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w numerze:

W trakcie całego roku odbędzie się wiele wydarzeń i imprez

Czas na świętowanie

Kalendarium
strzegomskie

Rok 2022 jest dla Strzegomia datą szczególną. Składa się na nią bowiem 780. rocznica nadania
praw miejskich naszemu miastu, 10. rocznica ogłoszenia patronami Strzegomia śś. App Piotra
i Pawła oraz 20. rocznica nadania tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi śś. App Piotra i Pawła.

Umowa podpisana 

str. 3

Gmina Strzegom podpisała umowę na remont Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu. Jego wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo
Budowlane SAWREM sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia, które zostało
wyłonione w przetargu. Koszt inwestycji wynosi blisko 5,67 mln zł.
Strzegomski samorząd pozyskał na ten cel 3 mln zł z Rządowego
Funduszu Polski Ład. Kiedy rozpoczęcie i zakończenie prac?

W tym numerze zamieszczamy czwarty odcinek kalendarium strzegomskiego, którego autorem jest dr
Marek Żubryd, pasjonat
historii Strzegomia i nauczyciel Zespołu Szkół.
Historyk na łamach naszej
gazety przedstawia ciekawe
fakty z niezwykle bogatej
historii naszego miasta. Co
tym razem odkrył w kartach
historii?
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„Cyfrowa Gmina”
Na zdjęciu strzegomski koncert Piotra Rubika z okazji jubileuszu 770-lecia
nadania praw miejskich (2012 r.)
Inauguracja obchodów jubileuszowych nastąpi już w najbliższą
niedzielę 3 kwietnia o godz. 13.00
w Bazylice Mniejszej, gdzie zostanie odprawiona msza św. celebrowana przez biskupa świdnickiego
Marka Mendyka. Nabożeństwo
będzie transmitowane na antenie
TVP POLONIA.
3 maja to również ważna data
– nie tylko ze względu na Święto
Narodowe 3 Maja. W tym dniu
po kilkunastu miesiącach prac
modernizacyjnych zostanie udostępniony mieszkańcom strzegomski Fort Gaj. Władze naszego
miasta zapraszają wszystkich na
„Majówkę” i wiosennego grilla.
W czerwcu (17–19.06) tradycyjnie odbędzie się Święto Granitu Strzegomskiego, czyli największa i najbardziej lubiana impreza
plenerowa w naszym mieście.
Przed strzegomską publicznością

wystąpią m.in.: Smolasty, Roksana
Węgiel, Czadoman, Pogwizdani,
Dawid Kwiatkowski i Wilki.
Ważnym punktem trzydniowej
imprezy będzie również bieg
„Strzegomska 12”, 36. Strzegomska Giełda Minerałów i polsko
-czeskie warsztaty kamieniarskie
z udziałem młodzieży ze Strzegomia i Horic w ramach projektu
„Świat Kamienia”.
W tym roku nie tylko nasze
miasto obchodzi jubileusz. Swoją
okrągłą rocznicę będzie miał również Międzynarodowy Festiwal
Folkloru (9–14.08). 30-lecie tej
kolorowej i roztańczonej imprezy zwieńczy występ Golec
uOrkiestra. Ale to nie koniec
atrakcji dla melomanów.W dniach
26–28 sierpnia zorganizowany zostanie festiwal muzyki klasycznej
„Strzegom a Cappella”. Już teraz
zapraszamy nie tylko naszych

mieszkańców, ale również gości
spoza naszej gminy.
21 sierpnia to data ważna dla
rolników. W tym dniu będą oni
bowiem świętować zakończenie
żniw i prac polowych podczas
tradycyjnych dożynek gminnych.
Natomiast 8 października ulicami Strzegomia i drogami gminnymi pobiegną uczestnicy 5. edycji
Półmaratonu ARYZTA.
Ostatnim akordem 780-lecia
nadania praw miejskich naszemu
miastu będzie bożonarodzeniowe
spotkanie mieszkańców Strzegomia (18.12), które zakończy
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Enej w Bazylice
TW
Mniejszej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na mszę św. transmitowaną na cały świat
za pośrednictwem TVP Polonia. Zostanie ona odprawiona 3 kwietnia o godz. 13:00
w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu.

w SKRÓCIE:

Mamy ponad 500 uchodźców
W tym tygodniu kolejna grupa uchodźców z Ukrainy dotarła do
gminy Strzegom. W Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców w Jaroszowie swoje bezpieczne miejsce znalazły matki
z dziećmi. W naszej gminie jest już ponad 500 uchodźców, dlatego prosimy o niezamykanie swoich serc na pomoc – szczególnie
jeżeli chodzi o żywność, którą można przynosić nadal do CAS
Karmel w Strzegomiu.

Urząd Miejski w Strzegomiu jest w trakcie realizacji programu unijnego pn.
„Cyfrowa Gmina”, który jest
dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin.
Nasz samorząd otrzymał
dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Co zostanie
kupione za tą kwotę?
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Raport drogowy 

str. 4

W końcu nastała długo oczekiwana wiosna, a wraz z ładną pogodą
pojawiła się szansa na przyspieszenie prac remontowych na naszych
drogach. Przedstawiamy krótki raport drogowy. Które drogi są aktualnie remontowane w Strzegomiu i na terenie sołectw? Gdzie mieszkańcy będą mieli lepsze i bardziej komfortowe warunki do życia?

Spotkanie
z pisarką

Usuną folie, siatki i sznurki 

str. 9

Gmina Strzegom podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski rolników uczestniczących w inwentaryzacji
odpadów w 2021 r. Jak pozbyć się uciążliwych odpadów?

w SKRÓCIE:

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Strzegom im. Elizy
Orzeszkowej zorganizowała
spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, dziennikarką związaną z Dolnym
Śląskiem, reportażystką,
autorką książek: „Mała Norymberga. Historie katów
z Gross-Rosen” i „Dziewcz yny z Gross-Rosen”.
Czym pisarka podzieliła się
z czytelnikami?

str. 8

w SKRÓCIE:

W związku z dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców
możliwością pozyskania dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na wymianę źródeł ciepła oraz docieplenie
budynków, dachów, stropów i wymianę okien, w ramach programu
„Dobre Budynki”, Urząd Miejski w Strzegomiu informuje, że
został wydłużony termin składania ankiet do 15 kwietnia.

Uwaga podróżni

„Dobre Budynki” do 15 kwietnia

Przypominamy naszym mieszkańcom, że w dniach 14–19 kwietnia, kiedy nastąpi przerwa świąteczna w szkołach, strzegomska
komunikacja gminna będzie kursować według roboczo-wakacyjnych rozkładów jazdy (kolor żółty). Po tym okresie ponownie będzie obowiązywał roboczo-szkolny rozkład jazdy (kolor
czerwony).

