
 Jedyną dostępną szczepionką 
jest Pfizer. Wszystkie pierwsze 
szczepienia odbywać się będą 
w  Centrum Medyczno-Dia-
gnostycznym przy ul. Witosa 
7 w Strzegomiu. Osoby, które 
zostały zaszczepione pierw-
szą dawką 2 lipca, również 
będą miały drugie szczepienie 
w  przychodni przy ul. Wito-
sa. – Zwracam się z  ogromną 
prośbą do mieszkańców gminy 
Strzegom o  szczepienie się 
przeciwko Covid-19. W Punk-
cie Szczepień Powszechnych 
w  hali widowisko-sportowej 
w Strzegomiu notujemy – nie-
stety – coraz mniejsze zainte-
resowanie szczepieniami, co 
będzie zapewne skutkowa-
ło zamknięciem tego punktu 
w ciągu kilku następnych tygo-
dni. Każde zgłoszenie jest dla 
nas ważne – mówi Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 

Aktualnie (stan na 6 lipca) 
liczba mieszkańców naszej 
gminy w pełni zaszczepionych 

wynosi 8700, co stanowi zaled-
wie 34,1 % ogółu. Zajmujemy 
dopiero 3. miejsce w  powie-
cie świdnickim. Przed nami 
jest miasto Świdnica (39,9 %) 

i Świebodzice (34,8 %). W ran-
kingu ogólnopolskim zajmuje-
my 642. miejsce. Najbardziej 
aktualne dane można śledzić na 
stronie www.gov.pl. 
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w numerze:

Konsultacje 
Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w konsultacjach społecz-
nych w związku z planowaną 
rozbudową monitoringu na 
terenie gminy Strzegom. 
Teraz możesz wypowiedzieć 
się, które miejsca powinny 
znaleźć się w  oku kamery. 
Konsultacje potrwają do 
końca lipca. 
 str. 2 

tomkowickie 
Ptaki 
Zakończono realizację pro-
jektu „Poznaj Tomkowickie 
Ptaki”, który był realizo-
wany przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi Tomko-
wice w partnerstwie z LGD 
„Szlakiem Granitu”. Atrakcji 
nie brakowało.
 str. 9 

Prace na dworcu
Na dworcu PKP rozpoczęły 
się prace związane z II eta-
pem remontu zabytkowej 
stacji. Dzięki przeprowadzo-
nemu remontowi, miejsce 
stanie się bardziej przyjazne 
pasażerom. Modernizacja 
ma potrwać kilka tygo-
dni, a  jej efekt z pewnością 
ucieszy. 
 str. 4 

Ostatnia przed okresem wakacyjnym sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu odbyła się 28 czerwca br. Radni podjęli kilka 
ważnych uchwał i decyzji.

Podczas czterech dni zawodów Lotto Strzegom Horse Trials 
startowało ponad 350 koni. Zobacz, kto zwyciężył w rywalizacji.

29 czerwca swoje imieniny obchodzą Piotr i  Paweł. W  tym 
dniu co roku w Bazylice Mniejszej odbywa się odpust ku czci 
apostołów Piotra i Pawła. 

Po sesji  str. 3

Strzegom Lotto  str. 10

Imieniny miasta  str. 6

niestety, widać coraz mniejsze zainteresowanie szczepieniami

Szczepmy się!

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzego-
miu rozpoczęli lato, wykorzystując owoce natury. Upletli piękne, 
kolorowe wianki z traw i kwiatów zebranych z okolicznych pól 
i łąk, które pięknie prezentowały się na ich głowach.

Zachęcamy do śledzenia bogatej oferty kulturalno-wakacyjnej, 
jaka została przygotowana przez instytucje kultury gminy Strze-
gom. Nikt nie będzie się nudził. W planie m.in. kino plenerowe, 
„Zielone Pikniki”, szachy plenerowe czy wycieczki krajoznawcze. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Seniorzy przywitali lato

nowe dowody osobiste

Wakacje w Strzegomiu

Od 2 sierpnia br. będą wydawane nowe dowody osobiste z od-
ciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego. 
Dzięki temu dowody osobiste będą bardziej bezpieczne. Nowy 
dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobi-
stego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do 
przekraczania granic niektórych państw.

W związku z zauważalnym spadkiem zainteresowania szczepieniami przeciwko Covid-19, ape-
lujemy do mieszkańców gminy Strzegom o szczepienie się. Jednocześnie informujemy, że w dal-
szym ciągu zgłoszenia na szczepienia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim (tel. 74 8560-566 
lub 550, 540, 524, 530).

gminne wiadomości

Gmina Liczba zaszczepio-
nych min. 1 dawką

Liczba w pełni 
zaszczepionych

Procent w pełni 
zaszczepionych

Świdnica (m)  
woj. dolnośląskie 27 375 22 487 39,9%

Świebodzice (m) 
woj. dolnośląskie 10 039 7 895 34,8%

Strzegom (m-w) 
woj. dolnośląskie 11 173 8 700 34,1%

Marcinowice (w) 
woj. dolnośląskie 2 809 2 201 33,7%

Świdnica (w) 
woj. dolnośląskie 6 987 5 641 32,4%

Jaworzyna Śląska 
(m-w) 
woj. dolnośląskie

3 991 3 120 30,5%

Żarów (m-w) 
woj. dolnośląskie 4 983 3 839 31,1%

Dobromierz (w) 
woj. dolnośląskie 2 010 1 561 30,1%

(w) gmina wiejska / (m) gmina miejska / (m-w) gmina miejsko-wiejska
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z d j ę C I e  n u m e r u
Poznaj Strzegom…  
 jakiego nie znałeś!

Strzegom jest miastem skrywającym wiele tajemnic. Odkrywany na nowo za każdym razem, 
zaskakuje. Dlatego zachęcamy do zwiedzania Strzegomia i jego miejsc. Na zdjęciu strze-
gomscy licealiści w trakcie lekcji muzealnej w Wieży Targowej. 

Plener rzeźbiarski to ważne wydarzenie na kulturalnej mapie Strzegomia 

weź udział w konsultacjach społecznych nt. rozbudowy gminnego systemu monitoringu

Powstają granitowe monumenty 

zabierz głos w ważnej sprawie!

Na terenie strzegomskich zakładów kamieniarskich rzeźbiarze tworzą niezwykłe granitowe dzie-
ła. Radosław Keler, Andrzej Kosowski, Martin Kuchar, Christos Mandzios, Grzegorz Niemyjski, 
Marcin Nosko, Marcin Plichta oraz Zbigniew Zych, biorą udział w plenerze, o którego rozpo-
częciu piszemy na str. 7. Artyści będą tworzyć m.in. strzegomską bazylikę na chmurze z granitu, 
igłę zegara słonecznego, czy popiersie barokowej fasady… Z pewnością obok żadnego z tych dzieł 
nie będzie można przejść obojętnie. Dlatego już teraz zachęcamy do ich podziwiania w sierpniu, 
a dziś zapraszamy do śledzenia informacji poświęconych temu wydarzeniu. 

Wszystkich mieszkańców 
gminy Strzegom zachęcamy 
do wzięcia udziału w konsul-
tacjach społecznych w związ-
ku z  planowaną rozbudo-
wą monitoringu na terenie 
gminy Strzegom. Konsul-
tacje ruszyły 29 czerwca br. 
i potrwają do końca lipca (do 
godz. 23.00). 

Prosimy o wskazanie miejsc 
na obszarze miasta lub te-
renach okolicznych sołectw, 
które powinny znaleźć się pod 
okiem nowych kamer. Biorąc 
udział w  konsultacji, można 
mieć realny wpływ na bezpie-
czeństwo naszej gminy. 

WAŻNE: Przed zalogo-
waniem trzeba zarejestrować 
swoje konto, wpisując swoje 
dane osobowe. 

Następnie należy wypełnić 
formularz złożony z  trzech 
pytań:
1. Jaki obszar gminy Pan/Pani 

zamieszkuje?
2. Czy w  Pana/Pani opinii 

monitoring gminny jest 
potrzebny?

3. Gdzie Pana/Pani zdaniem 
powinny zostać zamon-
towane dodatkowe kame-
ry monitoringu? Proszę 
wskazać nowe miejsce lub 
wybrać istniejące w intere-
sującym Państwa obszarze.
Możl iwe  je s t  wybranie 

punktów wyłącznie na tere-
nie zdefiniowanych obszarów. 
Minimalna liczba punktów do 
wybrania – 1. Maksymalna 

liczba punktów do wybra-
nia – 3.

Na końcu należy wysłać 
formularz. 

M a g a z y n  R e g i o n a l n e g o 
Cent r um Kr wiodawst wa 
i  Kr wiolecznictwa w  Wał-
brzychu wzbogacił się o 9,45 
litra życiodajnego pł ynu. 
29 cz er wc a br. kr wiobus 
w  S tr z egomiu odwiedzi-
ło 27 osób, z czego 21 odda-
ło krew. 

 Przypomnijmy, że od stycz-
nia br. osoby, które zdecydu-
ją się oddać krew lub oso-
cze mogą liczyć na dwa dni 

wolnego w  pracy. 
Na krwiodaw-
c ó w  c z e -
k a  t a k ż e 
b o n u s 
w  postaci 
3 3 - p r o -
c e n t o -
wej  u lg i 
w   p r z e -
j a z d a c h 
komunikacji 
krajowej środ-
kami publicznego 

transportu zbio-
rowego. Te 

k o r z y ś c i 
o b o w i ą -
z u j e 
w czasie 
trwania 
s t a n u 
z a g r o -
ż e n i a 

e p i d e -
micznego 

a lbo  s t anu 
epidemii.

