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w numerze:

Strzegomski samorząd wydał sporo pieniędzy na walkę z koronawirusem

Jaki to był rok?

Okrągła rocznica

Końcówka roku to doskonały czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich
12 miesięcy w gminie Strzegom. Jakie inwestycje były najważniejsze? Jak poradzono sobie z pandemią koronawirusa? Czy wszystkie sztandarowe imprezy udało się zorganizować?
O ocenę sytuacji poprosiliśmy burmistrza Strzegomia
– Zbigniewa Suchytę, który
podkreśla, że mimo trudnej
sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa, udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji.
– Dla mnie osobiście inwestycją
roku był I etap modernizacji
Fortu Gaj. Właśnie rozpoczął
się odbiór techniczny tej inwestycji i muszę przyznać, że
teren wygląda dobrze, choć
zdaję sobie sprawę, że dopiero
na wiosnę przyszłego roku tak
naprawdę zobaczymy efekty kilkunastomiesięcznego remontu.
Gdy zakwitnie przyroda, Fort
Gaj będzie prezentował się
olśniewająco. Już teraz zapraszam wszystkich strzegomian
na grilla – podkreśla burmistrz.
Nie sposób nie wspomnieć
o pozyskiwaniu przez strzegomski samorząd bardzo dużych
środków zewnętrznych na inwestycje związane z rozwojem
budownictwa, a także na budowy,
przebudowy i remonty dróg.
Na ul. Konopnickiej aktualnie
powstaje zespół jednorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
a także droga dojazdowa.Wkrótce
rozpocznie się budowa 3 budynków na ul. Parkowej, tzw.TBS-ów,
dzięki współpracy naszej gminy
z Towarzystwem Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Świdnicy. Niedługo – mimo pewnych
problemów – doczekamy się wizerunkowej zmiany ul. Dąbrowskiego. W trakcie budowy jest
ul. Wodna w Strzegomiu. Udało
się również wybudować drogi
do pól w Goczałkowie i ważny
chodnik w Olszanach. W końcu
– po wielu latach oczekiwania
– podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej

Troska o sakralne zabytki 
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Strzegomski samorząd w bieżącym roku udzielił sześciu dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach znajdujących na terenie naszej gminy. Łączny koszt
dotacji wyniósł 214 tys. zł. Informujemy, które parafie i kościoły
otrzymały dotacje w tegorocznym rozdaniu.

Od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce minęło już
40 lat. W naszym mieście
– 13.12 – jak co roku pamiętano o tym niezbyt chlubnym
fakcie w najnowszej historii
Polski i oddano hołd ofiarom,
osobom pokrzywdzonym
i represjonowanym.
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Autobus
już czeka

„Granitowej obwodnicy Strzegomia”, której budowa pozwoli
wyprowadzić transport górniczy
z gmin: Strzegom, Dobromierz
i Mściwojów. Z „Polskiego Ładu”
gmina pozyskała kolejne miliony
na budowę kanalizacji we wsiach
Grochotów i Skarżyce oraz termomodernizację i remont budynku Publicznego Przedszkola
nr 3 w Strzegomiu. Oddano do
użytku nową remizę strażacką
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tomkowicach. W Rusku zakończono tak długo oczekiwaną
przez mieszkańców kanalizację
sanitarną. W Kostrzy oddano do
użytku „Izbę Tradycji”, która jest
swoistym muzeum dla lokalnych
zespołów folklorystycznych.
Strzegomski samorząd wydał
sporo pieniędzy na walkę z koronawirusem. W maju w hali OSiR
rozpoczęły się szczepienia w tzw.
Powszechnym Punkcie Szczepień, z których skorzystało wielu
mieszkańców naszej gminy. Jednak nie na tyle dużo, żeby można

było mówić o pełnym sukcesie.
W dalszym ciągu zwracamy się
gorącym apelem o szczepienia. Na
dzień 20 grudnia procent mieszkańców w pełni zaszczepionych
wynosił 52,4% (drugie miejsce
w powiecie świdnickim).
Mimo trudnej sytuacji udało
się zorganizować praktycznie
wszystkie najważniejsze imprezy
kulturalno-sportowe: Święto
Granitu Strzegomskiego, Międzynarodowy Festiwal Folkloru
w polskiej odsłonie, Strzegomskie
Biennale Rzeźby w Granicie.
Strzegom Horse Trials w Morawie, Festiwal „Strzegom a Cappella”, koncert zespołu „Śląsk”
w Bazylice Mniejszej i ARYZTA
Półmaraton Strzegom. Te wydarzenia pozwoliły choć na chwilę
zapomnieć o codziennych kłopotach i problemach.
Zapraszamy na tradycyjny przegląd najważniejszych wydarzeń
w gminie Strzegom, który zamieściliśmy na stronach 6–9.
TW

W grudniu w Strzegomiu
pojawił się mały, niskopodłogowy autobus przeznaczony
m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami
dla dzieci. Koszt zakupu pojazdu wyniósł ok. 643 tys. zł
– środki pochodziły z budżetu gminy Strzegom.
str. 4

Nowe władze w straży pożarnej str. 4
W remizie strażackiej OSP w Strzegomiu 8 grudnia br. odbył
się Zjazd Oddziału Miejsko–Gminnego Związku OSP RP
w Strzegomiu. Jego celem było przedstawienie i podsumowanie
działalności zarządu za okres ostatnich pięciu lat tj. od 2016 do
2020 r., zatwierdzenie składu nowego zarządu oraz wybór Komisji
Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Świdnicy. Kto znalazł się w nowym składzie?

Modernizacja
kwatery
żołnierzy

Ruszył remont OSiR-u 
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W ostatnich dniach ruszyła przebudowa pomieszczeń hali
widowiskowo-sportowej w Strzegomiu. Umowa z wykonawcą
– Zakładem Budowlanym Instalatorstwo Sanitarne, Co, Gaz
Andrzej Mirek z Dzierżoniowa – została podpisana 8 grudnia.
Jakie prace będą wykonywane w pierwszej kolejności?

Dobiegła końca realizacja zadania związanego z poprawą
infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na
cmentarzu komunalnym przy
ul. Olszowej w Strzegomiu.
Jakie dofinansowanie otrzymał strzegomski samorząd
na to zadanie inwestycyjne
i na co wydano te pieniądze?

str. 5
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

23 grudnia 2021

Przedsmak świąt
Kiermasz bożonarodzeniowy przyciągnął strzegomian, którzy nie tylko oddali się przyjemności kupowania, ale i celebrowania świątecznego nastroju

Pierwszy „Strzegomski kiermasz bożonarodzeniowy”, który odbył się w dniach 11–12 grudnia na dziedzińcu Centrum Aktywności Społecznej „KARMEL”, wprowadził mieszkańców naszego miasta w świąteczny klimat. Nie zabrakło pięknych stoisk, straganów, świątecznych ozdób i przysmaków. Przy okazji
można było wesprzeć finansowo potrzebujące osoby.
Miejmy nadzieję, że impreza przyjmie się w Strzegomiu
i w kolejnych latach odbędą się kolejne edycje kiermaszu
bożonarodzeniowego.

Najmłodsi członkowie rodzin pracowników zakładu komunalnego wyczarowali z odpadów prawdziwe cuda

zdjęcie numeru
Fot. Tomasz Smagłowski/ SCK Strzegom

Piękna choinka

Strzegomianie mogą podziwiać piękną choinkę nie tylko
przed Urzędem Miejskim, ale również w pobliżu Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego i 1050. rocznicy Chrztu
Polski, który jest zlokalizowany u zbiegu ulic: Świdnickiej
i Kasztelańskiej. Prawda, że drzewko świąteczne prezentuje się wspaniale?!
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Magiczne drzewko w ZUK-u
W tym roku choinka w siedzibie
ZUK-u jest wyjątkowa – ozdobiona pracami wykonanymi w ramach
konkursu ekolog icznego przez
dzieci i wnuki pracowników strzegomskiej spółki.
Konkurs miał na
celu zaangażowanie dzieci i młodzieży w tworzenie
i kreatywne podejście do surowców
wtórnych. – Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Prace są
przepiękne i pokazują, że przy odrobinie wyobraźni
przeciętnym odpadom można nadać
drugie, jakże piękne życie. Mamy
zamiar przechować te cudeńka, by
w przyszłym roku
zasiliły akcje charytatywne – podkreśla Marta Zięba, prezes spółki.

KONKURS
NA EKOLOGICZNĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ
Z SUROWCÓW WTÓRNYCH / NATURALNYCH / EKOLOGICZNYCH

DZIĘKUJEMY
UCZESTNIKOM
ZA PRZEPIĘKNE,
INSPIRUJĄCE
I EKOLOGICZNE
OZDOBY

red
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Aktualności
Rzymskokatolicka Parafia pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu otrzymała od gminy dwie dotacje na łączną kwotę 79 tys. zł

Troska o sakralne zabytki

Strzegomski samorząd w bieżącym roku udzielił sześciu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących na terenie naszej gminy. Łączny koszt dotacji wyniósł 214 tys. zł.
Rzymskokatolicka Parafia pw.
śś. Apostołów Piotra i Pawła
w Strzegomiu otrzymała od
gminy dwie dotacje na łączną
kwotę 79 tys. zł:
– 50 tys. zł na realizację zadania: „Strzegom, kościół pw. św.
Barbary, prace konserwatorskie
tynków wewnętrznych i detalu
kamiennego XIV wiecznego
kościoła – etap II – konserwacja
maswerku i obramień okna północnego nawy głównej”;
– 29 tys. zł na realizację zadania: „Strzegom, średniowieczne
mury obronne (XIII w.) likwidacja zagrożenia katastrofą
budowlaną poprzez wykonanie
robót budowlanych decyzja
PINB etap V.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie otrzymała od gminy
dwie dotacje na łączną kwotę
65 tys. zł:
– 35 tys. zł na realizację zadania: „Jaroszów, remont elewacji
południowej oraz posadzki nawy
głównej kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela w Jaroszowie”;
– 30 tys. zł na realizację zadania: „Rusko, remont muru
w zespole kościoła filialnego
pw. św. Piotra i Pawła w Rusku”.
Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Chrystusa Króla w Goczałkowie otrzymała od gminy
Strzegom dotację w wysokości
35 tys. zł na realizację zadania:
„Goczałków, remont elewacji
budynku kościoła pw. Chrystusa
Króla w Goczałkowie – etap III”.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Matki Bożej Różańcowej
w Rogoźnicy otrzymała od
gminy Strzegom dotację w wysokości 35 tys. zł na realizację
zadania: „Rogoźnica, konserwacja ołtarza głównego w kościele
pw. św. Szymona i Tadeusza
red
w Rogoźnicy”.

