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Gmina Strzegom otrzymała ok. 3 mln zł na budowę 2 świetlic wiejskich

Duże pieniądze na inwestycje
Usuwają azbest

W Boguszowie-Gorcach 15 lipca burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta odebrał trzy promesy dot. dofinansowania bardzo ważnych inwestycji w gminie Strzegom w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych. To już 50 mln zł pozyskanych z funduszy rządowych i ministerialnych.

Przebudowa hali zakończona 

str. 3

Dobiegła końca kilkumiesięczna przebudowa hali widowiskowo-sportowej oraz siłowni i sali fitness na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. W piątek 15 lipca obiekt
oddano do użytku. Która firma wykonywała prace remontowe
i jakie pojawiły się zmiany? Które pomieszczenia przeszły największą modernizację?

Gmina Strzegom otrzymała
kolejny raz dofinansowanie
z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest zlokalizowanych na
terenie gminy Strzegom
w 2022 roku”. Prace już się
rozpoczęły.
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Kanalizacja
dwóch wsi

Pierwsza promesa to środki na
skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności
gospodarczej w Strzegomiu
oraz wsi Granica. Kwota dofinansowania w tym przypadku
wynosi 6,24 mln zł.
Druga promesa dot. budowy
sali sportowej przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Olszanach – kwota dofinansowania
wynosi 4,3 mln zł.
Zaś trzecia – ta najnowsza –
to środki na budowę świetlic
wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w wys.
ok. 3 mln zł.
– Mieszkańcy tych obydwu
wsi czekali na takie wiadomości od dawna. W tym momencie zostanie już tylko jedno
sołectwo – Godzieszówek,
gdzie jest potrzeba budowy
małej świetlicy wiejskiej i jedna
wieś, gdzie brakuje kanalizacji
– Stawiska. Tu też już jest złożony stosowny wniosek. A wsi

Trwają prace budowlane
będące kolejnym i ostatnim etapem kanalizowania
wsi Skarżyce oraz Grochotów. Prezes strzegomskiej
spółki WiK – Dorota Borkowska prosi mieszkańców
tych sołectw o wyrozumiałość i cierpliwość.
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Duże sukcesy Dariusza Gajeckiego str. 5
Znany i szanowany lekarz dr Dariusz Gajecki, prezes
Strzegomskiego Centrum Medyczno-Diagnostycznego
Sp. z o.o., w drugiej połowie czerwca wywalczył złoty
medal w 32. Letnich Mistrzostwach Polski Lekarzy, które odbyły się w Żywcu. Zapraszamy do lektury wywiadu
z naszym medykiem.

Ankieta dla
mieszkańców
mamy 22 – wyjaśnia burmistrz
Zbigniew Suchyta.
W uroczystości wręczania
promes uczestniczyli m.in.:
Ireneusz Zyska – wiceminister
klimatu i środowiska, Marcin
Gwóźdź – poseł na Sejm RP,
Aleksander Szwed – senator RP, Grzegorz Macko –
wicemarszałek województwa

w SKRÓCIE:

dolnośląskiego i Ewelina
Szydłowska-Kędziera – radna sejmiku woje wództwa
dolnośląskiego.
Władze samorządowe serdecznie dziękują za kolejne
środki dla gminy Strzegom
i wzorową współpracę z administracją rządową i samorządową.
red

Wyrzucają odpady na dziko

str. 6

Od kilku tygodni w naszej gminie narasta problem związany
z powstawaniem tzw. „dzikich wysypisk”. Powstają one nie tylko na terenach wiejskich, w przydrożnych lasach czy w rowach,
ale często także w Strzegomiu. Jak temu zaradzić? Gdzie powinno się wywozić śmieci?

w SKRÓCIE:

Zamieszczamy ankietę dot.
Strzegomskiej Komunikacji
Publicznej. Prosimy o jej
wypełnienie i złożenie na
parterze UM w Strzegomiu
w specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Termin złożenia ankiet – do
końca września br.
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w SKRÓCIE:

W Strzegomskim Centrum Kultury 8 lipca odbyło się spotkanie
z Krzysztofem Kaszubem, który podczas swojego wystąpienia
poruszył temat tajnego obiektu Abwehry, znajdującego się na
terenie naszego miasta. To był bardzo ciekawy wykład.

Są kary za remont ul. Dąbrowskiego

Zumba ponownie w Strzegomiu

Remont ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu miał zakończyć się
15 lipca, jednak wykonawca nie wywiązał się z tego terminu.
Z tego też powodu Urząd Miejski w Strzegomiu podjął decyzję
o naliczaniu kar finansowych za każdy dzień zwłoki. Miejmy
nadzieję, że remont tej ważnej ulicy zakończy się jak najszybciej.

Ewa Zapolna i jej team zapraszają na II Nocny Maraton Zumby
w Strzegomiu, który odbędzie się w sobotę 30 lipca – początek
tej niezwykle pozytywnej i radosnej imprezy o godz. 20:30. Tym
razem środki będą zbierane dla Edyty i Igora. Nie może was
tam zabraknąć.

Tajny obiekt Abwehry
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

22 lipca 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 ósmy.
6 sierpnia
285 lat temu, 6 sierpnia 1737 roku,
na ksieni klasztoru Benedyktynek
w Strzegomiu została wybrana Benedicta Himmer z Eger. 12 lipca
1738 roku została wyświęcona przez
biskupa sufragana Eliasa Daniela von
Sommerfelda.

15 sierpnia
307 lat temu, 15 sierpnia 1715 roku,
zmarła ksieni klasztoru Benedyktynek
w Strzegomiu, Elisabeth Seyler.

16 sierpnia
209 lat temu, 16 sierpnia 1813 roku
w gospodzie „zum braunen Hirsch”
zatrzymał się na krótki odpoczynek
9 sierpnia
generał Gebhard Leberecht Blücher.
130 lat temu, 9 sierpnia 1892 roku, mia- W trakcie tego pobytu napisał list do
sto przyznało honorowe obywatelstwo ministra von Hardenberga:
pannie Marii von Kramsta w uznaniu jej
wielu zasług na rzecz ubogich.
Do ministra stanu von Hardenberga:
Strzegom, 16 sierpnia 1813
14 sierpnia
Wieści jakie napływają potwierdza253 lata temu, 14 sierpnia 1769 roku ją, że nieprzyjaciel ze swoimi siłami
do Strzegomia ponownie przyjechał głównymi maszeruje przez Torgau
król Fryderyk II. Tym razem radca w kierunku Magdeburga i nakazuje
Eversamann zalecił magistratowi, aby odwrót oddziałów spod Legnicy. Jeszcze
rozmieścił murarzy, dekarzy i innych dzisiaj wyruszę z armią aż do Kaczawy
rzemieślników w różnych częściach i rano, jeśli nieprzyjaciel będzie się cofał,
miasta, tak aby król mógł ich łatwo nie będę próżnował. Zawiadomiłem
dostrzec. Fryderyk II odwiedzał następcę tronu Szwecji, żeby dobrze na
Strzegom jeszcze osiem razy: w latach niego zwrócił uwagę. Francuzi naruszali
rozejm przez to, że wchodzili do strefy
1770–1780.

neutralnej i zabierali zapasy, i bydło; ja
wszedłem przed nimi i zabezpieczyłem cały dystrykt neutralny przed
plądrowaniem; w strefie neutralnej
znajdziemy wszystko. Wczoraj
doszło do niewielkiego starcia nad
Kaczawą: zdobyliśmy 12 jeńców,
jeden nasz oficer został postrzelony.
Moja kwatera główna jest teraz
zalana Rosjanami, a także przez
ludzi, których król przydzielił w wielkiej liczbie do mojej kwatery głównej;
przy moim stole jest codziennie 40 osób;
jeśli nie otrzymam żadnej podwyżki,
to będę chudy jak pies. To przecież są
szczególne warunki, kiedy generał, który
dowodzi 100 000 żołnierzy ma żyć
przez miesiąc za 1100 talarów! Pan
von Kalkreuth, który sam żre ze swoimi
pachołkami L’Eitocq, otrzymuje 2000
talarów więcej niż ja; moja straż tylna
generał Yorck otrzymuje 1000 talarów
mniej niż ja – krótko, niech Pan robi co
Pan chce, proszę dać mi głodować, ale
zaszczytu z tego Pan nie będzie miał.
Ponieważ jestem teraz sam sobie
panem, to król powinien się dowiedzieć,
że nie siedzę z założonymi rękami, i nie
popełnię żadnego nierozważnego czynu!
Polecam się pańskiej dawnej życzliwości
i przyjaźni.
Blücher

19 sierpnia
126 lat temu, 19 sierpnia
1896 roku, w sali hotelu
Richtera wystąpił z pokazami czarów, spirytyzmu i czytania myśli, iluzjonista G.
Merelli. Towarzyszyła mu
Lola Merelli. Zapowiadano
pokaz wielkiej iluzji – teatru
pod wodą z trzema dużymi
basenami, w których pływały
rusałki oraz inne pokazy.

