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i nagrody dla 
policjantów
Strzegomscy funkcjona-
riusze policji otrzymali 
w ostatnich dniach awanse 
i nagrody pieniężne z fun-
duszu burmistrza Strzego-
mia. Kto otrzymał nagro-
dę? Kiedy i gdzie odbyła się 
uroczystość, na której zo-
stali wyróżnieni policjanci?
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Najb l iższe  dni 
będą niezwykle 
ciekawe dla całej 
społeczności Zie-
mi Strzegomskiej. 
W  dniach 10–14 
sierpnia będziemy 
uczestniczyć w ju-
bileuszowej 30. 
edycji MFF. Fe-
stiwal, który nieco 
nieśmiało zainau-
gurowano w  Ko-
strzy w  1992  r., 
przez następnych 
30 lat przeobraził 
się w  największą 
tego typu impre-
zę w  całym wo-
jewództwie dol-
nośląskim i  stał 
się naszą marką 
i  znakiem rozpo-
znawczym. W tym 
okresie Strzegom 
odwiedziło mnó-
stwo zespołów z całego świata, 
a  strzegomska – i  nie tylko 
– publiczność miała okazję na 
własne oczy podziwiać róż-
norodne tańce i wysłuchać 
wspaniałych melodii. 

W  tym roku do Strzegomia 
przyjedzie wiele ciekawych 
i  egzotycznych zespołów folk-
lorystycznych m.in. z  Wysp 
Zielonego Przylądka, Ekwadoru 
i  Kolumbii, a  także z  Serbii, 
Węgier i Czech. Gościnnie wy-
stąpią też reprezentanci Mace-
donii Północnej i Słowacji. Rolę 
gospodarza będzie oczywiście 
pełnił ZF „Kostrzanie”. Na za-
kończenie kilkudniowej impre-
zy zagra lubiany przez wszyst-
kich zespół Golec uOrkiestra. 
Już teraz serdecznie wszystkich 
zapraszamy na strzegomski 
Rynek. Będzie się działo!

Ale to nie koniec atrakcji. 
Dzień po zakończeniu festi-
walu folkloru – w poniedziałek 

15 sierpnia – swoje święto będą 
obchodzić rolnicy z całej gminy 
Strzegom. Dożynki zostaną 
zainaugurowane mszą św. w Ba-
zylice Mniejszej – początek 
nabożeństwa o  godz. 12:00. 
O  godz. 13:30 rozpocznie się 
ceremoniał przekazania chleba, 
pół godziny później nastąpi 
prezentacja wieńców, chlebów 
i  stoisk. Od godz. 14:30 będą 
prezentować się lokalne zespoły 
ludowe. O godz. 18:00 wystąpi 
gwiazda wieczoru, czyli Sha-
zza. Starostami dożynek będą: 
sołtys Grochotowa – Renata 
Podkówka i  sołtys Tomkowic 
– Andrzej Szczepanik. 

Wielu może zdziwić fakt, 
że dożynki odbędą się bez-
pośrednio po zakończeniu 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru, ale jak zapewniają 
władze – jest to dobre roz-
wiązanie, również dla organi-
zatora, czyli Strzegomskiego 

Centrum Kultury, który tylko 
raz – a nie dwukrotnie – będzie 
zobligowany do przygotowania 
sceny, nagłośnienia i  techniki 
estradowej. Także tylko jeden 
raz będzie zamknięty Rynek 
ze względu na przedłużone 
o  jeden dzień świętowanie. 
– Decyzję o  tym, by połączyć 
obie imprezy podjęliśmy świa-
domie i  celowo. Dzięki temu 
rozwiązaniu logistyka całego 
przedsięwzięcia będzie dużo 
łatwiejsza niż w  przypadku, 
gdyby dożynki odbywałaby się 
tydzień później. Folklorowa 
scena zostanie wykorzystana 
na święto chleba, tak samo 
drewniane stragany z  Rynku 
Świata zostaną przeznaczone 
na sołeckie stoiska z  lokal-
nymi specjałami – wyjaśnia 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

Więcej o obydwu imprezach 
na stronach: 5, 6–7 i 12. 

W tym roku do Strzegomia przyjedzie wiele egzotycznych zespołów

Sierpień to wyjątkowy miesiąc, w którym w gminie Strzegom tradycyjnie co roku odbywają się: 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Dożynki Gminne. W tym roku wydarzenia te – m.in. ze 
względu na logistykę – zostaną zorganizowane jedno po drugim.

W SKRÓCIE: W SKRÓCIE: W SKRÓCIE:

Podziękowanie za dar serca Co z dodatkiem węglowym?

1 sierpnia ruszyła zbiórka produktów dla społeczności ukraińskie-
go miasta Podhajce. W porozumieniu z Caritas Diecezji Świd-
nickiej odbywa się ona w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom przy ul. Świdnickiej i potrwa do końca wakacji. 
Potrzebne są następujące produkty:

Podczas niedzielnych (31.07) zbiórek do puszek pod kościołami 
udało się zebrać ok. 7,2 tys. zł dla Podhajec. Władze samorządowe 
naszego miasta serdecznie dziękują mieszkańcom za ten wspaniały 
gest i hojność. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup m.in. 
chemii (proszki, płyny do mycia ciała, chusteczki nawilżające itp.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu informuje, że aktu-
alnie prowadzone są prace nad ustawą o dodatku węglowym. Po 
zakończeniu prac legislacyjnych podany zostanie termin składnia 
wniosków. Szczegółowe informacje o tym świadczeniu pojawią się 
na stronie internetowej i profilu facebookowym gminy Strzegom. 

W numERzE:

Ankieta 
dla naszych 
mieszkańców
Kolejny raz publikujemy 
ankietę dot. Strzegomskiej 
Komunikacji Publicznej. 
Prosimy o  jej wypełnienie 
i złożenie w Wydziale Ob-
sługi Interesantów w Urzę-
dzie Miejskim w  Strzego-
miu. Termin złożenia ankiet 
jest do końca września br. 
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zatańczyli dla 
Edyty i Igora
Za nami II Nocny Mara-
ton Zumby, który odbył 
się w sobotę 30 lipca w hali 
widowiskowo-sportowej 
w  Strzegomiu. Tym razem 
środki zbierano dla naszych 
chorych mieszkańców – 
Edyty i  małego Igora. Jaki 
przebieg miała ta charyta-
tywna impreza?
 str. 9

Strzegomscy seniorzy otrzymali ostatnio tzw. opaski teleme-
dyczne, dzięki którym mogą poczuć się bezpieczniej, ponie-
waż ich parametry życiowe jak tętno, czy saturacja będą na 
bieżąco monitorowane przez nowoczesny sprzęt i wykwali-
fikowanych ratowników. Jak działają opaski i  ilu seniorów 
objęto nadzorem?

Cały czas narasta problem z odpadami, które wyrzucane są przez 
mieszkańców w  miejscach niedozwolonych. Mimo obowiązku 
segregacji odpadów przez społeczeństwo, UM w  Strzegomiu 
otrzymuje od firmy ENERIS liczne zgłoszenia o niedopełnieniu 
tego obowiązku. W celu przeciwdziałania narastającemu zjawi-
sku gmina zacznie podejmować zdecydowane działania. 

Dobiegają końca prace związane z  rewitalizacją podwórka 
zlokalizowanego w centrum Strzegomia, a konkretnie w ob-
rębie ulic: Kościelnej, Dąbrowskiego i  Szkolnej. Już za kilka 
tygodni teren ten będzie bardziej funkcjonalny, bezpieczniejszy 
i z pewnością bardziej estetyczny. Co się tam zmieniło? 

