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Jakie pojemniki 
na odpady?
Zgodnie z  ustawą o  utrzy-
maniu czystości i porządku 
w  gminach oraz przyję-
tymi przez Radę Miejską 
w  Strzegomiu uchwałami, 
każdy właściciel nierucho-
mości ma obowiązek wypo-
sażyć nieruchomość w  po-
jemnik służący do zbierania 
odpadów.
 str. 3

Oni mają głos!
Urszula Strażyc, Katarzy-
na Bondarowska i  Miłosz 
Zięba okazali się najlepsi 
podczas 3. finału The Voice 
of Strzegom”, który odbył się 
13 czerwca br. w Strzegom-
skim Centrum Kultury. Go-
ściem i jurorem był lubiany 
Michał Milowicz.

str. 7

Po prostu  
brak słów!
Tyle razy informowaliśmy 
już na naszych łamach o ko-
lejnych aktach wandalizmu 
w naszym mieście. Po krót-
kim okresie względnego 
spokoju pojawiają się kolejne 
doniesienia o  dewastacji 
publicznego mienia. Tym 
razem zniszczone zostały 
– niedawno przecież odno-
wione – drewniane balkony 
w parku miejskim.
 str. 4

Wprowadza się tymczasową organizację ruchu na czas trwania 
robót w związku z przebudową części ul. Kamiennej w Strze-
gomiu, na odcinku od posesji ul. Kamienna 15 do zjazdu na 
Al. Wojska Polskiego. Chodzi o przebudowę popularnego zjazdu 
przy komisariacie Policji w Strzegomiu.

Już wkrótce – dokładnie 30 czerwca – minie rok od śmierci 
nieodżałowanego ks. kanonika Marka Żmudy, proboszcza 
Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel w Strzegomiu, Honorowego Oby-
watela Strzegomia, kapelana branży kamieniarskiej i wielkiego 
kibica sportowego.

Dwumetrowy „Komunalnik” zawitał do Strzegomia. To niestan-
dardowa akcja ENERIS Surowce i Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, której celem jest zwrócenie uwagi na dbanie o czystość 
altan śmietnikowych. Jest to drugi z zaplanowanych na ten rok 
projektów, zaraz po pojemnikach na zużyte baterie i akumulatory.

utrudnienia dla kierowców str. 3

Pozostał smutek i żal  str. 5

„Komunalnik” na straży str. 6

Doceniono zaangażowanie uczniów w naukę oraz ponadprzeciętne osiągnięcia 

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:
Trwa malowanie pasów w Strzegomiu. To bardzo ważne dzia-
łanie ze względu na poprawę widoczności przejść dla pieszych 
i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Nie da się ukryć, 
że akcja malowania pasów wpłynie na estetykę miasta.

Kończy się budowa 2-kondygnacyjnego budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Tomkowicach. 
Okazuje się, że gminie Strzegom udało się pozy-
skać dotację w wysokości 383,1 tys. zł z Rządowego 
Fundusz Inwestycji Lokalnych, co stanowi blisko 
50% wartości całej inwestycji. Całościowy koszt 
budowy wynosi 796,2 tys. zł. 
Przypomnijmy, na parterze remizy znajduje się 
garaż i szatnia, zaś na piętrze: natryski, toalety oraz 
pomieszczenie socjalne umożliwiające realizację 
działań integrujących lokalną społeczność. Całość 
powierzchni użytkowej wynosi 152,85 mkw. Po-
nadto usunięto kolizję elektryczną, a także zaku-
piono wyposażenie (system alarmowy, wyposażenie 
pomieszczeń, syrena elektroniczna, defibrylator 
AED). Na końcu urządzony zostanie trawnik.

gminne wiadomości

malują pasy Kasa na remizę w Tomkowicach

najlepsi uczniowie wyróżnieni
Najlepsi absolwenci szkół 

z  gminy Strzegom zostali na-
grodzeni przez władze samo-
rządowe za doskonałe wyniki 
w nauce oraz wzorowe zacho-
wanie. Uroczyste wręczenie 
wyróżnień odbyło się 22 czerw-
ca br. w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

W  tym uroczystym dniu  
nie mogło zabraknąć rodzi-
ców uczniów oraz dyrektorów 
szkół, którzy nie kryli dumy 
ze swoich uczniów. W  kie-
runku młodzieży popłynęły 
słowa uznania, gratulacje oraz 
życzenia dalszych sukcesów 
w rozwijaniu swoich pasji i za-
interesowań. Nie brakowało 
chwil wzruszenia. Gratulacje 
młodym strzegomianom zło-
żyli również Tomasz Marczak, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, Wiesław Wit-
kowski, zastępca burmistrza 

Strzegomia oraz Piotr Szmidt, 
przewodniczący Komisji i Wy-
chowania. Wszyscy zgodnie 
podkreślali, że sumienność 
i  pilność, które owocują tak 
świetnymi wynikami w  na-
uce zasługują na wyróżnienie. 
– Drodzy uczniowie! Wynikami 
w nauce i przykładną postawą 
zdobyliście uznanie nauczycieli 
i rówieśników. Wierzę, że czas 
spędzony w  szkole zapiszecie 
w pamięci jako szczęśliwy. Ży-
czę Wam sukcesów w dalszym 
życiu. Bądźcie radością swoich 
rodziców i chlubą naszej gminy 
– podkreślał burmistrz Zbi-
gniew Suchyta. Uroczystość 
swoim występem wokalnym 
umiliła Roksana Rymarczyk.

Dodajmy jeszcze, że prymusi, 
oprócz listów gratulacyjnych 
otrzymali bony podarunkowe 
o wartości 400 zł do realizacji 
w  sklepach sportowych. Ser-
decznie gratulujemy!

OtO lista najlepszych 
uczniów z gminy strzegOm:

maja Dulemba – PSP Nr 2 w Strzegomiu
Kalina jarosińska – PSP Nr 2 w Strzegomiu
julia wiktoria szapańska – PSP Nr 2 
w Strzegomiu
marcel Kleczyński – PSP nr 3 w Strzegomiu
magdalena zofia zym – PSP nr 4 
w Strzegomiu
maja Koza – PSP nr 4 w Strzegomiu
paweł Krawczyk – PSP w Olszanach
paweł strzelczyk – Zespół Szkolno- 
-Przedszkolny w Stanowicach
aleksandra szustak – PSP w Kostrzy
marcela Fijałkowska – PSP w Rogoźnicy
zuzanna głąb – PSP w Goczałkowie
maciej Kawiak – Zespół Szkolno- 
-Przedszkolny w Jaroszowie
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z D j ę C I e  n u m e r u

ulga od upałów

Ze względu na ostatnie upały, które napłynęły nad Polskę, na strzegomskim Rynku ustawio-
no kurtynę wodną, która daje chwilowe wytchnienie od wysokich temperatur powietrza. Ini-
cjatywę chwalą sobie nasi mieszkańcy, szczególnie osoby starsze i dzieci, dla których jest to 
także duża atrakcja.  Drugą kurtynę ustawiono na ul. Paderewskiego (naprzeciwko SCK II).

– wszystkim przedsiębiorcom gminy Strzegom życzymy zdrowia, sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy – podkreślają władze Strzegomia

Działaj lojalnie: kupuj lokalnie! 

Celem kampanii jest przedsta-
wienie istoty i roli przedsiębiorców 
w wymiarze lokalnym oraz zna-
czenia ich wspierania i rozwoju. 

Hasłem przewodnim tegorocznej 
kampanii było „Działaj lojalnie: 
kupuj lokalnie!”, które zachęca do 
umacniania pozycji lokalnych firm 

poprzez kupowanie ich produk-
tów oraz usług i zatrzymywania 
w ten sposób kapitału w mieście.

Warto zwrócić uwagę, że 
właściciele mikro- i małych 
firm stanowią 8% mieszkańców 
Polski, ale tworzą ponad 45% 
wszystkich miejsc pracy! Kupu-
jąc produkty i usługi u lokalnych 
przedsiębiorców wspierasz lo-
kalną społeczność i zwiększasz 
budżet swojego miasta.

Podlewanie ogródków i traw-
ników oraz napełnianie basenów 
kąpielowych w znacznym stop-
niu przyczynia się zmniejszania 
ilości nagromadzonej wody.

W przypadku dalszych, tak 
dużych rozbiorów może wy-
stępować obniżone ciśnienie 

w sieci, przerwy w do-
stawie lub brak wody.