20 sierpnia
182 lata temu, 20 sier pnia
1840 roku, inspektor podatkowy
Gebhard zwrócił się do magistratu
strzegomskiego z prośbą o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki
pieniędzy „na upiększenie góry
Spitzberg”. Gebhard otrzymał
zgodę nie tylko na zorganizowanie zbiórki pieniędzy, ale także
na ułożenie kamiennych stopni
prowadzących na wierzchołek
Spitzbergu. Jednocześnie radni odmówili mu jakiejkolwiek pomocy
finansowej ze środków gminnych.

17 sierpnia
254 lata temu, 17 sierpnia 1768
r., do Strzegomia przyjechał król
Fryderyk II Wielki. 8 sierpnia
władze miasta otrzymały list od
radcy wojennego Eversmanna,
w którym zostały poinformowane
o wizycie i nakazano im oczyszczenie wszystkich ulic w mieście,
naprawę dróg i mostów. Po zakończeniu wizyty króla władze
miejskie miały niezwłocznie
wysłać sprawozdanie do radcy
Eversamanna. Dzięki temu sprawozdaniu wiadomo, że król przy- 24 sierpnia
był do miasta o godzinie 11:30. 307 lat temu, 24 sierpnia 1715 roku

Benedicta Wachtel z Trzebienia
pod Bolesławcem, została wybrania
na ksienię 24 września 1715 roku.
29 września 1716 roku została wyświęcona przez biskupa sufragana
Eliasa Daniela von Sommerfelda.
28 sierpnia
329 lat temu, 28 sierpnia 1693 roku
Strzegom i okolice nawiedziła silna
burza z gradem.
29 sierpnia
276 lat temu, w roku 1746 przez całe
lato w okolicy Strzegomia panowała
wielka susza, w wyniku której nastąpił znaczący wzrost cen żywności.
30 sierpnia
206 lat temu, w sierpniu 1816 roku
zgromadzenie rajców miejskich
zniosło uciążliwą blokadę bram
miejskich, które były zamykane wraz
z dźwiękiem dzwonu nocnego, a które to zamykanie przynosiło rocznie
8 talarów. Bezsprzecznie podatek ten
był postrzegany zawsze jako pewnego
rodzaju cło osobiste i stał się ciężarem
dla wolności osobistej, dlatego także
w innych niemieckich państwach już
dawno został zlikwidowany.

Mieszkańcy również w tym roku nie zapłacą za odbiór niebezpiecznych odpadów Program jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Usuwają azbest Wspieramy seniorów

Rozpoznając potrzeby naszych mieszkańców, gmina Strzegom rozpoczęła realizację prograGmina Strzegom otrzymała kolejny raz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony mu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w 2022 roku”. Prace już się rozpoczęły. Celem programu jest zapewmieszkającymi samotnie,
w utrz ymaniu porządku
nienie możliwości bezpiecznego
spacery, rozmowy, zakupy,
w domu, dostarczanie zakuDotacja została przyznana
pów, dostarczenie leków itp.
funkcjonowania osób w wieku
przygotowanie posiłków itp.,
w kwocie 30 600,64 tys. zł
65+ w ich miejscu zamieszkania. – wsparcie/pomoc w umawiaProgram jest realizowany przez
niu wizyt lekarskich,
przy całkowitym koszcie zadania, które oszacowano na
– pomoc w załatwieniu pro- Ośrodek Pomocy Społecznej
Pomoc dla seniorów
stych spraw urzędowych,
kwotę 118 399,10 tys. zł. Do
w Strzegomiu – telefon konobejmuje przede wszystkim:
taktowy 74 647 71 80.
unieszkodliwienia jest w sumie
– wsparcie społeczne – wspól- – wsparcie psychologiczne,
109,288 Mg wyrobów zawie- i przekazuje do
ne spędzanie czasu z se- – wsparcie w czynnościach
rających azbest z 53 posesji unieszkodliwieniorami w szczególności
red
dnia codziennego: np. pomoc
(107,99 Mg + pakowanie, zała- nia wytworzone
dunek, transport 1,3 Mg).
odpady azbestoZadanie na zlecenie gminy we. Mieszkańcy
Strzegom wykonuje firma: nie zapłacą za te
Logistyka Odpadów-Realizacje czynności. Jedysp. z o.o. z Bielska-Białej.
nym kosztem po
W ramach zadania firma ich stronie pozodemontuje elementy pokrycia stanie wykonanie
dachu, oczyszcza teren z pyłu nowego pokrycia
azbestowego oraz pakuje, ładuje dachu.

zd j ę cie n u m eru

„Granitowa obwodnica” coraz bliżej

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 14 lipca odbyło się spotkanie
władz Strzegomia z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Leszkiem Lochem, samorządowcami i przedsiębiorcami ws. prezentacji projektowanego przebiegu obwodnicy realizowanej w ramach zadania pn. „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz
i Mściwojów – dokumentacja techniczna”.
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Aktualności
Sprzęt zakupiony do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych jest bardzo profesjonalny i należy do najlepszych na Dolnym Śląsku

Przebudowa hali zakończona
Dobiegła końca kilkumiesięczna przebudowa hali widowiskowo-sportowej oraz siłowni i sali fitness na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. W piątek 15 lipca obiekt
oddano do użytku.
Wykonawcą modernizacji
hali był Zakład Budowlany
Instalatorstwo Sanitarne, Co,
Gaz Andrzej Mirek z Dzierżoniowa. Prace tr wał y od
8 grudnia 2021 r.
Główna zmiana polegała na
przebudowie oddzielnych do
tej pory sal do siłowni i boksu, które zostały połączone.

Salka fitness na górze została
powiększona i zamieniona
na typowe pomieszczenie do
ćwiczeń (bez żadnych urządzeń). Największe pomieszczenie na terenie hali zostało
częściowo zmodernizowane.
Duże zmiany zaszły w systemach zasilania, dzięki czemu poprawiono m.in. jakość

nagłośnienia. Dodatkowo
został zamontowany taki sam
system komputerowy jak na
Delfinku. Dzięki temu osoby,
które korzystają z karnetów
na krytej pływalni, mogą korzystać z tych samych karnetów do wejścia na obiekt.
– Hala – trzeba obiektywnie przyznać – prezentuje się
okazale. W zgodnej opinii fachowców sprzęt zakupiony do
ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych jest bardzo profesjonalny i należy do najlepszych na
Dolnym Śląsku – podkreśla
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. – Dziękuję wykonawcy i inspektorowi
prez esowi zar ządu spółki nadzoru za świetnie wykonaną
OSiR Sp. z o.o. w Strzego- robotę – dodaje.
miu – Pawłowi Mosórowi
TW
za pieczę nad inwestycją, zaś

Całkowita wartość przebudowy i remontu hali sportowej wyniosła 2,138 mln zł, zaś dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 686,4 tys. zł. Władze naszego miasta dziękują administracji rządowej za
wsparcie finansowe tej inwestycji.

