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w numerze:

Celem „Polskiego Ładu” jest rozwój naszego kraju w wielu obszarach

Miliony z „Polskiego Ładu”

Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie na dwa złożone wnioski na łączną kwotę ponad 11 mln zł. Wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego popularnie
„Polskim Ładem” ogłoszono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 25 października
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Profilaktyka
40 PLUS

Siła ducha to mój napęd 

str. 4

Polecamy wyjątkową rozmowę z prof. Janem Chmurą, Honorowym Obywatelem Strzegomia, doktorem honoris causa i zdobywcą m.in. „Korony Maratonów Świata”. Jaki jest jego przepis
na sukces? Jakie ma przesłanie dla naszych seniorów?
Środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji we
wsiach Grochotów i Skarżyce
(8 720 453 zł) oraz termomodernizację i remont budynku
Publicznego Przedszkola nr 3
w Strzegomiu (2 896 261 zł).
Oba projekty znacząco poprawią
jakość życia mieszkańców miasta
i okolicznych wiosek, a otrzymane dofinansowania znacznie przyśpieszą realizację tych inwestycji.
W chwili obecnej jedynie trzy
sołectwa w naszej gminie nie
mają wybudowanej kanalizacji:
Grochotów, Skarżyce i Stawiska. Otrzymanie dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu”
znacznie poprawi tę sytuację
i sprawi, że tylko Stawiska pozostaną bez kanalizacji. Jak zapewniają jednak nasze władze,
gdy tylko pojawi się sposobność
i odpowiednie programy, to również ta miejscowość doczeka się
upragnionej inwestycji. Otrzymanie prawie 3 mln zł na termomodernizację i remont budynku
Publicznego Przedszkola nr 3
zapewne bardzo ucieszy całą
społeczność związaną z przedszkolem zlokalizowanym na
ul. Parkowej w Strzegomiu. Nie
da się ukryć, że kapitalny remont
tego miejsca był marzeniem wielu
pokoleń strzegomian. Zmiany
doczeka się nie tylko elewacja, ale
również wnętrze budynku.

Zachęcamy mieszkańców
gminy Strzegom od 40. roku
życia do skorzystania z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka
40 PLUS”. Program zakłada
realizację badań diagnostycznych w formie pakietów.
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Większy dostęp
do kanalizacji
Zapraszamy do lektury wywiadu z Dorotą Borkowską
– prezesem zarządu strzegomskiej spółki Wodociągi
i Kanalizacja, która informuje o niedawnym włamaniu
na stację uzdatniania wody,
kanalizowaniu kolejnych
sołectw oraz przyszłych
inwestycjach.

str. 6

Wymarzone boisko sportowe  str. 7
Na taki obiekt sportowy czekało wiele pokoleń uczniów strzegomskiego Liceum Ogólnokształcącego. W środę 20 października uroczyście oddano do użytku nowoczesne, wielofunkcyjne
boisko, które znakomicie wpisuje się w prężny rozwój tej placówki
oświatowej.

Ścieżka
już gotowa
– Serdecznie dziękuję szefowi Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów – Michałowi Dworczykowi za udzielone wsparcie
i wspaniałą współpracę. Dziękuję
również wiceministrowi klimatu

i środowiska, Ireneuszowi Zysce za ogromne zaangażowanie
w sprawy naszej gminy – podkreśla burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.
red

Do programu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu”
samorządy mogły składać wnioski, z których można było otrzymać
dofinansowanie w wysokości nawet 95% wartości inwestycji przy
5% wkładzie własnym.

w SKRÓCIE:

Jubileusz ks. prałata
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Minęło 15 lat odkąd funkcję proboszcza w Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła objął ks. prałat Marek Babuśka. Msza
św. dziękczynna w intencji kapłana odbyła się 21 października
w strzegomskiej bazylice. Z okazji jubileuszu życzymy naszemu
proboszczowi zdrowia, zadowolenia, satysfakcji oraz wielu łask
w dalszej pracy duszpasterskiej.

w SKRÓCIE:

Zakończyły się 2-etapowe
prace związane z budową
ciągu pieszo-rowerowego,
który połączył Strzegom
z sołectwem W ieśnica.
Całość była realizowana
w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 374
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku
Strzegom–Wieśnica”.

str. 9

w SKRÓCIE:

W czwartek 14 października w sali gimnastycznej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie zorganizowano uroczyste podsumowanie udziału uczniów tej szkoły w międzynarodowym projekcie „Youth Entrepreneurial Skills+” w ramach
„Erasmus+”.

Wirtualny spacer

Młodzi piłkarze na meczu Ekstraklasy

Zapraszamy do zapoznania się z wirtualnym spacerem po
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, który jest dostępny na
stronie internetowej: https://wirtualnyspacer.gross-rosen.eu.
To świetne narzędzie, które pomoże poznać historię tego niezbyt
chlubnego miejsca w naszej gminie.

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, przy współpracy trenerów i rodziców, zorganizował 16 października wyjazd
integracyjny adeptów piłkarskich AKS-u Strzegom na mecz
PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rakowem
Częstochowa. Piłkarskich emocji nie brakowało.

Projekt „Erasmus+”
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Diamentowo-złote gody
Urząd wystąpił do prezydenta RP o wyróżnienie czcigodnych jubilatów poprzez odznaczenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 16 października odbyły się uroczystości związane z dwoma jubileuszami: 60-leciem małżeństwa państwa Marianny i Walentego
Kamionków oraz 50-leciem małżeństwa Krystyny i Kazimierza Kucharskich.

Obecność obu par dowodzi,
że małżonkowie dochowali,
wbrew wszelkim przeciwnościom, swojej przysięgi, bo
przecież miłość jest dawaniem
– nie braniem, budowaniem –
nie niszczeniem, zaufaniem
– nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym
dzieleniem każdego sukcesu
i każdego smutku. – Cieszę
się bardzo, że zechcieliście
państwo świętować wspólnie
z nami, by spojrzeć razem
na minione lata i podzielić

się refleksjami – podkreślał
burmistrz Zbigniew Suchyta.
Państwo Krystyna
i Kazimierz Kucharscy
Pani Kr yst yna (z domu
Kuczyńska) urodziła się 8 lutego 1948 r. w Jaworze. Razem
z rodzicami i rodzeństwem
zamieszkali w Bieszczadach, we
wsi Brelików. Na Dolny Śląsk
przyjechała w poszukiwaniu
pracy. Zatrzymała się w Rogoźnicy u rodziny. Pierwszą
pracę podjęła w Goczałkowie.

Pan Kazimierz urodził się
11 marca 1948 r. w Sobótce.
Wraz z rodzicami i rodzeństwem przenieśli się z Sobótki
do Strzegomia. Pracował jako
mechanik w kamieniołomach,
m.in. w Rogoźnicy i Granicznej. Jubilaci poznali się
dzięki wspólnym znajomym.
Miłość połączyła ich węzłem
małżeńskim 7 lutego 1970 r.

Widniówka, powiat Krasnystaw. Pan Walenty urodził się
14 lutego 1937 r. w miejscowości Łąka Górna, powiat
Bochnia. Poznali się w Lublinie, gdzie pani Marianna pracowała w barze, pan Walenty
Państwo Marianna
i Walenty Kamionkowie
był w wojsku. Miłość połąPani Marianna (z domu Bo- czyła ich węzłem małżeńskim
jarska) urodziła się 1 sierp- 15 grudnia 1959 r. w Krania 1939 r. w miejscowości snymstawie. Do Strzegomia

w Urzędzie Stanu Cywilnego i kościele w Ropience
w Bieszczadach. Doczekali
się syna i córki, wnuczki oraz
trzech wnuków.

przyjechali, szukając lepszego
życia. Pani Marianna pracowała na stacji PKP Grabina Śląska, natomiast pan
Walenty kilka lat w Zakładzie Roszarniczym „Konpar”,
później miał swoją działalność gospodarczą. Doczekali się 3 córek i 2 synów,
9 wnuków i 8 prawnuków.
red

Zebrane materiały będą służyły do promocji producentów i przedsiębiorców Program zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów

„Granitowy Szlak” zaprasza

Profilaktyka 40 PLUS

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” zaprasza producentów lokalnych, wytwórców,
rzemieślników, restauracje, hotele i inne ciekawe miejsca do zgłaszania się do bazy o nazwie Zachęcamy mieszkańców gminy Strzegom od 40. roku życia
„Granitowy Szlak”.
do skorzystania z pakietu badań
Zebrane mateportalu społeczno- adres Stowarzyszenia Lokalna diagnostycznych w punkcie,
riały będą służyś c i o w y m F a c e - Grupa Działania „Szlakiem który realizuje program „Proł y do promocji
book. Podpisany Granitu”, Udanin 86b, 55-340 filaktyka 40 PLUS”. Placówką
w/w miejsc ma
formularz zgło- Udanin lub odesłać mailowo realizującą skierowania w nas z e n i o w y w r a z na adres:
szej gminie jest Diagnostyka
stronie internetowej stowarzyz oświadczeniami promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl. sp. z o.o. ul. Świdnicka 18.
szenia, a także na
red
prosimy wysyłać na
Głównym celem programu
„Profilaktyka 40 PLUS” są
a rzecz Rozwoju
ObszarówiWiejskich:
Europa
inwestująca
w obszary
wiejskie” LGD „Szlakiem Granitu”.
Dokumenty
formularze
znajdują
się na stronie
internetowej
badania profilaktyczne, dzięki
którym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem
n i e s k u t e c z n e go l e c z e n i a ,
które jest konsekwencją zbyt
późnej diagnozy.
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie
dla kobiet i mężczyzn oraz
pakietu wspólnego.

z d j ę cie n u mer u

Dzień Seniora
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu tradycyjnie zorganizował
obchody „Dnia Seniora”, które odbyły się 12 października w Strzegomskim Centrum Kultury II na ul. Paderewskiego. Były życzenia, podziękowania, gratulacje i wręczenie związkowych odznaczeń. Złote odznaki otrzymały: Elżbieta Zatorska i Ewa Czerpak. Wszystkim seniorom z naszej gminy życzymy wiele energii, optymizmu na co dzień, radości i spełnienia wszelkich marzeń!
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7. poziom kwasu moczowego ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:
we krwi;
8. krew utajona w kale – me- • infolinii – w godzinach 8:00–
todą immunochemiczną
18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
(iFOBT).
• lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
Pakiet badań diagnostycznych
Na podstawie ankiety zostaną
dla mężczyzn zawiera:
1. morfologia krwi obwodo- ocenione czynniki ryzyka.
wej odsetkowym i płytkami
krwi;
Świadczenia opieki zdrowotnej
2. stężenie cholesterolu całko- są udzielane na podstawie skiewitego albo kontrolny profil rowania w postaci elektronicznej
lipidowy;
wystawionego przez system.
3. stężenie glukozy we krwi;
Każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań dia4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi; gnostycznych w punkcie, który
realizuje program „Profilaktyka
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi
się do placówki z dowodem osowe krwi;
8. krew utajona w kale – me- bistym. Jednocześnie uprawnieni
todą immunochemiczną mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów,
(iFOBT);
9. PSA – antygen swoisty dla które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o restercza całkowity.
alizację programu pilotażowego.
Pakiet badań diagnostycznych
wspólny:
1. pomiar ciśnienia tętniczego;
Placówką realizującą
2. pomiar masy ciała, wzrostu,
obwodu w pasie oraz obliskierowania w naszej
czenie wskaźnika masy ciała
(BMI);
gminie jest
3. ocena miarowości rytmu serc.

Pakiet badań diagnostycznych
dla kobiet zawiera:
1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil
lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
Do programu pilotażowego
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi; kwalifikują się osoby, które
m.in. odpowiedzą na pytania
6. badanie ogólne moczu;

Diagnostyka sp. z o.o.
ul. Świdnicka 18.

Gminne Wiadomości
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Aktualności

Ważna cyfryzacja

Nasza gmina jest jednym
z 46 samorządów w województwie dolnośląskim, który
w ostatnim okresie otrzymał
promesę w wys.
100 tys. zł na
dofinansowanie w ramach
programu
„Cyfrowa gmina”. Rządowe
wsparcie będzie można przeznacz yć na zakup

Dla fotowoltaiki
Fot. użyczone / Archiwum UG Człuchów

sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
Program „Cyfrowa gmina”
z akłada finansowanie
100 proc.
wydatków
kwalifikowanych,
a samorządy mają czas
na złożenie
wniosków
do września
2023 roku.

Celem programu, oprócz rozwoju cyfrowego samorządów,
jest także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. „Cyfrowa
gmina” pozwoli również sfinansować szkolenia, dzięki
którym wdrożenie nowych rozwiązań przebiegnie sprawnie. Wręczenie promes miało miejsce 18 października
w Ziębicach.

Strzegomski samorząd zamierza przystąpić do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Strzegom w kontekście wyznaczenia
obszarów pod lokalizację inwestycji w zakresie odnawialnych
źródeł energii, w szczególności
fotowoltaiki.
– W studium zostanie wprowadzony ogólny zapis dotyczący
możliwości lokalizacji na terenie
całej gminy instalacji do 500 kW
oraz do 1 MW na gruntach rolnych klasy IV–VI (przeznaczonych
na cele rolne) bez konieczności
wyznaczania ich lokalizacji (na
rysunku studium) – wyjaśnia Beata
Fitas, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim
w Strzegomiu. – Dla lokalizacji
w tym zakresie inwestycji, gdzie
instalacja przekraczałaby 1 MW
będzie istniał obowiązek wskazania
takich obszarów w studium (w tekście i na rysunku) i wyznaczenia
stref ochronnych – dodaje.
Burmistrz Strzegomia zaprasza
do składnia wniosków dot. zmiany
studium do 30 listopada w zakresie
fotowoltaiki dla wszystkich zainteresowanych i wskazanie przez
nich obszarów, na których planuje
się farmy fotowoltaiczne o mocy
przekraczającej 1 MW – dla gruntów rolnych (opisanych jak wyżej)
oraz terenów zainwestowanych,
gdzie planowana lokalizacja przekroczyłaby 500 kW.

Goście wizytowali m.in. budowę zespołu mieszkań komunalnych

Minister w Strzegomiu
Nasze miasto odwiedził w ostatni wtorek (26.10) szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów –
Michał Dworczyk i jego asystent polityczny – Artur Fiołek.
Wspólne spotkanie
było okazją do podziękowań za otrzymanie dwóch
promes o łącznej wartości
ok. 11,6 mln zł na inwestycje w ramach Programu
Inwestycji Strategicznych,
czyli rządowego programu
pn. „Polski Ład”. Środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji we wsiach
Grochotów i Skarż yce
(8 720 453 zł) oraz termomodernizację i remont budynku Publicznego
Przedszkola nr 3
w Strzegomiu
(2 896 261 zł).
Szerzej
piszemy
o tym na
str. 1.
Na s i g o ście wizytowali również
budowę z espołu
mieszkań komunalnych na ul. Konopnickiej
w Strzegomiu, na którą to
inwestycję również otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie w wys. 10,06 mln zł
w ramach Funduszu Dopłat
Banku Gospodarstwa Krajowego. Minister był pod
dużym wrażeniem postępu
prac, jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach.
red

Na zjeździe udzielono absolutorium dotychczasowemu przewodniczącemu i zarządowi. Wybrano również 15 delegatów na Zjazd Wojewódzki

Wybr ali s woich pr zed st awicieli
Za nami zjazd sprawozdawczo-wyborczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego gruntów rolnych. Wspólnie
Rolników Indywidualnych „Solidarność” Powiatu Świdnickiego i Gmin Powiatu Świdnickie- ustalono, że w najbliższym
go, który odbył się 19 października w Strzegomskim Centrum Kultury.
czasie odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone szczególnie
W zjeździe poza przedsta- Krzeszowiec – dyrektor Od- we Wrocławiu oraz jego zastęp- temu tematowi.
wicielami NSZZ RI „Solidar- działu Terenowego Krajowego ca – Piotr Regec. Gorąca dysNa zjeździe udzielono abność” uczestniczyli: Tomasz Ośrodka Wsparcia Rolnictwa kusja dotyczyła między innymi solutorium dotychczasowemu

przewodniczącemu i zarządowi.
Wybrano również 15 delegatów
na Zjazd Wojewódzki NSZZ
RI „Solidarność”.
Przewodniczącym NSZZ
RI „Solidarność ” Powiatu
Świdnickiego został ponownie

wybrany Bogumił Wieszewski,
zaś przewodniczącym NSZZ
RI „Solidarność” Gminy Strzegom został ponownie wybrany
Marian Wojciów.
red

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości w TV Strzegom Jak założyć rodzinny dom pomocy?
• Wirtualna strzelnica w LO
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
oddana do użytku
W soboty
14:00 – 20:00 • Strzegomskie LO z nowym w Strzegomiu informuje o możW niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
liwości utworzenia przez osoby
boiskiem
fizyczne bądź organizacje rodzinPAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2021
nego domu pomocy (RDP).
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
Ciekawym rozwiązaniem istmożna oglądać za pośrednictwem
Data pełnienia
Nr telefonu
Nazwa apteki
Adres
niejącym w systemie pomocy
serwisu
dyżuru
społecznej jest funkcjonowanie
rodzinnych domów pomocy
do 30.10
Dobra Apteka ul. Kościelna 6
tel. 74 649 12 20
(RDP), zapewniającym całodowww.strzegom.pl
bową opieką dla osób starszych
31.10–6.11
Królewska
ul. Legnicka 14W
tel. 74 649 12 00
lub niepełnosprawnych.
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,
Osoba fizyczna lub orga7.11–13.11
Vademecum ul. Rynek 44
tel. 74 855 52 06
pod banerem projekty unijne)
nizacja pożytku publicznego

dysponująca budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce
np. dużym domem
może założyć taką
placówkę. Dysponowanie budynkiem
oznacza, że można być
właścicielem budynku lub
go wynajmować.
Zainteresowanych informujemy, że gmina Strzegom może
udostępnić lokal przy ul. Armii
Krajowej 23, III piętro.