Remont murów przy
Bazylice Mniejszej
w Strzegomiu

Remont posadzki
w kościele w Jaroszowie

Konserwacja ołtarza
głównego w kościele
w Rogoźnicy

Prace
konserwatorskie
– kościół
pw. św. Barbary
w Strzegomiu

Remont muru – kościół w Rusku

Remont elewacji kościoła w Goczałkowie

Symbolicznie – o godz. 19:30 – zapalono świece upamiętniające ofiary stanu wojennego w oknach mieszkań i instytucji

Okrągła rocznica
Od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce minęło już 40 lat.
W naszym mieście jak co roku pamiętano o tym niezbyt chlubnym fakcie w najnowszej historii Polski i oddano hołd ofiarom,
osobom pokrzywdzonym i represjonowanym.
We mszy św. w intencji Ojczyzny i krótkiej uroczystości
pod pomnikiem św. Jana Pawła
II uczestniczyły władze miasta,
radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, organizacje polityczne

i strzegomska społeczność. Spotkanie tradycyjnie zakończyło
się złożeniem wiązanek i zniczy
u stóp polskiego papieża.
red

Organizatorami poniedziałkowych obchodów byli:
burmistrz Strzegomia oraz działacze Solidarności na
czele z Marianem Wojciów i Ryszardem Rossą.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
Dotacje tylko do końca roku Magistrat nieczynny
• Otwarcie sezonu łyżwiarskiego
na strzegomskim lodowisku
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
•
Spotkanie ze św. Mikołajem
W soboty
14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 • Zaproszenie na Wieczerzę

GRUDZIEŃ 2021 – STYCZEŃ 2022
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

do 25.12

Avena

Rynek 32-36

tel. 74 851 60 73

26.12–1.01

Dobra Apteka

ul. Kościelna 6

tel. 74 649 12 20

Wigilijną
• Wieczerza Wigilijna i koncert
zespołu „Śląsk” w Bazylice
Mniejszej w Strzegomiu
• Życzenia świąteczne władz
samorządowych
• Modernizacja kwatery żołnierzy na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu
www.strzegom.pl

Wo j e w ó d z k i Fu n d u s z
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina, że od
1 stycznia 2022 r. nastąpi wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”.
Zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do
końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:
• złożenia wniosku

o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,
• oraz z akupu i montażu kotła na węgiel do
31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury
lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do
31 grudnia 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
red

Informujemy, że 24 grudnia
(piątek) Urząd Miejski
w Strzegomiu będzie nieczynny
– w zamian za dzień 25 grudnia
(święto przypadające w sobotę).

Ponadto urząd będzie nieczynny
7 stycznia (piątek) 2022 r. –
w zamian za dzień 1 stycznia 2022
r. (święto przypadające w sobotę).
W czwartek (23.12) urząd czynny
do godz. 14:00.
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w ydarzenia

23 grudnia 2021

Prezesem został Stanisław Kubiak, wiceprezesem – Sylwester Ratajczyk, komendantem – Marcin Zabijak, a sekretarzem – Krzysztof Kuczma

Nowe władze w straży pożarnej
W remizie strażackiej OSP w Strzegomiu 8 grudnia br. odbył
się Zjazd Oddziału Miejsko–Gminnego Związku OSP RP
w Strzegomiu. Jego celem było przedstawienie i podsumowanie
działalności zarządu za okres ostatnich pięciu lat tj. od 2016 do
2020 r., zatwierdzenie składu nowego zarządu oraz wybór Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świdnicy.
Uczestnicy zjazdu uczcili
chwilą ciszy pamięć działaczy
zmarłych w okresie od poprzedniego zjazdu oraz pamięć ks.
Józefa Wróbla, kapelana gminnego strażaków, który odszedł
od nas w 2017 r. Sprawozdanie
z działalności zarządu złożyła
druhna Urszula Olszewska,
dotychczasowa prezes zarządu,
a z działalności operacyjno–
technicznej – komendant zarządu druh Józef Jabłoński.
Prezes Urszula Olszewska,
podsumowując swoje wystąpienie, podkreśliła, że profesja
ochotniczego pożarnictwa jest
fenomenem społecznym. – Siłą
Ochotniczej Straży Pożarnej jest
to, że jest ona organizacją w pełni dobrowolną, opartą na inicjatywie społecznej. Ludzie, którzy
w niej działają, łączy troska
o obronę wspólnego dobra przed
żywiołem. Są strażakami, kiedy
zachodzi potrzeba – mówiła

w trakcie swojego wystąpienia
Urszula Olszewska. I właśnie
za tę niewymierną służbę, której
nie da się przełożyć na pieniądze,
ustępująca prezes serdecznie
podziękowała wszystkim strażakom-ochotnikom. Ustępujący
zarząd otrzymał jednogłośnie
absolutorium za swoją działalność za miniony okres.
Podziękowania za wieloletnią
współpracę skierowano również
do władz samorządowych naszej
gminy: burmistrza Strzegomia
– Zbigniewa Suchyty, jego
zastępcy – Wiesława Witkowskiego oraz przewodniczącego
Rady Miejskiej – Tomasza Marczaka i radnych, prezes zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Świdnicy – Alicji
Synowskiej oraz komendanta
powiatowego PSP w Świdnicy
– Dariusza Budkiewicza.
Zjazd podjął szereg uchwał –
m.in. zatwierdził skład nowego

zarządu, którego członkami
są przedstawiciele wszystkich
OSP działających w naszej
gminie. Nowym prezesem został
Stanisław Kubiak, wiceprezesem – Sylwester Ratajczyk,
komendantem – Marcin Zabijak, sekretarzem – Krzysztof
Kuczma, skarbnikiem – Paweł
Kopeć, zaś członkiem prezydium – Grzegorz Ratajski.
Członkami zostali: Artur Grajny, Ireneusz Biernat, Józef
Jabłoński, Czesław Sołtysik,
Mariusz Branicki i Paweł Angrys. Wybrano również Komisję
Rewizyjną w składzie: przewodniczący Stanisław Zięba,
wiceprzewodniczący Marcin
Szmidt oraz sekretarz Tomasz
Mikołajczak.
Podczas spotkania wytyczono
też zadania dla władz związkowych na najbliższe 5 lat.
Olszewskiej, nadał jej tytuł Związku Ochotniczych Straży piastowała nieprzerwanie od
Zjazd, doceniając dotych- honorowego prezesa zarządu Pożarnych RP w Strzegomiu. kwietnia 2003 r. do grudnia br.
czasową działalność Urszuli Oddziału Miejsko – Gminnego Była już prezes swoją funkcję
red

Związek OSP RP w Strzegomiu wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego. Wspiera różnorodne formy pracy kulturalno–
oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową
w ochotniczych strażach pożarnych.

Autobus już czeka
Wielokrotnie informowaliśmy na naszych łamach, że
gmina Strzegom planuje zakupić mały, niskopodłogowy
autobus przeznaczony m.in. dla
osób niepełnosprawnych i osób
z wózkami dla dzieci (w sumie
dla ok. 20 osób).

W pierwszej kolejności zostanie przebudowana sala siłowni i sala boksu. Te pomieszczenia będą połączone

Ruszył remont OSiR-u

W grudniu pojazd pojawił
się już w Strzegomiu i już
wkrótce będzie jeździł głównie po mieście (linie 0 i 10).
Koszt zakupu pojazdu wyniósł
ok. 643 tys. zł – środki pocho- W ostatnich dniach ruszydziły z budżetu gminy.
ła przebudowa pomieszczeń
hali widowiskowo-sportowej
w Strzegomiu. Umowa z wykonawcą – Zakładem Budowlanym Instalatorstwo Sanitarne, Co, Gaz Andrzej Mirek
z Dzierżoniowa – została podpisana 8 grudnia.