2

Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

1 kwietnia 2022

780-lecie nadania praw miejskich

Kalendarium strzegomskie

Dzięki życzliwości dr. Marka Żubryda, pasjonata historii Strze- w Strzegomiu, Clara Kahl z Eger.
gomia i nauczyciela Zespołu Szkół, na łamach naszej gazety
przedstawiamy ciekawe fakty z niezwykle bogatej historii na- 119 lat temu, 14 kwietnia
1883 roku, w hotelu Richtera
szego miasta. Oto odcinek czwarty.
w Strzegomiu odbył się kon4 kwietnia
cert Towarzystwa Śpiewaczego
5 kwietnia
135 lata temu, w kwietniu 154 lata temu, 5 i 6 kwietnia z Tyrolu pod kierunkiem Jakoba
1887 roku, do Strzegomia przy- 1868 roku, do Strzegomia przy- Schöpfera z Pustertal.
jechał „C. Merkel’s Großer Ori- jechał pan W. Hegedorn, który,
ginal-Englisch-Amerikanischer jadąc na pokazy do Warszawy, 15 kwietnia
Circus“ (Duży angielsko-amery- postanowił także tutaj zaprezen- 203 lata temu, 15 kwietnia
kański Cyrk C. Merkela). Swoje tować cudowną fontannę zwaną: 1819 roku, uderzenie pioruna
namioty rozstawił na pastwisku KAOLOSPINTHECHRO- zniszczyło drewniany krzyż na
dla bydła. W ogłoszeniu praso- MOKRENE albo kryształową Górze Krzyżowej.
wym samo rozstawienie namiotu grotą. Pokaz zorganizowano
cyrkowego było przedstawiane w hotelu Richtera.
19 kwietnia
jako coś nadzwyczajnego, po134 lata temu, w dniu 19 kwietnieważ namiot ten miał zostać 14 kwietnia
nia 1888 roku, rozpoczęto roboty
złożony i postawiony w ciągu nie 285 lata temu, 14 kwietnia ziemne przy budowie linii kolewięcej niż 2 godzin.
1737 roku, w wieku 64 lat, zmar- jowej Strzegom–Bolków.
ła ksieni klasztoru Benedyktynek

Stop alkoholizmowi i narkomanii
Chcesz przestać pić alkohol/ brać narkotyki – nie pozostajesz sam. Możesz skorzystać z usług instytucji,
których adresy podajemy poniżej:
1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZ Y WA N I A P R O B L E M Ó W
ALKOHOLOWYCH
Przyjmuje codziennie od poniedziałku
do piątku.
poniedziałek – czwartek 7:30–16:00,
piątek – 7:30 –13:30
Urząd Miejski Strzegom, Rynek 38,
tel. 74 8560 547, 74 8560 527
2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Przyjmuje codziennie od poniedziałku
do piątku w godz. 7:30 –15:00, Strzegom, ul. Armii Krajowej 23

3. GRUPA MOTYWACYJNA DLA
OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I NARKOMANII i GRUPA WSPARCIA DLA
OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE
Pr z y j mu j e w ś ro d ą i c z w a r tek w godz. 15:00–18:00 ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu
(Ośrodek Pomocy Społecznej)
Udziela inf or macji i pomoc y
w zakresie:
– zwiększenia świadomości na temat

–

–

–
–

problemu alkoholowego, narkomanii,
lekomanii i tytoniu,
motywacji do podjęcia leczenia w tych
zakresach oraz opieki nad osobami
opuszczającymi zakłady lecznictwa
odwykowego,
prowadzenia warsztatów, zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej,
innych według potrzeb, rozmów
indywidualnych oraz pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów,
budowania motywacji do dalszego
utrzymania abstynencji i trzeźwości,
przeprowadzania sesji rodzinnych na

20 kwietnia
227 lat temu,
20 kwietnia
1795 roku,
na ksieni
klasztoru Benedyktynek
w S trz egomiu wybrano
Marię Annę Jänisch z Lwówka
Śląskiego.

163 lata temu, w kwietniu 1859 roku, do
Strzegomia przyjechał „J. Hain’s optischen Kunst-Cabinet” (Optyczny
gabinet J. Haina),
w którym można
było zobaczyć między innymi
• uroczysty wjazd księcia Fryderyka Wilhelma
Pruskiego i jego małżonki księżniczki Viktorii an23 kwietnia
gielskiej do Berlina w dniu
364 lata temu, 23 kwietnia
8 lutego 1858 r.,
1658 roku komendator komandorii maltańskiej w Strzegomiu • Straszliwy pożar wielkiego hamburskiego okrętu
hrabia von Collowrath przekazał
„Austria” w czasie rejsu
administrację i duszpasterstwo
do Nowego Jorku w dniu
kościoła parafialnego zakonowi
13 września 1858 r.
karmelitów strzegomskich.
życzenie klienta
– wsparcia ofiarom przemocy domowej,
współuzależnionym DDA i DDD,
– rozwiązywania doraźnych życiowych
problemów w/w osób,
– doraźnej pomocy prawnej, administracyjnej, edukacyjnej, rozmów
terapeutycznych, resocjalizacyjnych
kształtujących prawidłowe postawy
społeczne,
– prowadzenia sesji rodzinnych,
pojednawczych oraz interwencji
rodzinnych
4. I N D Y W I D UA L N E S E S J E
TERAPEUTYCZNE
W co drugi piątek miesiąca od godz.
9:00–12:00 – ul. Armii Krajowej 23
– Ośrodek Pomocy Społecznej

kwiecień 8 i 22; maj 6 i 20; czerwiec
3 i 17; lipiec 1, 15 i 29; sierpień 12
i 26; wrzesień 9 i 23; październik
7 i 21; listopad 4 i 18; grudzień 2,
16 i 30.
5. KLUB ABSTYNENTA „ARKA”
Zaprasza w każdy wtorek i czwartek
w godz. 17:00 – 19:00 – pl. Jana
Pawła II (Dom Parafialny), nr tel.
669 747 210.
6. GRUPA AA „KROKUS”
W każdą środę o godz. 17:00 mityng
dla osób uzależnionych – pl. Jana
Pawła II (Dom Parafialny).
W pierwszą środę miesiąca mityng
otwarty o godz. 17:00.

28 kwietnia
211lattemu,28 kwietnia 1811 roku,
w klasztorze karmelitów odbyła się
ostatnia msza święta.

29 kwietnia
140 lat temu, w kwietniu
1882 roku, przy Bramie Wiitiga
(obecnie ul. Św. Anny) swoje
namioty rozstawił cyrk „Könjöt”.
W dniach 29 i 30 kwietnia odbyły
się przedstawienia w woltyżerce,
pokazy tresury koni, gimnastyczne oraz występy mimów.
139lattemu,29 kwietnia 1883 roku,
przy Bramie Grabińskiej na placu
należącym do mistrza garbarskiego
Krause w specjalnie w tym celu
wybudowanej budzie odbyły się
pokazy teatru mechanicznego.
7. GRUPA AA EUREKA
W każdą niedzielę o godz. 18:00 mityngi otwarte dla osób uzależnionych
– pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny).
8. GRUPA AL-ANON
„UJRZEĆ DROGĘ”
W każdy wtorek o godz. 17:30
mityng dla osób współuzależnionych.
Świdnica, ul. Budowlana 4,
tel. 783 467 121.
9. APOSTOLAT TRZEŹWOŚCI
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
Dyżury w każdy wtorek o godz. 17:00
– porady dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.
Świdnica, ul. Budowlana 4,
tel. 602 138 815.