Prośba podyk-
towana jest troską 
o wszystkich miesz-
kańców naszej gminy, 
ponieważ kiedy jeden 
zużyje wodę na rabatki, 

drugi nie będzie jej 
miał do picia. Sza-
nujmy największe 
dobro, jakim jest 
woda, której zapasy 
– niestety – nie są 

nieograniczone.

mieszkańcu, racjonalnie gospodaruj wodą!
Kiedy jeden zużyje wodę na rabatki, drugi nie będzie jej miał do picia i mycia

W związku z okresem wakacyjnym i potencjalnymi upałami Spółka Wodociągi i Kanalizacja 
w Strzegomiu prosi mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą tj. zgodnie z jej przezna-
czeniem i zaspokajaniem w pierwszej kolejności potrzeb socjalno–bytowych. 

Od 5 lat, 21 czerwca obchodzony jest w Polsce „Dzień Przed-
siębiorcy”. Fakt ten nie zaistniał jednak szerzej w świadomo-
ści Polaków. Chcąc zmienić obecny stan rzeczy, Związek Miast 
Polskich (ZMP) i stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych 
(IFR) zorganizowały ogólnopolską kampanię informacyjną 
#MiastazPrzedsiębiorcami w blisko 100 miastach członkow-
skich ZMP. Do akcji włączył się również Strzegom.

Czy wiesz, że 8% mieszkańców Strzegomia to przedsiębiorcy? Dziękujemy wam za to, 
że wspieracie lokalne inicjatywy i budując więzi społeczne, jednocześnie inwestujecie 
w swoje miasto.
Czy wiesz, że aż 32% podatku PIT w naszym mieście odprowadzają przedsiębiorcy? 
Korzystaj z lokalnych usług i towarów, bo dzięki temu inwestujesz w swoje miasto.
Czy zdajesz sobie sprawę, że aż 97% pracodawców w Strzegomiu to mikro i małe 
przedsiębiorstwa? Dzięki korzystaniu z ich usług i towarów wpływasz na niskie bezro-
bocie i zwiększasz poziom życia wszystkich mieszkańców Strzegomia.
Aż 42% wszystkich miejsc pracy w Strzegomiu stworzyły mikro- i małe firmy. To wspa-
niały dowód na to, jak ważna dla lokalnej społeczności jest przedsiębiorczość. Korzy-
staj z ich usług i kupuj ich produkty – niech Twoje pieniądze zostaną na miejscu!

Kur s  t r w a  2  m i e s i ą c e , 
3  r az y  w  t ygodniu . Bie-
rze w  nim udział 12 osób 
w  trzech grupach po cztery 
osoby, zgodnie z wytycznymi 

sanitarnymi. Kursanci uczą 
się obsługi komputera od 
podstaw m.in. : wyszuku-
ją wiadomości z  Internetu 
i wysyłają e-maile. 

zgłębiali komputerowe tajniki
Zajęcia prowadzi doświadczony informatyk, a każdy uczestnik dostaje tablet

Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 
w Strzegomiu zorganizowali kurs komputerowy dla seniorów 
65+ w  projekcie „E-senior”. Obejmuje on problem rozwoju 
kompetencji cyfrowych województwa dolnośląskiego z zasto-
sowaniem działań szkoleniowych w środowisku lokalnym. 
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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 

CZERWIEC–LIPIEC 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

20.06–26.06 Dobra Apteka Kościelna 6 74 649 12 20

27.06–03.07 Królewska ul. Legnicka 14W 74 649 12 00

04.07–10.07 Vademecum Rynek 44 74 855 52 06

nowości w TV Strzegom ważne dla pasażerów!

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)

Inwestycja polega na bu-
dowie drogi gminnej o  na-
wierzchni jezdni z  betonu 
asfaltowego wraz z poboczami 
i zjazdami o długości 409,90 
m i  szerokości 4,50–5,00 m, 
budowie chodników o  na-
wierzchni z kostki betonowej, 
sieci kanalizacji deszczowej, 
linii kablowej oświetlenia 
ulicznego, a także kanalizacji 
teletechnicznej.

– Głównym celem przedsię-
wzięcia jest usprawnienie i po-
prawa warunków mieszkańców, 
poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz zmniejszenie 
emisji spalin i  hałasu. Wy-
konawcą jest firma DROG
-ZIEM ze Stanowic – informu-
je Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w UM w Strzegomiu. 

Po przebudowie będzie bezpieczniej zarówno dla zmotoryzowanych, jak i pieszych

nowa ulica wodna
Już wkrótce rozpocznie się realizacja zadania pn. „Budowa dro-
gi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu”, które jest dofinansowa-
ne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. blisko 1,3 mln 
zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 2,5 mln zł.

Wprowadza się tymczasową 
organizację ruchu na czas trwa-
nia robót w  związku z  prze-
budową części ul. Kamiennej 
w  Strzegomiu, na odcinku od 
posesji ul. Kamienna 15 do 
zjazdu na Al. Wojska Polskiego, 
w  ramach zadania inwestycyj-
nego pn. ,,Przebudowa drogi 
gminnej – dz. Nr 1271 i 1280, 
AM-14, Obręb Śródmieście 
Nr 3”. Chodzi o  przebudowę 
popularnego zjazdu przy ko-
misariacie Policji w Strzegomiu. 

Opisywany odcinek drogi 
zostanie zamknięty dla pojaz-
dów, za wyjątkiem pojazdów 
dowożących zaopatrzenie dla 

dyskontu spożywczego oraz 
właścicieli garaży znajdujących 
się przy sklepie. Tym samym 
nie będzie wyjazdu na drogę 
wojewódzką. Kierujący pojaz-
dami – wyjeżdżając z parkingu 
przy sklepie – kierować się będą 
w stronę ul. Bankowej. 

Planowany termin zakończe-
nia przebudowy odcinka drogi 
o  nawierzchni asfaltowej na 
nową drogę z kostki granitowej 
to końcówka drugiej dekady 
sierpnia. Zadanie finansowane 
jest z budżetu gminy Strzegom. 
Koszt robót budowlanych wraz 
z  nadzorem inwestorskim to 
blisko 200 tys. zł. 

utrudnienia dla kierowców

Polskie Normy określiły po-
jemniki na odpady pod nume-
rem: PN-EN 840-1:2013-05, 
określając je jako: ruchome 
pojemniki na odpady – Część 1: 

Pojemniki dwukołowe o pojem-
ności do 400 l do grzebieniowych 
mechanizmów załadowczych.

Pojemniki na odpady komu-
nalne, spełniające obowiązującą 

w kraju normę, są przystosowane 
do mechanicznego opróżniania 
ich przez specjalistyczne pojazdy 
za pośrednictwem chwytaków 
grzebieniowych. Wykonane są 
z PEHD – polietylenu niskoci-
śnieniowego wysokiej gęstości, 
co zapewnia odpowiednią jakość. 
Pojemniki takie są odporne 
na uszkodzenia mechaniczne, 

chemikalia oraz na wysokie 
i niskie temperatury. 

Starego typu metalowe pojem-
niki typu SM110 również nie są 
dostosowane do obecnie obo-
wiązujących norm określających 
wymagania stawiane pojemni-
kom na odpady komunalne. 

Podstawową zasadą doboru 
pojemnika na odpady jest to, 

aby wielkość i  liczba pojem-
ników dostosowana była do 
liczby mieszkańców danej 
nieruchomości oraz gwaran-
towała utrzymanie czystości 
i  porządku na terenie posesji. 
Należy zwrócić uwagę, że 
często oferowane w  marke-
tach budowlanych pojemniki 

są pojemnikami ogrodowymi. 
Pojemniki te nie są przy-
stosowane do mechanicz-
nego opróżniania ich przez 
specjalistyczne pojazdy za 
pośrednictwem chwytaków 
grzebieniowych, zarówno pod 
względem konstrukcyjnym, jak 
i wytrzymałościowym.

Jakie pojemniki na odpady?
Mieszkańcu, wyposaż nieruchomość w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Na co zwrócić uwagę przy kupnie kubłów na śmieci?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz przyjętymi przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwałami, 
każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nie-
ruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów.

Zwracamy się do mieszkańców z prośbą
o wyposażenie nieruchomości

w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. 

O postępach w pracach będziemy informować na bieżąco. 

W nocy z 30 na 31 maja br. 
doszło do kradzieży pojazdu 
z  jednej z  posesji na ul. Ko-
ściuszki. Zapis z  monitoringu 
został zabezpieczony na pole-
cenie policji.