Jak informuje prezes Ośrodka
Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
w Strzegomiu Paweł Mosór,
prace zostały podzielone na etapy.
W pierwszej kolejności zostanie

przebudowana sala siłowni i sala
boksu, które zostaną połączone.
Obecnie trwają prace wyburzeniowe. Hala główna i sala fitness
są nadal użytkowane.
Obecna sala fitness na górze
zostanie wkrótce powiększona i zamieniona na typowe
pomieszczenie do ćwiczeń –
bez żadnych urządzeń. Sprzęt
stamtąd trafi na siłownię na
parterze. Dodatkowo zostanie

zamontowany taki sam system
komputerowy jak na Delfinku.
Dzięki temu osoby, które korzystają z karnetów na Delfinku,
będą mogły korzystać z tych
samych karnetów do wejścia na
obiekt. Jeśli chodzi o główne
pomieszczenie, zostanie ono
częściowo zmodernizowane,
a największe zmiany zajdą w systemach zasilania.
red
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PYTANIA DO BURMISTRZA/ INFORMACJE

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich
problemów. Ceni sobie dialog
ze społeczeństwem, dlatego na
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania
do siebie pytań przez mieszkańców, na które na bieżąco odpowiada. Poniżej publikujemy
kolejne z nich:
Iza: Witam serdecznie. Chciałabym uczulić pana na to, co dzieje
się w wydziale lokalowym strzegomskiego magistratu. Dokładnie
chodzi o remont dachu przybudówki przy budynku Al. Wojska
Polskiego… Otóż jeden z lokali
… został przydzielony rodzinie
z baraków na ul. Parkowej. Pani
naczelnik wydziału zleciła remont
tego mieszkania i poprosiła wspólnotę mieszkaniową o wyrażenie
zgody na montaż ogrzewania
gazowego. Zgodę otrzymała. I tu
zaczynają się schody. Podczas remontu stwierdzono, że przecieka
dach przybudówki. Połatano go,
po czym ponownie wywiercono
w nim otwory na kominy wentylacyjne i spalinowe. Podczas

deszczu okazało się, że lokatorom
leje się woda na głowę I właśnie
w miejscu zamontowania komina.
Lokatorka wszczęła awanturę.
Gmina zażądała, żeby dach naprawiła wspólnota mieszkaniowa
za swoich środków. Po wielu perypetiach okazało się, że po pierwsze
instalacja gazowa jest wykonana
niezgodnie z projektem, po drugie
został podłączony licznik gazowy
i uruchomiony dopływ gazu bez
odbioru budowy tejże instalacji!
Włos się na głowie jeży, gdy się
pomyśli, co mogłoby się stać! Czy
w tej lokalówce wszyscy upadli
na głowę? Przecież w razie czego
kryminał gwarantowany! Jakim
cudem gazownia zgodziła się na
montaż licznika bez podpisanego
odbioru budowy? Jestem zszokowana i zdegustowana całą
sytuacją. Do tej pory byłam święcie
przekonana, że Urząd Miejski
w pierwszej kolejności powinien
przestrzegać przepisów. Jak widać, srogo się myliłam.
Szanowna pani! Znam sprawę,
byłem tam i oglądałem dach. Oto
nasze stanowisko. Przedstawione
przez panią nieprawidłowości nie
mają odzwierciedlenia w faktach.
Chciałbym pani wyjaśnić, że po
rozpoczęciu prac remontowych na
dachu, podczas montażu przewodu
wentylacyjnego stwierdzono, że
pokrycie dachu jest nieszczelne
i powoduje zawilgocenia w lokalu mieszkalnym, o czym niezwłocznie powiadomiony został
zarządca nieruchomości. Podjęte
przez wykonawcę działania, mające
na celu miejscowe uszczelnienie
dachu poprzez ułożenie papy

Głośno o dzwonie Przedbora
W ostatnim okresie o strzegomskim dzwonie Przedbora –
najstarszym czynnym w Polsce
lub jednym z najstarszych (według różnych źródeł) – jest głośno. Telewizyjne reportaże o nim
ukazały się zarówno we wrocławskich „Faktach”, jak i ogólnopolskim „Teleexpressie”.
W 2018 r. upłynęło 700 lat
istnienia dzwonu, który znajduje się w północnej wieży Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu.
W opracowaniach dotyczących
strzegomskiej świątyni wspomina się, że dzwon ufundował
joannita Przedbor (Předbor),
prepozyt w Policach (Police nad
Metují) niedaleko Broumova,
w Czechach. Napis na płaszczu dzwonu głosi, że został
odlany na cześć wiecznej chwały Maryi Panny. Jest on najmniejszym (o średnicy 120 cm)
z trzech zabytkowych dzwonów

umiejscowionych na wieży.
Aby wydobyć z nich dźwięk,
wprawiana w ruch jest czasza,
która uderza o nieruchome
serce. Kiedyś liczyła się siła rąk
dzwonnika. Obecnie dzwony są
sterowane elektronicznie.
Największy z trzech dzwonów
powstał w 1405 r. Został odlany
w dniu św. Małgorzaty, o czym
się dowiadujemy ze znajdującego się na nim napisu. I to
właśnie ten dzwon otrzymał
nowe serce zrobione z miękkiej
stali, a jego waga nie mogła
przekroczyć 4% masy dzwonu,
w przeciwnym razie cały dzwon
mógłby popękać podczas bicia.
Drugi dzwon, nazywany dzwonem pogrzebowym, znajduje się
po prawej stronie i ma średnicę
123 cm. Został odlany w 1424 r.,
jest więc o 19 lat młodszy od
największego dzwonu.

termozgrzewalnej w miejscach
spodziewanych przecieków, nie
przyniosły efektów ponieważ, jak
wykazała sporządzona na wniosek
gminy opinia techniczna przez
niezależnego rzeczoznawcę, cała
wierzchnia warstwa papy odspoiła się od podłoża i umożliwia przepływ wody, która dostaje
się poprzez nieszczelne obróbki
blacharskie. Dach wspomnianej
przybudówki stanowi tzw. część
wspólną budynku, w związku z tym
decyzja o jego remoncie może być
podjęta przez współwłaścicieli
nieruchomości w formie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej
i taka uchwała została podjęta.
W związku z tym gmina wystąpiła
do wspólnoty o wykonanie jego
naprawy, która była wcześniej planowana przy remoncie głównego
budynku, a z którego zarząd wspólnoty zrezygnował. Należy przy tym
zaznaczyć, że gmina Strzegom, jako
jedna ze współwłaścicieli, a tym
samym członek Wspólnoty Mieszkaniowej, partycypuje w kosztach
funduszu remontowego, z którego
realizowane są zadania remontowe.
Nie można tu zatem mówić o żądaniu gminy, aby inny podmiot
naprawił dach ze swoich środków.
Natomiast instalacja gazowa wykonana na potrzeby dostarczania gazu
do lokalu …. wykonana została
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, na podstawie
uzyskanego pozwolenia budowlanego w formie decyzji wydanej
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.
Dostarczanie paliwa gazowego do

lokalu nastąpiło po dokonanym odbiorze tej instalacji oraz dokonaniu
stosownych zgłoszeń do dostawcy
gazu. Zatem zawarte w pani piśmie
stwierdzenie, że został uruchomiany dopływ gazu bez stosownych
odbiorów, jest nieprawdziwe.
Zbulwersowany: Witam, 6
grudnia mimo złej pogody udaliśmy się z 2-letnim dzieckiem na
spotkanie ze św. Mikołajem, na
które zaproszone były wszystkie
dzieci. Wybiła godz. 16.00 i wszystkie maluchy zaczęły płakać, bo potężny i nieustający ryk motorów był
tak silny. Brawo za organizację...
Super impreza. Mam nadzieję,
że pan tam był, słyszał ten ryk
i widział uciekające dzieci.
Nie, nie byłem. Jest to jedyna
taka krytyka, ale oczywiście
weźmiemy ją pod uwagę.
Adam: Czy w planach inwestycji lokalnych przewidywana
jest w przyszłości budowa na
terenie Strzegomia tężni solnej?
Tak, ale wewnętrznej. Powstanie
jeszcze w 2022 r. Będzie dodatkowym elementem saunarium na
Delfinku, wchodząc w skład groty
solnej. Pojawi się dodatkowa sauna
infrared, bo do tej stoją kolejki.

cześć mieszkańców posiada garaże, co zwiększa nasilenie ruchu.
Dodatkowo dochodzą projekty
w realizacji lub zaplanowane.
Konkretnie: – duży blok ul.
Parkowa/Dolna, – duży blok
ul. Parkowa po „barakach”, –
nowe osiedle ul. Parkowa TBS
– Konopnicka „socjalne”. Czy
w zawiązku z tym planowane
są jakieś rozbudowy lub remonty tych ulic? Jeśli tak, to proszę
o konkretną odpowiedź lub link
np. do projektów, wizualizacji.

Tak. Będzie wykonywana
w pierwszej kolejności kanalizacja deszczowa, by nie zalać
ul. Dolnej. Wykonujemy projekt przebudowy ul. Parkowej
i ul. Krótkiej. W 2022 r. wybudujemy ul. Konopnickiej, są
także przygotowywane projekty
ulic wokół trzech budynków
TBS. Wąskim gardłem będzie
odcinek skrzyżowania od ul.
Konopnickiej do ul. Dolnej i będzie to droga jednokierunkowa
na tym odcinku do ul. Dolnej.

We wtorek 14 grudnia – na
antenie ogólnopolskiej telewizji
TVN24 BIS – w programie „na
żywo” burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta miał okazję
zaprezentować naszą gminę,
która sporo zyskała dzięki realizacji projektów unijnych
i pozyskiwaniu środków z Unii
Europejskiej. Dzięki tym funduszom w mieście i na terenie

sołectw powstało wiele bardzo
potrzebnych inwestycji, które
ułatwiają codzienne życie naszym mieszkańcom.
Ponadto przedstawił aktualną
sytuację związaną z pandemią
COVID-19 w gminie Strzegom i kolejny raz zaapelował
do mieszkańców o szczepienie
się.

Promocja gminy w TVN24 BIS

red

Monika: Panie burmistrzu,
cieszę się, że w planach jest budowa tak wielu mieszkań m.in.
ulice Parkowa, Konopnickiej.
Moje pytanie dotyczy jednak
dojazdów do tych miejsc. Obecnie
cała ul. Parkowa i ul. Krótka to
już jedno wielkie wąskie gardło.
Wiadomo, że w tym rejonie duża

Zadanie zostało dofinansowane ze środków byłego już Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Modernizacja kwatery żołnierzy
Dobiegła końca realizacja zadania związanego z poprawą infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu
komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu.