Jubileuszowa naklejka
W ostatnim okresie pojawiła
się efektowna naklejka samochodowa, którą zaprojektowano z okazji jubileuszu 780-lecia
nadania praw miejskich naszemu miastu. Każdy mieszkaniec,
który ma ochotę promować

w ten sposób Strzegom, może
pobrać bezpłatną naklejkę
(białą lub czarną) w Wydziale
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu
(parter). Autorem projektu jest
Marcin Głód.

z d j ę cie n umeru

Wiceminister oświaty w Strzegomiu

Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek 7:00–15:00
wtorek 7:00–17:00
środa 7:00–15:00
czwartek 7:00–15:00
piątek 7:00–15:00
sobota nieczynne
ważne

Wojciech Murdzek – sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki, były starosta świdnicki i prezydent
Świdnicy, odwiedził 21 marca Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Strzegomiu. Przedstawiciel rządu spotkał
się z zastępcą burmistrza – Tomaszem Marczakiem, naczelnik Wydziału Oświaty – Anną Góralską, dyrektor Elżbietą Smyk i przewodniczącą Rady Rodziców – Sabiną Wiktorowicz. Wiceministrowi towarzyszyła
Małgorzata Sandecka, dyrektor Delegatury w Wałbrzychu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W trakcie
poniedziałkowej wizyty omówiono m.in. kwestię przyjęcia do szkoły nauczycieli i uczniów z Ukrainy oraz
tworzenia oddziałów przygotowawczych. Wiceminister chciał również poznać odczucia i refleksje młodych
strzegomian nt. nowych koleżanek i kolegów z Ukrainy.

Gminne Wiadomości

Strzegom

pracownik PSZOK zobowiązany jest do
zweryfikowania dokumentów uprawniających
do przekazania odpadów na PSZOK
obowiązują limity na gruz, opony i gabaryty –
regulamin dostępny w PSZOK
oraz na stronie zuk.strzegom.pl

Gminne Wiadomości

Strzegom

3

Aktualności

Dla kierowców „wahadło”
na Al. Wojska Polskiego
W związku z przebudową
Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu od 24 marca br. został
wprowadzony II etap zmiany
w organizacji ruchu na odcinku od
przejazdu kolejowego do połączenia z drogą krajową nr 5.
Dotychczasowo zmieniona
organizacja ruchu związana z wykonywaniem robót kanalizacyjnych w poboczu drogi nie

stanowiła większych trudności
dla mieszkańców. Obecnie należy spodziewać się zwiększenia
utrudnień w ruchu ze względu
na rozpoczęcie robót drogowych.
Projekt wprowadzonej organizacji
ruchu na czas trwania budowy
zakłada ruch wahadłowy z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.
Odcinki pracy na sygnalizacji
obejmują długości po ok. 100 m.

Przypominamy, że zakończenie całości inwestycji związanej z przebudową Al. Wojska Polskiego na odcinku od
dworca kolejowego do DK5 planowane jest do września br.

Strzegomski samorząd pozyskał 3 mln zł z „Rządowego Funduszu Polski Ład” na ten cel

Umowa podpisana
Gmina Strzegom 18 marca
podpisała umowę na remont
Publicznego Przedszkola nr 3
w Strzegomiu. Jego wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo
Budowlane SAWREM sp.
z o.o. sp.k. z Wrocławia, które zostało wyłonione w przetargu. Koszt inwestycji wynosi blisko 5,67 mln zł.
Przypomnijmy, przedszkole nosz ące imię „Z ielony
Zakątek” w ciągu najbliższych 15 miesięcy przejdzie
wielką metamorfozę. Strzegomski samorząd pozyskał
w 2021 r. dotację w wysokości
ok. 3 mln zł z „Rządowego
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”
na ten cel.
Zakres prac remontowych
jest bardzo duży i obejmuje
m.in.: remont poszczególnych
pomieszczeń, remont i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę
instalacji gazowej i centralnego
ogrzewania. Nastąpi też remont
kotłowni wraz z wymianą kotłów oraz docieplenie stropu
strychu i piwnicy. W planach

„Cyfrowa Gmina”
Urząd Miejski w Strzegomiu jest w trakcie realizacji programu unijnego pn. „Cyfrowa Gmina”,
który jest dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin.
Nasz samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.
W ramach programu „Cyfrowa Gmina” można pozyskać
środki na cyfryzację urzędów,
zakup sprzętu komputerowego
dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy
z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

– W naszym przypadku kwota
przyznanego dofinansowania zostanie przeznaczona na działania
związane z cyfryzacją. Gmina jest
zobowiązana do przeprowadzenia
diagnozy cyberbezpieczeństwa
i zakupu sprzętu na potrzeby posiadanej infrastruktury IT – inurzędu, poprawiającego nie- formuje Iwona Zabawa, sekretarz
zawodność i bezpieczeństwo gminy Strzegom.

jest także montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie
elewacji budynku, schodów
żelbetowych, remont kominów,
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie nowych odcinków kanalizacji
deszczowej z odwodnieniem
liniowym wraz z podłączeniem
do istniejącej studni kanalizacji
deszczowej. Powstanie parking,
a także monitoring na zewnątrz
i w środku.
Warto zwrócić uwagę na
fakt, że budynek przedszkola wpisany jest do Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy
Strzegom. Z tego też powodu
jego odrestaurowanie będzie
w dużym stopniu zależało od
konserwatora zabytków, który
będzie miał wpływ m.in. na

wybór kolorystyki elewacji
lub rodzaju stolarki okiennej
i drzwiowej.
Na czas prac remontowych
podopieczni P ublicznego
Przedszkola nr 3 w Strzegomiu
przeprowadzili się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
na ul. Brzegowej, gdzie na
parterze utworzono 5 sal dla
120 dzieci. Wszystko wskazuje
na to, że wrócą one do odremontowanego przedszkola na
początku września 2023 r.
red

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego:
„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Program:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Oś Priorytetowa V:
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Kwota dofinansowania:
100 000,00 zł

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
• Najmłodsi przywitali
Pomoc dla Ukrainy
Od poniedziałku do piątku
19:00 – 22:00
W soboty
14:00 – 20:00 •
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00
•
KWIECIEŃ 2022
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

do 2.04

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74 632 38 28

3.04–9.04

Śląska

10.04–16.04

Królewska

ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75
Al. Wojska
Polskiego 2

tel. 74 649 21 11

wiosnę

„Senior-Wigor” tętni życiem
Historia Strzegomia okiem
Krzysztofa Kaszuba

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

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej,
pod banerem projekty unijne)