***
W nocy z 1 na 2 czerwca br. 

w Rogoźnicy doszło do kradzie-
ży pojazdu osobowego. Zapis 
z monitoringu został zabezpie-
czony na polecenie policji.

***
W  dniach 8–10 czerwca br. 

do Rynku – pomimo zakazu 

wjazdu – kilkakrotnie wjeżdżały 
tiry z  naczepami. W  związku 
z powyższym, że kierowcy nie 
dostarczali towaru, sprawy te 
zostały skierowane na policję.

***
10 czerwca br. w Rynku przy 

fontannie interweniował patrol 
policji do 2 mężczyzn spożywa-
jących alkohol.

***
11 czerwca br. w Rynku patrol 

policji interweniował do kierow-
ców, którzy pozostawili swoje 
pojazdy na zakazach.

Okiem miejskiego monitoringu

Nieprawidłowe pojemNiki Na odpady

Od 28 czerwca br. do 31 
s ierpnia  br. komunikacja 
gminna będzie funkcjonowała 
w dni powszednie według ro-
boczo-wakacyjnego rozkładu 
jazdy (oznaczony na żółto). 
Sobotni rozkład jazdy pozo-
staje bez zmian (oznaczony 
na niebiesko).
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Zgodnie z  Regulaminem 
Cmentarzy Komunalnych 
Gminy Strzegom (pkt II. Obo-
wiązki administratora ppkt 9), 
na administratorze spoczywa 
obowiązek sprzątania alejek 
i ścieżek na terenie cmentarza. 
Prace prowadzone są po to, by 
dostęp do grobów był swo-
bodny, a  wybujała roślinność 
nie przesłaniała pomników. 
Obowiązek utrzymywania po-
rządku pomiędzy nagrobkami 
oraz miejsc zarezerwowanych 
należy do opiekunów grobów. 
Oprócz aspektu estetyczne-
go, duży problem stanowią 

przerastające i  niepielęgnowa-
ne drzewa ozdobne i  krzewy 
– szczególnie tuje. Brak jest 
również dyscypliny w  temacie 
pozostawianych przy konte-
nerach na śmieci obudowach 
grobów, a także starych ławek. 
Te elementy powinny być za-
brane i zagospodarowane przez 
firmy/osoby, które dokonywały 
montażu nowych ławek czy 
pomników.

– Apeluję do mieszkańców 
o  zachowanie porządku na 
cmentarzach! Naszym obo-
wiązkiem jest wspólna tro-
ska o  nekropolie. To wyraz 

szacunku wobec naszych rodzin, 
bliskich i przyjaciół – podkreśla 

Marta Zięba, prezes strzegom-
skiej spółki ZUK. 

Obowiązek utrzymywania porządku pomiędzy nagrobkami należy do opiekunów mogił

Dbajmy o groby
Utrzymanie porządku na cmentarzach jest niezwykle ważne 
i nie trzeba nikogo o tym przekonywać. nie ma chyba osoby, 
która chciałaby odwiedzać swoich rodzin, bliskich i przyjaciół 
w obskurnych warunkach. Ale to tylko teoria. Praktyka poka-
zuje coś zupełnie innego.

Na stacji Strzegom Głów-
ny w  pierwszym kwartale br. 
ukończono renowację wiaty na 
peronie nr 2. Koszt naprawy 
wyniósł ok. 358 tys. zł. Niedłu-
go zostanie podpisana umowa 
na naprawę wiaty na peronie 
nr 1. Wykonanie zadania zajmie 
ok. 3 miesiące. 

W 2019 r. w Strzegomiu odno-
wiono siedmiuset metrową es-
takadę – budowę z 1911 r. War-
tość prac wyniosła ok. 12 mln zł. 
Odnowiona estakada pozwala 
na ruch kolejowy i  odciążenie 
ruchu drogowego od przewozu 
kruszywa oraz dobrze wpisuje 

się w panoramę strzegomskiej 
starówki

Analizowane są możliwości 
przebudowy linii Legnica – 
Kędzierzyn Koźle nr 137, która 
przebiega przez Strzegom. Opra-
cowane zostało studium wyko-
nalności, w założeniach jest m.in. 
elektryfikację linii i  dobudowa 
drugiego toru na odcinkach jed-
notorowych, w tym na odcinku 
Jaworzyna Śl. – Strzegom – Le-
gnica. Realizacja tego zadania jest 
jednak uzależniona od wysokości 
środków, które w  najbliższej 
perspektywie będą dostępne na 
finansowanie linii.

remont wiaty na peronie 1

Idea STPST SW jest od-
dolną inicjatywą wszystkich 
beneficjentów i  interesariuszy 
procesu sprawiedliwej transfor-
macji subregionu. Odpowiada 
na oczekiwanie realnej zmiany 
w  tempie rozwoju społeczne-
go i  gospodarczego obszaru 
zamieszkiwanego przez ok. 
695 tys. mieszkańców. Różnice 
wewnątrzregionalne w rozwoju 
na Dolnym Śląsku motywują 
społeczności subregionu do 

stawiania bardziej odważnych, 
ambitnych, opartych na par-
tycypacji społecznej celów 
rozwojowych na najbliższe lata.

To stało się źródłem ambitnej 
wizji rozwoju Subregionu Wał-
brzyskiego, wolnego od węgla 
w energetyce i ciepłownictwie 
w  2030 r., z  redukcją emisji 
CO2 o 55 % w 2030 r., neutral-
nego klimatycznie w 2040 r. 

D e k l a r a c j a  # D e k a r -
b o n i z a c j a 2 0 3 0  l i d e r ó w 

samorządowych wszystkich 
49 gmin Subregionu Wał-
brzyskiego – eliminacja węgla 
z gospodarki cieplnej i energe-
tyki subregionu oraz brak eks-
ploatacji złóż węgla – pokazuje 
determinację i pasję społeczną 
do radykalnego działania dla 
realizacji lokalnych aspiracji, 
ale zgodnych z celami wielkiego 
planu Zielonego Ładu #EU-
GreenDeal. Wizja ta znacznie 
wyprzedza zachowawcze plany 
środowiska wielkiego przemy-
słu i  centralnie regulowanej 
energetyki uwikłanej w trudne 
procesy politycznej akceptacji 
dla niełatwych zmian.

Społeczny plan zawiera pro-
pozycje uruchomienia w okre-
sie do 2050 roku 26 kluczowych 
programów o szacowanym bu-
dżecie 37,3 mld zł, w tym bu-
dżet transformacji środowiska 

34,5 mld zł. Podstawowe 
wskaźniki służące monito-
rowaniu i  ocenie rezultatów 
planu w perspektywie do roku 
2050 to:
•	 Całkowita	redukcja	szacun-

kowo ustalonego rocznego 
bilansu łącznej emisji CO2 
subregionu o 6,5 mln ton do 
2050 roku,

•	 Utworzenie	 w  sektorach	
zielonych lub neutralnych 
klimatycznie gospodar-
ki ok. 7000 dodatkowych 
miejsc pracy do 2030 roku 
oraz 37 000 miejsc pracy do 
2050 roku,

•	 Wykonanie	prac	o charakte-
rze adaptacji i  mitygacji do 
zmian klimatu obejmujących 
m.in. 400 ha zdegradowanych 
terenów hałd po działalności 
górnictwa węgla kamiennego.
STPST SW tworzy realne 

szanse na poprawę jakości życia 
każdego mieszkańca subre-
gionu, wspiera indywidualną 
aktywność proekologiczną, 
buduje nowe ośrodki życia 
gospodarczego w  lokalnych 
społecznościach we wszyst-
kich częściach Subregionu 

Wałbrzyskiego, umożliwia 
stworzenie samowystarczal-
nych kooperatyw energetycz-
nych opartych na innowacyjnej 
idei elektroprosumeryzmu. Jest 
praktyczną realizacją programu 
Zielonego Ładu i idei Europy 
bliżej ludzi. 

Dlaczego ktoś to niszczy? 
Komu to przeszkadza? Dlaczego 
monitoring w wielu sytuacjach 
jest bezradny? Na te pytania nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Zwracamy się za naszym 
pośrednictwem do młodych 
ludzi z gorącą prośbą o szano-
wanie przestrzeni publicznej 
i  o  nieniszczenie wspólnego 

dobra. Za to grożą kary fi-
nansowe. Trzeba położyć kres 
tym wybrykom!

red

zmiany Subregionu wałbrzyskiego

Po prostu brak słów!

