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W trakcie wizyty omówiono m.in. zasady programu wymiany pieców

O ważnych sprawach w Strzegomiu

W SKRÓCIE: W SKRÓCIE: W SKRÓCIE:

Włamanie na stację wody

Nowości czytelnicze dla dzieci

Stwórz Muzeum Granitu

Na długie jesienne wieczory dział dziecięco–młodzieżowy Biblio-
teki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom zaprasza najmłodszych 
czytelników na nowości książkowe. Można znaleźć tu m.in.: dalsze 
przygody niesfornego kota Cukierka, perypetie żółwia Franklina 
czy opowieści grzecznego psa. Miłośnicy literatury z całą pewnością 
znajdą coś dla siebie.

W  Strzegomiu 11 października br. ogłoszono start pilotażowego programu „Czyste Powie-
trze” dla budynków wielorodzinnych na Dolnym Śląsku oraz oficjalnie zaprezentowano 
nowy wóz strażacki.
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W nocy z  27 na 28 września br. miało miejsce włamanie na 
Stację Uzdatniania Wody w  Żelazowie, z  której zasilane są 
miejscowości: Godzieszówek, Żelazów, Żółkiewka, Kostrza, 
Rogoźnica, Goczałków i Goczałków Górny. Po upływie kilku 
dni i przeprowadzeniu badania bakteriologicznego i fizykoche-
micznego, woda była już zdatna do spożycia. 

Jeśli masz eksponaty, materiały, narzędzia lub zdjęcia dot. historii 
kamieniarstwa, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem LGD „Szla-
kiem Granitu” z siedzibą w Udaninie (nr telefonu: 661 238 869, 
e-mail: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl). Bądź współtwórcą 
planowanego Muzeum Granitu. 

W NuMERzE:

„Odnów 
i wygraj”
Dużymi krokami zbliża się 
termin zgłaszania swoich 
kandydatur do jedenastej 
edycji konkursu „Odnów 
i  wygraj” za osiągnięcia 
w  dziedzinie upowszech-
niania i ochrony kultury ma-
terialnej gminy Strzegom.
 str. 2

Budynki  
pną się w górę 
Przy ul . Konopnickie j 
w Strzegomiu trwa budowa 
zespołu budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych wraz 
z infrastrukturą towarzyszą-
cą. Prace budowlane są już 
widoczne ponad poziomem 
terenu.
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Biblioteka  
bez barier 
Zapraszamy do lektury wy-
wiadu z  Reginą Puczką 
– dyrektor BPMiG w Strze-
gomiu, która informuje 
o  działalności biblioteki, 
nowościach, programach, 
usprawnieniach dla niepeł-
nosprawnych oraz planach 
na przyszłość. 
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Podczas inauguracji nowego roku akademickiego na AWF 
w  Katowicach (8.10) Honorowy Obywatel Strzegomia 
prof. dr hab. Jan Chmura otrzymał zaszczytny tytuł doktora 
honoris causa. To najwyższe akademickie wyróżnienie, które 
jest nadawane przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym 
dla nauki i kultury.

Za nami 4. ARYZTA Półmaraton Strzegom, który odbył 
się w  sobotę 9 października w  „Granitowym Sercu Polski”. 
Pogoda w tym dniu dopisała, organizatorzy nie zawiedli, więc 
wydarzenie można śmiało udać za bardzo udane. Polecamy 
fotoreportaż z tej imprezy.

10 października br. doszło do odsłonięcia i  poświęcenia 
pamiątkowej tablicy informującej o  nadaniu ulicy nazwy 
Księdza Kanonika Marka Żmudy. W intencji Honorowego 
Obywatela Strzegomia mszę św. odprawił ks. bp Ignacy Dec, 
biskup senior. 

Strzegomianin wyróżniony  str. 2

Święto biegowe w Strzegomiu  str. 12

Docenili ks. Marka Żmudę  str. 4

Na realizację pilotażowego programu na Dolnym Śląsku zabezpieczono kwotę 20 mln zł, przeznaczoną dla wła-
ścicieli budynków zawierających od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Ponadto właściciele, którzy ze 100% frekwencją 
zgodzą się złożyć wniosek do programu mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie nawet do 400 tys. zł. Szansę 
na wyższe dotacje mają także mieszkańcy gmin zlokalizowanych na terenach graniczących z Republiką Czeską.

Ruszył właśnie pilotaż no-
wego programu wsparcia dla 
budynków wielorodzinnych 
na Dolnym Śląsku. Wspólnoty 
i  mieszkańcy indywidualni 
mogą ubiegać się o  dofinan-
sowanie do wymiany nieefek-
tywnych źródeł ciepła oraz na 
termomodernizację. Łącznie 
w  ramach 20-milionowego 
budżetu zaplanowano wymianę 
720 kopciuchów. O szczegółach 
programu poinformowali na 
konferencji prasowej w  Urzę-
dzie Miejskim w  Strzegomiu 
Ireneusz Zyska –  wiceminister 
klimatu i środowiska, Jarosław 
Obremski – wojewoda dol-
nośląski, prof. Maciej Cho-
rowski – prezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Łukasz 
Kasztelowicz – prezes zarzą-
du Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, wiceprezes Bartłomiej 
Wiązowski oraz burmistrz 

Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
– Program pilotażowy posłuży 
nam   w  przyszłym roku do 
uruchomienia programu ogól-
nopolskiego. Sparametryzujemy 
warunki, przetestujemy też, jak 
go odbierają zarządcy wspólnot  
i  współwłaściciele. Wierzę, że 
spotka się on z dużym zaintere-
sowaniem – mówi wiceminister 
Ireneusz Zyska. Jak poinfor-
mował, środki są zdeponowane 
na kontach WFOŚiGW we 
Wrocławiu i  każdy, kto zło-
ży wniosek, po pozytywnym 
rozpatrzeniu oraz spełnieniu 
wszystkich warunków, może 
liczyć na dofinansowanie. 

Konferencja była również 
znakomitą okazją do prezentacji 
nowego wozu strażackiego, na 
którego zakup OSP w Strze-
gomiu otrzymała z zewnątrz 
dotację w wysokości 582 tys. zł. 
Gmina dofinansowała kwotę 
249 480 zł. Koszt zakupu po-
jazdu wyniósł 831 480 zł. Jest to 
nowoczesny pojazd wyposażony 

w siedem skrytek, kryjących au-
topompę i sprzęt oraz zbiornik 
na wodę i  środek pianotwór-
czy. Wśród elementów układu 
wodnego znajdują się: działko 
wodno-pianowe, tzw. szybkie 
natarcie z  60 m wężem oraz 
zraszacze. Ponadto wóz wyposa-
żono w nowoczesne oświetlenie 
z  masztem pneumatycznym 
oraz wyciągarkę elektryczną. – 
Jestem przekonany, że będzie 
jak najlepiej służył naszym 
strażakom w  ich codziennej, 
bardzo trudnej pracy – podkre-
śla burmistrz Zbigniew Suchyta.

Fot. AW
F Katow

ice

Przypomnijmy, że na parterze 
strzegomskiego magistratu 
działa specjalny punkt konsul-
tacyjno-informacyjny dla be-
neficjentów programu „Czyste 
Powietrze”, w  którym miesz-
kańcy uzyskają kompleksowe 
informacje i fachowe wsparcie. 
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W  gronie zaproszonych 
gości nie mogło zabraknąć 
władz Strzegomia w  oso-
bach burmistrza Zbigniewa 
Suchyty i przewodniczącego 
Rady Miejskie j  Tomasz a 
Marczaka. W  Katowicach 
obecni byli również strzego-
mianie blisko współpracujący 
z profesorem. 

–  Z   ogromną  r adośc i ą 
i  dumą przybyliśmy do Ka-
towic, by osobiście pogratu-
lować wspaniałego osiągnię-
cia naszemu mieszkańcowi. 
Przyznanie tej najwyższej 
godności akademickiej jest 
potwierdzeniem autorytetu, 

jakim cieszy się prof. Jan 
Chmura  wś ród  po l sk i ch 
ośrodków naukowych. Po-
zostając pod wrażeniem jego 
ogromnego dorobku, a także 
zaangażowania w działalność 
dydaktyczną i popularyzator-
ską, dziękujemy za owocną 
współpracę ze strzegomskim 
samorządem i  lokalnymi or-
ganizacjami. Wierzymy, że to 
ogromne wyróżnienie będzie 
motorem do dalszych działań, 
które zaowocują wieloma cen-
nymi inicjatywami – zaznacza 
burmistrz Strzegomia. 

Dodajmy, że na zakoń-
czenie uroczystości bohater 

dnia wygłosił wykład inau-
guracy jny pt . „Przełamy-
wanie  bar ier y  zmęczenia 

w  mózgu podczas wysiłku 
fizycznego”.

tW
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z D j ę C I E  N u M E R u

Multimedialne show o Lemie

Sejm RP ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema. Z tej wyjątkowej okazji w Strze-
gomskim Centrum Kultury 30 września br. odbył się wspaniały spektakl światła i obrazu –  
widowisko multimedialne pt. „3836 LEM” z autorskimi kompozycjami instrumentalnymi 
autorstwa Dariusza Miziarskiego.

Do 6 grudnia zarówno 
wspólnoty mieszkaniowe, jak 

i właściciele budynków powin-
ni złożyć stosowne wnioski wraz 

z  dokumentacją fotograficzną 
potwierdzającą dokonanie re-
montu elewacji. Rozstrzygnię-
cie nastąpi w lutym 2022 r.