Konto do wpłat pieniężnych dla mieszkańców Ukrainy:
Bank Gospodarki Żywnościowej
Wszelkie pytania oraz każdą formę
43 1600 1462 1026 9780 7000 0001 pomocy należy zgłaszać do zastępcy
z dopiskiem – Ukraina
burmistrza Strzegomia:
numer BIC/SWIFT
Tomasza Marczaka pod nr tel.:
PPABPLPK
601 942 742.
Chęć przyjęcia do siebie rodziny/ rodzin
z Ukrainy można zgłaszać
Strzegom pomaga
pod numerem telefonu:
Ukrainie
509 251 079.
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Ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu z każdym kolejnym dniem wygląda coraz bardziej efektownie. Ale to nie jedyna inwestycja w naszej gminie

Które drogi w remoncie?
W końcu nastała długo oczekiwana wiosna, a wraz z ładną pogodą pojawiła się szansa na przyspieszenie prac remontowych na naszych drogach. W tym numerze przedstawiamy krótki raport drogowy. Które drogi są aktualnie remontowane w Strzegomiu i na terenie sołectw? Gdzie
mieszkańcy będą mieli lepsze i bardziej komfortowe warunki do życia?

na chodnikach. Na terenie
podwórka zlokalizowanego
międz y ulic ami: Szkolną,
Dąbrowskiego i Kościelną właśnie powstaje droga
Ul. Dąbrowskiego w Strze- dniem wygląda coraz bar- montowane są kr awę żni- wewnętrzna. Na ul. Wodgomiu z każdym kolejnym dziej efektownie – aktualnie ki i układana jest kostka nej w Strzegomiu i drodze

Podwórka w pobliżu ul. Szkolnej w Strzegomiu

dojazdowej do pól w Tomkowicach w ostatnich dniach
wylano asfalt. Na Al. Wojska
Polskiego odbywa się właśnie ruch wahadłowy (więcej
piszemy o tym na str. 2).
Zaawansowane roboty trwają

Ul. Wodna w Strzegomiu

Ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu

Ul. Rzeźnicza w Strzegomiu

Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu

Droga dojazdowa do pól w Tomkowicach

Ul. Konopnickiej w Strzegomiu

również na ul. Rzeźniczej
w S tr z egomiu, gdzie występuje ruch jednostronny
– można wjechać tam tylko
od ul. Bankowej.
red

w yDarzenia

Tenis stołowy dla wszystkich
Serdecznie zapraszamy chętne dzieci (od 7. roku życia) do
rozpoczęcia nauki gry w tenisa
stołowego w Amatorskim Klubie Sportowym w Strzegomiu.
Treningi są dostosowane do
każdego poziomu zaawansowania i umiejętności.
Sekcja tenisa
stołowego:
trener Janusz Martyszewski
tel: 601 543 045
janusz.martkam@poczta.fm
trener Krystian Berestecki
tel: 726 112 592
kberestecki@onet.pl
Treningi:
17:00–18:30 poniedziałek
16:00–17:30 piątek

Ze względu na remont hali OSiR
w Strzegomiu w sprawach zapisów, jak i treningów zapraszamy
do kontaktu z trenerami sekcji.
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Młodzi strzegomianie wraz z nauczycielami wzięli udział w wycieczce po stolicy Słowacji

Wizyta w Bratysławie
W ramach realizacji projektu
Erasmus+ „Art it out” związanego ze sztuką czwórka
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu wyjechała do Bratysławy pod opieką Gertrudy Dudzik i Marty
Pudlik. W dniach 21–25 marca wzięli oni udział w różnych
zadaniach i pracach projektowych w szkole oraz przebywali u słowackich rodzin.

Strzegomianie uczestniczyli
w zajęciach projektowych –
lekcji plastyki, podczas której
uczniowie wykonywali prace. Zwiedzali również Galerię Narodową w Bratysławie
i uczestniczyli w warsztatach –
techniki malowania i wykonywania projektów plastycznych.
Wzięli również udział
w wycieczce po Bratysławie
zorganizowanej autobusem
wycieczkowym z przewodnikiem. Zobacz yli zamek
w Bratysławie, Stare Miasto
oraz wielką atrakcję tj. UFO
– punkt widokowy na moście w Bratysławie w kształcie latającego spodka. Mieli

okazję zobaczyć całą Bratysławę z góry, rzekę Dunaj i inne
zabytki widziane wcześniej
z bliska. Wieczorem spędzili
czas w kręgielni.
Młodzi strzegomianie wraz
z nauczycielami udali się niemal na granicę z Węgrami,
na półwysep, gdzie zwiedzili
Galerię Danubiana, w której

zobaczyli nowoczesną sztukę.
Odwiedzili również siedzibę prezydenta miasta. Podczas spotkania z głową miasta
uczniowie mogli zadawać pytania, opowiadali o swoim mieście, świetnie porozumiewając
się po angielsku. Na koniec
wizyty otrzymali upominki od
prezydenta Bratysławy.

Ostatniego dnia uczniowie,
nauczyciele i rodzice uczestniczyli w przyjęciu zorganizowanym w szkole. Wszyscy
świetnie bawili się przy muzyce regionalnej oraz brali udział
w zabawach przygotowanych
przez zespół muzyczny.
red

Szansa na pieniądze dla Rogoźnicy
Lokalna Grupa Działania
Szlakiem Granitu w ostatnich dniach rozstrzygnęła
kolejny nabór wniosków, który
skierowany był do gmin oraz
organizacji pozarządowych.
Wsparcie w kwocie ponad
1 miliona złotych może otrzymać 7 projektów na obszarze
wszystkich naszych gmin.
W Lokalnej Strategii Rozwoju
dla obszaru „Szlakiem Granitu” postawiono mocny akcent
na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Z jednej strony służy ona mieszkańcom i podnosi
codzienny komfort, a z drugiej
strony korzystają z niej turyści,
którzy coraz chętniej odwiedzają nasz obszar.
W ramach ostatniego nab o r u w n i o s k ów w s p a rc i e
mają szansę otrzymać następujące projekty:
1) gmina Strzegom na przebudowę obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach
projektu: Rewitalizacja parku dworskiego
w sołectwie Rogoźnica,
2) gmina Dobromierz.
Urząd Gminy Dobromierz na przebudowę
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

3)

4)
5)
6)
7)

wokół stawu w sołectwie
Roztoka,
gmina Jaworzyna Śląska na
rewitalizację stawu w Piotrowicach Świdnickich poprzez nadanie nowej funkcji
związanej ze zwiększeniem
oferty turystycznej,
gmina Żarów na przebudowę skweru z placem zabaw przy Placu Wolności
w Żarowie,
gmina Świdnica - miejsce
gdzie warto żyć na przebudowę terenu rekreacyjnego
w Miłochowie,
gmina Udanin na przebudowę świetlicy wiejskiej
w Jarosławiu,
gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Gmina
Kostomłoty na przebudowę
boisk rekreacyjnych w miejscowościach Piotrowice
i Zabłoto.

