
Janina Kalicińska była wy-
bitną specjalistką z  zakresu 
folkloru krakowskiego i  pre-
zentacji folkloru na scenie, 
konsultantem, członkinią ko-
misji artystycznych przeglą-
dów i  festiwali regionalnych 
i  międzynarodowych. Całe 
swoje życie poświęciła dla tańca. 
Niestrudzenie kształciła wiele 
pokoleń instruktorów i  cho-
reografów, dzieląc się swoją 
wiedzą i  doświadczeniem. Od 
lat współpracowała z Zespołem 
Folklorystycznym „Kostrzanie”. 
Przeniosła do naszego zespołu 
folklor krakowski, realizując tak 
bardzo lubiany przez „Kostrzan” 
i strzegomską publiczność pro-
gram „Kraków Brzeski”.

Pani Janeczka – jak często 
o niej mówiono w  środowisku 
folklorystycznym – wniosła 
nieoceniony wkład w  rozwój 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru w Strzegomiu. Po raz 
pierwszy zasiadła w  jury festi-
walu w 1993 r., aby przez kolejne 
lata wspomagać swoją wiedzą 
i doświadczeniem, i być wspar-
ciem dla zespołów, zarówno tych 
z Polski, jak i z zagranicy. 

W  jury Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru w Strzego-
miu zasiadała aż 18 razy, po raz 
ostatni w  2011 r. W  sierpniu 
2016 r. podczas XXV edycji 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru w  Strzegomiu bur-
mistrz Strzegomia przyznał jej 
tytuł honorowy „Zasłużony dla 
Ziemi Strzegomskiej”. Nigdy 
tego tytułu nie odebrała twier-
dząc, że odbierze go osobiście 
w Strzegomiu podczas jej pobytu 
na kolejnej edycji strzegomskiego 
festiwalu. Z  wielką wdzięcz-
nością burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta przekaże 
ten tytuł rodzinie pani Janeczki 
podczas uroczystego koncertu. 
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Janina Kalicińska przez 18 lat, jako członek jury, związana była ze strzegomskim festiwalem

Zapowiedź niezwykłego koncertu

w SKRÓCIE: w SKRÓCIE: w SKRÓCIE:

Zaszczep się w urzędzie!

w trosce o zdrowie dzieci

Droga jak nowa

Wszystkie dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, które zostały 
wcześniej zapisane przez swoich rodziców, zapraszamy w niedzielę 
8 sierpnia br. na bezpłatne, profilaktyczne badania USG. Specjalny 
ambulans Fundacji Ronalda McDonalda będzie stał w pobliżu Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

To będzie najważniejszy punkt tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strze-
gomiu. W najbliższą sobotę (07.08) o godz. 19.00 w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Strzegomiu odbędzie się niezwykłe widowisko folklorystyczne pt. „Dziękujemy 
Ci Janeczko”, poświęcone pamięci Janiny Kalicińskiej, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, jurorce 
i etnochoreografce, która zmarła w ubiegłym roku w wieku 99 lat. 

Gminne wiadomości

W najbliższą niedzielę tj. 8 sierpnia br. będzie można zaszczepić się 
przeciwko COVID-19 szczepionką Johnson&Johnson bez wcze-
śniejszej rejestracji. Chętnych zapraszamy do sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – w godz. 10.00–21.00.

Zakończyły się prace związane z przebudową części drogi na 
odcinku od posesji ul. Kamienna 15 do zjazdu na Al. Wojska 
Polskiego – przy komisariacie policji w Strzegomiu. Koszt robót 
budowlanych wyniósł ok. 198 tys. zł. Wykonawca była firma 
„Stańczyk” s. j. ze Świebodzic.

Krakowskie widowisko folklorystyczne pt. 
„Dziękujemy Ci Janeczko” odbędzie się w so-
botę, 7 sierpnia br. w  hali widowiskowo-
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu. Początek o  godz. 19.00. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy! 
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29.  MIęDZynaRoDowy FEStIwal 
FolKloRu w StRZEGoMIu

piątek 6 sierpnia

sobota 7 sierpnia

niedziela 8 sierpnia

godz. 10:00 – ogrody przy Bazylice
Zabawy dla dzieci z Zespołami festiwalowymi

godz. 19:00 – Rynek
Zabawa przy muzyce zespołów

Dziani, Pogwizdani oraz kapel ludowych

godz. 19:00 – hala OSiR
„Dziękujemy Ci, Janeczko”

Niezwykły koncert i biesiada ludowa

godz. 12:00 – Rynek

godz. 13:00 – Park Miejski

godz. 20:00 – Rynek

Śniadanie na trawie
dla dzieci

Biesiada
Folklorystyczna

krakowskie widowisko
Folklorystyczne

koncert zespołów 
dolnoŚląskich

rynek Świata

krzysztoF cugowski
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W  karcie informacyjnej 
oprócz imienia i  nazwiska 
oraz numeru PESEL powin-
ny się znajdować wszystkie 
dane, które mogą się przydać 
służbom ratowniczym na wy-
padek konieczności udzielenia 

pierwszej pomocy, takie jak 
nabyte i obecne choroby, przyj-
mowane leki, alergie i uczule-
nia, przebyte operacje i zabie-
gi. Dodatkowo należy podać 
również dane kontaktowe 
do osób najbliższych. Dzięki 

temu, w razie potrzeby, ratow-
nicy będą mogli powiadomić 
rodzinę/ osoby upoważnione 
o  zaistniałej sytuacji. Do ko-
perty można również włożyć 
wszystkie dokumenty, które 
mogą być potrzebne udziela-
jącym pomocy. Kopertę należy 
aktualizować niezwłocznie po 
każdej zmianie sytuacji zdro-
wotnej, jednak nie rzadziej 
niż raz w roku. Sama koperta 
powinna znaleźć się w miejscu 
widocznym i  dostępnym – 
najlepiej w lodówce, na której 
umieszczamy magnes z napi-
sem „Koperta życia”.