Strzegomianie oddali krew
Podczas strzegomskiej zbiórki krwi wolontariusze oddali 9,5 l życiodajnego płynu

Swoje propozycje, uwagi i spostrzeżenia można prze-
kazać, logując się na specjalnej platformie prezentu-
jącej KONSULTACJE SPOŁECZNE w  GMINIE STRZEGOM 
pod adresem https://strzegom.konsultacjejst.pl/
konsultacje-spoleczne

Martin Kuchar

Radosław Keler Zbigniew Zych 

Marcin Nosko

Projekt „Świat Kamienia” („Svet Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
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•	 „Zielone	Pikniki”	w Strzegomiu
•	 Koncert 	 „Zryw	 Wolności ”	

w Strzegomiu
•	 Lekcja nurkowania uczniów LO
•	 Spotkanie	 z najlepszymi	 absol-

wentami gminy Strzegom

AKTUAlNOśCi

*  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 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

LIPIEC 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

04.07–10.07 Vademecum Rynek 44 74 855 52 06

11.07–17.07 Centrum ul. Witosa 5 74 857 19 64

18.07–24.07 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 74 632 38 28

nowości w TV Strzegom

T e 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
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 

s e r w i s u

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Gmina Strzegom udzieliła 
pomocy finansowej w  formie 
dotacji celowej powiatowi świd-
nickiemu w wys. 80 tys. zł na 
budowę chodnika przy drodze 
powiatowej w Olszanach. Będzie 
to kontynuacja chodnika, gdyż 
jego część została wykonana 
w latach ubiegłych. 

Radni ustalili ponadto średnią 
cenę jednostki paliwa w gminie 
Strzegom w  roku szkolnym 
2021/22 oraz podjęli uchwa-
łę ws. zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w  skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
Strzegom. Ta druga regulu-
je zasady, tryb rozpatrywania 
i  załatwiania wniosków oraz 
kryteria, jakie powinny spełniać 
osoby ubiegające się o wynajem 
lokali z mieszkaniowego zasobu 
naszej gminy. 

Podjęto również uchwa-
łę dot. wyrażenia zgody na 
zawarcie przez gminę Strze-
gom, organizatora publicznego 
transportu zbiorowego, umowy 

o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbioro-
wego, organizowanego w okresie 
od 1 października 2021r. do 
31grudnia 2025 r. Ze względu na 
to, że gmina korzysta z dopłat do 
kilometra w  ramach Funduszu 
rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności 
publicznej, podjęcie uchwały 
było konieczne. 

Strzegomscy radni przegłoso-
wali także połączenie jednostek 
budżetowych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu oraz 
Dziennego Domu Pobytu „Se-
nior-Wigor” w Strzegomiu. 

– Połączenie jednostek orga-
nizacyjnych pomocy społecznej 
usprawni system zarządzania. 
Mieszkańcy gminy uzyskają ła-
twiejszy dostęp do różnych form 
pomocy społecznej, a także lepszy 
przepływ informacji w zakresie 
oczekiwanych potrzeb. Gmina 
będzie mogła sprawniej i  efek-
tywniej realizować swoje zadania 
i  racjonalniej wykorzystywać 

środki publiczne. Dzięki połącze-
niu ograniczy się koszty związane 
z działalnością mniejszej jednost-
ki, a w konsekwencji zmniejszą 
się koszty utrzymania. Jeden pod-
miot zapewni również wyższy 
poziom kontroli wydatkowania 
środków finansowych. Połączenie 
jednostek organizacyjnych po-
mocy społecznej nie spowoduje 
zwiększenia wydatków z budżetu 

gminy – czytamy w uzasadnieniu 
do uchwały. 

Z  dokładną treścią wszyst-
kich uchwał można zapoznać 
się w programie eSesja, który 
znajduje się w Biuletynie infor-
macji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. Retrans-
misję obrad można zobaczyć 
na kanale YOUTUBE gminy 
Strzegom oraz w BiP-ie. 

Strzegomscy radni przegłosowali m.in. połączenie jednostek budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dziennego domu Pobytu „Senior-wigor” 

nasi radni obradowali
Ostatnia przed okresem wakacyjnym sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu odbyła się 28 czerwca br. Radni podjęli kilka 
ważnych uchwał i decyzji. 

21 czerwca br. na ul. Wał-
brzyskiej obok pomnika przy 
placu zabaw mężczyźni spo-
żywali alkohol. Na miejscu 
interweniował patrol policji.

***
22, 23 i 25 czerwca br. ul. Ko-

ściuszki pomimo ustawionych 
znaków B-18 – zakaz wjazdu 
pojazdów o  rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 10 t – kilka-
krotnie wjeżdżały pojazdy cię-
żarowe. Kierowcy tych pojazdów 
bagatelizują przepisy drogowe 
i niestosują się do nich. Sprawy 
kierowane są na policję. 

         ***
23 czerwca br. w  godzi-

nach południowych w Rynku 
doszło do oszustwa na tzw. 
„policjanta”. Na polecenie 
policji został zabezpieczony 
monitoring miejski.

***
24 czerwca br. w  Rynku 

doszło do kolizji drogowej. 
Kierowca wyjeżdżający z par-
kingu nie ustąpił pierwszeń-
stwa pojazdowi będącemu już 
w ruchu. Doszło do uszkodzeń 
w  obu pojazdach. Kierowcy 
sprawę załatwili polubownie.

***
24 czerwca br. w  Rynku 

doszło do kolizji drogowej – 
jeden z pojazdów nie ustąpił 
pierwszeństwa innemu. Spra-
wę wyjaśnia policja.

***
29 czerwca br. doszło do po-

trącenia osoby na przejściu dla 
pieszych w Rynku. Czynności 
na miejscu przeprowadziła 
policja.

okiem miejskiego monitoringu

Od 1 lipca Muzeum Gross
-Rosen w  Rogoźnicy można 
zwiedzać codziennie w godzi-
nach: 9.00 – 17.00. Zachęca-
my do skorzystania z  oferty 
wypożyczenia audioprze-
wodnika w  języku polskim 
i  wersjach obcojęzycznych 
(angielski, nie-
miecki, cze-
ski, rosyjski 
i  francuski). 
Osobom ze 
szczególnymi 

potrzebami Muzeum propo-
nuje wersje: z audiodeskrypcją, 
w  polskim języku migowym 
i skróconą ścieżką zwiedzania. 
Szczegóły na stronie interne-

towej Muzeum Gross`Rosen. 
Zapraszamy!

muzeum czynne codziennie!

przegłosowano również następujące uchwały: 
– w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
w  części tekstowej miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w obrębie 2 miasta Strzegom;
– w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie 3 miasta Strzegom;
– w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom;
– zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu z  dnia 21 sierpnia 2017 r. w  sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Strzegom w ramach progra-
mu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji 
na obszarze województwa dolnośląskiego”.

dobry Start od zuS
Od 1.07 do 30.11 można składać 

wnioski o świadczenie z rządowego 
programu Dobry Start (tzw. 300 
plus). Od tego roku przyznawa-
niem i  wypłatą tych świadczeń 
zajmuje się ZUS. Wnioski można 
złożyć wyłącznie elektronicznie – za 
pomocą portalu Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, ban-
kowości elektronicznej lub portalu 
Emp@tia. Świadczenia trafią wy-
łącznie na rachunki bankowe. 

W  ramach programu Dobry 
Start rodzice i opiekunowie dzie-
ci mogą otrzymać jednorazowe 
wsparcie w wysokości 300 zł na 
zakup podręczników i  artykułów 
szkolnych. 
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Zimą tego roku zakończył 
się remont wiaty na peronie 
nr 2 i  trzeba przyznać, że 
po nim obiekt prezentuje się 
wyjątkowo okazale, zwłasz-
cza w  porze nocnej, kiedy 
jest oświetlony. I  etap prac 
pochłonął prawie 400 tys. zł 
z budżetu PKP.

– Projekt był wymagający, 
ponieważ budynek znajdował 
się pod opieką konserwatora 
zabytków – wskazuje pocho-
dzący ze Strzegomia Piotr 
Gadzina, współwłaściciel 
firmy realizującej zadanie.

Konstrukcja znajdująca się 
na peronie nr 1 jest obecnie 
w  trakcie rozbiórki. Ele-
menty drewniane zostaną 
oczyszczone lub wy-
mienione na nowe, 
a   konstrukcja 

zostanie odtworzona do pier-
wotnej postaci.

