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w numerze:

Gmina Strzegom sprzedała ponad 9 ha pod nową fabrykę

Inwestują w Strzegomiu

Strzegom rozwija się i budzi zainteresowanie inwestorów. Działkę, o wielkości ponad 9 ha, od
gminy kupiła spółka POLYTECHNIK Urządzenia Ochrony Środowiska DPU sp. z o.o. Jest
to teren inwestycyjny sąsiadujący z Podstrefą Strzegom przeznaczony pod tereny zabudowy
produkcyjno-usługowej oraz farm fotowoltaicznych.

Remont
podwórka

Fot. poglądowe, źródło: facebook

Sprzątanie świata 

str. 5

W dniach 16–18 września br. odbędzie się finał 29. edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Jej celem jest podejmowanie działań, dzięki
którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.

Dobiega końca modernizacja
podwórza pomiędzy ulicami:
Kościelną, Dąbrowskiego
i Szkolną w Strzegomiu.
Lada dzień zostaną tam
nasadzone krzewy i drzewa.
Odbiór inwestycji został już
rozpoczęty 25 sierpnia br.

str. 3

Zbiórka krwi

Firma POLYTECHNIK Urządzenia Ochrony Środowiska
DPU sp. z o.o. to wiodący producent systemów odciągowych
i filtrujących dla przemysłu
drzewnego, papierniczego oraz
zagospodarowania odpadów.
– Od prawie 30 lat wyznaczamy standardy w zakresie kontroli zanieczyszczenia powietrza
i utylizacji odpadów procesowych
w przemyśle i handlu, łącząc bogate doświadczenie z nowoczesnością stosowanych rozwiązań.
Firma prowadzi sprzedaż opartą
na doradztwie technicznym
i obsługą na najwyższym poziomie – mówi Piotr Kruk z firmy
POLYTECHNIK.
Obecnie POLYTECHNIK
funkcjonuje na pięciu halach.
Uruchomienie produkcji na
nowej lokalizacji przewidywane
jest do końca 2024 roku.
– Zakup działki jest związany
z planami przeniesienia i unowocześnienia zakładu oraz rozbudowy potencjału produkcyjnego.
Projekt rozłożony jest na etapy,
które będą realizowane w kilku

następnych
latach. Pierwszym etapem
jest budowa
dwóch hal
produkcyjnych
z przeznaczeniem do wyrobu elementów
i produktów
spawanych,
m.in. kontenerów samopr asując yc h
i konstrukcji
stalowych –
wyjaśnia Andrzej Wywigacz, dyrektor
firmy.
Firma POLY TECHNIK
zatrudnia 110 osób, a obecnie
prowadzona jest rekrutacja
spawaczy, lakierników, ślusarzy i operatorów wózków
widłowych. W miarę realizacji
inwestycji planowane jest powiększenie zatrudnienia na
stanowiskach produkcyjnych
i biurowych.

w SKRÓCIE:

Kolejna okazja do oddania
krwi, której ciągle brakuje, nastąpi 13 września br.
Ambulans Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa stanie na
parkingu Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu.
Akcja poboru krwi odbędzie
się w godzinach od 9:00 do
13:00.

str. 3

Będą nowe drogi dojazdowe 
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Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Jaroszowa i Godzieszówka, którzy nie mogą doczekać się wybudowania drogi
dojazdowej do gruntów w ich miejscowości. W Godzieszówku
trwają roboty budowlane, a w Jaroszowie podpisano umowę na
wykonanie dokumentacji projektowej.

50 lat Pułku

– Cieszę się, że tereny inwestycyjne, jakimi dysponuje
gmina Strzegom, budzą zainteresowanie przedsiębiorców, ponieważ to jeden z symptomów
tego, że ciągle się rozwijamy.
Mamy jeszcze tereny, na których
można inwestować. Zapraszamy – mówi Zbigniew Suchyta,
red
burmistrz Strzegomia.

Strzegom A Cappella

str. 7 i 12

Festiwal muzyki klasycznej „Strzegom A Cappella”, mimo
krótkiej obecności na mapie kulturalnej Dolnego Śląska, ma już
swoją renomę i wierną publiczność. – To wspaniałe i wyjątkowe
wydarzenie – mówią melomani.

w SKRÓCIE:

W tym roku obchodzimy
50. rocznicę powstania
14. Strzegomskiego Pułku
Radioliniowo-Kablowego.
Z tej okazji burmistrz Strzegomia zaprasza byłych żołnierzy na spotkanie, które
odbędzie się 3 września br.
na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu.
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w SKRÓCIE:

W szkołach gminy Strzegom uroczyście rozpoczęto nowy rok
szkolny 2022/2023. Z tej okazji życzymy uczniom samych
sukcesów, wzajemnej życzliwości, zaufania, satysfakcji z czasu
spędzonego w szkole oraz dużo radości. Gronu pedagogicznemu
życzymy wytrwałości oraz niesłabnącego zaangażowania w proces
edukacyjny dzieci i młodzieży.

Odbierz test
Dla czytelników
Mamy ważną informację dla strzegomskich czytelników. Zmianie uległy godziny pracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Strzegom. Teraz od poniedziałku do piątku biblioteka czynna jest
w godzinach od 9.00 do 17.00. Placówka powiększyła swój księgozbiór o nowe, interesujące pozycje. Serdecznie zapraszamy.

Nowy rok szkolny rozpoczęty

Przypominamy, że bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców gminy Strzegom. Testy można odebrać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz
z wypełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do Dolnośląskiego
Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje
poddana analizie.
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

2 września 2022

780-lecie nadania praw miejskich

Kalendarium strzegomskie

Dzięki życzliwości dr. Marka Żubryda, pasjonata historii Strzegomia i nauczyciela Zespołu Szkół, na łamach naszej gazety przedstawiamy ciekawe fakty z niezwykle bogatej historii
naszego miasta. Oto odcinek dziesiąty.
1 października
223 lata temu, w październikau
1799 roku właściciel piwnicy
ratuszowej, destylator Pfützenreuter otrzymał pozwolenie na
prowadzenie bilardu. Nadto
przyznano mu także na to koncesję w zamian za zapłatę 5 talarów w złocie, tak zwanej opłaty
dodatkowej, jak także musiał
corocznie wpłacić 3 talary do
kasy miejskiej.
Źródło: C.F.W. Richter, Historisch-Topopgraphische Beschreibung
des Striegauer Kreises mit zwei
Steinzeichnungen. Aus Urkunden,
Acten, Chroniken und Handschriften gesammelt. Striegau, gedruckt
bei Carl Sigismund Webers Erben,
Striegau 1829, s. 221.

kto wygrał walkę bokserską.
Źródło: Striegauer Stadtblatt, Nr.
40. Sonnabend den 3. October
1885, BUWr GŚŁ syg. 28105 III,
s. 215.

4 października
137 lat temu, 4 października
1885 roku, odbył się w hotelu
Richtera pokaz atletów, walka
bokserska i seans magii, zaprezentowany przez artystów pod
dyrekcją pana Beera, niezwyciężonego atlety, który podnosił
ciężar o wadze 15 centnarów
(750 kg).
W ogłoszeniu oferowano nagrodę w wysokości 100 marek
dla tego, kto podniesie taki sam
ciężar lub pokona pana Beera
w walce bokserskiej.
Reklamowano również występ
brzuchomówcy, który potrafił,
imitować 5 różnych głosów; występ gimnastyczny rodzeństwa
Wilsonów oraz walkę bokserską
pomiędzy dyrektorem Beerem
a kamieniarzem Augustem
Rotherem ze Strzegomia.
Niestety, w następnych numerach tej gazety brak informacji,

8 października
195 lat temu, 8 października
1827 roku, w wieku 79 lat,
zmarła ostatnia ksieni klasztoru
Benedyktynek w Strzegomiu
Karolina von Rava. Była ksienią
do czasu likwidacji klasztoru
w roku 1810. Jej tablica nagrobna znajduje się w kościele
św. Jadwigii.
Źródło: C.F.W. Richter, Historisch
-Topopgraphische Beschreibung
des Striegauer Kreises mit zwei
Steinzeichnungen. Aus Urkunden,
Acten, Chroniken und Handschriften gesammelt. Striegau, gedruckt
bei Carl Sigismund Webers Erben,
Striegau 1829, s. 326.