– „Kopertę życia” można 
odebrać bezpłatnie w Wydziale 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
w  Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu – informuje 
radny Robert Chyłek, prze-
wodniczący Komisji Zdrowia 
i  Spraw Socjalnych w  Radzie 
Miejskiej w  Strzegomiu. – 
Wyjątkowa sytuacja wymaga 
odpowiednich działań. Za-
dbajmy więc o bezpieczeństwo 

swoje oraz bliskich. Zwracajmy 
uwagę szczególnie na osoby 
starsze mieszkające samotnie. 

Pomagajmy wypełnić kartę ro-
dzicom, dziadkom oraz samot-
nym sąsiadom. Taki drobny gest 

empatii może ocalić ludzkie 
życie – dodaje radny. 
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Gminne wiadomości
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Z D J ę C I E  n u M E R u

ale cacka!

Zabytkowe auta przejechały 25 lipca br. przez strzegomski Rynek. Goście odwiedzili 
nasze miasto w ramach II edycji „Rajdu Tylko Dla Zuchwałych”. Przywitali ich m.in. człon-
kowie Strzegomskiej Grupy Miłośników Motoryzacji.

„Kopertę życia” można odebrać bezpłatnie w wydziale obsługi Interesanta urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz w oPS

„Koperta życia” to akcja społeczna skierowana do mieszkańców, 
zwłaszcza osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i nie-
pełnosprawnych. W naszej gminie funkcjonuje od 2015 r. Ko-
perta ta to nic innego, jak specjalne plastikowe etui, które za-
wiera kartę informacyjną oraz naklejkę i magnes z nadrukiem.

Fot. Sebastian Tyniecki

Z a p i s y  m i a ł y  m i e j s c e 
w  dniach 28–29 lipca br. Po 

zakończeniu badań rodzice 
otrzymują wynik oraz w  razie 

konieczności porady lekarskie. 
Serdecznie zapraszamy!

nIE nowotworom u dzieci!
Badania są bezbolesne i bezpieczne. Czas ich trwania to około 15–18 minut

Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów we-
wnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od nor-
my. Nowa formuła programu oznacza skupienie się na bada-
niach USG jamy brzusznej, w kierunku zmian nowotworowych 
oraz wrodzonych wad nerek i dróg moczowych. Wczesna dia-
gnoza pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia 
zachowawczego i/lub chirurgicznego. Zapobiega to rozwojowi 
przewlekłej, a nawet schyłkowej niewydolności nerek, wyma-
gającej stosowania dializ lub przeszczepienia nerki. W Polsce 
na przewlekłą chorobę nerek cierpi ponad 4 miliony osób do-
rosłych, ale jest ona rozpoznawana u zaledwie 5% z nich.

W niedzielę, 8 sierpnia br. w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda zlokalizowanym w po-
bliżu budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędą się profilaktyczne, bezpłatne badania 
USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 

Masz już „kopertę życia”? 

WSPIERAMY SENIORA 70+

• masz 70 lat lub więcej?
• zdecydowałeś, że dla
 bezpieczeństwa zostajesz
 w domu?
• nie masz bliskich, którzy mogą Ci
 pomóc?

już dziś możesz zadzwonić na 
infolinię: 22 505 11 11

lub do ośrodka pomocy społecznej
w strzegomiu w godzinach urzędowania

tel.: 74 647 71 80
699 921 066

pracownik ośrodka pomocy
społecznej

�ZAKUPI DLA CIEBIE ARTYKUŁY
PODSTAWOWEJ POTRZEBY

(ŻYWNOŚĆ, ŚRODKI HIGIENY
OSOBISTEJ)

� WYKUPI LEKI W APTECE

� ZAŁATWI DROBNE SPRAWY
URZĘDOWE NIEWYMAGAJĄCE

TWOJEGO UPOWAŻNIENIA

* Z PROGRAMU NIE MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY,
 KTÓRE OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH
 USŁUG OPIEKUŃCZYCH

PROJEKT WSPIERAJ SENIORA REALIZOWANY JEST PRZEZ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU

(koszty zakupów ponosi senior)
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*  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 

SIERPIEŃ

data pełnienia 
dyżuru nazwa apteki adres nr telefonu

 1.08–07.08 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

 8.08–14.08 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

15.08–21.08 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74 851 60 73

W chwili obecnej trwają prace 
związane w wykonaniem wyko-
pów pod kanalizację deszczową 
oraz rozpoczęto prace związane 
z robotami drogowymi. Finalnie 
powstanie droga o nawierzchni 
asfaltowej z chodnikami i par-
kingami z  kostki betonowej. 
Ponadto zamontowane będzie 
nowe oświetlenie. Wykonawcą 
jest firma DROG-ZIEM ze 
Stanowic.

– Przypominam, że na ul. 
Wodnej na czas robót została 

wprowadzona nowa, tym-
czasowa organizacja ruchu. 
Obowiązuje zakaz wjazdu 
na ul. Wodną – za wyjątkiem 
pojazdów budowy, miesz-
kańców i  służb komunal-
nych – informuje Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

Głównym celem przed-
sięwzięcia jest usprawnienie 

i   poprawa warunków ży-
c ia  mieszkańców, popra-
wa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz zmniejszenie 
emisji spalin i hałasu.

red

Jest nowa organizacja ruchu. obowiązuje zakaz wjazdu na ul. wodną. Są wyjątki

Budują nową ul. wodną
W lipcu br. rozpoczęto prace przy budowie drogi gminnej 
ul. Wodnej w Strzegomiu. Zadanie jest dofinansowane w ramach 
Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Koniec prac przewidzia-
no w przyszłym roku. 

•	 Konferencja	 naukowa	 i  otwar-
cie wystawy rzeźb w  ramach 
Strzegomskiego Biennale Rzeźby 
w Granicie

Jednocześnie zapraszamy do ogląda-
nia relacji z 29. Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru w Strzegomiu!

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)

Instytucja Pośredniczą-
ca Aglomeracji  Wałbrzy-
skiej (IPAW) ogłosiła nabór 
wniosków o  dofinansowanie 
w  ramach Osi priorytetowej 1 
Przedsiębiorstwa i  innowacje 
RPO WD 2014–2020, w  za-
kresie innowacyjności produk-
towych i  procesowych małych 
i średnich przedsiębiorstw, po-
legających np.: 
– wprowadzeniu na rynek 

nowych lub ulepszonych 
produktów/usług; 

– dokonaniu zasadniczych 

zmian procesu produkcyj-
nego lub sposobu świadcze-
nia usług.