– Najbardziej cieszy to, że 
inwestor podjął dobrą decy-
zję, związaną z  rewitalizacją 
starego obiektu. Gdyby miała 
go zastąpić nowoczesna archi-
tektura, wówczas kompleks 
straciłby wartość historycz-
ną – dodaje Piotr Gadzina. 
Drewniana wiata pochodzi 
z  II połowy XIX w. Wyglą-
dem nawiązuje do obiektów 
architektury uzdrowiskowej 
– hal spacerowych. Z  uwagi 
na walor y estetyczno–hi-
storyczne, budynek dworca 
oraz wiaty zostały wpisane 
do ewidencji 

gminnej Strzegomia, dlate-
go remont prowadzony jest 
zgodnie z  wytycznymi kon-
serwatora zabytków. Przypo-
mnijmy, że stacja Strzegom 
została oddana do użytku 
16 grudnia 1856 roku i  jej 
pier wsza nazwa brzmiała 
Striegau. Dworzec kolejo-
wy jest jednym z  najstar-
szych tego typu obiektów na 
obecnych ziemiach polskich. 
Dworzec Strzegomia półtora 
wieku temu tętnił życiem 
i  był nowoczesnym obiek-
tem, jak na owe czasy. Na 
podróżnych czekała stacyjna 
restauracja, poczekalnia i kasy 
biletowe. Po remoncie bu-

dynek ma być adaptowany 
na cele kolejowe 
i społeczne.

red

dworzec Strzegomia 1,5 wieku temu tętnił życiem i był nowoczesnym obiektem 

dworzec się zmienia! 
Na dworcu PKP w Strzegomiu rozpoczęły się prace związane z ii etapem remontu zabytkowej 
stacji. Trwa rewitalizacja wiaty na peronie nr 1. Prace mają potrwać kilka tygodni.

Słoneczna pogoda zachęca 
do spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Miło jest ochłodzić 
się wówczas w  wodzie. Nie-
stety, nie brakuje amatorów 
kąpieli w strzegomskich fontan-
nach. Przypominamy, że jest to 
niebezpieczne.

Choroby, które mogą po-
jawić się na skutek kąpieli 
w fontannie:
	 •	wysypki,

•	o s t r e 	 z a p a l e n i a	

płuc wywołane pałeczkami 
legionelli,

•	 s c h o r z e n i a 	 d r ó g	
oddechowych,

•	 zakażenie	gronkowcem,	które	
grozi zapaleniem oskrzeli, 
płuc, tchawicy, migdałków,

•	 zakażenie	 paciorkowca-
mi, które grozi zapaleniem 
gardła, płuc, a  nawet opon 
mózgowo-rdzeniowych,

•	 zapalenia	spojówek,
•	 zapalenia	uszu,
•	 grzybice	stóp,

Bakter ie escher ichii 
mogą powodować stan 

zapalny dróg moczowych 
i pęcherza.

Na podpisaniu umowy nie 
mogło zabraknąć prezes LGD 
Dobra Widawa Agnieszki 
Kasiny oraz jej współpracow-
ników. W  jej ramach w  Do-
bromierzu powstanie Centrum 
Turystyczne. 

W  imieniu partnerów pro-
jektu, umowę z  Grzegorzem 
Macko – radnym Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
podpisał Krystian Ulbin – pre-
zes LGD „Szlakiem Granitu”. 
Podpisanie umowy odbyło się 
w towarzystwie izabeli Woro-
nowicz – dyrektor Wydziału 

Obszarów Wiejskich, Dariu-
sza Maniaka – burmistrza 
Sycowa, Jerzego Ulbina – wój-
ta Dobromierza, Zbigniewa 
Suchyty – burmistrza Strze-
gomia, Przemysława Sikory 
– zastępcy burmistrza Żarowa, 
Grzegorza Grzegorzewicza – 
burmistrza Jaworzyny Śląskiej, 
Bartłomieja Strózika – za-
stępcy wójta gminy Świdnica 
oraz Beaty Mamczarz z gminy 
Kostomłoty – członka Zarządu 
LGD „Szlakiem Granitu”. 
Centrum ma być dwukondy-
gnacyjnym obiektem, które 

pomieści muzeum granitu oraz 
będzie przestrzenią do pro-
mocji produktów lokalnych. 
W Centrum odbywać się będą 
warsztaty, szkolenia oraz spo-
tkania dla mieszkańców re-
gionu oraz turystów. Przyszłe 
działania Centrum: promocyj-
ne, edukacyjne, szkoleniowe, 
warsztatowe, kulturalne – będą 
skupione wokół produktu lo-
kalnego i  będą miały na celu 
rozwój oferty produktu i usług 
lokalnych, rozbudowanie ich 
marki i  rozpoznawalności. 
Centrum poprzez działal-
ność edukacyjną ma obudzić 
świadomość turystów oraz 
mieszkańców na temat lokal-
nych zasobów. Koszt zadania 
to 1.353.387,23 zł, z  dotacją 
693.154,00 zł. 

nie kąpmy się w fontannach!

Będzie Centrum Turystyczne

– W  ramach modernizacji 
wydzielone zostaną boiska 
do koszykówki, siatkówki, 

tenisa i  piłki ręcznej wraz 
z  urządzeniami techniczny-
mi. Przebudowane zostanie 

istniejące oświetlenie ze-
wnętrzne. Ponadto boisko 
zostanie odwodnione i  ogro-
dzone. Zamontowane zostaną 
piłkochwyty – wylicza Tomasz 
Marczak, dyrektor strzegom-
skiego Liceum. 

Kwota przeznaczona na bu-
dowę boiska wielofunkcyjnego 
to 750 tys. zł. W wyniku prze-
targu, do którego przystąpiło 
aż 5 oferentów, wygrała firma 
MARDO-SPORT sp. z  o.o. 
z kwotą 586 427,10 zł. 

Budowa boiska przy LO rozpoczęta!
Kwota przeznaczona na budowę boiska wielofunkcyjnego to 750 tys. zł. Okres realizacji zamówienia to pięć miesięcy

Mamy świetną wiadomość dla strzegomskich licealistów. Trwa-
ją prace związane z przebudową boiska sportowego przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu.

25 czerwca br. została podpisana umowa na realizację projek-
tu współpracy pn. „Turystyka Regionalna i Promocja Produk-
tu lokalnego”. Projekt realizowany jest przez lokalną Grupę 
Działania „Szlakiem Granitu” z lokalną Grupą Działania Do-
bra Widawa – „OficjalnyProfil”.
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Zakończył się I  etap 14. 
edycji projektu „Umiem Pły-
wać”, który był realizowany 
w  gminie Strzegom. W  za-
jęcia udział wzięło w  sumie 
120 uczniów z następujących 
szkół: PSP nr 2, PSP nr 3, 
PSP nr 4, ZSP w  Stano-
wicach, PSP w  Olszanach. 
Głównym celem programu 
jest m.in. upowszechnianie 
aktywności fizycznej dzieci 
i  młodzieży, nabycie przez 
dzieci podstawowych umiejęt-
ności pływania, profilaktyka 

przeciwdziałania i  korygo-
wanie wad postawy. Projekt 
„Umiem pływać” ma być przy-
jemny, ale przede wszystkim 
pożyteczny. Ma sprawiać dużo 
radości, bawić, a jednocześnie 
rozwijać ciało i ducha dziecka. 
Ważnym aspektem jest rów-
nież edukacja w zakresie bez-
pieczeństwa nad wodą. Pro-
gram lekcji został opracowany 
przez najlepszych specjalistów 
z Polskiego Związku Pływac-
kiego, tak więc jest gwarancją 
efektywnej nauki dzieci.

uczyli się pływać

W Strzegomiu gościć będziemy 
Zespół Regionalny Mogilanie, 
Zespół Regionalny Krakowiacy 
Ziemi Brzeskiej, Zespół Re-
gionalny Pnioki i Śwarni Łojce 
z Kostrzy – Sadek z Małopolski. 
Wystąpi także gospodarz festi-
walu Zespół Folklorystyczny 
Kostrzanie oraz około 25 zespo-
łów ludowych z Dolnego Śląska. 
Na rozpoczęcie festiwalu zespoły 
zaprezentują się podczas Wie-
czoru Narodowego w Świetlicy 
Wiejskiej w Kostrzy. Będą też 
uczestniczyły w otwarciu nowo 
powstałej Izby Tradycji Zespołów 
Folklorystycznych Gminy Strze-
gom. W piątek festiwalowy już 
w godzinach dopołudniowych, od 
godz. 10.00 w ogrodach Bazyliki 
podczas imprezy „Śniadanie na 
trawie z  folklorem”, spotkają się 
dzieci ze strzegomskich przed-
szkoli z zespołami goszczącymi 
na festiwalu oraz z dziećmi z dol-
nośląskich zespołów ludowych. 
Spotkanie edukacyjno-folklo-
rystyczne zachęci najmłodszych 
do zainteresowania folklorem 
i  udziału w naszym strzegom-
skim święcie, jakim jest festiwal. 
W  godzinach wieczornych na 
strzegomskim Rynku organi-
zatorzy zaproszą na biesiadę 

folklorystyczną z udziałem ze-
społu romskiego Dziani, zespołu 
Pogwizdani oraz dolnośląskich 
kapel ludowych. W sobotę prze-
niesiemy się na halę sportową 
OSiR w Strzegomiu, ponieważ 
tam właśnie odbędzie się koncert 
poświęcony pamięci Janiny Kali-
cińskiej „Dziękujemy Ci, Janecz-
ko”. W widowisku wezmą udział 
zaproszone zespoły folklory-
styczne, a wśród publiczności nie 
zabraknie osób związanych z  tą 
wybitną folklorystką, przez długie 
lata przyjaciółką strzegomskiego 
festiwalu. – Niedzielny program 
rozpocznie transmisja Radia Wro-
cław z naszego Rynku. Usłyszą 
państwo zarówno na antenie, jak 
i na żywo dolnośląskie zespoły 
ludowe. Grupy goszczące na festi-
walu wezmą też udział we mszach 
św., a następnie podczas „Rynku 
Świata” zatańczą dla mieszkańców 
wspólnego poloneza. Od godziny 
13:00 na Plantach Miejskich 
rozpocznie się koncert dolnoślą-
skich zespołów ludowych – mówi 
Krzysztof Kalinowski, dyrektor 
Strzegomskiego Centrum Kultury. 
Gwiazdą wieczoru będzie Krzysz-
tof Cugowski, który przypomni 
przeboje zespołu Budka Suflera. 
Serdecznie zapraszamy!