W dotychczasowych dziesię-
ciu edycjach odnowiono w sumie 
171 budynków (126 budynków 

wielorodzinnych, 45 budyn-
ków jednorodzinnych i innych). 
W sumie gmina Strzegom prze-
znaczyła ze swojego budżetu 
kwotę ok. 2,5 mln zł na nagrody 
w tym konkursie.

red

zgłoś się, odnów i wygraj
Na nagrody w konkursie gmina Strzegom przeznaczyła ze swojego budżetu kwotę ok. 2,5 mln zł

Dużymi krokami zbliża się termin zgłaszania swoich kandyda-
tur do jedenastej edycji konkursu „Odnów i wygraj” za osiąg-
nięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury mate-
rialnej gminy Strzegom. 

Zwycięzca ostatniej edycji w kategorii wspólnot 
mieszkaniowych – Wspólnota ul. Świdnicka 31 
w Strzegomiu

Przyznanie tej najwyższej godności akademickiej jest potwierdzeniem autorytetu, jakim cieszy się prof. jan Chmura wśród polskich ośrodków naukowych

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w  Katowicach 
(8.10) Honorowy Obywatel Strzegomia prof. dr hab. Jan Chmura 
otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa. To najwyższe 
akademickie wyróżnienie, które jest nadawane przez uczelnie oso-
bom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.

Strzegomianin z tytułem doktora honoris causa

Za dwa tygodnie zapraszamy do lektury wywiadu 
z prof. Janem Chmurą.

Fot. AW
F Katow

ice

Fot. AW
F Katow

ice
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Radni podjęli uchwałę zwięk-
szającą pomoc rzeczową udzie-
loną przez gminę Strzegom 
województwu dolnośląskie-
mu w  zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej 
dla zadania pn.: ,,Granito-
wa obwodnica – wyprowa-
dzenie transportu górnicze-
go z  miejscowości na terenie 
Gminy Strzegom, Dobromierz 
i Mściwojów”. Pierwotny koszt 

wsparcia wynosił 1,5 mln zł, 
teraz 1,669 mln zł. Różnica 
wynosząca 169 tys. zł to koszty 
związane z  przygotowaniem 
postępowania przetargowego 
oraz ze zleceniem specjali-
stycznego doradztwa i obsługi 
w sprawach związanych z opra-
cowywaniem dokumentacji 
projektowej przez gminę. Co 
bardzo istotne, opracowanie 
dokumentacji projektowej 

stanowi podstawę realizacji 
robót budowlanych.

Wśród wielu zmian w  te-
gorocznym budżecie warto 
zwrócić uwagę na przeznacze-
nie kwoty 662 tys. zł na zakup 
małego (niskopodłogowego) 
autobusu na potrzeby komuni-
kacji publicznej. Zakup w cało-
ści zostanie pokryty z gminnego 
budżetu. Jak zapowiedział bur-
mistrz, kwota w wysokości 3,6 
mln zł, którą strzegomski sa-
morząd otrzymał z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na zakup 5 szt. autobusów, 

zostanie przeznaczona w cało-
ści na inne inwestycje gminne.

Radni ponadto przyjęli pro-
jekt regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków 
oraz przekazali go do Państwo-
wego Przedsiębiorstwa Wod-
nego „Wody Polskie” we Wro-
cławiu celem zaopiniowania.

W  związku ze złożeniem 
rezygnacji z  pełnienia funkcji 
sołtysa wsi Jaroszów przez 
Zofię Rułkę oraz rezygnacji 

2 członków Rady Sołeckiej, 
Rada Miejska w  Strzegomiu 
zarządziła wybory uzupełnia-
jące na te funkcje. Odbędą się 
one w piątek 22 października 
br. w świetlicy wiejskiej w Jaro-
szowie o godzinie 17:00. 

Termin następnej sesji to 
czwartek 21 października br. – 
początek o godz. 15:00.

red

AKTuALnOŚCI

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

PAŹDZIERNIK 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 16.10 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

17.10 – 23.10 Avena Rynek 32–36 tel. 74 851 60 73

24.10 – 30.10 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

za zgodą radnych – za 662 tys. zł z budżetu gminy – kupiony zostanie mały (niskopodłogowy) autobus na potrzeby komunikacji publicznej

uwaga! Ważne spotkanie
18 października o godz. 16:00 
w  sali konferencyjnej UM 
w  Strzegomiu (sala nr 29) 
odbędzie się spotkanie 
z osobami znajdującymi się 
na listach osób uprawnio-
nych do zawarcia umów 
najmu mieszkań z  miesz-
kaniowego zasobu gminy 
Strzegom w  sprawie lokali 
przeznaczonych do remon-
tu we własnym zakresie.

Kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali kon-
ferencyjnej urzędu Miejskiego w Strzegomiu 29 września br. 
O czym była mowa?

•	 A R Y Z TA 	 P ó ł m a r a t o n	
w Strzegomiu

•	 Nadanie	nazwy	ulicy	Ks.	Kanoni-
ka Marka Żmudy w Strzegomiu

•	 Spotkanie	 ws.	 „Czystego	 Po-
wietrza” w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu

•	 Wirtualna strzelnica w LO oddana 
do użytku

Nowości w TV Strzegom

T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 

s e r w i s u

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

O czym obradowali radni? 

Jeśli ktoś myślał, że remont 
murów miejskich, przebu-
dowa bastei i  modernizacja 
estakady kolejowej to ko-
niec prac inwestyc yjnych 
w  strzegomskim parku, to 
był w  błędzie. Aby miejsce 
jeszcze bardziej uatrakcyjnić, 
rozpoczęto prace polegające 
na oświetleniu muru i bastei 
oraz założeniu monitoringu. 

Oświetlenie zabytkowego 
muru oraz bastei nastąpi po-

przez montaż 16 szt. opraw 
wtopionych w trawnik na pły-
cie granitowej o  wymiarach 
60 x 60 x 10 cm. W  ramach 
monitoringu zostaną zamon-
towane 2  kamery tubowe na 
2 masztach. Będzie on połączo-
ny z  siecią monitoringu miej-
skiego. Dodatkowo zostanie 
zamontowany kosz na śmieci. 

– To miejsce już jest piękne. 
Oświetlenie muru i  bastei 
sprawi, że ten teren będzie nie-

kwestionowaną strzegomską 
perełką – podkreślają strze-
gomianie. 

red

Oświetlą mur i basteję
Będzie też monitoring: dwie kamery tubowe zostaną zamontowane na masztach. Całość zostanie połączona z siecią monitoringu miejskiego

Prace zakończą się do końca 
października br. Wykonawcą jest 
firma INNOVA ELEKTRIC Sp. z o.o. 
z Ruska. Koszt robót wynosi bli-
sko 64 tys. zł. 

W  tym tygodniu zakoń-
czono oświetlenie ciągu pie-
szego zlokalizowanego przy 
ul. św. Tomasza w  Strzego-
miu. W  ramach inwestycji 
została ułożona linia kablowa 
oraz 2 słupy oświetleniowe. 
Koszt wyniósł 25 tys. zł. 

Zadanie zostało wykonane 
w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj”. Jego wykonawcą była 
firma ESB Elektro Sebastian 
Bachórz ze Świebodzic. War-
to wspomnieć, że wniosek 

w  tej sprawie złożyła radna 
Monika Kozłowska. 

Lampy na ul. św. Tomasza

Dzięki realizacji 
w/w zdania będzie nie 
tylko jaśniej, ale też 

bezpieczniej!

Z dokładną treścią wszystkich uchwał podjętych przez 
radnych można zapoznać się w programie eSesja, któ-
ry znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem https://bip.strzegom.pl/public/.
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Wykonane zostały funda-
menty i  murowane są ściany 
nośne parteru. Została ułożona 
instalacja sanitarna podpo-
sadzkowa dla mieszkań oraz 
część zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 

–  Z uwagi na pilną potrzebę 
gminy związaną z  konieczno-
ścią zapewnienia mieszkania 
dla osoby niepełnosprawnej 
o  bardzo szczególnych wy-
maganiach socjalnych i  zdro-
wotnych, podjęto decyzję 

o  przeprojektowaniu jednego 
z  budynków. Zaistniałe zmia-
ny spowodowały konieczność 
uzyskania decyzji zmienia-
jącej pozwolenie na budowę 

– informuje urszula Gorzel, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Inwestycji i  Zamówień Pu-
blicznych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

W ramach projektu powsta-
nie 79 mieszkań wchodzących 
w  zasób lokali mieszkalnych 
gminy. W  jednym z  szeregów 
domów powstaną też lokale 
usług socjalnych: ogólnodostęp-
na umywalnia, pralnia i świetli-
ca. W ramach zadania zostanie 
wykonane zagospodarowanie 

terenu z  miejscami parkingo-
wymi na terenie osiedla. W są-
siedztwie budynków powstanie 
niewielki plac zabaw.

Umowę podpisano w czerwcu 
2021 r. Nowo wybudowane 
budynki mają zostać oddane do 
użytkowania pod koniec 2022 r.

red

Planowana wartość całej inwestycji to 12,5 mln zł, z czego dofinansowanie z rządowego programu wsparcia budownictwa to ponad 10,0 mln zł

Przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu trwa budowa zespołu bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą. Prace budowlane są już widoczne ponad pozio-
mem terenu. 