W  ramach naboru możli-
we są do realizacji projekty 
dotyczące jedynie zakupu ru-
chomych środków trwałych 
i/albo wartości niematerialnych 
i prawnych.

Z e  s z c z e gó ł a m i  m o ż -
na zapoznać się na stronie 
www.ipaw.walbrzych.eu w  za-
kładce „Zobacz ogłoszenia 
i wyniki naborów wniosków”.

5,5 mln zł na innowacje IPAW organizuje spotkanie 
informacyjne dla potencjalnych 

beneficjentów zainteresowanych 
aplikowaniem o środki w ramach 

ogłoszonego konkursu.

Miejsce i termin spotkania:
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, 

ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych
17 sierpnia 2021 r.;

w godz. 10.00–13.00 

Więcej informacji na stronie
www.ipaw.walbrzych.eu

w zakładce „Weź udział w projek-
tach, szkoleniach i konferencjach”.

Strzegomski samorząd roz-
począł budowę kolejnego 
chodnika. Tym razem chodzi 
o łącznik Al. Wojska Polskiego 
z ul. Wesołą. Prace budowlane 
obejmują częściowo teren gmi-
ny i częściowo teren PKP.

Trakt o  dł. 200 m będzie 
wykonany z  kostki brukowej, 

zaś zjazdy z kostki granitowej. 
Warto wspomnieć, że z uwagi 
na zły stan oświetlenia ulicz-
nego Spółka TAURON w ra-
mach swoich nakładów dokona 
częściowej wymiany oświe-
tlenia. Wartość prac wynosi 
ok. 150 tys. zł. Budowa zakoń-
czy się w październiku br. 

Bezpieczniej przy  
al. wojska Polskiego

Profilaktyka 
nowotworów 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Strzegomiu zaprasza na 
bezpłatny udział w  projekcie 
realizowanym przez Dolno-
śląskie Centrum Onkologii 
we Wrocławiu pt „Profilaktyka 
i wczesne wykrywanie nowo-
tworów złośliwych dolnego 
odcinka przewodu pokar-
mowego – badanie na krew 
utajona w  kale dla kobiet 
i mężczyzn”.

Do udziału w akcji zaprasza 
się osoby w wieku 50–65 lat, 
niezależnie od wywiadu ro-
dzinnego, osoby w  wieku od 
40–49 lat, które mają krew-
nego pierwszego stopnia, 
u  którego rozpoznano raka 
jelita grubego i osoby w wie-
ku 25–49 lat, ze stwierdzoną 
mutacją genetyczną.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Strzegomiu w  godzinach 
swojego funkcjonowania bę-
dzie wydawał zestawy testowe 
do samodzielnego wykonania 
w domu. Wykonany test należy 
złożyć w  placówce, z  której 
został pobrany. 

Wszelkie informacje odno-
śnie projektu można uzyskać 
w  siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu bądź 
pod nr tel. 74 647 71 80.

na ul. Dąbrow-
skiego w Strze-
gomiu, gdzie 
trwają aktual-
nie prace zwią-
zane z przebu-
dową tej ważnej 
drogi, wpro-
wadzono no-
wą, tymczaso-
wą organiza-
cję ruchu. Jed-
nym z jej zało-
żeń jest zakaz 
parkowania na 
całej długości 
ulicy. 

–  Z w r ac a -
my się z  go-
rącym apelem 
do kierujących 
o  stosowanie 
się do zakazów. 
Zaparkowane 
wbrew zaka-
zowi pojazdy 
uniemożliwiają 
płynne prowa-
dzenie robót 
d r o g o w y c h 
– podkreślają 
s t r z e g o m s c y 
urzędnicy. 

red

Zakaz parkowania na ul. Dąbrowskiego!
Kierowco! Nie blokuj ważnej strzegomskiej inwestycji swoim autem

Trwają prace związane z bu-
dową chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2888D w  Ol-
szanach. Jest to kontynuacja 
robót z  2020 r. Aktualnie 
wykonano ok. 60 procent prac 
– m.in. podbudowę i krawęż-
niki na całej długości. W tym 

momencie kładziona jest na-
wierzchnia z kostki betonowej. 

– Bardzo się cieszymy z tych 
prac, bo Olszany zyskują nie 
tylko kolejną część chodnika, 
ale też będzie bardziej bezpiecz-
nie – podkreśla Stanisława 
Górska, sołtys wsi. 

Chodnik w olszanach

Zadanie jest realizowane wspólnie z powiatem świd-
nickim. Jego wartość wynosi w sumie 220 tys. zł 
– gmina Strzegom przekazała na ten cel 80 tys. zł, 
natomiast powiat – 140 tys. zł. 
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W iata  ma  powie r z chn ię 
120 metrów kwadratowych 
(16 m x 7m) i w całości została 
wykończona w  drewnie. Stoły 
i  ławki zapewniają miejsca 
dla 100 osób. Znajduje się tu 
również osobne pomieszczenie 
cateringowe, gdzie przechować 
można żywność. Altana ma 
stały dostęp do prądu oraz bez-
pośrednie wyjście na przyległy 
parking. Na pobliskim placu 
można zorganizować przeróż-
ne gry, zabawy z  animatorem 
i  warsztaty. Znajdują się tu 
również stanowiska grillowe. 
Plac jest całościowo oświetlony, 

ogrodzony oraz posiada pełne 
zaplecze sanitarne (WC).

– To idealne miejsce do 
zorganizowania spotkania 
integracy jnego lub innej 
okolicznościowej imprezy 
dla dzieci oraz dorosłych. 

Zapraszamy do współpracy 
– podkreśla Paweł Mosór, 

prezes strzegomskiej spółki 
OSiR. 