To wielkie wydarzenie, które zawsze budzi zainteresowanie strzegomian 

Festiwal Folkloru już wkrótce! 
Już wkrótce, bo w  dniach od 5 do 8 sierpnia br., odbę-
dzie XXiX Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strze-
gomiu, na który czekają miłośnicy i  pasjonaci folkloru. 
Po przerwie związanej z pandemią zapraszamy do wspól-
nego świętowania. 

Informacja dla mieszkańców 
„wymiana pieców”

Jeszcze tylko w  tym roku 
mieszkańcy, którzy złożą wnio-
sek do 30 października br. na 
wymianę pieca będą mogli sta-
rać się o dofinansowanie z gmi-
ny Strzegom w  wysokości do 
4 000 zł. 

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu po-
informował o  planowanym 
terminie zakończenia naboru 
wniosków prowadzonego w ra-
mach programu priorytetowego 
Ograniczenie Niskiej Emisji 
na Obszarze Województwa 
Dolnośląskiego Edycja III (tzw. 
Wymiana pieców III). Zakoń-
czenie naboru planowane jest 
z dniem 31.12.2021 r.

Decyzja o  zakończeniu na-
boru wniosków związana jest 
z planowanym uruchomieniem 
w III kwartale br. na Dolnym 
Śląsku programu pilotażowego 
mającego na celu poprawę jako-
ści powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł cie-
pła i  poprawę efektywności 
energetycznej wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych. 
Szczegóły naboru do nowego 
programu dostępne na stronie 
www.wfosigw.wroclaw.pl.

W związku z decyzją Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu ostatni 
wniosek będzie złożony przez 
gminę Strzegom w  ramach 
Programu Priorytetowego 
Ograniczenie Niskiej Emi-
sji – Edycja III na przełomie 
listopada i grudnia br. 

Projekt „poMOC Seniora” re-
alizowany jest przez Fundację 
Via Salutis, dzięki finansowaniu 
z budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnoślą-
skiego. W projekcie bierze udział 
40 seniorów z 4 gmin Dolnego 
śląska: Wałbrzych, Mieroszów, 
Pastuchów i Strzegom. 

Celem projektu „poMOC Se-
niora” jest wzmocnienie aktyw-
ności i poczucia bezpieczeństwa 
oraz umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach kryzysowych osób 
starszych, poprzez zaproponowa-
nie oferty aktywnego spędzania 
czasu, w oparciu o zasoby i zain-
teresowania seniorów, poznawanie 
nowych technik relaksacji i uwal-
niania własnych zasobów w celu 
nabycia umiejętności radzenia 
sobie ze stresem i  z  trudnymi 
sytuacjami oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu poprzez przygoto-
wanie seniorów do korzystania 
z narzędzi do komunikacji zdalnej. 
Praca prowadzona jest warszta-
towo, w oparciu o wypracowane 
metody i  techniki pracy (spo-
tkania ze specjalistami, warsztaty 
kreatywne, jogę śmiechem, spacer 
i  grę terenową, life-coaching/ 
warsztaty rozwojowe, warsztaty 
poznawcze). Zajęcia prowadzą 
specjaliści Sylwia Sobieraj-Bo-
rowiec ceramiczka,  certyfikowani 
trenerzy  Arleta Mańka, śmiechu 
Janina Chochłakiewicz i Paweł 
Ułaszewski oraz trenerka i psy-
chogerontolożka Alicja Prze-
piórska-Ułaszewska. – Zależy 
nam na pobudzeniu mocy senio-
rów i wyposażeniu ich w wiedzę 

umiejętności do samodzielnego 
korzystania z drzemiących w nich 
zasobów, z wykorzystaniem po-
znanych metod i technik – pod-
kreśla Alicja Przepiórska-Uła-
szewska. Pierwsze zajęcia odbyły 
się 23 czerwca br. – Niebawem 
warsztaty rękodzielnicze i  joga 

śmiechu. Zajęcia lipcowe i sierp-
niowe odbywać się będą we wtorki 
przedpołudniem. Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną zapla-
nowano małe 10-osobowe grupy. 
Zajęcia odbywają się w Strzegom-
skim Centrum Kultury – mówi 
Alicja Przepiórska-Ułaszewska. 

Pomoc Seniora
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Decyzję Stolicy Apostolskiej 
o  nadania patronatu miastu 
ogłosił oficjalnie abp Francesco 
Pio Tamburrino w  Bazylice 
Mniejszej w Strzegomiu. Miało 

to miejsce 16 września 2012 r. 
To wydarzenie niewątpliwie 
przeszło do historii Strzego-
mia. Ideą patronatu świętych 
jest ukoronowaniem bogatych 

dziejów naszego miasta, pod-
kreśleniem jego wielowiekowej 
historii, przywiązania do tradycji 
i kultury Polski, jak również Eu-
ropy. Strzegom dołączył do grona 

wielu miast europejskich, które 
traktują patronat świętego nie 
tylko jako wartość dla swojego 
pokolenia, lecz także wskazówkę 
dla przyszłych pokoleń, które 
będą tutaj mieszkać.

Głównym punktem tegorocz-
nych obchodów była msza św. od-
pustowa sprawowana 29 czerwca 

o godz. 17.00, po której odbyła się 
procesja eucharystyczna wokół 
bazyliki. Przewodniczył jej po-
chodzący ze Strzegomia ks. prałat 
Marek Korgul, wikariusz biskupi 
ds. katechezy i dyrektor wydziału 
katechetycznego świdnickiej 
kurii biskupiej. W  nabożeń-
stwie – oprócz duchowieństwa 

– uczestniczyły władze miasta, 
radni Rady Miejskiej w Strzego-
miu, prezesi i dyrektorzy spółek 
gminnych i  jednostek budżeto-
wych, przedstawiciele samorzą-
dowych instytucji kultury, Ho-
norowi Obywatele Strzegomia, 
a także mieszkańcy. 

red

Głównym punktem tegorocznych obchodów była msza św. odpustowa, po której odbyła się procesja eucharystyczna wokół bazyliki

„Imieniny” naszego miasta 
29 czerwca swoje imieniny obchodzą m.in. Piotr i Paweł. W tym dniu – co roku – w Bazyli-
ce Mniejszej w Strzegomiu odbywa się odpust ku czci świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Jest to także święto naszego miasta, któremu patronują święci apostołowie. 
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– Postanowiłem wykonać 
„matkę” Strzegomia, czyli na-
szą bazylikę na chmurce z gra-
nitu – zdradził strzegomski 
rzeźbiarz Zbigniew Zych. 

Plener potrwa do 31 lipca br. 
i weźmie w nim udział 8 ar-
tystów w  międzynarodowym 
składzie. Przez ponad miesiąc 
z twardym, strzegomskim gra-
nitem zmierzą się takie znako-
mitości, jak Radosław Keler, 
Andrzej Kosowski, Martin 
Kuchar, Christos Mandzios, 
Grzegorz Niemyjski, Marcin 
Nosko, Marcin Plichta i Zbi-
gniew Zych.

– Bardzo s ię  c ieszymy, 
że startuje już VIII edycja 
pleneru, ponieważ to jedno 
z największych wydarzeń ar-
tystycznych tego typu, w  tej 
części Europy. Nigdzie indziej 
nie powstają tak duże formy 
rzeźbione w  twardej skale, 
jaką jest granit – tłumaczy 
Krzysztof Kalinowski, dyrek-
tor Strzegomskiego Centrum 
Kultury i  jednocześnie orga-
nizator Biennale.

Efekty pracy artystów bę-
dzie można zobaczyć na strze-
gomskim Rynku już 1 sierpnia 

br. podczas uroczystego werni-
sażu. Będzie to także okazja 
do tego, aby poznać artystów 
i móc osobiście porozmawiać 
o ich twórczości.

Wernisaż prac poprzedzi 
międzynarodowa konferencja 

naukowa  nt . ro l i  r z eźby 
w  przestrzeni publicznej, 
która odbędzie się w Strze-
gomskim Centrum Kultu-
ry. Strzegomskie Biennale 
Rzeźby w Granicie jest czę-
ścią dużego projektu „Świat 

Kamienia” realizowanego ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa 
w ramach Programu Interreg 
V-A  Republika Czeska – 
Polska 2014–2020.

Biennale to jedno z największych wydarzeń artystycznych tego typu, w tej części europy

Będą tworzyć w granicie 
Rozpoczęło się Viii Strze-
gomskie Biennale Rzeźby 
w Granicie. W plenerze bierze 
udział 8 artystów, w tym lokal-
ny rzeźbiarz – Zbigniew Zych. 
Strzegomianin zdradził, że je-
go praca będzie przedstawiała 
Bazylikę Mniejszą. 

W  sobotę, 26 czerwca 
odbyły się Mistrzostwa 
Polski RAW w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc w Kielcach. 
Klub sportowy START 
Strzegom na zawodach 
reprezentowali: Martyna 
Janaszek (juniorka do lat 
16), Damian Halter (se-
nior) oraz ireneusz Fuja 
(weteran 51–60 lat). 