Muzyczna uczta

Wybitny pianista Jakub
Kuszlik (laureat IV nagrody
Międz y narodowego Konkursu P ianist ycznego im.
Fryderyka Chopina) wystąpił

26 marca na deskach Strzegomskiego Centrum Kultury
w ramach projektu „Z klasyką
przez Polskę”.
Dzięki współpracy SCK
z Polskim Impresar iatem
Muzycznym, a także Narodowym Instytutem Muzyki
i Tańca oraz Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego melomani mieli
okazję wysłuchać prawdziwie
mistrzowskiego wykonania
utworów Fryderyka Chopina
i Ignacego Jana Paderewskiego.
red

Byli jaroszowianie udowadniają, że ani wiek, ani miejsce zamieszkania nie są przeszkodą w tym, by nieść pomoc potrzebującym

Robią bransoletki i pomagają
Agata i Robert Boskowie to pochodzące z Jaroszowa rodzeństwo, które na co dzień
mieszka w mieście River Edge w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych oraz działa w organizacji skautów Pack 95.
Rodzeństwo zainicjowało akcję
polegającą na wykonywaniu oraz
sprzedaży bransoletek, z której dochód zostanie przeznaczony na wsparcie uchodźców

z Ukrainy, którzy przebywają
w Jaroszowie. Akcja będzie prowadzona do 10 kwietnia.
– Jesteśmy bardzo wzruszeni
i wdzięczni za ten gest. To ważne,

że w takich chwilach jak
wojna potrafimy się jednoczyć – podkreśla Krystyna Lewicka, radna
i mieszkanka Jaroszowa.
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Warsztaty w Hydropolis
W przededniu „Światowego
Dnia Wody”, 21 marca, uczniowie klas 5a, 5b i 6 z PSP nr 3
w Strzegomiu wzięli udział
w wycieczce edukacyjnej do
Wrocławia, gdzie odwiedzili
Hydropolis – Centrum Edukacji Ekologicznej.
Wycieczka była zorganizowana w ramach projektu „Wszyscy
razem w poszukiwaniu wiedzy
– wsparcie rozwoju kompetencji
kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina
Strzegom”, realizowanego przez
strzegomski samorząd.

Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych. Przygotowywali różne roztwory
i mieszaniny. Badali gęstość
cieczy, znajdowali odpowiedzi
na różne pytania np. dlaczego
olej unosi się nad wodą?
Następnie zwiedzili wystawę.
Poznali przedziwne stworzenia
żyjące w morskich głębinach,
mogli przyjrzeć się działaniu
wodnych wynalazków z czasów starożytnych oraz poznać
tajniki produkcji i dostarczania
wody do naszych mieszkań.
Uczniowie wrócili zadowoleni
red
i pełni wrażeń.

Gmina Strzegom realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego nr RPDS.10.02.01-02-0067/21.

Wśród zaproszonych gości obecna była Urszula Zębik – mama ks. Krzysztofa

Sukcesy młodych goczałkowian
W świdnickiej parafii katedralnej 17 marca odbyła się ósma edycja Diecezjalnego Konkursu Misyjnego, którego tematem była działalność misyjna ks. Krzysztofa Zębika
w Sudanie i w Kenii.
Organizatorem konkursu był
Referat Misyjny Świdnickiej Kurii
Biskupiej reprezentowany przez ks.
Tadeusza Farysia i siostrę Annę
Jarosz, a patronat nad konkursem
objął bp Marek Mendyk.
W konkursie uczestniczyli
uczniowie klas VII–VIII szkół
podstawowych diecezji świdnickiej, laureaci etapu szkolnego.
Przed rozpoczęciem zmagań
konkursowych głos zabrał bp Marek Mendyk, który wyraził swoje
uznanie dla ambitnej młodzieży
zainteresowanej tematyką misyjną.
Gratulował chęci poznawania
wyjątkowych wzorców osobowych, niezwykłych ludzi, którzy
poświęcają swoje życie w służbie
najuboższym. Wśród zaproszonych gości obecna była Urszula
Zębik – mama ks. Krzysztofa,
która w przerwie zmagań konkursowych opowiadała o posłudze
swojego syna w Sudanie i w Kenii.

I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Misyjnym zajęła Małgorzata Zielonka, a wyróżnienie
zdobyli: Magdalena Cechowska
i Krzysztof Ośka, uczniowie
klasy siódmej Publicznej Szkoły

Podstawowej w Goczałkowie,
przygotowani przez katechetkę Ewę Miałkowską. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody
książkowe i misyjne instrumenty z rąk bpa Marka Mendyka,

który podziękował uczestnikom
za ich zaangażowanie i docenił
ich ogromną wiedzę.
Laureatom gratulujemy i życzymy satysfakcji z dalszych zdobywanych sukcesów.

Jak co roku pierwszy dzień wiosny w Strzegomiu powitały przedszkolaki, tym razem również z Ukrainy. W radosnych nastrojach pożegnały zimę przed ratuszem

Wiosna – ach to ty!

Rozpoczęła się najpiękniejsza
i najbardziej optymistyczna pora roku, czyli wiosna. W poniedziałek 21 marca strzegomskie
przedszkolaki wraz ze swoimi
opiekunami przybyły pod ratusz, by świętować z władzami
miasta ten radosny moment.
W nagrodę otrzymały słodycze i w barwnym korowodzie
ruszyły do parku miejskiego, gdzie czekały na nich gry
i zabawy. Warto podkreślić, że
w gronie przedszkolaków były
dzieci z Ukrainy, które rozpoczęły naukę w naszych placówkach oświatowych. Zapraszamy
do obejrzenia fotoreportażu.
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Autorka opowiedziała, w jaki sposób docierała do tekstów archiwalnych oraz z jakimi dylematami musiała się zmierzyć opisując prawdę historyczną

Spotkanie z Agnieszką Dobkiewicz
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy
Orzeszkowej 15 marca zorganizowała spotkanie autorskie
z Agnieszką Dobkiewicz, dziennikarką związaną z Dolnym
Śląskiem, reportażystką, autorką książek: „Mała Norymberga.
Historie katów z Gross-Rosen” i „Dziewczyny z Gross-Rosen.
Zapomniane historie z obozowego piekła”. Autorka wraz z mężem prowadzi Fundację Idea, zajmującą się historią regionu.
Fundacja tworzy m.in. Świdnicki Portal Historyczny.
Agnieszka Dobkiewicz opo- na świadomość współczesnych
wiedziała o bezdusznym mar- Polaków na temat więźniarek
szu śmierci i zwróciła uwagę z niemieckiego obozu Gross-

Rosen. Niezwykle interesującym faktem okazał się sam
proces twórczego warsztatu.
Autorka opowiedziała, w jaki
sposób docierała do tekstów
archiwalnych oraz z jakimi dylematami musiała się
zmierzyć, opisując tak trudną
prawdę historyczną. Warto
podkreślić, że wiele dokumentów związanych z obozem
Gross-Rosen skrupulatnie
zniszczono. Dlatego autorce
należy się wielki ukłon za dotarcie do prawdy historycznej.
Pani Agnieszka wzbogaciła

swoją książkę o relacje z odwiedzanych miejsc zbrodni,
muzeów, umieszczając czarno
-białe fotografie, wywiady, czy
niepublikowany nigdy dotąd
dziennik Feli Szeps.
– Autorka książek oddała
symboliczny hołd ofiarom,
a także ocaliła od zapomnienia te niezwykłe histor ie
gross-roseńskich dziewczyn.
Cz ekamy z niecier pliwością na kolejne publikacje
pani Agnieszki – podkreślają
pracownicy strzegomskiej
biblioteki.