Opaski dla seniorów str. 2

Kłopotliwa segregacja str. 4

Tak się zmienia podwórko  str. 3
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Święto folkloru i chleba

zbiórka dla PodhajecSTRZEGOM POMAGA
UKRAINIE

n mydełka n mokre chusteczki nawilżane 
n płyny i żele do mycia ciała n proszki do 
prania n szampony do włosów n pasty do 

zębów n pieluchomajtki dla osób dorosłych
n karimaty n namioty 2-osobowe n pałatki 

przeciwdeszczowe n nowe – bokserki,
skarpety, koszulki męskie n

Tancerze z kwiatów przed magistratem 
zapraszają na festiwal folkloru
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W ostatnim tygodniu lipca młodzi sportowcy AKS-u Strzegom uczestniczyli w obozie 
sportowym w Pobierowie, gdzie w bardzo dobrych warunkach i pod opieką doświadczo-
nych trenerów mogli przygotować się do nadchodzącego sezonu. Organizowany obóz 
przede wszystkim zapewnił dzieciom bezpieczny wypoczynek, dostarczył nowych wra-
żeń i umiejętności, poprawił kondycję fizyczną i psychiczną, a także wzmocnił integra-
cję i wykształcił umiejętności współpracy w grupie. Obóz w Pobierowie został dofinan-
sowany z budżetu gminy Strzegom.

m ł o d z i  s p o r t o w c y  w   Po b i e r o w i e

Nadzorem objęto aż 103 na-
szych seniorów w wieku powyżej 
65 lat. Teleopieka to z  jednej 
strony stały monitoring pod 
kątem potencjalnego zagro-
żenia dla zdrowia lub życia, 
umożliwiający natychmiastowe 
wezwanie niezbędnej pomocy. 

Z  drugiej strony to również 
poczucie bezpieczeństwa, które 
często zmniejsza się wraz z wie-
kiem, postępującymi chorobami 
i samotnością oraz świadomość, 
że ktoś nad nami nieustannie 
czuwa. Dzięki takim projektom 
seniorzy, a  szczególnie osoby 

mieszkający samotnie, zyskują 
większą swobodę funkcjonowa-
nia oraz niezależność. Projekt 
potrwa do końca 2022 roku.

Kiedy użytkownik opaski wci-
śnie przycisk SOS, telecentrum 
otrzyma automatyczny alert, 
po czym nastąpi połączenie 

z ratownikiem z poziomu urzą-
dzenia. W  sytuacji potrzeby 
ratownik wyśle służby ratunkowe 
lub skontaktuje się z wyznaczo-
nym przez seniora opiekunem, 
aby jak najszybciej udzielić po-
mocy poszkodowanemu. W sy-
tuacji kiedy użytkownik upadnie 
i  nie będzie miał możliwości 
wciśnięcia przycisku SOS, 
opaska automatycznie 
wykryje taką sytuację 
i  uruchomi alarm. 
Tak szybka reak-
cja jest niezwykle 

ważna, ponieważ minimalizuje 
ryzyko wystąpienia skutków nie-
bezpiecznych zdarzeń i ma duży 
wpływ na dalsze życie seniora.

Wykonawcą usługi jest polska 
firma telemedyczna SIDLY, po-
siadająca ponad 8-letnie doświad-
czenie w  teleopiece senioralnej. 
Jest to kolejny krok, który gmina 

Strzegom podjęła w  celu 
zwiększenia poziomu 

bezpieczeństwa 
oraz samodziel-
ności seniorów. 

red

W sytuacji kiedy użytkownik upadnie i nie będzie miał możliwości wciśnięcia przycisku SOS, opaska automatycznie wykryje taką sytuację

Gmina Strzegom, dzięki funduszom pozyskanym z programu Korpus Wsparcia Seniorów zaini-
cjowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wdrożyła teleopiekę wśród swo-
ich seniorów. 29 lipca w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu beneficjen-
ci programu otrzymali tzw. opaski telemedyczne, dzięki którym mogą poczuć się bezpieczniej, 
ponieważ ich parametry życiowe jak tętno, czy saturacja będą na bieżąco monitorowane przez 
medyczną opaskę SiDLY i ratowników z telecentrum SIDLY Healthcare.

Opaski dla bezpieczeństwa seniorów

Do wniosku należy dołączyć 
faktury VAT (lub ich kopie) 
stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w  okre-
sie od 1 lutego 2022 r. do 
31 lipca 2022 r. w  ramach 
limitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2022 r.

P r o s i m y  o   p r a w i d ł o -
we wyliczenie powierzch-
ni użytków rolnych. Rolnik, 

który dzierżawi grunty składa 
oświadczenie od kogo dzier-
żawi oraz powierzchnię dzier-
żawy – 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. red

zwrot podatku akcyzowego

Rywalizowały
nasze wsie

We wniosku należy podać numer konta oraz dołączyć faktury VAT 

Program ministerialny 
Korpus Wsparcia Senio-
rów jest elementem poli-
tyki społecznej państwa, 
mającej na celu wspie-
ranie działań na rzecz 
seniorów niesamodziel-
nych ze względu na wiek 
oraz stan zdrowia.

W 2022 roku przysługuje:

• 110,00 zł * ilość ha użyt-
ków rolnych 

• 40,00 zł * średnia roczna 
liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła 

 (w ymagane aktualne 
zaświadczenie z ARiMR 
o podsiadaniu bydła)

Urząd Miejski w Strzegomiu informuje, że do 31 sierpnia br. 
przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

W parku w Rogoźnicy – przy 
odrestaurowanej baszcie – 
16 lipca odbył się „Turniej Wsi 
Rogoźnica–Morawa”. W  pro-
gramie imprezy były gry i za-
bawy, konkurs kulinarny na 
pyszne ciasto wiejskie, loteria 
fantowa, pokazy OSP Rogoźni-
ca, wspólne grillowanie i wiele 
atrakcji dla najmłodszych. Tur-
niej zorganizowali sołtysi i rady 
sołeckie Rogoźnicy i Morawy.



3AKtUALnOścI

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku do 22:00
W soboty  do 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

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

SIERPIEŃ 2022
Data pełnienia 

dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 6.08 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

7.08–13.08 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

14.08–20.08 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

Umowa na rewitalizację po-
dwórka została podpisana 
w  grudniu ub. roku. Wszel-
kie prace ruszyły na wios-
nę 2022  r. W  zakres robót 
wchodziły: remont i wymiana 
nawierzchni drogi dojaz-
dowej, odwodnienie terenu, 
budowa oświetlenia ulicznego, 
wykonanie chodników, dojść 
do śmietników, rozbiórka 
trzech istniejących budynków 
(komórek) oraz fragmentu 
muru zabytkowego, a  także 
wykonanie nasadzeń krzewów 
ozdobnych i bylin. Dodatko-
wo wymieniono nawierzchnię 

drogi prowadzącej do parkin-
gu, którego administratorem 
jest spółka ZUK (w  pobliżu 
kościoła św. Barbary). Dojazd 
będzie odbywał się odcinkiem 
wyłożonym kostką granito-
wą, o  co zabiegało mnóstwo 
kierowców narzekających na 
dotychczasowy stan drogi. 

Zadaniem projektu jest po-
prawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego oraz pod-
niesienie estetyki i  bezpie-
czeństwa terenu w  centrum 
miasta.

red

Prace ruszyły na wiosnę, a zakończą się już niebawem. m.in. wymieniono nawierzchnię drogi, zrobiono nowe chodniki czy oświetlenie

Dobiegają końca prace związane z rewitalizacją podwórka zlo-
kalizowanego w centrum Strzegomia, a konkretnie w obrębie 
ulic: Kościelnej, Dąbrowskiego i Szkolnej. Już za kilka tygodni 
teren ten będzie bardziej funkcjonalny, bezpieczniejszy i z pew-
nością bardziej estetyczny.

Tak się zmienia podwórko

Ministerstwo Edukacji i Nauki 
ogłosiło nowy program pn. 
„Inwestycje w oświacie”, który 
jest ukierunkowany na reali-
zację remontów i  inwestycji 
w szkołach niesamorządowych. 
Wsparcie w  formie dotacji 
celowej mogą otrzymać pod-
mioty niebędące jednostkami 
sektora finansów publicznych.

Wsparcie będzie przeznaczo-
ne na inwestycje w  szkołach 
niesamorządowych, które nie 
mogły zostać objęte finanso-
waniem w ramach Rządowego 

Programu Inwestycji Strate-
gicznych – Polski Ład.