Budynki pną się w górę
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU DOPŁAT
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych

wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej

DOFINANSOWANIE   10 061 553,39 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ   12 576 941,74 zł 

Inwestycja jest dofinansowana z  rządowego progra-
mu bezzwrotnego finansowego wsparcia budowni-
ctwa ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę 
prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Planowana 
wartość dofinansowania: 10 061 553,39 zł. Planowa-
na wartość całej inwestycji według umowy o dofinan-
sowanie: 12 576 941,74 zł.

W  tym dniu ks. bp Ignacy 
Dec, biskup senior, odprawił 
mszę św. w  intencji zmarłego 
ponad  rok temu pierwsze-
go proboszcza i  Honorowe-
go Obywatela Strzegomia – 
ks. Marka Żmudy. Po nabo-
żeństwie doszło do odsłonięcia 
i  poświęcenia pamiątkowej 
tablicy informującej o nadaniu 
ulicy nazwy Księdza Kano-
nika Marka Żmudy. Tablicę 
uroczyście odsłonił bratanek 
ks. Marka.

– Nowa ulica w  Strzego-
miu jest piękną pamiątką po 
człowieku, którego bardzo ce-
niliśmy i  szanowaliśmy. Dziś 
nie ma go już z  nami, zmarł 
przedwcześnie, ale pamięć po-
została. Ks.  Marek Żmuda 
m.in. uratował kościół, w któ-
rym posługiwał jako proboszcz 

w  latach 1997–2020, stworzył 
wspaniałą rodzinę parafialną, 
był kapelanem branży kamie-
niarskiej i wielkim pasjonatem 
sportu. Dziękujemy mu za 
wszystkie jego dzieła – pod-
kreśla Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.  tW

– Nowa ulica w Strzegomiu jest piękną pamiątką po człowieku, którego bardzo ceniliśmy i szanowaliśmy. Dziękujemy mu – mówi burmistrz

10 października 2021 r. to bardzo ważna data zarówno dla 
Parafii pw. najświętszego Zbawiciela Świata i  Matki Bo-
skiej Szkaplerznej z  Góry Karmel, jak i  dla całej społeczno-
ści Strzegomia.

Docenili ks. Marka Żmudę

W  niedzielnym wydarzeniu uczestniczyli: rodzina 
ks. kanonika, kapłani, władze miasta, radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu i parafianie. Warto dodać, że 
z wnioskiem o nadanie nowej nazwy ulicy wystąpiła 
radna Bogumiła Skóra. Wykonawcą tablicy jest lo-
kalny artysta-rzeźbiarz jerzy Zysk. 
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Mieszkaniec: Witam panie 
burmistrzu, mam pytanie dot. 
„zapomnianego” osiedla Wschód. 
Czy jest możliwość zadbania 
o  bezpieczeństwo mieszkają-
cych tam ludzi (postawienie 
świateł, wybudowanie ronda, 
estakady, cokolwiek) na wy-
jazdach od ul. Gronowskiej lub 
ul. Armii Krajowej? Dostanie 
się do centrum (samochodem) 
w weekendy graniczy z cudem, 
ruch na „piątce” jest ogromny, 
często włączenie się do ruchu 
trwa 10–15 minut i jest bardzo 
niebezpieczne (pieszo ze względu 

na brak chodników to w ogóle „sa-
mobójstwo”). Rozumiem, że nie 
ma tam chodników, wody i ka-
nalizacji na wszystkich ulicach, 
bo jest to nowe osiedle i są starsze 
ulice wymagające inwestycji, ale 
tu też mieszkają ludzie, którzy 
płacą podatki. Pozdrawiam.

Jak czytam zapomnianego 
i zaniedbanego, to mi ręce opa-
dają. Mieszkaniec nie zauważył, 
że wybudowano tam plac zabaw 
i miejsce do spotkań. W chwili 
obecnej są pieniądze w budżecie 
na projekt przebudowy odcinka 

ul. Armii Krajowej od „5” do 
ul. Gronowskiej – będzie to 
droga ze ścieżką rowerową. 
To trochę potrwa, jeśli chodzi 
o  nową część to w  większości 
zakupiliście państwo tereny 
od prywatnych właścicieli i  to 
oni powinni zapewnić wodę, 
kanalizację, drogi, które nie są 
nasze. Z tego co pamiętam tylko 
jedna jest drogą gminną, czyli 
ul. Jagodowa.

Mieszkaniec Ruska: Pa-
nie burmistrzu, niech ktoś się 
w  końcu zlituje nad naszą 
wioską. Nie możemy patrzeć, 
jak nasza miejscowości idzie 
w zapomnienie. Wiemy, że czas 
w Rusku się zatrzymał, ale tu się 
cofa. Z niecierpliwością czekamy 
na nowy asfalt i na to obiecane 
boisko przy placu zabaw.

Szkoda, że mieszkaniec nie 
zauważył, że wydano w ostatnim 
czasie 5 mln zł na kanalizację, do 
której mieszkańcy nie chcą się 
przyłączać. Aktualnie za ok. 115 
tys. zł wykonywany jest projekt 
remontów dróg gminnych, bu-
dowa chodnika świetlica – przy-
stanek PKS – kościół. W  bu-
dżecie na 2022 rok znajdzie się 
projekt na wykonanie boiska 
sportowego z  nawierzchnią 
poliuretanową. Odbędą się także 
rozmowy z  prezesem RSP, by 
przejąć niewielki kawałek ziemi 
i tam urządzić plac zabaw. Taka 
kolej rzeczy, najpierw trzeba wy-
budować kanalizację, a później 
infrastrukturę. Tak jak obieca-
łem, tak czynię. Firma Eneris 
dalej podtrzymuje chęć pomocy 
w budowie boiska i placu zabaw. 
Pozdrawiam zniecierpliwionego 
mieszkańca i  rozumiem pana, 
bo to długo trwa, ale w  na-
szej pięknej gminie są 22 wsie, 
a 3 jeszcze nie mają kanalizacji.

Strzegom: Były już pytania 
w tej sprawie wysyłane do pana, 
ale odpowiedzi brak, więc zapy-
tam ponownie - kiedy wyprofilu-
jecie wyjazd na ul. Niepodległości 
z  terenu zakładów kamieniar-
skich? Auta ciężarowe naprawdę 
mają problem z wyjazdem!

Zjazd został naprawiony po-
przez uzupełnienie ubytków. 
Nowa konstrukcja przebudo-
wanego zjazdu jest możliwa do 
realizacji po wykonaniu doku-
mentacji projektowej. W chwili 
obecnej zadanie nie jest ujęte 
w budżecie gminy.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Dużymi krokami zbliża się 
tegoroczna odsłona narodo-
wego Święta niepodległo-
ści w Strzegomiu. W imieniu 
władz naszego miasta i Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
zapraszamy wszystkich miesz-
kańców naszej gminy na ob-
chody tego bardzo ważnego 
święta. na zakończenie za-
śpiewa gwiazda wieczoru Kry-
styna Giżowska. 

Program narodowego Święta 
niepodległości – 11 listopada 
2021:
12:50 – Skwer przy pomni-
ku Trójcy św. przy Bazylice 
Mniejszej
•	 Uroczyste	wciągnięcie	 flagi	

państwowej na maszt i ode-
granie hymnu państwowego

13:00 – Bazylika Mniejsza 
w Strzegomiu

•	 Msza	 św.	w  intencji	Ojczy-
zny pod przewodnictwem 
J. E. ks. bp. Adama Bałabu-
cha – biskupa pomocniczego 
diecezji świdnickiej w asyście 
Kompanii Honorowej Woj-
ska Polskiego – X Brygady 
Logistycznej w Opolu

14:45 – Skwer przy pomniku 
I. J. Paderewskiego
•	 Uroczysty	 Apel	 Pamięci,	

Salwa Honorowa,  złoże-
nie kwiatów i wieńców pod 
pomnikiem

15:30 – Sala widowiskowa 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury
•	 Montaż	 słowno-muzyczny	

„Niepodległość” w  wyko-
naniu sekcji artystycznej 

Związku S trze leckiego 
w Strzegomiu;

•	 Występ	 zespołu	 folklory-
stycznego Kostrzanie;

•	 Wręczenie	 honorowych	 ty-
tułów Zasłużony dla Ziemi 

Strzegomskiej
17:00 – Sala widowiskowa 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury
•	 K o n c e r t 	 K r y s t y n y	

Giżowskiej 

zapraszamy na Święto Niepodległości
W tym roku program uroczystości będzie bardzo bogaty i różnorodny 

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

– Mieliśmy ogromne szczę-
ście, gdyż pogoda nam dopi-
sała – było słonecznie, tylko 
trochę chłodno, a  na górze 
wiało. Wszyscy byli zachwyceni 
wieżą widokową (najwyższa 
wieża widokowa w  Polsce), 
a  także samym Świeradowem. 
Był to bardzo udany wyjazd, 

będący ukoronowaniem zreali-
zowanego projektu „Potyczki 
sąsiedzkie – poznajmy się bli-
żej” – podkreśla Piotr Szmidt, 
radny ze Stanowic. Uczestnicy 
wyjazdu dziękują sołtys Stano-
wic Zdzisławie Dmytrarz za 
zorganizowanie wycieczki.

red

Uczestnicy dziękują sołtys Stanowic za zorganizowanie wycieczki 

Mieszkańcy Stanowic i Międzyrzecza 10 października br. uczestni-
czyli w wycieczce do Świeradowa. Ich celem była „Ścieżka w chmu-
rach (Sky Walk)”, Park Zdrojowy i inne ciekawe miejsca w tym pięk-
nym i uroczym kurorcie. 