W  ubiegłym roku wyremontowano m.in. studnie na 
cmentarzach przy ul. Świdnickiej i Olszowej w Strze-
gomiu, gdzie ustawiony został również regał na zni-
cze z odzysku oraz narzędzia do utrzymania porząd-
ków. W  planach jest postawienie takich regałów na 
wszystkich cmentarzach. Oczyszczona została także 
granitowa bramna wjazdowa. Wkrótce zostanie ogło-
szone postępowanie przetargowe na remont kaplicy 
przy ul. Olszowej. Warto wspomnieć, że w  okresie 
wiosenno-letnim pracownicy ZUK Sp. z o.o. w Strze-
gomiu systematycznie wykaszają trawę i chwasty na 
wszystkich cmentarzach komunalnych w gminie. 

Tyle razy informowaliśmy już na naszych łamach o kolejnych aktach wandalizmu w naszym 
mieście. Po krótkim okresie względnego spokoju pojawiają się kolejne doniesienia o dewasta-
cji publicznego mienia. Tym razem zniszczone zostały – niedawno przecież odnowione – drew-
niane balkony w parku miejskim. 

Teraz trzeba będzie wydać kolejne pieniądze na naprawę zepsutych elementów. A można byłoby je przecież przeznaczyć na nowe inwestycje…

Niedawno wyremontowana wiata na peronie nr 2 

Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji jest 
efektem kilkumiesięcznej pracy społecznego zespołu powoła-
nego przez prezydenta Wałbrzycha, w którym znaleźli się re-
prezentanci wszystkich samorządów Subregionu Wałbrzyskie-
go oraz powiatu kamiennogórskiego, przedstawiciele organiza-
cji przedsiębiorców, izb przemysłowo-handlowych, IOB, wro-
cławskiego środowiska naukowo-badawczego skupionego wo-
kół Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Wrocławskiej 
oraz Politechniki śląskiej, członkowie społecznych organizacji 
pozarządowych i stowarzyszeń ekologicznych. 
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O czym na najbliższych obradach zadecydują nasi radni? Jakie uchwały zostaną podjęte?

Już wkrótce – dokładnie 30 
czerwca – minie rok od śmierci 
nieodżałowanego ks. kanonika 
Marka Żmudy, proboszcza 
Parafii pw. Najświętszego Zba-
wiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel 
w Strzegomiu, Honorowego 
Obywatela Strzegomia, kape-
lana branży kamieniarskiej i 
wielkiego kibica sportowego. 

Jego śmierć ogromnie za-
smuciła społeczeństwo Ziemi 
Strzegomskiej, które doceniało 
i niezwykle szanowało tego 

kapłana. Ks. Marek odszedł 
do wieczności w 60. roku życia 
i 34. roku kapłaństwa. W jego 
pogrzebie uczestniczyły setki 
osób, które chciały go pożegnać 
w ostatniej ziemskiej drodze. 

Ks. Marek cieszył się wiel-
kim autorytetem swoich pa-
rafian. Jego olbrzymia ener-
gia i dar jednoczenia ludzi 
dominowały wszystkie jego 
działania. Był wielkim przyja-
cielem strzegomian, dobrym i 
wrażliwym na ludzką krzywdę 
człowiekiem. 

Pozostał smutek i żal 

Przed nami kolejna sesja Ra-
dy Miejskiej w  Strzegomiu, 
która odbędzie się 28 czerwca 
br. o godz. 15:00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. Jakie tematy 
będą poruszane?

Ze względu na trwający stan 
epidemii na terenie kraju oraz 
w związku z koniecznością za-
pewnienia wszelkich środków 
ostrożności i  bezpiecznych 
odległości między uczestni-
kami, obrady odbędą się bez 
udziału publiczności, a  liczbę 
uczestników ograniczono do 
minimum. 

Sesja będzie transmitowana na 
żywo na stronie internetowej 

ht tp : / /b ip. s t r zegom.pl/
public/?id=186998 

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku 

obrad.
4. P o w o ł a n i e  K o m i s j i 

Wnioskowej.
5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian wielolet-
niej prognozy finansowej 
gminy Strzegom na lata 
2021 – 2031,

b) w sprawie zmian budżetu 
gminy Strzegom na rok 
2021,

c) w  sprawie udzielenia po-
mocy finansowej przez 
gminę Strzegom powiato-
wi świdnickiemu na reali-
zację zadania pn. ,,Budo-
wa chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2888D 
w  miejscowości Olszany 
– etap II”,

d) w  sprawie ustalenia śred-
niej ceny jednostki paliwa 
w gminie Strzegom na rok 
szkolny 2021/2022,

e) w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących 

w  skład mieszkaniowego 
zasobu gminy Strzegom,

f ) w  sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany 
w  części tekstowej miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzenne-
go dla obszarów położo-
nych w  obrębie 2 miasta 
Strzegom

g) w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 
obszaru położonego w ob-
rębie 3 miasta Strzegom

h) w  sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego 
w  obrębie wsi Kostrza, 
w gminie Strzegom

i) w  sprawie  udzie lenia 
zgody na zawarcie umo-
wy o  świadczenie usług 
w  zakresie publicznego 
transportu zbiorowego,

j) zmieniająca uchwałę Nr 
56/17 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21 
sierpnia 2017 r. w  spra-
wie przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celo-
wej ze środków budżetu 
gminy Strzegom w  ra-
mach programu priory-
tetowego pn.: „Ograni-
czenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 
dolnośląskiego”,

k) w  sprawie połączenia 
j e d n o s t e k  b u d ż e t o -
wych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Strzegomiu 
oraz Dziennego Domu 
Pobytu „Senior-Wigor” 
w Strzegomiu

6. Sprawozdanie z  realiza-
cji Programu Współpracy 
gminy Strzegom z  orga-
nizacjami pozarządowymi 
i  podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok.

7. Sprawozdanie z działalno-
ści burmistrza Strzegomia 
między sesjami.

8. Informacja o pracach prze-
wodniczącego rady między 
sesjami.

9. Zapy tan ia , o świadcz e-
nia, interpelacje, wolne 
wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

zapowiedź czerwcowej sesji

W tym samym dniu w ubiegłym roku – w wyniku 
eksplozji pyłu węglowego w Jaroszowie – zmarł także 
wieloletni organista w tej parafii Andrzej Falkiewicz.

Dojrzali mieszkańcy gminy Strzegom już planują kolejne wyprawy, ciekawe dokąd pojadą w najbliższym czasie?

Seniorzy zwiedzają i podróżują
Pogoda dopisu-
je, koronawir us 
w odwrocie, a se-
niorzy spragnie-
ni wrażeń chęt-
nie jeżdżą na wy-
cieczki. W  cią-
gu miesiąca by-
li  w  Arboretum 
w  Wojsławicach, 
w  Kościele  Po-
koju i   Katedrze 
w świdnicy i gril-
lowali nad wodą 
w Mściwojowie.

Z  każdego wy-
jazdu nasi seniorzy 
prz ywożą p ięk-
ne wspomnienia, 
zarażają optymi-
zmem, uśmiechem 
oraz nieustannie 
z a c h w yc a j ą  s i ę 
pięknem naszego 
regionu.

S e n i o r z y  n i e 
s p o c z y w a j ą  n a 
l a u r a c h  i   j u ż 
p lanują  ko le jne 
wycieczki.
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Strażnik altan 
śmietnikowych

Strzegom jest jedną z najlepiej 
wyposażonych w altany śmietni-
kowe gmin w Polsce. Duży nacisk 
stawiany na edukację ekologiczną 
i gospodarkę odpadami – powo-
dujący zwiększenie świadomości 
mieszkańców oraz wszelkiego ro-
dzaju akcje ekologiczne – sprawia, 
że śmiało możemy przedstawiać 
go jako wzór do naśladowania. 
Tym razem miasto zyskało nowe-
go mieszkańca! Niemalże dwume-
trowy strażnik stanął w czwartek 
(10.06) przed jedną ze strzegom-
skich altan śmietnikowych. Misją 
eko-strażnika jest nawoływanie 
i  zachęcenie mieszkańców do 
utrzymywania w nich porządku. 

