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w numerze:

Skomunikowanie tego rejonu zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy

Strategiczne inwestycje drogowe
W środę 17 sierpnia podpisano umowy na bardzo ważne zadanie dot. „Skomunikowania z drogą
krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica”. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w
wys. ok. 6,24 mln zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. ok. 935 tys. zł, czyli niemal w 100 proc. ze środków zewnętrznych.

Remont
ul. Rzeźniczej

O czym obradowali radni?

Zadanie podzielone jest na dwie
części. Pierwsza z nich związana jest ze skomunikowaniem
Granicy z drogą krajową nr 5.
Warto podkreślić, że strzegomskiemu samorządowi udało się
na ten cel pozyskać dodatkowe
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wys. ok. 935 tys. zł. Wykonawcą, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została firma Berger
Bau z siedzibą we Wrocławiu.
Prace będą polegać na remoncie
drogi gminnej w Granicy wraz
z budową odcinka chodnika.
Wskutek remontu powstanie
nawierzchnia bitumiczna o szer.
5 m z poboczem. W ramach inwestycji wybudowany zostanie
brakujący odcinek chodnika

wraz z remontem zjazdów,
przepustów pod zjazdami oraz
oczyszczeniem i reprofilacją
rowu. Wraz z istniejącym już
chodnikiem umożliwi to bezpieczną komunikację pieszą
przez całą wieś.
Druga część dotyczy skomunikowania terenów aktywności
gospodarczej w Strzegomiu
z drogą krajową nr 5. Budowa
drogi dojazdowej do terenów
inwestycyjnych w Podstrefie
Strzegom obejmuje budowę
ciągu komunikacyjnego złożonego z odcinka ul. Piekarniczej
od strony DK 5 oraz drogi do
terenów inwestycyjnych położonych w Strzegomiu w rejonie
tej ulicy. W zakres prac wejdą:
budowa drogi z asfaltu, oświetlenie, kanalizacja deszczowa,

sanitarna, chodnika z kostki
betonowej oraz kanał technologiczny. Wykonawcą, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego, została firma
Drog-Ziem ze Stanowic.
Z obu inwestycji drogowych
bardzo zadowolone są władze
naszego miasta. – Otrzymanie
tak dużego wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu
Polski Ład sprawi, że ten rejon
naszej gminy w końcu będzie bardzo dobrze połączony
z drogą krajową nr 5. Sprawne
skomunikowanie strzegomskich terenów inwestycyjnych
z siecią dróg publicznych wyższej kategorii zwiększy tym samym atrakcyjność inwestycyjną
gminy – podkreślają władze
red
samorządowe.
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Strzegomskiemu samorządowi udało się zdobyć ponad 13 mln zł.
Skąd pochodzą te pieniądze i na co zostaną wydane? M.in. o tym
rozmawiano na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Podjęto też wiele istotnych uchwał dla miasta i wsi.

W październiku zakończy
się remont jednej z najgorszych dróg w Strzegomiu
– ul. Rzeźniczej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„DROG-ZIEM” ze Stanowic. Co udało się zrobić do
tej pory?
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kiedy dodatek
węglowy?
Od 22 sierpnia rusza wydawanie i przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy.
Dokumenty można składać
w godzinach 9:00–17:00
w Centrum Aktywności Społecznej KARMEL w Strzegomiu na ul. Kościuszki 2
w Strzegomiu (parter budynku). Komu przysługuje jednorazowe wsparcie finansowe?
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Perłowy jubileusz 

str. 6–7

Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu skończył
właśnie 30 lat! Za nami wspaniała kilkudniowa impreza, która
dostarczyła mnóstwo wzruszeń, ekscytacji, emocji i wrażeń
artystycznych. Nasza gmina znajdowała się niezaprzeczalnie
w samym centrum kulturalnych wydarzeń na Dolnym Śląsku.
Co zapamiętamy z tegorocznej edycji?

Ankieta dla
mieszkańców

Dożynki Gminne

str. 12

Msza św. w Bazylice Mniejszej, ceremoniał przekazania chleba,
prezentacje wieńców, chlebów i stoisk z przepysznymi potrawami, występy zespołów folklorystycznych i koncert Shazzy – tak
w dużym skrócie wyglądały tegoroczne „Dożynki Gminne”
w Strzegomiu, które odbyły się w poniedziałek 15 sierpnia.

w SKRÓCIE:

Spotkanie z żołnierzami
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.

w SKRÓCIE:

Kolejny raz przedstawiamy państwu ankietę dot.
Strzegomskiej Komunikacji Publicznej. Prosimy
o jej wypełnienie i złożenie
w Wydziale Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Termin
złożenia ankiet – do końca
września br.

str. 10

w SKRÓCIE:

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września (4.09) na terenie Zbiórka
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbędą się uroczystości
upamiętniające ofiary II wojny światowej. W programie m.in.: dla Podhajec
polowa msza św., okolicznościowe wystąpienia oraz złożenie Na początku września zostanie zorgawieńców i wiązanek pod Mauzoleum. Serdecznie zapraszamy.
nizowany transport z darami do Podhajec na Ukrainie. Zbiórka odbywa się
w Bibliotece Publicznej w Strzegomiu
i potrwa do końca wakacji. Potrzebne są:
mydełka, mokre chusteczki nawilżane,
płyny i żele do mycia ciała, proszki do
prania, szampony do włosów, pasty do
zębów, pieluchomajtki dla osób dorosłych, karimaty, namioty 2-osobowe,
pałatki przeciwdeszczowe i nowe bokserki, skarpety, koszulki męskie.
Uroczystości w Gross-Rosen
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

19 sierpnia 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 dziewiąty.
1 września
140 lat temu, we wrześniu
1882 roku, w budynku przy ulicy Jaworskiej 9 [ul. T. Kościuszki]
zostało założone czasopismo
„Striegauer Anzeiger” [Kurier
Strzegomski]. Założycielami byli
22-letni wówczas drukarz Gustav
Kerber i 32-letni zecer Gomolka, którzy wcześniej pracowali
w drukarni „Jauerschen Stadtbattes” [ Jaworski dziennik miejski].
W końcu września ukazał się
pierwszy numer próbny, a w dniu
1 października 1882 roku pierwszy numer oficjalny gazety.

Wilhelm, Karl i Albrecht. Przy
Bramie Wittiga przygotowano
bramę honorową z napisem:
„Władco, niech uśmiecha się do
ciebie na kwietnych drogach miłość i radość ludu!”. Najjaśniejsi
państwo zostali przywitani
przed domem skarbnika miejskiego Sandera przez landrata
królewskiego, kolegium magistratu i duchowieństwo.

Gomolka odszedł w roku 1885,
a Kerber przejął firmę jako jedyny
właściciel.
130 lat temu, 1 września 1892
roku, miasto utworzyło zakład
oczyszczania miasta oraz zakupiło odpowiednie maszyny
6 września
i urządzenia.
149 lat temu, 6 września 1873
4 września
roku, pan Felix otworzył swoją
194 lata temu, 4 września łaźnię. Kąpiel w wannie porce1828 roku rano o godzinie lanowej kosztowała 6 srebrnych
10:00, do Strzegomia przyjecha- groszy, w abonamencie 5,5
li znamienici goście: król Fryde- srebrnego grosza, natomiast kąryk Wilhelm III, Kronprinz piel w wannie z blachy cynkowej
Fryderyk Wilhelm oraz książęta kosztowała 5 srebrnych groszy,

a w abonamencie 4,5 srebrnego
grosza.
125 lata temu, 6 września
1897 roku, strzegomska fabryka
porcelany została przeniesiona
do Stanowic.

12 września
137 lat temu, 12 września
1885 roku, sejmik powiatowy
przyjął plan budowy linii kolejowej Strzegom-Bolków. Właściciele kamieniołomów, fabryk
oraz kupcy zaoferowali na ten
cel kwotę 26 700 marek, miasto
i sejmik przeznaczyli na ten
cel po 39 000 marek. W sumie
zebrano 104 700 marek. Grunty,
na których miała przebiegać linia kolejowa zostały odstąpione
za darmo.

Lubisz pomagać innym? To zajęcie będzie idealne dla ciebie. Zgłoś się i zmień życie innych na lepsze

Szlachetna Paczka i Akademia
Przyszłości działają cały rok. By
pomagać, organizatorzy obydwu programów chcą zrekrutować osoby, które mają potrzebę
zmiany – w życiu zarówno swoim, jak i innych.
Włączyć mogą się wszystkie
osoby, które: chcą pomagać, chcą
być potrzebne, chcą zrobić coś, co
ma znaczenie, chcą czuć radość
z pomagania, chcą mieć wpływ
na zmianę życia innych ludzi
w swojej okolicy.
Wolontariusz Szlachetnej
Paczki wpływa na realną zmianę
w życiu konkretnych rodzin w potrzebie. Wolontariat w Paczce to
sposób na wartościowe spędzanie
wolnego czasu i szansa na zdobycie cennych umiejętności oraz

doświadczeń. Pomagając innym, możemy
zrobić coś dobrego
dla siebie i jednocześnie zmienić życie
potrzebujących.
– Wolontariat jest
dla mnie tym, co
mogę dać drugiemu
człowiekowi – mówi
wolontariuszka Szlachetnej Paczki. – To
czas, rozmowa, inne
spojrzenie na sytuację.
Wolontariat to coś,
co każdy z nas może
ofiarować bez dodatkowych zasobów. Pozwolił mi docenić to,
co mam. Pomagam,
bo czas, który daję
innym, jest bezcenny,

z d j ę ci e n u m e r u

Baszta doczekała się remontu

nie da się go przeliczyć. Pomagam
nie tylko w Paczce, ale także w życiu codziennym
– dodaje.
Naszą codziennością w pandemii rządzi niepewność. Wolontariat w Paczce
to sposób na
bezradność, propozycja, dzięki
której możemy
poczuć, że odzyskujemy kontrolę
nad tym, co dzieje
się wokół.
Wejdź na www.
superw.pl i wyślij
zgłoszenie.