Program „Inwestycje w oświa-
cie” wypełnia tę lukę i umożliwia 
organizacjom pozarządowym, 
stowarzyszeniom i innym pod-
miotom prowadzącym szkoły 
i placówki pozyskanie środków 
na remonty i rozwój infrastruk-
tury edukacyjnej.

Środki z  programu pomogą 
w dostosowaniu infrastruktury 
oświatowej do potrzeb procesu 
kształcenia. Budżet programu 
wynosi  100 mln zł.

Rusza nowy program  
„Inwestycje w oświacie”

Policjanci z  powiatu świd-
nickiego 27 lipca świętowa-
li 103. rocznicę powołania 
Policji Państwowej. Uroczy-
stość, zorganizowana w Urzę-
dzie Miejskim w świdnicy, by-
ła okazją do wręczenia awan-
sów i  nagród. Wśród wyróż-
nionych nie zabrakło funkcjo-
nariuszy z Komisariatu Policji 
w Strzegomiu.  

Awanse otrzymali: na stopień 
aspiranta sztabowego star-
szy aspirant Krzysztof na-
białek,  na stopień starszego 
aspiranta aspirant Rafał Gmy-
rek i aspirant Aneta Włosek, 
na stopień aspiranta młodszy 
aspirant Ewelina Fitas,   na 
stopień sierżanta sztabowe-
go  starszy sierżant tomasz 
Jędrzejewski i starszy sierżant 
Piotr  Wroński, na stopień 

starszego sierżanta  sierżant 
Mateusz Sząber, na stopień 
sierżanta: starszy posterunko-
wy Jakub Burkiewicz, starszy 
posterunkowy Ireneusz Je-
dyńczuk, starszy posterunkowy 
Marcin Kozłowski, starszy 
posterunkowy tomasz Marek,  
na stopień starszego posterun-
kowego: posterunkowa Mag-
dalena Białous, posterunkowy 
Maciej Michałowski, poste-
runkowa Katarzyna Olejni-
czak, posterunkowy Dawid 
Pilch, posterunkowy Sławomir 
Pokaluk, posterunkowy Dawid 
Zacharewicz.

Nagroda pieniężna dla funk-
cjonariuszy szczególnie wy-
różniających się w  I  półroczu 
przyznana przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu nadinspektora Da-
riusza Wesołowskiego  trafiła 

m.in. do  sierżanta sztabowe-
go tomasza Jędrzejewskiego. 
Nagrodę finansową ze  środków 
przekazanych z funduszu bur-
mistrza Strzegomia otrzymali: 
aspirant sztabowy Sebastian 
Bujalski, aspirant Ewelina 

Fitas, starszy aspirant Rafał 
Gmyrek, sierżant Ireneusz 
Jedyńczuk, aspirant sztabowy 
Krzysztof nabiałek, młodszy 
aspirant Marta Rycąbel. 

Wszystkim funkcjonariuszom 
serdecznie gratulujemy.

Awanse i nagrody dla strzegomskich policjantów
Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody za wzorową pracę

Mieszkańców skarżących się aktualnie na pewne niedogod-
ności, uspokajamy! Już niedługo wszelkie uciążliwości znik-
ną i będzie można cieszyć się z pięknego podwórka.

Fot. KPP Św
idnica

Ostateczny termin składania wniosków upływa
31 października 2022 r.

Wnioski należy przesłać na adres mailowy 
inwestycjewedukacje@mein.gov.pl

Kolejna grupa dzieci z rodzin pegeerowskich odebra-
ła w  Urzędzie Miejskim w  Strzegomiu nowoczesny 
sprzęt komputerowy. Na jego zakup gmina Strzegom 
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 935 tys. zł 
w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Gran-
ty PPGR”, finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020. 
Komputery przez okres dwóch lat należy wykorzysty-
wać w celach edukacyjnych, po tym okresie staną się 
własnością ucznia.

Laptopy dla najmłodszych

O dacie i sposobie przekazania sprzętu komputerowego dla kolejnej grupy dzieci strzegomski urząd będzie informować poszczególne rodziny telefonicznie.
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Po pierwsze, zakupiono do-
datkowe kamery fotopułapki, 
które zostaną rozmieszczone 
w  miejscach powstawania 
„dzikich wysypisk”. Materiał 
zdjęciowy z kamer z wizerun-
kiem mieszkańca dopuszcza-
jącego się łamania przepisów 
będzie na bieżąco przekazy-
wany na policję w celu podjęcia 
postępowania w  sprawach 

o wykroczenia. – W tym miej-
scu przypominam, że zgłosze-
nia takiego może dokonać każ-
dy mieszkaniec naszej gminy, 
o  co apeluję. Działanie takie 
pozwoli skuteczniej przeciw-
działać niewłaściwym zacho-
waniom niektórych miesz-
kańców – podkreśla norbert 
Sarnecki, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w  strzegom-
skim magistracie. 

Po drugie, w  stosunku do 
właścicieli nieruchomości oraz 
wspólnot mieszkaniowych, 
którzy nie dopełniają obo-
wiązku segregacji odpadów 
komunalnych zostanie wydana 
decyzja o nałożeniu na właś-
ciciela lub wspólnotę stawki 
opłaty podwyższonej.

– Brak segregacji odpadów 
oraz powstawanie tak licznych 
„dzikich wysypisk” z pewnoś-
cią wpłynie na opłaty związane 
z  gospodarką odpadami ko-
munalnymi. Apelujemy po raz 
kolejny o segregację odpadów 
oraz reagowanie w  zakresie 
przeciwdziałania powstawaniu 
„dzikich wysypisk” – podsumo-
wuje Norbert Sarnecki.

materiał zdjęciowy z kamer z wizerunkiem mieszkańca dopuszczającego się łamania przepisów będzie na bieżąco przekazywany na policję

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w poprzednim nu-
merze „Gminnych Wiadomościach Strzegom” dotyczącego 
dzikich wysypisk w naszej gminie, z przykrością informujemy, 
że w dalszym ciągu narasta problem z odpadami, które wyrzu-
cane są przez mieszkańców w miejscach niedozwolonych. Po-
nadto, mimo obowiązku segregacji odpadów przez właścicieli 
nieruchomości oraz Wspólnoty Mieszkaniowe, Urząd Miejski 
w Strzegomiu otrzymuje od firmy EnERIS, która odbiera od-
pady, liczne zgłoszenia o niedopełnieniu tego obowiązku. W ce-
lu przeciwdziałania narastającemu zjawisku gmina zacznie po-
dejmować zdecydowane działania.

Kolejne „dzikie wysypiska”

Podwórko ul. Matejki
i ul. Kościuszki w Strzegomiu

Podwórko za Rossmannem w Strzegomiu

Droga za marketem DINO w Strzegomiu, zjazd na Graniczną

Ul. Boh. Getta i ul. Ogrodowa w Strzegomiu

Podwórko za blokiem
ul. Kamienna 8 w Strzegomiu

Zła segregacja, odpady zmieszane 
w tworzywach, ul. Świdnicka 29 w Strzegomiu

Ul. Św. Tomasza 2 w Strzegomiu

Zła segregacja, odpady zmieszane
w pojemniku BIO (Goczałków Górny)
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Zakres prac obejmował czysz-
czenie metodą piaskowania, 
zerwanie i położenie „czapek 
na fundamencie”, bocznych 
okładzin pionowych i  pozio-
mych oraz kostki wokół okła-
dzin. Wykonano także izolację 
łączeń podstawy fontanny. 

Przypomnijmy, że strze-
gomską fontannę w kwietniu 
gruntownie wyczyszczono 
i  dokonano przeglądu przed 
sezonem letnim. 

red

PYtAnIA DO BURMIStRZA / InFORMAcJE 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. ceni dialog ze społe-
czeństwem, dlatego na stro-
nie urzędu www.strzegom.pl 
jest możliwość zadania przez 
mieszkańców pytań, na które 
szef gminy na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

Andrzej: Dzień dobry, pa-
nie  bur mist r zu. O d cz asu 
nawałnicy na początku lipca 
nie działa w ogóle oświetlenie 
na ul. Kochanowskiego. Kie-
dy zostanie to naprawione? 
Mamy tutaj egipskie ciemno-
ści. Pozdrawiam.