Podajemy harmonogram kina Strzegomskiego
Centrum Kultury. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Kwiecień
2–3.04
godz. 16.00
Clifford. Wielki czerwony pies
2–3.04
godz. 18.00
8 rzeczy, których nie wiecie o facetach
9–10.04
godz. 16.00
Zając Max: misja Pisanka
9–10.04
godz. 18.00
Batman

Bilety:
normalny 18 zł
ulgowy 15 zł

Strzegomska Loża Melomana 2022
Strzegomskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie „AKCJA”
zapraszają chętnych na cykl imprez muzycznych.
14 kwietnia – godz. 19.00 – Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze – „Koncert Wielkopostny” w wykonaniu Chóru Gaudium Uniwersytetu Wrocławskiego i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii – bilety
+ transport + ubezpieczenie – 60 zł.
21 maja – godz. 18.00 – Opera Wrocławska
– „Wesele Figara” – W.A. Mozart – bilety +
transport + ubezpieczenie – 135 zł.
26 czerwca – godz. 18.00 – Opera Wrocławska – „Don Carlo” – G. Verdi – bilety +
transport + ubezpieczenie – szczegóły w
późniejszym terminie.
Szczegółowe informacje i zapisy:
Strzegomskie Centrum Kultury
– Tomasz Smagłowski
tel. 746494405,
t.smagłowski@sck.strzegom.pl

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

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM
20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA

Fot. pik.wroclaw.pl

Co w kinie SCK?

„Tam gdzie dla jednych kończy się życie, dla innych często się ono zaczyna. Tak urządzony jest świat. Dzięki tym,
którzy żyją, możemy jedynie wyobrazić sobie, ile ci, którzy
zgaśli zbyt wcześnie, mogli z siebie jeszcze dać. Z każdym
człowiekiem, który odchodzi, odchodzi też jakiś fragment
rzeczywistości, którą mógłby sobą wypełnić. Odchodzą
nienapisane książki, niezagrane symfonie, nienamalowane obrazy, nienarodzone dzieci i niewypowiedziane słowa. Ci, którzy zostają, mają obowiązek świadczyć w imieniu tych, którzy odeszli”.
 „Dziewczyny z Gross-Rosen”, Agnieszka Dobkiewicz

9

wsie
W ramach projektu powstanie m.in. mural antysmogowy, który pojawi się na murze naprzeciwko stacji PKP w Goczałkowie

„przEKOnajmy się, że warto…”
Stowarzyszenie „Kompas” z Goczałkowa otrzymało 10 tys. zł
od Fundacji ORLEN w ramach programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Projekt „przEKOnajmy się, że warto…” obejmuje wykonanie muralu antysmogowego oraz przeprowadzenie warsztatów pszczelarskich
dla dzieci, budowę domków dla pszczół murarek oraz zamontowanie tablic informacyjnych dotyczących tych owadów.
– Projekt rozpoczęliśmy 19
marca od warsztatów pszczelarskich. Spotkanie przeprowadzili znakomici pszczelarze:
Danuta i Henryk Kamaszuk
z Brzegu Dolnego. Na warsztatach dzieci dowiedziały się,

czym różnią się pszczoły murarki od pszczół miododajnych,
dlaczego murarka nie żądli
oraz jak zbiera pyłek. Dzieci
poznały działanie lokalnego ekosystemu i sposób na
jego polepszenie. Do budowy

domków dla owadów zaprosiliśmy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ze
Strzegomia, którzy wykonali
przepiękne domki – zarówno
dla murarek, jak i dla ptaków.
Na koniec spotkania, wspólnie zrobione domki zostały
rozlosowane dla uczestników
warsztatów. Dodatkowo trzy
największe hotele dla owadów
zostaną umiejscowione w różnych zakątkach Goczałkowa
wraz z tablicami informacyjnymi nt. pszczół murarek –
informuje Karolina Jarosińska
ze Stowarzyszenia „Kompas”.

D r ugą cz ęścią projektu
„przEKOnajmy się, że warto…” będzie wykonanie muralu
antysmogowego, który powstanie na murze naprzeciwko
stacji PKP w Goczałkowie.
Mural zostanie wykonany
farbami posiadającymi właściwości oczyszczające powietrze. W połączeniu z przekazem artystycznym wpłynie na
uświadamianie społeczeństwa
o rosnącym problemie smogu
i niszczeniu naszej planety.
Dzięki pomocy Stanisława
Wilczaka uszkodzony mur
właśnie przechodzi renowację.

Na początku kwietnia artysta
Łukasz Gierlak będzie mógł
wykonać mural.
– Poprzez realizację tego
projektu chcemy uświadomić
mieszkańcom, że środowisko
należy tak wykorzystać, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Chcemy uwrażliwić dzieci
na środowisko przyrodnicze
i podpowiedzieć jak można,
w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii, działać na rzecz
ochrony środowiska – kończy
Karolina Jarosińska.
red

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski rolników uczestniczących w inwentaryzacji odpadów w 2021 r. Jakie dokumenty należy złożyć?

Usuną folie, siatki i sznurki
Gmina Strzegom podpisała
umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
zadania „Usuwanie odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag”.

W związku tym, prosimy osoby
zainteresowane o złożenie wniosku do burmistrza Strzegomia
o przystąpienie do powyższego
programu.
Wypełniony wniosek wraz
z załącznikami należy złożyć do
dnia 8 kwietnia 2022 r. w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu, Rynek
38, 58-150 Strzegom, pok. nr
16 – Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi – osobiście
lub pocztą. Szczegóły realizacji
poniżej w ramce.
W związku z ustalonym limitem odpadów informujemy, że
w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski rolników
uczestniczących w inwentaryzacji
odpadów w 2021 roku.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Naczelnik Wydziału
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w UM w Strzegomiu –
Norbert Sarnecki (nr tel. 74 8560 562).
Wykonawcą zadania będzie firma: Dawid Jopek „Jopek Recykling”, NIP: 608-00-17-140, REGON: 30161111, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Fabianów. Numer rejestrowy BDO:
000098961
Termin realizacji: 26 kwietnia 2022 r. (wtorek)

Godziny odbioru odpadów: 9:00 do 13:00
Dla każdego rolnika będą ustalone indywidualne godziny
odbioru, które zostaną przekazane minimum 3 dni przed
terminem realizacji.
Miejsce odbioru odpadów: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
im. „Przyszłość” Wieśnica 1, 58-150 Strzegom.
Składanie wniosków o przystąpienie do programu
w Urzędzie Miejskim do dnia 8 kwietnia 2022 r.