24 września
307 lat temu, 24 września
1715 roku, nową ksieni klasztoru Benedyktynek w Strzegomiu została wybrana Benedicta
Wachtel z Trzebienia pod Bolesławcem. 29 września 1715 roku

została wyświęcona
przez biskupa sufragana Eliasa Daniela
von Sommerfelda.

25 września
252 lata temu,
25 września 1770 roku,
magistrat sprzedał znajdujący się już w ruinie zamek
lenno grodzkie mydlarzowi
Franzowi Hoffmannowi oraz
jego następcom pod warunkiem
prowadzenia tam bielarni wosku.
30 września
317 lat temu, 30 września
1705 roku, zmarła ksieni klasztoru Benedyktynek w Strzegomiu Susanne Katharina von
Nimpsch.

Dla kogo dodatek węglowy?

Fot. www.gov.pl/web/klimat/

Poszukiwana, poszukiwany

16 września
1 2 2 l a t a t e mu ,
w niedzielę 16
września 1900
roku, w hotelu
Richtera odbyło
się przedstawienie
teatralne zatytułowane „Die Helden von
Hohenfriedeberg” (Bohaterowie
spod Dobromierza). Autorem
tej komedii był sędzia ziemski
Adalbert Hoffmann.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzegomiu informuje, że
wydawanie i przyjmowanie
wniosków na dodatek węglowy odbywać się będzie od
22 sierpnia br. w godzinach
9:00–17:00 w Centrum Aktywności Społecznej KARMEL na
ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu
(parter budynku).
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.
Dodatek węglowy będzie
wynosił 3 000 złotych i będzie
przyznawany jednorazowo.

Nabór osób do grupy roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Szlakiem Granitu” zaprasza
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem
Granitu” ogłasza nabór osób
do grupy roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027.
Zaproszenie skierowane jest do
mieszkańców gmin partnerstwa
LGD „Szlakiem Granitu” tj. gminy Dobromierz, gminy Jaworzyna
Śląska, gminy Kostomłoty, gminy
Strzegom, gminy Świdnica, gminy Udanin oraz gminy Żarów.

Szczególnie do prac nad nową • utrzymywanie stałego konstrategią zachęcamy przedsiętaktu z zespołem oraz biubiorców, przedstawicieli orrem LGD,
ganizacji pozarządowych oraz • opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiąinstytucji publicznych, seniorów
zań będących przedmiotem
oraz osoby do 25. roku życia.
dalszych konsultacji.
Do zadań zespołu roboczego Wszystkich zainteresowanych w pracach zespołu pronależeć będzie:
• współorganizowanie oraz simy o kontakt telefoniczny:
aktywny udział w spotka- 661 238 869 lub mailowo:
niach konsultacyjnych pro- biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl
wadzonych podczas opracoZgłoszenia przyjmowane
wywania LSR,
będą do dnia 28 sierpnia 2022 r.

Zapraszamy do współpracy.

Bardzo lubiana przez wszystkich strzegomian baszta (wiatrak prochowy, garbarski) jest
aktualnie remontowana. Już wkrótce budowla odzyska swój blask i należny wygląd. Koszt
prac, które potrwają do października tego roku, wynosi ponad 560 tys. zł. Dodajmy, że
strzegomski samorząd pozyskał kilka miesięcy temu dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 173 tys. zł z przeznaczeniem na realizację prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku.
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Aktualności

W ostatnim okresie strzegomskiemu samorządowi udało się pozyskać niebagatelną kwotę w wys. ponad 13 mln zł na kolejne inwestycje

O czym obradowali radni?
W sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego 10 sierpnia odbyła
się kolejna sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. Jakie najważniejsze decyzje zapadły
podczas środowych obrad?

Radni przegłosowali także uchwały:
– zmieniającą uchwałę nr 48/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu ws. wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
– ws. określenia trybu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze gminy Strzegom, sposobu ich rozliczania
i kontroli;
– ws. zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia;
– ws. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Graniczna oraz obszaru położonego w obr.2 miasta Strzegom;
– zmieniającą uchwałę nr 71/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2020 r. ws.
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
– ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest gmina Strzegom;
– ws. zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa
Bartoszówek;
– zmieniającą uchwałę nr 37/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 kwietnia 2022 r. ws.
udzielenia pomocy społeczności lokalnej miasta Podhajce na Ukrainie;
– zmieniającą uchwałę nr 47/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2022 r. ws.
zakresu pomocy udzielonej obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa, przebywają na terenie gminy Strzegom.