6 października
265 lat temu, 6 października
1757 na kwaterze w komandorii stanął Chrystian IV von
Pfalz-Zweibrücken (Palatynatu
Dwóch Mostów).
Źródło: C.F.W. Richter, Historisch
-Topopgraphische Beschreibung
des Striegauer Kreises mit zwei
Steinzeichnungen. Aus Urkunden,
Acten, Chroniken und Handschriften gesammelt. Striegau, gedruckt
bei Carl Sigismund Webers Erben,
Striegau 1829, s. 244.

16 października
150 lat temu, w dniu 16 października 1872 roku, Paul
Seewald wraz ze swoim bratem
Richardem i panem Priesemuth’em założyli, pod nazwą

„Seewald & Priesemuth”,
warsztat maszyn rolniczych, z którego powstała
później odlewnia żeliwa i fabryka maszyn
Seewalda. Warsztat
znajdował się początkowo w wynajętych pomieszczeniach należących do
gospody „Zum goldenen Anker” [pod
złotą kotwicą] na
ulicy Bahnhofstraße
[al. Wojska Polskiego]
(róg ulicy Legnickiej).
Źródło: H. Aschenbach,
Stadt und Kreis Striegau
1871–1918, b.m i d., s. 8.

18 października
172 lata temu, 18 października
1850 roku, w rocznice bitwy
pod Lipskiem żeliwny krzyż
na szczycie Góry Krzyżowej
(Spitzberg) został poświęcony
przez kapłana Niepelta w zastępstwie nieobecnego proboszcza miejskiego Klimke.
Źródło: M. Żubryd, Historia ustawienia żeliwnego krzyża na Górze
Krzyżowej w Strzegomiu, [w:]
Świdnickie Studia Teologiczne, Rok
XV (2018) nr 2, s. 288.
140 lat temu, 18 października
1882 roku, został poświęcony
pomnik żołnierzy poległych
w wojnach z lat 1864–1871
(Kriegerdenkmal).
Źródło: M. Żubryd, Budowa pomnika ku czci żołnierzy z powiatu strzegomskiego poległych
w wojnach z lat 1864–1871, [w:]
Świdnickie Studia Teologiczne, Rok
XVII (2020) s. 139–148.
19 października
148 lat temu, w poniedziałek
19 października 1874 roku,
w gospodzie „deutsches Haus”

z d j ę ci e n u m e r u

Aktywne wakacje Orląt

22 października
207 lat temu, 22 października 1815 roku
po południu o godzinie 4 przejeżdżał przez
Strzegom car
Rosji Aleksander I. Monarcha
został prz yjęty
uroczyście przez
paradę gwardii
miesz cz ańskiej
i bractwa kurkowego i osobiście
przez pannę von Karger, która w imieniu
mieszczaństwa przekazała mu wiersz.
Źródło: C.F.W. Richter, Historiczłonek strzegomskiego To- sch-Topopgraphische Beschreibung
warzystwa Naukowego (Wissenschaftlicher Verein) dr Haberling wygłosił wykład zatytułowany „Zur Geschichte der
Transfusionen“ – Biographie Koncepcja „Senior Online”, to
des Afrika-reisenden Gerhard pierwszy w kraju pomysł realiRohlfs” (Z historii transfu- zacji szkoleń w sieci na żywo we
zji – biografia podróżnika po wszystkich jednostkach
Afryce Gerharda Rohlfsa). Był naszego województwa
to wstęp do zapowiadanego tego samego dnia i o jedna 28 października spotkania nej porze także w Komenz e sławnym podóżnikiem dzie Powiatowej Policji
w Świdnicy. Spotkanie
niemieckim.
Źródło: Striegauer Stadtblatt Nr. on-line skierowane jest
42. Sonnabend den 17. October głównie do seniorów, a cel
1874, BUWr GŚŁ, syg. 28105 jest jeden podniesienie ich
III, s. 304.
świadomości z zakresu
własnego bezpieczeństwa
129 lat temu, w nocy z 19 na oraz zapoznawanie ze
20 października 1893 roku, na skutecznymi metodami
cmentarzu żydowskim prze- zapobiegania negatywwrócono i uszkodzono celowo nym zjawiskom, takim
9 kamiennych nagrobków. Za jak oszustwa, kradzieże
schwytanie sprawcy zarząd czy rozboje. W poniedziasynagogi wyznaczył nagrodę łek 5 września br. o godz.
9.00 odbędzie się kolejne
w wysokości 100 marek.
Źródło: H. Aschenbach, Stadt und takie spotkanie. przeproKreis Striegau 1871–1918, b. m wadzi je funkcjonariusz
świdnickiej komendy na
i d., s. 24.

des Striegauer Kreises mit zwei
Steinzeichnungen. Aus Urkunden,
Acten, Chroniken und Handschriften gesammelt. Striegau, gedruckt
bei Carl Sigismund Webers Erben,
Striegau 1829, s. 223.
28 października
148 lat temu, w środę 28 października 1874 roku, w sali gospody „deutsches Haus” odbyło
się spotkanie ze słynnym podróżnikiem i badaczem Afryki
Gerhardem Rohlfsem. Tematem wykładu była jego podróż
przez Afrykę, pobyt w Maroku,
wędrówka przez góry Atlas.
Źródło: Zweite Beilage zu nr. 43 des
Striegauer Stadtblattes, Sonnabend
den 24. October 1874, BUWr GŚŁ,
syg. 28105 III, s. 326.

Senior Online

serwisie youtube. Wybierz ten
link https://youtu.be/sf59fPdllRQ
i weź udział w spotkaniu.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo

Zgłoś się po pieniądze na węgiel
Trwa wydawanie i przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy. Do Centrum Aktywności
Społecznej KARMEL na ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu (parter budynku) można się zgłaszać
w godzinach 9:00 – 17:00.
Fot. www.gov.pl/web/klimat/

Ostatnie tygodnie upłynęły najmłodszym członkom Związku Strzeleckiego oddział Strzegom bardzo aktywnie. Był wyjazd w Góry Sowie, zwiedzanie Zamku Grodno i podziemnych sztolni Kompleksu Riese, spływ pontonowy Nysą Kłodzką, a także dużo ciekawych
zajęć pod bacznym okiem kadry instruktorskiej. – Przeżyliśmy wspaniałe chwile, które
zostaną w naszej pamięci na długo – wspominają.

Gminne Wiadomości

Strzegom

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem

ogrzewania jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec

kaflowy na paliwo stałe, zasilane
węglem kamiennym, brykietem
lub peletem zawierającymi co
najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Gminne Wiadomości

Strzegom
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Kolejna zbiórka krwi
przed nami
Będzie nowa okazja do oddania krwi, której ciągle brakuje.
13 września br. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
stanie na parkingu Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Akcje poboru krwi będą
przeprowadzane w godzinach
od 9:00 do 13:00.
Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak zostać dawcą
oraz jak się przygotować do
oddania krwi można znaleźć
na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu.
– Jeśli jesteś już pełnoletni,
a nie przekroczyłeś 65. roku
życia, ważysz 50 kg lub więcej,

Mieszkańcy będą mogli korzystać ze zrewitalizowanego terenu już na początku września br.

twoje samopoczucie nie budzi
niepokoju, masz dobrą wolę
pomagać innym ludziom, to
zgłoś się do najbliższej placówki
publicznej służby krwi RCKiK
– zachęcają organizatorzy.
Krew to najcenniejszy dar, jaki
możemy ofiarować drugiemu
człowiekowi. Jednocześnie jest
dowodem ludzkiej solidarności,
wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które
mogą uratować czyjeś życie.
Organizatorami zbiórki są
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Strzegomiu, Młodzieżowa
Rada Miejska w Strzegomiu
oraz Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Remont podwórka na finiszu
Dobiega końca modernizacja podwórza pomiędzy ulicami: Kościelną, Dąbrowskiego
i Szkolną w Strzegomiu. Lada
dzień zostaną tam nasadzone krzewy i drzewa. 25 sierpnia br. rozpoczął się odbiór
inwestycji.