Wybudowana w tym roku wia-
ta rekreacyjno-grillowa na te-
renie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w  Strzegomiu prezentu-
je się okazale i zaprasza chętne 
osoby do spędzenia w niej wol-
nego czasu. 

to idealne miejsce do zorganizowania spotkania integracyjnego lub fajnej imprezy

wiata czeka na chętnych Po długim i  wyczerpującym 
sezonie, który zakończył się 
w  tym roku 19 czerwca, pił-
karze pierwszej drużyny AKS
-u Strzegom w czasie krótkiej 
przerwy korzystali z  zasłu-
żonych urlopów prywatnych 
(rodzinnych). Jednak już pod 
koniec lipca ponownie spotkali 
się na treningach przygoto-
wawczych do nowego sezonu 
2021/22, który rozpocznie się 
14 sierpnia br. Rywalem pod-
opiecznych Roberta Bubnowi-
cza na własnym boisku będzie 
beniaminek Barycz Sułów.

Podczas letnich przygotowań 
zaplanowano spotkania kontro-
lne – głównie z zespołami z IV 
ligi oraz obóz sportowy, który 
odbył się już po raz kolejny 
w sprawdzonym przez trenerów 
miejscu w Sławie (w  terminie 

21–24 lipca). Obóz miał na celu 
jak najlepsze przygotowanie 
do zbliżającego się sezonu. Na 
zgrupowaniu nasza drużyna 
pracowała między innymi nad 
siłą, wytrzymałością i konsoli-
dacją drużyny.

Turnieje w „siatkonogę”, tre-
ningi biegowe, ćwiczenia siłowe 
i wytrzymałościowe, ćwiczenia 
stabilizacji na gumach oporo-
wych, rozgrywki na boisku do 
piłki plażowej – tak strzegomia-
nie spędzali czas w Sławie. Nie 
brakowało również wycieczek 
rowerowych po malowniczych 
okolicach jeziora, jak i  spra-
wiających największą frajdę 
wypraw kajakowych po Jeziorze 
Sławskim, kończonych zazwy-

czaj kąpielą 
w jeziorze.

wykuwają swoją formę

 

Chcesz otworzyć firmę albo rozwinąć już 
istniejącą? A może potrzebujesz pomocy, bo 

straciłeś zatrudnienie? 
 

Przyjdź na bezpłatne konsultacje, żeby sprawdzić, 
czy możesz starać się o środki z funduszy unijnych 

na te i inne cele. 
 

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W STRZEGOMIU 

17 SIERPNIA 2021 R. (WTOREK) w godz. 10.00 - 13.00 

CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „KARMEL” 

Strzegom, ul. Kościuszki 2 (sala herbowa) 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o możliwościach wsparcia 
z Funduszy Europejskich przede wszystkim osoby chcące otworzyć firmę lub 
tracące zatrudnienie oraz przedsiębiorców, którzy chcą podnieść kwalifikacje 
swoich pracowników. 

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych 
dotacji/pożyczek ze środków unijnych. Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie 
osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich. 

 

KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE 

Zapraszamy do udziału! 

 
Organizator: 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Skład IV ligi dolnośląskiej – wschód:
Polonia-Stal Świdnica – spadkowicz, AKS GRANIT Strzegom S.A., Sokół 
Wielka Lipa, Bielawianka Bielawa, Sokół Marcinkowice, Piast Nowa 
Ruda, Moto-Jelcz Oława, Piast Żerniki Wrocław, Lechia Dzierżoniów, 
GKS Mirków, Orzeł Ząbkowice Śląskie, Polonia Trzebnica, MKP Wołów, 
Barycz Sułów – beniaminek, WKS Wierzbice – beniaminek, Słowianin 
Wolibórz – beniaminek.

Wyjazd piłkarzy AKS-u na obóz sportowy
był dofinansowany z budżetu gminy Strzegom.

Pełna oferta znajduje się na stronie internetowej 
www.osir.strzegom.pl

chcesz otworzyć firmę albo rozwinąć już istniejącą?
a może potrzebujesz pomocy, bo straciłeś zatrudnienie?

MoBilny punkt inForMacyJny w strzegoMiu

17 sierpnia 2021 r. (wtorek) w godz. 10.00–13.00

centruM aktywnoŚci społeczneJ „karMel”

strzegom, ul. kościuszki 2 (sala herbowa)

przyjdź na bezpłatne konsultacje, żeby sprawdzić,
czy możesz starać się o środki z funduszy unijnych

na te i inne cele.

KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE

Zapraszamy do udziału!

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o możliwo-
ściach wsparcia z Funduszy Europejskich przede wszystkim oso-
by chcące otworzyć firmę lub tracące zatrudnienie oraz przedsię-
biorców, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji 
nt. aktualnych dotacji/pożyczek ze środków unijnych. Z konsulta-
cji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką 
funduszy europejskich.
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Był pokaz niezwykłej mody ozdobionej ręcznie wykonaną biżuterią z kwiatów oraz wspaniały koncert ponadczasowcyh przebojów

Na początku nasze seniorki 
w  pokazie mody zaprezen-
towały piękne, letnie kreacje 
ozdobione ręcznie wykonaną 
biżuterią z kwiatów. Natomiast 
w  drugiej części wydarzenia 
miał miejsce koncert znanych 
i  lubianych piosenek w wyko-

naniu kadry DDP. Punktem 
kulminacyjnym była oczywiście 
wspólna zabawa.

– Wszystkim bardzo podobała 
się impreza, dlatego z ogromną 
chęcią będziemy kontynuować 
to wydarzenie – zapowiadają 
organizatorzy festiwalu.

Pierwszy Letni Festiwal Piosenki Senioralnej

Informujemy, że burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta odpowie na 
pytania od naszych mieszkańców po zakończeniu okresu wakacyjnego.