Złote medale zdobyli: 
Martyna Janaszek oraz 
Ireneusz Fuja, natomiast 
D a m i a n  H a l t e r  z a j ą ł 
7. pozycję. Gratulujemy 
zawodnikom sukcesów!

dlaczego nas zabrakło? 

Skutecznie walczyli w mP

W  Bibliotece Publicznej 
w  Strzegomiu odbyła się 
„Noc bibliotek dla seniorów” 
(25 czerwca br.). Hasłem prze-
wodnim nocy była literatu-
ra. Podczas czterogodzinnego 
spotkania na seniorów czekało 
wiele niespodzianek i atrakcji. 

Zajęcia rozpoczęły się od 
relaksacyjnej pielęgnacji dło-
ni, po czym każdy z seniorów 
otrzymał opaskę na głowę 
z nazwą postaci, którą będzie 
podczas zabawy towarzyskiej 
– „Kim jestem”. Towarzyszy-
ło temu mnóstwo śmiechu 
i dobrego humoru. Następnie 
goście przenieśli się do od-
działu dziecięcego, gdzie cze-
kały przygotowane krzesełka 
i muzyka do tańca na siedząco. 
Uczestnicy odtańczyli dwa 
tańce: „Marsz Radeckiego„ 
i  „Kazaczoka”. Po tańcach 
seniorzy zostali podzieleni na 
dwie drużyny, których zada-
niem było napisać opowiadania 
z kategorii romans i kryminał 
z  wylosowanych rekwizytów. 
Jednak nie był to koniec spo-
tkania z  literaturą. W  dalszej 
części spotkania uczestnicy 
wysłuchali fragmentu powieści 
Margaret Atwood pt.: „Opo-
wieść podręcznej”, po czym 
wykonali do niego ilustra-
cje. Niespodziankom nie było 
końca, goście otrzymali swoje 
portrety wykonane metodą 
światłocieni, a następnie zostali 
zaproszeni na sesję zdjęciową. 
– To były wspaniałe i niezapo-
mniane chwile – komentowali 
uczestnicy wydarzenia 

noc bibliotek, czyli spotkanie seniorów z literaturą
Goście otrzymali swoje portrety wykonane metodą światłocieni i uczestniczyli w sesji zdjęciowej

26 czerwca br. na strzegom-
skim OSiRze odbył się I Strze-
gomski Piknik Kabaretowy. 
Przed publicznością zaprezen-
towali się Piotr Bałtroczyk oraz 
Kabaret Nowaki. Kabareciarze 
zaprezentowali, zarówno dobrze 
wszystkim znane, jak i  zu-
pełnie nowe skecze. Do-
dajmy, że Piknik 
Kabaretowy 

to kolejna pro-
pozycja kulturalna przygo-
towana przez Strzegomskie 
Centrum Kultury. Zabawa 
była wyśmienita, a  jedyne 
co zasmucało to zaska-
kująco niska frekwencja 
wśród publiczności. Osoby, 

które wzięły udział w tym wy-
darzeniu bawiły się znakomicie 
i z pewnością ten wieczór zaliczą 

do wyjątkowych. Ci 
z  Państwa, których 
w tym dniu zabrakło 
na Pikniku Kaba-

retowym, po-
winni żało-

wać. 

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

C o  w  k i n i e  S C K ?
Cruella:
09 lipca / godz. 18:00
10 lipca / godz. 18:00
11 lipca / godz. 18:00

luca:
09 lipca / godz. 10:00  
         oraz 16:00
10 lipca / godz. 16:00
11 lipca / godz. 16:00

Skąd się biorą sny:
15 lipca / godz. 10:00
16 lipca / godz. 16:00
17 lipca / godz. 16:00
18 lipca / godz. 16:00

Druga połowa:
16 lipca / godz. 18:00
17 lipca / godz. 18:00
18 lipca / godz. 18:00

Raya i ostatni smok:
22 lipca / godz. 10:00
23 lipca / godz. 16:00
24 lipca / godz. 16:00
25 lipca / godz. 16:00

Miasto:
23 lipca / godz. 18:00
24 lipca / godz. 18:00
25 lipca / godz. 18:00

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

Projekt „Świat Kamienia” („Svet Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
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Przed uczniami dwa miesiące upragnionych wakacji, a więc czas laby, wyjazdów i zabawy

Żegnaj szkoło! 
Uczniowie strzegomskich szkół 25 czerwca oficjalnie zakończyli rok szkolny. Odebrali oni świadectwa i nagrody. Przypomnijmy, 
że miniony rok szkolny był szczególny z uwagi na pandemię koronawirusa, która wymusiła naukę w trybie zdalnym i hybrydo-
wym. Wszyscy mają teraz nadzieję, że następny rok będzie już takim, za jakim tak bardzo tęsknią. Życzymy udanych wakacji! 

Uczniowie klas 0 i  1 Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w  Strzegomiu wzięli 
udział w projekcie „Zdrowo 
jem, więcej wiem” pod Hono-
rowym patronatem Małżonki 

Prezydenta RP Agaty Korn-
hauser-Dudy. Projekt trwał 
przez cały rok szkolny i skła-
dał się z dwóch etapów – je-
siennego i wiosennego.

W Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Kostrzy zrealizowano 
projekt dla uczniów klas I–III 
pt. „Nasze dzieci segregują śmie-
ci”. Działania rozpoczęły się 
w kwietniu 2021 roku i trwały 
do połowy czerwca. Uczniowie 
zostali wprowadzeni w tematy-
kę segregacji odpadów. Dzieci 
miały m.in. okazję porozmawiać 
ze szkolnym ekspertem od se-
gregacji odpadów, obejrzeć pre-
zentację komputerową o tym, jak 
długo rozkładają się różne śmieci 
oraz wzięły udział w projekcji 
filmu o  recyklingu. Kolejnymi 
zadaniami projektowymi było 
m.in. wykonanie lapbooków 

pt. „Segregujemy odpady”, wy-
konanie prac plastyczno-tech-
nicznych pt. „Drugie życie od-
padów”, „Ogródek kwiatowy”, 
„Roboty z  recyklingu”, a  także 
pokaz mody ekologicznej. Na-
stępnym etapem projektu było 
propagowanie konieczności 
segregacji śmieci na internetowej 
stronie społecznościowej. Na 
podsumowaniu projektu ucznio-
wie w swoich klasach zmagali się 
z zagadkami, quizami i ciekawy-
mi zadaniami związanymi z tym 
tematem. Wszyscy poradzili 
sobie wyśmienicie, więc każdy 
uczestnik otrzymał zasłużony 
„Medal Przyjaciela Szkoły”. 

zdrowo jem, więcej wiem

nasze dzieci segregują śmieci

Magiczną, jedną, jedy-
ną w  roku „Noc świę-
tojańską” zwaną też 
„Nocą Sobótki” mogły 
przeżyć przedszkolaki 
z „Misia Uszatka”.

W i e c z o r e m  2 2 
czerwca br. w  praw-
dziwie letniej scenerii 
i  tradycyjnych dla tego 
święta białych strojach 
przedszkolaki spotkały 
się w  ogrodzie przed-
szkolnym. Noc Świę-
tojańska to noc pełna 
tradycji  i   zwyczajów 
ludowych. Głównym 
obrzędem sobótek jest 
rzucanie wianków na 
wodę. Ileż było emocji, 
kiedy w blasku księżyca 
dziewczynki puszczały 
na wodę piękne wianki. 
Dzieci prezentowały się 
przeuroczo w radosnych 
tańcach przy tradycyj-
nym świętojańskim og-
nisku, który jest stałym 
elementem obrzędów 
święto jańskie j  nocy. 
Wiele radości sprawiło 
szukanie kwiatu papro-
ci, który zakwita w  tę 
jedyną wyjątkową noc, 
a znalazcy ma przynieść 
wielkie szczęście i  mą-
drość. Był także czas 
na pieczenie kiełbasek 
i  wspólne biesiadowa-
nie. Dla sześciolatków 
to już naprawdę ostatnia 
noc w przedszkolu. 

noc Świętojańska w „misiu uszatku”
Głównym obrzędem sobótek jest rzucanie wianków na wodę. Dla dzieci była to niezapomniana przygoda

Podczas etapu jesiennego uczniowie rozpoznawali m.in. 
nazwy warzyw i  owoców za pomocą zmysłu dotyku, wę-
chu i  smaku, rozwiązywali zagadki, zdobywali wiadomości 
o cukrze i  jego zamiennikach, wykonywali prace plastyczne 
z hasłami zachęcającymi do jedzenia warzyw i owoców. Etap 
drugi rozpoczął się na wiosnę. Dotyczył piramidy zdrowego 
żywienia i  sztuki picia wody. Klasa pierwsza wzięła udział 
w  konkursie na najciekawszą piramidę zdrowego żywienia. 
Zwycięzcami zostali: Marysia Biesiada – I  miejsce; Zuzia 
patycka – II miejsce; Staś Dawidowski – III miejsce. Głów-
nym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw pro-
zdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania 
oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących 
zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
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Operacja pn. „Utworzenie miejsca do spotkań aktywizujących mieszkańców wsi Jaroszów” mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej poprzez utworzenie miejsca 
spotkań dla mieszkańców wsi Jaroszów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEAdER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Łącznie wybudowano 5,84 km 
kanalizacji sanitarnej wraz 
z  czterema przepompowniami 
ścieków (centralna, sieciowa 
i dwie przydomowe) za kwotę 
5 474,62 tys. zł. 