Oświetlenie na ul. Kocha-
nowskiego zostało naprawio-
ne przez firmę Tauron. Bardzo 
proszę o  zgłaszanie podob-
nych awarii  do Wydziału 
Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miejskim w  Strzego-
miu pod numerem telefonu 
74 8560 532.

Przemysław: Panie burmi-
strzu, chciałbym się przypomnieć 
z pytaniem, które zadałem kilka 
miesięcy temu dotyczącym za-
łatania dziur na drodze wy-
jazdowej z  Ruska w  stronę 
Gościsławia. Dziury są coraz 
większe i  jest ich coraz więcej. 
Dziur nie widać, bo są na wznie-
sieniu i  można stracić koło lub 
spowodować wypadek. Proszę 
o interwencję.

Ubytki w drodze zostały na-
prawione, jednak ze względu na 
zły stan techniczny nawierzchni 
będą powstawać nowe. Wszel-
kie naprawy proszę zgłaszać 
bezpośrednio pod numerem 
telefonu 74 8560 536.

Nikola: Panie burmistrzu, 
będąc na spacerze w  pięknym 
miejscu, jakim stał się nasz 
Fort Gaj, spotkały mnie bardzo 
przykre okoliczności. Doszło 
do sytuacji, gdy mały ptaszek 
spadł z drzewa. Zwierzęciu na 
szczęście nie dolegało nic więcej 

oprócz dużego odwodnienia. 
Chciałabym więc bardzo pro-
sić o  zamontowanie w  forcie 
poideł dla ptaków, gdyż nie-
stety znajdujący się w  forcie 
zbiornik wodny z  fontanną 
jest zbyt głęboki, aby tak małe 
zwierzątka mogły wygodnie się 
napić. Przy tych temperaturach, 
gdy termometr wskazuje po-
wyżej 30 stopni, nawodnienie 
naszych leśnych przyjaciół jest 
bardzo ważne. Mam nadzieję, 
że moja prośba zostanie wysłu-
chana i zadba pan o życie także 
zwierzęcych obywateli mia-
sta. Pozdrawiam. Harcerka, 
22 Strzegomskiej Drużyny 
Starszo Harcerskiej „Arsenał”.

Bardzo dziękuję droga harcer-
ko! Jak zapewne wiesz, reakcja 
była natychmiastowa. Mam 
prośbę, jak będziecie w Forcie 
Gaj, a nie będzie wody w po-
idełkach, to dolejcie. Woda jest 
w toaletach i fontannach. 

Mieszkańcy Ruska: Panie 
burmistrzu, chcielibyśmy się 
zapytać, kiedy zacznie się kolejny 
etap prac związany z remontem 
dróg w Rusku?

Zacznę od innej sprawy. Sza-
nowni państwo, co się dzieje 
z przyłączami kanalizacyjnymi? 
Znikoma ilość wykonanych we 
wsi Rusko. Inwestycja, której 
domagali się mieszkańcy – bar-
dzo kosztowna i co? Jeśli chodzi 
o  drogi, kończymy projekt 
i  dopiero wtedy kiedy będzie 
gotowy – będziemy szukać 
źródeł finansowania. W piątek 
5 sierpnia zapraszam na zebra-
nie wiejskie, na którym będę. 

Mieszkaniec Kolejowej: Wi-
tam, szanowny panie bur-
mistrzu. Chciałbym poprosić 
o pana interwencję w sprawie 
ul. Kolejowej. Jestem świadom 
tego, że to teren PKP i  gmina 
ma związane ręce. Jednak 
parę lat temu w innej sprawie 
interweniowaliśmy miesiącami 
do Kolei, a po zgłoszeniu spra-
wy do pana nagle cudownie 
opamiętali się i rozwiązali pro-
blem, więc liczę, że teraz będzie 
podobnie. Chodzi o  kompletne 
zaniedbanie tej ulicy. Od lat 
nikt nie ściął tutaj trawy ani 
nie przyciął drzew. Przyjeż-
dżający pociągiem ludzie czują 
się jakby wchodzili do dzikiej 
dżungli, a  nie do pięknego 
miasta, jakim niewątpliwie 
jest Strzegom. Proszę podjechać 
któregoś dnia i  zobaczyć to na 
własne oczy. Gałęzie z  drzew 
spadają i rozbijają się o chodnik. 
Obawiam się, że ktoś przecho-
dząc akurat może stracić życie. 
Straż miejska czy policja są 
w  stanie ukarać prywatnego 
mieszkańca za nieodśnieżony 
chodnik przed domem, a  nikt 
nie jest w  stanie wyegzekwo-
wać ogarnięcia terenu, gdzie 
przewija się przecież codzien-
nie masa ludzi. Liczę na to, że 
znajdzie pan jakieś rozwią-
zania w tej kwestii, ponieważ 
nie raz pokazał pan, że można 
załatwić to, przy czym inni 
dawno się poddali.

Byłem tam i   z rob i ł em 
zdjęcia, które wysłałem do 
zarządcy. Będę rozmawiał. 
Zobaczymy, co się uda zrobić 
w tym temacie. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Strzegomskie targowisko zlo-
kalizowane przy ul. Legnickiej 
w najbliższym okresie czekają 
niemałe zmiany. Metamorfo-
zie ulegnie część placu bezpo-
średnio położona przy drodze 
wojewódzkiej 374. 

Nie da się ukryć, że ten frag-
ment targowiska nie należy 
do najpiękniejszych w naszym 
mieście. Zarówno sama na-
wierzchnia, jak i droga dojaz-
dowa są nierówne i  niezbyt 
estetyczne. Również sama 
zabudowa jest chaotyczna 
i nieuporządkowana.

Roboty polegać będą na 
ułożeniu nowej nawierzch-
ni z  kostki betonowej i  wy-
równaniu drogi dojazdowej. 
Ponadto wymieniona zosta-
nie kanalizacja deszczowa 

oraz oświetlenie. Zadanie 
realizowane będzie wspólnie 
ze spółką TAURON Nowe 
Technologie, która dostarczy 
kable oraz słupy i  oprawy 
oświetleniowe. Inwestycja 

ma na celu uporządkowanie 
i zmodernizowanie terenu. 

Koszt zadania wynosi około 
400 tys. zł. Wykonawcą została 
firma „Volt” ze Świebodzic. 

red

zmiany na targowisku

Fontanna po kolejnym liftingu

Inwestycja ma na celu uporządkowanie i zmodernizowanie terenu

Wykonano czyszczenie i izolację łączeń podstawy fontanny

W ostatniej dekadzie lipca fontanna zlokalizowana w Rynku 
przeszła kolejne zabiegi – tym razem były to głównie roboty 
kamieniarskie związane z wyrównaniem i uporządkowaniem 
granitowego podłoża wodotrysku.