Radni podjęli uchwały ws.
zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2022 oraz zmian
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2031.
Wprowadzono m.in. środki
pozyskane w ramach Rządowego Funduszu POLSKI
ŁAD Programu Inwestycji
Strategicznych. Na skomunikowanie z drogą krajową nr 5
terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi
Granica – kwotę 6,24 mln zł,
na budowę sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej
w Olszanach – kwotę 4,3 mln
zł oraz na budowę świetlic
wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek – kwotę
ok. 3 mln zł. W sumie więc
w ostatnim okresie strzegomskiemu samorządowi udało się
pozyskać niebagatelną kwotę
w wys. ponad 13 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Dodat- kwotę ok. 40 tys. zł, którą gmina konkursu „Odnowa Dolno- zabaw przy szkole podstawowej
kowo wprowadzono do budżetu Strzegom pozyskała w ramach śląskiej Wsi” na budowę placu w Goczałkowie.

Już niebawem zakończy się przebudowa drogi z jedną z najgorszych nawierzchni w mieście. Koszt całej inwestycji to ponad 1,5 mln zł

Remont ul. Rzeźniczej trwa
W październiku zakończy się remont jednej z najgorszych dróg w Strzegomiu – ul. Rzeźniczej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROGZIEM” ze Stanowic.
Katarzyna Cioruń, naczelnik
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu, informuje, że już niewiele prac
zostało do wykonania, by
ta ulica w końcu wyglądała porządnie. – Kanalizacja

deszczowa jest już gotowa,
w 70% wybudowano wjazdy
oraz place manewrowe i parkingi z kostki brukowej, zaś
w 50% krawężniki. W przypadku oświetlenia pozostało
już tylko zamontować oprawy
na słupach. Na samym końcu

zostanie wylanie nawierzchni
bitumicznej – wyjaśnia Katarzyna Cioruń.
To dobre wiadomości dla
mieszkańców ul. Rzeźniczej,
którzy już nie mogą się doczekać zakończenia remontu.
red

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
w TV Strzegom
Kiedy dyżury naszych aptek? Nowości
• Relacje z MiędzynarodoOd poniedziałku do piątku
W soboty
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy

SIERPIEŃ–WRZESIEŃ 2022

Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

do 20.08

Śląska

21.08–27.08

Avena

28.08–3.09

Centrum

Adres

do 22:00
do 20:00
9:00–20:00

Nr telefonu

ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75
Rynek 32–36
ul. Witosa 5

tel. 74 851 60 73
tel. 74 857 19 64

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

wego Festiwalu Folkloru
w Strzegomiu i Dożynek
Gminnych
• Historia Strzegomia okiem
Krzysztofa Kaszuba
Te l e w i z j ę I n t e r n e t o w ą S t r z e g o m
można oglądać za pośrednictwem
serwisu

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

Zwrot podatku akcyzowego
Urząd Miejski w Strzegomiu informuje, że do 31 sierpnia przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należy dołączyć
faktury VAT (lub ich kopie)
stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
Prosimy o prawidłowe wyliczenie powierzchni użytków
rolnych. Rolnik, który dzierżawi

grunty składa oświadczenie od
kogo dzierżawi oraz powierzchnię dzierżawy – dodaje do
własnej powierzchni i wstawia
we wniosku w rubryce użytki
rolne w punkcie IV.
We wniosku obowiązkowo
należy wypełnić numer konta
bankowego, na które zostaną
przekazane należności.

W 2022 roku przysługuje:
• 110 zł – powierzchnia użytków rolnych w hektarach;
• 40 zł – średnia roczna
liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła
(wymagane aktualne
zaświadczenie z ARiMR
o podsiadaniu bydła)
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Na przełomie sierpnia i września br. nastąpi instalacja maszyn niezbędnych do produkcji bułek. Wartość inwestycji wynosi ok. 100 mln zł

ARYZTA z nową linią produkcyjną
Dobiegają końca prace związane z rozbudową fabryki firmy
ARYZTA Polska sp. z o.o. na terenie Podstrefy Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Instalacja drugiej linii bułek w tej piekarni pozwoli zaoferować
klientom jeszcze większy asortyment. Jej otwarcie planowane
jest na 7 października.
To bardzo ważne wydarzenie nie
tylko dla samej firmy, ale też dla
lokalnej społeczności, bowiem,
jak zapowiadano rok temu, ma
powstać ponad 60 nowych miejsc
pracy m.in. dla mieszkańców
gminy Strzegom.
Przypomnijmy, że do wmurowania kamienia węgielnego
pod rozbudowę fabryki doszło
24 września 2021 r. Niedługo
później ruszyły roboty ziemne, a następnie rozpoczął się
etap związany z budową nowej

części zakładu. Na przełomie
sierpnia i września br. nastąpi
instalacja maszyn niezbędnych
do produkcji bułek. Wartość
inwestycji wynosi ok. 100 mln zł.
Zakład, którego wykonawcą jest
japońska firma Takenaka, będzie
miał powierzchnię 9 000 m 2.
Nowa inwestycja umocni pozycję
firmy ARYZTA jako największego dostawcy bułek do restauracji
i sklepów w Europie Środkowej.
O firmie ARYZTA bardzo dobrą
opinię mają władze samorządowe
Strzegomia. – Jest to firma, która
słynie z nieposzlakowanej opinii,
rzetelnego podejścia do realizowanych zadań oraz doskonałych
produktów. Jest to odpowiedzialny
i sprawdzony przedsiębiorca, który
znalazł już swoje stałe miejsce
w życiu gospodarczym i społecznym gminy Strzegom. Cieszę
się, że nowa linia produkcyjna
rozpocznie swoją działalność już
w październiku, a to oznacza, że
nasi mieszkańcy zyskają nowe
miejsca pracy jeszcze w tym roku
– podkreśla Zbigniew Suchyta,
burmistrz Strzegomia. – Warto