Być może na terenie
gminy są osoby zainteresowane prowadzeniem tego
typu działalności,
mające odpowiednie predyspozycje
opiekuńcze i organizacyjne. Prowadzenie
rodzinnego domu pomocy
to szczególny typ aktywności zawodowej, to także pasja i oddanie
dające dużo satysfakcji z realizacji
wartościowych społecznie celów.
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Jubileusz ks. prałata
Przez ostatnie 15 lat nasz jubilat aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty kościelnej i miasta

Przypomnijmy, ks. Marek
został następcą ks. prałata Stanisława Siwca, który pełnił
funkcję proboszcza w latach
1968–2006. Nowy gospodarz
Bazyliki Mniejszej przybył do
Strzegomia z parafii pw. św.
Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wałbrzychu, gdzie był
również proboszczem. Ks. Marek ma obecnie 58 lat, a księdzem jest od 33 lat.
Przez ostatnie 15 lat nasz
jubilat aktywnie uczestniczy
w życiu wspólnoty kościelnej
i miasta, z dużym zaangażowaniem współpracując m.in.
z lokalnym samorządem. Jest
uczestnikiem wielu wydarzeń
oraz uroczystości świeckich
i kościelnych. Bardzo sumiennie oddaje się swojej posłudze
kapłańskiej, udzielając pomocy
osobom, którzy jej potrzebują.

Wśród wielu zasług ks. prałata należy wymienić m.in.
pozyskiwanie środków finansowych na ratowanie zabytków sakralnych i renowację
murów miejskich w obrębie
parafii z różnych źródeł: ministerialnych, wojewódzkich
i gminnych. Od wielu już
lat z powodzeniem prowadzi
stołówkę charytatywną, która
wydaje kilkaset posiłków dla
biednych i ubogich. W dużym stopniu przyczynił się
do tego, że patroni bazyliki
– apostołowie Piotr i Paweł
– zostali również patronami Strzegomia. Ogromnym
osiągnięciem jest również
doprowadzenie do nadania
strzegomskiemu kościołowi
prestiżowego tytułu „Pomnika Historii”. Warto jeszcze
wspomnieć, ż e w 2017 r.

w bazylice powstała 3. w diecezji świdnickiej kolegiata, na
czele której stanął właśnie
ks. Marek, otrzymując tytuł
prepozyta kapituły kolegiackiej.
W niezwykle ciepłych słowach o ks. prałacie wypowiada
się burmistrz Strzegomia –
Zbigniew Suchyta. – Ks. Marek jest świetnym wzorem
do naśladowania i godnym
zaufania kapłanem, przez co
zasługuje na najwyższe słowa
uznania. Jestem mu wdzięczny
za dobroć, życzliwość i zapał
do pracy na rzecz nie tylko parafii, ale całej Ziemi
Strzegomskiej. Jego piękna
postawa zaowocowała wieloma nowymi tradycjami, które
wzbogacają duchowo wszystkich parafian. Życzę zdrowia,
zadowolenia i satysfakcji oraz
wielu łask w dalszej pracy
duszpasterskiej – zaznacza
włodarz naszego miasta.
My również przyłączamy się
do tych życzeń!
red

Fot. Archiwum bazyliki

Minęło właśnie 15 lat od objęcia probostwa Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu przez ks. prałata Marka
Babuśkę. Msza św. dziękczynna w intencji kapłana odbyła się
21 października w strzegomskiej bazylice.

Nieżyjący już ks. prałat Stanisław Siwiec (po prawej) przekazuje
probostwo ks. prałatowi Markowi Babuśce (po lewej)

Wywiad z prof. Janem Chmurą, Honorowym Obywatelem Strzegomia, doktorem honoris causa i zdobywcą m.in. „Korony Maratonów Świata”

– Panie profesorze, 8 października otrzymał pan zaszczytny
tytuł doktora honoris causa na
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jakie to uczucie?
– Byłem bardzo zaskoczony tą
informacją, ponieważ nigdy nie
przypuszczałem, że Opatrzność
Boża sprawi, że dostąpię tak niebywałego dla mnie wyróżnienia.
Jest ono marzeniem każdego profesora tytularnego, który to tytuł
– przypomnę – wręcza prezydent
RP. Kto by przypuszczał, że chłopak z Międzyrzecza (profesor
urodził się w 1949 r. w Dąbrowie
Tarnowskiej – dop. red.), małej
wioski spod Strzegomia, dostąpi
po wielu latach tak nieprawdopodobnego osiągnięcia – najwyższej
godności akademickiej. Zdaję
sobie sprawę, że na taki honor
trzeba sobie zapracować. To nie
jest jedno pstryknięcie i ktoś
kogoś wyróżnia, tylko za tym
kryje się niebotyczna praca.
Konkludując, to wyróżnienie
jest dla mnie i mojej rodziny
wielkim zaszczytem.
– Jaka była właśnie reakcja
rodziny?
– Żona była totalnie zaskoczona. Paweł, mój najstarszy syn,
który jest już profesorem na tej
samej uczelni i razem pracujemy,
nie dowierzał, że jest to możliwe.
Nigdy w rodzinie nie rozmawialiśmy przy okazji różnych
uroczystości o tak szczególnych
wyróżnieniach. A tu nagle rzeczywiście przychodzi ta informacja
do nas. Paweł próbuje naśladować moją karierę naukową, ale
myślę, że przed nim jest jeszcze
przeogromna, benedyktyńska
praca. Walczy w tym momencie
o profesurę tytularną.
– Pierwotna uroczystość związana z ogłoszeniem pana doktorem honoris causa miała odbyć się

w 2020 r., ale z powodu pandemii
koronawirusa została przełożona
o kilkanaście miesięcy…
– Ja się przede wszystkim
cieszyłem, kiedy ta informacja
spłynęła do mnie i z głęboką
pokorą przyjąłem przełożenie
tej uroczystości, a później oczekiwałem na nadarzający się czas
i sprzyjające okoliczności.

uczelni. Decyzja środowiska była
jednomyślna. Miałem taką głęboką refleksję, która była związana
z tym czasem. Przecież ja też
popełniałem jako dziekan błędy,
za które sam musiałem zapłacić,
ale z drugiej strony okazało się, że
nie były to błędy tak drastyczne,
by przewrócić uczelnię, dydaktykę
czy naukę.

– Jak teraz, z perspektywy kilkunastu dni po zakończeniu uroczystości, przypomina pan sobie
ten dzień? Jaki pan miał nastrój,
jakie emocje panu towarzyszyły?
– Jest to tak doniosła uroczystość,
że bardzo trudno jest pohamować
wszystkie emocje. Jestem osobą bardzo wrażliwą, w związku
z powyższym bardzo to wszystko
przeżywałem. Dziękuję Bogu, że
udało mi się te emocje opanować
i szczęśliwie przeżyć tę uroczystość.
Cieszę się ogromnie, że w tym
dniu na AWF Katowice odbyła się
inauguracja roku akademickiego.
Na tej uczelni pracowałem wiele
lat i mam mnóstwo ciepłych wspomnień związanych z tym miejscem.
Byłem m.in. dziekanem tej uczelni,
tam skończyłem ostatecznie swoją
habilitację, osiągnąłem szczyt
szczytów swojej kariery naukowej,
czyli profesurę tytularną, i zajmowałem stanowisko profesora zwyczajnego. Tak więc emocjonalnie,
naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie z tym środowiskiem byłem
bardzo związany. Nigdy się nie
spodziewałem, że inicjatywa wyjdzie właśnie stamtąd. Dlaczego?
Odpowiedź jest banalnie prosta.
Pełniąc najtrudniejsze funkcje
na uczelni, m.in. dziekana, gdzie
trzeba integrować i rozwiązywać
problemy, musiałem podejmować
różne trudne decyzje, by uczelnia
się rozwijała. A to nie zawsze
pasowało wielu osobom. Pomimo
tego jednak okazało się, że ta inicjatywa wyszła właśnie z katowickiej