– Widok śmieci na ulicach, 
skwerach, czy parkach każdego 
z  nas razi w  oczy. Wiadomo, 
iż chcemy, aby nasza okolica 
i  nasze miasto było zadbane 

i  czyste, dlatego gospodarka 
odpadami jest tematem, którego 
nie możemy lekceważyć. O  ile 
sama segregacja odpadów idzie 
mieszkańcom coraz lepiej, to 
niestety wygląd i  czystość na-
szych altan śmietnikowych bądź 
ich okolic bardzo często bywa 
jeszcze niemałym wyzwaniem. 
„Komunalnik”, to nowy pomysł 
na zwiększenie świadomości 
mieszkańców. Kim jest i  jakie 
ma zadanie nasz eko-straż-
nik? Odpowiedź znajdziemy 
na trzymanej przez niego ta-
blicy. Liczymy, że dzięki tej 
akcji edukacyjnej zaciekawimy 
mieszkańców, skłonimy do za-
dumy i jednocześnie poruszymy 
sumienia osób mających proble-
my z utrzymywaniem czystości 
naszej wspólnej przestrzeni – 
podkreśla Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzegomia.
Kłopotliwe altany

Problemów dotyczących al-
tan śmietnikowych jest sporo. 
Począwszy od utrudnionego do-
jazdu do nich, przez ulokowanie 
w zbyt wąskiej uliczce, w której 
ledwo mieści się śmieciarka bądź 
zastawieniem przez inne samo-
chody. Kolejne to za mała ilość 
miejsca w środku na pojemniki, 
czy też wspomniany wyżej pro-
blem z ich czystością. Jak mówi 
tablica eko-strażnika – „Czysta 
altana, to nasza wspólna sprawa. 
Dbajmy razem o  porządek.”. 
Tak też jest, bowiem odpowie-
dzialność ponosi każdy z  nas, 
zarówno mieszkańcy, admini-
stratorzy, jak i pracownicy firm 
odbierających odpady.

– Już niebawem w Polsce po-
wstanie pierwsza norma altanko-
wa, która ma za zadanie ułatwić 
pracę nie tylko nam – komu-
nalnikom, ale też sprawić, aby 
miejsca te wyglądały bardziej 

estetycznie. Strzegom to jedna 
z gmin świecących przykładem 
pod kątem zabudowy altankowej. 
Jednak musimy pamiętać, że sama 
infrastruktura nie wystarczy, jeśli 

wspólnie nie zadbamy o jej jakość 
i  czystość. Mamy nadzieję, że 
nowy mieszkaniec miasta usil-
nie będzie o  tym przypominał 
i mobilizował do odpowiedniego 

działania – podsumowuje An-
drzej Filipowicz, dyrektor ope-
racyjny w ENERIS Surowce we 
Wrocławiu.

red

już niebawem powstanie pierwsza norma altankowa, która ma za zadanie ułatwić pracę nie tylko komunalnikom, ale też sprawić, by było czyściej 

„Komunalnik” na straży!
Dwumetrowy „Komunalnik” zawitał do Strzegomia. To niestandardowa akcja EnERIS 
Surowce i Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, której celem jest zwrócenie uwagi na dbanie 
o czystość altan śmietnikowych. Jest to drugi z zaplanowanych na ten rok projektów, za-
raz po pojemnikach na zużyte baterie i akumulatory, którego zadaniem jest wdrażanie do-
brych eko-nawyków u naszych mieszkańców.

W tym trudnym okresie, ja-
kim jest pandemia, szczególną 
ochroną należy otoczyć osoby 
starsze i  schorowane. Wszyst-
ko dla ich bezpieczeństwa. To 
właśnie z  myślą o  nich został 
stworzony program „Wspieraj 
seniora”. Jego założeniem jest 
zapewnienie usługi wsparcia 
seniorów w wieku 70 lat i wię-
cej oraz innych osób, które nie 
mają możliwości zapewnienia 
niezbędnych potrzeb wynika-

jących ze stanu zdrowia oraz 
sytuacji rodzinnej i społecznej, 
którzy w  obowiązującym sta-
nie epidemii zdecydują się na 
pozostanie w domu. 

Pracownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Strze-
gomiu w  ramach programu 
„Wspieraj seniora” po otrzy-
maniu zgłoszenia, weryfikują je 
i ustalają usługę wsparcia według 
potrzeb seniora. Udzielają po-
mocy w szczególności przy za-

kupie i dostarczeniu, zgodnie ze 
wskazanym zakresem artykułów 
podstawowej potrzeby, w  tym 
artykułów spożywczych, środ-
ków higieny osobistej i środków 
czystości, wyrzucania nieczysto-
ści stałych. Zgodnie z potrzebą 
dokonują również opłat miesz-
kaniowych. Ustalają terminy 
wizyt lekarskich oraz realizują 
przepisane e-recepty. Udzielają 
wsparcia emocjonalnego i szero-
ko pojętego poradnictwa.

wspieraj SenIOrA 70+
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej ustalają jaka pomoc jest potrzebna

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)

Opieka wytchnieniowa
Ruszył program „Opieka 

wytchnieniowa”, który reali-
zowany jest przez OPS w 
Strzegomiu. Celem programu 
jest zwiększenie dostępności 
usług opieki wytchnieniowej 
dla opiekunów osób z niepeł-
nosprawnościami, zamiesz-
kujących na terenie miasta i 
gminy Strzegom. Usługi opieki 
wytchnieniowej świadczo-
ne będą przez pracowników 
OPS w miejscu zamieszkania 
osoby z niepełnosprawnością, 
w ramach pobytu dzienne-

go maksymalnie do końca 
grudnia 2021 r. Z usług mogą 
skorzystać opiekunowie osób z 
niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym, spełniający kryteria: 
miejsce zamieszkania na terenie 
gminy Strzegom; sprawowanie 
opieki faktycznej nad osobą 
z orzeczoną niepełnospraw-
nością,  orzeczony znaczny 
stopień niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne; 
niekorzystanie z innych form 
usług w miejscu zamieszkania 
osoby z niepełnosprawnością. 
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Dziale Usług 
Opiekuńczych  pod numerem 
telefonu: 74 647 71 83.
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Cenne nagrody i  statuetki 
zwycięzcom wręczył prze-
wodniczący jury Michał Mi-
lowicz – znany aktor i  wo-
kalista, który chwilę później 
wystąpił w ponad godzinnym 
koncercie. Podczas obrad 
jury z  własnym repertuarem 
wystąpił Kuba Skolak. 

Organizatorzy 
dziękują i gratu-
lują wszystkim 
uczes tn ikom 
konkursu, zapra-
szając jednocze-
śnie na kolejną 
edycję w  przy-
szłym roku. 

nagrody z rąk aktora i wokalisty michała milowicza odebrali zwycięzcy tegorocznego festiwalu 

Oni mają głos!
Urszula Strażyc, Katarzyna Bondarowska 
i  Miłosz Zięba okazali się najlepsi podczas 
3. finału The Voice of Strzegom”, który od-
był się 13 czerwca br. w Strzegomskim Cen-
trum Kultury. 

wyniKi:
klasy i–iV 
I miejsce – Urszula Strażyc 
II miejsce – Maja Śledzińska 
III miejsce – Aleksandra Borys 
klasy V–Viii 
I miejsce – Katarzyna Bondarowska 
II miejsce – Oliwia Płaziuk 
III miejsce – Kornelia Łabędzka 
szkoły ponadpodstawowe 
I miejsce – Miłosz Zięba 
II miejsce – Roksana Rymarczyk 
III miejsce – Milena Laskowska 

Muzeum Gross-Rosen 
w  Rogoźnicy zaprasza do 
zwiedzenia nowej wystawy 
czasowej: „Doświadczenie 
Auschwitz w sztuce byłych 
więźniów”. 

Ekspozycja ukazuje los 
ofiar największego nie-
mieckiego obozu koncen-
tracyjnego i  zagłady KL 
Auschwitz, odzwierciedlo-
ny w pracach tych, którzy 
go przeżyli. Katastrofalne 
warunki bytowe, trapiący 
głód i  ciągłe zmęczenie 
z  powodu wyczerpującej 
wielogodzinnej pracy były 
nieodłącznym elementem 
egzystencji w obozie, które-
mu towarzyszyło bicie i cią-
głe upokorzenia. W swoich pra-
cach byli więźniowie – artyści – 
postanowili podjąć próbę przed-
stawienia tego piekła 

na ziemi zgotowanego im przez 
niemieckich nazistów.

red

wystawa w Gross-rosen

Wystawa została wypożyczona z Państwowego Muze-
um Auschwitz-Birkenau i będzie prezentowana w Mu-
zeum Gross-Rosen do 30 września br. Wstęp wolny.

14 czerwca br. obchodzono 
Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Niemieckich Nazistow-
skich Obozów Koncentracyj-
nych i Obozów Zagłady. 