Na terenie podwórka wymieniono nawierzchnię dojazdową,
wykonano oświetlenie, chodniki
oraz utwardzono dojście do boksów śmietnikowych.
– Rolą projektu jest poprawa
funkcjonowania układu komunikacyjnego i gospodarki odpadami oraz podniesienie estetyki
red i bezpieczeństwa tego miejsca
– podkreśla Wioleta WnękSoczyńska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu.
Z remontu skorzystają także
kierowcy dojeżdżający do przyległego parkingu, bowiem drogę do
niego pokryto granitową kostką.
– Niestety, jest i nieprzyjemna
wiadomość, a mianowicie prawie
codziennie ktoś podrzuca na budowę odpady wielkogabarytowe
pochodzące najprawdopodobniej
z remontu mieszkania – wskazuje Wioleta Wnęk-Soczyńska
i podkreśla, że tego typu śmieci
są sprzątane prawie codziennie.
– Mamy jednak nadzieję, że
uruchomienie już wkrótce monitoringu tego terenu zapobiegnie
takim praktykom – dodaje.
Inwestycja w sumie pochłonęła
ponad 1 mln zł.

Przygotowanych zostało 500 worków i 3 tony piasku, które zostały przekazane mieszkańcom Olszan i Wieśnicy

Po ulewach w naszej gminie
W ciągu ostatnich dni nad
gminą Strzegom przeszły intensywne opady deszczu. Największe podtopienia wystąpiły w Olszanach, gdzie została
zalana droga.
Podtopienia pojawiły się także
na ulicach Parkowej i Konopnickiej w Strzegomiu, gdzie
obecnie trwa budowa. Służby
odnotowały również inne pojedyncze zgłoszenia. Sytuacja
była na bieżąco monitorowana
przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu we
współpracy z sołtysami strażakami ochotniczych i państwowych straży pożarnych oraz
gminnymi spółkami: Zakładem
Usług Komunalnych oraz spółką Wodociągi i Kanalizacja.

Rozwój ogrodów
działkowych z dotacją
W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe – dotacje
dla stowarzyszeń ogrodowych”
z amiesz cz ono inf ormacje
o możliwości pozyskania dotacji z budżetu gminy przez
stowarzyszenia prowadzące
ogrody działkowe w gminie
Strzegom. Tam znajdują się
również formularze niezbędne
do ubiegania się o dotację i jej

późniejsze rozliczenie. Zachęcamy zainteresowane organizacje do zapoznania się z treścią
uchwały Nr 61/2022 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
10 sierpnia 2022r. w sprawie
określenia trybu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom
ogrodowym, które prowadzą
rodzinne ogrody działkowe na
obszarze gminy Strzegom, sposobu ich rozliczania i kontroli.

W 2022 roku termin składania wniosków o dotację
upływa 22 września. Możliwe jest złożenie maksymalnie 2 wniosków i pozyskanie do 50% wartości
zadania, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom Zmiana organizacji ruchu na Al. Wojska Polskiego
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
• Dożynki Gminne
Od poniedziałku do piątku
W soboty
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
WRZESIEŃ 2022

do 22:00
Strzegom 2022
do 20:00 • Historia Strzegomia okiem
9:00–20:00
Krzysztofa Kaszuba
• „Strzegom A Cappella”
za nami

Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

4.09–10.09

Dobra Apteka

ul. Kościelna 6

tel. 74 649 12 20

11.09–17.09

Królewska

18.09–24.09

Vademecum

ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00
ul. Rynek 44

tel. 74 855 52 06

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

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)

Informujemy mieszkańców, że
od 31 sierpnia br. w związku
z przebudową drogi Al. Wojska
Polskiego, została zmieniona
organizacja ruchu na odcinku
od przejazdu kolejowego do
drogi krajowej nr 5. Al. Wojska
Polskiego na tym odcinku stanie się drogą jednokierunkową
w kierunku od KD 5 do miasta.
W drugim kierunku – do KD 5
został wprowadzony objazd
przez ul. Ceglaną. Za utrudnienia przepraszamy.
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Strzegomianie cały czas pomagają jak mogą Ukrainie. Nasi mieszkańcy nie raz udowodnili, że potrafią mieć wielkie serca

Razem dla Podhajec
Burmistrz Podhajec Igor Merena Semenowicz, gościł w Strzegomiu 29 sierpnia br. Władze
naszej gminy przekazały mu artykuły zebrane w trakcie zbiórki przez strzegomian na rzecz
Podhajec. Obecnie trwa jeszcze
zbiórka środków chemicznych,
która realizowana jest przez
Caritas. Trwa również pozyskiwanie materacy dla osób starszych. – Dziękuję wszystkim,
którzy przyłączyli się do zbiórki
i wsparli nasze miasto partnerskie – mówi Zbigniew Suchyta,
burmistrz Strzegomia.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty dla uczniów, którzy 1 września rozpoczęli nowy rok
szkolny 2022/2023.
Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

13–26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6–11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca–31 sierpnia 2023 r.

Jak co roku dzieci, młodzież i dorośli z naszej gminy zadbają o Ziemię

Czas na wielkie wspólne sprzątanie
16 września br. rozpocznie się dwudniowy finał 29. edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Jej
celem jest podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. W konsekwencji
nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska w takim stopniu jak dotychczas.
Od 1994 roku, w trzeci weekend września, dzieci, młodzież
i dorośli, którym zależy na
ochronie środowiska, włączają
się w działania propagujące
ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Wyszukiwane są także
dzikie wysypiska, które w miarę
możliwości, są likwidowane.

Akcjom tym towarzyszy cała
gama dodatkowych działań:
zakładanie zieleńców, sadzenie
drzew, krzewów i kwiatów,
organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska,
rajdy (piesze, rowerowe) itp.
„Sprzątanie świata – Polska” angażuje i integr uje

społeczności lokalne. Zgodnie
z opinią uczestników akcji, jest
ona dla samorządów dobrym
narzędziem w prowadzeniu ich
działalności w zakresie gospodarki odpadami, a dla placówek
oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej. To
także wartościowy sposób na
realizację wolontariatu.

Muzeum Gross-Rosen
Urząd Miejski w Strzegomiu
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

zapraszają na

UROCZYSTOŚCI
UPAMIĘTNIAJĄCE OFIARY
II WOJNY ŚWIATOWEJ
ORGANIZOWANE

4 września 2022 roku
na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

W programie uroczystości:
- Wystąpienia okolicznościowe
- Uroczysta Polowa Msza Święta
- Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów
- Zwiedzanie wystaw
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW NA PLACU PRZED MUZEUM O GODZ. 11:45

Ambasada Australii

C-0 M-65 Y-100 K-0
C-100 M-87 Y-20 K-10
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OPS informuje
Ośrodek Pomocy Społecznej
w S tr z egomiu informuje,
że prowadzony jest proces
wer yfikacji osób chętnych
do objęcia usługą teleopieki.
Zgłoszenia przyjmowane są
w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej. Po wypełnieniu

14. strzegomski Pułk Radioliniowo-Kablowy został rozformowany w grudniu 2000 r.

karty pacjenta oraz wymaganych dokumentów senior
umieszczany jest na liście
oczekujących na opaskę telemedyczną. Liczba miejsc jest
ograniczona. Program Korpus
Wsparcia Seniorów trwa do
31.12.2022r.