Wspaniała wycieczka
do Świeradowa
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Już wkrótce teren bezpo-
średnio przylegający do Ko-
misariatu Policji w Strzego-
miu zmieni się nie do pozna-
nia. Jeden z budynków został 
właśnie wyburzony, drugi zy-
ska nowe, estetyczne bramy.

W  pierwszym przypadku 
chodzi o  rozbiórkę budynku 
garażowo-magazynowego (par-
terowego, niepodpiwniczonego). 
Zakres robót budowlanych 
obejmuje: wywóz materiałów 

rozbiórkowych oraz gruntu 
z wykopu na składowisko od-
padów, otynkowanie ściany 
zewnętrznej sąsiedniego bu-
dynku, wykonanie ogrodzenia 
z siatki – 14,0 mb i uporządko-
wanie terenu i  doprowadzenie 
do stanu pierwotnego terenu, 
na którym ma powstać tak 
potrzebny w  naszym mieście 
parking. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Usługowo
-Budowlane Robert Kleniuk 
z  Kamieńca Ząbkowickiego. 
Termin wykonania prac to 
25 października br. Koszt robót 
wynosi ok. 47,7 tys. zł. 

red

zmiany na lepsze przy policji
Teraz czas na uporządkowanie terenu wokół siedziby komisariatu

Strzegomski samorząd udzielił miejscowemu komisariatowi policji pomocy rzeczowej 
w wysokości 70 tys. zł na wymianę i remont bram w drugim budynku garażowo-maga-
zynowym. Zadanie – do 17 grudnia br. – wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe „JANEX” – Jan Bocheński z Kamiennej Góry. Koszt prac wynosi ok. 70 tys. zł. 
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Muzeum Gross-Rosen za-
prasza do zwiedzenia nowej 
wystawy czasowej pt. „Kaszub-
skie drogi do Niepodległej. 
Casus rodu Torlińskich” wypo-
życzonej z Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie.

Ekspozycja przedstawia 
zawiłe losy rodziny Torliń-
skich na tle przemian spo-
łecznych i politycznych w XIX 
i  XX wieku na terenie Ka-
szub i  ziem polskich. Jeden 
z przedstawicieli rodu, Leon, 
11 lutego 1920 r. należał do 
Komitetu Obywatelskiego 
organizującego powitanie ge-
nerała Józefa Hallera w Wiel-
kiej Wsi. To Leon Torliński 

wraz z  Hallerem uczestni-
czył również w  pierwszym 
pełnomorskim rejsie kutrem 
Jakuba Myślisza „Gwiazda 
Morza”. Wystawa opowiada 
też historię innych członków 
rodziny, ofiar wojny i polityki 
eksterminacyjnej niemieckie-
go okupanta oraz o trudnych 
czasach powojennych.

Historia rodu Torlińskich 
jest przykładem niezłomnej 
patriotycznej postawy, która 
nie pozwalała stać z  boku 
i  biernie przypatrywać się 
często tragicznemu dla regio-
nu i kraju biegowi wydarzeń. 
Członkowie rodziny są zgod-
ni, że to wartości wyniesione 
z domu są tego przyczyną.

Nowa wystawa w Gross-Rosen

W Bazylice Mniejszej w Strze-
gomiu 2 października br. odby-
ło się otwarcie wystawy eksli-
brisów z okazji „101. rocznicy 
urodzin Karola Wojtyły – pa-
pieża Jana Pawła II”. 

W  sumie zaprezentowano 
ekslibrisy 27 twórców krajo-
wych i  zagranicznych. Wśród 
autorów są m.in.: Tadeusz 
Andrusiewicz, Luigi Casa-
lino, Torill Elisabeth Lar-
sen, Ovidiu Petca, Zbigniew 
Wawrzyński czy też Marzija 
Zaksygarina. 

Organizatorami wystawy, 
której kuratorem jest Jacek 
Owczarek, są: Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Strze-
gom, Klub „Arka”, Parafia pw. 
św. Apostołów Piotra i  Pawła 
w Strzegomiu oraz Strzegom-
skie Centrum Kultury. 

Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia bazyliki. Chętni 
mogą obejrzeć papieskie eksli-
brisy do końca miesiąca.

Papieskie ekslibrisy
Ekspozycja ma za zadanie przypomnieć strzegomianom postać wielkiego Polaka Jana Pawła II

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum w Ro-
goźnicy do 15. stycznia 2022 r. Wstęp wolny. Za-
praszamy!

Na wystawie zaprezen-
towano również projekt 
obrazu z  wizerunkiem św. 
Rity z  Cascii – patronki od 
spraw trudnych i  bezna-
d z i e j n y c h ,  a u t o r s t w a 
A m a n d y  r ó ż a ń s k i e j
-Baranowicz, Honorowe-
go Obywatela Strzegomia. 

– Jak zmieniła się praca biblio-
teki po pandemii? 

– Powoli wracamy już do nor-
malnej pracy. Biblioteka i wszyst-
kie jej filie pracują w  reżimie 
sanitarnym. Wracamy też do 
spotkań, które odbywały się wcze-
śniej np. cotygodniowe spotkania 
z seniorami czy „Noce w Biblio-
tece”. Chcemy również wrócić 
do spotkań z  małymi dziećmi, 
które nie chodzą do przedszkola, 
w  ramach programu „Mama 
i  Ja w  Bibliotece”. Dodatkowo 
bierzemy udział w programie pn. 
„Mała książka – wielki człowiek” 
i działa on na zasadzie współpracy 

z przedszkolami. Jeśli rodzic zapi-
sze dziecko do biblioteki, to otrzy-
ma ono czytelniczą wyprawkę, 
w której znajdują się czytanki dla 
małego dziecka. Dodatkowo, jeśli 
dziecko będzie wypożyczać książ-
ki, to otrzyma naklejki. Są to takie 
pierwsze kroki, żeby przyzwyczaić 
dziecko do czytania i  pozwolić 
mu samodzielnie wybierać bajki 
do czytania.

– Jakie usprawnienia dla osób 
niepełnosprawnych znajdują się 
w bibliotece? 

– Posiadamy coś takiego jak 
Czytak, który jest przeznaczony 

dla osób niedowidzących. Może 
on być wypożyczony tylko oso-
bie, która ma stwierdzoną grupę 
inwalidzką związaną ze wzrokiem. 
Jest on odtwarzaczem mp3, na 
którym można słuchać audiobo-
oków, muzyki czy podcastów oraz 
nagrywać własne notatki głosowe. 
Oprócz tego posiadamy podno-
śnik dla osób niepełnosprawnych, 
które nie są w stanie wchodzić po 
schodach, bo poruszają się np. na 
wózku. Sam podnośnik jest już 
czynny oraz posiada certyfikat 
Urzędu Dozoru Technicznego.

– Na jakiej zasadzie działa 
program Academica, do którego 
dołączyliście?

– Academica jest to platfor-
ma, która udostępnia dwa ro-
dzaje zbiorów. Pierwsze zbiory 
są z  domeny publicznej, które 
są udostępniane na wolnych 
licencjach, lub w  oparciu o  li-
cencje udzieloną przez Biblio-
tekę Narodową i  można z  nich 
korzystać bez ograniczeń, na 
każdym komputerze z dostępem 
do Internetu – wystarczy wejść 
na stronę internetową Academiki. 
Natomiast drugi rodzaj zbiorów 
jest chroniony prawem autorskim 
i  można z  nich korzystać tylko 
z terminali Academiki. Posiadają 
go wszystkie instytucje, które 
przystąpiły do tego programu, 
w  tym my. Jeśli ktoś pisze np. 
licencjat czy pracę magisterską 

i  poszukuje informacji, to może 
skorzystać z tej platformy w na-
szej bibliotece.

– Czy e-booki cieszą się taką 
samą popularnością jak zwykłe 
książki?

– Posiadamy cieszącą się dużą po-
pularnością platformę LEGIMI. 
Jest to platforma, na której są 
e-booki i  audiobooki. Działa to 
na zasadzie, że czytelnik naszej 
biblioteki dostaje kod i  może 
używać tej platformy za darmo. 
Obecnie limit stron na ten rok jest 
już wykorzystany, ale podjęliśmy 
decyzję o  dopłaceniu i  zwięk-
szeniu limitu, który normalnie 
wynosi 100 stron. Według koor-
dynatora, którym jest Biblioteka 
Dolnośląska, czytelnicy naszej 
biblioteki czytają około 985 stron 
dziennie. Widzimy, że platforma 
cieszy się dużą popularnością 
i  jest chętnie używana i  dlatego 
postanowiliśmy o  zwiększeniu 
limitu stron. 

– Jak wygląda sytuacja ze 
spotkaniami autorskimi?

– Jeśli chodzi o spotkania autor-
skie to będą one powoli wracać. 
Z powodu pandemii przez ostat-
nie dwa lata nie było możliwości, 
żeby je organizować. Obecnie 
kilka takich wydarzeń mamy już 
zaplanowanych i potwierdzonych. 
Jednym z  nich jest spotkanie 
z Agnieszką Dobkiewicz, autorką 

książki pt. „Dziewczyny z Gross
-Rosen”. Ale to nie wszystko. 
Co  roku w  maju odbywa się 
„Tydzień biblioteki” oraz „Dzień 
bibliotekarza” i w tym okresie za-
wsze mamy zaplanowane ciekawe 
wydarzenia. W  przyszłym  roku 
odbędą się np. kreatywne zajęcia 
i  spotkania z  autorami m.in. 
z  autorką „Stulecia Winnych” – 
Ałbeną Grabowską.