– Połączenie poszczególnych 
odcinków kanalizacji sani-
tarnej wykonanej w  czterech 
zadaniach pozwoli odprowadzić 
ścieki z Ruska poprzez Jaroszów 
do oczyszczalni w Strzegomiu – 
wyjaśnia Dorota Borkowska, 
prezes spółki Wodociągi i Ka-
nalizacja w Strzegomiu. 

Realizacja zadania zamknęła 
się w  kwocie 3.851,0 tys. zł 
brutto, z czego 1.960,0 tys. zł 
to dotacja z  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 na operację 
typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” w  ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji 
związanych z  tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i oszczę-
dzanie energii”. 

Natomiast zadania budowa 
kanalizacji sanitarnej tłocznej 
obręb Rusko oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjno-tłocznej obręb Jaroszów 
zostały sfinansowane środka-
mi pochodzącymi z  pożyczki 
zaciągniętej w  Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. 

Łącznie wybudowano 5,84 km kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków

rusko z kanalizacją 
Kolejna miejscowość naszej 
gminy, czyli Rusko, zosta-
ła wyposażona w  kanaliza-
cję sanitarną. Realizacja bu-
dowy podzielona została na 
cztery zadania: budowa kana-
lizacji w Rusku, budowa ka-
nalizacji tłocznej obręb Ru-
sko, budowa kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjno-tłocznej 
obręb Jaroszów oraz budowa 
rurociągu. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Z przyjemnością informuje-
my, że dobrze znany strzego-
mianom „Dyniowy Zakątek” 
został oficjalnie przyjęty do 
sieci Dziedzictwo Kulinarne 
Dolnego Śląska. – Bardzo się 
z  tego cieszymy, że kolejna 

organizacja przyjęła nas do 
swojego grona – mówią Jo-
anna i  Michał Starakowie, 
właściciele „Dyniowego Za-
kątka”. Dodajmy, że wcześniej 
Kapituła Szlaku wizytowała 
gospodarstwo z Olszan. 

23 czerwca br. w  świetlicy 
w  Tomkowicach odbyło się 
podsumowanie projektu „Po-
znaj Tomkowickie Ptaki”, który 
był realizowany przez Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Wsi 
Tomkowice w  partnerstwie 
z  LGD „Szlakiem Granitu”. 
Koordynatorem projektu był 
Łukasz lesiów wraz z  pasjo-
natem ptaków i zarazem pomy-
słodawcą projektu Czesławem 
leonikiem. Projekt trwał od 
początku roku i zrzeszał miesz-
kańców dwóch wsi: Olszany 
i  Tomkowice. W  projekt za-
angażowała się także Szkoła 
Podstawowa w  Olszanach, 
która umożliwiła prowadzenie 
zajęć dydaktycznych oraz tere-
nowych. Głównym opiekunem 
od strony szkoły była Anna 
Borowiec. W  trakcie podsu-
mowania nie mogło zabraknąć 
przedstawienia w  wykonaniu 

uczniów z Olszan oraz sprawo-
zdania z przebiegu projektu. 

Rozstrzygnięty został również 
konkurs plastyczny. – Bardzo 
ważnym punktem projektu, 
który pozostanie jako trwały 
ślad, są trzy tablice dydaktyczne, 
które trafiły do wsi biorących 
udział w projekcie. Dwie tablice 
umieszczone są w Tomkowicach 
oraz jedna w  Olszanach przy 
szkole podstawowej. Bardzo 
dziękujemy wszystkim oso-
bom, które były zaangażowane 
w przedsięwzięcie, jak również 
wszystkim uczestnikom. Mamy 
nadzieję, że ochrona ptaków 
będzie dla każdego uczestni-
ka ważnym elementem jego 
życia. We wrześniu czeka nas 
podsumowująca wycieczka do 
Doliny Baryczy na Fotosafari 
Birdwatching, na którą już teraz 
zapraszamy wszystkich uczest-
ników – mówi Łukasz Lesiów. 

„dyniowy zakątek” 
w gronie najlepszych 

Poznaj tomkowickie Ptaki

Zaplanowane utworzenie 
miejsca do spotkań aktywizują-
cych mieszkańców wsi Jaroszów 
i  Mikoszowa na części placu 
przy kościele w Jaroszowie już 
zostało wykonane. Mieszkańcy 
mogą się tu spotkać, poroz-
mawiać ze sobą, odpocząć na 
ławeczkach w otoczeniu zieleni, 
a  także poza domem mogą 
połączyć się „ze światem”, spę-
dzając czas na ławce multime-
dialnej, która jest wyposażona 
w Wi-Fi, dwa porty USB oraz 
inne funkcje. 

Natomiast 26 czerwca br. 
odbyły się warsztaty dla dwóch 
grup mieszkańców wsi Jaroszów 
i Mikoszowa na temat „Ochro-
na środowiska naturalnego 
oraz zagadnienia recyklingu”. 
Zostały one poprowadzone 
w  ramach wolontariatu przez 

Katarzynę Tokarczyk-Doro-
ciak – pracownika naukowego 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu. Zgodnie z  za-
łożeniem konkursowym udział 
w  nich wzięły osoby chętne, 
należące do przedstawicieli 
grup defaworyzowanych, tj. oso-
by starsze, kobiety i  młodzież 
(osoby z  grupy 50+, kobiety, 
osoby poniżej 30 lat, w  tym 
młodzież po zakończeniu na-
uki). W dwóch grupach warsz-
tatowych łącznie wzięło udział 
51 mieszkańców. Prowadząca 
warsztaty nie tylko dzieliła się 
swoją rozległą wiedzą na temat 
ochrony środowiska naturalnego 
i recyklingu, lecz także uświada-
miała uczestnikom warsztatów, 
jak można na co dzień postępo-
wać, aby żyć zdrowo i  chronić 
naszą planetę przed dalszym 

jej zanieczyszczaniem. Każdy 
uczestnik wyraził swoje zado-
wolenie oraz chęć uczestnicze-
nia w  podobnych warsztatach 
szkoleniowych w  najbliższej 
przyszłości. Dlatego organiza-
torzy warsztatów już myślą o za-
planowaniu kolejnych szkoleń 
jesienią bieżącego roku. 

warsztaty proekologiczne w jaroszowie
W ramach zadania zorganizowano warsztaty na temat ochrony środowiska

Były to działania w ramach złożonej do Lokalnej Gru-
py Działania „Szlakiem Granitu” w  Udaninie oferty 
konkursowej o przyznanie pomocy w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”. 

Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Jaroszowa” zakończył za-
danie związane z realizacją oferty pn. „Utworzenie miejsca do 
spotkań aktywizujących mieszkańców wsi Jaroszów”. Miesz-
kańcy otrzymali kolejne miejsce w Jaroszowie, na terenie któ-
rego mogą się spotkać. Natomiast 26 czerwca br. odbyły się 
warsztaty dla dwóch grup mieszkańców wsi Jaroszów i Miko-
szowa na temat „Ochrona środowiska naturalnego oraz zagad-
nienia recyklingu”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

– „Dyniowy Zakątek” to miejsce, które powstało 
z  miłości do dyni. Na miejscu czekają przepysz-
ne dżemy, musy, konfitury dyniowe, ciasta, sosy, 
bułeczki, ale przede wszystkim doskonałe oleje. 
Niewiele jest miejsc na Dolnym Śląsku z  tak ob-
szernym asortymentem dyniowych przetworów – 
podkreślali członkowie kapituły. Gratulujemy!
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Poz. Klub Mecze Punkty

1. Skalnik Czarny Bór 26 71

2. Amfibolit Leszczyniec 26 60

3. Orzeł II Lubawka 26 54

4. Lesk Sędzisław 26 52

5. Orły Lipienica 26 43

6. Bolko Bolków 26 42

7. Bóbr Opawa 26 40

8. Husaria Grzędy 26 39

9. Victoria Czadrów 26 38

10. Huragan Olszany 26 30

11. LZS Janiszów 26 24

12. Uran Okrzeszyn 26 17

13. KS 1946 II Chełmsko Śląskie 26 15

14. Dragon Miszkowice 26 2

SPORT
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IV lIga PIłKarsKa – wscHód 
(AKS GrAnIt StrZeGOM S.A.))