Oddanie tego życiodajnego płynu jest szczególnie ważne w okresie wakacji, kiedy liczba wypadków jest znacznie większa niż w pozostałych miesiącach

Oddali krew dla potrzebujących
Wolontariusze kolejny raz oddali krew. Tym razem udało się
zgromadzić 9,45 litra tego najcenniejszego płynu. Podczas
zbiórki, która odbyła się 12 lipca, zarejestrowało się 24 krwiodawców, krew oddało 21 osób.
– Wsz ystkim honorowym
krwiodawcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do wzięcia
udziału w kolejnej akcji, która
będzie miała miejsce 13 września. Dziękujemy także ekipie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Wałbrzychu oraz wszystkim,
którzy wspierali osoby oddające
krew – informują organizatorzy, czyli Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu oraz
Młodzieżowa Rada Miejska
w Strzegomiu.
red

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom Zapraszamy na festiwal folkloru
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
Zmiany numerów
• Tajny obiekt Abwehry
Od poniedziałku do piątku
W soboty
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
LIPIEC–SIERPIEŃ 2022

w magistracie

do 22:00 • Bitwa Regionów Kół
do 20:00
Gospodyń Wiejskich
9:00 – 20:00 • Strzegomski OSiR
po remoncie

Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

do 23.07

Vademecum

Rynek 44

tel. 74 855 52 06

24.07–30.07

Vita

ul. Witosa 7

tel. 74 647 98 70

31.07–6.08

Vitrum

Al. Wojska
Polskiego 80D/7

tel. 74 632 38 28

Poza wymienionymi godzinami dyżur jest pełniony w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

Informujemy o zmianach numerów telefonów w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu.

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)

W dniach 10–14 sierpnia w naszym mieście i okolicznych
wsiach odbędzie się 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu.

Od teraz sprawy dot. transportu
gminnego załatwiane są pod
numerem: 74 856 05 70.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej Kwestie związane z funkcjoodsłonie MFF. Szczegóły na nowaniem Biura ds. spółek
gminnych załatwiane są pod
plakacie na stronie 7.
numerem: 74 856 05 94.
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Jubilaci są szczęśliwymi emerytami, którzy mają czas na własne przyjemności

Złote gody państwa Białousów
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 8 lipca odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Marii i Stanisława Białousów. O jubilatach nie zapomniały władze miasta:
burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta oraz jego zastępca – Tomasz Marczak.

– Bez dofinansowań nie udałoby się zrealizować tylu inwestycji – mówi Z. Suchyta

Rozmawiano o inwestycjach

W poniedziałek 11 lipca burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta spotkał się z doradcą ministra Michała Dworczyka – Arturem Fiołkiem.

Dokładnie 50 lat temu, 8 lipca
1972 r., państwo Maria i Stanisław Białousowie zawarli
związek małżeński w USC
w Strzegomiu.
Oboje urodzili się w 1951 r.
Pani Maria, z domu Mulica, urodziła się w miejscowości Sudrogi, a pan Stanisław
w Strzegomiu. Państwo Białousowie poznali się w 1970 r.,
kiedy przyszła małżonka przyjechała z Łeby do Strzegomia w poszukiwaniu pracy.

Wówczas podjęła pracę w spółdzielni krawieckiej, a pan Stanisław pracował w Jaroszowskich
Zakładach Ogniotrwałych.
Jubilaci doczekali się trójki
dzieci: dwóch synów i córki.
Wychowywaniem dzieci w całości zajmowała się pani Maria,
za co mąż jest dozgonnie jej
wdzięczny, bo jako kierowca
zawodowy w PKS-ie wyjeżdżał
w trasy, przez co bardzo często
nie było go w domu. Dzieci
obdarzyły naszych jubilatów

szóstką wspaniałych i kochających wnucząt. Mają pięć pięknych wnuczek i jednego wnuka.
Obecnie państwo Białousowie są szczęśliwymi emerytami,
którzy mają czas na własne
przyjemności, ale zawsze patrzą z zadowoleniem na swoje
kochające dzieci i wnuki, jak się
uczą, zdobywają zawód i pracują. Najszczęśliwsze momenty
w ich życiu to te chwile, gdy
rodzina jest w komplecie.
red

Uczestnicy stanęli na wysokości zadania i zaprezentowali się naprawdę wyjątkowo

„Mam talent” w WTZ Strzegom
20 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu 6 lipca prezentowało swoje zdolności
artystyczne na terenie przywarsztatowego ogródka w drugiej edycji imprezy pn. „Mam talent”.

Sprawniejsi uczestnicy sami – Zbigniewowi Suchycie i jego obecnością – podkreśla Sabina
dokonywali wyborów pokazania zastępcy – Tomaszowi Marcza- Kubacka, kierownik strzegomswoich talentów, zaś osoby mniej kowi za zaszczycenie nas swoją skiego warsztatu.
sprawne wspierane były przez
kadrę zatrudnioną w placówce.
Każdy wypadł perfekcyjnie. Było
dużo humoru. Uczestnicy stanęli na wysokości zadania, a co
niektórzy nawet dosyć wysoko
postawili sobie poprzeczkę.
– Serdeczne podziękowania
dla osób sponsorujących naszą
imprezę i dla jury, w skład którego weszli: naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu –
Edyta Łukaszonek i radny Rady
Miejskiej w Strzegomiu – Ryszard Nabiałek. Oczywiście dziękuję burmistrzowi Strzegomia

Rozmawiano o właśnie trwających i zakończonych już zadaniach inwestycyjnych realizowanych na terenie Strzegomia
i naszych sołectw w ramach
rządowych i ministerialnych
programów: m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu
Dopłat, Rządowego Funduszu
Polski Ład Programu Inwestycji
Strategicznych oraz Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
– Dziękuję serdecznie za
wzorową współpracę i wsparcie

finansowe z korzyścią dla naszych mieszkańców. Bez tych
dofinansowań z pewnością nie
udałoby się zrealizować tylu
strategicznych inwestycji – podkreśla włodarz gminy Strzegom.
red

INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM W ROKU 2022
REALIZOWANE w RAMACH RZĄDOWYCH
i MINISTERIALNYCH PROGRAMÓW
LP.

NAZWA INWESTYCJI

WARTOŚĆ

DOFINANSOWANIE

1.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
12 576 941,74 zł 10 061 553,39 zł
w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej

2.

Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej
w Strzegomiu

2 355 450,00 zł 1 500 000,00 zł

3.

Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy

1 629 996,00 zł 1 383 984,00 zł

4.

Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunal1 199 788,75 zł 1 199 788,75 zł
nym przy ul. Olszowej w Strzegomiu

5.

Przebudowa i remont hali sportowej w Strzegomiu 2 138 882,85 zł

6.

Budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce
i Grochotów

7 361 550,00 zł 6 993 472,50 zł

7.

Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej – Przedszkola nr 3 „Zielony
zakątek” w Strzegomiu

5 667 000,00 zł 2 896 261,00 zł

8.

Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu

1 525 750,22 zł 1 516 227,25 zł

9.

Modernizacja Fortu Gaj w Strzegomiu (I etap)

4 486 290,34 zł 1 916 198,00 zł

10.

„Przebudowa drogi gminnej nr 110810D Aleja
Wojska Polskiego w Strzegomiu – etap I”

3 577 455,00 zł 1 289 670,50 zł

11.

Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu 1 971 281,52 zł

970 593,00 zł

12.

Cyfrowa Gmina

108 412,20 zł

100 000,00 zł

13.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

933 002,00 zł

933 002,00 zł

14.

Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy
ul. Olszowej w Strzegomiu – etap 1

369 000,00 zł

135 000,00 zł

RAZEM

686 400,00 zł

45 900 800,62 zł 31 582 150,39 zł
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INFORMACJE / ogłoszenia

W 2021 r. w tureckiej Antalyi reprezentacja polskich lekarzy zdobyła złoty medal MŚ w tenisie ziemnym. Spory udział miał w tym strzegomianin

Sukcesy Dariusza Gajeckiego
– Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak wyglądała rywalizacja
na korcie?
– W Żywcu rywalizowałem
w kategorii +55. Wygranie zawodów determinowało zwycięstwo
w 4 meczach. Byłem rozstawiony
z numerem 2 i w pierwszej rundzie miałem wolny los. W drugim spotkaniu wygrałem 6:1, 6:2
z naszym kolegą radiologiem
Piotrem Wieczorkowskim, który pracuje w Strzegomskim Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Strzegomiu. W trzecim
i czwartym pojedynku wygrałem
z byłymi zawodnikami: w półfinale z Aleksandrem Skopem
6:2, 6:3 i w finale z Pawłem
Łysikowskim – 6:3, 4:6, 11:9
w super tie-breaku. W parze
z Piotrem Wieczorkowskim
zdobyliśmy brązowy medal
w deblu. Warto jeszcze wspomnieć, że swój marsz ku sukcesom rozpocząłem w ubiegłym
roku w Gdańsku, gdzie wygrałem turniej ogólnopolski lekarzy
z udziałem tenisowej elity. Tam
nastąpił przełom – zwyciężyłem
w dużych zawodach i pokonałem tenisistów, z którymi do tej
pory przegrywałem.

– Jakimi wynikami może się pan
jeszcze pochwalić?
– W październiku 2021 r. w tureckiej Antalyi odbyły się 50. MŚ
lekarzy w tenisie ziemnym. Tam
występowałem w 4-osobowej
reprezentacji Polski, która rywalizowała w „Nations Cup”, czyli
Pucharze Narodów. W skład
drużyny narodowej wchodzili
również: Tomasz Maziak z Legnicy, Robert Telega z Krakowa
i Marcin Pokrzywnicki z Tychów. Walczyliśmy w kategorii
open, +45 i w deblu. Graliśmy do
2 wygranych spotkań. W przypadku remisu decydował trzeci
mecz. Nasz sukces w postaci
zdobycia złotego medalu był
ogromnym osiągnięciem, odniesionym przez Polskę po raz
pierwszy w historii. Pokonaliśmy kolejno Rosjan, Czechów,
Włochów oraz w finale Łotyszy.

które bardzo mi pomogły, żeby
dojść do takiego poziomu. Na
wstępie oczywiście rodzina,
w tym miejscu dziękuję małżonce, która musi znosić moją
absencję. Ponadto trenerzy:
Zbigniew Dziemiańczuk, mój
pierwszy szkoleniowiec, Michał Kiszczyński – trener klasy
międzynarodowej z Wrocławia
i drugi trener podobnej klasy z Kołobrzegu – Krzysztof
Matlakiewicz. Praca tych trzech
trenerów dała takie efekty.

– Dlaczego wybrał pan tenis?
– Moje dzieci zaczęły grać w tenisa i mnie do tego sportu
wciągnęły. Ponadto chęć utrzymania dobrej formy zdrowotnej.
Duży, systematyczny wysiłek
fizyczny podnosi poziom dobrego cholesterolu. Zmniejsza
się jednocześnie poziom złego
cholesterolu. Obniża się także
– Panie doktorze, jak pan na to ciśnienie i redukuje masa ciała.
wszystko jeszcze znajduje czas?
– Po zakończeniu pracy ok. – Pasjonuje się pan zawodowymi
15:00–16:00 wracam do domu, turniejami tenisowymi? Ma pan
jem szybki obiad i zaczynam swoich idoli?
trening na korcie – albo z trene- – Śledzę wyniki najważniejszych
rem, albo ze sparingpartnerem. turniejów zawodowych, o ile
Muszę wspomnieć o osobach, pozwala mi na to czas – głównie

Fot. Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy

Znany i szanowany lekarz dr Dariusz Gajecki, prezes Strzegomskiego Centrum MedycznoDiagnostycznego Sp. z o.o., w drugiej połowie czerwca wywalczył złoty medal w 32. Letnich
Mistrzostwach Polski Lekarzy, które odbyły się w Żywcu. Medycy rywalizowali na obiekcie mającym ogromną tradycję, bowiem grano na nim już ponad 100 lat temu. Oczywiście korty diametralnie się zmieniły, a w skład nowoczesnego kompleksu wchodzi aktualnie 9 boisk do tenisa, w tym dwa pod balonem.

Medaliści MP lekarzy w Żywcu w kategorii +55. Dariusz Gajecki drugi od lewej.
naszych zawodników. Trzeba
powiedzieć, że mamy niesamowite szczęście, że żyjemy
w takich czasach, że mamy
dwoje wybitnych tenisistów: Igę
Świątek i Huberta Hurkacza,
bo to się do tej pory nie zdarzyło.
Mam nadzieję, że zarówno Iga,
jak i Hubert zagoszczą w czołówce tenisistów na długi czas.
Są bardzo młodzi i sądzę, że
przez najbliższą dekadę będziemy się cieszyć z ich sukcesów.
Uważam również, że dzięki
ich świetnym wynikom kolejne
pokolenia polskich tenisistów
będą pojawiać się na kortach
i rywalizować jak równy z równym z najlepszymi na świecie.

Działki pod budowę garażu – ul. Parkowa
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Strzegom. 1. Działka niezabudowana nr 1804/4, Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy
Parkowej, gmina Strzegom
o powierzchni wg rejestru
ewidencji gruntów 0,0025 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 12.900,00 zł Wadium
- 1.290,00 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
01.09.2022 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr
29. 2. Działka niezabudowana nr 1804/5, Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy
Parkowej, gmina Strzegom
o powierzchni wg rejestru
ewidencji gruntów 0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 11.500,00 zł Wadium
- 1.150,00 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
01.09.2022 r. o godz. 10:30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr

29. 3. Działka niezabudowana nr 1804/6, Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy
Parkowej, gmina Strzegom
o powierzchni wg rejestru
ewidencji gruntów 0,0022 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 11.500,00 zł Wadium
- 1.160,00 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
01.09.2022 r. o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla powyższych nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta SW1S/00019511/7.
Nieruchomości są wolne od
obciążeń i praw osób trzecich. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego obszarów
położonych w obrębie 3 miasta Strzegom zatwierdzonego uchwałą Nr 35/17 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
26.04.2017 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem 3 KS tereny obsługi komunikacyjnej w tym parkingi i garaże. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w kasie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu lub
na rachunek bankowy gminy
Strzegom – Santander Bank

Polska S.A O/Strzegom nr rachunku bankowego: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2022 r. (za
dzień wpłaty wadium uważa
się dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom. Dowód wpłaty wadium należy
przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wpłata wadium na każdą działkę
osobno upoważnia do udziału w licytacjach tych działek.
Przy wpłacie wadium należy podać numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra 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 przed jego podpisaniem.
W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego, wpłacone
wadium ulega przepadkowi.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób
prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru
lub inny dokument urzędowy

– Staram się zachęcać młodych
mieszkańców gminy Strzegom, by zaczęli swoją przygodę
z tenisem ziemnym. Wspólnie
z bratem postawiliśmy halę na
Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu. Od sezonu jesiennego
pomyślimy o szkółce tenisowej.
Chodzi nam o to, by wciągnąć
w ten projekt dużą grupę dzieci.
Cena będzie w miarę przystępna,
żeby jak najwięcej osób mogło
skorzystać z tej hali. Wszystko
jest teraz w kwestii organizacji,
rozmawiamy już też z trenerami.
Jest szansa, że to wszystko uda się
– W jaki sposób zachęciłby pan zrealizować.
nasze dzieci i młodzież do upra- – Dziękuję za rozmowę.
wiania tenisa?
TW
– A komu z zagranicznych
gwiazd pan kibicuje?
– Moimi idolami są: Hiszpan
Rafael Nadal i Rumunka Simona Halep. W ich przypadku
oprócz umiejętności liczy się
także nienaganne zachowanie.
Oboje są bardzo sympatyczni
i skromni. Nadal jest niesamowitym graczem, zawsze walczącym
do końca. Szkoda, że nie mógł
wystąpić w półfinale ostatniego
Wimbledonu, gdzie miał się
zmierzyć z Australijczykiem
Nickiem Kyrgiosem.