Gmina Strzegom kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska
promującym proﬁlaktykę raka jelita grubego

#RakChadzaWspak
Bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców gminy
Strzegom. Testy można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu
na ul. Armii Krajowej 23, tel. 74 647 71 80.
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.
Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie
jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego.
Kto może skorzystać z testu?
• osoby w wieku

50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia,
u którego rozpoznano raka jelita grubego;
• osoby w wieku 25–49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.
• osoby w wieku

jeszcze wspomnieć, że 8 października, a więc dzień po otwarciu
nowej linii produkcyjnej, już po
raz 5. wspólnie zorganizujemy
ARYZTA Półmaraton Strzegom.
Już teraz zapraszamy wszystkich na
to sportowe wydarzenie – dodaje
włodarz naszej gminy.
Zakład ARYZTA w Strzegomiu powstał w 2013 r. i z powodzeniem rozwija ofertę produktową w takich kategoriach jak
pieczywo hamburgerowe, tortilla
czy croissant. Nowa linia będzie
w stanie wypiec kilkadziesiąt
red
tysięcy bułek na godzinę.
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Pracę misyjną fundacji od lat wspierają nieocenieni wolontariusze

Wyróżnienie dla Fundacji św. Jadwigi
W ostatnim okresie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyznał Fundacji św. Jadwigi z Morawy certyfikat „Miejsce przyjazne wolontariuszom”. Jego wręczenie zbiegło się z finałem ważnego projektu, który fundacja organizuje od
wielu lat, czyli Polsko-Niemiecko-Ukraińskiej Letniej Akademii Muzycznej.

Pracę misyjną Fundacji św. Jadwigi od lat wspierają wolontariusze, których wkład i zaangażowanie odgrywa bardzo ważną
rolę. Szczególnie wolontariat
długoterminowy przekłada
się na budowanie głębokich
więzi, które trwają znacznie
dłużej niż sam wolontariat. –
Nasi wolontariusze są naszymi
ambasadorami i wspierają nas
stale – podkreśla fundacja.
Certyfikat umacnia tę
organizację w dążeniu do

wypracowania coraz lepszych
standardów współpracy z wolontariuszami, dzielenia się
dobrymi praktykami i promowaniu tej formy zaangażowania obywatelskiego.
Wręcz yli go: pr z edstawicielka Narodowego Instytutu Wolności Małgorzata
Misztela z programu Korpus
Solidarności oraz Waldemar Weihs, prezes Fundacji
„Merkury”, która była partnerem regionalnym.

– Cieszymy się bardzo, że
nasi uczestnicy i goście, którzy
są już stałymi bywalcami na
naszych wydarzeniach artystycznych mogli razem z nami
cieszyć się z tego wyróżnienia.
Dziękujemy Narodowemu
Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego za to wspaniałe wyróżnienie – podsumowuje fundacja.
red

Zespół nie tylko znakomicie zaprezentował się od strony muzycznej, ale również świetnie promował nasze miasto na Warmii i Mazurach

Strzegomski „Ślad” w Mrągowie

Strzegomski „Ślad” zagrał w tym
roku w Mrągowie cztery razy
w ciągu dwóch dni: dwa razy
w Amfiteatrze nad jeziorem
Czos i dwa razy na scenie
Fundacji Country&Folk
(koncerty akustyczne). Grupa wystąpiła w składzie:
bracia Rafał i Andrzej
Oryńczakowie (wokal,
gitara), Andrzej Walus
(gitara basowa) i Adam
Maliński (perkusja).
– Jednym z projektów
tegorocznego pikniku był
koncert „Tribute to Kenny
Rogers”, w którym mieliśmy
zaszczyt zaśpiewać w doborowym towarzystwie na deskach

Fot. Robert Kashmiri

Nasz eksportowy zespół muzyczny „Ślad” po raz kolejny uczestniczył w Pikniku Country
w Mrągowie, który tradycyjnie odbył się w ostatni weekend lipca (29–30.07) nad jeziorem Czos.

mrągowskiego amfiteatru. Zespołem towarzyszącym tego
koncertu był Music Road Pilots.
Dodam, że podczas sobotniego koncertu odebraliśmy
specjalne wyróżnienie dla
naszej autorskiej piosenki
pt. „Taka nasza rozmowa”,
która była zakwalifikowana
do Konkursu na Piosenkę
Country „Piosenka drogi”. Jesteśmy zaszczyceni
i dumni, że już po raz trzeci zostaliśmy docenieni.
Dziękujemy! Wszystkim
laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu
pięknych piosenek – informuje
Rafał Oryńczak.