50 lat strzegomskiego Pułku

W tym roku obchodzimy 50. rocznicę powstania 14. Strzegomskiego Pułku Radioliniowo-Kablowego. Z tej okazji burmistrz
Strzegomia zaprasza byłych żołnierzy na spotkanie, które odbędzie się 3 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Strzegomiu.
burmistrz Roman Asynger wręczył go na strzegomskim rynku
dowódcy pułku płk. Zbigniewowi Kręciochowi. Uroczystość
odbyła się w asyście wicepremiera RP – Henryka Goryszewskiego, pierwszego
biskupa diecezji legnickiej – Tadeusza
Rybaka oraz kapelana jednostki – ks.
prałata Stanisława
Siwca. Sztandar poświęcił biskup polowy wojska polskiego
ks. bp. Sławoj Leszek Głódź. Dzień
ten stał się świętem
pułku na kolejne lata
istnienia jednostki.
W grudniu 2000 r.
rozkazem Ministra
Obrony Narodowej
rozformowany zostaje
14. strzegomski Pułk

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO W STRZEGOMIU NA LATA 2022–2025
Burmistrz Strzegomia
na podstawie uchwały
Nr 78/16 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 24
sierpnia 2016r. w sprawie powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
w Strzegomiu zaprasza
organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne,
o których mowa w art.3
ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 k w i et nia 2 0 0 3 r.
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1327 z późn. zm.),
zwane dalej organizacjami, działające na terenie Gminy Strzegom
do zgłaszania kandydatów na członków
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na VI kadencję na lata 2022–
2025. W celu zgłoszenia kandydata należy
wypełnić kartę zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

na lata 2022–2025, stanowiącą załącznik do
ogłoszenia. Karta zgłoszenia kandydata do
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na
lata 2022–2025 dostępna jest w wersji elektronicznej i edytowalnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu / Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2022–2025 ( www.
bip.strzegom.pl). Możliwe jest pobranie papierowej wersji karty zgłoszenia kandydata w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul.
Rynek 38, pokój nr 30A.
Każda organizacja ma
prawo zgłoszenia jednego kandydata. Wypełnione karty opatrzone datą, pieczęcią
oraz podpisami osób

uprawnionych należy składać w terminie
do dnia 12 września
2022r. osobiście lub za
pośrednictwem poczt y na adres: Ur z ąd
Miejski w Strzegomiu,
Wydział Obsługi Interesantów, Rynek 38,
58-150 Strzegom (parter, pokój nr 15). O terminie złożenia karty decyduje data jej wpływu
do Urzędu. Karty, które
zostaną złożone lub doręczone po terminie, nie
będą brane pod uwagę.
Zgłoszony kandydat będzie reprezentował organizację podczas zebrania kandydatów na
członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu, w czasie którego kandydaci wybiorą
spośród siebie czterech
członków Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Strzegomiu na kadencję 2022–
2025. Zebranie kandydatów na członków
Rady Pożytku odbędzie się 22 września
2022r. o godzinie 16.15

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Tryb
powoływania członków
oraz organizację i tryb
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu określa uchwała
Nr 78/16 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia
24 sierpnia 2016r.
Szczegółowych informacji udziela: Wydział
Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38 (pok.
30A) 58-150 Strzegom
tel. 74 85 60 564
Tr e ś ć z a r z ą d z e n i a
w sprawie ogłoszenia
naboru, formularz oraz
treść uchwały nr 78/16
– do pobrania na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
w zakładce Organizacje
Pozarządowe/ Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego
w Strzegomiu / Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego
kadencja 2022–2025
(www.bip.strzegom.pl ).

przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Na terenie jednostki pozostała
grupa likwidacyjna, a mienie
wojskowe wraz z infrastrukturą
zostało przekazane do dyspozycji Wojskowej Agencji Mienia
Wojskowego. Z dniem 31 grudnia 2001 r. 14.strzegomski Pułk
Radioliniowo-kablowy przestał
istnieć.
red

Fot. fotokresy.pl

14. strzegomski Pułk Radioliniowo-Kablowy powstał w roku
1994 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej. Jego historia jest
jednak bardziej odległa. A jakie
były początki?
W 1958 roku z Wrocławia
przebazowano do Strzegomia 11. Podoficerską Szkołę
Specjalistów Wojsk Łączności.
W czerwcu 1972 r. z 10. Pułku
Dowodzenia z Wrocławia-Leśnicy przybył do Strzegomia
batalion radioliniowo-kablowy. Na jego bazie powstał 14.
Pułk Radioliniowo-Kablowy.
W skład jednostki wojskowej
weszła też 11 Szkoła Podoficerska. 14. strzegomski Pułk
Radioliniowo-Kablowy powstał
w roku 1994 r. decyzją Ministra
Obrony Narodowej. 23 lutego
1995 r. społeczność Strzegomia ufundowała sztandar dla
jednostki wojskowej. Ówczesny

Radioliniowo-kablowy. W historii pułku zapisali się dowódcy:
ppłk Stanisław Machalski,
płk Józef Osóbka, płk Józef
Duda, płk Jerzy Ceglarek, płk
Zbigniew Kręcioch, płk Adam
Duś i ppłk Walenty Cebula.
16 października 2001 r. nastąpiło uroczyste rozformowanie
pułku w obecności Szefa Sztabu
Śląskiego Okręgu Wojskowego. Sztandar jednostki został

Ogłoszenie o przetargu rusko
BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁ ASZ A PR ZETA R G U S T N Y N I E OGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 240/5,
Obr. Rusko o powierzchni 0,1074 ha (R IIIa), położonej w miejscowości Rusko. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2022 r. o godz. 900
w siedzibie Urzędu Miejsk i e g o w St r ze g o miu,
Rynek 3 8 – sala kon ferencyjna nr 29, I piętro. Stawka wywoławcza
czynszu za dzier żawę
gruntu wynosi – wartość
0,9559 dt żyta w skali roku. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,1000 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 26 września 2022 roku. Za dzień
wpłaty wadium uważa się
dzień wpł y wu środków
na konto Gminy Strzegom. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć
Komisji Przetargowej w
dniu przetargu. Wadium

wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się
na poc zet c z ynszu za
dzierżawę gruntu, a wad i u m w p ł a c o n e p r ze z
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 przetargu powinna
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.
Wygr y wający pr zetarg
zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy
w terminie 21 dni, licząc
o d dat y r oz st r z yg ni ę cia przetargu. Uchylenie
się od zawarcia umowy
w pr zypadku w ygrania
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 74/8560572. W przypadku zaistnienia ważnego powodu,
ogłoszony przetarg może
zostać odwołany.
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WKKW: Podwójny sukces Niemki w konkursie czterech gwiazdek w Strzegomiu

Wielkie emocje podczas SST
Reprezentantka Niemiec na
podium zajęła pierwsze i trzecie
miejsce. Z koniem Chapeau
Claque 49 po ujeżdżaniu była
ósma, na parkurze zaliczyła jedną
zrzutkę, a zwycięstwo zapewnił
jej bezbłędny przejazd próby
terenowej z zaledwie dwusekundowym spóźnieniem. Trzecią lokatę objęła na koniu Aspen T. Po
występie na czworoboku była 16,
awansowała o 9 oczek po przejechanej na czysto, choć lekko

spóźnionej próbie skokowej.
Na metę crossu dotarła z dodatkowymi punktami karnymi
ze przekroczenie normy czasu.
Drugie miejsce zajęła Sanne
De Jong na klaczy Jersey MBF.
Reprezentantka Holandii próbę ujeżdżenia ukończyła na 6
pozycji, skoki i cross przejechała bez błędów na przeszkodach,
ale z przekroczeniem normy
czasu, na parkurze o 2, a na
crossie o 18 sekund.

Fot. L. Wójcik

Katharina Tietz na 9-letnim koniu Chapeau Claque 49 wygrywa klasę CCI4*-S, najwyższy rangą konkurs rozgrywany podczas zawodów Strzegom Summer Tour. Wiktoria Knap druga
w konkursie trzygwiazdkowym.