Egzotycznie w Olszanach
We wtorek 9 sierpnia w  świetlicy wiejskiej w  Olszanach 
wystąpią dwa zagraniczne zespoły folklorystyczne, które po-
jawią się podczas 30. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
w  Strzegomiu. Przed publicznością zaprezentują się ekipy 
z  Kolumbii i Wysp Zielonego Przylądka. Początek występu 
o godz. 18:00. Wstęp wolny.
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To  już  30  l at  m ię dz ynarodowego 
do tej pory międzynarodowy Festiwal Folkloru Strzegom odwiedziło ponad 400 zespołów folklorystycznych z 70 krajów, z sześciu kontynentów. To również ponad
22 tys. wykonawców, 950 godzin koncertów i 80 000 widzów bezpośrednich

Pomysł i  idea stworzenia festiwalu zrodziły się podczas or-
ganizacji obchodów 750-lecia nadania praw miejskich miastu 
Strzegom. To właśnie w  1992 r. Zespół Folklorystyczny 
„Kostrzanie” zorganizował pierwsze spotkanie festiwalowe 
nazwane wówczas „Przyjaciele Kostrzan” i zaprosił na piękne 
widowisko polskie zespoły ludowe, z  którymi poznał się na 
innych festiwalach folklorystycznych.
Przez lata formuła festiwalowa zmieniała się i nabierała nowych 
kształtów. Wydarzenie to weszło na stałe do Światowego Ka-
lendarza Festiwali CIOFF oraz wpisało się w kalendarz imprez 
Dolnego Śląska. W ciągu 30 lat Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru Strzegom odwiedziło ponad 400 zespołów folklo-
rystycznych z 70 krajów, z sześciu kontynentów. To również 
ponad 22 tys. wykonawców, 950 godzin koncertów, 80 000 
widzów bezpośrednich i dzięki partnerom medialnym miliony 
telewidzów, radiosłuchaczy i czytelników. Na scenie festiwa-
lowej prezentowano różnorodne formy folkloru – od obycza-
jów Dalekiego Wschodu, krajów Afryki, Ameryki Północnej 

i  Południowej po Antypody oraz prawie wszystkich krajów 
Europy. Strzegomski festiwal to nie tylko liczby, ale również 
ludzie emocjonalnie z nim związani. To też sympatycy i entuzjaści 
jednego z największych wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska. 
Na czas festiwalowego tygodnia nasze miasto przyobleka 
międzynarodową szatę i  wówczas rozbrzmiewa wszystkimi 
językami świata. To przede wszystkim barwne koncerty na 
scenie festiwalowej, wieczory narodowe, msze ekumeniczne 
w  strzegomskich kościołach oraz „Rynek Świata”, gdzie na 
strzegomskim Rynku smakujemy potraw ze wszystkich zakąt-
ków świata. To także przedsięwzięcie edukacyjne „Śniadanie 
na trawie” z udziałem zespołów biorących udział w festiwalu 
i dzieci ze wszystkich strzegomskich przedszkoli. 
Tegoroczna edycja XXX Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru odbędzie się w dniach 10–14 sierpnia. Swój folklor 
zaprezentują zespoły z Czech, Ekwadoru, Kolumbii, Mace-
donii Północnej, Serbii, Słowacji, Węgier, Wysp Zielonego 
Przylądka oraz Polski.

zespół Folklorystyczny 
„Kostrzanie” 
„Kostrzanie” są zespołem folk-
lorystycznym, który powstał 
w 1975 r. Członkowie zespołu 
w  większości są mieszkańca-
mi Kostrzy. Do zespołu na-
leżą również dzieci z  gminy 
Strzegom, które chętnie biorą 
udział w próbach i uczestniczą 
w wyjazdach na koncerty, festi-
wale i przeglądy. Zespół kładzie 
duży nacisk na swój artystycz-
ny rozwój poprzez edukację 

kulturalną dzieci i  młodzieży. 
Zespół działa pod opieką Strze-
gomskiego Centrum Kultury. 
Tańce i śpiewy okolicznościowe 
i  religijne wykonywane przez 
„Kostrzan” wywodzą się z wie-
lu różnych regionów polski, 

EKWAdOR 
Zespół od 6 lat propaguje 
sztukę i  kulturę Ekwadoru 
lokalnie, a także na całym świe-
cie. Ich działalność skupia się 
na wzmocnieniu tożsamości 
ludu andyjskiego Ekwadoru. 
Do Strzegomia przyjadą z repertuarem prezentującym andyjską 
muzykę ludowa i  taniec. Zaprezentowana zostanie muzyka 
tradycyjna nazywana „San Juanitos”, „Fandango” oraz rytmy 
afro-ekwadorskie (bomba).
Członkowie zespołu pochodzą z  miasta Ibarra w  prowincji 
Imbabura. Andyjska muzyka i  taniec ludowy skierowane są do 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zespół stara się wzmocnić 
tożsamość kulturową i  wiedzę przodków Imbabury, a  także 
całego Ekwadoru.
Grupa liczy 26 osób, które z ambicją i zainteresowaniem roz-
wijają i  potwierdzają andyjską tożsamość kulturową. Układy 

choreograficzne, rytuały, wierzenia, zwyczaje i  tradycje ludu 
andyjskiego prezentowane na scenie mają za zadanie promować 
miłość do sztuki, muzyki i tańca.

SŁOWACjA
Grupa folklorystyczna, z miasta 
granicznego Komárno, używa 
nazwy Komárňan przy oficjal-
nych międzynarodowych wyda-
rzeniach, głównie przez respekt 
do rodzinnego miasta. Jednak 
członkowie nazywają samych 
siebie „Slovak rebels – grupa motywowana przez folklor“.
Podstawą tej grupy jest miłość do słowackich tradycyjnych 
piosenek i unikalnych tańców, które odnoszą sukcesy na całym 
świecie. Słowacy wyrażają swoje nastawienie do miłości, Boga 
i życia przez piosenki i tańce. Harmonia muzyki i unikalne kreacje 
taneczne od lat są też częścią tworzenia tradycyjnych kostiumów 
folklorystycznych.

KOLumBIA 
Zespół Tańca Artystyczne-
go Kolumbia założony zo-
stał w  2016 r. przez Gersona 
Leonardo Jarę – obecnego 
dyrektora generalnego. Cho-
reografem jest Johana Carolina 
Narvaez.
Zespół uczestniczył w  różnych wydarzeniach na poziomie 
lokalnym, regionalnym i  krajowym. Występował na różnych 
festiwalach folklorystycznych we Francji, Portugalii, Meksyku, 
Chile, Brazylii, Panamie i Peru.
W swoim repertuarze prezentują między innymi programy: 
1. Karaibów i kolumbijskiego wybrzeża Pacyfiku m.in. z typowym 

tańcem Cumbia. 
2. Opita – z rytmami bambuco – typowymi dla centralno-połu-

dniowego regionu Kolumbii – kolorowe stroje zdobione wstąż-
kami i  tańce ukazują relacje pomiędzy mężczyzną i kobietą. 
Wskazują na zaloty mężczyzny i urok kobiety. 

3. Program z centralnej części Kolumbii prezentuje tzw. „program 
kawowy”, czyli zaprezentuje pracę przy zbieraniu kawy i święto 
po obfitych zbiorach.

Przez lata formuła festiwalowa zmieniała się i nabierała nowych kształtów. Wydarzenie to weszło na stałe do Światowego

m.in. dolnośląskiego, lubelskie-
go, krakowskiego, łowickiego, 
rzeszowskiego. Zespół posiada 
certyfikat CIOFF oraz jest orga-
nizatorem Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru odbywające-
go się pod auspicjami CIOFF. 
Obecnie kierownikiem Zespołu 
Folklorystycznego „Kostrzanie” 
jest józef Hernik, w skład kie-
rownictwa muzycznego wcho-
dzą: Lisa i Łukasz maciejew-
scy, zaś kierownikiem kapeli 
jest Sławomir glinkowski.
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WęgRY
Zespół Tańca Ludowego Nyír-
ség UP powstał w 2010 r. Grupa 
jest pokoleniowym następ-
stwem Zespołu Tańca Ludo-
wego Nyírség, która uchodzi za 
jeden z najlepszych amatorskich 
zespołów tańca ludowego na Węgrzech. Członkami Nyírség UP 
są młodzi ludzie w wieku 16–20 lat. Zespół liczy 34 tancerzy oraz 
muzyków. Repertuar Nyírség UP – obejmujący całe dziedzictwo 
taneczne Kotliny Karpackiej – zapewnia realistyczny wgląd na 
sztukę ludową Węgrów i  innych narodowości. Tancerze pre-
zentują światowej klasy wirtuozerię tańców węgierskich. Grupa 
zwraca szczególną uwagę na dbałość o szczegóły, w tym noszenie 
autentycznych strojów ludowych na scenie.