Warto wspomnieć, że strzegomski zespół – występując
na słynnym Pikniku Country
w Mrągowie – nie tylko znakomicie zaprezentował się od
strony muzycznej, ale również
świetnie promował nasze miasto
na Warmii i Mazurach.

Piknik w Mrągowie jest najstarszym i największym festiwalem muzyki country w Polsce
i jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń europejskich
związanych z tym gatunkiem
muzycznym.
TW

Piknik w Mrągowie jest najstarszym i największym festiwalem muzyki country w Polsce.
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30. edycję MFF zorganizowano w roku, w którym Strzegom obchodzi 780-lecie nadania praw miejskich

Pe r ł o w y j u b i l e u s z
Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu skończył właśnie 30 lat! Za nami wspaniała kilkudniowa impreza, która dostarczyła mnóstwo wzruszeń, ekscytacji, emocji
i wrażeń artystycznych. Nasza gmina znajdowała się niezaprzeczalnie w samym centrum kulturalnych wydarzeń na Dolnym Śląsku. Sam festiwal odwiedziło wielu entuzjastów folkloru z różnych części naszego regionu, i nie tylko, którzy w samych superlatywach oceniali poziom organizacyjny i logistyczny festiwalu, a także zaangażowanie ze
strony władz samorządowych.
Warto wspomnieć, że tegoroczna MFF edycja rozpoczęła się
już we wtorek (09.08) w świetlicy wiejskiej w Olszanach, gdzie
wystąpili tancerze i muzycy z Kolumbii i Wysp Zielonego Przylądka. Środowy „Wieczór Narodowy” w Kostrzy przeszedł do
historii ze względu na fakt, że zespoły wystąpiły w plenerze,
a nie jak do tej pory w świetlicy wiejskiej.
Niezwykle ważnym punktem czwartkowego wieczoru
i koncertu inauguracyjnego było wręczenie honorowej odznaki „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” Elżbiecie
Pienio ze Strzegomskiego Centrum Kultury, która z naszym
festiwalem złączona jest od samego początku i ma ogromne
zasługi w jego rozwoju i promocji. W imieniu marszałka odznakę
wręczyła radna sejmiku województwa dolnośląskiego – Ewelina
Szydłowska–Kędziera.
Bardzo ciepło przez opinię publiczną zostało odebrane
piątkowe „Śniadanie na trawie” z udziałem przedszkolaków
z gminy Strzegom oraz oczywiście zespołów biorących udział
w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru. Spotkanie odbyło
się na terenie ogrodów Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu. Jest
to pomysł organizatorów, by już od najmłodszych lat wpajać
dzieciom miłość do muzyki i kultury, a także kultywować tradycje naszych przodków. Były zabawy, tańce i ruch na świeżym
powietrzu oraz konsumpcja pysznych kanapek. Wydarzenie
mogło odbyć się dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych,

Jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu
i z tego też powodu tegoroczną edycję naszej sztandarowej imprezy należy uznać za szczególną i wyjątkową

festiwalu folkloru
Parafii pw. św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu na czele z ks.
prałatem Markiem Babuśką i naszych instytucji kulturalnych:
SCK i Biblioteki Publicznej, a także wsparciu sponsorów.
W trakcie piątkowego koncertu gospodarze festiwalu, czyli
ZF „Kostrzanie” zaprezentowali niezwykle interesujące widowisko „Tradycja i Kamień”, którego premiera miała miejsce podczas
Święta Granitu Strzegomskiego w czerwcu br.
Sobotni „Koncert Galowy” to występy na najwyższym artystycznym poziomie, co podkreślał m.in. przewodniczący Polskiej
Sekcji CIOFF – Jan Łosakiewicz, który pogratulował pomysłodawcom i organizatorom strzegomskiego festiwalu pięknego
jubileuszu i życzył kolejnych wspaniałych rocznic.
Niedziela jak zwykle była bardzo bogata w różne wydarzenia.
Uczestnicy festiwalu mieli okazję uczestniczyć w mszach św.
odprawionych w obu strzegomskich kościołach. Odtańczyli widowiskowego – wielokulturowego – poloneza na Rynku i skosztowali potraw, także tych bardzo egzotycznych, przygotowanych
przez poszczególne zagraniczne zespoły. Swoich entuzjastów
miał oczywiście „Koncert Zespołów Dolnośląskich”, w którym
wzięło udział ponad 20 kapel z naszego województwa. Swoistą
„wisienkę na torcie” stanowił koncert zespołu Golec uOrkiestra,
który porwał publiczność do zabawy, śpiewając wiele znanych
i lubianych piosenek.
TW

Serdecznie zapraszamy na profil facebookowy gminy Strzegom, gdzie można obejrzeć wiele pięknych zdjęć
i interesujących materiałów filmowych.
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Nasze szkoły przez wakacje przeszły niemałe zmiany. Swój wizerunek zmieniły sale lekcyjne, szatnie, stołówki i terenów wokół budynków