Zwycięzcy konkursów krajowych:
CNC 100
1. Stanislau Yavenka, DŻOKER – 28,8
2. Katarzyna Miętus, OKI DOKI G – 30,6
3. Joanna Pawlak, ANDINE – 32,2
CNC 100 – 18
1. Laura Gillmaier, DING DONG – 29,7
2. Patrycja Urbaniak, KLON – 32,8
3. Michalina Paterska, PEGAZ – 38,9
CNC 80
1. Jolanta Tarczyńska, GIORGIA LA – 32,1
2. Nikola Ecerova, ARLEEN – 32,5
3. Artur Społowicz, POLGARD – 32,9
Medaliści Mistrzostw Dolnego Śląska w WKKW:
Juniorzy Młodsi:
1. Laura Gillmaier, DING DONG – 29,7
2. Patrycja Urbaniak, KLON – 32,8
3. Aleksandra Puch, JUGA – 33,3
Juniorzy:
1. Laura Gillmaier, RARASHEK – 37,3
2. Zuzanna Społowicz, DŻAURUS – 38,1
3. Weronika Krzecka, FIRST KISS – 40,2
Seniorzy:
1. Artur Społowicz, DOLFUS – 43,3
2. Agata Piskadło, BRODWAY – 106,8
Wyniki on-line: https://zawodykonne.com/zawody/193/tour/45

W zawodach startowało
niemal 300 koni w barwach
12 krajów. Zawodnicy zmierzyli się w czterech konkursach
międzynarodowych w krótkim
formacie oraz w trzech konkursach krajowych. Rozegrano
także Mistrzostwa Dolnego
Śląska w WKKW.
W trzech gwiazdkach triumfowała reprezentantka Niemiec
Anna Siemer na klaczy Lillybelle EA, której zwycięstwo
zapewnił bezbłędny występ na
parkurze. Drugie miejsce zajęła
Polka Wiktoria Knap na koniu
Quintus 134, która drugą pozycję uzyskaną na czworoboku
utrzymała do końca rywalizacji, próbę terenową pokonała
bez punktów karnych, jednak
na parkurze przytrafiła jej się
jedna zrzutka. Trzecią lokatę
objęła para z Niemiec Anna
Lena Schaaf i Cocolares, której

awans z 7 miejsca po dwóch
próbach zapewnił przejazd
próby skokowej na czysto.
Dwie gwiazdki wygrał Jan
Matthias na koniu Ibsen 27. Niemiec na pozycję lidera awansował
po crossie, a bezbłędny przejazd
parkuru przypieczętował jego
zwycięstwo. Drugą lokatę uzyskała reprezentantka Holandii
Sanne De Jong na klaczy Larosaleen W, a trzecią jej rodaczka
Janneke Boonzaaijer dosiadająca
klaczy Mirage. Najlepsza polska
para, Mateusz Pabijanek na Hallys Comet, ukończyła rywalizację
z siódmą lokatą.
W konkursie jednej gwiazdki
Intro najlepsza była reprezentantka Holandii Willemina Van
Der Goes-Petter na Legende P.
Druga była Polka Kalina Kasak
z Primaverą, a trzecia lokata
przypadła Niemce Isabelli Von
Roeder na koniu Bob.

Kurs organizowany jest w dwóch 10-osobowych grupach, każda po dwa zjazdy Jakie tematy zostaną poruszone podczas internetowego seminarium?

Warsztaty dla edukatorów senioralnych
W ramach projektu „Drabina:
Drama, Biografia, Narracja”
w pałacu w Morawie odbędą się
bezpłatne warsztaty dla edukatorów senioralnych.
Jego głównym celem jest wypełnienie luki edukacyjnej i upowszechnianie innowacyjnych
metod oraz technik pracy z osobami starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych

do edukatorów, a także liderów
środowisk senioralnych.
Kurs organiz owany jest
w dwóch 10-osobowych grupach, każda po dwa zjazdy:
I grupa: 6–9.10. oraz 3–6.11.2022
II gr upa: 13–16.10. oraz
17–20.11.2022
Pierwszeństwo udziału mają
osoby reprezentujące sektor społeczny – NGO. Rekrutacja odbywa się poprzez link: https://forms.

gle/g6ELNjKwYfDFAYrx7.
Pytania można kierować do
lidera projektu Fundacja św.
Jadwigi w Morawie marzena.
szwwegler@morawa.org.
Projekt jest realizowany jest
z programu Program Program
Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, finansowany z Fundusze norweskie i EOG.

Chcesz czuć się bezpiecznie i mieć łatwy dostęp do policji. Ściągnij aplikację

Szybszy kontakt i pomoc

Bezpłatna aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej
nas”. Została opracowana na urządzenia mobilne bazujące na
systemach operacyjnych Android oraz iOS. To narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych
oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.
Ministerstwu Spraw Wewnętrz- zależy, aby funkcjonariusze byli
nych i Administracji oraz Policji bliżej nas, dlatego aplikacja

posiada również funkcję wyszukiwania „policjantów pierwszego
kontaktu” czyli dzielnicowych.
Aplikację pobrać można pod
poniższym adresem:
Dla urządzeń systemu Android – https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
altconnect.android.mk&hl=pl
Dla urządzeń systemu
iOS – https://itunes.apple.
com/pl/app/moja-komenda/
id919504159?l=pl&mt=8.

Webinarium dla rolników
8 września br. o godzinie 11:00
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa pod
patronatem Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów, Wicepremiera, Soin organizuje kolejną edycję
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Webinarium dla Rolników –
Wsi Henryka Kowalczyka oraz „Dotacje dla Rolnictwa”.
red
Poseł na Sejm RP Agnieszki

Wystarczy wprowadzić miejscowość, nazwę ulicy i numer posesji,
a aplikacja wyszuka dzielnicowego,
który dba o ten rejon. Dzielnicowych można wyszukiwać także po
ich imionach i nazwiskach. Dla
ułatwienia obsługi, w przypadku
małych miejscowości, wystarczy
wpisać samą nazwę miejscowości.
Dzięki aplikacji można odnaleźć
najbliższą jednostkę policji, sprawdzić
jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać
pełne dane teleadresowe i połączyć
się z nim jednym kliknięciem, jak też
wysłać wiadomość e-mail.

Aplikacja „Moja Komenda”
zapewnia również bezpośredni
dostęp do portali internetowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz policji,
jak i mediów społecznościowych.
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt
ze społecznościami lokalnymi
swoich rejonów, rozpoznający
ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego
bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego.
Dzielnicowi diagnozują wspólnie

z mieszkańcami lokalne problemy,
ustalają ich przyczyny i pomagają
w poszukiwaniu skutecznych
sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego
zarówno instytucje publiczne,
w tym samorządowe, placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne.
Dzielnicowi to policjanci, do
których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji
Policji lub przekazać informacje
dotyczące bezpieczeństwa.

7

kultura

Wyjątkowość „Strzegom A Cappella” to koncerty w kamieniołomie Bazalt, Bazylice Mniejszej w Strzegomiu oraz kościele św. Jadwigi

Zabrzmiała muzyka klasyczna

Za nami festiwal muzyki klasycznej „Strzegom A Cappella”.
To było wielkie muzyczne wydarzenie, które zachwyciło publiczność. W ramach festiwalu, który miał miejsce od 25 do 28
sierpnia br., odbyło się aż 12 koncertów.

W Strzegomiu wystąpili znakomici muzycy: Aleksandra Świgut, Marcin Masecki, Natalia
Reichert, Bartosz Kokosza,
Katarzyna Olszewska, Julia
Łozowska, Mateusz Duda,
Małgorzata Malke, Marcin
Wieczorek, Maciej Łukaszuk,
Capella Cracoviensis, Amarcord, Ars Nova.
– To wspaniałe, że do niewielkiego Strzegomia przyjeżdżają świetni artyści, którzy
reprezentują światowy poziom.
Ten festiwal to już w tej chwili
prawdziwa wizytówka naszego
miasta – mówią strzegomianie.
Cykl koncertów w Strzegomiu dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego pochodzących
z „Funduszu Promocji Kultury”
w ramach programu „Muzyka”,
realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Partnerem artystycznym jest
Capella Cracoviensis.