– Podczas tej uroczystości było
wielu pana przyjaciół, znajomych,
oczywiście byli też strzegomianie
na czele z władzami miasta oraz
osoby, z którymi pan na co dzień
współpracuje. Jak pan odebrał ich
obecność w Katowicach?
– Byłem ogromnie zaszczycony,
że wielu moich kolegów i przyjaciół przybyło na tę uroczystość.
Bardzo się cieszę, że władze naszego miasta – w osobach burmistrza Zbigniewa Suchyty i przewodniczącego Rady Miejskiej
Tomasza Marczaka – również
przybyły do Katowic. Było tam
wielu przyjaciół ze Strzegomia
i oczywiście członkowie mojej
najbliższej rodziny: żona, trzej
synowie, synowa i postać nr 1 tej
uroczystości, czyli 8-miesięczna
wnuczka Laura, która w momencie, kiedy dziękowałem różnym
osobom zabrała „głos”, zaznaczając w ten sposób swoją obecność
(śmiech – dop. red.). Wszystkim
jeszcze raz chcę w tym miejscu
podziękować za przybycie na tę
piękną uroczystość.
– Czy czuje się pan osobą
spełnioną?
– Zadał pan w tym momencie
chyba najtrudniejsze pytanie podczas naszej rozmowy. Gdybym odpowiedział tak, to chyba nie byłbym do końca uczciwy, bo ja mam
jeszcze wiele marzeń i rzeczy do
zrealizowania. Nie wiem jednak,
jak Bóg pokieruje moim życiem
i dlatego trudno mi na to pytanie

jednoznacznie odpowiedzieć.
W pierwszej kolejności chciałbym
wdrożyć w swoje życie zawodowe
pojęcie progu psychomotorycznego zmęczenia (PPZ), które udało
się wygenerować przy współpracy z pracownikami Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie,
w codzienny warsztat trenerski.
To jest dla mnie sprawa niezwykle
ważna, powiedziałbym nadrzędna.
Wprowadzenie w życie tego pojęcia oznacza nowe, niewyobrażalne
rekordy świata – jest to dla mnie
przesłanie nie tylko dla trenerów
w Polsce, ale też z całego świata.
Najlepsi szkoleniowcy, trenujący
na co dzień mistrzów olimpijskich
i mistrzów świata, nie zdają sobie
sprawy, jak niewyobrażalny potencjał jest w korze mózgowej i jakie
są przed nami nieprawdopodobne
nowe rekordy świata w różnych
dyscyplinach sportowych. Drugim
moim marzeniem jest ukończenie
największego maratonu na świecie
– w Nowym Jorku z okazji 75. roku
życia (w 2024 r. – dop. red.), 10 lat
po tym, jak po raz pierwszy uczestniczyłem w tym maratonie. Wtedy
pokonałem 44 tys. przeciwników
i w swojej kategorii wiekowej
zająłem 11. miejsce, nieznacznie przegrywając miejsce w „10”
z kolegą z Włoch. Podsumowując,
w sumie przebiegłem 24 maratony w ciągu 7 lat na wszystkich
kontynentach. Chciałbym jeszcze
raz, jak tylko Bóg da i dopisze
mi zdrowie oraz forma fizyczna,
wystartować w tym słynnym
biegu maratońskim! Ukończenie
tego maratonu to byłaby dla mnie
kapitalna sprawa.
– A jak wspomina pan swoje
maratony?
– W swojej karierze biegowej
przebiegłem prawie 30 tys. km.
Jak to jest możliwe w moim wieku? Z perspektywy mojego doświadczenia i wszystkich startów,

Fot. AWF Katowice

Siła ducha to mój napęd

jest to efekt przede wszystkim
połączenia dwóch niezwykle ważnych filarów w codziennym życiu:
przygotowania motorycznego
i może to zabrzmi bardzo niekonwencjonalnie, ale muszę to bardzo
jednoznacznie zaakcentować –
filaru duchowego. Przechodziłem
wiele niesamowicie trudnych
kryzysów w trakcie pokonywania
różnych maratonów: od Antarktydy, poprzez Koło podbiegunowe
północne, Zwrotniki Raka i Koziorożca oraz Równik. Otarłem
się tam wiele razy o śmierć, bo
tak muszę to wyraźnie powiedzieć. Na Antarktydzie nie byłem
w stanie podnieść np. palca, który
wywoływał ogromny, piekący
ból. Na Równiku startowaliśmy
o godz. 2:00 w nocy – w temperaturze 30 stopni Celsjusza
i wilgotności dochodzącej do
90 procent. Tylko siła ducha
pozwalała mi na zakończenie
maratonów i była moim napędem!
W innym przypadku byłoby to
wręcz niemożliwe, mimo bardzo
precyzyjnego, szczegółowego
i profesjonalnego przygotowania
motorycznego. Powtarzam raz
jeszcze, gdyby nie siła ducha, nie

osiągnąłbym tego, co Bóg dał mi
w moim życiu osiągnąć. Mówię
to z największym przekonaniem,
bo przetwarzałem to na swoim
organizmie w skrajnie trudnych,
ekstremalnych sytuacjach.
– Jakie ma pan przesłanie na
koniec dla naszych czytelników?
– Drodzy czytelnicy! Mam
72 lata i chcę was zachęcić do
szeroko pojętej kultury fizycznej.
Nie chodzi o to, by państwo – mając tyle lat – próbowali uprawiać
maratony. Chciałbym pokazać,
co ludzkie ciało – będąc w wieku
emerytalnym – może jeszcze osiągnąć. Państwo nawet nie zdajecie
sobie sprawy, jakie są nieprawdopodobne możliwości w waszych
organizmach. Problem polega
na tym, że trzeba wstać z kanapy,
założyć sportowe obuwie i zacząć
rzeźbić nie tylko własne ciało,
ale siłę ducha. Połączenie tych
dwóch filarów, o czym mówiłem
wcześniej, da państwu nieprawdopodobną motywację i energię
do dalszego życia – dla waszych
wnuków i prawnuków.
– Dziękuję za rozmowę.
TW
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Zebrali ponownie krew
Na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu
26 października odbyła się kolejna strzegomska zbiórka krwi.
Krwiobusa odwiedziło łącznie
30 osób, z czego aż 25 oddało
krew. Udało się zabrać 11,25 litra
tego życiodajnego płynu.

Organizatorami zbiórki krwi
byli: gmina Strzegom, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu
oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu, przy współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
red

Konkursy na stanowiska pracy
w magistracie
W związku z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez
Urząd Miejski w Strzegomiu dotyczącymi m.in. obsługi programu
„Czyste Powietrze” i wymiany pieców na niskoemisyjne,
a także zwiększeniem liczby bardzo ważnych inwestycji dla
mieszkańców, strzegomski magistrat ogłosi wkrótce nabory na
nowe stanowiska pracy.
Szczegółowe informacje będą zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, w zakładce „Nabór – oferty pracy”
(po prawej stronie).
• Wydział Ochrony Środowiska (3 konkursy)
Wymagania: wykształcenie kierunkowe z dziedziny ochrony
środowiska (mile widziane osoby studiujące na ostatnim roku
studiów zaocznych lub absolwenci);
• Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (1 konkurs)
Wymagania: wykształcenie średnie techniczne.

Wichura dała się we znaki
Dodajmy, że krew może oddać każda zdrowa
osoba w wieku 18–60 lat i ważąca ponad 50 kg.
Dodatkowo każdy wolontariusz po oddaniu
krwi może liczyć na odbiór ekwiwalentu kalorycznego, a także dwa dni wolnego od pracy –
w dniu oddawania krwi oraz dzień po.

W ostatnich dniach – głównie 21 października – wystąpiły
trudne warunki pogodowe.
Wiał silny wiatr, który wyrządził wiele szkód w gminie
Strzegom. Wichura powaliła m.in. drzewa, uszkodziła
dachy i zniszczyła instalację
energetyczną. Dzięki dużemu
zaangażowaniu pracowników
Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Strzegomiu i wielu
strażaków udało się na szczęście w miarę szybko posprzątać
miasto i wsie.