Nyírség UP jest częstym uczestnikiem różnych festiwali tańca 
ludowego na Węgrzech i za granicą.

„Koncert zespołów dolnośląskich”
Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu to nie tylko 
zespoły zagraniczne. Od wielu już lat festiwalowi towarzyszy 
„Koncert Zespołów Dolnośląskich”, na który przyjeżdżają mi-
łośnicy naszego lokalnego folkloru. W tym roku w niedzielnym 
koncercie (14.08) uczestniczyć będą aż 22 zespoły.

Kto zagra i zaśpiewa w Strzegomiu? 
Chabry z Kwieciszowa
Kukułeczki z Pogwizdowa
Dobromierzanie z Dobromierza
Siekiereczki ze Starego Gierałtowa
Skrzynczanki ze Skrzynki (Gmina Lądek-Zdrój)
Retro ze Strzegomia
Marzenie z Żelazna

Olszaniacy z Olszan
Uśmiech z Dobroszyc
Goczałkowianie z Goczałkowa 
Przyjaciółki z Niedźwiedzic
Wojcieszowianie z Wojcieszowa 
Lubin z Lubina
Sasanka z Rudnej
Kapela Herbutów z Tomisławia
Karkonosze z Gruszkowa (Gmina Mysłakowice)
Sąsiadeczki z Dobrzenia (Gmina Dobroszyce)
Krukowianie z Krukowa (Gmina Żarów)
Grzędowianki z Grzędy (Gmina Czarny Bór)
Kapela Janka Boduszki z Siemianic
Bolkowianie z Bolkowa 
Jaworzynianie z Jaworzyny Śląskiej

mACEdOnIA 
PÓŁnOCnA 
Zespół folklorystyczny ,,Grigor 
Prlichev” z  Gjorche Petrov 
– Skopje, z  Macedonii został 
założony w 1945 r. i jest jednym 
z najlepszych zespołów z Macedonii. Przez zespół „przewinęło 
się” do tej pory ponad 8000 członków, którzy dali prawie 9000 
koncertów w kraju, Europie i na świecie. 
Zespół prezentuje macedońską kulturę, folklor, muzykę i taniec 
w możliwie najprawdziwszym świetle, oryginalnie tak jak było 
to robione przez wieki. 
Macedońskie piosenki i tańce ludowe są bardzo ważne dla Ma-
cedończyków w Macedonii i na świecie, mają na celu wywołać 
radość u ludzi podczas występu – i tak jak wywołują ją dzisiaj, 
będą ją wywoływać u każdego nowego pokolenia.
Obecnie zespół ,,Grigor Prlichev” liczy 350 członków i  jest 

niezmiernie dumny z niesienia imienia wielkiego macedońskiego 
poety ,,Grigor Prlichev.” Artyści kroczą razem, pokazując, co czują 
głęboko w duszach. Znaczy to dla nich dużo więcej niż tradycja. 
Liderem grupy jest mirko janevski.

CzECHY
Zespół DENAR ze Znojmo wy-
konuje muzykę cymbałkową. 
Kultura muzyczna południo-
wo-wschodnich Moraw jest 
pokrewna kulturze słowackiej 
i  węgierskiej. Zespół liczy 
6 muzyków. Występują oni na różnego rodzaju festiwalach 
i wydarzeniach muzycznych, nie tylko w Czechach. 

SERBIA
„Folk Dance Ensemlele” jest 
grupą wchodzącą w  skład 
stowarzyszenia kulturalnego 
„Dimitrije Tucovic”. Stowa-
rzyszenie to jest członkiem 
międzynarodowej organizacji 
tanecznej CIOFF, IOV i  CID. 
Stowarzyszenie liczy ponad 600 członków w 18 sekcjach. 
Z programem, który wykonują podróżowali po całym świecie. 
Otrzymali wiele nagród na międzynarodowych festiwalach folk-
lorystycznych w Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Brazylii, 
Katarze, Grecji i wielu innych krajach. 
Swoim występem w  słynnej nowojorskiej Carnegie Hall zafa-
scynowali krytyków New York Times-a. Na festiwalach zawsze 
przykuwa uwagę ich bogaty program. Tańce pokazują piękno 
i bogactwo serbskiej narodowej twórczości i stanowią specyficzne 
perły tego regionu. 
Zespół młodzieżowy i dziecięcy może poszczycić się również 
dużą liczbą występów na festiwalach na całym świecie.
Zespół kładzie nacisk na pracę z dziećmi i młodzieżą. Stowarzy-
szenie ściśle współpracuje ze szkołami – po to, by przygotować 
kandydatów do najmłodszych grup zespołu.

WYSPY zIELOnEgO 
PRzYLĄdKA 
Zespół Baiyiambas powstał 
jako projekt artystyczny i spo-
łeczno-kulturalny grupy Bawtu-
quinhas PBS. 
Folklor Wysp Zielonego Przy-
lądka to swoisty tygiel będący mieszanką melodii kubańskich, 
portugalskich i afrykańskich. Ludzie są przyjaźni, preferują spo-
kojny tryb życia, a  wieczorami chętnie biesiadują i  imprezują. 
Poczujemy niesamowitą „morabeza” – gościnność – naszych gości 
z wysp i dajmy się porwać atmosferze tego rajskiego archipelagu.
Zespół prezentuje pieśni i utwory, rytmy i tańce ilustrujące historię 
niewolnictwa w Cidade Velha (na wyspie Santago), a zwłaszcza 
rytmów, które miały początki podczas spotkania Europejczyków 
i Afrykanów. Zespół chce pokazać wpływ rytmów i dźwięków 
afrykańskiej perkusji w muzyce luzofonowej.

Kalendarza Festiwali CIOFF oraz wpisało się w kalendarz imprez dolnego Śląska

Festiwalu Folkloru w Strzegomiu



8 5 sierpnia 2022

KULtURA / OśWIAtA

KULtURA

„Legenda o dzwonie 
Przedbora” – Julia 
Falkiewicz 
Kiedy w Strzegomiu rozpoczę-
to budowę nowego kościoła, 
po całej okolicy rozeszła się 
wieść, że strzegomianie po-
stanowili stworzyć ogromną, 
niezwykłą budowlę na chwa-
łę Boga. Wiadomość o  tym 
dotarła również do zakonu 
joannitów w Policach. Rycerz 
Przedbor postanowił wybrać 
się do Strzegomia, odwiedzić 
tamtejszą komandorię joanni-
tów i na własne oczy obejrzeć 
budowę.

Zakonnik skoro świt wsiadł 
na konia i wyruszył w podróż. 
Słońce prażyło już od samego 
poranka, ale lekki wiaterek 
przyjemnie chłodził jeźdźca 
i  konia. Po kilku godzinach 
Przedbor dotarł w  pobli-
że Strzegomia. Postanowił 

jednak, że najpierw spojrzy na 
miasto i powstający kościół ze 
szczytu słynnej góry, u której 
leżało miasteczko. Przywiązał 
konia do drzewa i  wspiął się 
po skałach. Ze szczytu góry 
miał rzeczywiście wspaniały 
widok. Obserwował panoramę 
miasta, wokół którego rozcią-
gały się lasy. Niewielkie domy 
skupione blisko siebie otoczo-
ne były murami obronnymi, 
które chroniły miasto przed 
atakami. Spośród zieleni drzew 
wyłaniały się pozostałości 
po baszcie – zapewne znisz-
czonej podczas niedawnych 
najazdów tatarskich. Przed-
bor, wpatrując się w  miejsce, 
gdzie wznoszono przepiękne 
granitowe mury kościoła, tak 
zasiedział się na jednej ze skał, 
że nie zorientował się, kiedy 
minęło popołudnie i  zaczęło 
zachodzić słońce. Postanowił 

obejrzeć jeszcze zachód słońca, 
bo wokół niego krążyły ptaki 
i wyśpiewywały melodię, która 
bardzo spodobała się rycerzo-
wi. Zachwycony zaczął nucić tę 
melodię pod nosem, naśladując 
śpiew ptaków, a  te jak zacza-
rowane podlatywały do niego. 
Wreszcie Przedbor postanowił 
odszukać konia i pojechać do 
miasta na nocleg.