Zadanie zostało
dofinansowane w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne
w kraju” ze środków byłego już Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –
państwowego funduszu
celowego w kwocie 135 tys. zł.
– Został wykonany remont
nawierzchni ścieżek, nastąpiło
odtworzenie ich pierwotnego
układu oraz udało się odnowić
elementy metalowe i granitowe
red ogrodzenia ozdobnego i ławek,
a także ukształtować zieleń
w obrębie kwatery. Całkowita wartość zadania wynosi
369 tys. zł – wyjaśnia Katarzyna

Cioruń, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim
w Strzegomiu.
Warto wspomnieć, że na terenie kwatery realizowane jest
również drugie zadanie, tym razem dzięki pozyskaniu środków
finansowych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis.
Dofinansowanie w kwocie: 30.000,00 EUR
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego oraz 1.764,70 EUR
Budżet Państwa. Termin realizacji upływa
w czerwcu 2022 r.
TW

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / Udostępnienie kamiennych zabytków
i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
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P O D S UMO WA N IE
STYCZEŃ

Komisariat wrócił
„na swoje śmieci”

Od 14 stycznia Komisariat
Policji w Strzegomiu ponownie znajduje się na ul. Czerwonego Krzyża 1. Przez ostatnie
miesiące zastępcza siedziba
znajdowała się w budynku

Zakładu Usług Komunalnych
przy Al. Wojska Polskiego 75.
Dzięki kapitalnemu remontowi budynek zyskał nie tylko
nową elewację, ale również
został przebudowany i docieplony. Metamorfoza komisariatu pozwoliła na bardziej

i wsparli działania fundacji
kwotą 34272,13 zł. Wielkie
podziękowania dla wszystkich wolontariuszy, którzy
prowadzili zbiórkę na ulicach
Strzegomia i Jaroszowa oraz
dla tych osób, które do ich
puszek wrzucały pieniądze.

„Dyniowy
zakątek” nagrodzony!

„Dyniowy zakątek” prowadzony przez Joannę i Michała Staraków z Olszan
zajął 2. miejsce w 20. edycji
ogólnopolskiego konkursu
„Sposób na Sukces” na
najlepsze
działania
kreujące
przedsiębiorczość
na
obszarach
wiejskich.
Nagrodę,
w strzegomskim
magistracie, wręczył wicemarszałek
województwa dolnośląskiego
– Grzegorz
Macko.
Fot. Sebastian Tyniecki

efektywną i wydajną pracę tego obiektu. Pomieszczenia
zyskały nowe szafki i ławpolicjantów.
ki, a ściany pomalowano.
Szatnie, w nowej odsłonie,
Stacja
prezentowały się estetycznie
pomiarowa w Kostrzy
Po długich staraniach gmi- i atrakcyjnie, więc bez wątny Strzegom, w styczniu pienia wpłynęły na komfort
2021 r., Główny Inspektorat osób biorących udział w zaOchrony Środowiska, jęciach sportoDepartament Monito- w y c h o r g a n i ringu Środowiska, Re- z o w a n y c h n a
gionalny Wydział Moni- terenie OSiR-u.
toringu Środowiska we
Wrocławiu uruchomił Wielkie serca
w Kostrzy stację pomia- mieszkańców!
rową jakości powietrza. Tegoroczny fiZnajduje się ona na te- nał (31.01) Wielrenie Publicznej Szkoły kiej Orkiestry
Podstawowej im. Jana Świątecznej PoPawła II i działa w ra- mocy był inny
mach Państwowego Mo- niż wszystkie
poprzednie edynitoringu Środowiska.
cje, ale pomimo
pandemii mieszSzatnie po remoncie
N a s t r z e g o m s k i m kańcy gminy
OSiR-ze wyremontowa- Strzegom pono szatnie, z których kazali, że mają
korzystają użytkownicy w i e l k i e s e r c a

LUTY
Coraz ładniej
na cmentarzach

Odnowili i wygrali

Miał być huczny jubileusz
z okazji 10-lecia konkursu
„Odnów i wygraj”, ale niestety plany organizatorów
pokrzyżował koronawirus.
Spotkanie władz naszej gminy z przedstawicielami tylko

najlepszych wspólnot odbyło się 15 lutego br. w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Zwycięstwo odniosła Wspólnota
Mieszkaniowa Świdnicka 31
w Strzegomiu. Zanotowano
rekord zgłoszeń – aż 35.

pomnikiem Bezimiennej
Matki Sybiraczki. W gronie
Na trzech strzegomskich uczestników uroczystości
cmentarzach pojawiły się byli m.in. uczniowie z PSP
efektowne tablice z mapą nr 4 w Strzegomiu.
i najbardziej potrzebnymi
i n f o r m a c j a m i . D o t y c z ą Piękna wiata
one m.in. zasad bezpie- dworcowa)
czeństwa i korzystania ze Dobiegły końca prace restudni, a także opłat z ty- montowe związane z odretułu przedłużenia ważno- staurowaniem drewnianej
ści grobu oraz rezerwacji wiaty na stacji kolejowej
miejsc na cmentarzu. Nie Strzegom Główny, na peroda s ię ukryć, że tablice nie nr 2. Nowa-stara wiata
wpłynęły również na es- p r e z e n t u j e s i ę o k a z a l e ,
tetykę naszych lokalnych zwłaszcza nocą po oświenekropolii.
tleniu. Konstrukcja została
całkowicie rozebrana i odPamięć o Sybirakach
tworzona w pierwotnej
10 lutego minęło 81 lat postaci. Wszystkie elemeno d p i e r w s z e j m a s o w e j ty drewniane zostały wydeportacji obywateli pol- mienione. Koszt renowacji
skich w głąb ZSRR. Wła- wiaty wyniósł ok. 400 tys.
dze Strzegomia pamiętały zł (środki pochodziły z buo tym wydarzeniu i złoży- dżetu PKP).
ły hołd Sybirakom przed

Zmiany
w świetlicy w Rusku

Po wielu miesiącach prac
remontowych świetlica
wiejska w Rusku zmieniła się nie do poznania,
otrzymując w praktyce

nowe życie. Pomieszczenia zostały odnowione,
a wszystkie usterki usunięte. Koszt robót budowlanych wyniósł ok. 20 tys. zł.
Z remontu cieszyła się cała
wieś na czele z sołtysem
Mieczysławem Łopatką.

MARZEC

Warsztat
z nową świetlicą

Zakończył się tak długo
oczekiwany remont Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu, w wyniku
którego powstała piękna
i przestronna świetlica
z aneksem kuchennym

dla podopiecznych i kadry
opiekuńczej. Nowa świetlica powstała na miejscu
byłych pomieszczeń socjalnych i szatni Zespołu Szkół
Specjalnych w Strzegomiu.
Dzięki utworzeniu pracowni ceramicznej do warsztatu zostało przyjętych

5 n o w y c h o s ó b zbliżeniowych kart płatniepełnosprawnych.
n i c z y c h . Ta w i a d o m o ś ć
bardzo ucieszyła nie tylko
Amanda Różańska- samych mieszkańców, ale
też turystów! Parkomaty
Baranowicz
zlokalizowane są w Rynku
skończyła 95 lat!
12 marca niezwykle (w pobliżu Totolotka), przy
szanowana i zasłużo- fontannie w Rynku, na ul.
na dla szeroko pojętej Boh. Getta, ul. Paderewstrzegomskiej kultury skiego, ul. Świdnickiej i ul.
A m a n d a R o ż a ń s k a Dąbrowskiego.
-Baranowicz skończyła 95 lat! 30 marca Nowe wiaty
br. minęło też 5 lat na wsiach
od podjęcia uchwały Ze środków finansows. nadania jej tytułu w y c h p o z y s k a n y c h
„ H o n o r o w y o b y w a - przez AKS Strzegom
tel Strzegomia”. Pani od Stowarzyszenia
Amanda wykazała się Lokalna Grupa Dziawieloma inicjatywami łania „Szlakiem Grakulturalnymi związanymi n i t u ” w y b u d o w a n o
z ochroną zabytków.
wiaty, które będą służyć społeczności loUdogodnienia
kalnej podczas spotkań, imprez aktywiw parkomatach
O d m a r c a w 6 s t r z e - zujących oraz imprez
g o m s k i c h p a r k o m a t a c h sportowych. Nowe
z a p o s t ó j m o ż n a z a p ł a- o b i e k t y p o w s t a ł y
c i ć r ó w n i e ż z a p o m o c ą w miejscowościach:

Morawa, Granica, Żelazów w wąskim gronie 63 miast
i Goczałków Górny.
(do 20 tys. mieszkańców)
w całej Polsce, które zoStrzegom
stało wyróżnione. W województwie dolnośląskim
z perspektywami
Strzegom jest „miastem w s k a z a n o j e s z c z e t y l k o
tzw. dobrego życia” – tak L w ó w e k Ś l ą s k i i Tw a r wynikało z badań przed- dogórę. Miasta poddano
stawionych przez Polski gruntownej analizie, w suInstytut Ekonomiczny. Na- mie wzięto pod uwagę aż
sze miasto znalazło się 48 czynników.
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Miliony na
remonty dróg

Minister Michał Dworczyk
przekazał dobre informacje
dla naszego samorządu.
Gmina Strzegom pozyskała
w sumie 2,6 mln zł w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na budowę
i przebudowę dróg. Chodzi
o ul. Wodną w Strzegomiu
(1,3 mln zł) oraz Al. Wojska
Polskiego (1,3 mln zł) – odcinek od torów kolejowych
w kierunku DK nr 5.

Będzie remont
ul. Konopnickiej
Powstała „Izba
Tradycji” w Kostrzy

Zakończyły się prace remontowe związane z realizacją zadania „Przebudowa i remont pomieszczeń
I z b y Tr a d y c j i Z e s p o ł ó w
ludowych z terenu gminy
Strzegom”. Projekt zakładał

kompleksową modernizację trzech pomieszczeń
w świetlicy wiejskiej w Kostrzy. Celem zadania było
zapewnienie zaplecza do
organizacji wystawy stałej oraz wystaw czasowych poprzez przebudowę
w/w pomieszczeń.