– Czy są jakieś plany na roz-
szerzenie działalności biblioteki?

– W tej chwili żadnych remon-
tów nie planujemy. To jest w miarę 
nowa biblioteka, a  jeśli chodzi 
o  zbiory, to kupujemy tyle, ile 
ubytkujemy każdego roku. Jest to 
spowodowane tym, że czytelnicy 
nie chcą pomazanych, pozalewa-
nych książek. Oprócz tego przyj-
mujemy też dary. Czasami ludzie 
kupują książki, na które później 
nie mają miejsca. 

– A  co z  pozostałymi filiami 
biblioteki?

Na ten moment mamy filie 
w  każdej większej wiosce. Na 
początku  roku otwarta została 
biblioteka w Jaroszowie i  jest to 
nowoczesna placówka znajdująca 
się w szkole. Oprócz tego posia-
damy filie w Żółkiewce, Kostrzy, 
Goczałkowie, Stanowicach oraz 
w  Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr  2 w  Strzegomiu. Rów-
nież co  roku przystępujemy do 

programu rozwoju czytelnictwa, 
który jest ogłaszany przez Biblio-
tekę Narodową i można otrzymać 
pieniądze na zakup nowości, 
a  to, ile dostaje się pieniędzy, 
uzależnione jest od wskaźnika 
zamożności gminy.

– Dziękujemy za rozmowę.

Siedziba strzegomskiej biblioteki wyposażona jest w podnośnik dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie wchodzić po schodach

Oto wywiad z Reginą Puczką – dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Strzegom – która informuje o działalno-
ści strzegomskiej biblioteki, nowościach, programach, uła-
twieniach dla niepełnosprawnych oraz planach na przyszłość.

Biblioteka bez barier
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Nowa po-
w s t a ł a 
strzelnica 
b ę d z i e 
w y k o -
rzystywa-
na  p r z ede 
w s z y s t k i m 
przez klasy mundurowe 
w  doskonaleniu umiejętności 

s t r z e l e c k i c h . 
Młodzież li-

cealna z  in-
nych klas , 
w   r a m a c h 

wychowania 
fizycznego i za-

jęć integracyjnych, 
będzie miała również moż-

liwość korzystania z wirtualnej 
strzelnicy. Poza tym zajęcia 
kółka strzeleckiego poprowa-
dzi płk Mariusz Krzak, który 
ukończył szkolenie w obsłudze 
tego typu strzelnic.

Wartość inwestycji wyniosła 
150 tys. zł, w  tym dotacje: 
118 tys. zł z Ministerstwa Obro-
ny Narodowej oraz 32  tys.  zł 
z  powiatu świdnickiego. Jest 
to jedyna tego typu strzelnica 
w naszym powiecie!

red

Nowo powstały obiekt będzie wykorzystywany przede wszystkim przez klasy mundurowe w doskonaleniu umiejętności strzeleckich

W obecności władz powiatu świdnickiego i gminy Strzegom, 
komendantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy i Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu, a także społeczności szkolnej 
Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu, 12 października br. 
uroczyście oddano do użytku wirtualną strzelnicę sportową 
zlokalizowaną w hali sportowej przy ul. św. Jana.

Wirtualna strzelnica już działa

Najpierw ósmoklasiści udali 
się do poszczególnych klas, gdzie 
przeprowadzili zabawy i gry ję-
zykowe. Następnie odbyła się 
III Szkolna Olimpiada z Języka 
Angielskiego, w której uczest-
niczyli uczniowie klas VI–VIII. 
Rywalizacja była bardzo zacięta. 
Uczestnicy rozwiązywali zadania 
ze słuchu, gramatyki, odgadywali 
znaczenie angielskich idiomów 
oraz odpowiadali na pytania 
dotyczące kultury krajów anglo-
języcznych. I miejsce zajął Jakub 
Brokos z kl. VII, II – Jakub Grzy-
wacz z kl. VIII, a III – Dominik 
Trojanowski z kl. VI. Wszyscy 
otrzymali dyplomy oraz drobne 
upominki.

Kolejnym punktem była „Euro-
wizja”, podczas której uczniowie 
wykonali wybrane przez siebie 
utwory w różnych europejskich 

językach m.in. francuskim, cze-
skim, duńskim czy angielskim. 

Każdy z uczestników otrzymał 
„złotą nutkę”.

Całość zmagań z  językami 
obcymi została zwieńczona euro-
pejskimi smakołykami: niemiecką 
babką, włoskiem tiramisu, grecką 
chałwą, czeskimi kołaczami, fran-
cuskimi rogalikami oraz angielski-
mi babeczkami, popijanymi prze-
pyszną herbatą. W międzyczasie 

wszyscy oglądali wystawę przed-
miotów charakterystycznych dla 
danego kraju.

– „Europejski Dzień Języków 
Obcych” uważamy za udany, 
ponieważ nic tak nie rozwija jak 
nauka połączona z dobrą zabawą, 
jakiej nie brakowało! – podkreślają 
młodzi kostrzanie.

red 

językowa Wieża Babel
Całość zmagań z językami obcymi została zwieńczona europejskimi smakołykami

We wrześniu br. uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu tradycyjnie wzięli 
udział w projektach integracyj-
nych. Uczniowie klas 1b i  1c, 
wraz z opiekunami: Małgorza-
tą Chęcińską, Agnieszką Rut, 
Eweliną Doktor i Przemysła-
wem Stempniewiczem udali się 
do Barda Śląskiego. 

Na miejscu na licealistów 
czekała gra terenowa, podczas 
której musieli odgadnąć zagadki 
prowadzące do  złotej monety. 

Jedną z  największych atrakcji 
okazał się spływ pontonowy, 
który wymagał odwagi i  nie-
zwykłej sprawności fizycznej. 
Nie zabrakło emocji, zwrotów 
akcji i  pięknych krajobrazów. 
Ważnym punktem wyjazdu 
było tradycyjne ognisko, pie-
czenie kiełbasek i dzielenie się 
wrażeniami z wyjazdu. 

– To była bardzo udana wy-
cieczka! – podkreślają licealiści. 

 red

Projekty integracyjne LO

Przedszkolaki utrwaliły sobie 
znajomość funkcjonowania 
sygnalizacji świetlnej oraz zna-
czenie podstawowych zna-
ków drogowych, które znajdują 
się w  pobliżu jaroszowskiego 
przedszkola.

W  trakcie rozmów, zabaw 
ruchowych i  innych sytuacji 
edukacyjnych, dzieci mogły 
wykazać się wiedzą, umie-
jętnościami oraz poszerzyły 
swoje zainteresowania zasadami 
ruchu drogowego.

Bezpieczni na drodze
Dzieci uczyły się bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, a wiedzę teoretyczną wzbogaciły o praktyczne zajęcia dotyczące ruchu drogowego

W PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy we wrześniu br. odbył się 
„Europejski Dzień Języków Obcych”. Celem tej inicjatywy by-
ło ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kon-
tynentu oraz wspieranie nauki języków obcych. uczniowie mo-
gli przekonać się, że warto przykładać się do ich nauki. Dodat-
kowo poznawali kulturę obcych krajów i pogłębiali wiadomo-
ści językowe.

Maluchy z przedszkola w Jaroszowie podczas zajęć, które zosta-
ły przeprowadzone 1 października br., przypomniały sobie za-
sady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, po pasach.

Środki na inwestycję zostały przyznane w ramach konkursu pn. „Strzelnica w po-
wiecie” ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, którego celem jest nie 
tylko rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także 
rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. MON chce, by na strzelni-
cach wirtualnych uczestnicy zajęć mogli brać udział w statycznych i dynamicznych 
treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych 
scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń oraz otwar-
tych przestrzeniach, w tym terenach zalesionych i miejskich.
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Zaledwie 11-letnia Michali-
na Paterska, dosiadająca konia 
Pegaz, wygrała rozgrywane 
w Mosznej Mistrzostwa Polski 
Młodzików w WKKW. Prowa-
dząc od próby ujeżdżenia, nie 
oddała pierwszej pozycji. Jako 
jedyna bezbłędnie pokonała 
parkur i cross, kończąc całą ry-
walizację ze złotym medalem. 

Podczas  z akończ onego 
w  miniony weekend w  Babo-
rówku Finału Pucharu Polski 
w WKKW po medale sięgnę-
ło aż czterech zawodników 

Stragony. Michalina Paterska 
i Pegaz wywalczyli srebrny me-
dal w kategorii młodzików. Po 
srebro sięgnęli również Maria 
Krzywda i November Rain (ka-
tegoria juniorów młodszych). 
Agata Piskadło i  Broadway 
zdobyli brąz w kategorii junio-
rów, a Jakub Wiraszka dosiada-
jący Cornero złoto w kategorii 
młodych jeźdźców. 

Nie zabrakło również sukcesów 
samego klubu. LKS Stragona za-
jęła drugie miejsce w klasyfikacji 
klubów w dyscyplinie WKKW.

Nasz klub zajął drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej w dyscyplinie WKKW

W ciągu ostatnich dwóch tygodni zawodnicy klubu LKS Stra-
gona Strzegom kilkukrotnie stanęli na podium. Wychowan-
kowie Katarzyny i  Marcina Konarskich zdobyli medale Mi-
strzostw Polski i  Pucharu Polski we Wszechstronnym Kon-
kursie Konia Wierzchowego. 