Organizacja przedsięwzięcia:
1) Informujemy, że zadanie będzie realizowane jednorazowo, prosimy więc o dostosowanie się do terminów
i godzin.
2) Zbiórka odpadów zostanie przeprowadzona w terminie
wskazanym obok
3) Każdy rolnik będzie umówiony na konkretną godzinę,
w odstępie 6 minut (10 rolników na godzinę).
4) W pierwszej kolejności zostaną obsłużeni rolnicy
uczestniczący w inwentaryzacji w 2021 r.,
5) Wytyczne dotyczące odpadów:
• odpady muszą być oczyszczone z ziemi oraz błota,
• odpady muszą być posortowane na poszczególne
frakcje zgodnie z rodzajami podanymi w inwentaryzacji: folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka
i sznurek do owijania balotów oraz opakowania po
nawozach i typu Big-Bag,
• odpady muszą być zapakowane w worki Big-Bag.
Tylko odpady w takiej postaci będą odbierane przez firmę.
6) Każdy rolnik musi posiadać przy sobie dowód osobisty.
7) Podstawą przekazania odpadów będzie:
• dla rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha – oświadczenie oraz formularz przekazania odpadu – dokumenty przygotowuje firma odbierająca odpad,
• dla rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha – Karta Przekazania
Odpadu, wygenerowana w systemie BDO – firma
przed odbiorem odpadów powiadomi takich rolników, jakie dokumenty powinni przygotować.
Zwracamy uwagę na punktualność dowozu odpadów oraz właściwe ich przygotowanie, gdyż jest to
gwarantem sprawnie przeprowadzonej zbiórki.
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sport / ogłoszenia

1 kwietnia 2022

Nasi siłacze nie po raz pierwszy udowodnili, że ciężką pracą i determinacją, można pokonać największe słabości i ograniczenia

Niezłe sukcesy w wyciskaniu
Integracyjne Zawody w Wyciskaniu oraz Otwarte MistrzoMichał Pawlica zajął 5. miejsce w kategorii juniorów do lat
stwa Śląska w Wyciskaniu Leżąc rozegrane 26 marca w Biel- 23. Z kolei Stanisław Leśniczak był trzeci w kategorii juniorów
sku Białej były doskonałą promocją Strzegomia i naszej gminy. do lat 16. Wyjazd na zawody był współfinansowany z budżetu
Zawodnicy klubu START Strzegom zaprezentowali się z bar- gminy Strzegom.
dzo dobrej strony.
red

WYNIKI PIŁKARSKIE

Gdzie można się budować w Grochotowie i Stanowicach?

IV liga piłkarska – wschód

Zainwestuj w gminie Strzegom

(AKS Granit Strzegom S.A.))

Kolejny mecz w sezonie:
GKS Mirków/ Długołęka – AKS 0:1

W tym numerze naszej gazety prezentujemy obszary do zainwestowania pod zabudowę we wsiach Grochotów i
Stanowice. W kolejnych wydaniach opublikowane zostaną kolejne wsie i miasto z obszarami pod zainwestowanie.

AKTUALNA TABELA:
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Lechia Dzierżoniów

18

54

2. Polonia-Stal Świdnica

18

44

3. Słowianin Wolibórz

18

35

4. Barycz Sułów

18

32

5. Polonia Trzebnica

18

28

6. MKP Wołów

18

26

7. Orzeł Ząbkowice Śląskie

18

25

8. Sokół Marcinkowice

18

24

9. Bielawianka Bielawa

18

23

10. Piast Nowa Ruda

18

23

11. AKS Granit Strzegom S.A.

18

19

12. Pogoń Oleśnica

18

17

13. GKS Mirków/Długołęka

18

16

14. Piast Żerniki (Wrocław)

18

15

15. WKS Wierzbice

18

15

16. Moto Jelcz Oława

18

12

Na terenie gminy – we wszystkich jej obrębach – są obszary wyznaczone w studium pod zainwestowanie – pod zabudowę mieszkaniową, które nie są jeszcze zabudowane. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są pod adresem strzegom.intergis.pl, gdzie można zapoznać się z ustaleniami i przeznaczeniem dla poszczególnych terenów. Istnieje też możliwość wyszukania przeznaczenia poprzez wskazanie numeru działki. Pomocą służą też pracownicy urzędu dostępni pod nr tel. 74 8560 572.
Gmina Strzegom
obręb Grochotów
obręb Stanowice

IV liga piłkarska – wschód

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Kolejne mecze w sezonie:
MKS II Szczawno Zdrój – AKS II 3:0
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych – Herbapol 7:2
AKTUALNA TABELA:
Poz. Klub

Mecze

Punkty

1. Zdrój Jedlina Zdrój

18

50

2. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

18

50

3. Włókniarz Głuszyca

18

36

4. Zieloni Mokrzeszów

18

36

5. KS Walim

18

36

6. Herbapol Stanowice

18

29

7. Iskra Witków Śląski

18

28

8. Górnik Boguszów-Gorce

18

28

9. Czarni Wałbrzych

18

22

10. MKS II Szczawno-Zdrój

18

20

11. Zagłębie Wałbrzych

18

15

12. AKS II Strzegom

18

15

13. Zieloni Mrowiny

18

15

14. Sudety Dziećmorowice

18

14

15. Błękitni Owiesno

18

13

18

9

16.

Unia Bogaczowice
(Stare Bogaczowice)

tereny do zainwestowania
pod zabudowę
tereny do zainwestowania
pod zabudowę
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ogłoszenia
Zabudowa mieszkaniowa w Żelazowie
Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 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.
Pr zetarg odbędzie się
w dniu 28.04.2022 r. o godz.
1000 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu –
sala nr 29.
Pier wszy przetarg ogłoszony na dzień 27.01.2022
r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
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.
War unkiem pr z yst ąpie nia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
lub na konto gminy Strzegom – Santander Bank Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 109 0 23 43 0 0 0 0
0005 9800 0232 w nie przekraczalnym terminie do
dnia 25.04.2022 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, któr y w ygrał 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 odwo łania 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

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra
przetarg zalicza się na poczet
czynszu za dzierżawę gruntu,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni
licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do
pr zet argu powinna posia dać 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.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania
umowy dzierżawy w terminie 21
dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek
wadium.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 II piętro lub telefonicznie pod nr
74/8560-572.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.

potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.
U m owa n ot ar ialna m o że być zawarta wyłącznie
z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozpor ządzenia
Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
D o d a t ko w e i n f o r m a c j e
związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Pr zestr zennego Ur zędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr
748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy
czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza uczestnika przetargu, który
przetarg ustny nieograniczony wygra przetarg zalicza się na
na oddanie w dzierżawę czę- poczet czynszu za dzierżawę
ści działki rolnej nr 81/1 i 81/2, gruntu, a wadium wpłacone
Obr. Stanowice o powierzch- przez pozostałe osoby zwrani 0,1100 ha (R IIIa), położonej ca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż
w miejscowości Stanowice.
Oddanie w dzierżawę nastąpi przed upływem 3 dni licząc od
dnia odwołania lub zamknięcia
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 28 przetargu.
kwietnia 2022 r. o godz. 9:30 O s o b a p r z y s t ę p u j ą c a d o
w siedzibie Urzędu Miejskiego pr zet argu powinna posia w Strzegomiu, Rynek 38 – sala dać dokument potwierdzający
tożsamość.
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu W przypadku osób prawnych
za dzierżawę gruntu wynosi - wymagany jest aktualny wypis
wartość 0,9790 dt żyta w ska- z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokuli roku.
O wysokości postąpienia de- ment urzędowy określający stacydują uczestnicy przetargu tus prawny oferenta, sposób rez tym, że postąpienie nie mo- prezentacji, a także imiona i naże wynosić mniej niż 0,1000 zwiska osób uprawnionych do
reprezentacji.
dt żyta.
Nieruchomość będąca przed- Wygrywający przetarg zobomiotem przetargu jest wolna wiązany jest do podpisania
od obciążeń i zobowiązań na umowy dzierżawy w terminie 21
dni, licząc od daty rozstrzygnięrzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do cia przetargu.
przetargu jest wpłata wadium Uchylenie się od zawarcia umow wysokości 100,00 zł w kasie wy w przypadku wygrania przeUrzędu Miejskiego lub na kon- targu powoduje przepadek
to gminy Strzegom - Santan- wadium.
der Bank Polska S.A. o/Strze- Szczegółowe informacje zwiągom: 97 1090 2343 0000 0005 zanych z przetargiem można
9800 0232.w nieprzekraczal- uzyskać w Wydziale Gosponym terminie do dnia 28 kwiet- darki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennenia 2022 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa go Urzędu Miejskiego w Strzesię dzień wpływu środków na gomiu, Rynek 38, pokój nr 35 II piętro lub telefonicznie pod nr
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 74/8560-572.
przedłożyć Komisji Przetargo- W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przewej w dniu przetargu.
Wa d i u m w p ł a c o n e p r z e z targ może zostać odwołany.

Zabudowa mieszkaniowa w Żelazowie

Działka rolna – ul. Zielona w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 919/2,
AM-26, Obr. 3 powierzchni
0,0380 ha (RIIIa-0,0380 ha,),
położonej przy ul. Zielonej
w Strzegomiu.
Oddanie w dzierżawę nastąpi
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 28
kwietnia 2022 r. o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu
za dzierżawę gruntu wynosi wartość 0,3400 dt żyta w skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,0500
dt żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna
od obciążeń i zobowiązań na
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 100,00 zł w kasie
Urzędu Miejskiego lub na konto gminy Strzegom - Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000 0005
9800 0232.w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 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.

Działka rolna w Stanowicach

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 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 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Pr zetarg odbędzie się
w d n i u 2 8 . 0 4 . 2 0 2 2 . r.
o godz. 1030 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Pier wszy przetarg ogłoszony na dzień 27.01.2022
r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Zg o dni e z mi ejsc ow y m
planem zagospodarowania pr zestr zennego ob szarów wiejskich dla części północno-zachodniej
gminy Strzegom obejmując ej wsie: G oc z a ł ków,
Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żó łkiewka, Kostr za,

Ż e l a zów, u c hwa l o n e g o
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.
Naby wca ponosi koszty
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
War unkiem pr z yst ąpie nia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Str ze gomiu lub na konto gminy Strzegom – Santander
Bank Polska O/Strzegom
nr rachunku: 97 1090 2343
0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2022
r. (za dzień wpłaty wadium
uważa się dzień wpływu
środków na konto gminy
Strzegom)
Dowód wp łaty wadium
należy przedłożyć Komisji Pr zetargowej w dniu
przetargu.
Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygrał
pr zetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia nier u c h o m o ś c i, a wa d i u m

wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwo łania 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.
U m owa n ot ar i alna m o że 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
t r y bu pr zeprowadz ania
przetargów oraz rokowań
na zbyc ie nier uc homo ści (Dz. U. Nr 207, poz.
2108).
D o d a t ko w e i n f o r m a c j e
związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Pr zestr zennego Ur zędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr
748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy
czym informacja o takiej
decyzji podana zostanie
w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia o przetargu.
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Dobroczynnie w Granitow ym Sercu Polski

Amelka Gmyrek

Igor Turoń

Edyta Woźniak

1 kwietnia 2022

Marcelina Andreasik

czyli
siła granit wego serca
24-godzinny bieg prof. J. Chmury
wraz z olimpijczykami
Spektakl „O sile granitowego serca”
na podstawie bajeczki „Amelka i 9 wyzwań”

VII Strzegomski Maraton ZUMBA LOVE

22.04–24.04.2022
Gdzie: OSiR STRZEGOM
W programie:

22.04
15:30 – uroczyste powitanie oraz rozgrzewka
16:00 – rozpoczęcie 24-godzinnego biegu prof. J. Chmury
wraz z reprezentacjami szkół, przedszkoli,
młodzieży, grup sportowych, wolontariuszy, mieszkańców,
mistrzów świata sportu
23.04
12:00 –
15:00 –
16:00 –
16:30 –
16:45 –
17:00 –
17:15 –
17:30 –
19:30 –

wspólne kibicowanie biegaczom, wywiady z zaproszonymi gośćmi
przywitanie oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży
ﬁnał biegu i podsumowanie prof. J. Chmury
dobroczynny Strzegom - czyli wielkie dzieła Strzegomian
prezentacja beneﬁcjentów imprezy (Amelka Gmyrek, Igor Turoń,
Marcelinka Andreasik i Edyta Woźniak)
przemówienie burmistrza Z. Suchyty
prezentacja bajeczki „Amelka i 9 wyzwań”
rozpoczęcie spektaklu - scena OSiR Strzegom
potańcówka/ dyskoteka dla wszystkich przy muzyce z DJem

POMAGAMY UKRAINIE!
Podczas sobotnich wydarzeń
odbywać będzie się zbiórka
żywności, środków czystości oraz
medycznych w ramach pomocy
Ukrainie

Miejsca
siedzące na spektakl
– darowizna do puszki 20 zł
wcześniejsza rezerwacja –
sekretariat SCK

24.04
15:00–19:00 VII Strzegomski Maraton Zumba Love

POKAZY AUT KLASYCZNYCH, ANIMACJE DLA DZIECI, POKAZY
STRAŻACKIE I POLICYJNE, GRILL, CIEPŁE I ZIMNE NAPOJE, POTAŃCÓWKA,
FOOD TRUCKI
Partnerzy:

Strzegomska

Dwunastka
Biegajmy Razem