Niestety, gdy Przedbor zaczął 
schodzić po śliskich głazach, 
potknął się i spadł w przepaść. 
Upadek był na tyle nieszczęśli-
wy, że zakonnik połamał nogę. 
Jego ciało przeszył przeraźliwy 
ból. Nie miał szans wydostać 
się z  przepaści. Wołał o  po-
moc, lecz nikt w  lesie go nie 
słyszał. Pozostało mu czekanie 
na długą i bolesną śmierć w sa-
motności. Tylko ptaki dalej 
krążyły w  pobliżu i  śpiewały 
swoją pieśń. Przedbor wpadł 
na niezwykły pomysł. Ściągnął 
z szyi swój medalik i wyciągnął 
w stronę ptaka. Ptak jak gdyby 
na to czekał. Złapał dziobem 
medalik i odfrunął. 

W  tym czas ie  joannic i 
pełni niepokoju czekali na 
przybycie Przedbora. Domy-
ślali się, że grozi mu jakieś 

niebezpieczeństwo, bo zakon-
nik nie dotarł przed zachodem 
słońca. Kiedy wyglądali z tro-
ską przez okno, nagle ujrzeli 
ptaka z medalikiem. Wpuścili 
go do środka i zdali sobie spra-
wę z  tego, że medalik, który 
ma w dziobie należy zapewne 
do Przedbora. Bez większego 
namysłu wyruszyli na poszu-
kiwania, a do nich przyłączyło 
się wielu mieszkańców miasta. 
Ponieważ największe skupiska 
ptaków znajdowały się u pod-
nóża góry, właśnie tam rozpo-
częto akcję poszukiwawczą. 
Dopiero po kilku godzinach 
odnaleziono rannego zakon-
nika. Nad ranem przewiezio-
no rycerza do miasta i oddano 
mu medalik.

Przedbor poprosił, by joan-
nici zatrzymali się pod murami 
kościoła i ogłosił mieszkańcom 
swoje postanowienie. Obiecał, 
że ufunduje dzwon do nowego 
kościoła, a w jego sercu zato-
pi medalik, który ocalił mu 
życie. Dzwon po dziś dzień 
bije w strzegomskiej bazylice. 
Niektórzy mówią, że to dzięki 
temu medalikowi i  ofiarności 
mieszkańców, którzy pomogli 
Przedborowi.

Przedbor obiecał, że ufunduje dzwon do nowego kościoła, a w jego sercu zatopi medalik, który ocalił mu życie. Czy dotrzymał słowa?

W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” zamiesz-
czamy drugi odcinek z  cyklu „Legendy z  gminy Strzegom”. 
Przypomnijmy, że Strzegomskie centrum Kultury z okazji ot-
warcia Fortu Gaj ogłosiło konkurs, którego celem było pogłę-
bienie wiedzy młodzieży o naszej „Małej Ojczyźnie” poprzez 
napisanie własnej legendy. Poniżej przedstawiamy pracę autor-
stwa Julii Falkiewicz, która zwyciężyła w kategorii szkół pod-
stawowych (klasy 7–8).

Legendy z gminy Strzegom

Fot. Św
idnicki G

ość N
iedzielny

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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Do niedzieli 7 sierpnia 
na hipodromie w Mora-
wie będzie trwać rywali-
zacja o  medale jeździe-
ckich mistrzostw Euro-
py w  kategorii kuców. 
Serdecznie zapraszamy 
chętnych. Wstęp na za-
wody jest bezpłatny. 

Mistrzostwa Europy Ku-
ców w gminie Strzegom 
odbywają się już po raz 
trzeci. Na morawskich 
arenach mierzą się za-
wodnicy w  wieku od 12 
do 16 lat na kucach, czyli 
koniach o  wzroście do 
149 cm. Zawody wy-
startowały w  środę. Po-
przedziła je uroczysta 
ceremonia otwarcia, pod-
czas której zaprezento-
wały się wszystkie teamy 
narodowe. 

Trwają mE Kuców 2022
Na morawskich arenach mierzą się zawodnicy w wieku od 12 do 16 lat

Z tej formy atrakcji będzie moż-
na skorzystać do końca sezonu 
letniego. Dodajmy jeszcze, że 
kąpiele w porze nocnej uprzy-
jemnia podświetlana niecka 
basenu, jak również wszystkie 
inne udogodnienia, jakie oferuje 
kompleks basenów letnich. 

Przypomnijmy, duży basen 
ma wymiary 50 m długości i 20 

m szerokości. Wyposażony jest 
w dwie trampoliny – jedna 3 m 
wysokości, a druga – 1 m. Po-
nadto są 4 tory do pływania ze 
słupkami startowymi, ławki i le-
żanki z masażem, grota sztucz-
nej fali, rwąca rzeka, masaże 
ścienne, masaż karku, siatka do 
wspinaczki z wyspą i zjeżdżal-
nia o długości 71,5 m.

Popływaj po zmroku
W porze nocnej pływanie uprzyjemnia podświetlana niecka basenu. Są również wszystkie inne udogodnienia, jakie oferuje kompleks basenów letnich

W następnym numerze zamieścimy relację z zawodów w Morawie. UWAGA! W dniach 8–15 sierpnia pływalnia będzie czynna w godz. 12:00–19:00.

Fot. M
ariusz C

hm
ieliński

ME kuców w Morawie 2021

Zapraszamy na strzegomskie baseny, gdzie organizowane są 
nocne pływania. Odbywają się one raz tygodniu, we środy, w go-
dzinach od 21:00 do 23:00. 

Fot. Sebastian Tyniecki

Główna scena pierwotnie miała 
być zlokalizowana przy base-
nie letnim, jednak ze względu 
na opady deszczu wydarzenie 
przeniesiono do hali. Tema-
tem przewodnim tej szalonej 
imprezy, w której wzięło udział 
kilkudziesięciu instruktorów 
i  ok. 400 uczestników z  całej 
Polski, były polskie hity z  lat 
80. i 90. XX w. Większość osób 
wyposażona była w  elementy 
świetlne, które dodawały atrak-
cyjności nocnemu maratonowi 
tańca. Organizatorzy przygoto-
wali mnóstwo atrakcji. Można 
było m.in. skosztować pyszności 
serwowanych przez lokalnych 
restauratorów.

– Strzegomianie lubią poma-
gać potrzebującym. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczest-
nikom tej barwnej, niezwykle 
pozytywnej i  radosnej zabawy. 
Wyrazy podziękowania należą 
się oczywiście głównej organi-
zatorce – Ewie Zapolnej i  jej 
wspaniałemu teamowi, a także 
spółce OSiR. Zapraszamy do 
Strzegomia na kolejne chary-
tatywne imprezy – podkreślają 
władze naszego miasta. 

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. można było m.in. skosztować pyszności serwowanych przez lokalnych restauratorów

Za nami II nocny Maraton Zumby, który odbył się w sobotę 
30 lipca w hali widowiskowo-sportowej w Strzegomiu. tym ra-
zem środki zbierano dla naszych chorych mieszkańców – Edy-
ty i małego Igora.

zatańczyli dla Edyty i Igora

Strzegom w  tym dniu od-
wiedzili znani w  całej Eu-
ropie instruktorzy zumby: 
Alba Duran z  Hiszpanii 
i Claudiu Gutu z Rumunii.

Polecamy obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia w mediach społecznościowych. Na kanale YOUTUBE i na profilu facebookowym gminy Strzegom znajduje się również filmik.
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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 Strzegom-
skiej 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 Strze-
gomskiej 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 regular-
nych 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 autobu-
sów 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 należałoby 
zmienić?
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............
……………………..........................…………...............