Remonty w naszych szkołach
Kończą się wakacje, a w placówkach oświatowych w naszej
gminie trwają ostatnie prace remontowe i porządkowe, by
uczniowie – po powrocie z wczasów, kolonii i półkolonii –
mogli uczyć się w komfortowych warunkach. Co udało się
zrobić do tej pory?
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie wykonano m.in.: renowację i malowanie pomieszczeń szkolnych
i przedszkolnych; osuszanie
i malowanie ścian w szatni uczniowskiej; osuszanie
i malowanie ścian w stołówce
szkolnej; nasadzanie roślin
w ogrodzie szkolnym; renowację i malowanie ogrodzenia
w ogrodzie przedszkolnym;
renowację urządzeń na placu
zabaw w przedszkolu i szkole,
a także naprawę ogrodzenia na
boisku Orlik.
W PSP w Stanowicach pomalowano dwie sale lekcyjne i szkolną toaletę. W PSP
w Kostrzy jeszcze w lipcu
wyremontowano dwie sale
lekcyjne. Roboty polegały na
zbiciu zagrzybionego tynku,
uzupełnieniu braków oraz pomalowaniu ścian. Przygotowane klasy czekają na uczniów.
W PSP nr 2 przeprowadzono
remont jednej z sal – malowanie

i położenie paneli podłogowych.
Z kolei w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 4 w Strzegomiu wykonano remont sali
komputerowej i sali dla oddziału przedszkolnego – drobne
prace naprawcze, malowanie
ścian, położenie tapety itp.
red

Wielka uczta dla melomanów
W dniach 25–28 sierpnia
(czwartek–niedziela) już trzeci
rok z rzędu w naszym mieście
odbędzie się festiwal muzyki
klasycznej „Strzegom A Cappella”. W sumie organizatorzy
zaplanowali aż 12 koncertów.
PROGRAM:
4 koncerty – „Fortepian w kamieniołomie” – kamieniołom
„Bazalt” – zawsze o 17:00
4 koncerty – „Strzegom A Cappella” – Bazylika Mniejsza
w Strzegomiu – zawsze o 19:00
4 koncerty – „Kameralistyka
nocą” – kościół św. Jadwigi –
zawsze o 21:00
N a k o n c e r t y „ Fo r t e p i a n

w kamieniołomie” oraz „Kameralistyka nocą” wstęp wolny
(prosimy pamiętać jednak, iż
obie miejscówki mają ograniczoną ilość miejsc siedzących).
Na koncer t y „S tr z egom
A Cappella” bilety w cenie
20 zł do nabycia na www.
biletyna.pl oraz w Strzegomskim Centrum Kultury. Bilety
dotyczą miejsc w pierwszym
sektorze (miejsca od sceny
w transepcie do przejścia wejść
bocznych). Pozostałe miejsca
wstęp wolny.
Podobnie jak w ubiegłym
roku na trasie Rynek Strzegom
– Kamieniołom Bazalt – Rynek
Strzegom będzie kursował bezpłatny „MelmanoBus”.

Cykl koncertów w Strzegomiu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z „Funduszu Promocji Kultury” w ramach
programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy
Instytut Muzyki i Tańca. Partnerem artystycznym jest
Capella Cracoviensis.

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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Mistrzostwa Europy Kuców odbyły się już po raz trzeci w gminie Strzegom. Zawodnicy rywalizowali na kucach, czyli koniach o wzroście do 149 cm

Irlandczycy i Niemcy najlepsi
Lohe na klaczy Tovdals Golden
Future Imperial, srebro zdobyła
Holenderka Maddy Dijkshoorn
na Boogie De L’Aube, zaś brąz –
Polka Veronica Pawluk na kucu
D’Artagnan 187.

Fot. Mariusz Chmieliński

W niedzielę 7 sierpnia na hipodromie w Morawie zakończył się a brązową medalistką została Julie Soeuropejski czempionat w kategorii kuców, w którym uczestni- fie Schmitz-Heinen na Carleo Go.
czyli zawodnicy w wieku od 12 do 16 lat. Największe sukcesy
Niemki drugi raz z rzędu zdobyły w Strzegomiu złoty meosiągnęli młodzi jeźdźcy z Irlandii i Niemiec.
dal w konkurencji ujeżdżenia
UJEŻDZENIE
krążek zdobyła Lilly Marie Collin w konkursie drużynowym. Srebro
Reprezentantki Niemiec nie dały na zaledwie 7-letnim kucu Cosmo wywalczyli Holendrzy, a brąz
szans rywalom w konkurencji ujeż- Callidus NRW. Srebro powędrowało Duńczycy. Polki zajęły 8. miejsce.
dżenia i zgarnęły komplet medali w ręce Mii Allegry Lohe na klaczy
Złotą medalistką we
w klasyfikacji indywidualnej. Złoty Tovdals Golden Future Imperial, Freestyle’u została Mia Allegra

WKKW
Największą wygraną konkursu indywidualnego okazała się

Francuzka Mae Rinaldi na kucu
Boston Du Verdon. Najlepsze
noty po ujeżdżeniu, czysty, idealny w normie czasu cross i bezbłędny parkur zapewniły 16-latce
złoty medal. Srebro wywalczył
Irlandczyk Ben Connors, a brąz
– Niemka Merle Hoffmann.
Reprezentacja Irlandii wygrała
drużynową rywalizację w Morawie,
wyprzedzając Niemcy i Francję.