W ciągu 90 godzin grupa zdobyła cenne wiadomości z zakresu obsługi komputera

Emeryci zaliczyli kurs komputerowy

Kurs odbywał się w  dniach 
31 maja – 23 lipca br. w  Cen-
trum Aktywności Społecznej 
w  Strzegomiu. W  ciągu 90 

godzin grupa pod kierunkiem 
p. Piotra zdobyła cenne wiadomo-
ści z zakresu obsługi komputera. 
Pełne zaangażowanie uczestni-

ków zostało docenione – każdy 
z  nich otrzymał świadectwo 
ukończenia kursu. Na pamiątkę 
wspólnych chwil, wykładowca 
wręczył grupie okazjonalne kub-
ki porcelanowe z  wizerunkiem 
grupy komputerowej, a od firmy 
organizującej kurs – tablety.

Mieszkańcu,
zaszczep się w urzędzie!

W najbliższą niedzielę
tj. 8 sierpnia br. będzie można

zaszczepić się przeciwko
COVID-19 szczepionką

Johnson&Johnson
bez wcześniejszej rejestracji.

Chętnych zapraszamy do sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

godz. 10:00–21:00.

Mieszkańcy
pytają,

Burmistrz
odpowiada

Pełnym sukcesem zakończył się kurs komputerowy dla 
chętnych w wieku 60+ zorganizowany przez zarząd związku 
emerytów rencistów i inwalidów w Strzegomiu.

W  Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor w  Strzegomiu 
29 lipca br. było radośnie, kolorowo i modnie! Odbył się bowiem 
„Pierwszy Letni Festiwal Piosenki Senioralnej”. 
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Strzegomskie Biennale Rzeźby

„Królowa”, „taniec”, „Kolumna”, „8”, „Słonecznik” – to tylko kilka nazw pięknych granitowych rzeźb, które stanęły w ostatnią niedzielę (1.08) w przestrzeni publicz-
nej Strzegomia. Są one efektem ciężkiej i wytężonej pracy ośmiu artystów-rzeźbiarzy, którzy postanowili zmierzyć się z trudnym przeciwnikiem, jakim jest granit. 
Przed wernisażem odbyła się kilkugodzinna konferencja naukowa w SCK nt. rzeźby i jej kształtu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu. 

Rzeźba „Królowa” autorstwa Zbigniewa Zycha

artyści-rzeźbiarze nie szczędzili pochwał organizatorom biennale, czyli Strzegomskiemu Centrum Kultury oraz właścicielom zakładów kamieniarskich, gdzie wykonywali swoje granitowe prace. warto również w tym miejscu podziękować sponsorom postumentów i kamienia. tegoroczny plener był udaną imprezą

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.

zbigniew zych „królowa”
sponsor kamienia: Antoni Larczyński
sponsor postumentu: firma Kamieniarstwo Kiszkiel
miejsce pracy: pracownia autora

Martin kuchar „słonecznik”
sponsor kamienia: firma Wekom
sponsor postumentu: firma Skamet
miejsce pracy: firma Granex

Marcin plichta „Fasada”
sponsor kamienia: firma Granit Strzegom S.A.
sponsor postumentu: firma Granex
miejsce pracy: firma Kamieniarstwo Kiszkiel

radosław keler „taniec”
sponsor kamienia: firma Kamieniarstwo Kiszkiel
sponsor postumentu: firma Skamet
miejsce pracy: firma Granex
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Rzeźba „Królowa” autorstwa Zbigniewa Zycha Rzeźba „Taniec” autorstwa Radosława Kelera

Rzeźba „Kolumna” autorstwa Marcina Nosko Rzeźba „8” autorstwa Andrzeja Kosowskiego

Rzeźba „Przybijanie bloku granitowego  
do podłoża” autorstwa Christosa Mandziosa

Rzeźba „Kamień odrzucony” autorstwa 
Grzegorza Niemyjskiego, komisarza biennale

Rzeźba „Słonecznik” autorstwa Martina Kuchara

Rzeźba „Fasada” autorstwa Marcina Plichty

artyści-rzeźbiarze nie szczędzili pochwał organizatorom biennale, czyli Strzegomskiemu Centrum Kultury oraz właścicielom zakładów kamieniarskich, gdzie wykonywali swoje granitowe prace. warto również w tym miejscu podziękować sponsorom postumentów i kamienia. tegoroczny plener był udaną imprezą

w Granicie zakończone!

christos Mandzios „przybijanie bloku granitowego do podłoża”
sponsor kamienia: firma Granex
sponsor liternictwa: firma DAN-MAR Marek Zych
miejsce pracy: firma Granex

grzegorz niemyjski „kamień odrzucony”
sponsor kamienia: firma Granex
sponsor postumentu: firma D&J Gromiec
miejsce pracy: firma Granex

Marcin nosko „kolumna”
sponsor kamienia: firma Granit Strzegom S.A.
sponsor postumentu: firma Kamieniarstwo Kiszkiel
miejsce pracy: firma Kamieniarstwo Kiszkiel

andrzej kosowski „8”
sponsor kamienia: firma Zimnik
sponsor postumentu: firma Kamieniarstwo Kiszkiel
miejsce pracy: firma Granex
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Podczas zajęć, których głów-
nym celem była nauka pracy 
z bronią, strzelcy przypomnieli 
sobie obowiązujące warunki 
bezpieczeństwa, zasady BLOS, 
budowę i działanie kbk AKM 
oraz kbk AKS, postawy strze-
leckie, a  także pojawiające się 
dysfunkcje broni oraz sposoby 
ich usuwania. 

Uzupełnieniem bloku szko-
leniowego były zajęcia me-
dyczne, z  użycia m.in. opaski 
uciskowej – stazy, zaś punkt 
kulminacyjny zajęć stanowiło 
strzelanie szkolne z kbks wz 48 
oraz kbk AKM. W  przerwie 
pomiędzy zajęciami udało się 

również zwiedzić salę trady-
cji 62. Kompanii Specjalnej 
Commando. Zwieńczeniem 
aktywnego dnia były zawody na 
Brązową Odznakę Strzelecką 
Związku Strzeleckiego, którą 
udało się zdobyć 9 członkom 
strzegomskiego oddziału.