Klasa a – gruPa wałbrzycH I
(HerBApOL StAnOwICe)

Klasa b – gruPa wałbrzycH I
(AKS II StrZeGOM, SOKół KOStrZA, UnIA JArOSZów)

Klasa b –gruPa JelenIa góra I 
(HUrAGAn OLSZAny)

Ostatnie mecze w sezonie:  
aKs – Pogoń Pieszyce 4:1
aKs – pauza

KOŃcOwa Tabela: KOŃcOwa Tabela:

Ostatnie mecze w sezonie:  
górnik boguszów-gorce – Herbapol 0:4
Herbapol – włókniarz głuszyca 5:1

Ostatnie mecze w sezonie: 
Iskra witków Śląski – aKs II 1:1 
aKs – Tęcza bolesławice 4:0
Płomień dobromierz – sokół 1:2
sokół – nysa Kłaczyna 1:3
lKs Piotrowice Świdnickie – unia 3:0
unia – KP McK Mieroszów 0:7

Ostatnie mecze w sezonie:  
Huragan – bóbr Opawa 8:0
lzs Janiszów – Huragan 6:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Lechia Dzierżoniów 33 87
2. aKs granit strzegom s. a.  33 81
3. Bielawianka Bielawa  34 79
4. MKp wołów  33 65
5. polonia trzebnica  33 55
6. piast nowa ruda  33 54
7. Moto Jelcz Oława  33 52
8. Sokół Marcinkowice  34 51
9. GKS Mirków/ Długołęka  33 51

10. Sokół wielka Lipa  33 49
11. Orzeł Ząbkowice Śląskie  33 49
12. piast Żerniki (wrocław)  34 46
13. Mechanik Brzezina 33 42
14. nysa Kłodzko  33 33
15. LKS Bystrzyca Górna  33 32
16. Orzeł Lubawka 33 32
17. Unia Bardo 33 18
18. Orzeł prusice 33 11
19. pogoń pieszyce 33 6

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik wałbrzych 27 81

2. MKS Szczawno Zdrój 27 64

3. Herbapol stanowice 27 59

4. Górnik nowe Miasto wałbrzych 27 59

5. Zieloni Mokrzeszów 27 45

6. włókniarz Głuszyca 27 38

7. KS walim 27 38

8. Zieloni Mrowiny 27 35

9. Zagłębie wałbrzych 27 35

10. podgórze wałbrzych 27 32

11. Sudety Dziećmorowice 27 29

12. Górnik Boguszów-Gorce 27 27

13. Czarni wałbrzych 27 25

14. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 27 24

15. Orzeł witoszów 27 20

16. LKS wiśniowa 27 13

Poz. Klub Mecze Punkty

1. aKs II strzegom 26 71

2. Iskra witków Śląski 26 68

3. MKS II Szczawno-Zdrój 26 55

4. Szczyt Boguszów-Gorce 26 54

5. LKS piotrowice Świdnickie 26 44

6. nysa Kłaczyna 26 42

7. tęcza Bolesławice 26 39

8. Kp MCK Mieroszów 26 39

9. sokół Kostrza 26 35

10. Błękitni Słotwina 26 22

11. płomień Dobromierz 26 22

12. Sparta przełom pastuchów 26 15

13. unia Jaroszów 26 11

14. Zieloni II Mokrzeszów 26 10

KOŃcOwa Tabela: KOŃcOwa Tabela:

Podczas czterech dni zawodów Lotto Strzegom Horse Trials startowało ponad 350 koni

Niemiecki team objął prowa-
dzenie dopiero podczas próby 
skoków przez przeszkody, wy-
przedzając Polaków – dotych-
czasowych liderów konkursu. 
Josefa Sommer na klaczy Geke 
Equigrip’s Simple Smile uzyskała 
najlepszy wynik w ekipie, a towa-
rzyszyły jej: Elena Otto-Erley 
na Finest Fellow, Katharina 
Tietz na Aspen T oraz Nadine 
Marzahl na klaczy Victoria 108. 
W  klasyfikacji indywidualnej 
zwyciężyła Jule Wewer na koniu 
Ruling Spirit. Przewaga punk-
towa jaką uzyskała po próbie 
terenowej sprawiła, że nawet dwie 
zrzutki na parkurze nie pozbawiły 
jej zwycięstwa. Drugie miejsce 
zajął reprezentant Indii Fouaad 
Mirza na klaczy Dajara 4. Pro-
wadząca po ujeżdżeniu i crossie 
reprezentacja biało-czerwonych 
popełniła kilka błędów na par-
kurze i  ostatecznie ukończyła 
konkurs na drugim miejscu. Naj-
lepszy występ zaliczył Mateusz 

Kiempa na Lassban Radovix, 
który jako jedyny w ekipie prze-
jechał parkur na czysto, co w kla-
syfikacji indywidualnej dało mu 
trzecie miejsce. Trzecie miejsce 
zajęła reprezentacja Belgii, która 
awansowała po crossie z czwartej 
pozycji. W konkursie rywalizowa-
ło pięć reprezentacji narodowych. 

W klasie CCI4*-L, najtrud-
niejszej rywalizacji rozgrywanej 
podczas Lotto Strzegom Horse 
Trials zwyciężyła Małgorzata 
Korycka na 10-letniej klaczy 
Canvalencia. Drugą lokatę po 
bezbłędnym występie na parkurze 
zajął Włoch Pietro Grandis na 
Go For S. Liderka konkursu po 
dwóch próbach Szwedka Malin 
Josefsson na klaczy Maggan 
V z punktami karnym za błędy 
podczas skoków ukończyła kon-
kurencję na trzeciej pozycji. 

W „trzech długich gwiazdkach” 
najlepsza była Niemka Sandra 

Auffarth na koniu Rosveel. W kla-
sie CCIY3*-L triumfowała Polka 
Julia Gillmaier, która zajęła 
pierwsze miejsce na Red Dream 
Princes i drugie na koniu Rara-
shek. Tym samym zawodniczka 
obroniła tytuł mistrzyni Polski 
młodych jeźdźców. Medal srebrny 
zdobyła Anna Przysada na klaczy 
Cerousina, a brązowy przypadł 
Paulinie Wieczorek, dosiadającej 
konia Czacza. 

Konkurs „dwóch długich 
gwiazdek” wygrała Belgijka lara 
de liedekerke-Meier na For-
midable 62. W klasie CCIJ2*-L 
pierwsze trzy miejsca należały 
do amazonek z  Polski, które 
tym samym zdobyły medale 
mistrzostw w kategorii juniorów. 
Najlepsza była Zuzanna Społo-
wicz na Bankierze, srebro powę-
drowało do Karoliny ślązak na 
Gangesie, a brąz do Weroniki 
Król na Perezie. 

W  niedzielę rozegrano tak-
że próby terenowe konkursów 
2 i 3 gwiazdkowego w krótkim 
formacie. W dwóch gwiazdkach 
wygrała zawodniczka ze Szwe-
cji louise Romeike na koniu 
Caspian 15, a w trzech Belgijka 
lara de liedekerke-Meier na 
Ducati d’Arville. 

Podczas czterech dni zawodów 
Lotto Strzegom Horse Trials 
rozegrano łącznie 10 konkursów 
międzynarodowych, w których 
startowało ponad 350 koni. 

KlASYFiKACJA 
PUCHARU NARODÓW:
Niemcy – 151,0 pkt
Polska – 165,2 pkt
Belgia – 205,1 pkt

Wyniki on-line:  
http://results.strzegomhor-
setrials.pl/event.php?event=8 

Kibice piłki siatkowej w okre-
sie pandemii nie mieli okazji 
oglądać strzegomskich zawod-
ników na siatkarskich parkie-
tach. Dla klubów sportowych 
był to bardzo trudny czas. Tym 
bardziej cieszy fakt zakwalifi-
kowania do kadry dolnośląskiej 
młodzików w  piłce siatkowej 
mieszkańca naszej gminy Bar-
tosza Szurana. 

Ostatnio dotarła do nas rów-
nież wspaniała informacja 
o powołaniu Bartosza na Ogól-
nopolską Olimpiadę Młodzie-
ży. Ten prestiżowy turniej odbył 
się w  dniach 20–23 czerwca 
br. w  Bełchatowie. W  olim-
piadzie brały udział najlepsze 
siatkarskie reprezentacje z  16 
województw z  naszego kraju. 
W  tygodniu poprzedzającym 
OOM Bartek wraz z  innymi 
zawodnikami przygotowywał 
się na zgrupowaniu w Wał-
brzychu. Ciężkie treningi 
z a o w o -
c o w a ł y 
w s p a -
n i a ł y m 

s u k -

cesem. Reprezentacja Dolne-
go Śląska zajęcia 3. miejsce 
i wywalczyła brązowe medale. 

Swoją przygodę z piłką siat-
kową Bartosz rozpoczął w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 
4 w Strzegomiu. Na początku 
były to szkolne zajęcia SKS 
pod okiem trenerów Roberta 
Kotowicza i Aleksandry Do-
leckiej. Bartek w  młodszych 
klasach nie był najwyższym 
uczniem, lecz od samego po-
czątku na boisku był bardzo 
ambitny i  waleczny. Repre-
zentował szkołę w  rozgryw-
kach gminnych, powiatowych 
i  finałach strefy wałbrzyskiej. 
Z  powodzeniem uczestniczył 
również w  cyklu turniejów 
Siatkarskich Dolnego Śląska. 
W  2016 r. był zawodnikiem 
grupy młodzików drużyny 
AKS Strzegom. Reprezentował 

nasz klub w  rozgryw-
kach DZPS. Od trzech 
lat reprezentuje bar-
wy jaworskiego klubu 
sportowego Spartakus 

Jawor. Tego samego 
klubu z  którego 

pochodzi repre-
zentant Polski 
w  piłce siatko-
wej Aleksan-
der śliwka. 

W drodze do 
sukcesów spor-
towych Bartka 

mocno wspie-
rają jego rodzice. 
Dbają o to, by mógł 
łączyć siatkarskie 
treningi i trudy na-

uki w szkole podsta-
wowej. Dodatkowo 
codziennie dowożą 
syna na treningi do 
klubu Jawora i   na 
zgrupowania kadry 
dolnośląskiej. Życzy-
my naszemu zawod-
nikowi udanej kariery 
sportowej oraz wielu 
sukcesów i medali. 

Sukces Bartosza Szurana

Fot. Leszek W
ójcik

niemki wygrały 
Reprezentanci Niemiec zwy-
ciężyli w rozegranej w Strze-
gomiu drugiej serii Pucharu 
Narodów w WKKW zarówno 
w klasyfikacji drużynowej, jak 
i indywidualnej. Biało – czer-
woni zajęli drugie miejsce, 
a Belgowie trzecie. 