Gmina Strzegom otrzymała
dofinansowanie w ramach
kolejnego naboru „Rządowego Funduszu inwestycji
lokalnych” z przeznaczeniem na kompleksową
przebudowę ul. Konopnickiej w Strzegomiu.
Kwota dofinansowania to
1,5 mln zł. Informację tę

2 0 2 1

przekazał w Wielki Piątek
(2 kwietnia) sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska oraz poseł
na Sejm RP – Ireneusz
Zyska.

Przygotowania do
szczepień w hali OSiR

współpracy lokalnego samorządu ze Strzegomskim
Centrum Medyczno-Diagnostycznym sp. z o.o. powstały
cztery punkty szczepienne.
Urząd Miejski zapewnił m.in.
obsługę logistyczną, sprzęt
komputerowy, środki higieniczne, środki ochrony osobistej i lodówki. Szczepienia
ruszyły 19 maja.

Powodem była zmiana terminów dostaw oraz ograniczeniem ilości szczepionki
Johnson&Johnson przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Dzień wcześniej
strzegomski PSP wizytował

wicewojewoda dolnośląski
– Jarosław Kresa, który
pozytywnie ocenił współpracę lokalnego samorządu
ze Strzegomskim Centrum
Medyczno-Diagnostycznym
Sp. z o.o. Jednocześnie wyraził nadzieję, by jak najwięcej osób mogło skorzystać
z możliwości zaszczepienia
w Strzegomiu.

W ciągu kilku tygodni hala
widowiskowo-sportowa
w Strzegomiu przekształciła
się w Punkt Szczepień Powszechnych, dzięki któremu
mieszkańcy gminy i okolic
Zmiany
mogli szybciej zaszczepić
w zarządzie AKS-u
Po 15 latach ze stanowiska się przeciwko koronawiruprezesa Amatorskiego Klu- sowi. Dzięki bardzo dobrej
bu Sportowego w Strzegomiu zrezygnował Wiesław Witkowski, zastępca
burmistrza Strzegomia.
W tym okresie strzegomscy sportowcy osiągnęli
wiele sukcesów na arenach zagranicznych i krajowych. Udało się zorganizować wiele przedsięwzięć, które przyczyniły
się do rozwoju klubu i popularyzacji sportu. Swoje
oblicze zmieniły również
nasze obiekty sportowe,
których zazdrości nam
niejeden klub.

MAJ
Magistrat ponownie
w pełni otwarty

Urząd Miejski w Strzegomiu –
po wielomiesięcznej przerwie
– wrócił do systemu pracy
sprzed pandemii. Od 17 maja
nie było już specjalnej recepcji
na parterze budynku, zaś
klienci mogli poruszać się
bez ograniczeń. Ponadto nie
było obowiązku skanowania
twarzy i pomiaru temperatury ciała.

Szczepienia
w końcu ruszyły

Punkt Szczepień Powszechnych w hali widowiskowosportowej OSiR w Strzegomiu ruszył z 1-dniowym
opóźnieniem (tj. 19 maja).

Strzegomska „Majówka”

Wielka kasa
na budownictwo

Ten dzień z pewnością przejdzie do najnowszej historii
naszego miasta. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
– Michał Dworczyk wręczył
5 m a j a b r. w U r z ę d z i e

Miejskim w Strzegomiu trzy
niezwykle ważne promesy
dot. inwestycji w naszej gminie. Dwie z nich były związane
z rozwojem budownictwa
mieszkaniowego w Strzegomiu. Kwota dofinansowania
wyniosła ok. 13,6 mln zł!

Dwudniowe obchody świąt
majowych w Strzegomiu
(2–3.05) przebiegły pod znakiem uroczystości przy pomniku 1000-lecia Państwa
Polskiego i 1050. rocznicy
chrztu Polski oraz mszy św.
w intencji Ojczyzny, którą
odprawił biskup pomocniczy
diecezji świdnickiej ks. bp
Adam Bałabuch.

Strzegomskie rzeźby
we Wrocławiu!

21 maja we Wrocławiu odbył się wernisaż wystawy
wielkogabarytowych rzeźb,
które powstały w ramach
VII Strzegomskiego Biennale
Rzeźby w Granicie w 2018 r.
To świetna promocja naszego miasta, strzegomskiego granitu i lokalnych
artystów w stolicy Dolnego
śląska! Wystawa trwała aż
do listopada.

CZERWIEC
„Czyste
Powietrze”

Granitu Strzegomskiego Pucharu Narodów w WKKW
zostało przeniesione na zarówno w klasyfikacji druW siedzibie Urzędu wrzesień.
żynowej, jak i indywidualMiejskiego w Strzenej. Biało– czerwoni zajęli
drugie miejsce, a Belgogomiu powstał punkt Nasi zachodni
konsultacyjno-infor- sąsiedzi najlepsi
wie trzecie. Podczas cztemacyjny, którego za- R e p r e z e n t a n c i N i e m i e c rech dni zawodów Lotto
daniem jest udzielanie zwyciężyli w rozegranej Strzegom Horse Trials (24–
informacji mieszkań- w Strzegomiu drugiej serii 27.06) rozegrano łącznie
com ws. programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt
(pokój nr 12) mieści się
na parterze, kontakt
tel. 74 856 05 11. Serdecznie zapraszamy.

Bez imprez
miejskich
w czerwcu

(D)ocenili burmistrza

Radni Rady Miejskiej
w Strzegomiu udzielili
burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie absolutorium
(20 głosów „za”, 1 osoba
nieobecna) z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. oraz

wotum zaufania (20 głosów
„za”, 1 osoba nieobecna) za
realizację zadań określonych
w „Raporcie o stanie gminy
za 2020 r.”. Sesja odbyła się
7 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu.

Mimo ewidentnego
polepszenia się sytuacji
związanej z pandemią koronawirusa władze samorządowe Strzegomia nie
zdecydowały się na organizację imprez masowych
w c z e r w c u . Ta k l u b i a n e
przez mieszkańców Święto

10 konkursów międzynarodowych, w których startowało ponad 350 koni.

Najlepsi
uczniowie wyróżnieni

Najlepsi absolwenci szkół
z gminy Strzegom zostali
nagrodzeni przez władze
samorządowe za doskonałe wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Uroczyste
wręczenie wyróżnień
odbyło się 22 czerwca
br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.
W tym dniu nie mogło
zabraknąć rodziców
uczniów oraz dyrektorów szkół, którzy nie
kryli dumy ze swoich
uczniów. W kierunku
młodzieży popłynęły
słowa uznania, gra tulacje oraz życzenia
dalszych sukcesów
w rozwijaniu swoich
pasji i zainteresowań.
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P O D S UMO WA N IE
LIPIEC

granitowych rzeźb.

stanowił jedno z ulubionych
miejsc dla wielu pokoleń
Kolejna miejscowość mieszkańców. Termin realin a s z e j g m i n y, c z y l i zacji to grudzień br.
Rusko, została wyposażona w kanalizację Baseny jak zwykle
sanitarną. Łącznie wy- oblężone
budowano 5,84 km
kanalizacji sanitarnej wraz z czterema
przepompowniami
ścieków (centralna,
sieciowa i dwie przydomowe) za kwotę
blisko 5,5 mln zł. To
świetna wiadomość
dla mieszkańców
tego sołectwa.

Rusko z kanalizacją

Inauguracja biennale

Rozpoczęło się VIII Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie. Na terenie
strzegomskich zakładów
kamieniarskich swoje dzieła
zaczęło tworzyć 8 arty stów-rzeźbiarzy: Radosław

Keler, Andrzej Kosowski,
Martin Kuchar, Christos
Mandzios, Grzegorz Niemyjski, Marcin Nosko,
Marcin Plichta oraz przedstawiciel naszej gminy –
Zbigniew Zych. W sierpniu odbył się wernisaż

Strzegomskie baseny cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Nasz obiekt
zawsze przeżywa prawdziwe oblężenie i przyciąga amatorów wodnych
kąpieli z całego Dolnego

Śląska. Tak też było i w tym
roku. Sprzyjały temu upały
oraz upragnione wakacje,
na które wszyscy czekali
z utęsknieniem.

Droga przy komisariacie
jak nowa

Zakończyły się
prace związane z przebudową części drogi na odcinku
od posesji ul.
Kamienna 15
do zjazdu na
Al. Wojska Polskiego – przy
komisariacie
policji w Strzegomiu. Koszt
robót budowlanych wyniósł
ok. 198 tys.
z ł . W y k o n a wcą była firma
„Stańczyk” s. j.
ze Świebodzic.

Fort Gaj zmienia
swoje oblicze

Trwa intensywna przebudowa Fortu Gaj w Strzegomiu. Koszt rewitalizacji I etapu wynosi blisko
4,5 mln zł. Strzegomianie
już wiele lat czekają na
jego rewitalizację, gdyż

SIERPIEŃ
czyli Strzegomskiemu Centrum
Kultury oraz właścicielom zakładów kamieniarskich, gdzie
tworzono granitowe dzieła.