Przypominamy zasady postępowania przed wystąpieniem wichury:
•

zamknij wszystkie okna i drzwi,
oceń stan okien, w razie
konieczności odpowiednio je
zabezpiecz,

•

w miarę możliwości pozostań
w domu/miejscu pracy – nie
planuj spacerów w parkach
i wizyt na cmentarzach,

•

przygotuj zastępcze oświetlenie,

•

•

nie parkuj pojazdów w pobliżu
drzew, szyldów, tablic reklamowych, rusztowań, stalowych
konstrukcji, słupów, trakcji
elektrycznych itp., awaria tych
rzeczy może spowodować
uszkodzenie pojazdu,
sprawdź zawartość apteczki
pierwszej pomocy,

•

umocuj lub usuń z parapetów zewnętrznych, balkonów, tarasów,
podwórek przedmioty, które
mogą być porwane przez wiatr,

•

zapewnij bezpieczeństwo
zwierzętom, które trzymasz na
dworze – pozamykaj je w odpowiednio zabezpieczonych
pomieszczeniach.

Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu rozpoczęła swoją działalność w 2012 r. Niedługo minie już 10 lat od tego wydarzenia

Radni zakończyli kadencję
Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2019–21 ostatni raz spotkali się na obradach w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 19 października.
Choć ich plany i pomysły
mocno pokrzyżowała pandemia koronawirusa, władze
miasta podziękowały naszej
młodzieży za reprezentowanie
interesów swojego środowiska,
zaangażowanie, aktywność
i wykonaną pracę. Podziękowania skierowano również do
dyrektorów placówek oświatowych z gminy Strzegom

i nauczycieli-opiekunów za
wszelką pomoc w kształtowaniu postaw demokratycznych
i patriotycznych oraz rozwoju
przedsiębiorczości i odpowiedzialności wśród uczniów.
Już wkrótce swoją działalność rozpocznie kolejna grupa
młodych radnych, tym razem
w kadencji 2021–23.
red

Prezydium MRM w Strzegomiu
– kadencja 2019–2021:
Amelia Misek – przewodnicząca
Kornelia Łabędzka – wiceprzewodnicząca
Oliwia Bodziany – wiceprzewodnicząca
Alicja Koba – sekretarz
Dotychczasowi
przewodniczący MRM
w Strzegomiu:
Kadencja 2012–2013:
Natalia Chyłek
Kadencja 2013–2015:
Konrad Fornal
Kadencja 2015–2017:
Paweł Wroński
Kadencja 2017–2019:
Wiktoria Łobodziec
Kadencja 2019–2021:
Amelia Misek
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– Po niedawnym włamaniu woda znów jest zdatna do picia – podkreśla Dorota Borkowska, prezes strzegomskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja

Jeszcze większy dostęp do kanalizacji
Zachęcamy do lektury wywiadu z Dorotą Borkowską – prezesem zarządu strzegomskiej spółki
Wodociągi i Kanalizacja, która informuje o niedawnym włamaniu na stację uzdatniania wody,
kanalizowaniu kolejnych sołectw oraz przyszłych inwestycjach.
– Jak doszło do niedawnego
– Dla bezpieczeństwa zawłamania na stację uzdatniana chlorowaliśmy zbiornik na
48 godzin i pobraliśmy próbkę
wody w Żelazowie?
do badań bakteriologicznych,
– W nocy z 27 na 28 wrze- ponieważ nie było pewności
śnia miało miejsce włamanie czy osoba, która się włamała
na stację uzdatniania wody nie wrzuciła czegoś do tego
w Żelazowie, co spowodowało zbiornika. Próbka była poprzerwę w dostawie wody do brana w czwartek 30 wrzemiejscowości Godzieszówek śnia, a samo badanie trwało
i Kostrza, gdzie wodę dowoził 72 godziny. Przez cały ten
beczkowóz. Jeśli chodzi o po- czas woda była dostarczana
zostałe wioski tj. Żelazów, Żół- rurociągami do poszczególkiewka, Rogoźnica, Goczałków nych wiosek z taką różnicą, że
i Goczałków Górny, to były one można było jej używać tylko
zaopatrywane z nagromadzo- i wyłącznie do celów gosponego zapasu wody w zbiorniku. darczych. W poniedziałek
W trakcie włamania skradziono 4 października otrzymaliśmy
kable energetyczne zasilające informację o wynikach badań
stację. Straty z tego tytułu nie i okazało się, że woda jest
były aż tak duże, natomiast zdatna do picia w związku
szkody były znacznie więk- z czym wznowiliśmy dostawę
sze, ponieważ okazało się, że wody pitnej dla mieszkańców.
włamywacz otworzył właz do Stacja została doprowadzona
zbiornika wody surowej.
do stanu pierwotnego i jednocześnie podjęto działania
– Dlaczego trzeba było wstrzy- związane z montażem dodatmać dostawy wody pitnej?
kowych zabezpieczeń.

– Jaka wioska w następnej kolejności zostanie skanalizowana?

– W tym roku zakończyliśmy
kanalizowanie miejscowości
Rusko. Sama budowa była możliwa m.in. dzięki otrzymaniu
dotacji z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW).
Roboty budowlane ukończone
zostały w terminie określonym w umowie z wykonawcą.
Obecnie jesteśmy w trakcie
rozliczania dotacji. Do skanalizowania zostaną jeszcze
3 wioski: Grochotów, Skarżyce
i Stawiska. Gmina złożyła dwa
wnioski w nowym rządowym
programie dotyczącym projektów inwestycyjnych na budowę kanalizacji w Skarżycach
i Grochotowie. I już wiemy,
że udało się pozyskać ponad
8,7 mln zł na budowę kanalizacji w tych miejscowościach.

– Plany jak najbardziej są.
Mamy przygotowany wielo– Czy są plany na kolejne duże letni plan inwestycyjny, który
inwestycje w przyszłości?
staramy się realizować, ale

wszystko zależy od posiada- przez Wody Polskie, to musinych środków finansowych. my czekać.
Ze względu na to, że nie mamy
– Dziękujemy za rozmowę.
jeszcze zatwierdzonych taryf

Niedziela rozpoczęła się od konkursu historycznego, w którym dwa pierwsze miejsca zajęli nasi członkowie: Patryk Rasała i Maciej Kawiak

Śladem Legionów Polskich

Delegacja Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom im. Orląt Lwowskich w dniach 22–23 paź- po dotarciu do miejscowości
dziernika wraz z członkami sekcji artystycznej wzięła udział w 30. Marszu Szlakiem Walk Le- Pionki odbyły się wieczorne uroczystości jubileuszowe
gionów Polskich oraz uroczystych obchodach 110-lecia Związku Strzeleckiego.
pod tzw. „Legionówką”, gdzie
J u ż w s o b o t ę , p o d ł u - strzeleckie na Brązową Odzna- 6 członkom strzegomskiego strzegomianie weszli w skład
giej podróży, w Staracho- kę Strzelecką Związku Strze- oddziału, w tym dwóm z sek- kompanii honorowej Związku
wicach odbyły się zawody leckiego, którą udało się zdobyć cji artystycznej! Następnie Strzeleckiego. W ieczorem
przedstawiciele sekcji artystycznej pod kierownictwem
Barbary Soroki przedstawili
przygotowany specjalnie na tę
okazję program, który mógł
przybliżyć obecnym na widowisku dzieje Związku Strzeleckiego oraz Legionów Polskich.
Niedziela rozpoczęła się od
konkursu historycznego o dziejach Legionów Polskich, w którym dwa pierwsze miejsca zajęli
nasi członkowie: Patryk Rasała
i Maciej Kawiak. Podczas
mszy św. w Pionkach oddział

pełnił zaszczytną służbę ze
sztandarem Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego, jak
również odpowiadał za czytania
liturgiczne. Sekcja artystyczna
zadbała o oprawę muzyczną.
Ostatnim akordem były uroczystości pod kamieniem Józefa

Piłsudskiego w Laskach, gdzie
oficjalnie rozwiązano marsz.
– Dziękujemy wszystkim
za ogromne zaangażowanie
w przygotowanie i udział w wyjeździe – podkreśla lider strzegomskich strzelców Błażej
Kołodziej.

Osobom borykającym się z problemami uzależnień życzymy, aby odwiedziły strzegomski klub i skorzystały z pomocy osób, które uwolniły się od nałogu

20-lecie strzegomskiej „Arki”
Klub Abstynenta „Arka” w Strzegomiu obchodził 16 października 20-lecie swojego istnienia. Uroczystość była znakomitą
okazja do wspomnień, podziękowań, wręczenia okolicznościowych dyplomów i zabawy – oczywiście bezalkoholowej.
Władze miejskie podziękowały poprzednim prezesom
klubu: Henrykowi Wodzickiemu, Robertowi Zubowiczowi,

Małgorzacie Bernat, Marianowi Grobelnemu, Wiesławie
Zuchmantowicz i obecnemu szefowi stowarzyszenia

– Ryszardowi Stochle za ciężką
pracę i zaangażowanie w prowadzenie „Arki”. Ten ostatni
z kolei przekazał podziękowania na ręce burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej
i członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Strzegomiu
za bardzo dobrą współpracę
i wszelką pomoc.