Z  tej okazji przywołujemy 
pamięć ofiar byłego niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen w  Rogoźnicy 
oraz przekazujemy wyrazy 
szacunku więźniom obozu, 

na których życiu piętno od-
cisnęła ta straszna obozowa 
rzeczywistość. 

W  latach 1940–1945 przez 
obóz i jego liczne filie przeszło 
ponad 125 tysięcy więźniów. 
Szacuje się, że zginęło w nim 
około 40 tysięcy ludzi różnych 
narodowości. KL Gross-Rosen 
był jednym z najcięższych obo-
zów koncentracyjnych.

nigdy
więcej wojny

Poznaj z nami gminę Strzegom!
Zapraszamy na piesze wy-

cieczki, w  trakcie których bę-
dzie można poznać i  zwie-
dzić gminę Strzegom. Pierw-
sza z  wypraw już 3 lipca br. 
Jej celem będzie Muzeum 
Gross-Rosen w  Rogoźnicy. 
Uczestnicy przespacerują m.in. 
Wzgórzami Strzegomskimi, 
Kamieniołomem Bazalt, Szla-
kiem Martyrologii przez Gęsie 

Góry aż do Rogoźnicy. Za-
pisy i  szczegółowe informa-
cje: tel. 74 649 44 00, mail: 
sck@sck.strzegom.pl. Uwaga! 
Ilość miejsc ograniczona! Na-
stępna wycieczka zaplanowana 
została na 17 lipca br. Zachę-
camy do śledzenia informacji 
o ofercie kulturalnej gminy na 
portalach społecznościowych 
i stronach organizatorów.
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– „System szkolno-trenin-
gowy” będzie wykorzystywany 
przede wszystkim przez klasy 
mundurowe w  doskonaleniu 
umiejętności strzeleckich. 
Oczywiście – młodzież lice-
alna z  innych klas, w  ramach 
wychowania fizycznego i zajęć 

integracyjnych, będzie miała 
również możliwość korzystania 
z  wirtualnej strzelnicy. Poza 
tym zajęcia kółka strzeleckie-
go poprowadzi płk Mariusz 
Krzak, który ukończył szko-
lenie w  obsłudze tego typu 
strzelnic –podkreśla dyrektor 

LO w  Strzegomiu Tomasz 
Marczak. 

Do tej pory licealiści jeździ-
li na treningi strzeleckie do 
siedziby 10. Wrocławskiego 
Pułku Dowodzenia, w którym 
doskonalili swoje umiejętno-
ści na systemie „Śnieżnik 2”. 
Od października br. podobny 
system zostanie zamontowany 
w hali sportowej Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzegomiu.

„Strzelnica w  powiecie” to 
konkurs Ministerstwa Obrony 
Narodowej, którego celem jest 
nie tylko rozbudowa infra-
struktury strzelnic w  Polsce 

i  szkolenie młodzieży, lecz 
także rozwijanie umiejętności 
strzeleckich w społeczeństwie. 
MON chce, by na strzelnicach 
wirtualnych uczestnicy zajęć 
mogli brać udział w  statycz-
nych i  dynamicznych trenin-
gach, w tym strzelaniach na cel-
ność i skupienie, oraz ćwiczyć 
według różnych scenariuszy, 
zakładających strzelanie na 
wirtualnych placach ćwiczeń 
oraz otwartych przestrzeniach, 
w  tym terenach zalesionych 
i  miejskich. Zestawy szkole-
niowe mają być uzupełniane 

o  scenariusze strzelań o  róż-
nych porach dnia, w trudnych 
warunkach atmosferycznych 
(śnieg, mgła, deszcz), czy po 
wprowadzeniu efektów spe-
cjalnych (ogień, dym, dźwięki 
otoczenia).

– Przyznanie dotacji na stwo-
rzenie strzelnicy wirtualnej 
dla Liceum Ogólnokształcą-
cego jest wspaniałym prezen-
tem na koniec roku szkolnego 
2020/2021. Dziękuję pracow-
nikom MON oraz Biura ds. 
Programu „Zostań Żołnierzem 
Rzeczpospolitej”, ministrowi 

Michałowi Dworczykowi, 
a  także staroście świdnickie-
mu Piotrowi Fedorowiczowi, 
wicestaroście Zygmuntowi 
Worsie, burmistrzowi Strze-
gomia Zbigniewowi Suchy-
cie, dyr. Wydziału Oświaty 
i  Wychowania Grzegorzowi 
Stawarzowi oraz wiceprze-
wodniczącemu Rady Powiatu 
Przemysławowi Stempnie-
wiczowi za pomoc udzieloną 
w  przygotowaniu i  realizacji 
tego wniosku – dodaje Tomasz 
Marczak. 

red

„Strzelnica w powiecie” to konkurs ministerstwa Obrony narodowej. jego celem jest m.in. rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie

LO będzie miało strzelnicę
Ministerstwo Obrony narodowej 11 czerwca br. opubliko-
wało rozstrzygnięcie konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 
2021”. Oferta liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Że-
romskiego w  Strzegomiu została zaakceptowana. Wartość 
inwestycji będzie wynosiła 150 tys. zł, w tym dofinansowa-
nie z MOn to kwota rzędu 118 tys. zł, a ze Starostwa Po-
wiatowego w świdnicy – 32 tys. zł. Będzie to jedyna tego ty-
pu strzelnica w powiecie świdnickim. 

– Nasi podopieczni 
wykonali prace plastycz-
ne dotyczące podej-
mowania racjonalnych 
decyzji w zakresie zdro-
wia, a w  szczególności 
szczepień przeciwko 

COVID–19. „Starsza-
ki”, korzystając z pomy-
słu naczelnik Wydziału 
Oświaty w  Urzędzie 
Miejskim w  Strzego-
miu –  Anny Góral-
skiej, przygotowały 

scenkę edukacyjną pt.: 
„Dbamy o nasze zdro-
wie i  zdrowie naszych 
bliskich” – informuje 
Monika Kurek, dy-
rektor strzegomskiego 
przedszkola.

Filmik z udziałem przedszkolaków można obejrzeć na profilu facebookowym gminy Strzegom – data publikacji 16 czerwca 2021 r.

UKS „Aktywna Kostrza” 
działający przy PSP im. Jana 
Pawła II z  oddziałami przed-
szkolnymi w Kostrzy 14 czerw-
ca br. zorganizował wycieczkę 
do Wrocławia dla uczniów 
klas trzecich z gminnych szkół 
podstawowych (Olszany, Go-

czałków, Stanowice, PSP nr 3 
oraz Kostrza). 

Bogaty program spowodował, 
że wyjazd okazał się bardzo 
atrakcyjny dla dzieci. Głów-
nym punktem programu było 
zwiedzanie ZOO, następnie 
rejs statkiem po Odrze i  po-

znawanie z  przewodnikiem 
miasta szlakiem wrocławskich 
krasnali. W międzyczasie dzieci 
odpoczywały przy obiedzie.

Koszty wyjazdu (przy mini-
malnym wkładzie uczniów) zo-
stały dofinansowane ze środków 
gminy Strzegom.

Po miesiącach izolacji, braku 
kontaktu z  kolegami, wza-
jemnych relacji i  przeżyć ta 
wycieczka umożliwiła powrót 
do „normalności” w środowisku 
szkolnym. Niezwykle cenna 
była też integracja z  kolegami 
i nauczycielami z innych szkół 
gminnych. 

Zuzanna Głąb z Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w  Goczałkowie zdoby-
ła 3. miejsce za recytację frag-
mentu „Małego Księcia” Anto-
ine’a de Saint -Exupéry’ego. na-
grodę zdobyła w  Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim w  ra-
mach projektu „Wędrówki Szla-
kiem Wartości”.
 

To wysoki poziom prezen-
tacji, dbałość o kulturę słowa, 
a przede wszystkim płynąca 
z  serca interpretacja po-
nadczasowej opowieści 
o nieprzemijających war-
tościach zapewniły Zuzi 
miejsce na podium.

W maju br. już po raz XI 
wrocławska Fundacja Pax 
Et Bonum we współpracy 
z  placówkami oświato-
wymi przeprowadziła cykl 
konkursów. W  rywalizacji 
wzięło udział blisko 1200 

uczniów dolnośląskich szkół pod-
stawowych. Każda edycja otwarcie 
porusza niezwykle ważne tematy 
tych wartości w  życiu młodych 
ludzi, które powinny stanowić ich 
„kręgosłup” w dobie relatywizmu 
moralnego. Tegoroczne konku-
rencje konkursowe łączyła myśl 
przewodnia – pożegnanie. Ze 

względu na panującą pandemię 
koronawirusa przesłuchania 

miłośników poezji i  sztuki 
recytacji odbyły się w  try-
bie on-line. Gratulujemy 
naszej utalentowanej ar-
tystce i życzymy dalszych 
sukcesów na małych 
i wielkich scenach!