Stragona z workiem medali 

W grupie C (zawodnicy bez 
kategorii lub z 5 kategorią) ry-
walizowało prawie 40 uczestni-
ków. Najwyższe, 4. miejsce zajął 
Maksymilian Gnitecki. Na 6. 
miejscu uplasował się Tymote-
usz Wiśniewski, na 10 – Olaf 
Tomaszewski (wszyscy PSP 
nr 2 Strzegom). Kolejne miejsca 
to: 15 – Filip Czerwiecki i 17 – 
Szymon Kostrzewa (oboje PSP 
nr  4 Strzegom). W  pierwszej 
dwudziestce znaleźli się jeszcze 
18 – Piotr Ratkowski (PSP 
nr  2) i  19 – Hubert Tobera 
(PSP nr  3). Oprócz wymie-
nionych zawodników w  tej 

grupie zagrali także: Bartosz 
Zieliński (PSP w Rogoźnicy), 
Stanisław Stelmaszak, niko-
dem Gucwa, Paweł Pernach 
(PSP nr  4), Wiktor Kiszkiel, 
Oskar Kiszkiel, Stanisław 
Krynicki, Karol Ważydrąg 
i Oskar Poznański (PSP nr 2). 
Pięciu młodych szachistów 
zdobyło kategorie szachowe: 
4 kategorię zdobył Tymote-
usz Wiśniewski, natomiast 
5 – Hubert Tobera, Szymon 
Kostrzewa, Olaf Tomaszewski 
oraz Piotr Ratkowski. 

W grupie B (zawodnicy z 3 
i 4 kategorią) najlepszy wynik 
osiągnęła Gabriella Gołęb-
czyk (PSP nr  2), która zajęła 
7. miejsce ogółem i  3. miej-
sce wśród juniorek. W  grupie 
tej rywalizowali także Jakub 

nowakowski oraz Jakub Je-
dyńczuk (PSP nr 4). 

W  najsi lniejszej  grupie 
A  (turniej był zgłoszony do 

rankingu międzynarodowego 
FIDE) rywalizował Artur Rat-
kowski (PSP nr 2), który zajął 
22. miejsce.

Młodzi szachiści rywalizowali w Żarowie
W najsilniejszej grupie A rywalizował Artur Ratkowski (PSP nr 2), który zajął 22. miejsce. Turniej był zgłoszony do międzynarodowego rankingu FIDE

W  pierwszy weekend października (2–3.10) w  Żarowie rozegrano IX Memoriał Szachowy 
im. Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego z udziałem blisko stu uczestników z kilku województw. 
W zawodach wystartowała liczna grupa młodych zawodników ze Strzegomia. Dla niektórych 
były to pierwsze w życiu tak poważne zawody szachowe.

W Y N I K I  P I Ł K A R S K I E
IV lIga pIłkarska – wschód 

(AKS GrAnit StrzeGom S.A.))
klasa a – grupa wałbrzych I 

(AKS ii StrzeGom, HerbApol StAnowice)
klasa b – grupa wałbrzych I 

(HurAGAn olSzAny, SoKół KoStrzA, uniA JAroSzów)
kolejne mecze w sezonie:  
piast Nowa ruda – aks 2:2,  
aks – bielawianka bielawa 4:2

kolejne mecze w sezonie:  
błękitni Owiesno –  aks II 0:6, aks II – włókniarz głuszyca 
1:2, herbapol – Mks II szczawno zdrój 5:1, unia bogaczo-
wice (stare bogaczewice) – herbapol 1:0

kolejne mecze w sezonie:  
unia Jaroszów – huragan 7:2, huragan – podgórze wał-
brzych 2:3, kp Mck Mieroszów – sokół 3:2, sokół – płomień 
dobromierz 7:1, unia – huragan Olszany 7:2, Nysa kłaczyna 
– unia 3:1

poz. klub Mecze punkty

1. lechia Dzierżoniów 8 24

2. polonia-Stal Świdnica 8 19

3. mKp wołów 8 15

4. piast nowa ruda 8 14

5. barycz Sułów 8 13

6. polonia trzebnica 8 13

7. Sokół marcinkowice 8 12

8. Słowianin wolibórz 8 11

9. orzeł ząbkowice Śląskie 8 10

10. pogoń oleśnica 8 10

11. wKS wierzbice 8 7

12. piast Żerniki (wrocław) 8 7

13. bielawianka bielawa 8 7

14. moto Jelcz oława 8 7

15. aks granit strzegom s.a. 8 6

16. GKS mirków/ Długołęka 8 5

poz. klub Mecze punkty

1. Górnik nowe miasto wałbrzych 8 22

2. iskra witków Śląski 8 21

3. zdrój Jedlina zdrój 8 20

4. włókniarz Głuszyca 8 19

5. herbapol stanowice 8 16

6. KS walim 8 12

7. mKS ii Szczawno zdrój 8 12

8. Górnik boguszów-Gorce 8 11

9. zieloni mokrzeszów 8 10

10. czarni wałbrzych 8 9

11. zagłębie wałbrzych 8 7

12. aks II strzegom 8 6

13. unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 8 6

14. Sudety Dziećmorowice 8 6

15. błękitni owiesno 8 6

16. zieloni mrowiny 8 4

poz. klub Mecze punkty

1. podgórze wałbrzych 6 18

2. Kp mcK mieroszów 6 18

3. nysa Kłaczyna 6 15

4. orzeł witoszów 6 12

5. Szczyt boguszów-Gorce 6 9

6. Granit ii roztoka 6 9

7. sokół kostrza 6 7

8. unia Jaroszów 6 6

9. płomień Dobromierz 6 4

10. Victoria ii Świebodzice 6 4

11. huragan Olszany 6 2

12. zieloni ii mokrzeszów 6 1

akTualNa TabEla:akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:
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jaroszów – działki pod garaż

jaroszów – nieruchomość do rozbiórki

Burmistrz  Strzegomia  ogłasza 
przetarg  ustny  nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących  mienie  komunalne 
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 138/25, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 4.400,00 zł
Wadium - 440,00 zł
Postąpienie  nie  może  wynosić 
mniej  niż  1  %  ceny  wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek 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. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 4.400,00 zł
Wadium - 445,00 zł
Postąpienie  nie  może  wynosić 
mniej  niż  1  %  ceny  wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 

pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek 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. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 4.400,00 zł
Wadium - 450,00 zł
Postąpienie  nie  może  wynosić 
mniej  niż  1  %  ceny  wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek 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. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 4.400,00 zł

Wadium - 455,00 zł
Postąpienie  nie  może  wynosić 
mniej  niż  1  %  ceny  wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek 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. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 4.400,00 zł
Wadium - 460,00 zł
Postąpienie  nie  może  wynosić 
mniej  niż  1  %  ceny  wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek 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 ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie  z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów oraz 
obrębu wsi Bartoszówek w gmi-
nie  Strzegom  uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 
2016  r.  powyższe  nieruchomo-
ści  oznaczone  są  symbolem  6 
MW – tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, w czę-
ści stanowisko archeologiczne. 
Nieruchomość  podlega  wyłą-
czeniu  z  produkcji  rolnej w  try-
bie  ustawy  o  ochronie  gruntów 
rolnych i  leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca  ponosi  koszty  zwią-
zane 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  ter-
minie do dnia 25.10.2021 r.
(za  dzień  wpłaty  wadium  uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód  wpłaty  wadium  należy 

przedłożyć  Komisji  Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg za-
licza  sie  na  poczet  ceny  naby-
cia  nieruchomości,  a  wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by  zwraca  sie  po  zakończe-
niu  przetargu,  jednak  nie  póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia  odwołania  lub  zamknięcia 
przetargu.
Cena  nieruchomości  sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega  zapłacie  najpóźniej  do 
dnia  zawarcia  umowy  w  for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania  się  uczestnika,  któ-
ry wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy  w  formie  aktu  notarial-
nego,  wpłacone  wadium  ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający  tożsamość. 
W  przypadku  osób  prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z  właściwego  dla  siedziby  ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy  określający  status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska  osób  uprawnionych  do  re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia  pełnomocnika  przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 

notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta  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 przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie  nieruchomości  (Dz.  U. 
Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe  informacje  związa-
ne  z  przetargiem  można  uzy-
skać  w  Wydziale  Gospodar-
ki  Nieruchomościami  i  Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu  Miejskiego  w  Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 8560-
543, ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na stro-
nie  internetowej  Miasta  i  Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega  się  prawo  odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny,  przy  czym  informa-
cja  o  takiej  decyzji  podana  zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano  do  ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz  Strzegomia  ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony  na  sprzedaż  nieru-
chomości  zabudowanej  sta-
nowiącej  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  bu-
dynkiem mieszkalnym oraz 
budynkiem  gospodarczym 
położona w Jaroszów 94. 
  Ze  względu  na  zły  stan 
techniczny  obu  budynków 
przeznaczone  są  one  do 
rozbiórki. 
Dla  nieruchomości  urzą-
dzona  jest  księga  wieczysta 
SW1S/00019588/7. 
Zgodnie  z  miejscowym  pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego  obrębu  wsi 