W gronie zaproszonych gości
był również m.in. duchowy opiekun „Arki” – ks. prałat Marek
Babuśka, który udostępnia swoje pomieszczenia dla członków
klubu, przedstawiciele instytucji
współpracujących i okolicznych
klubów abstynenta.
Wszyscy klubowicze od wielu
już lat nie piją alkoholu, cieszą się
życiem, są bezpieczni i dowartościowani. Mają wolę i kolejne
pomysły, aby pomagać innym
cierpiącym z powodu uzależnień.
red

Klub jest czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:00 do
19:00. Jeżeli jest potrzeba indywidualnego kontaktu
w innym czasie, jest to możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny (tel. 669 747 210).
Siedziba klubu znajduje się na parterze Domu Parafialnego na Placu Jana Pawła II 10 w Strzegomiu.

W pomieszczeniach klubu w poniedziałki o godz. 18:00
odbywają się mitingi osób współuzależnionych Al-Anon.
W środy o godz. 17:00 oraz w niedziele o godz. 18:00
odbywają się mitingi anonimowych alkoholików AA.
Warto zaznaczyć, że obok klubu znajduje się punkt
konsultacyjny, w którym nieodpłatnych porad udzielają terapeuci uzależnień. To kolejne formy profesjonalnej pomocy.
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oświata
Październik to miesiąc bardzo udany dla uczniów LO. Najpierw oddano do użytku wirtualną strzelnicę sportową, teraz wielofunkcyjny obiekt

Wymarzone boisko sportowe

Na taki obiekt sportowy czekało wiele pokoleń uczniów strzegomskiego Liceum Ogólnokształcącego. W środę 20 października uroczyście oddano do użytku nowoczesne, wielofunkcyjne
boisko, które znakomicie wpisuje się w prężny rozwój tej placówki oświatowej.
Nowo powstałe boisko jest
dostosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego i piłkę nożną. Jak podkreśla
Tomasz Marczak, dyrektor LO,
będą mogli korzystać z niego
nie tylko sami uczniowie, ale
też mieszkańcy do godz. 21:00.
W gronie zaproszonych gości
były władze powiatu świdnickiego i gminy Strzegom,
radni, przedstawiciele wielu
instytucji i przyjaciele szkoły.
W uroczystości uczestniczył
m.in. prof. dr hab. Jan Chmura,
który niedawno otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa, brązowy medalista
olimpijski i 4-krotny mistrz
świata w rzucie młotem – Paweł
Fajdek i wielokrotna medalistka

MŚ, ME i MP w armwrestlingu
– Małgorzata Ostrowska.
Nasz znakomity lekkoatleta
był pod dużym wrażeniem
tego, jak prezentuje się strzegomski obiekt. – Jest piękny,
nowoczesny i mam nadzieję,
że będzie służył długie lata.
Liczę na to, że młodzież będzie
o niego dbała. Mam nadzieję, że
w strzegomskim liceum pojawi
się wiele talentów sportowych,
które później będą kontynuowały swoje kariery w profesjonalnych klubach – podkreślał
Paweł Fajdek.
Po uroczystości młodzież
mogła po raz pierwszy oficjalnie
spróbować swoich sił w różnych
dyscyplinach sportowych.
red

Koszt budowy wyniósł ok. 586 tys. zł – środki
pochodziły z budżetu powiatu świdnickiego.
Uczniowie Zespołu Szkół w ramach porządkowania grobów poznają co roku historię tego miejsca. Zawsze rozumieją jak ważne zadanie mają do wykonania

Dbają o Cmentarz Żydowski
Po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół uczestniczyła w akcji Sprzątania Cmentarza Żydowskiego w Strzegomiu. Akcja
ta ma na celu przywrócenie pamięci pochowanych i zapomnianych Żydów, których rodziny często nie przeżyły wojny lub zmuszone były do emigracji.
C e l e m p r z e d s i ę w z i ę c i a i niematerialnym młodszejest przekazywanie wiedzy mu pokoleniu oraz kształo dziedzictwie materialnym towanie właściwych postaw

świadomości i szacunku do
dziedzictwa narodowego.
Udział klasy IV Technikum
Handlowego pod opieką wyc h ow a wc y Anny Czubali
w porządkowaniu cmentarza to namacalne spotkanie
z historią Strzegomia i jej

dziedzictwem kulturoworeligijnym. Uczestnicy akcji przekonali się, że mogą
mieć wpływ na kształtowanie
rzeczywistości i na pomoc
w zachowaniu bogatego dziedzictwa miasta.
red
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Seniorzy zobaczyli wiele ciekawych atrakcji, które zachwycają wszystkich turystów

Zwiedzili stolicę Tatr
Wycieczką do Zakopanego, która odbyła się w dniach
5–7 października zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu zakończył
sezon wyjazdów turystyczno
-wypoczynkowych.
A co nasi seniorzy zobaczyli
w Zakopanem? Krupówki,
Wielką Krokiew, Gubałówkę,
Sanktuarium na Krzeptówkach
(na zdj.). Doznali przyjemnej
kąpieli w termach w Chochołowie i w Białce Tatrzańskiej.
Wieczorek integracyjny z kapelą góralską był dobrą zaprawą
do zabawy tanecznej, która odbyła się 12 października z okazji
„Dnia Seniora”.
Obecnie zarząd skupia swoją uwagę się na organizowaniu tzw. „środowych spotkań”.
Aktywne członkinie zarządu
związku przygotowują ciekawe
zajęcia z seniorami, podczas
których można radośnie i pożytecznie spędzić swój czas.
Jak podkreśla Eugenia Zasińska, przewodnicząca PZERiI
w Strzegomiu, zarząd omawia
także plan wyjazdów na przyszły rok. – Pragniemy zaspokoić
potrzeby intelektualne i rozrywkowe członków naszego
związku – podkreśla.

O efektach działalności strzegomskich seniorów można dowiedzieć się m.in.
w „Gminnych Wiadomościach Strzegom”, na profilu facebookowym i w kronice
związkowej.

Wielki Brat i Tarantino…

Poczujemy bluesa!

Kompania Teatralna zaprasza do pokoju w dziwnym hotelu z dwoma co najmniej dziwnymi gangsterami,
gdy na zewnątrz zaczai się
świat w postaci tajemniczego
„dyspozytora”.

Zapraszamy na czwartą edycję Strzegomskich Zaduszek
Bluesowych. Już 30 października o godzinie 18:00 w sali
widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury znów

Chodzi o spektakl „Niemy
Kelner” w reż. Wojciecha Malajkata w doborowej obsadzie.
Wystąpią: Piotr Szwedes i Mikołaj Roznerski. Co to będzie?
Komedia, groteska, thriller? –
decyzja należy do widzów.

Orkiestra dęta w Strzegomiu

poczujemy bluesa. Wystąpią
ŚLAD, Z Dzielni Chłopcy oraz
Sławek Wierzcholski i Nocna
Zmiana Bluesa. Serdecznie
zapraszamy.

Strzegomskie Centrum Kultur y prowadzi stały nabór
do orkiestry dętej i zaprasza wszystkich chętnych do
rozpocz ęcia nauki gr y na
red instrumentach: flet, klarnet,
saksofon, trąbka, puzon, waltornia i inne.

Bilety wstępu – 10 zł.
Bilety do nabycia na www.biletyna.pl lub w Strzegomskim Centrum Kultury w dniu koncertu.

– Przyjdź na darmowe zajęcia. Instrument wypożyczysz
w SCK. Czeka cię wspaniała
przygoda! Limit wieku nie obowiązuje! Więcej informacji pod
numerem telefonu: 74 649 44
05 – zaprasza Krzysztof Kalinowski, dyrektor SCK.

ORKIESTRA DĘTA
W STRZEGOMIU

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY
PROWADZI STAŁY NABÓR
DO ORKIESTRY DĘTEJ
I ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
DO ROZPOCZĘCIA NAUKI GRY NA
INSTRUMENTACH:
FLET, KLARNET, SAKSOFON,
TRĄBKA, PUZON, WALTORNIA
I INNE.

UWAGA!
LIMIT WIEKU
NIE OBOWIĄZUJE!
PRZYJDŹ NA DARMOWE
ZAJĘCIA!
INSTRUMENT WYPOŻYCZYSZ
U NAS!
CZEKA CIĘ WSPANIAŁA
MUZYCZNA PRZYGODA!

ZAPRASZAMY!

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM
TELEFONU 74 649 44 05
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Narada z sołtysami

Mieszkańcy czekali na tę drogę od ponad 70 lat. Z krajobrazu zniknęły wreszcie „kocie łby”…

Droga prawie gotowa
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
w ostatnich miesiącach realizowało przebudowę ul. Parkowej w Goczałkowie, która stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych. Ulica jest już praktycznie na ukończeniu!