Specjalnie dla miłośników festiwalu „Strzegom A Cappella”
na str. 12 zamieściliśmy fotorelację z wydarzenia.

W tym roku w repertuarze oprócz Bacha, Vivaldiego i Purcella muzycy sięgnęli również po dzieła kompozytora ukraińskiego – Wasyla Barwinskiego

Dźwięki skrzypiec w pałacu w Morawie
Młodzi muzycy z Polski, Niemiec i Ukrainy po dwóch tygodniach intensywnych prób zagrali trzeci, tym razem finałowy, koncert smyczkowy w pałacu w Morawie. W tym roku w projekcie wzięło udział 42 uczestników.
Ukraińcy przyjechali z Kijowa, Odessy, Lwowa, ale
także z Berlina, Stuttgartu
i Wrocławia, gdzie tymczasowo udało im się znaleźć
schronienie.
Kierownikiem artystycznym
projektu była Zoya Nevgodovska Violinist, koncertująca
skrz ypaczka, naucz ycielka
w muzycznej szkole Bach–
Gymnasium i Wyższej Szkole
Muzycznej Hannsa Eichlera
w Berlinie.

– W tym roku w repertuarze oprócz Bacha, Vivaldiego
i Purcella muzycy sięgnęli
również po dzieła kompozytora
ukraińskiego – Wasyla Barwinskiego. Orkiestra oczarowała
i wzruszyła publiczność wykonaniem utworu „Melodia” Miroslava Skoryka, który urodził
się we Lwowie, był dyrektorem
artystycznym Opery Kijowskiej
– opowiadają organizatorzy.
Tegoroczną Letnią Akademię w Morawie odwiedził

wybitny skrzypek Yevhenij
Kostritzki, który poprowadził
warsztaty skrzypcowe oraz
wystąpił razem z orkiestrą
podczas koncertu w teatrze
w Szczawnie Zdroju.
Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu Deutsch-Polnisches Jugendwerk
-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Fundacji
Sanddorf-Stiftung.
red

Chór poprowadzi Jewhen Sawczuk – związany z grupą od 1984 roku

Wratislavia Cantans ponownie w Strzegomiu
W ramach festiwalu Wratislavia Cantans 11 września br. o godz.
19.00 w strzegomskiej Bazylice Mniejszej odbędzie się koncert
Narodowego Chóru Ukrainy „Dumka”. Wstęp wolny.
Jeden z najstarszych profesjonalnych ukraińskich zespołów artystycznych – Narodowy Chór Ukrainy „Dumka” – do dziś odgrywa pierwszoplanową rolę w życiu muzycznym i kulturowym swego kraju. Na przestrzeni lat
zespół ten prowadzili najlepsi

chóralni dyrygenci Ukrainy,
koncentrując się wokół bogatej
twórczości czołowych ukraińskich kompozytorów. Podczas
koncertu w ramach festiwalu
Wratislavia Cantans chór poprowadzi Jewhen Sawczuk –
związany z grupą od 1984 roku. Zapraszamy.

Program:
Kyryło Stecenko Благослови, душе моя, Господа (Błogosław, duszo moja, Pana)
Mykoła Łeontowycz У царствії твоїм (W królestwie Twoim)
Ołeksandr Koszyc Іже херувиме (Pieśń cherubinów)
Kyryło Stecenko Милість спокою (Miłość pokoju)
Krzysztof Penderecki Agnus Dei z Polskiego Requiem
Dmytro Bortniański – XXXII Koncert Скажи ми Господи... (Powiedz mi, Panie); IX Koncert Сей день (Ten dzień)
Wołodymyr Zubycki Гори мої (Góry moje); Дримба (Drumla)
Mykoła Łysenko Молитва за Україну (Modlitwa za Ukrainę)
Hordij Hładki Заповіт (Testament), oprac. Borys Latoszyński
Danyło Kryżaniwski Реве та стогне Дніпр широкий (Ryczy i jęczy Dniepr szeroki), oprac. Wiktor Kosenko
Jewhen Stankowycz Садок вишневий (Sad wiśniowy)
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2 września 2022

Z jednym z wykonawców rozwiązano umowę i nałożono na niego karę umowną. Jaki był powód i co będzie z planowaną inwestycją?

Budowa dróg z przeszkodami
Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Jaroszowa i Godzieszówka, którzy nie mogą doczekać się wybudowania dróg
dojazdowych do gruntów w ich miejscowościach. W Godzieszówku już trwają roboty budowlane, a dla Jaroszowa podpisała została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej z drugim wykonawcą.
Koszt wykonania zadania pn.
„Jaroszów droga dojazdowa do
gruntów rolnych” to 49 175 zł.
Termin zakończenia prac ustalono na 16 grudnia br.
– Umowa z pierwszym wykonawcą została zerwana z uwagi
na niewywiązanie się wykonawcy z terminu jej wykonania. Wykonawca został obciążony karą
umowną w wysokości 1845 zł
– wyjaśnia Katarzyna Cioruń,
naczelnik Wydziału Inwestycji

i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Za to w Godzieszówku prace
idą pełną parą. Roboty budowlane związane są z przebudową
drogi transportu rolnego w ramach inwestycji pn. „Godzieszówek droga dojazdowa do
gruntów rolnych w obszarze
scalenia gruntów”. – Obecnie
wykonane zostało korytowanie, podbudowa z kruszywa
łamanego, przepusty oraz

wyczyszczone. Odtworzono również
rowy odwadniające – informuje
Katarzyna Coruń.
Planowany termin
zakończenia budowy drogi to październik br. Koszt
inwestycji wyniósł
622 964 zł. Należy podkreślić, że
pr z edsięwzięcie
uzyskało wsparcie
z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 372 600 zł.
red

Głosować można do 11.09.2022 r. do godz. 15.00. Każdy może oddać dowolną liczbę głosów

Zagłosuj na KGW Modlęcin

W remizie coraz ładniej

Koło Gospodyń Wiejskich w Modlęcinie zakwalifikowało się do kolejnego etapu Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich Polska od
Kuchni w kategorii „Konkurs Kulinarny”. Gołąbki z sosem pieczarkowym w wykonaniu mieszkanek Modlęcina tak zachwyciły
kapitułę, że postanowiła poddać je pod głosowanie. Serdecznie zachęcamy do oddawania głosu na tę wyjątkową potrawę.

Aby oddać swój głos, należy wysłać SMS o treści POK.3363 na numer 7248 (koszt wysłania SMS to 2 zł netto (2,46 zł z VAT).

Remiza OSP w Rogoźnicy
powoli zmienia swój wizerunek.
– Podpisano właśnie umowę na
wymianę parkietu o powierzchni 75,02 m2 wraz z listwami
oraz wylewką samopoziomującą
w sali na pierwszej kondygnacji
budynku remizy – informuje

Marcin Głód z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Planowany termin wykonania to 11 października br.
Koszt wykonania zadania to
ok. 30 tys. zł.
red

Nic tak nie integruje ludzi, jak wspólna zabawa. Przekonali się o tym mieszkańcy strzegomskiej wsi

Pod chmurką w Bartoszówku

Mieszkańcy Bartoszówka wspólnie bawili się na „Festynie pod Chmurką”. Atrakcji nie brakowało i każdy niezależnie od wieku
znalazł coś dla siebie. Były zabawy i konkursy z nagrodami, cukierkowy dmuchaniec, rozgrywki pingpongowe oraz pokazy strażackie. Uwieńczeniem festynu (20 sierpnia br.) była zabawa taneczna. – Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia – mówi Janina Gołębiak, sołtys Bartoszówka.
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Co roku impreza przyciąga pasjonatów biegania z całej Polski

Zawodnicy wrócili w dobrych humorach i świetnej formie fizycznej

ARYZTA Półmaraton Strzegom Aktywne lato z profilaktyką
Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu w ramach realizacji zadania publicznego „Wypoczynek – aktywne lato 2022 z profilaktyką” zorganizował tego lata wypoczynek dla dzieci i młoWielkimi krokami zbliża się V ARYZTA Półmaraton Strzegom. Będzie to jubileuszowa edy- dzieży z terenu naszej gminy.
cja jednej z najbardziej popularnych imprez biegowych na Dolnym Śląsku. Wydarzenie zaplanowano na 8 października br.
– Niepowtarzalna atmosfera, trofea – to wszystko czeka na was Sercu Polski – podkreślają
ciekawy pakiet i wyjątkowe w Strzegomiu – Granitowym organizatorzy.