Jaroszów  oraz  obrębu  wsi 
Bartoszówek w gminie Strze-
gom  uchwalonego  uchwa-
łą  Nr  84/16  Rady  Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierp-
nia  2016  r.  powyższa  nie-
ruchomość  oznaczona  jest 
w części symbolem 10 RM – 
tereny zabudowy zagrodowej 
w  gospodarstwach  rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, 
w  części  granica  historycz-
nego układu ruralistycznego, 
w części granica obszaru ob-
serwacji  archeologicznej  dla 
średniowiecznej wsi w grani-
cach nowożytnego siedliska. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 15.000,00 zł
Wadium - 1.500,00 zł
Postąpienie  nie może wyno-
sić  mniej  niż  1  %  ceny  wy-
woławczej,  z  zaokrągle-
niem  w  górę  do  pełnych 
dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 
28.10.2021 r. o godz. 1140 

w  siedzibie  Urzędu  Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Warunkiem  przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium na konto Santander 
Bank Polska S.A O/Strze-
gom  nr  rachunku:  97  1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w  nieprzekraczalnym  termi-
nie do dnia 25.10.2021 r.
(za  dzień  wpłaty  wadium 
uważa  się  dzień  wpływu 
środków  na  konto  gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży  przedłożyć  Komisji  Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium  wpłacone  przez 
uczestnika,  który  wygrał 
przetarg  zalicza  sie  na  po-
czet  ceny nabycia  nierucho-
mości,  a  wadium  wpłacone 

przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu,  jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania  lub  zamknięcia 
przetargu.
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności.
Cena  nieruchomości  sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej  do  dnia  zawarcia  umo-
wy  w  formie  aktu  notarial-
nego.  W  razie  uchylania 
się  uczestnika,  który  wygrał 
przetarg,  od  zawarcia  umo-
wy w formie aktu notarialne-
go,  wpłacone  wadium  ulega 
przepadkowi. 
Osoby  przystępujące  do 
przetargu powinny posia-
dać  dokument  potwierdzają-
cy  tożsamość. W przypadku 
osób  prawnych  wymagany 

jest  aktualny  wypis  z  właś-
ciwego  dla  siedziby  oferen-
ta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający  status 
prawny oferenta, sposób  re-
prezentacji,  a  także  imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych  do  reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika  przez  osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo.  Powyższe 
dokumenty  winny  być  oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio  przed  rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 

przeprowadzania przetar-
gów  oraz  rokowań  na  zby-
cie  nieruchomości  (Dz.  U. 
Nr z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe  informacje  zwią-
zane  z  przetargiem  moż-
na  uzyskać w Wydziale Go-
spodarki  Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona  jest  na  stronie 
internetowej  Miasta  i  Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega  się  prawo  odwo-
łania przetargu z uzasadnio-
nej przyczyny, przy czym in-
formacja o  takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Strzegom October Festival 
tradycyjnie co roku zamyka 
sezon WKKW w  Ośrodku 
Jeździeckim Stragona. W tym 
roku jest to wyjątkowe wyda-
rzenie, bowiem na strzegom-
skich arenach międzynarodowe 
zawody rozgrywane są po raz 
pięćdziesiąty! Rozegranych 
zostanie 12 konkursów, w tym 
kategorie młodzieżowe: pony, 
juniorzy i młodzi jeźdźcy w ra-
mach turnieju European Youth 
Eventing Masters. Startuje 
w nich niemal 400 koni repre-
zentujących 23 kraje. 

Na listach startowych zna-
lazły się nazwiska topowych 
światowych wkkw-is tów, 
m.in. niemieckich amazonek 
Ingrid Klimke, podwójnej 
mistrzyni Europy czy Sandry 
Auffarth, mistrzyni świata, 
a  także Szwedki Sar y Al-
gotsson–Ostholt, srebrnej 
medalistki olimpijskiej. 

Strzegom October Festiwal 
wystartował w środę od próby 
ujeżdżenia. Cross, czyli naj-
bardziej emocjonująca część 
jeździeckiego triatlonu jest roz-
grywany aż trzy dni. Finałowe 

próby i  wyłonienie 
zwycięzców na-
stąpią  w  sobotę 
i  niedzielę podczas 
konkursów skoków 
przez przeszkody 
i crossu. 

Wstęp na zawody 
oraz parking są bez-
płatne. Kibice będą 
mieli także okazję 
wirtualnie dopin-
gować swoich fawo-
rytów podczas cros-
sów. Transmisje „na 
żywo” będą dostęp-
ne na stronie inter-
netowej zawodów: 
Eventing.strzegom-
horsetrials.pl, Clip-
myhorse.tv  oraz 
Facebooku. 

Rozegranych zostanie 12 konkursów, w tym kategorie młodzieżowe: pony, juniorzy i młodzi jeźdźcy w ramach turnieju European Youth Eventing Masters

niemal 400 koni na starcie, 12 konkursów, gorące sportowe 
nazwiska i okazja do świętowania – Strzegom October Festi-
val, jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja strzegomskich zawo-
dów rozpoczęła się w  ostatnią środę (13.10) na hipodromie 
w Morawie.

Trwa Strzegom October Festival

Fot. M
ariusz C

hm
ieliński 



11OGŁOSZEnIA

Międzyrzecze – działka rolna

Międzyrzecze – działka rolna

Burmistrz  Strzegomia  ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości  stanowiącej  mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana 
nr 108/1, AM – 1, Obr. Mię-
dzyrzecze, położona w Mię-
dzyrzeczu, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,1215 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 7.200,00 zł
Wadium - 720,00 zł
Postąpienie  nie  może  wy-
nosić  mniej  niż  1  %  ceny 
wywoławczej,  z  zaokrągle-
niem  w  górę  do  pełnych 
dziesiątek  złotych  ceny 
wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.10.2021 r. o godz. 1240 
w  siedzibie  Urzędu  Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.

Dla  nieruchomości  urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość  jest  wolna 
od  obciążeń  i  praw  osób 
trzecich.
Zgodnie  z  miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego obsza-
ru  wschodniej  części  gmi-
ny  Strzegom,  obejmującej 
obręby: Bartoszówek, Jaro-
szów, Rusko, Skarżyce, Mo-
rawa i Międzyrzecze uchwa-
lonego  Uchwałą  Nr  81/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu  z  dnia  18  października 
2004 r. powyższa nierucho-
mość  oznaczona  jest  sym-
bolem RP uprawy rolne. Ob-
szar zagrożony powodzią. 
Nabywca  ponosi  koszty 
związane  z  przeniesieniem 
prawa własności.

Warunkiem  przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium  na  rachunek  banko-
wy gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr  rachunku ban-
kowego: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym  terminie  do 
dnia 25.10.2021 r. (za dzień 
wpłaty  wadium  uważa  się 
dzień  wpływu  środków  na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium  wpłacone  przez 
uczestnika,  który  wygra 
przetarg  zalicza  sie  na  po-
czet  ceny  nabycia  nieru-
chomości,  a  wadium  wpła-
cone  przez  pozostałe  oso-
by zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie 

później  niż  przed  upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości  sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu  podlega  zapłacie  naj-
później  do  dnia  zawarcia 
umowy w  formie aktu nota-
rialnego przed jego podpi-
saniem.  W  razie  uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby  przystępujące  do 
przetargu powinny posia-
dać  dokument  potwierdza-
jący  tożsamość.  W  przy-
padku  osób  prawnych  wy-
magany jest aktualny wy-
pis  z  właściwego  dla  sie-
dziby  oferenta  rejestru  lub 
inny  dokument  urzędowy 

określający  status  prawny 
oferenta,  sposób  reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska  osób  uprawnionych  do 
reprezentacji.  W  przypad-
ku  ustanowienia  pełnomoc-
nika  przez  osobę  fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo.  Powyższe 
dokumenty  winny  być  oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio  przed  rozpo-
częciem przetargu.
Umowa  notarialna  może 
być  zawarta  wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 

przetargów  oraz  rokowań 
na  zbycie  nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane  z  przetargiem  moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki  Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok.  nr  34,  II  p.  lub  telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto  informacja  o  prze-
targu  umieszczona  jest  na 
stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega  się  prawo odwo-
łania  przetargu  z  uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja  o  takiej  decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony.
Działając  na  podstawie  art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6  i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14  września  2004  r.  w  spra-
wie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 
z późn. zm.) ogłasza przetarg 
ustny  ograniczony  na  sprze-
daż nieruchomości  rolnej sta-
nowiącej  mienie  komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka 
nr 107, AM – 1, Obr. Między-
rzecze położona w Między-
rzeczu, gmina Strzegom po-
wierzchnia wg rejestru ewi-
dencji gruntów wynosi 0,4965 
ha
klasa gruntu N – 0,4965 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie  z  miejscowym  pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego  obszaru  wschod-
niej  części  gminy  Strzegom, 
obejmującej  obręby:  Bar-
toszówek, Jaroszów, Ru-
sko, Skarżyce, Morawa i Mię-
dzyrzecze,  uchwalonego 
Uchwałą nr  81/04 Rady Miej-
skiej 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  ograniczo-
nego jest konsekwencją zmia-
ny przepisów ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści  Zasobu Własności  Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie  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  speł-
nione 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 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju  rolne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 
z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić  do  przetargu  i  zdecydu-
ją  się  na  złożenie  pisemne-
go  oświadczenia,  o którym 
mowa  w  punkcie  3  (oświad-
czenie  dotyczące  uczestni-
ctwa w przetargu) zobowiązu-
ją  się  do  załączenia  do  zgło-
szenia uczestnictwa niżej wy-
mienionych dokumentów i do-
datkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co  najmniej  5  lat  gospodar-
stwa  rolnego  położonego  na 
terenie gminy Strzegom – do-
wodem  jest  pisemne  oświad-
czenie  prowadzącego  to  go-
spodarstwo,  poświadczone 
przez burmistrza Strzegomia;
2)  zaświadczenie  o  zameldo-
waniu  na  pobyt  stały  przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3)  oświadczenie  oferenta,  że 
jest  właścicielem,  użytkow-
nikiem  wieczystym,  samoist-
nym  posiadaczem  lub  dzier-
żawcą nieruchomości rolnych, 
których  łączna  powierzchnia 
użytków  rolnych  nie  przekra-
cza  300  ha. W  oświadczeniu 
tym  należy  podać  łączną  po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości  rolnych,  któ-
rych oferent  jest właścicielem 
(współwłaścicielem  w  czę-
ści  ułamkowej  –  należy  po-
dać  powierzchnię  proporcjo-
nalną  do  udziału  w  nierucho-
mości  rolnej;  współwłaścicie-
lem  w  przypadku  współwłas-
ności  łącznej  -  należy  podać 
łączną powierzchnię nierucho-
mości  rolnych  stanowiących 
przedmiot  współwłasności), 