Fot. Leszek W
ójcik
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ważne!
Informacja dla właścicie-
li i zarządców budynków: 
od 1 lipca 2021r. właściciele 
lub zarządcy budynków zo-
bowiązani będą do złożenia 
w Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB) 
deklaracji dotyczącej źródeł 
ciepła i spalania paliw. 
Ewidencję prowadzi oraz jest 
jej administratorem minister 
właściwy do spraw budow-
nictwa, planowania i zago-
spodarowania przestrzenne-
go oraz mieszkalnictwa. 

Wszelkie informacje dostępne 
są na stronie :
www.gunb.gov.pl.
Obowiązek złożenia deklara-
cji ciąży na właścicielach lub 
zarządcach wszystkich bu-
dynków – mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, w tym jednoro-
dzinnych, wielorodzinnych czy 
handlowo-usługowych.
Zgodnie z ustawą o wspiera-
niu termomodernizacji i remon-
tów, ewidencja obejmie źró-
dła ogrzewania i spalania pa-
liw do 1 MW, które w tej chwili 
nie wymagają pozwoleń „emi-
syjnych” ani zgłoszenia w myśl 
przepisów Prawa ochrony śro-
dowiska. Nie ma znaczenia za-
tem, czy źródło ciepła i spala-
nia paliw znajduje się w dom-
ku na działce, czy w kamieni-
cy, czy w warsztacie – wszyst-
ko trzeba będzie zgłosić, wy-
bierając tylko odpowiednią for-
mę deklaracji. Trzeba będzie 
zgłosić zarówno kopciuchy jak 
i wszystkie inne piece i kotły: 
gazowe, węglowe czy na pel-
let, piecokuchnie, kominki, czy 
pompy ciepła. 
W imieniu mieszkańców do-
mów wielorodzinnych zrobi to 
zarządca, o ile budynek ma 
jedno źródło ogrzewania. 

JAK ZŁOŻYĆ 
DEKLARACJĘ?
W formie elektronicznej, czy-
li przez internet – za pomo-
cą prof i lu zaufanego czy 
e-dowodu.
W celu złożenia deklaracji 
można wejść na poniższą stro-
nę: www.zone.gunb.gov.pl.

W formie papierowej – wypeł-
niony dokument można wysłać 
listem albo złożyć osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu, Rynek 38. Formularze 
znajdziemy na stronie www.
zone.gunb.gov.pl w zakładce 
do pobrania.

TERMINY  
NA ZŁOŻENIE 
DEKLARACJI
• Deklarację dotyczącą źródła 

ciepła i spalania paliw, które 
zostało uruchomione przed 
1 lipca należy złożyć w ter-
minie 12 miesięcy.

• Dla nowego źródła ciepła, 
które zostało uruchomione 
po 1 lipca, deklarację nale-
ży złożyć w terminie 14 dni.

W deklaracji właściciel domu 
powinien zgłosić wszystkie 
źródła ogrzewania. Wskazuje 
on bowiem informacje o licz-
bie i rodzaju eksploatowanych 
w obrębie nieruchomości źró-
deł ciepła lub źródeł spalania 
paliw, o których mowa odpo-
wiednio w art. 27a ust. 2 pkt 
1 lit. a i c ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remon-
tów oraz o centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków, oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzy-
stywanych w nich paliwach.

uprawy rolne w międzyrzeczu

uprawy rolne w międzyrzeczu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 108/1, 
AM – 1, Obr. Międzyrzecze, po-
łożona w Międzyrzeczu, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,1215 ha
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 7.200,00 zł
Wadium – 720,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych ceny 
wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.07.2021 r. o godz. 10 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. 
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 15.04.2021 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
D la n ieruchomośc i  ur zą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.

Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom, obejmu-
jącej obręby: Bartoszówek, Ja-
roszów, Rusko, Skarżyce, Mo-
rawa i Międzyrzecze uchwalo-
nego Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18 października 2004 r. po-
wyższa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem RP upra-
wy rolne. Obszar zagrożony 
powodzią. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 19.07.2021 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wp łacone pr zez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go przed jego podpisaniem. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 

wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nierucho-
mości (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 informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom – www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia 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.

Burmistrz Strzegomia ogła-
s z a  d r u g i  p r ze t a r g  u s t ny 
ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z 
późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 
rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 
ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści rolnej stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 107, 
AM – 1, Obr. Międzyrzecze po-
łożona w Międzyrzeczu, gmina 
Strzegom powierzchnia wg re-
jestru ewidencji gruntów wyno-
si 0,4965 ha
klasa gruntu N – 0,4965 ha
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 15.04.2021 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom, obejmują-
cej obręby: Bartoszówek, Jaro-
szów, Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze, uchwalonego 
Uchwałą nr 81/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 
r. przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem RP – 
uprawy rolne. Obszar zagrożo-
ny powodzią.
1. Uzasadnienie do wyboru for-
my przetargu: 
Wybór formy przetargu jako prze-
targu ustnego ograniczonego 
jest konsekwencją zmiany prze-
pisów ustawy z dnia 14 kwietnia 
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw w tym 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z 
późn. zm.). Warunki przetargowe 
mogą być spełnione tylko przez 
ograniczoną liczbę osób, tj. osób, 
które są podmiotami uprawnio-
nymi do nabycia nieruchomości 

rolnej w rozumieniu przepisów 
art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z 
późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgłosze-
nia uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobi-
ste prowadzenie przez okres co 
najmniej 5 lat gospodarstwa rol-
nego położonego na terenie gmi-
ny Strzegom – dowodem jest pi-
semne oświadczenie prowa-
dzącego to gospodarstwo, po-
świadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym posia-
daczem lub dzierżawcą nieru-
chomości rolnych, których łącz-
na powierzchnia użytków rol-
nych nie przekracza 300 ha. W 
oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miej-
sce położenia nieruchomości rol-
nych, których oferent jest wła-
ścicielem (współwłaścicielem w 
części ułamkowej – należy po-
dać powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości rol-
nej; współwłaścicielem w przy-
padku współwłasności łącznej – 
należy podać łączną powierzch-
nię nieruchomości rolnych sta-
nowiących przedmiot współwła-
sności), użytkownikiem wieczy-
stym, dzierżawcą lub samoist-
nym posiadaczem. Oświadcze-
nie powinno być poświadczo-
ne przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 
2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 usta-
wy o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 
z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) 
w sprawie kwalifikacji rolniczych 

posiadanych przez osoby wyko-
nujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu przetargu oraz warunkami 
przetargu i nie wnosi z tego tytu-
łu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające w 
związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej 
– powinny dodatkowo złożyć pi-
semne oświadczenie współmał-
żonka, iż wyraża on zgodę na 
nabycie nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu po ce-
nie wylicytowanej przez współ-
małżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestni-
ctwa w przetargu
Oświadczenie o zg łoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 2 
w zaklejonej kopercie z dopi-
skiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 22.07.2021 r. – dz. nr 107, 
AM-1, Obr. Międzyrzecze” nale-
ży złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do dnia 
14.07.2021 r. do godz. 14.00 w 
Wydziale Obsługi Interesantów 
pokój nr 15, parter; Rynek 38, 
58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa w 
pkt 3 wraz z pozostałymi oświad-
czeniami i dokumentami, o któ-
rych mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
15.07.2021 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Rynek 

38 na tablicy ogłoszeń mieszczą-
cej się na parterze budynku. 
5 .  C e n a  w y w o ł a w c z a 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 23.200,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 usta-
wy o podatku od towarów i usług 
transakcja zwolniona jest z po-
datku VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 
685 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
2.320,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
19.07.2021 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Santander Bank 
Polska S.A. O/Strzegom, nr ra-
chunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 
107, AM-1, Obr. Międzyrzecze”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na po-
czet ceny nabycia nieruchomo-
ści w momencie podpisania ak-
tu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie zwró-
cone w ciągu 3 dni od dnia od-
powiednio: odwołania, zamknię-
cia, unieważnienia przetargu 
lub jego zakończenia wynikiem 
negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchyle-
nia się uczestnika przetargu, któ-
ry wygrał przetarg od zawarcia 
umowy sprzedaży w terminie po-
danym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.07.2021 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
– I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedło-
żyć komisji przetargowej dowód 
tożsamości oraz potwierdzenie 
wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez peł-
nomocnika, konieczne jest przed-
łożenie oryginału notarialnego 

pełnomocnictwa upoważniające-
go do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeże-
li chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywoław-
czej przynajmniej o jedno postą-
pienie. Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w gó-
rę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu. Umo-
wa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z osobą, która wy-
gra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie w 
sposób i w formie jaką zastosowa-
no do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony 
w terminie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
(pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w całości i 
powinna być odnotowana na kon-
cie GMINA STRZEGOM – San-
tander Bank Polski S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 81 1090 2343 
0000 0005 9800 0229, nie póź-
niej niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność nierucho-
mości przed jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości 
w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pokój nr 34 – II piętro lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 
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„Zielone Pikniki”, czyli mnóstwo zabawy i radości 
na dobre przyjęły się już strzegomskie „zielone Pikniki”, które co tydzień odbywają się w innej lokalizacji miasta. Imprezy przyciągają tłumy. zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń oraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych „zielonych Piknikach”. 