Ukoronowanie
strzegomskiego biennale

„Królowa”, „Taniec”, „Kolumna”, „8”, „Słonecznik” – to
tylko kilka nazw pięknych granitowych rzeźb, które stanęły
1 sierpnia w przestrzeni publicznej Strzegomia. Są one
efektem ciężkiej i wytężonej

pracy ośmiu artystów-rzeźbiarzy, którzy zmierzyli się
z trudnym przeciwnikiem, jakim
był granit. Przed wernisażem
odbyła się kilkugodzinna konferencja naukowa w SCK nt.
rzeźby i jej kształtu. Artyścirzeźbiarze nie szczędzili pochwał organizatorom biennale,

Francji i Niemiec. Ci pierwsi
wygrali w skokach przez
przeszkody (indywidualnie
i drużynowo) i w dyscyplinie
WKKW (indywidualnie i druUpamiętnili
żynowo), ci drudzy okazali
się niepokonani w ujeżdżeniu
Żołnierzy Wyklętych
Już po raz szósty w Strzego- (indywidualnie, drużynowo
miu – tym razem w dniu Świę- i w konkursie Freestyle).
ta Wojska Polskiego (15.08)
– odbył się Bieg Pamięci Żoł- Folklor tym razem
nierzy Wyklętych „Tropem Wil- po polsku
czym”. Wydarzenie przeniesio- Festiwal Folkloru po rocznej
no z 1 marca na 15 sierpnia ze przerwie wrócił do Strzewzględu na duże zagrożenie gomia – tym razem w polpandemiczne w pierwszym skiej odsłonie. Tegoroczna
półroczu. Uczestniczyło w nim edycja odbyła się w dniach
ok. 80 biegaczy. Na mecie na 5–8 sierpnia. Uczestnicy imzawodników czekały pamiąt- prezy na własne oczy mogli
się przekonać o tym, jak piękną
kowe medale.
kulturę, zwyczaje i tradycję
Francuzi i Niemcy najlepsi ludową mają Polacy. Bogatą
W zakończonych 15 sierpnia relację ze strzegomskiego
Mistrzostwach Europy Kuców festiwalu można było śledzić
w Morawie bezkonkurencyj- w Internecie i w mediach sponi okazali się reprezentanci łecznościowych. O wszystkich

Występy muzyczne w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu grup: RiAS Kammerchor
z Niemiec, Capelli Cracoviensis
i Voces8 z Wielkiej Brytanii

oraz koncerty fortepianowe
Wioletty Fludy-Tkaczyk oraz
Marka Szlezera, w towarzystwie Susanny Jary, na
terenie kamieniołomu Bazalt
i w kościele pw. św. Jadwigi,
weszły w skład tegorocznej edycji festiwalu muzyki
klasycznej pn. „Strzegom
A Cappella”, który odbył się
w dniach 27–29 sierpnia.

ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji LoData 4 września 2021 r. kalnych to kwota rzędu ok.
przejdzie do annałów so- 288 tys. zł.
łectwa Tomkowice! W dniu
oddano do użytku nowo Rozbudowa ARYZTY
wybudowaną strażnicę 24 września doszło do
OSP Tomkowice i wręczo- wmurowania kamienia węno sztandar miejscowym gielnego pod rozbudowę
strażakom. – To
bardzo
w a ż n y
moment
w najnowszej historii naszego
sołectwa –
podkreślali wszyscy
mieszkańc y. K o s z t
inwestycji
wyniósł
p o n a d
800 tys.
zł, z czego
dofinansowanie

fabryki firmy ARYZTA Polska sp. z o.o. na terenie
Podstrefy Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej INVESTPARK i instalację nowej linii produkcyjnej. To bardzo
ważny moment zarówno
dla firmy, jak i dla samego
Strzegomia.
Nowy budynek powstanie do sierpnia 2022 r.,
zaś start
produkcji
planowany jest na
październik
przyszłego roku.
Wartość
inwestycji
wynosi ok.
100 mln zł.
Powstanie 60 nowych miejsc
pracy.

wydarzeniach na bieżąco informowały rozgłośnie radiowe:
Radio Wrocław i Radio Sudety
24, a także TVP Wrocław.

Święto muzyki klasycznej

WRZESIEŃ
Święto Granitu
Strzegomskiego

Największa impreza masowa w gminie Strzegom, czyli
Święto Granitu Strzegomskiego tym razem odbyła
się we wrześniu, a nie – jak
co roku – w czerwcu. Dla
uczestników 3-dniowego
święta przygotowano mnóstwo spotkań, wystaw,
stoisk, występów artystycznych i koncertów gwiazd polskiej
sceny muzycznej.
Nikt nie mógł narzekać na nudę!

Harcerski pomnik
w Strzegomiu

W naszym mieście
4 września odsłonięto pomnik Harcerskiej
Lilijki. Uroczystość
była dużym wydarzeniem dla całej harcerskiej społeczności.
Do Strzegomia przybyli harcerze z całego

regionu m.in. z Chojnowa,
Świebodzic, Wrocławia, Legnicy, Strzegomia, Sobótki
i Świdnicy, integrując w ten
sposób organizację ZHP
i ZHR.

Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021. Spisać się
można było przez Internet,
u rachmistrza lub poprzez
infolinię spisową. Udział
w spisie był obowiązkowy. Wielokrotnie apelowaliSpis ludności i mieszkań śmy na naszych łamach, by
Tylko do końca września mieszkańcy nie czekali ze
można było wziąć udział spisaniem się na ostatnią
w N a r o d o w y m S p i s i e chwilę.

Tomkowice z piękną
i nowoczesną strażnicą
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Ulica Księdza
Kanonika Marka Żmudy

Strzegomianin
z najwyższym tytułem

Podczas inauguracji nowego
roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach – 8 października – 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.
Przyznanie tej najwyższej
godności akademickiej jest
potwierdzeniem autorytetu,
jakim cieszy się profesor
wśród polskich ośrodków
naukowych.

w prezencie nowoczesne
boisko wielofunkcyjne, które
10 października 2021 r. to zlokalizowane jest za budynbardzo ważna data zarówno kiem ogólniaka.
dla Parafii pw. Najświętszego
Zbawiciela Świata i Matki Święto biegowe
Boskiej Szkaplerznej z Góry w naszym mieście
Karmel, jak i dla całej społeczności Strzegomia. Po
nabożeństwie w intencji kapłana doszło do odsłonięcia
i poświęcenia pamiątkowej
tablicy informującej o nadaniu ulicy nazwy Księdza Kanonika Marka Żmudy. Tablicę
uroczyście odsłonił bratanek
ks. Marka.

LO z nowymi
inwestycjami

12 października uroczyście
oddano do użytku wirtualną
strzelnicę sportową w hali
sportowej przy ul. św. Jana.
8 dni później – w obecności
m.in. medalisty olimpijskiego w rzucie młotem Pawła
Fajdka – młodzież otrzymała

4. ARYZTA Półmaraton Strzegom odbył się 9 października
w „Granitowym sercu Polski”.
Trasa biegu głównego (dystans 21,0975 km) wiodła
przez gminy Strzegom i Dobromierz. W półmaratonie

i biegu piekarza (dystans
11,5 km) sklasyfikowano
łącznie ok. 260 biegaczy.
W „biegu ciasteczkowym”
wzięło udział ok. 100 dzieci
i młodzieży z naszej gminy.

Miliony
z „Polskiego Ładu”

Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie
z Programu Inwestycji Strategicznych,
popularnie zwanego
„Polskim Ładem”, na
łączną kwotę ponad
11 mln zł. 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).

LISTOPAD

Granitowa
obwodnica coraz bliżej!

4 listopada podpisano umowę
na opracowanie dokumentacji
projektowej w związku z budową „Granitowej obwodnicy
Strzegomia”, w wyniku czego zostanie wyprowadzony

transport górniczy z gminy Strzegom, Dobromierz
i Mściwojów. Koszt wykonania projektu wynosi ok. 3 mln
zł. Strzegomski samorząd
udzielił pomocy finansowej
województwu dolnośląskiemu w kwocie 1,5 mln zł,

drugie 1,5 mln zł dołożył dworskiego w Rogoźnicy.
Urząd Marszałkowski Woje- Po odrestaurowaniu murów,
wództwa Dolnośląskiego.
wybudowaniu podestu sceny
i wykonaniu nawierzchni przy
scenie oraz iluminacji świetStudenci
lnej belwederu, wybudowano
zaprojektują amfiteatr
6 listopada w Strzegomiu utwardzony odcinek ścieżki
gościli studenci, którzy biorą komunikacyjnej, łączący teudział w konkursie na opraco- ren przy baszcie z traktem
wanie koncepcji terenu usług głównym.
kultury z muszlą koncertową
przy Publicznym Przedszkolu Pięknie i patriotycznie
nr 3 w Strzegomiu. Amfiteatr 11 listopada br. odbyła się
stałby na wolnym powietrzu tegoroczna odsłona Naro– pod zabytkowym plata- dowego Święta Niepodnem. Widownia liczyłaby ok. l e g ł o ś c i w S t r z e g o m i u .
300 osób. Obiekt stanowiłby Władze miasta, zaproszeni
odpowiednią oprawę dla im- goście oraz mies z k a ń c y
prez organizowanych przez uczestniczyli w patriotyczgminę Strzegom.
nej mszy św. w Bazylice
Mniejszej, części patrioNowa ścieżka
tycznej pod pomnikiem I. J.
Paderewskiego oraz części
w rogoźnickim parku
Gmina Strzegom wykonała ko- kulturalnej w SCK Strzelejny etap robót dotyczących gom. W tym dniu wręczono
projektu rewitalizacji parku 10 honorowych tytułów

„Zasłużony dla Ziemi Strze- złożyły 19 listopada br.
g o m s k i e j ” m i e s z k a ń c o m wizytę 100-letniej strzegonaszej gminy.
miance – Marii Szczerbie.
Z okazji tak wyjątkowego
jubileuszu goście przekazali
100. urodziny
szanownej jubilatce piękne
Marii Szczerby
Władze Strzegomia wraz życzenia, a także wręczyli
z kierownik Urzędu Stanu Cy- okolicznościowy dyplom
wilnego – Anetą Zaskórską i prezent.