użytkownikiem  wieczystym, 
dzierżawcą  lub  samoistnym 
posiadaczem.  Oświadcze-
nie powinno być poświadczo-
ne 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  związ-
ku z  treścią § 6  i  § 7 Rozpo-
rządzenia  Ministra  Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109 z późn. zm.) w spra-
wie  kwalifikacji  rolniczych po-
siadanych przez osoby wyko-
nujące działalność rolniczą.
5)  oświadczenie,  że  oferent 
zapoznał  się  ze  stanem  fak-
tycznym  i  formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi  z  tego  tytułu  żadnych 
zastrzeżeń;
6)  oświadczenie,  że  oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie  danych  osobowych  przez 
Urząd  Miejski  w  Strzego-
miu w  związku  z  przetargiem 
na  sprzedaż  nieruchomo-
ści – ustawa z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych  (Dz.  U.  z  2019  r. 
poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w  związku  małżeńskim  i  po-
siadające  ustrój  wspólności 
majątkowej  –  powinny  dodat-
kowo złożyć pisemne oświad-
czenie współmałżonka,  iż wy-
raża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości  będącej  przed-
miotem  przetargu  po  cenie 
wylicytowanej  przez  współ-
małżonka przystępującego do 
przetargu.
3.  Termin  zgłoszenia  uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie  o  zgłosze-
niu  uczestnictwa  w  prze-
targu wraz z dokumentami 
i  oświadczeniami  wskazany-
mi  w  punkcie  2  w  zaklejonej 
kopercie  z  dopiskiem  „Zgło-
szenie  uczestnictwa  w  prze-
targu  ograniczonym  w  dniu 
28.10.2021 r. – dz. nr 107, 

AM-  1,  Obr.  Międzyrzecze” 
należy  złożyć  w  Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie 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 wymie-
nionym  terminie  i miejscu nie 
przedłożą  wymaganych  do-
kumentów  nie  zostaną  do-
puszczone  do  uczestnictwa 
w przetargu. 
4.  Lista  osób  zakwalifiko-
wanych  do  uczestnictwa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby,  które  złożą  pisemne 
oświadczenie  o  którym  mo-
wa w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami  i  dokumenta-
mi,  o  których  mowa  w  punk-
cie 2,
Po sprawdzeniu przez Ko-
misję  Przetargową  zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów zo-
stanie podana lista osób za-
kwalifikowanych  do  uczestni-
ctwa w przetargu. 
Lista  osób  zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
22.10.2021 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek  38  na  tablicy  ogłoszeń 
mieszczącej  się  na  parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena  wywoławcza  nierucho-
mości wynosi 23.200,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 
ustawy o podatku od towa-
rów  i  usług  transakcja  zwol-
niona 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 wyso-
kości 2.320,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości  uczestnicy  przetar-
gu powinni wpłacić najpóźniej 
do dnia 25.10.2021 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Santan-
der Bank Polska S.A. O/Strze-
gom,  nr  rachunku  97  1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
.  Na  dowodzie  wpłaty  należy 

wpisać: „wadium – dz. nr 107, 
AM-1, Obr. Międzyrzecze”. 
3)  Za  dzień  wpłaty  wa-
dium  uważa  się  dzień  wpły-
wu  środków  na  konto  gminy 
Strzegom. 
4)  Wadium  wpłacone  przez 
uczestnika,  który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na po-
czet  ceny  nabycia  nierucho-
mości  w  momencie  podpisa-
nia aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania ak-
tu  notarialnego  wadium  pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły  przetargu  wadium  zosta-
nie zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia,  unieważnienia 
przetargu  lub  jego  zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy  Strzegom  w  razie 
uchylenia się uczestnika prze-
targu,  który  wygrał  przetarg 
od  zawarcia  umowy  sprze-
daży  w  terminie  podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie  się w dniu 
28.10.2021 r. o godz. 1210 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki 
przetargu 
Uczestnik  przetargu  winien 
przed  otwarciem  przetargu 
przedłożyć  komisji  przetargo-
wej  dowód  tożsamości  oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany  przez  pełnomocnika, 
konieczne  jest  przedłożenie 
oryginału  notarialnego  pełno-
mocnictwa  upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeże-
li  chociaż  jeden z nich zaofe-
ruje cenę wyższą od ceny wy-
woławczej przynajmniej o jed-
no  postąpienie.  Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 
%  ceny  wywoławczej,  z  za-
okrągleniem  w  górę  do  peł-
nych dziesiątek złotych. O wy-
sokości  postąpienia  decydują 

uczestnicy przetargu. Umowa 
notarialna  może  być  zawarta 
wyłącznie  z  osobą,  która  wy-
gra przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepisa-
mi  Rozporządzenia  Rady  Mi-
nistrów  z  dnia  14  września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz  rokowań  na  zbycie  nie-
ruchomości  (Dz. U.  z  2014  r. 
poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania  przetargu  z  uzasadnio-
nej przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób  i w  formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej  przyszły  nabywca 
nieruchomości  zostanie  po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni  od  daty  rozstrzygnięcia 
przetargu.
3)  Cena  osiągnięta  w  prze-
targu  (pomniejszona  o  wpła-
cone wadium) podlega zapła-
cie  w  całości  i  powinna  być 
odnotowana  na  koncie  GMI-
NA  STRZEGOM  –  Santan-
der Bank Polski S.A. O/Strze-
gom,  nr  rachunku  81  1090 
2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawar-
cia umowy przenoszącej włas-
ność  nieruchomości  przed  jej 
podpisaniem.
4)  Wygrywający  przetarg 
pokrywa koszty notarialne 
i sądowe.
5)  Protokół  z  przetargu  sta-
nowić  będzie  podstawę  do 
zawarcia  umowy  sprzedaży 
nieruchomości  w  formie  aktu 
notarialnego.
6)  Dodatkowe  informacje 
związane z przetargiem moż-
na  uzyskać  w  Wydziale  Go-
spodarki  Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, po-
kój nr 34 -  II piętro  lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu  umieszczona  jest  na  stro-
nie internetowej www.bip.
strzegom.pl, 
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Ś w i ę t o  b i e g o w e  w  n a s z y m  m i e ś c i e
za nami 4. aryzTa półmaraton strzegom, który odbył się w sobotę 9 października w „granitowym sercu polski”. pogoda w tym dniu dopisała, organizatorzy 
nie zawiedli, więc wydarzenie można śmiało udać za bardzo udane!

trasa biegu głównego 
(dystans 21,0975 km) wio-
dła przez gminy Strzegom 
i  Dobromierz (Strzegom 
– Żółkiewka – Żelazów 
– Godzieszówek – roz-
toka – Jugowa – tomko-
wice – Strzegom). wśród 
mężczyzn wygrał błażej 
brzeziński z  bydgoszczy, 

zaś wśród kobiet ukrainka 
Olesia didowodiuk. roz-
strzygnięcia zapadły w wie-
lu kategoriach wiekowych. 
w  półmaratonie i  biegu 
piekarza (dystans 11,5 km) 
sklasyfikowano łącznie 
ok. 260 biegaczy. w „bie-
gu ciasteczkowym” wzięło 
udział ok. 100 dzieci i mło-

dzieży z naszej gminy. Każ-
dy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal z  wy-
grawerowanym imieniem 
i nazwiskiem oraz uzyska-
nym czasem. 
war to wspomnieć,  że 
w  specjalnie utworzonym 
miasteczku na Strzegom-
skich plantach czekały 

posiłki regeneracyjne dla 
zawodników. o  najmłod-
szych z kolei zadbała Fun-
dacja ronalda mcDonal-
da, która przeprowadziła 
szereg zabaw i  animacji 
dla dzieci. 
organizatorami półmara-
tonu i  biegów dodatko-
wych byli: gmina Strze-

gom, gmina Dobromierz, 
AryztA polSKA Sp. z o.o., 
ośrodek Sportu i  rekrea-
cji Sp. z o.o. w Strzegomiu, 
Amatorski Klub Sportowy 
w  Strzegomiu i  Społecz-
ność biegowa Strzegom-
ska Dwunastka.
władze miasta dziękują 
wszystkim instytucjom 

i  osobom odpowiedzial-
nym za sprawne przepro-
wadzenie imprezy oraz 
podkreślają, że bez wiel-
kiego wsparcia sponso-
rów i partnerów nie uda-
łoby się zorganizować 
tak dużego przedsię -
wzięcia. Do zobaczenia 
już za rok! 

SPORT W GMInIE STRZEGOM


