
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom.
4) Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego.
Do momentu podpisania aktu
notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
5) Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia
odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
6) Wadium przepada na rzecz
Gminy Strzegom w razie uchylenia się uczestnika przetargu,
który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu
28.10.2021 r. o godz. 1210
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala konferencyjna, nr 29 – I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien
przed otwarciem przetargu
przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie
nie może wynosić mniej niż
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych

dziesiątek złotych. O wysokości
postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie
z osobą, która wygra przetarg.
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 2014 r. poz.
1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) 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.
2) O terminie zawarcia umowy
notarialnej przyszły nabywca
nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu
(pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie GMINA STRZEGOM – Santander Bank Polski
S.A. O/Strzegom, nr rachunku
81 1090 2343 0000 0005 9800
0229, nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości przed
jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić
będzie podstawę do zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34
– II piętro lub telefonicznie pod
nr 74 8560 543.
Ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie
internetowej
www.bip.strzegom.pl,

Jaroszów – działki pod garaż
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana
nr 138/25, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie,
gmina Strzegom o powierzchni
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 4.400,00 zł
Wadium – 440,00 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
28.10.2021 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana
nr 138/26, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie,
gmina Strzegom o powierzchni
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 4.400,00 zł
Wadium – 445,00 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
28.10.2021 r. o godz. 1020
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana
nr 138/27, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie,
gmina Strzegom o powierzchni
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 4.400,00 zł
Wadium – 450,00 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
28.10.2021 r. o godz. 1040
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana
nr 138/28, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie,
gmina Strzegom o powierzchni
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 4.400,00 zł

Wadium – 455,00 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
28.10.2021 r. o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.
5. Działka niezabudowana
nr 138/29, AM – 2, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie,
gmina Strzegom o powierzchni
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 4.400,00 zł
Wadium – 460,00 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
28.10.2021 r. o godz. 1120
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
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. powyższe nieruchomości
oznaczone są symbolem 6 MW
– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w części stanowisko archeologiczne.
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 25.10.2021 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy

przedłożyć Komisji Przetargowej dokumenty winny być okazaw dniu przetargu.
ne Komisji Przetargowej bezWadium wpłacone przez uczest- pośrednio przed rozpoczęciem
nika, który wygra przetarg zalicza przetargu.
sie na poczet ceny nabycia nie- Umowa notarialna może być zaruchomości, a wadium wpłaco- warta wyłącznie z podmiotem,
ne przez pozostałe osoby zwra- który przetarg wygra.
ca sie po zakończeniu przetar- Przetarg zostanie przeprowagu, jednak nie później niż przed dzony zgodnie z przepisami
upływem 3 dni od dnia odwoła- Rozporządzenia Rady Ministrów
nia lub zamknięcia przetargu.
z dnia 14 września 2004 roku
Cena nieruchomości sprzeda- w sprawie trybu przeprowadzawanej w drodze przetargu pod- nia przetargów oraz rokowań
lega zapłacie najpóźniej do dnia na zbycie nieruchomości (Dz.
zawarcia umowy w formie aktu U. Nr 207, poz. 2108).
notarialnego. W razie uchylania Dodatkowe informacje związasię uczestnika, który wygrał przene z przetargiem można uzytarg, od zawarcia umowy w forskać w Wydziale Gospodarmie aktu notarialnego, wpłacone
ki Nieruchomościami i Zagowadium ulega przepadkowi.
spodarowania Przestrzennego
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać do- Urzędu Miejskiego w Strzegokument potwierdzający tożsa- miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p.
mość. W przypadku osób praw- lub telefonicznie pod nr 74 8560nych wymagany jest aktualny 543, ponadto informacja o przewypis z właściwego dla siedziby targu umieszczona jest na strooferenta rejestru lub inny doku- nie internetowej Miasta i Gminy
ment urzędowy określający sta- Strzegom– www.strzegom.pl.
tus prawny oferenta, sposób re- bip-przetargi.
prezentacji, a także imiona i na- Zastrzega się prawo odwołazwiska osób uprawnionych nia przetargu z uzasadnionej
do reprezentacji. W przypad- przyczyny, przy czym informaku ustanowienia pełnomocnika cja o takiej decyzji podana zoprzez osobę fizyczną, wymaga- stanie w sposób i w formie jaką
ne jest notarialnie potwierdzo- zastosowano do ogłoszenia
ne pełnomocnictwo. Powyższe o przetargu.
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Wielkie sprzątanie w Gminie Strzegom

1 października 2021

Akcję wspomagał Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu oraz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Mali strażnicy ziemi posprzątali swój świat
28. edycja akcji „Sprzątanie świata” już za nami. Tegoroczna odsłona odbyła się 17. września pod
hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Do pomocy w sprzątaniu okolicznych terenów przyłączyły się
placówki oświatowe wraz z uczniami z całej gminy.
Przed wyruszeniem w teren,
dzieci i młodzież zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa podczas zbiórki śmieci.
Uczniowie, pod opieką nauczycieli, wyposażeni w ochronne
rękawiczki i worki na śmieci,
sprzątali tereny szkół, okoliczne
place zabaw, boiska czy drogi

dojazdowe do tych terenów.
Dodatkowo zdobyli wiedzę
dotyczącą dbania o środowisko.
Dowiedzieli się do czego może
doprowadzić zaśmiecanie natury oraz jak należy poprawnie
segregować odpady.
Jak co roku, akcję wspomagał Wydział Gospodarki

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu oraz Zakład
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Strzegomiu.
red

Inicjatorką tej akcji w Polsce jest Mira Stanisławska-Meysztowicz – założycielka Fundacji Nasza Ziemia, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja
odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny
wpływ na środowisko.

PSP w Goczałkowie

PSP nr 4 w Strzegomiu

PSP w Jaroszowie

PSP w Kostrzy

PSP w Stanowicach

PSP w Olszanach

PSP nr 3 w Strzegomiu