Półmaraton odbędzie się na atestowanej trasie. Zawodnicy wystartują w „Biegu Piekarza”
– 11,5 km, a dzieci oraz młodzież będą mogli sprawdzić się w „Biegu Ciasteczkowym”.
Zapraszamy.

Uczestnicy wypoczynku mieli zagwarantowane treningi
z wykwalifikowaną
kadrą trenerską oraz
różne atrakcje (m.in.
wejścia do parku linowego, ognisko z kiełbaskami, wycieczka
do Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego oraz wypoczynek
nad wodą). W wypocz ynku wzięło
udział sześćdziesiąt
jeden osób, skupionych w sekcjach
piłki nożnej i judo.
Czterdziestu dziewięciu młodych piłkarzy wypoczywało
w nadmorskim Pobierowie, natomiast
trzynastu judoków
w Dankowie.

Kwota dofinansowania z gminy Strzegom wyniosła 57 667 zł. W ramach projektu odbywały
się codziennie zajęcia profilaktyczne informujące młodych sportowców o zagrożeniach związanych z uzależnieniami (alkoholizm, narkomania itp.).
WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – zachód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.)

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Kolejny mecz w sezonie:

Kolejne mecze w sezonie:

AKS – Kuźnia Jawor 4:2

KP MCK Mieroszów – AKS II 1:3
Herbapol – Czarni Wałbrzych 9:1

AKTUALNA TABELA:

AKTUALNA TABELA:

Poz. Klub

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

Mewa Kunice
Prochowiczanka Prochowice
Łużyce Lubań
Apis Jędrzychowice
Granit Roztoka
Górnik Złotoryja
Polonia Środa Śląska
AKS Granit Strzegom S.A.
Karkonosze Jelenia Góra
Odra Ścinawa
Iskra Kochlice
Sokół Jerzmanowa
Kuźnia Jawor
BKS Bobrzanie Bolesławiec
Gryf Gryfów Śląski
Sparta Grębocice

Mecze

Punkty

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

Poz. Klub

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

KS Walim
Iskra Witków Śląski
Zieloni Mokrzeszów
Herbapol Stanowice
AKS II Strzegom
Wierzbianka Wierzbna
Szczyt Boguszów-Gorce
Sudety Dziećmorowice
KP MCK Mieroszów
Czarni Wałbrzych
Włókniarz Głuszyca
Zagłębie Wałbrzych
MKS Szczawno Zdrój
Podgórze Wałbrzych
Klubokawiarnia Roztocznik
Górnik Boguszów-Gorce

Mecze

Punkty

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1

6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
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Ankieta dotycząca Strzegomskiej Komunikacji Publicznej

2 września 2022

Wypełnij ankietę i zanieś do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Twoja opinia pozwoli usprawnić funkcjonowanie Strzegomskiej Komunikacji

Wypełnij ankietę. To ważne

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Strzegomską Komunikacją Publiczną, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie i wyrażenia swoich uwag, propozycji i ulepszeń
w zakresie jej funkcjonowania. Ankieta dostępna jest poprzez platformę eUrząd, w wersji papierowej oraz w Wydziale Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Trwa ona do końca września br., miejscem złożenia jest Wydział Obsługi Interesanta na parterze strzegomskiego magistratu. Wyniki ankiet będą podlegały szczegółowej analizie. Na ich podstawie burmistrz Strzegomia podejmie decyzję w zakresie dalszego funkcjonowania komunikacji publicznej, czyli jej modyfikacji lub nawet całkowitej likwidacji.

Ankieta dotycząca Strzegomskiej Komunikacji Publicznej
1. Płeć
□ kobieta
□ mężczyzna
2. Wiek
□ do 18 lat
□ 19–26 lat
□ 27–65 lat
□ powyżej 65 lat
3. Status społeczno-zawodowy
□ osoba pracująca
□ osoba niepracująca
□ uczeń/student
□ emeryt/rencista
4. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Strzegom
□ miasto Strzegom
□ wieś ……………………..........................…………
5. Czy posiada Pan/Pani własny samochód?
□ tak
□ nie
6. Jak często korzysta Pan/Pani z usług
Strzegomskiej Komunikacji Publicznej?
□ codziennie
□ kilka razy w tygodniu
□ kilka razy w miesiącu
□ sporadycznie (raz w miesiącu i rzadziej)
□ nie korzystam (proszę przejść do pytania numer 12)
7. Którymi liniami Strzegomskiej Komunikacji Publicznej podróżuje Pan/Pani najczęściej?
□0
□1
□2
□3
□4
□5
□6
□ 10
□ 12
□ 13
□ 14
□ 16
8. Z których przystanków korzysta Pan/Pani
najczęściej?
□ Strzegom, Dworzec autobusowy ul. Dworcowa,
□ Strzegom, Poczekalnia ul. Leśna,
□ Strzegom, Aleja Wojska Polskiego /Kochanowskiego,
□ Strzegom, ul. Sikorskiego,
□ Strzegom, Aleja Wojska Polskiego / ul. Ceglana,
□ Strzegom, Aleja Wojska Polskiego / ul. Kolejowa,
□ Strzegom, Aleja Wojska Polskiego / Centrum
Handlowe (Biedronka),
□ Strzegom, Osiedle Wschód,
□ Strzegom, ul. Gronowska,
□ Strzegom, ul. Dolna / Miodowa,
□ Strzegom, ul. Jeleniogórska,
□ Strzegom, ul. Wałbrzyska – cmentarz,
□ Strzegom, ul. Piekarnicza,
□ Strzegom, ul. Olszowa,
□ Strzegom, ul. Olszowa – zakłady,
□ Strzegom, ul. Brzegowa / PSP nr 3,
□ Strzegom, ul. Mickiewicza (parking OSiR),
□ Strzegom, ul. Bazaltowa,
□ Strzegom, ul. Promenada,
□ Strzegom, ul. Witosa,
□ Strzegom, ul. Koszarowa,
□ Strzegom, ul. Rybna,
□ Strzegom, Aleja Wojska Polskiego – szkoła (PSP 4),
□ Strzegom, ul. Legnica / Kościuszki,
□ Strzegom, ul. Świdnicka – cmentarz,