Renomowane wyda-
rzenie patronatem hono-

rowym objęli: marszałek 
dolnośląski, prezydent Wro-
cławia, dolnośląski kurator 
oświaty, arcybiskup wrocław-

ski oraz Regionalna Dyrek-
cja Lasów Państwowych.

wyrecytowany sukces zuzi Głąb
Uczennicę przygotowała polonistka Agata Zobków

W związku z koniecznością podjęcia działań edukacyjnych w czasie 
pandemii w zakresie promocji wiedzy na temat szczepień ochronnych 
przeciwko COVID–19, dzieci z Przedszkola nr 1 z oddziałem inte-
gracyjnym w Strzegomiu brały udział w zajęciach, zabawach, rozmo-
wach i pogadankach.

Przedszkolaki dały dobry przykład

Stowarzyszenie UKS 
„Aktywna Kostrza” 
w imieniu swoim 
i  wszystkich uczest-
ników składa po-
dziękowanie burmi-
strzowi Strzegomia 
za możliwość orga-
nizacji wyjazdu. 

Integracja uczniów na wycieczce
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Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na terenie sołectwa Olszany 
wykonano dwa kolejne prze-
pusty. Wykonawcą robót była 
strzegomska firma „Usługi 
Brukarskie Adam Dryja”.

Przepusty drogowe są stałym 

elementem dróg publicznych, 
a także polnych. Ich głównym 
zadaniem jest przeprowadza-
nie przez nasyp drogi różnego 
rodzaju cieków wodnych, w tym 
rzeczek oraz strumieni, a także 

wody gromadzącej się w rowach 
przydrożnych i melioracyjnych. 
Przepusty służą także przepro-
wadzaniu przez nasyp drogowy 
różnego rodzaju instalacji tech-
nicznych i urządzeń.

Członkowie „Klubu Seniora” 
z Jaroszowa 9 czerwca br. udali 
się na wycieczkę do Pałacu 
Jedlinka i Dworu Sarny w Ści-
nawce Górnej.

W pałacu Jedlinka jaroszo-
wianie mieli okazję obejrzeć 
wystawę porcelany stołowej, 
kilka odrestaurowanych pokoi 
oraz salę balową pałacu. Z ko-
lei obok pałacu widzieli replikę 
samolotu Czerwonego Barona 
i wagon sztabowy z okresu II 
wojny światowej. 

Natomiast Dwór Sarny od-
wiedzili po raz drugi. Do 

niedawna porzucony i  zanie-
dbany, od kilku lat Dwór Sar-
ny odzyskuje dawne piękno. 
– Mieliśmy okazję zwiedzić 
cały zamek, zajrzeć w  każdy 
zakątek, zobaczyć, co zostało 
już wyremontowane i  jaki 
ogrom pracy został jeszcze do 
wykonania. Była to kolejna 
okazja i  czas na integrację 
członków klubu. W  przy-
szłości planujemy poznawać 
inne ciekawe miejsca Dolnego 
Śląska – informuje Wioletta 
Kuczerka z  „Klubu Seniora” 
w Jaroszowie. 

Krótko i na temat

Seniorzy z jaroszowa  
zwiedzali Dolny Śląsk

W  parku  w  Rogoźn ic y 
w czerwcu br. rozpoczęły się 
prace związane z  kolejnym 
już etapem dużego projektu 
rewitalizacji zabytkowego 
parku dworskiego. Jest to 
kontynuacja prac wykona-
nych w ubiegłym roku, kiedy 
przy odrestaurowanym mur-
ze i  malowniczym belwe-
derze została wybudowana 
scena (podest) do występów 
plenerowych i  organizacji 
imprez.

– W  bieżącym etapie re-
witalizacji parku zostanie 
wykonana nawierzchnia mi-
neralna okalająca scenę oraz 
oświet lenie  –  i luminac ja 
bryły baszty. Dla potrzeb 
dalszych etapów rewitalizacji 
parku, pod nowo wykonaną 
nawierzchnią, zostaną uło-
żone rury osłonowe, przygo-
towane dla przyszłego oświe-
tlenia parkowego – informuje 
Urszula Gorzel , zastępca 

naczelnika Wydziału Inwe-
stycji i  Zamówień Publicz-
nych w UM w Strzegomiu. 

Planowana wartość projek-
tu wynosi blisko 52 tys. zł, 
z  czego dofinansowanie to 
kwota 25,8 tys. zł Zakończe-
nie tej części projektu rewita-
lizacji parku przewidziano do 
końca lipca br. W sierpniu na 
terenie rogoźnickiego parku 
planowana jest pierwsza im-
preza plenerowa umożliwia-
jąca aktywizację i  integrację 
mieszkańcom Rogoźnicy 
i okolicznych wsi.

w tym etapie rewitalizacji parku zostanie wykonana nawierzchnia oraz oświetlenie

Kolejne zmiany w parku w rogoźnicy

Trwa rewitalizacja dawnego 
parku dworskiego w Rogoź-
nicy poprzez zagospodaro-
wanie przestrzeni publicz-
nej w celu stworzenia nowej 
strefy aktywności wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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poz. klub mecze punkty

1. Skalnik Czarny Bór 24 68

2. Amfibolit Leszczyniec 24 57

3. Lesk Sędzisław 24 49

4. Orzeł II Lubawka 24 48

5. Orły Lipienica 24 43

6. Husaria Grzędy 24 39

7. Bolko Bolków 24 39

8. Bóbr Opawa 24 37

9. Victoria Czadrów 24 32

10. Huragan olszany 24 27

11. LZS Janiszów 24 21

12. Uran Okrzeszyn 24 14

13. KS 1946 II Chełmsko Śląskie 24 11

14. Dragon Miszkowice 24 1

SPORT

w Y n I K I  P I Ł K A r S K I e

źródło: w
w

w
.90m

inut.pl

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)

kolejne mecze w sezonie: 

orzeł ząbkowice Śląskie – aks 2:3  
aks – lks bystrzyca górna 4:0  
orzeł prusice – aks 1:9

akTualNa Tabela: akTualNa Tabela:

kolejne mecze w sezonie: 

Herbapol – zieloni mokrzeszów (korekta wyniku) 4:0 
czarni wałbrzych – Herbapol 1:3 
Herbapol – górnik Nowe miasto wałbrzych 7:2

kolejne mecze w sezonie: 
aks ii – mks ii szczawno zdrój 4:0
lks piotrowice Świdnickie – aks ii 2:5
aks ii – kp mck mieroszów 3:0
szczyt boguszów gorce – sokół 1:2
sokół – sparta przełom pastuchów 8:0
zieloni ii mokrzeszów – sokół 4:5
unia – płomień dobromierz 1:2
Nysa kłaczyna – unia 4:1
unia – mks ii szczawno-zdrój 1:4

kolejne mecze w sezonie: 

amfibolit leszczyniec – Huragan 8:3  
Huragan – Husaria grzędy 4:2  
dragon miszkowice – Huragan 0:7

poz. klub mecze punkty

1. Lechia Dzierżoniów 31 81

2. aks granit strzegom s. a.  32 78

3. Bielawianka Bielawa  32 76

4. MKp wołów  31 61

5. Sokół Marcinkowice  32 51

6. piast nowa ruda  31 50

7. polonia trzebnica  31 49

8. Sokół wielka Lipa  32 49

9. Moto Jelcz Oława  31 48

10. GKS Mirków/ Długołęka  31 47

11. Orzeł Ząbkowice Śląskie  31 45

12. Mechanik Brzezina  31 42

13. piast Żerniki (wrocław) 32 42

14. nysa Kłodzko  31 33

15. Orzeł Lubawka  31 31

16. LKS Bystrzyca Górna 31 29

17. Unia Bardo 31 18

18. Orzeł prusice 31 8

19. pogoń pieszyce 31 5

poz. klub mecze punkty

1. Górnik wałbrzych 24 72

2. MKS Szczawno Zdrój 25 58

3. Herbapol stanowice 25 53

4. Górnik nowe Miasto wałbrzych 25 53

5. Zieloni Mokrzeszów 25 42

6. Zagłębie wałbrzych 25 35

7. włókniarz Głuszyca 25 35

8. KS walim 25 35

9. Zieloni Mrowiny 25 32

10. podgórze wałbrzych 24 32

11. Górnik Boguszów-Gorce 25 26

12. Sudety Dziećmorowice 25 26

13. Czarni wałbrzych 25 24

14. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 25 21

15. Orzeł witoszów 25 17

16. LKS wiśniowa 25 13

poz. klub mecze punkty

1. aks ii strzegom 24 67

2. Iskra witków Śląski 24 64

3. MKS II Szczawno-Zdrój 25 52

4. Szczyt Boguszów-Gorce 25 51

5. LKS piotrowice Świdnickie 24 41

6. nysa Kłaczyna Kp 24 36

7. tęcza Bolesławice 24 36

8. MCK Mieroszów 24 36

9. sokół kostrza 24 32

10. płomień Dobromierz 24 22

11. Błękitni Słotwina 24 19

12. Sparta przełom pastuchów 24 15

13. unia jaroszów 24 11

14. Zieloni II Mokrzeszów 24 7

akTualNa Tabela:

Jeździecki triatlon, jak po-
tocznie nazywa się dyscyplinę 
Wszechstronnego Konkursu 

Konia Wierzchowego to je-
den z  najbardziej widowi-
skowych sportów konnych. 