– W  niedzielę, 8 sierpnia 
o  godzinie 11:00 w  Jaroszo-
wie odbędzie się uroczystość 
„Przyrzeczenia Strzeleckiego” 
oraz „Ślubowanie Orląt”, pod-
czas której zostaną wręczone 
odznaki strzeleckie. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy! – in-
formuje Błażej Kołodziej, lider 
strzegomskich strzelców. red

8 sierpnia o godzinie 11:00 w Jaroszowie odbędzie się uroczystość „Przyrzeczenia Strzeleckiego” oraz „Ślubowanie orląt”

Strzegomscy strzelcy 29 lipca br. mieli okazję wziąć udział 
w szkoleniu na terenie Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej 
BARyT. 

Strzelcy na Barytowych wzgórzach

Grupa wystąpiła w  trzech 
koncertach. Pierwszy z nich 
odbył się w  piątek 23 lipca 
br. w  amfiteatrze na Placu 
Unii Europejskiej. Dwa ko-
lejne miały miejsce w sobotę 
(24.07): na stoisku Fundacji 

Count r y&Fo lk  (konce r t 
akustyczny) i w  amfiteatrze 
nad jeziorem Czos („Koncert 
Światowych Przebojów”). 

– Na podkreślenie zasłu-
guje wspaniała publiczność 
i   cudowna  a tmos f e r a  na 

te j  prest iżowej  imprezie. 
Cieszymy się, że mogliśmy 
tam promować nasze mia-
sto. Wielkie podziękowa-
nia kierujemy do dyrektora 
SCK Strzegom Krzysztofa 
K alinowskiego za pomoc 
udzieloną naszemu zespo-
łowi – podkreślają muzycy. 

red

Grupa wystąpiła w składzie: Rafał i Andrzej Oryńczak, Marcin Oboza i Mariusz Kułynycz. Zespół zagrał w sumie w trzech koncertach

Burmistrz Strzegomia zapra-
sza dzieci i młodzież z terenu 
gminy Strzegom, w wieku od 
7 do 18 lat, do udziału w kon-
kursie fotograficznym „Mło-
dym okiem”.

Tematem fotografii powinny 
być obiekty, krajobrazy i urokli-
we miejsca gminy Strzegom, na 
tle których należy sfotografo-
wać jedną osobę lub grupę osób. 
Fotografie powinny w ciekawy 
sposób prezentować walory 
gminy Strzegom.

Zadaniem konkursowym jest 
samodzielne wykonanie jednej 
fotografii w  dowolnym cyfro-
wym formacie i przesłanie jej do 
dnia 15 sierpnia 2021 r. na adres 
biuletyn@strzegom.pl. 

W  terminie od 17 do 31 
sierpnia 2021 r. fotografie wraz 
z opisami zamieszczone zostaną 
na profilu facebookowym gmi-
ny Strzegom i poddane zostaną 

ocenie użytkowników Facebo-
oka – zdjęcia z największą liczbą 
polubień otrzymają nagrody 
rzeczowe za zdobycie: I, II 
i  III miejsca. Każdy uczestnik 
konkursu otrzyma wyróżnienie 
za udział w konkursie – zestaw 
promocyjny zawierający: ku-
bek, magnesy, folderki, mapy 
i pocztówki.

Rozstrzygniecie konkursu 
oraz wręczenie wyróżnień i na-
gród nastąpi w dniu 4 września 
2021 roku w  ramach Święta 
Granitu Strzegomskiego. 

Informacje dodatkowe:
Fotografie zgłoszone do kon-

kursu muszą stanowić własność 
autora w wieku od 7 do 18 lat.

Fotografie muszą być opisane 
danymi: imię, nazwisko i wiek 
autora / nazwa fotografowane-
go obiektu lub miejsca / numer 
telefonu, adres poczty e-mail 
rodzica lub opiekuna prawnego. 

Do fotografii należy dołączyć 
zgodę rodzica/opiekuna praw-
nego na udział w konkursie.

Przekazanie fotografii jest 
jednoznaczne z akceptacją zasad 
konkursu i  równoznaczne ze 
zgodą na upublicznianie wize-
runku sfotografowanych osób.

Uczestnicy konkursu wyrażają 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatora 
konkursu w celu jego organiza-
cji i promocji. Administratorem 
danych osobowych przetwarza-
nych na potrzeby niniejszego 
konkursu jest burmistrz Strze-
gomia – Urząd Miejski Rynek 
38, 58-150 Strzegom.

Szczegółowych informacji 
na temat konkursu udzielają 
pracownicy Wydziału Kultury, 
Sportu i  Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu:
tel. 74 8560-555,
e-mail: biuletyn@strzegom.pl.

red

K o n K u R S  F o t o G R a F I C Z n y

Członkowie Związku 
Emerytów i  Rencistów 
ze Strzegomia 29 lip-
ca br. przebywali na ca-
łodziennym grillowaniu 
w gospodarstwie agrotu-
rystycznym w  Jędrzejo-
wicach koło Sobótki. 

– Gospodarze serwo-
wali nam różnorodne, 
smakowi te  po t r awy, 
a spożywane w otoczeniu 
pięknej przyrody, zyskały 
dodatkowe walory. Wiel-
ką atrakcją była 4-osobo-
wa orkiestra – piękne me-
lodie zachęcały do tańca. 
Był czas na towarzyskie 
rozmowy, spacer i  relaks. 
Chętnie skorzystamy 
z  następnego wyjazdu – 
podsumowuje Eugenia 
Zasińska, przewodniczą-
ca PZERiI w Strzegomiu. 

Już niebawem kolejne wyprawy naszych mieszkańców. Chętnych nie brakuje
Seniorzy w gospodarstwie agroturystycznym

Zespół ślAD już po raz trzeci miał wielką przyjemnością re-
prezentować gminę Strzegom na 40. Jubileuszowym Między-
narodowym Pikniku Country & Folk Mrągowo 2021. 

Strzegomski ŚlaD w Mrągowie
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Jak podkreśla radny, staraniem 
burmistrza Strzegomia udało 
się uratować pierwszą z  bram 
do pałacu (na zdjęciu obok). 
Druga – należąca do właściciela 
pałacu – straszy swoim wyglą-
dem (widać na zdjęciu poniżej).