W Urzędzie Miejskim
w Strzegomiu 19 października br. odbyła się cykliczna
narada burmistrza z sołtysami
gminy Strzegom.
Burmistrz omówił stopień
realizacji inwestycji przeprowadzanych na terenach
wiejskich oraz przedstawił
planowane zmiany dotyczące funkcjonowania urzędu.
Dodatkowo sołtysi dostali
wytyczne dotyczące m.in.:
przygotowania stoisk bożonarodzeniowych w związku z organizacją Wieczerzy Wigilijnej
i koncertem zespołu „Śląsk”,
a także uchwały ws. otwarcia
studium zagospodarowania
przestrzennego i możliwości posadowienia elektrowni
wiatrowych na terenie gminy. Poinformowano ponadto

o wyjeździe szkoleniowym na
temat możliwości zakładania
tzw. „kwietnych łąk”. Poproszono też sołtysów o przygotowanie listy uroczystości wiejskich
red
na 2022 r.

Na sam koniec szefowie poszczególnych sołectw przedstawili bieżące sprawy i problemy dotyczące ich miejscowości
oraz rozmawiali o tym, jak je rozwiązać, by poprawić komfort życia mieszkańców.

Inwestycja złożona była
z dwóch zadań. Pierwsze z nich
dotyczyło przebudowy dłuższego odcinka drogi gminnej wraz
z kanalizacją deszczową (o dł.
blisko 615 mb). Poprzednia
nawierzchnia była z kostki kamiennej i częściowo z kruszywa
łamanego, ostatni jej odcinek
stanowił drogę gruntową. Teraz
jest pokryta asfaltem. Co ważne, na realizację tego zadania
Drugie zadanie dot. przebudoudało się pozyskać dofinanso- 129 tys. zł. Koszt przebuwane ze środków województwa dowy tego odcinka wyniósł wy krótszego odcinka (o dł. blisko
dolnośląskiego w wys. blisko 1,052 mln zł.
40 mb). Poprzednia nawierzchnia
była z kruszywa łamanego, aktualnie pokryta jest mieszanką
bitumiczną. Środki na przebudowę – ok. 40 tys. zł – pochodziły
z budżetu gminy Strzegom.
Z przebudowy cieszy się m.in.
sołtys Goczałkowa i radny
Rady Miejskiej w Strzegomiu –
Krzysztof Grondowski, który
wystąpił z wnioskiem o dokonanie tak potrzebnego dla wszystkich remontu. – Nasi mieszkańcy

Całkowita długość ciągu pieszo-rowerowego wyniosła ok. 2 km, a koszt budowy pochłonął ok. 2,9 mln zł

Ścieżka czeka na cyklistów i turystów
Z akończ ył y się 2-etapowe prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego, któr y połączył Strzegom z sołectwem Wieśnica. Całość była realizowana
w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo
-rowerowego na odcinku
Strzegom–Wieśnica”.
Prz ypomnijmy, w I etapie wykonano ok. 700 m
ścieżki, czyli odcinek, który
zaczynał się od skrzyżowania
ul. Sosnowej z ul. Legnicką
w S t r z e gom i u d o w y j a zdu z miasta oraz końcowy
fragment przy wiacie przystankowej w Wieśnicy. W II
etapie wybudowano 1 300 m
traktu. Wykonane zostały
roboty ziemne takie jak: skarpowanie, stabilizacje, podbudowa właściwa z kruszywa
łamanego, a także ułożone
zostały betonowe obrzeża
i krawężniki. Finalnie zostały
połączone wcześniej wybudowane już odcinki ciągu
i wylany został asfalt.
Całkowita długość ciągu
pieszo-rowerowego wyniosła
ok. 2 000 m, a koszt budowy
pochłonął ok. 2,9 mln zł,
z czego kwota ponad 1,33 mln
zł pochodziła z dotacji celowej
z Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei.
red

czekali na takie drogi od ponad
70 lat, kiedy zakończyła się
II wojna światowa. Już nie ma
tych „kocich łbów”, które znacznie utrudniały poruszanie się pieszych, rowerzystów i kierowców.
Droga jest teraz prosta i przede
wszystkim bezpieczna. Znacznie
poprawi się też komfort jazdy
samochodem. Także młodsze
pokolenie będzie miało możliwość jazdy rolkami lub deskorolkami, oczywiście z zachowaniem
bezpieczeństwa – podkreśla
Krzysztof Grondowski.

Całościowy koszt wykonania drogi dojazdowej do pól
w Goczałkowie wyniósł ok. 1,093 mln zł.

Zebrali zakrętki dla Amelki
Zbiórka plastikowych z akręt e k d l a c h o re j
strzegomianki
Amelki przeprowadzona przez
uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej im.
Jana Brz echwy
w Stanowicach
przyniosła wspaniały wynik.
W sumie przekazano partię
ośmiu duż ych
worków. Dzieci
bardzo aktywnie
włączyły się w akcję, chcąc pomóc
potrzebującej
dziewczynce. – W stanowickiej
szkole systematyczne zbieranie
zakrętek zaczęło się już dawno.
Szczególnie cieszy fakt, że
w zbieranie zakrętek udało się
także zaangażować dorosłych
mieszkańców Stanowic, którym

za udział w zbiórce bardzo serdecznie dziękujemy. Będziemy
nadal zbierać, bo potrzeby
są duże – podkreśla Piotr
Szmidt, opiekun szkolnego
Koła Wolontariatu.
red
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Strzegom October Festival był 50. jubileuszową edycją międzynarodowych zawodów rozegranych na hipodromie w Morawie

Brytyjka wygrywa w Strzegomiu
Libby Seed pozycję liderki objęła po udanym przejeździe próby
terenowej. Mimo że na linię mety
dotarła z sześciosekundowym
spóźnieniem, i tak awansowała
z czwartej pozycji po ujeżdżeniu.
Parkur zaliczyła bez błędów na
przeszkodach, z punktami karnymi za niewielkie przekroczenie
normy czasu. Drugie miejsce na
podium zajął jej rodak James
Sommerville na koniu Talent,
a trzecie Czech Miroslav Trunda,
dosiadając klaczy Shutterflyke.
W trzech długich gwiazdkach po bezbłędnym występie

na crossie i parkurze zwyciężył
weteran strzegomskich zawodów
Niemiec Andreas Dibowski na
koniu Calahari. Podium konkursu dwóch długich gwiazdek
zdominowały kobiety. Pierwsze
miejsce zajęła reprezentantka
Australii Katja Weimann na Jeu
de Blanc W.
W sobotę próbami terenowymi
zakończyła się rywalizacja w trzyi czterogwiazdkowym konkursie
w krótkim formacie. Podium
obu konkursów zajęły amazonki
z Niemiec. Zwyciężczyni 4* Anna
Lena Schaaf na klaczy Fairytale

Na zbiorniku „Rekreacyjny”
w Rusku 17 października br.
odbyły się Zawody Gruntowe –
Feeder, w których wzięło udział
37 osób. Ich zwycięzcą został
Andrzej Bobowski, który wyprzedził Adama Czarneckiego
i Pawła Owczarczyka.
10 października, na tym samym zbiorniku w Rusku, najlepsi wędkarze rywalizowali w Zawodach spławikowych z okazji
50-lecia Koła w Strzegomiu.
Najlepszy okazał się Krystian
Dąbrowski. Drugą lokatę zajęła
Natalia Jankowska, a trzecią
– Ireneusz Dzieniszewski. –
Zwycięzcom zostały wręczone
puchary, dyplomy oraz nagrody.
Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki z okazji 50-lecia
koła. Ich fundatorem nagród
był Polski Związek Wędkarski
w Strzegomiu – informuje prezes Tadeusz Chmieliński.
Natomiast na odcinku rzeki
Bóbr w Kamiennej Górze

9 października odbyły się
Zawody Muchowe Szkółki „S tr z egomski Lipień”.
Uczestniczyło w nich 7 juniorów. Opiekunem oraz sędzią głównym był Stanisław
Pomykała. Po przeliczeniu
kart startowych wyłoniono
zwycięzców. Pierwsze miejsce
zajął Krystian Dorodny (32,5
pkt), a kolejne lokaty: Patryk
Cieślak (30,3 pkt), Wiktoria Kłębokowska (29,8 pkt),
Olivier Przypek (29,6 pkt),
Aleksander Kłębokowski
(29,6 pkt), Kacper Mor yl
(28,8 pkt) i Maciej Owczarczyk (27,5 pkt).
– Puchary, dyplomy i nagrody
ufundowali: Koło PZW Strzegom, sponsorzy oraz koledzy
z Żarowa M. Moryl i K. Kądziołka. Wszystkim uczestnikom oraz fundatorom składamy
podziękowania – podkreślają
organizatorzy.