SKOKI PRZEZ
PRZESZKODY
W konkursie indywidualnym trzy
pierwsze miejsca zajęli Irlandczycy. Złoty medal wywalczył James
Derwin, srebro – James Brennan, a brąz – Coen Williams.
W drużynowym konkursie –
nie mogło być inaczej – zwyciężyli Irlandczycy przed Francuzami
i Holendrami.

Miłym akcentem dla uczestników wyjazdu było otrzymanie prezentu w postaci jednakowych koszulek od jednego ze sponsorów

Judocy na obozie sportowym
Dzieci z sekcji judo AKS-u Strzegom w ostatnich dniach przebywały na obozie sportowym w miejscowości Danków. Zawodnicy, oprócz wymagających treningów pod okiem trenera Józefa Smotera, znaleźli również czas na relaks, korzystając z miejscowych atrakcji.
Organizatorzy wyjazdu starali przełożyło się na wspaniałą
się im urozmaicić pobyt, co zabawę i integrację grupy.

– Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Strzegomiu, spółce OSiR
Strzegom oraz AKS-owi Strzegom za dofinansowanie i przygotowanie obozu – podkreślają przedstawiciele sekcji judo.
WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – zachód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.)

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Pierwszy mecz w sezonie:
AKS – Łużyce Lubań
1:2

Pierwsze mecze w sezonie:
AKS II – Zagłębie Wałbrzych
przełożony na 27.11
Wierzbianka Wierzbna – Herbapol
1:0

AKTUALNA TABELA:

AKTUALNA TABELA:

Poz. Klub

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

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

Mecze

Punkty

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
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
Szczyt Boguszów-Gorce
Czarni Wałbrzych
Zieloni Mokrzeszów
KP MCK Mieroszów
Wierzbianka Wierzbna
AKS II Strzegom
Zagłębie Wałbrzych
Sudety Dziećmorowice
Herbapol Stanowice
Włókniarz Głuszyca
Podgórze Wałbrzych
MKS Szczawno Zdrój
Klubokawiarnia Roztocznik
Górnik Boguszów-Gorce

Mecze

Punkty

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

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

19 sierpnia 2022

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

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

□ spotkania towarzyskie
□ 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
19. Jeżeli pożądane są zmiany, to co należało by
zmienić?
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
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
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. 29 0,0 0 zł Post ąpienie 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

Działka pod zabudowę mieszkaniową
w Rogoźnicy
Burmistr z Str zegomia og ł a sza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Str ze gom. Dział ka 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 zabudo wa 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
pot wierdzone pe ł nomocnic two. 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 interneto wej 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.

obowią zujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
01.09. 2022 r. o godz. 11:0 0
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 do kument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych w ymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny
dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie po twierdzone pełnomocnictwo.
Pow y ższe 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 interneto wej 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.

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 Armii
Krajowej, gmina Strzegom o powierzchni 0,0726 ha Cena wywoławcza nieruchomości 79.000,00
zł Wadium - 7.900,00 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. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29. Pierwszy przetarg na zbycie powyższych działek
w dniu 30 czerwca 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Dla powyższych nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta
SW1S/00019546/1. Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw
osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom uchwalonego uchwałą Nr
10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 30.01.2013 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem D.10.UI usługi o różnym przeznaczeniu. 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 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 8560543, 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 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 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 Strzegom- www.strzegom.pl.
bip-przetargi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym
informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie
jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.
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Wielkie święto plonów

Msza św. w Bazylice Mniejszej, ceremoniał przekazania chleba, prezentacje wieńców, chlebów i stoisk z przepysznymi potrawami, występy zespołów
folklorystycznych i koncert Shazzy – tak w dużym skrócie wyglądały tegoroczne „Dożynki Gminne” w Strzegomiu, które odbyły się w poniedziałek 15 sierpnia.
Mimo momentami kapryśnej pogody imprezę można uznać za udaną. Starostami dożynek byli: sołtys
Grochotowa – Renata Podkówka i sołtys Tomkowic –
Andrzej Szczepanik.

– Dziękujemy gościom za przybycie, sołectwom za ak- Tegoroczne „Dożynki Gminne” w Strzegomiu zakończył
tywne włączenie się do naszej imprezy oraz Strzegom- koncert legendarnej Shazzy.
skiemu Centrum Kultury za organizację święta chleba
– podsumował burmistrz Zbigniew Suchyta.
red