Konserwator podziękował za 
troskę i poinformował, że mimo, 
iż park pałacowy w Stanowicach 

nie został ujęty w planie kontroli 
na rok 2021, podejmie stosowne 
działania. Jeszcze w  tym roku 
ma wykonać czynności kontro-
lne w  stosunku do właściciela 
zabytkowego parku. 

Miejmy nadzieję, że sprawa 
ruszy z  miejsca. O  postępach 
w tej sprawie będziemy infor-
mować na bieżąco.

udało się uratować pierwszą z bram do pałacu w Stanowicach. Druga – należąca do właściciela pałacu – straszy swoim wyglądem 

Radny Piotr Szmidt ze Stanowic zwrócił się do konserwatora zabyt-
ków z prośbą o podjęcie działań mających na celu ratowanie nisz-
czejącej, chylącej się ku upadkowi, drugiej bramy do pałacu w Sta-
nowicach. Jest potencjalnie ładna i ciekawa, a wygląda okropnie.

Kolejna brama do renowacji

23 lipca br. w  domku klu-
bowym na terenie hipodromu 
w  Morawie odbyło się spo-
tkanie informacyjne dotyczące 
programu „Czyste Powietrze”. 
Uczestnicy spotkania mieli 
okazję uzyskać od inspekto-
ra Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska wszystkie 
potrzebne informacje na temat 
programu „Czyste Powietrze”, 
zasad służących ochronie środo-
wiska oraz rodzajów przedsię-
wzięć, na które można uzyskać 
dofinansowanie. Program Prio-
rytetowy “Czyste Powietrze” 

jest odpowiedzią na zmienia-
jące się warunki klimatyczne 
i  poprawę jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. 

W programie można ubiegać 
się o  dofinansowanie m.in. 
na wymianę pieca na zgodny 
z  obecnymi normami energe-
tycznymi, czy montaż mikro-
instalacji fotowoltaicznej. 

Spotkanie zorganizował LKS 
Stragona Strzegom. Wzięli 
w  nim udział mieszkańcy re-
gionu oraz seniorzy z  DDP 
„Senior-Wigor” w Strzegomiu.

Eko-spotkanie w Morawie

Zarząd lKS-u Huragan Olsza-
ny 10 lipca br. zorganizował na 
miejscowym boisku sportowym 
festyn z okazji zakończenia se-
zonu rozgrywek piłkarskich.

Nowo tworzący się zespół 
potrzebuje czasu na osiągnięcie 
lepszych wyników. A dla spor-
towców to był trudny czas zwią-
zany z ograniczeniami w okresie 
pandemi i dalekimi dojazdami na 
mecze, ponieważ piłkarze grali 
w  lidze jeleniogórskiej. Najlep-
szym strzelcem drużyny został 
Marcin lubczyński. Następny 
sezon olszaniacy rozpoczną już 
w lidze świdnickiej. 

Jak na piłkarski festyn przy-
stało, odbył się tradycyjny mecz 
w  nieregulaminowym czasie, 
w którym zagrali żonaci vs ka-
walerowie. Wygrali bardziej 
doświadczeni 2–1. Bramki dla 
żonatych strzelili: Łukasz Ko-
mornicki i Tomasz Kościelny, 
a  dla kawalerów: Paweł lub-
czyński. Obecne na festynie 
dzieci rozgrywały swoje mecze 
i bawiły się piłką.

Była to również okazja do tań-
ca przy muzyce p. Damiana oraz 

degustacji ciast p. Ewy, grochów-
ki „Prezesa”, przysmaków z grilla 
p. Andrzeja i innych atrakcyjnych 
przysmaków na stoisku p. Ani. 

Cichy, ciepły wieczór stwo-
rzył niepowtarzalny klimat dla 
spotkań znajomych i przyjaciół 
z  całej wsi, dorosłych, dzieci 
i młodzieży.

red

To było wyjątkowe spotkanie znajomych i przyjaciół z całej wsi, dorosłych, dzieci i młodzieży

Pieniądze będzie można prze-
znaczyć na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
znajdujących się na terenie 
całego regionu.

Nabór wniosków trwał od 15 
do 28 czerwca. W  tym czasie 
złożono ich 308 na łączną kwotę 
oczekiwanych dotacji przekracza-
jącą 39 mln zł. Wymogi formalne 
konkursu spełniło 213 wniosków, 

a dofinansowanie trafi ostatecznie 
do 93 wnioskodawców. 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Świętego Jana Chrzciciela w Ja-
roszowie otrzymała pieniądze na: 
„remont ratunkowy zabytkowej 
elewacji południowej kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela w Jaro-
szowie” – 40 tys. zł oraz „remont 
zabytkowej posadzki nawy głów-
nej kościoła św. Jana Chrzciciela 
w Jaroszowie” – 30 tys. zł. 

Dotacje dla parafii z Jaroszowa
To kolejne pieniądze jakie trafią do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela. Na co tym razem zostaną wykorzystane?

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął 16 lipca br. jed-
nogłośnie uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochro-
nę zabytków. Z  terenu gminy Strzegom dwie dotacje otrzy-
mała Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Jana Chrzcicie-
la w Jaroszowie. 

Przypominamy, że parafia w  Jaroszowie otrzy-
mała również od gminy Strzegom dwie dotacje 
w  wysokości 35 tys. zł na „remont elewacji po-
łudniowej oraz posadzki nawy głównej kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie – etap VII” 
oraz 30 tys. zł na „remont muru w zespole koś-
cioła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Rusku”.

Organizatorzy dziękują za pomoc w  organizacji 
festynu sołtys Olszan – Stanisławie Górskiej, 
Kacprowi i  wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do powodzenia tego przedsięwzięcia.
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W  Strzegomiu zmierzą się 
zawodnicy w  wieku od 12 do 
16 lat oraz ich kuce, czyli konie 
o wzroście do 149 cm. To będzie 
wyjątkowe wydarzenie dla fa-
nów sportów konnych. W jed-
nym miejscu i czasie rywalizacja 
będzie się toczyć jednocześnie 

w  trzech dyscyplinach olim-
pijskich: ujeżdżeniu, WKKW 
i skokach przez przeszkody. 