Komórka gospodarcza w Strzegomiu
określający status prawny
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika
przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być
okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie trybu
przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.
2108). Dodatkowe informacje
związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi. Zastrzega
się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza
drugi przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem komórki gospodarczej, o pow. 9,60
m2, położonej w granicach działki
nr 1317, AM-14, Obr.-3 w Strzegomiu, na zapleczu budynku Rynek
26. W komórce znajdują się małowartościowe, różne rzeczy (kartony, drewno, stary sprzęt ogrodniczy) po poprzednim użytkowniku. Przyszły najemca zobowiązany będzie do opróżnienia w/w komórki we własnym zakresie i na
własny koszt. Oddanie w najem
nastąpi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 25
sierpnia 2022 roku, o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala
konferencyjna nr 29. Ustala się
stawkę wywoławczą czynszu za
najem 1 m2 komórki na kwotę
1,90 zł/m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu
doliczony zostanie obowiązujący
podatek VAT. Minimalna stawka
przebicia wynosi 0,05 zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł w kasie Urzędu
Miejskiego lub na konto: Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom
nr 97 1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku. W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem komórki, działka nr 1317, AM-14 obr.-3”.
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 przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, 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 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. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę
fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu
wzrastać będzie w przyszłości
o kwotę o jaką wzrośnie stawka
podstawowa ustalona dla garaży. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc
od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy
w przypadku wygrania przetargu
powoduje przepadek wadium. Komórka będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń na
rzecz osób trzecich. Komórka
udostępniona będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 19 sierpnia 2022 roku,
w godzinach od 10:00 do 10:15.
Szczegółowych informacji związanych z przetargiem można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod
nr 74 8560 542. 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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w ydarzenia

22 lipca 2022

Wydział Gospodarki Odpadami w Strzegomiu otrzymuje kilkanaście zgłoszeń tygodniowo o wyrzucaniu śmieci nielegalnie

Wyrzucają odpady na dziko
Od kilku tygodni w naszej gminie narasta problem związany z
powstawaniem tzw. „dzikich wysypisk”. Powstają one nie tylko
na terenach wiejskich, w przydrożnych lasach czy w rowach, ale
często także w Strzegomiu. Dzieje się tak mimo, że jest możliwość zawiezienia śmieci do PSZOK-u – legalnego i wygodnego miejsca odbioru kłopotliwych odpadów.
Pomimo obowiązku segregacji
odpadów i umieszczania ich
w odpowiednich pojemnikach,
niestety odpady te lądują obok
pojemników, na trawnikach,
ścieżkach dla pieszych, w parkach
czy też w miejscach przeznaczonych do zabawy dla dzieci.
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu w Urzędzie Miejskim

w Strzegomiu otrzymuje kilkanaście zgłoszeń tygodniowo
o takich przypadkach. Niestety
pomimo tego, że zgłaszający
znają sprawców, nie chcą podawać ich tożsamości. Wszystkie
zdarzenia zgłaszane są na policję, która podejmuje czynności
wyjaśniające. Sprawcy, których
udało się wykryć, zostali ukarani
mandatami.

Podwórko za Rossmannem w Strzegomiu

– Koszty usunięcia „dzikiego
wysypiska” pokrywamy z opłat
wnoszonych przez wszystkich
mieszkańców, a w przypadku
wykrycia sprawcy ten koszt
nakładany jest na niego. Sytuacja taka może doprowadzić
do konieczności podwyższenia
opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, czego
chcemy uniknąć – wyjaśnia
Norbert Sarnecki, naczelnik
Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu
w UM w Strzegomiu.
Przypominamy mieszkańcom
gminy, że w przypadku powstania w ich gospodarstwach

domowych zwiększonej ilości
odpadów, można je w sposób
legalny i wygodny przekazać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Strzegomiu, który
funkcjonuje przy Al. Wojska
Polskiego 75, od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7:00 do
15:00, we wtorki do 17:00.

2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
3) tworzywa sztuczne (w tym
opakowania),
4) opakowania
wielomateriałowe,
5) opakowania z drewna
i pozostałe elementy
drewniane (drewno) nie
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np.
Mieszkańc y g miny mogą
impregnatami,
za darmo przekazać do
PSZOK-u następujące rodzaje 6) odpady biodegradowalne
w tym odpady zielone,
odpadów komunalnych:
7) meble i inne odpady
1) papier i tekturę, (w tym
wielkogabarytowe,
także czasopisma, gazety
8) zużyte baterie
i opakowania),

i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
10) odpady z tekstyliów
i odzieży,
11) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących
z działalności rolniczej
oraz z pojazdów większych
niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 tony,
12) inne odpady określone
w regulaminie PSZOK
dostępnym na stronie
https://zuk.strzegom.pl/
zasady-ogolne-pszok/

Podwórko za Rossmannem w Strzegomiu

Podwórko za Rossmannem w Strzegomiu

Podwórko za Rossmannem w Strzegomiu

Podwórko w Rynku,
wjazd od ul. Kościelnej w Strzegomiu

Podwórko w Rynku,
wjazd od ul. Kościelnej w Strzegomiu

Podwórko w Rynku,
wjazd od ul. Kościelnej w Strzegomiu

Skrzyżowanie ulic:
Różanej i Granitowej w Strzegomiu

Lasek przy drodze Godzieszówek – Żelazów

Za salonikiem prasowym, przy budynku na ul. Dąbrowskiego

red
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Jednostka utrzymywała dobre kontakty z władzami i mieszkańcami naszego miasta

50-lecie strzegomskiego pułku
Rok 2022 jest obfity w okrągłe rocznice związane z miastem, jego patronami i bazyliką. W tym roku przypada również 50. rocznica sformowania
14. Pułku Radioliniowo-Kablowego w Strzegomiu. Z tej
okazji zostanie zorganizowane jubileuszowe spotkanie
3 września, na które już teraz
zapraszamy byłych żołnierzy.

Historia pułku rozpoczęła się
w latach 70-tych ubiegłego
wieku, a dokładniej w 1972
roku. Miejscem stacjonowania
wyznaczono dotychczasowe koszary zajmowane przez Szkołę
Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności nr 11.
Bazę formowania pułku stanowiły: wspomniana wcześniej
szkoła, 112. Batalion Łączności

Dalekosiężnej (stacjonujący
tu w latach 1969–1972) oraz
3. Batalion Radioliniowy, który
przybył z Wrocławia z 10. Pułku Łączności. W pierwszych
latach funkcjonowania w skład
pułku wchodziły: dowództwo
i sztab, szkoła podoficerska,
batalion radioliniowy, kompania remontowa, kompania
zaopatrzenia. W 1973 r. została
powołana w pułku zasadnicza
szkoła zawodowa dla żołnierzy
długoterminowej zasadniczej
służby wojskowej, a od lipca
1980 r. w strukturach jednostki

zaczęła funkcjonować Szkoła
Podchorążych Rezerwy, która
proces szkolenia podchorążych
rezerwy realizowała do czasu jej
rozwiązania w 1991 r.
Jednostka utrzymywała dobre
kontakty z władzami i mieszkańcami Strzegomia, co skutkowało nadaniem pułkowi przez
ministra obrony narodowej
zaszczytnego miana „Strzegomski”. Najważniejszym wydarzeniem dla pułku było wręczenie
sztandaru ufundowanego przez
społeczeństwo miasta i nadanego przez prezydenta RP.

Władze miasta zapraszają byłych żołnierzy 14. Pułku Radioliniowo-Kablowego na spotkanie z okazji 50. rocznicy jego powstania.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 3 września na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. W razie niepogody impreza zostanie przeniesiona do Strzegomskiego Centrum Kultury.

Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 25 lutego 1995 r. na
strzegomskim Rynku, a dzień
25 lutego został ustanowiony
dorocznym świętem pułku.
Pomimo dużego zaangażowania kadry i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz
uzyskiwania przez nich wielu
wyróżnień, historia okazała się
dla 14. Strzegomskiego Pułku
Radioliniowo-Kablowego nieubłagana. Zmiany geopolityczne, olbrzymie przyśpieszenie
postępu technicznego poprzez
wprowadzenie systemów cyfrowych, łączności satelitarnej,
powszechnej komputeryzacji,
spowodowały wyparcie ciężkiego sprzętu w postaci dużych
radiostacji, radiolinii, wozów
kablowych z setkami kilometrów kabla i wielkich central

telefonicznych z setkami telefonów. W wyniku restrukturyzacji
w Siłach Zbrojnych RP zapadła
decyzja o rozformowaniu pułku
z końcem 2001 r.
14. Pułkiem Radioliniowo
-Kablowym, w okresie jego
trzydziestoletniej historii,
dowodzili:
płk Józef Osóbka
(27.04.1972 r.–28.02.1976 r.)
płk Józef Duda
(28.02.1976 r.–14.01.1983 r.)
płk Jerzy Ceglarek
(14.01.1983 r.–19.06.1986 r.)
płk Zbigniew Kręcioch
(19.06.1986 r.–30.06.1996 r.)
płk Adam Duś
(30.06.1996 r.–2001 r.)

Misja skarb w Strzegomiu

Strzegomska Grupa Poszukiwawcza, Towarzystwo Miłośników
Ziemi Strzegomskiej oraz Strzegomskie Centrum Kultury zapraszają na spotkanie z bohaterami
programu „Misja skarb”. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
Event odbędzie się 30 lipca w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum
Kultury – początek o godz. 16:00

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
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oświata

22 lipca 2022

Część pieniędzy została pozyskana z budżetu gminy Strzegom w ramach konkursu ofert na realizację zadań dot. przeciwdziałania uzależnieniom

Obóz w Zakopanem
Grupa 43 dzieci i młodzieży z Kostrzy i okolic wraz z opiekunami 27 czerwca wyjechała na sześciodniowy obóz profilaktyczno-sportowy do Zakopanego. Organizatorem wyjazdu był
Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza”, który działa
przy PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy.
A jak przebiegał obóz? –
W drodze do Zakopanego
zawitaliśmy do Parku Rozrywki
„Energylandia” w Zatorze,
gdzie mogliśmy oddać się zabawowemu szaleństwu i poczuć
moc adrenaliny na ekstremalnych zjeżdżalniach. Drugiego
dnia byliśmy w Sanktuarium
Matki Boskiej Fatimskiej, gdzie
wysłuchaliśmy historii budowy

tej świątyni. Przeszliśmy się
również Krupówkami. Po południu zwiedziliśmy Zamek
w Niedzicy i zaporę na Zalewie
Czorsztyńskim, a wieczorem
bawiliśmy się na dyskotece.
Trzeci dzień upłynął pod hasłem „Morskie Oko”, nad które
zaprowadził nas przewodnik. Wędrówka dostarczyła
nie tylko pięknych widoków,

ale i niesamowitych wrażeń.
Czwarty dzień spędziliśmy
na kąpielisku termalnym na
Polanie Szymoszkowej. Pogoda
dopisała i żadna chmurka nie
przesłaniała nam pięknego widoku na Giewont. Po południu
udaliśmy się na zjeżdżalnię
pontonową. Tego dnia odbył
się również chrzest kolonisty,
podczas którego wszyscy spisali się znakomicie. Piątego
dnia wjechaliśmy koleją linową
na Gubałówkę, skąd podziwialiśmy piękne widoki Tatr.
Każdy mógł się tu zaopatrzyć
w pamiątki. Wieczorem odbyło

się ognisko pożegnalne – informują przedstawiciele UKS
„Aktywna Kostrza”. – Kolonijny czas poświęcaliśmy również
na codzienne zajęcia sportowe i profilaktyczne. Niestety,
wszystko co dobre, szybko się
kończy. Nadszedł czas powrotu.
W drodze do domu wstąpiliśmy jeszcze do Krakowa na
Wawel oraz do smoka wawelskiego. Do domów wróciliśmy
zmęczeni, ale też zadowoleni
i pełni wrażeń, które z pewnością pozostaną w naszej pamięci
na długo – dodają.
red

Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza” dziękuje gminie Strzegom za wsparcie finansowe wyjazdu.
Młodzież była poruszona losami Polaków na Wschodzie znanymi im tylko z podręczników

Nasi uczniowie na Litwie

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Laureaci Dolnośląskiego Konkursu Poetyckiego „W podziękowaniu za beatyfikację Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego” –
Wiktoria Świerad, Oliwia Skóra i Tomasz Strzelczyk z PSP Stanowice wraz z nauczycielem Joanną Dolińską oraz Krzysztof
Ośka z PSP Goczałków wraz z nauczycielem Małgorzatą Kowalik, uczestniczyli w wyjeździe na Litwę – „Szlakiem Ostrej Bramy”. Wyjazd od 5 do 10 lipca zorganizowało Stowarzyszenie Odra – Niemen z Wrocławia.
W czasie sześciodniowego wyjazdu laureaci wraz opiekunami
w Rudnikach na wileńszczyźnie spotkali się z Krystyną
Sławińską, Polką mieszkającą
na Litwie, promującą miejsca
patriotyczne i samą Puszczę
Rudnicką. Dwukrotnie spotkali się z harcerzami polskimi
z Obwodu Solecznikowskiego
i uczestniczyli w obchodach
Operacji Ostra Brama. Spotkali
się kombatantami AK obszaru
wileńskiego, zwiedzili Dom
Polski w Wilnie, Ostrą Bramę,
samo Wilno pod kątem jego
polskich śladów kulturowych,

m.in. domy, gdzie mieszkali
Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Spotkali się z uczniami
szkół z Rejonu Solecznikowskiego, odwiedzili najstarszą,
102-letnią Polkę mieszkającą na
Litwie – Reginą Wiercińską,
która opowiedziała im piękną,
ale jakże tragiczną historię
swojej rodziny. Odwiedzili
także Samorząd Miasta Wilna,
po którym przewodnikiem
była poseł Renata Cytacka,
a w sali obrad urzędu wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu
z dyrektorami polskich szkół. także Wzgórze Trzech Krzyży.
Pięknym miejscem okazało się Przedstawiciele naszej grupy
udzielili wywiadu TVP Wilno,
odwiedzili dwie szkoły polskie
i złożyli kwiaty oraz zapalili
znicze na Cmentarzu na Rossie
w Wilnie. Uczestniczyli w Biegu Tropem Wyklętych Maks
i Aldona 5 Wileńskiej Brygady
AK w Puszczy Rudnickiej,
zobaczyli Niemen oraz grykę,
którą Adam Mickiewicz opisał
w Inwokacji „Pana Tadeusza”,
próbowali tradycyjnych potraw
litewskich. Mieli okazję poznać

W dwóch strzegomskich szko- się Językowa Szkoła Letnia
łach podstawowych: PSP nr 2 dla obywateli Ukrainy. Zajęcia
i PSP nr 4 11 lipca rozpoczęła potrwają do 24 sierpnia.

Krzysztofa Olechnowicza,
syna ostatniego kombatanta
AK w Wilnie płk. Antoniego
Olechnowicza ps. Pohorecki.
Stowarzyszenie Odra–Niemen, z prezes Iloną Gosiewską
na czele, które było organizatorem i fundatorem wyjazdu,
zorganizowało wspaniałą, żywą
lekcję historii. Młodzież była
poruszona losami Polaków na
Wschodzie, historią Polski,
którą do tej pory znali tylko
z podręczników szkolnych.
red

Wyjazd ten z pewnością na zawsze zapadnie w pamięć wszystkim uczestnikom i rozpali ich serca do włączania się w akcje charytatywne organizowane przez Stowarzyszenie Odra – Niemen.