□ Bartoszówek,
□ Bartoszówek (droga 345),
□ Goczałków – szkoła,
□ Goczałków ul. Boczna,
□ Goczałków / Osiedle,
□ Goczałków ul. Strzegomska / kościół,
□ Goczałków Górny,
□ Godzieszówek, posesja 9A,
□ Granica,
□ Granica 1,
□ Granica wieś,
□ Granica 34,
□ Granica przy posesji 47,
□ Graniczna / kopalnia,
□ Graniczna / posesja 10A,
□ Grochotów,
□ Grochotów (droga 374),
□ Jaroszów przy posesji 65,
□ Jaroszów przy posesji 83,
□ Jaroszów przy posesji 45,
□ Jaroszów przy posesji 103,
□ Jaroszów przy posesji 8,
□ Jaroszów przy posesji 122a,
□ Jaroszów Hotele,
□ Kostrza, ul. T. Kościuszki,
□ Kostrza – szkoła,
□ Modlęcin / posesja 4,
□ Modlęcin / świetlica,
□ Modlęcin / posesja 9A,
□ Modlęcin / skrzyżowanie z DK 5,
□ Modlęcin przy posesji 55a,
□ Modlęcin przy posesji 58a,
□ Morawa / posesja 27,
□ Międzyrzecze/ skrzyżowanie,
□ Olszany / posesja 16,
□ Olszany / posesja 134,
□ Olszany /posesja 113,
□ Olszany / posesja 100,
□ Olszany / skrzyżowanie,
□ Olszany Rzędziny,
□ Rogoźnica ul. Długa,
□ Rogoźnica ul. Świdnica/ Parkowa,
□ Rusko,
□ Rusko – osiedle,
□ Skarżyce / skrzyżowanie,
□ Skarżyce / wieś,
□ Stanowice ul. Strzegomska,
□ Stanowice ul. Świebodzka/ szkoła,
□ Stawiska,
□ Stawiska posesja nr 12,
□ Tomkowice / skrzyżowanie,
□ Tomkowice / posesja 12,
□ Tomkowice /posesja 29,
□ Wieśnica (droga 374),
□ Żelazów I / posesja nr 20,
□ Żelazów II / posesja nr 29,
□ Żelazów III / posesja nr 32,
□ Żelazów / posesja 4,
□ Żółkiewka / wiatrak,
□ Żółkiewka / wieś.

□ inne ……………………..............................…………
11. Czy korzysta Pan/Pani z usług Strzegomskiej
Komunikacji Publicznej w soboty?
□ tak
□ nie
12. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat aktualnych
rozwiązań komunikacyjnych w zakresie
regularnych publicznych przewozów osób?
□ zadowalające
□ pożądane są zmiany
□ nie należy nic zmieniać
□ nie mam zdania
13. Czy według Pana/Pani przebieg istniejących linii
komunikacyjnych jest właściwy?
□ tak
□ nie (Jakie zmiany są potrzebne?).............................
....................................................................................
14. Czy według Pana/Pani częstotliwość kursowania
autobusów jest odpowiednia?
□ tak
□ nie (Jakie zmiany są potrzebne?).............................
.................................................................................
15. Czy według Pana/Pani lokalizacja przystanków
komunikacyjnych jest właściwa?
□ tak
□ nie (Gdzie należałoby dodać nowe przystanki?)......
.................................................................................
16. Czy według Pana/Pani godziny odjazdów
autobusów są właściwe?
□ tak
□ nie (Jakie zmiany są potrzebne?) ...........................
.................................................................................
17. Czy uważa Pan/Pani, że rozkłady jazdy, które
znajdują się na przystankach są wystarczające
przejrzyste i łatwe w odczytaniu?
□ nie
□ tak
□ nie wiem
18. Jakie są największe wady komunikacji miejskiej
dla Pana/Pani? Proszę zaznaczyć wady, które dla
Pana/Pani stanowią największe znaczenie:
□ wysokie ceny
□ niskie bezpieczeństwo jazdy
□ słabe oznaczenie linii
□ nieczytelne rozkłady
□ nieuprzejmi kierowcy
□ częste spóźnienia
□ niski komfort jazdy
□ nie mam zdania

9. W jakich godzinach korzysta Pan/Pani
z Strzegomskiej Komunikacji Publicznej?
□ rano godz.5–10
□ południe godz. 10–14
□ popołudniu godz. 14–18
□ wieczorem godz. 18–22

19. Jeżeli pożądane są zmiany, to co należałoby
zmienić?
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............

10. W jakim celu najczęściej korzysta Pan/Pani
z Strzegomskiej Komunikacji Publicznej?
□ praca
□ szkoła
□ sprawy osobiste
□ zakupy
□ spotkania towarzyskie

20. Czy chętniej korzystałby/korzystałaby Pan/Pani
z komunikacji miejskiej, jeśli udałoby się
wyeliminować powyższe wady?
□ tak
□ nie
□ nie wiem
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Ogłoszenia
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY STRZEGOM
W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Informujemy, że Gmina Strzegom na bieżąco dokonuje weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w celu uszczelnienia systemu i objęcia nim wszystkich mieszkańców. Wyniki licznych kontroli i przeprowadzonych
postępowań wyjaśniających potwierdzają, że w wielu przypadkach ilość osób zgłoszonych do
ponoszenia opłaty śmieciowej
nie pokrywa się z rzeczywistą ilością osób faktycznie zamieszkujących dany lokal. Deklarowanie
mniejszej ilości zamieszkałych
osób jest nieuczciwe w stosunku
do tych mieszkańców, którzy rzetelnie przekazują dane. Postępowanie niektórych mieszkańców,
zaniżających ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, może mieć bezpośredni wpływ na potencjalny wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Koszty gospodarowania odpadami za osoby „niezgłoszone” ponoszą uczciwi i sumiennie płacący opłatę śmieciową mieszkańcy. W konsekwencji system gospodarki odpadami
nie bilansuje się. Wobec powyższego apelujemy o dokonywanie
rzetelnej weryfikacji ilości osób
zgłoszonych w deklaracji w stosunku do ilości osób faktycznie
zamieszkujących nieruchomość.
W przypadku nieścisłości w tym
zakresie prosimy o składanie nowych deklaracji (lub oświadczeń
do zarządcy), w których ujęci zostaną wszyscy mieszkańcy faktycznie mieszkający w nieruchomości i wytwarzający odpady. W przypadku wykrycia przez

tutejszy Urząd Miejski osób, które
nie były objęte opłatą za gospodarowanie odpadami, zostaną
one pociągnięte do odpowiedzialności finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto informujemy, że w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi rozpoczynamy realizację
działań mających na celu weryfikację ilości osób faktycznie zamieszkujących w danej nieruchomości, między innymi poprzez:
analizę ilości odbieranych odpadów w stosunku do zadeklarowanych ilości osób z wybranych
wspólnot oraz gospodarstw indywidualnych, analizę ilości zużycia
wody przez poszczególne gospodarstwa, weryfikację ilości osób
zadeklarowanych (zamieszkujących) w danej nieruchomości
w stosunku do ilości osób zameldowanych, wizytę upoważnionego pracownika urzędu w wybranych nieruchomościach w celu
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, zwłaszcza w nieruchomościach udostępnionych
innym osobom na w ynajem,
przeprowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. W stosunku do gospodarstw budzących wątpliwości Burmistrz wystąpi z wezwaniem do złożenia
stosownych wyjaśnień. Zachęcamy do współpracy mieszkańców
z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości co do ilości zadeklarowanych osób. Każda informacja zostanie sprawdzona.

Działka niezabudowana – Strzegom
Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Nieruchomość niezabudowana
działka nr 759/3, obr.2, położona w Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 1,8952 ha, klasa gruntu działki RII dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00078264/1. Cena wywoławcza nieruchomości 1.326.640,00 zł. Wadium
- 150.000,00 zł. Postąpienie
nie może wynosić mniej niż
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
17.11.2022 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum
miasta Strzegomia, uchwalonego Uchwałą Nr 25/22 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
31 marca 2022 r. powyższa
nieruchomość oznaczona jest
symbolem 3U/P tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię
ze źródeł odnawialnych o mocy

przekraczającej 100 kW. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej. Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo
odkupu na rzecz Gminy Strzegom w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat
lub nie zakończenia zabudowy
w terminie 5 lat od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za
zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017 r.
poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są
przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy zgoda ta jest wymagana. 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 14.11.2022 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 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegomwww.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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kulturalnie w gminie strzegom

Strzegom A Cappella

2 września 2022

To było wyjątkowe muzyczne święto, które ma już swoją wierną publiczność. Festiwal muzyki klasycznej „Strzegom A Cappella” odbył się w naszym mieście
już po raz trzeci, a dźwięki muzyki, które rozbrzmiewały w murach Bazyliki Mniejszej i kościoła św. Jadwigi oraz w urzekającym otoczeniu kamieniołomu Bazalt z pewnością zostaną na długo w pamięci uczestników tego wydarzenia. Przypomnijmy sobie jeszcze raz niezwykłe momenty festiwalu.