W  zawodach wystartuje 
około 150 młodych jeźdź-
ców i  amazonek. Do udziału 
w  mistrzostwach zgłoszeni są 
reprezentanci 21 krajów. 

Zawody rozpoczynają się 
11 sierpnia i będą rozgrywane 
przez pięć dni. Poprzedzi je 
uroczysta ceremonia otwarcia, 
podczas której zaprezentują się 
wszystkie teamy narodowe. Na 
początek wystąpią zawodnicy 
ujeżdżenia, a pierwszych meda-
listów poznamy już w czwartek 
12 sierpnia.

Ośrodek Jeździecki Strago-
na ma spore doświadczenie 

w organizowaniu imprez rangi 
mistrzowskiej. W 2017 roku or-
ganizacyjnym sukcesem zakoń-
czyły się mistrzostwa Europy 
seniorów w WKKW. A w latach 
2012, 2015 i 2019 odbywały się 
tu kolejno mistrzostwa Europy 
w kategorii juniorów, młodych 
jeźdźców oraz kuców. 

Wstęp na zawody jest bez-
płatny. Parking kosztuje 20 zł.

red

w zawodach wystartuje około 150 młodych jeźdźców i amazonek. Do udziału w mistrzostwach zgłoszeni są reprezentanci 21 krajów

Skoczkowie, wkkwiści i zawodnicy ujeżdżenia będą walczyć o me-
dale jeździeckich mistrzostw Europy w kategorii kuców. Gdzie 
i kiedy? Od 11 do 15 sierpnia br. na hipodromie w Morawie. 

Mistrzostwa Europy Kuców 2021

prOGraM MISTrzOSTw EUrOpY pOnY
środa, 11.08
10:00 – 16:00 – Ujeżdżenie – konkurs drużynowy, część 1
czwartek, 12.08
08.00 – 12.00 – Skoki – kwalifikacje indywidualne 
10.00 – 16.00 – Ujeżdżenie – konkurs drużynowy, 
część 2
14.30 – 18.30 – WKKW – Ujeżdżenie, część 1
piątek, 13.08
08.00 – 11.00 – WKKW – Ujeżdżenie, część 2
10.00 – 16.30 – Ujeżdżenie – konkurs indywidualny, 
część 1
13.30 – 18.30 – Skoki – konkurs drużynowy 
sobota, 14.08
09.00 – 13.30 – Ujeżdżenie – konkurs indywidualny, 
część 2
10.00 – 12.00 – Skoki – konkurs pocieszenia
15.00 – 18.00 – WKKW – cross
niedziela, 15.08
09:00 – 12:00 – Ujeżdżenie – Freestyle z muzyką
10:00 – 11:30 – WKKW – Skoki 
13:30– 16:30 – Skoki – konkurs indywidualny – finał 

Fot. M
ariusz C

hm
ieliński 

Zapraszamy na strze-
gomskie baseny, gdzie 
organizowane są nocne 
pływania. Odbywają się 
one raz tygodniu, we śro-
dy, w godzinach od 21.00 
do 23.00. 

Z tej formy atrakcji bę-
dzie można skorzystać do 
końca sezonu letniego. 
Kąpiele w  porze nocnej 
uprzyjemnia podświetlana 
niecka basenu, jak również 
wszystkie inne udogodnie-
nia, jakie oferuje kompleks 
basenów letnich. 

Duży basen ma wymiary 
50 m długości i 20 m sze-
rokości. Wyposażony jest 
w dwie trampoliny – jedna 
3 m wysokości, a  druga 
– 1 m. Ponadto są 4 tory 
do pływania ze słupkami 
startowymi, ławki i  le-
żanki z  masażem, grota 
sztucznej fali, rwąca rzeka, 
masaże ścienne, masaż 
karku, siatka do wspinacz-
ki z  wyspą i  zjeżdżalnia 
o długości 71,5 m.

Popływaj po zmroku
Kąpiele w porze nocnej uprzyjemnia podświetlana niecka basenu. Są też inne atrakcje

Fot. Sebastian Tyniecki
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Jaroszów – nieruchomość do rozbiórki

naRoDowy SPIS  PowSZEChny

przypominamy, że do 30 września br. prowadzony jest 
narodowy spis powszechny. obowiązkową formą jest 
samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis 
przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rach-
mistrzem. rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefo-
nu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. rachmistrzowi nie mo-
żesz odmówić realizacji spisu.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ust-
ny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomo-
ści zabudowanej sta-
nowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom. 
Przedmiotem przetar-
gu jest nieruchomość 
stanowiąca działkę nr 
362/46, AM-1, Obr. Ja-
roszów o powierzchni 
wg rejestru ewidencji 
gruntów 0,2728 ha za-
budowana dwukondy-
gnacyjnym budynkiem 
użytkowym. Ze względu 
na zły stan techniczny 
budynku przeznaczony 
jest on do rozbiórki. Dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczy-
sta SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodaro-
wania przestrzennego 
obrębu wsi Jaroszów 

oraz obrębu wsi Bar-
toszówek w gmin ie 
Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
powyższa nieruchomość 
oznaczona jest w części 
symbolem 5 MW – tere-
ny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, 
w części granica terenu 
górniczego, w części 
granica obszaru gór-
niczego. Cena wywo-
ławcza nieruchomości 
50.000,00 zł. Wadium – 
5.000,00 zł. Postąpienie 
nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dzie-
siątek złotych. Przetarg 
odbędzie się w dniu 
09.09.2021 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzego-

miu – sala nr 29. Wa-
runkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium na konto San-
tander Bank Polska S.A. 
O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie 
do dnia 06.09.2021 r. 
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gmi-
ny Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetar-
gu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który 
wygrał przetarg zalicza 
się na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni 

od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. 
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesie-
niem prawa własności. 
Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu no-
tarialnego, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące 
do przetargu powinny 
posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. 
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest 
aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy 

określający status praw-
ny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być 
okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu 
przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 
1490). Dodatkowe infor-
macje związane z prze-
targiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o prze-
targu umieszczona jest 
na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strze-
gom – www.strzegom.pl 
bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnio-
nej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej de-
cyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.
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