Głównym celem kursu – oprócz poprawy języka polskiego wśród zainteresowanych dzieci, młodzieży i osób
dorosłych przybyłych do Polski jako uchodźcy z Ukrainy
– jest większa integracja i lepszy kontakt z polskimi rówieśnikami po powrocie do szkół po wakacjach.
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Kanalizacja Skarżyc i Grochotowa

Trwają prace budowlane będące
kolejnym i ostatnim etapem
kanalizowania wsi Skarżyce
oraz Grochotów. Polegają one
na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o średnicach 220 mm oraz 160 mm
wraz z systemem przepompowni ścieków w ilości 2 szt.
2 czerwca zakończono I etap
realizacji inwestycji, który zakładał budowę sieci kanalizacji
sanitarnej tłocznej o średnicy
110 mm oraz 90 mm w miejscowości Skarżyce oraz Grochotów na łączną wartość 3
680 775,00 zł. Zakończenie
realizacji zadania planowane
jest w połowie stycznia 2024 r.

Inwestorem bezpośrednim
zadania jest gmina Strzegom,
która jest beneficjentem dofinansowania, natomiast rolę
inwestora zastępczego pełni przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Strzegomiu, które ma za
zadanie koordynowanie prac
budowlanych.
– W związku z trwającymi pracami i utrudnieniami
w ruchu drogowym prosimy
mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość – podkreśla
Dorota Borkowska, prezes
strzegomskiej spółki WiK.

Wiele emocji i żywiołowy doping wzbudziło przeciąganie liny czy jazda na nartach na trawie

Turniej wsi za nami
Na boisku sportowym w Olszanach w sobotę 2 lipca odbył się Turniej Wsi Olszany –
Grochotów. Imprezę zorganizowali sołtysi i Rady Sołeckie
obydwu wsi oraz Strzegomskie
Centrum Kultury.

Burza i ulewne deszcze, które
przeszły nad gminą Strzegom
dzień wcześniej, nie nastrajały
optymistycznie w kontekście
pogody w trakcie turnieju. Słoneczny sobotni poranek rozwiał
jednak wszelkie wątpliwości
organizatorów. Pogoda była wymarzona na relaks na świeżym
red powietrzu.
Istotą turniejów wsi jest
wspólna zabawa połączona
z rywalizacją pomiędzy wsiami.
Przypominamy, że całość zadania to kwota 7.361.550,00
Konkursy na najlepsze ciasto
zł, w tym 6.993.472,50 zł to dotacja ze środków Rządowei wiejską nalewkę rozstrzygała
go Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
komisja niezależnych ekspertów. Najlepsze okazały się:
w wysokości 95% dofinansowania. Wkład własny inwestora
sernik z truskawkami i nalewka
wynosi 5% inwestycji.
z czarnego bzu z Olszan oraz
ciemny przekładaniec i „nalewka dla prawdziwych mężczyzn”
z Grochotowa. Wiele emocji
i żywiołowy doping wzbudziło

przeciąganie liny, jazda na nartach na trawie i wyrabianie ciasta na… niedzielny makaron dla
mężczyzn. Dzięki pomysłowości
Elżbiety Pienio ze Strzegomskiego Centrum Kultury dzieci
chętnie brały udział w ciekawych zabawach i konkursach
z nagrodami. Dmuchane zjeżdżalnie, strażacki prysznic, czy
zabawa w pianie były dla dzieci
dużą atrakcją. Swoje stanowisko zaprezentowała również

firma Eneris. Forma prezentacji,
konkursy z nagrodami i gadżety
wzbogaciły wiedzę o zasadach
segregacji śmieci wśród dzieci
i dorosłych.
Nie mogło zabraknąć oczywiście zespołu folklorystycznego
„Olszaniacy”, który zaśpiewał
i zagrał tak, że nogi same niosły
do tańca. Głodni i spragnieni
mieli w czym wybierać, ponieważ oferta gastronomiczna była
bardzo bogata.

– Turniej wsi to impreza prestiżowa i dlatego do pomocy
włączyli się przedstawiciele
wiejskich organizacji: OSP, LKS
Huragan, KGW oraz pomocni
mieszkańcy wsi, niezrzeszeni
w żadnej organizacji. A było
warto, bo wspólne tańce trwały
do późnych godzin nocnych –
zaznacza Stanisława Górska,
sołtys Olszan i radna gminna.
red

Prace przy budowie sieci kanalizacji tłocznej
w miejscowości Skarżyce

ME Kuców 2022 w Morawie
W pierwszym tygodniu sierpnia (3–7.08) na hipodromie w Morawie rozpocznie się rywalizacja o medale jeździeckich mistrzostw Europy w kategorii kuców.
Mistrzostwa Europy Kuców
w Strzegomiu odbędą się po raz
trzeci. – Rozegranie zawodów
rangi mistrzowskiej jednocześnie w trzech dyscyplinach
sportowych to spore wyzwanie
organizacyjne, ale dla fanów
jeździectwa śledzenie zmagań dresażystów, wkkwistów
i skoczków w jednym miejscu
i czasie, to będzie wyjątkowe
wydarzenie – mówi Marcin
Konarski, przewodniczący
komitetu organizacyjnego.
Na morawskich arenach
zmierzą się zawodnicy w wieku
od 12 do 16 lat na kucach, czyli
koniach o wzroście do 149 cm.

W zawodach wystartuje około
150 młodych jeźdźców i amazonek. Ostateczną listę zawodników poznamy 29 lipca.
Zawody startują 3 sierpnia
i będą rozgrywane przez pięć
dni. Poprzedzi je uroczysta ceremonia otwarcia, podczas której zaprezentują się wszystkie
teamy narodowe. Na początek
wystąpią zawodnicy w dyscyplinie ujeżdżenia, a pierwszych medalistów poznamy już
w czwartek 4 sierpnia.
Wstęp na zawody jest
bezpłatny.
red

Fot. Mariusz Chmieliński

W zawodach zmierzą się zawodnicy w wieku od 12 do 16 lat na kucach. Pierwszych medalistów poznamy już w czwartek, 4 sierpnia
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Ankieta dotycząca Strzegomskiej Komunikacji Publicznej

22 lipca 2022

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

Drodzy mieszkańcy!

Przedstawiamy państwu ankietę dot. Strzegomskiej Komunikacji Publicznej. Prosimy o jej wypełnienie i złożenie na parterze Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w specjalnie do tego przygotowanym
miejscu. Termin złożenia ankiet – do końca września br. Państwa odpowiedzi posłużą do opracowania raportu i poprawy funkcjonowania Strzegomskiej Komunikacji Publicznej.

"

"

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

"

"

12. Czy korzysta Pan/Pani z usług Strzegomskiej
Komunikacji Publicznej w soboty?
□ tak
□ nie
13. Czy aktualne rozwiązania komunikacyjne w zakresie regularnych publicznych przewozów osób są:
□ zadowalające
□ pożądane są zmiany
□ nie należy nic zmieniać
14. Jeżeli pożądane są zmiany, to należałoby zmienić:
□ zwiększyć ilość kursów
□ zmienić trasy przejazdu
□ inne……………………………………………………….
…………………………………….......................……..
15. Czy wg Pana/Pani przebieg istniejących linii
komunikacyjnych jest właściwy?
□ tak
□ nie
Jeżeli NIE, jakie zmiany są potrzebne …......................
.....................………………………….............................
.......…………………………………………………………
16. Wg Pana/Pani częstotliwość kursowania autobusów
jest odpowiednia:
□ tak
□ nie
Jeżeli NIE, jakie zmiany są potrzebne .........................
.......……………………………………………...........…...
.……………………………………………………………..
17. Czy wg Pana/Pani lokalizacja przystanków komunikacyjnych jest właściwa?
□ tak
□ nie
Jeżeli NIE, to gdzie należałby dodać nowe przystanki:
………………………………….…………………………..
..............................................……………………………
……………………………………………………………..
18. Czy wg Pana/Pani godziny odjazdów autobusów
są właściwe?
□ tak
□ nie
Jeżeli NIE, jakie zmiany są potrzebne ………………....
………………………………………………………………
………………………………........................…...............
19. Czy uważa Pan/Pani, że rozkłady jazdy, które
znajdują się na przystankach są wystarczające
przejrzyste i łatwe w odczytaniu?
□ nie
□ tak
□ nie wiem
20. 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
21. Czy chętniej korzystałby/korzystałaby Pan/Pani
z komunikacji miejskiej, jeśli udałoby się wyeliminować powyższe wady?
□ tak
□ nie
□ nie wiem