Wędkarskie wiadomości

39 pozycję liderki objęła już podczas próby ujeżdżenia i nie oddała
jej od końca rywalizacji. Libussa
Lübbeke na klaczy Darcy F po
bezbłędnie przejechanym crossie
z czterosekundowym spóźnieniem
zwyciężyła w trzech gwiazdkach.
Klasę Intro po czystych przejazdach na parkurze i crossie
wygrała Polka Karolina Miś na
koniu Go Jack.
Strzegom October Festival był
50. jubileuszową edycją międzynarodowych zawodów rozegranych na hipodromie w Morawie.
Rozegrano łącznie dwanaście
konkursów, startowało w nich
niemal 400 koni reprezentujących
23 krajów.
Wyniki on-line: http://results.
strzegomhorsetrials.pl/event.
php?event=10

Fot. Mariusz Chmieliński

Zawodniczka z Wielkiej Brytanii Libby Seed na 10-letniej klaczy Heartbreaker Star Quality zwyciężyła w klasie CCI4*-L,
najwyższej rangą rozgrywce podczas zawodów Strzegom October Festival w WKKW (13–17.10). Polka wygrała konkurs
jednej gwiazdki.

Organizatorem turnieju było Strzegomskie Centrum Kultury i instruktor szachowy – Ignacy Kosiński

Rywalizowali w szachy nocą
W Strzegomiu 16 października rozegrano już po raz drugi
„Nocny Turniej Szachowy”. Na starcie stanęło ponad dwudziestu uczestników z kilku miejscowości.
Zwyciężył Paweł Żak przed
Michałem Nowakowskim (obaj
z klubu KS Polanica-Zdrój). Na
trzecim miejscu zawody ukończył
Artur Adamek (Goniec Żarów).

Najlepszym zawodnikiem ze
Strzegomia był Piotr Piórek,
który zajął 6 miejsce.
W klasyfikacji juniorów zwyciężył Artur Ratkowski przed

Janem Kasendrą i Tymoteu- zwyciężyła Ewa Konc przed
szem Wiśniewskim. Najlepszą Mariolą Pawłowską i Ireną
juniorką została Jagoda Wło- Piórek.
darczyk. W kategorii kobiet
red

Organizatorem turnieju było Strzegomskie Centrum
Kultury i instruktor szachowy – Ignacy Kosiński,
a zawody sędziował Kamil Gałuszka ze Świdnicy.

red

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – wschód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.))

Kolejne mecze w sezonie:
Polonia-Stal Świdnica – AKS	
AKS – Pogoń Oleśnica

Kolejne mecze w sezonie:
Herbapol Stanowice – AKS II
AKS II – Zagłębie Wałbrzych
Herbapol – AKS II Strzegom
Iskra Witków Śląski – Herbapol
AKTUALNA TABELA:

2:0
8:1

AKTUALNA TABELA:
Poz. Klub

Klasa B – grupa Wałbrzych I

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Mecze

Punkty

1. Lechia Dzierżoniów

10

30

2. Polonia-Stal Świdnica

10

3. Piast Nowa Ruda

(Huragan Olszany, Sokół Kostrza, Unia Jaroszów)

Kolejne mecze w sezonie:
KP MCK Mieroszów – Huragan 4:1, Huragan – Płomień
Dobromierz 3:1, Szczyt Boguszów-Gorce – Sokół 1:1, Sokół –
Zieloni II Mokrzeszów 9:1, Unia – Victoria II Świebodzice 4:1,
Unia – Podgórze Wałbrzych 1:0
AKTUALNA TABELA:

1:2
3:1
1:2
2:3

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

10

28

25

2. Zdrój Jedlina Zdrój

10

26

10

18

3. Iskra Witków Śląski

10

24

4. Słowianin Wolibórz

10

17

4. Włókniarz Głuszyca

10

5. Orzeł Ząbkowice Śląskie

10

16

5. Herbapol Stanowice

6. Barycz Sułów

10

16

7. MKP Wołów

10

8. Polonia Trzebnica
9. Sokół Marcinkowice

Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. KP MCK Mieroszów

8

24

2. Podgórze Wałbrzych

8

21

22

3. Orzeł Witoszów

8

18

10

19

4. Nysa Kłaczyna

8

15

6. Czarni Wałbrzych

10

15

15

7. Górnik Boguszów-Gorce

10

15

5. Granit II Roztoka

8

13

10

15

8. Zieloni Mokrzeszów

10

14

6. Unia Jaroszów

8

12

10

12

9. MKS II Szczawno Zdrój

10

13

7. Sokół Kostrza

8

11

10. Moto Jelcz Oława

10

10

10. KS Walim

10

12

11. Pogoń Oleśnica

10

10

11. AKS II Strzegom

10

12

8. Szczyt Boguszów-Gorce

8

11

12. Bielawianka Bielawa

10

10

12. Zagłębie Wałbrzych

10

10

9. Huragan Olszany

8

5

13. AKS Granit Strzegom S.A.

10

9

13. Sudety Dziećmorowice

10

7

10. Płomień Dobromierz

8

4

14. Piast Żerniki (Wrocław)

10

8

14. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice)

10

6

15. GKS Mirków/ Długołęka

10

7

15. Błękitni Owiesno

10

6

11. Victoria II Świebodzice

8

4

16. WKS Wierzbice

10

7

16. Zieloni Mrowiny

10

4

12. Zieloni II Mokrzeszów

8

1

11

ogłoszenia
Ul. Brzegowa w Strzegomiu – lokal mieszkalny
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Pr zedmiotem pr ze targu jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 15,60 m² położony
w budynku w Strzegomiu
przy ul. Brzegowej 31 wraz
z udziałem 493/10000 w częściach wspólnych budynku
oraz prawie własności gruntu
działki nr 219, AM - 22, Obr.
5 o powierzchni 0,1012 ha.
Dla nieruchomości ur zą dzona jest księga wieczysta SW1S/00031285/3. Nieruchomość jest wolna od
obciążeń i praw osób trzecich. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 65/14

Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Str zegom
pow y ższa nieruchomość
oznaczona jest symbolem
8 M/U zabudowa mieszkaniowa z usługami. Obszar
wymagający ochrony przed
zalaniem. Lokal mieszkalny nr 6 składa się z jednego pokoju o pow. 15,60 m2.
Cena wy woławcza nieruchomości 17.000,00 zł Wadium 1.70 0,0 0 zł. Postą pienie nie może w ynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się
w dniu 25.11.2021 r. o godz.
10:00 w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Strzegomiu –
sala nr 29. Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania
w dniu 17.11.2021 r. w godzinach od 11:00 do 11:15.
Warunkiem przystąpienia
do pr zetargu jest wp łata
wadium, w kasie Ur zędu
Miejskiego w Strzegomiu
lub na konto gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 w nieprzek r a c z a l ny m t e r m i n i e d o
dnia 22.11.2021 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. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zapłacie
najpóźniej do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega
przepadkowi. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności
nieruchomości. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument
potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny
dokument urzędowy określający status prawny oferenta,
sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez
osobę fizyczną, wymagane
jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej
bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa
notarialna może być zawarta
wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg
zostanie przeprowadzony
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.
2108).Dodatkowe informacje związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34,
II p. lub telefonicznie pod nr
74 85 60 543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom
– www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym
informacja o takiej decyzji
podana zostanie w sposób
i w formie jaką zastosowano
do ogłoszenia o przetargu.

Działka zabudowana w Jaroszowie
– do rozbiórki
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 362 /46, AM -1, Obr.
J a r o s zów o p ow i e r zc hni
wg rejestru ewidencji gruntów 0,2728 ha zabudowana dwukondygnacyjnym budy nk i e m u ż y t kow y m. Z e
względu na zły stan techniczny budynku pr zeznaczony jest on do rozbiórki. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00045811/1. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów
oraz obrębu wsi Bartoszówek
w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest w części symbolem 5 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w części granica terenu górniczego, w części
granica obszaru górniczego. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł. Wadium - 5.000,00 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu
25.11.2021 r. o godz. 10:30
w siedzibie Ur zędu 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 22.11.2021 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 85 60 543, ponadto informacja o przetargu
umieszczona jest na stronie
internetowej Miasta i Gminy
Strzegom – www.strzegom.pl
bip-przetargi. Zastrzega się
prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny,
przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

Wydział Spraw Obywatelskich UM w Strzegomiu informuje, że 5 listopada (tj. piątek) złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
będzie możliwe tylko do godziny 11:00. Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie od 8 listopada dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Za utrudnienia przepraszamy.
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