20. Czy chętniej korzystałby/korzystałaby Pan/Pani 
z komunikacji miejskiej, jeśli udałoby się wyeli-
minować powyższe wady?
□ tak 
□ nie
□ nie wiem 

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 wrze-
śnia br., miejscem złożenia jest Wydział Obsługi Interesanta na parterze strzegomskiego magistratu. Wyniki ankiet będą podlegały szczegółowej analizie. na ich podstawie burmistrz Strzegomia po-
dejmie decyzję w zakresie dalszego funkcjonowania komunikacji publicznej, czyli jej modyfikacji lub nawet całkowitej likwidacji.

Wypełnij ankietę. To ważne

" "

"
"

""
"

"

Ankieta dotycząca Strzegomskiej Komunikacji Publicznej
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działki pod budowę garażu – ul. Parkowa

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunal-
ne gminy Strzegom. 1. Dział-
ka niezabudowana nr 1804/4, 
Obr. 3, położona w Strzego-
miu przy ulicy Parkowej, gmina 
Strzegom o powierzchni wg re-
jestru ewidencji gruntów 0,0025 
ha Cena wywoławcza nierucho-
mości 12.900,00 zł. Wadium 
- 1.290,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ce-
ny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 01.09.2022 r. 
o godz. 10:00 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29. 2. Działka nieza-
budowana nr 1804/5, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu przy 
ulicy Parkowej, gmina Strze-
gom o powierzchni wg rejestru 

ewidencji gruntów 0,0022 ha 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 11.500,00 zł Wadium - 
1.150,00 zł Postąpienie nie mo-
że wynosić mniej niż 1% ce-
ny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 01.09.2022 
r. o godz. 10:30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze -
gomiu – sala nr 29. 3. Dział-
ka niezabudowana nr 1804/6, 
Obr. 3, położona w Strzego-
miu przy ulicy Parkowej, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,0022 ha Cena wywoławcza 
nieruchomości 11.500,00 zł. 
Wadium - 1.160,00 zł. Postą-
pienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych ceny wywo-
ławczej. Do wylicytowanej ceny 

doliczony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 01.09.2022 
r. o godz. 11:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29. Dla powyż-
szych nieruchomości urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019511/7. Nierucho-
mości są wolne od obciążeń 
i praw osób trzecich. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w obrębie 
3 miasta Strzegom zatwierdzo-
nego uchwałą Nr 35/17 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
26.04.2017 r. powyższe nieru-
chomości oznaczone są sym-
bolem 3 KS tereny obsługi ko-
munikacyjnej w tym parkin -
gi i garaże. Nabywca ponosi 
koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności. Warun-
kiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium, w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu lub na rachunek bankowy 

gminy Strzegom – Santan -
der Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku bankowego: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 25.08.2022 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Ko-
misji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wpłata wadium na każdą 
działkę osobno upoważnia do 
udziału w licytacjach tych dzia-
łek. Przy wpłacie wadium na-
leży podać numer działki. Wa-
dium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu przetar-
gu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu. 
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 

zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego przed jego podpi-
saniem. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do -
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 

z podmiotem, który przetarg wy-
gra. Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepisa-
mi Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). 
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrze-
ga się prawo odwołania przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej de-
cyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

działka pod zabudowę mieszkaniową 
w Rogoźnicy

Burmistrz Strzegomia ogła -
sza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strze -
gom. Działka niezabudowa-
na nr 361/11, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,1697 
ha Cena wywoławcza nierucho-
mości 78.000,00 zł Wadium - 
7.800,00 zł Postąpienie nie mo-
że wynosić mniej niż 1% ce-
ny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 01.09.2022 r. 
o godz. 11:30 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29 Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020689/5. Pierw-
szy przetarg na zbycie powyż-
szej działki w dniu 30 czerw-
ca 2022 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich. Zgodnie 
z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzenne-
go obszarów wiejskich dla czę-
ści północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśni-
ca, Żółkiewka, Kostrza, Żela-
zów uchwalonego uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 03.12.2004 r. nie-
ruchomość działka nr 361/11, 
obr. Rogoźnica oznaczona jest 
symbolem 6 MN 13 zabudo -
wa mieszkaniowa jednorodzin-
na. Strefa K ochrony krajobra-
zu kulturowego. Nabywca po-
nosi koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej. Warun-
kiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium, w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu 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 gmi-
ny Strzegom. Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komisji 

Przetargowej w dniu przetar-
gu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego przed je-
go podpisaniem. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępują-
ce do przetargu powinny po-
siadać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przypad-
ku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pe łnomocnic -
two. Powyższe dokumenty win-
ny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu. Umo-
wa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. Przetarg zo-
stanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108). Dodatkowe in-
formacje związane z przetar-
giem można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 8560-543, ponadto infor-
macja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie interneto -
wej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetar-
gi. Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

ul. Armii Krajowej – usługi o różnym przeznaczeniu

działka pod zabudowę mieszkaniową w Żelazowie

Burmistrz Strzegomia ogłasza dru-
gi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne gmi-
ny Strzegom. 1. Działka niezabu-
dowana nr 776/5, Obr. 3, położo-
na w Strzegomiu przy ulicy Armii 
Krajowej, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,0726 ha Cena wywo-
ławcza nieruchomości 82.000,00 zł. 
Wadium - 8.200,00 zł Postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący po-
datek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 01.09.2022 r. o godz. 
12:30 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 
29. 2. Działka niezabudowana nr 
776/6, Obr. 3, położona w Strze-
gomiu przy ulicy Armii Krajowej, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0726 ha Cena wywoław-
cza nieruchomości 79.000,00 zł. 
Wadium - 7.900,00 zł Postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych ceny wywoławczej. 
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący podatek 

VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 
01.09.2022 r. o godz. 13:00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29. Pierwszy prze-
targ na zbycie powyższych dzia-
łek w dniu 30 czerwca 2022 r. za-
kończył się wynikiem negatywnym. 
Dla powyższych nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019546/1. Nieruchomo-
ści są wolne od obciążeń i praw 
osób trzecich. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta Strze-
gom uchwalonego uchwałą Nr 
10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30.01.2013 r. powyższe nie-
ruchomości oznaczone są symbo-
lem D.10.UI usługi o różnym prze-
znaczeniu. Nabywca ponosi kosz-
ty związane z przeniesieniem pra-
wa własności. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłata 
wadium, w kasie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu lub na rachunek 
bankowy gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku bankowego: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25.08.2022 r. (za dzień wpła-
ty 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 upoważ-
nia do udziału w licytacjach tych 
działek. Przy wpłacie wadium na-
leży podać numer działki. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetar-
gu. Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu podle-
ga zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu nota-
rialnego przed jego podpisaniem. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnionych 

do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty win-
ny być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). 
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go 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 Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. Zastrzega się prawo 
odwołania przetargu z uzasadnio-
nej przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom. Nieruchomość nieza-
budowana działka nr 42/10, AM–1, 
Obr. Żelazów, położona w Żelazo-
wie o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,1025 ha, dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020741/8. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
40.000,00 zł Wadium - 4.000,00 zł. 
Postąpienie – nie mniej niż 1% ce-
ny wywoławczej Do wylicytowa-
nej ceny doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT. Przetarg 
odbędzie się w dniu 01.09.2022. 
r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu – sa-
la nr 29. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich 
dla części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, Wie-
śnica, Żółkiewka, Kostrza, Żela-
zów, uchwalonego Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 03.12.2004 r. powyższa 

nieruchomość oznaczona jest 
w części symbolem 8 MU 2 zabu-
dowa mieszkaniowa z usługami 
w części granica strefy zewnętrz-
nej pośredniej ochrony ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie usta-
wy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nabywca ponosi kosz-
ty wyłączenia gruntów z produk-
cji rolnej. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata wa-
dium w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na konto gminy 
Strzegom – Santander Bank Pol-
ska O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25.08.2022 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy Strze-
gom) Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści, a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 

od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Cena nierucho-
mości sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W ra-
zie uchylania się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości. Osoby 
przystępujące do przetargu po-
winny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymaga-
ny jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 

okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącz-
nie z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe 
informacje związane z przetar-
giem można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
748560543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. Zastrzega się pra-
wo odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji poda-
na zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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