"

9. 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

"

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. Czy korzysta Pan/Pani z usług Strzegomskiej Komunikacji Publicznej:
□ tak
□ nie
7. 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)
8. Którymi liniami Strzegomskiej Komunikacji
Publicznej podróżuje Pan/Pani najczęściej:
□0
□1
□2
□3
□4
□5
□6
□ 10
□ 12
□ 13
□ 14
□ 16

"

"

Ankieta dotycząca Strzegomskiej Komunikacji Publicznej

11

Ogłoszenia
Ul. Armii Krajowej – usługi o różnym przeznaczeniu
Burmistrz Strzegomia ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Strzegom. 1. Działka niezabudowana nr 776/5, Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy
Armii Krajowej, gmina Strzegom o powierzchni 0,0726 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 82.000,00 zł Wadium
- 8.200,00 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
01.09.2022 r. o godz. 12:30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr
29. 2. Działka niezabudowana nr 776/6, Obr. 3, położona

w Strzegomiu przy ulicy Ar- Zgodnie z miejscowym plamii Krajowej, gmina Strze- nem zagospodarowania przegom o powierzchni 0,0726 ha strzennego obszarów położoCena wywoławcza nierucho- nych w obrębie 3 miasta Strzemości 79.000,00 zł Wadium gom uchwalonego uchwałą Nr
- 7.900,00 zł Postąpienie nie 10/13 Rady Miejskiej w Strzemoże wynosić mniej niż 1% gomiu z dnia 30.01.2013 r. poceny wywoławczej, z zaokrą- wyższe nieruchomości oznagleniem w górę do pełnych czone są symbolem D.10.UI
dziesiątek złotych ceny wy- usługi o różnym przeznaczewoławczej. Do wylicytowa- niu. Nabywca ponosi kosznej ceny doliczony zostanie ty związane z przeniesieniem
obowiązujący podatek VAT. prawa własności. Warunkiem
Przetarg odbędzie się w dniu przystąpienia do przetargu
01.09.2022 r. o godz. 13:00 jest wpłata wadium, w kasie
w siedzibie Urzędu Miejskie- Urzędu Miejskiego w Strzego w Strzegomiu – sala nr 29. gomiu lub na rachunek bankoPierwszy przetarg na zbycie wy gminy Strzegom – Santanpowyższych działek w dniu der Bank Polska S.A O/Strze30 czerwca 2022 r. zakończył gom nr rachunku bankowego:
się wynikiem negatywnym. Dla 97 1090 2343 0000 0005 9800
powyższych nieruchomości 0232 w nieprzekraczalnym terurządzona jest księga wieczy- minie do dnia 25.08.2022 r. (za
sta SW1S/00019546/1. Nie- dzień wpłaty wadium uważa
ruchomości są wolne od ob- się dzień wpływu środków na
ciążeń i praw osób trzecich. konto gminy Strzegom. Dowód

Działka pod zabudowę mieszkaniową w Żelazowie
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Nieruchomość niezabudowana działka nr 42/10,
AM–1, Obr. Żelazów, położona w Żelazowie o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,1025 ha, dla nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta SW1S/00020741/8.
Cena wywoławcza nieruchomości 40.000,00 zł Wadium 4.000,00 zł Postąpienie – nie
mniej niż 1% ceny wywoławczej Do wylicytowanej ceny
doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2022.
r. o godz. 12:00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla
części północno-zachodniej
gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, uchwalonego Uchwałą Nr 104/04
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest w części symbolem 8
MU 2 zabudowa mieszkaniowa z usługami w części granica strefy zewnętrznej pośredniej ochrony ujęć wody.
Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia

gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłata wadium
w kasie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu lub na konto
gminy Strzegom – Santander
Bank Polska O/Strzegom nr
rachunku: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25.08.2022 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 ur zędow y 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). Dodat kowe infor mac je z w i ą z a n e z p r zet a r g i e m m o żna uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Pr ze strzennego 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 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.

wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu. Wpłata wadium na każdą działkę osobno
upoważnia do udziału w licytacjach tych działek. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który wygra
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 przed jego podpisaniem. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego,

wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku
osób prawnych wymagany jest
aktualny wypis z właściwego
dla siedziby oferenta rejestru
lub inny dokument urzędowy
określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji,
a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę
fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może
być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II
p. lub telefonicznie pod nr 74
8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest
na stronie internetowej Miasta
i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

Działka pod zabudowę mieszkaniową w Rogoźnicy
Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Strzegom. Działka niezabudowana nr 361/11, Obr. Rogoźnica,
położona w Rogoźnicy, gmina
Strzegom o powierzchni 0,1697
ha Cena wywoławcza nieruchomości 78.000,00 zł Wadium
- 7.800,00 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 01.09.2022 r.
o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu –
sala nr 29 Dla nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020689/5. Pierwszy przetarg na zbycie powyższej działki w dniu 30 czerwca 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i praw osób trzecich. 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. nieruchomość działka nr 361/11,
obr. Rogoźnica oznaczona jest
symbolem 6 MN 13 zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
Strefa K ochrony krajobrazu

kulturowego. Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest
wpłata wadium, w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
lub na rachunek bankowy gminy Strzegom – Santander Bank
Polska S.A O/Strzegom nr rachunku bankowego: 97 1090
2343 0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25.08.2022 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 wygra 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 przed jego podpisaniem.
W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument
potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający
status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.
Powyższe dokumenty winny
być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa
notarialna może być zawarta
wyłącznie z podmiotem, który
przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 roku w sprawie
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38, pok.
nr 34, II p. lub telefonicznie pod
nr 74 8560-543, 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.

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 pr zepadek wadium.
Szc zegó ł owe infor mac je
związanych z przetargiem
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho mościami 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.

Działka rolna w Granicy
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działkę rolną nr 1312,
Obr. Granica o powierzchni 0,4496 ha (R IIIb), położonej w miejscowości Granica. Oddanie w dzierżawę
nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie
się dnia 25 sierpnia 2022
r. o godz. 9:30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu za dzier żawę gruntu
wynosi - wartość 3,3720 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 200,00

zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto gminy Strzegom - Santander Bank Polska S. A . o/Str zegom: 97
1090 2343 0000 0005 9800
0232. w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22 sierpnia 202 2 roku. Z a dzie ń
wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na
konto gminy Strzegom. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wp ł ac one pr zez

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 przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku
osób prawnych wymagany
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Kulinarna bitwa regionów

22 lipca 2022

Polska smakuje. I to jak…
W pięknej scenerii parku miejskiego w Strzegomiu w sobotę 9 lipca odbyła się „Bitwa Regionów Kół
Gospodyń Wiejskich”. Impreza została zorganizowana w ramach Pikniku z Produktem Polskim.
W rywalizacji wzięło udział aż 16 KGW z powiatu świdnickiego, w tym 9 z naszej gminy. Komisja konkursowa,
wybierając najlepsze potrawy, miała niezwykle twardy
orzech do zgryzienia. O końcowej klasyfikacji decydowały dziesiętne części punktu. Ostatecznie zwyciężyło
KGW „Melafirki” z Rybnicy Leśnej, drugą lokatę zajęło KGW z Miłochowa, a trzecią – KGW „Wieśniczanie”
z Wieśnicy. Najlepsi będą nas reprezentować na etapie
wojewódzkim. Dla uczestników pikniku przygotowano

wiele atrakcji. Na scenie zaprezentowały się ponadto zespoły folklorystyczne. Władze naszego miasta dziękują
kołom gospodyń za przygotowanie smacznych potraw
oraz dyrekcji i pracownikom Strzegomskiego Centrum
Kultury za sprawne i profesjonalne przygotowanie imprezy. Wyrazy uznania należą się również Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy we
Wrocławiu, współorganizatorowi tego niezwykle ciekawego wydarzenia.
TW