GRUDZIEŃ
Laboratoria Przyszłości

Już wkrótce do naszych
szkół podstawowych trafią drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt
do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie. Gmina Strzegom otrzymała
środki finansowe w wys.
565,6 tys. zł w ramach
rządowego programu pn.
„Laboratoria Przyszłości”,
czyli największej inwestycji
w nowoczesną edukację
w historii Polski. Powyższy
program jest finansowany
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Lodowisko już czynne

W Mikołajki (6.12) zainaugurowano kolejny sezon
na lodowisku w naszym
mieście. W gronie użytkowników byli uczniowie
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu,

których odwiedził niespodziewany gość, czyli
św. Mikołaj. Warto wspomnieć, że w „Mikołajki”
wstęp dla wszystkich chętn ych był dar m owy. Ser decznie zapraszamy na
strzegomskie lodowisko.

Będzie remont
świetlicy w Rogoźnicy

Świetlica w Rogoźnicy jest
w złym stanie technicznym,
nic więc dziwnego, że zapadła decyzja o przebudowie
i termomodernizacji obiektu. Nastąpi kompleksowy
remont wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem

toalet. Świetlica zostanie
wyposażona w nową instalację elektryczną i klimatyzację – przerobiony
zostanie system centralnego ogrzewania. Finisz prac
przewidziano na końcówkę
2022 r.

Stanisław Kubiak
szefem strażakówochotników

8 grudnia odbył się Zjazd
Oddziału Miejsko–Gminnego Związku OSP RP
w Strzegomiu. Podczas
zebrania wybrano m.in.
nowe władze związk u . N a s t ę p c ą Urszuli Olszewskiej, która
nie kandydowała już na
to stanowisko, został
Stanisław Kubiak (na
zdjęciu w środku – na
pierwszym planie), prezes OSP Tomkowice.
Nowym komendantem
gminnym, w miejsce Józefa Jabłońskiego, który

też już nie kandydował, zo- Bazylice Mniejszej. Po niej
stał Marcin Zabijak, prezes ma miejsce koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu
OSP Rogoźnica.
znanych i lubianych artyMagiczna
stów. W tym roku w bazylice przed strzegomską puatmosfera świąt
Zgodnie z tradycją ostat- blicznością wystąpił zespół
nich lat wieczerza wigilijna „Śląsk”. W latach poprzeddla naszych mieszkańców nich: „Mazowsze” i „Golec
odbywa się na placu przy uOrkiestra”.
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w ydarzenia / ogłoszenia

Z łącznej kwoty wsparcia finansowego w wysokości 17,5 tys. zł kupiono nowoczesny sprzęt

Interaktywnie w Goczałkowie

23 grudnia 2021

Kolejne sukcesy uczennic LO

Trzy interaktywne monitory
trafiły do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Goczałkowie,
która przystąpiła do Program
„Aktywna Tablica” 2021–2024.
Na ten cel szkoła otrzymała 14
tys. zł z budżetu państwa oraz
3,5 tys. zł z organu prowadzącego, czyli z gminy Strzegom.
Interaktywne monitory to
nowoczesna technologia, która umożliwia prowadzenie

atrakcyjnych i nieszablonowych
zajęć, również na odległość.
– Nasza szkoła podąża za
nowoczesnością, kładąc nacisk
na wszechstronny rozwój swoich uczniów oraz doceniając
różnorodność metod nauczania
i możliwość bezpośredniego
zaangażowania uczniów w przebieg lekcji – mówią nauczyciele.
– Wysoka jakość obrazu monitora pozwala na prezentowanie

Pamiętaj o zezwoleniu
Przypominamy, że zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych,
ma obowiązek do 31 stycznia
2022 r. złożyć oświadczenie
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. i dokonać
opłaty za korzystanie z zezwoleń
w 2022 r. Niedokonanie opłaty
w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem
opłaty dodatkowej.
Druk oświadczenia można
pobrać ze strony internetowej www.bip.strzegom.pl w zakładce: ZEZWOLENIA NA
ALKOHOL.
Opłatę można uiścić w kasie
urzędu (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo na rachunek
Urzędu: Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom
81 1090 2343 0000 0005 9800
0229

Oświadczenie o wartości
sprzedanego alkoholu można
złożyć w Urzędzie Miejskim
w Strzegomiu w Wydziale Spraw
Obywatelskich (parter pokój
nr 3), można przesłać listem
na adres Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 lub dostarczyć drogą elektroniczną za
pośrednictwem Elektronicznej
Platformy Usług Administracji
Publicznej (e-PUAP).
W przypadku podpisu oświadczenia przez pełnomocnika,
należy dołączyć pełnomocnictwo
oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 17 zł.
Opłata nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy
wpłacić na konto urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 856 05 47.

różnorodnych, nawet bardzo
szczegółowych treści – dodają.
Monitory, dzięki dotykowym
ekranom, pozwalają na prowadzenie interaktywnych, angażujących zajęć w szkole. Monitor
daje także możliwość rysowania
i pisania na ekranie za pomocą
klawiatury, pisaka, a nawet ręki.
Istnieje także możliwość wklejania grafik i obrazków.
red


W auli Zespołu Szkół Salezjańskich we Wrocławiu 2
grudnia br. uczennice Liceum
Ogólnokształcącego w Strzegomiu Emilia Rój oraz Marta
Kisielewicz otrzymały wyróżnienia w XVII Dolnośląskim
Konkursie Literackim o Laur
Złotego Pióra „My Polacy, My
Dolnoślązacy”.
Patronat honorowy nad
konkursem objęli m.in.: marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewoda dolnośląski Jarosław
Obremski, dolnośląski kurator
oświaty Roman Kowalczyk,

prezydent Wrocławia Jacek
Sutryk oraz metropolita wrocławski abp Józef Kupny.
Uczennice napisały prace
na temat „Przyszłość zaczyna
się dzisiaj, nie jutro”. (św. Jan
Paweł II). Patrząc na dzisiejszy świat, jak go widzisz za
10–100 lat? Jaka będzie Polska? oraz „Coś, co się wydarza,
a nie zostanie opowiedziane,
przestaje istnieć i umiera”
(Olga Tokarczuk). Historia,
którą chcesz „ocalić od zapomnienia” i przekazać ją innym.
red

Laureatki przygotowywały swoje prace pod czujnym
okiem polonistki Małgorzaty Kucharskiej.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Strzegomscy szachiści z sukcesami

3 medale: 2 srebrne i 1 brązowy zdobyli szachiści ze
Strzegomia w rozgrywanym
4 grudnia w Jaworze 6. Mikołajkowym Turnieju Szachowym.
W zawodach wystartowało
33 zawodników i zawodniczek
z naszego regionu.
W kategorii seniorów 2. miejsce zajął Rafał Przybylski, natomiast w kategorii kobiet druga
była Maria Kwarciak, a trzecia
Mariola Pawłowska. Niewiele
do podium zabrakło Kacprowi Grochalskiemu (juniorzy
młodsi), Irenie Piórek (kobiety)
i Piotrowi Piórkowi (seniorzy),
którzy zajęli 4. miejsca. Dodajmy,
że opiekunem strzegomian był
instruktor szachowy Ignacy Kosiński. Serdeczne gratulacje. red

Fot.: Profil facebookowy Jaworskiego Ośrodka Kultury

Kończy się rok kalendarzowy. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w okresie od czerwca do września przy strzegomskiej fontannie, w trakcie weekendów,
można było zagrać w plenerowe szachy. Ignacy Kosiński jest zadowolony z tych zajęć i podkreśla, że było duże zainteresowanie taką formą rozrywki – głównie
ze strony dzieci. Sam miał okazję zagrać z przedstawicielami innych państw: m.in. z Meksyku, Rosji czy Ukrainy, którzy akurat gościli w Strzegomiu.

Działka na terenie gminy Strzegom – przetarg ustny
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne
gminy Strzegom. Przedmiotem
przetargu jest działka położona
na terenie gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr
66, AM-6, Obr. 2, położona w Strzegomiu wg danych
z rejestru ewidencji gruntów
powierzchnia wynosi 0,0632
ha, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00092021/0. Ze względu na warunki usytuowania
przedmiotowej nieruchomości
przetarg ogranicza się do właścicieli przyległej nieruchomości – dz. nr 68, AM-6, obr. 2, dz.
nr 64, AM-6, obr.2, dz. nr 65,
AM-6, obr. 2. Cena wywoławcza nieruchomości 101.000,00
zł. Wadium – 10.100,00 zł.
Postąpienie – nie mniej niż
1 % ceny wywoławczej. Do

wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się
w dniu 27.01.2022 r. o godz.
10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala
nr 29. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębie 2 miasta Strzegom uchwalonego
Uchwałą Nr 27/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30
marca 2016 r. dz. nr 66, AM-6,
obr.2 w części oznaczona jest
symbolem 4 P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, w części Strefa ochronna
gazociągów przesyłowych
wysokiego ciśnienia o średnicy
nominalnej DN250 i DN300.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 20.01.2022 r.
zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok.
34, II p. w celu pisemnego
potwierdzenia uczestnictwa
w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego. W dniu 21.01.2022
r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do
wzięcia udziału w przetargu,
wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest
wpłata wadium w kasie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu lub
na konto gminy Strzegom –
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97
1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24.01.2022 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków
na konto gminy Strzegom).

Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium
wpłacone przez uczestnika,
który wygrał przetarg zalicza
sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium
wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Cena
nieruchomości sprzedawanej
w drodze przetargu podlega
zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium
ulega przepadkowi. Koszty
związane z przeniesieniem
prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. 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.
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ogłoszenia
Goczałków – usługi
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Nieruchomość niezabudowana
dzia ł ka nr 3 51/20, A M – 3,
Obr. Goczałków, położona
w Goczałkowie o powierzchni
wg rejestru ewidencji gruntów
0,4000 ha, dla nieruchomości
urządzona jest księga wiecz ysta SW1S/0 0 059311/ 7.
Cena wywoławcza nieruchomości 155.100,00 zł. Wadium
– 15.510,00 zł. Postąpienie
– nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie
obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
27.01.2022. r. o godz. 11:30
w s i e dzi b i e U r zę du M i e j skiego w Strzegomiu – sala
nr 29. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego terenów
w obrębie wsi G oc za ł ków
w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą nr 59/17 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
21.08.2017 r. nieruchomość
działka nr 351/20 oznaczona jest w części symbolem
1UP/U tereny usług publicznyc h i z abu d ow y us ł u g o wej, w części granica strefy
o c hrony konser wator sk iej
zabytkowego zespołu parku

pałacowego z folwarkiem,
strefa ochrony sanitarnej od
cmentarza w odległości 500 m
od granic cmentarza, w części
granica historycznego układu
r uralist yc znego, w c zę śc i
granica terenu górniczego
Wieśnica I. Nieruchomość
podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Nabywca ponosi
koszty wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej. Ze względu
na to, że na nieruchomości dz.
nr 351/20 funkcjonują elementy infrastruktury elektroenergetycznej wchodzące w skład
majątku Tauron Dystrybucja
S.A. w postaci napowietrznej
linii niskiego napięcia obwód
x-2 zasilanej ze stacji transformatorowej R-513-01 Goczałków wraz ze stanowiskami
słupowymi nr 1 i 2 o długości
ok. 70 m. W przebiegu linii x-2
pas ochronny przyjmowany
pr zez Tauron Dystr ybucja
S.A. dla tego rodzaju urządzeń to 0,3 m szerokośc i
o d sk r ajnyc h p r zewo d ów.
B i o r ą c p o d u wag ę r o dz aj
przewodów i ich układ można przyjąć 1 m szerokości.
Ponadto na nieruchomości
w tym samym przebiegu znajduje się oświetlenie uliczne
należące do spółki Tauron
Nowe Technologie. Linia ta

została wybudowana zgodnie
z ówcześnie obowiązującymi regulacjami prawnymi,
najpóźniej w latach 60-tych
ubiegłego wieku, a następnie
remontowana, i nieprzerwanie eksploatowana przez TD
S.A. oraz jej poprzedników
prawnych w latach kolejnych,
co potwierdzają zgromadzone
w spó łce dokumenty m.in.
protokó ł TSI/42 /6 6 z dnia
7.09.1966 r. na projekt techniczno -roboczy na remont
kapitalny stacji transformatorowej w Goczałkowie zasilającej wskazaną linię, protokół
odbioru technicznego remontu bieżącego stacji (dawna
R-458) z dnia 13.04.1972 r.
Ponadto plan trasy linii nN
-modernizacja sieci nN w Goczałkowie z 1984 r. potwierdza niezmienione położenie
przedmiotowych urządzeń.
Z analizy w ynika również,
ż e w d ac i e w y b u d owa ni a
urządzeń, nieruchomość była
własnością Skarbu Państwa
i stanowiła tereny Państwowego Gospodarstwa Rolniczego
(PGR) pr zyszł y wł aściciel
ni e r uc h o m o ś c i ust anaw i a
na prawie własności działki
gruntu nr 351/20 położonej
w o b r ę b i e G o c z a ł kó w n a
rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Tauron Dystrybucja
S.A. Oddział w Wałbrzychu

Żelazów – zabudowa mieszkaniowa
Burmistrz Strzegomia
ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
gminy Strzegom. Nieruchomość niezabudowana
składająca się z działek
nr 42/8, 42/9, AM–1, Obr.
Żelazów, położona w Żelazowie o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji
gruntów 0,1478 ha, dla
nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00020741/8. Cena
wywoławcza nieruchomości 50.900,00 zł. Wadium
– 5.900,00 zł. Postąpienie
– nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 27.01.2022
r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr
29. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego obszarów wiejskich dla części
północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej
wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica,
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów,
uchwalonego Uchwałą
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
03.12.2004 r. powyższa
nieruchomość oznaczona
jest symbolem 8 MN/RM
2 zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość położona jest w granicy strefy
zewnętrznej pośredniej
ochrony ujęć wody. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej
w trybie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.

Nabywca ponosi koszty
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na
konto gminy Strzegom
– Santander Bank Polska
O/Strzegom nr rachunku:
97 1090 2343 0000 0005
9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24.01.2022 r. (za dzień
wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium
należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu
przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny
nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez
pozostałe osoby zwraca
sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania
lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości
sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika,
który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
wpłacone wadium ulega
przepadkowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty
przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do
przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych

wymagany jest aktualny
wypis z właściwego dla
siedziby oferenta rejestru
lub inny dokument urzędowy określający status
prawny oferenta, sposób
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia
pełnomocnika przez osobę
fizyczną, wymagane jest
notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może
być zawarta wyłącznie
z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz.
U. Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. nr 34, II
piętro lub telefonicznie pod
nr 74 856 05 43, ponadto
informacja o przetargu
umieszczona jest na stronie internetowej Miasta
i Gminy Strzegom – www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy
czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

i jego następców prawnych
bezpłatną służebność przesyłu w przebiegu linii napowietrznej niskiego napięcia
o długości 70m i szerokości
pasa ograniczonego uż y tkowania 1m polegającą na
prawie do: całodobowego,
nieutrudnionego nieograniczonego w czasie i miejscu
dostępu przechodu i przejazdu niezbędnym sprzętem
przez służby Tauron Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonania czynności
związanych z utrzymaniem
tych urządzeń, eksploatacją,
modernizacją, dokonywaniem
ich przeglądów, remontów,
demontaży, kontroli, wykonywania pomiarów, konserwacji,
wymianą na nowe i usuwaniem awarii, z obowiązkiem
przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego na koszt właściciela urządzeń. Warunkiem
przystąpienia do przetargu
jest wpłata wadium w kasie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na konto gminy Strzegom – Santander Bank Polska
O/Strzegom nr rachunku: 97
1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24.01.2022 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
nier uc homo śc i, a wadium
wp łacone pr zez 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 umow y w formie
aktu notarialnego. W razie
uc hy lania si ę uc ze st nika,
k tór y w ygra ł pr zet arg, od
zawarcia umow y w formie
aktu notarialnego, wpłacone
wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z przenies i e ni e m p r awa w ł a s n o ś c i
oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaży
ponosi nabywca nieruchomości. Osoby przystępujące do
przetargu powinny posiadać
do kum ent p ot w i er dz aj ą cy
to ż s a m o ś ć . W p r z y p adku
osób prawnych w ymagany
jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta
rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych

do reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika
przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
Powyższe dokumenty winny
być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa
notarialna może być zawarta
wyłącznie z podmiotem, który
przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U.
Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe
informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek
38, pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 74 856 05 43,
ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie
internetowej Miasta i Gminy
Strzegom – www.strzegom.pl.
bip-przetargi. Zastrzega się
prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny, przy
czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób
i w formie jaką zastosowano do
ogłoszenia o przetargu.

Żelazów – zabudowa mieszkaniowa
Burmistrz Strzegomia
ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
gminy Strzegom. Nieruchomość niezabudowana
działka nr 42/10, AM–1,
Obr. Żelazów, położona
w Żelazowie o powierzchni wg rejestru ewidencji
gruntów 0,1025 ha, dla
nieruchomości urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00020741/8. Cena
wywoławcza nieruchomości 40.000,00 zł. Wadium
– 4.000,00 zł. Postąpienie – nie mniej niż 1%
ce n y w yw o ł a w cze j . Do
wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu
2 7 .0 1 .2 0 2 2 . r. o g o dz .
10:30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
– sala nr 29. Zgodnie
z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów
wiejskich dla części północno-zachodniej gminy
Strzegom obejmującej
wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica,
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów,
uchwalonego Uchwałą
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
03.12.2004 r. powyższa
nieruchomość oznaczona
jest w części symbolem 8
MU 2 zabudowa mieszkaniowa z usługami w części
granica strefy zewnętrznej
pośredniej ochrony ujęć
wody. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca
ponosi koszty wyłączenia

gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata
wadium w kasie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
lub na konto gminy Strzegom – Santander Bank
Polska O/Strzegom nr
rachunku: 97 1090 2343
0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2022
r. (za dzień wpłaty wadium
uważa się dzień wpływu
środków na konto gminy
Strzegom). Dowód wpłaty
wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg
zalicza sie na poczet ceny
nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez
pozostałe osoby zwraca
sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania
lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości
sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika,
który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Koszty związane
z przeniesieniem prawa
własności oraz koszty
przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Osoby przystępujące do przetargu powinny
posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego

dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także
imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną,
wymagane jest notarialnie
potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane
Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być
zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg
wygra. Przetarg zostanie
przeprowadzony zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004
roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr
207, poz. 2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. nr 34, II
piętro lub telefonicznie
pod nr 74 856 05 43, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej
Miasta i Gminy Strzegom – www.strzegom.pl.
bip-przetargi. Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej
przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji
podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.
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Magia świąt

23 grudnia 2021

Niecały tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w pięknej Wieczerzy Wigilijnej na placu przed Bazyliką Mniejszą. Po wysłuchaniu
Pisma Świętego i zaśpiewaniu wspólnie kolędy uczestnicy uroczystej Wigilii mogli skosztować potraw wigilijnych, które przygotowało 18 sołectw gminy Strzegom. Następnie
zespół „Kostrzanie”, a po nim gwiazda wieczoru – zespół „Śląsk” przepięknie wykonali kolędy i pastorałki. – To był szczególny i niezapomniany wieczór, który przybliżył nam już
atmosferę świąt – podkreślali strzegomianie. Przypomnijmy, że w 2018 r. przed strzegomską publicznością wystąpił zespół „Mazowsze”, a rok później zespół „Golec uOrkiestra”.
Władze miasta dziękują ks. prałatowi Markowi Babuśce, Strzegomskiemu Centrum Kultury i sołtysom za zaangażowanie przy organizacji tego wyjątkowego wydarzenia.