Składa się a trzech prób: ujeż-
dżenia, crossu i skoków przez 
przeszkody. Przez cztery dni 
turnieju jeździeckie pary ry-
walizują w  dziesięciu kon-
kursach międzynarodowych 
o  różnym stopniu trudności, 
w  tym w  Pucharze Narodów 
– najwyższej rangą rywalizacji 
w WKKW w Polsce. Rozegra-
ne zostaną także Mistrzostwa 
Polski Juniorów oraz Mistrzo-
stwa Polski Młodych Jeźdźców.

Na arenach morawskiego 
hipodromu zobaczymy m.in. 
Niemkę Sandrę Auffarth, 
brązową medalistkę olimpij-
ską i  mistrzynię Światowych 
Igrzysk Jeździeckich, Holen-
dra Tima lipsa, brązowego 
medalistę w  klasyfikacji dru-
żynowej Światowych Igrzysk 
Jeździeckich, Japończyka 
yoshiakiego Oiwę, zdobyw-
cę dwóch złotych medali 
Igrzysk Azjatyckich czy Dirka 
Schrade z  Niemiec, mistrza 
olimpijskiego w  klasyfikacji 
drużynowej, a  także najlep-
szych polskich WKKW-istów, 
w  tym aktualnego mistrza 
i wicemistrza Polski – Pawła 
Spisaka i Mateusza Kiempę.

W czwartek i piątek zawod-
nicy rozpoczęli rywalizację 
w ujeżdżeniu. Podczas pierw-
szej próby elegancko ubrani 
jeźdźcy i amazonki wykonują 
oceniany przez sędziów pro-
gram w stępie, kłusie i galopie. 
Emocjonująco zapowiada się 
rywalizacja na crossie. Pod-
czas trzech dni rozgrywania 
próby terenowej jeźdźcy będą 
mieli do pokonania osiem 

tras o  łącznej długości blisko 
30 kilometrów. Stanie na 
nich ponad 200 przeszkód 
o  wysokości maksymalnej 
120 cm. Najdłuższa z  tras 
mierzy 5700 metrów. Ostatni 
test jeździeckiego triatlonu – 
skoki przez przeszkody będą 

wymagały od zawodników 
niezwykłej precyzji i umiejęt-
ności technicznych.

Ze względu na aktualną 
sytuację epidemiologiczną 
zawody odbędą się z  limito-
wanym udziałem publiczności. 
Wstęp jest bezpłatny. 

Kibice będą mogli także wir-
tualnie dopingować swoich 
faworytów, podczas przekazu 
LIVE, który transmitowany 
będzie na stronie internetowej 
zawodów, Facebooku, na stronie 
Świata Koni, a także na antenie 
Telewizji Polskiej. red

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zawody odbędą się z limitowanym udziałem publiczności. wstęp jest bezpłatny

LOTTO Strzegom Horse Trials wystartował!
350 koni na starcie, osiem tras crossowych oraz jeźdźcy re-
prezentujący 21 krajów. Trwa walka o cenne punkty w drugiej 
serii Pucharu narodów we Wszechstronnym Konkursie Ko-
nia Wierzchowego rozrywanych w ten weekend na hipodro-
mie w Morawie. Zawody potrwają do niedzieli (27.06). 

Fot. M
ariusz C

hm
ieliński

Bezpośrednio ze Strzegomia zostaną uruchomione
bezpłatne autobusy, które będą dowozić pasażerów

z dworca kolejowego i autobusowego do Morawy i z powrotem.

rOzKŁaD jazDy:
sOBOta, 26.06.2021 r.

ze strzegomia do morawy
 8.15 – Dworzec Autobusowy PKS (ul. Dworcowa)/ 
 8.30 – Dworzec Kolejowy PKP (ul. Kolejowa) 
 11.15 – Dworzec Autobusowy PKS (ul. Dworcowa)/
 11.30 – Dworzec Kolejowy PKP (ul. Kolejowa) 
z morawy do strzegomia: 16.30, 18.00

nieDziela, 27.06.2021 r.
ze strzegomia do morawy
 8.15 – Dworzec Autobusowy PKS (ul. Dworcowa)/
 8.30 – Dworzec Kolejowy PKP (ul. Kolejowa) 
 11.15 – Dworzec Autobusowy PKS (ul. Dworcowa)/
 11.30 – Dworzec Kolejowy PKP (ul. Kolejowa) 
z morawy do strzegomia: 16.30, 18.00
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uprawy rolne w międzyrzeczu

uprawy rolne w międzyrzeczu

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
108/1, AM – 1, Obr. Mię -
dzyrzecze, położona w Mię-
dzyrzeczu, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,1215 ha
Cena wywoławcza nieru-
chomości 7.200,00 zł
Wadium - 720,00 zł
Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ce -
ny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pe ł -
nych dziesiątek złotych ce-
ny wywoławczej.
P r ze t a r g  o d b ę d z i e  s i ę 
w dniu 22.07.2021 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29. 

Pierwszy przetarg og ło -
szony na dzień 15.04.2021 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Dla nieruchomości urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej ob-
ręby: Bar toszówek, Jaro -
szów, Rusko, Skarżyce, Mo-
rawa i Międzyrzecze uchwa-
lonego Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 
2004 r. powyższa nierucho-
mość oznaczona jest sym-
bolem RP uprawy rolne. Ob-
szar zagrożony powodzią. 

Naby wca ponosi  kosz ty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium na rachunek banko-
wy gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku ban-
kowego: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kracza lnym termin ie do 
dnia 19.07.2021 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, k tór y wygra 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 

zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego przed jego podpi-
saniem. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 

dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa no t a r i a lna  mo -
że być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
p isami  Rozpor ządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560-
543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom 
w w w. s t r ze g o m.p l .  b i p -
przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
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 gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 
rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ust-
ny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości rolnej sta-
nowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudo-
wana oznaczona jako dział-
ka nr 107, AM – 1, Obr. Mię-
dzyrzecze położona w Mię-
dzyrzeczu, gmina Strze -
gom powierzchnia wg reje-
stru ewidencji gruntów wy-
nosi 0,4965 ha
klasa gruntu N – 0,4965 ha
Dla nieruchomości urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00032899/7.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Pierwszy przetarg og ło -
szony na dzień 15.04.2021 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej ob-
ręby: Bar toszówek, Jaro -
szów, Rusko, Skarżyce, Mo-
rawa i Międzyrzecze, uchwa-
lonego Uchwałą nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18.10.2004 r. 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
RP – uprawy rolne. Obszar 
zagrożony powodzią.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu:
Wybór formy przetargu ja-
ko przetargu ustnego ogra-
niczonego jest konsekwen-
cją zmiany przepisów usta-
wy z dnia 14 kwietnia 2016 

r. o wstrzymaniu sprzeda-
ży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw w tym ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1655 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczo-
ną liczbę osób, tj. osób, któ-
re są podmiotami uprawnio-
nymi do nabycia nierucho-
mości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 
oraz art. 6 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1655 z późn. 
zm.).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemnego 
oświadczenia, o którym mo-
wa w punkcie 3 (oświadcze-
nie dotyczące uczestnictwa 
w przetargu) zobowiązują się 
do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatko-
wych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający 
osobiste prowadzenie przez 
okres co najmniej 5 lat go-
spodarstwa rolnego położo-
nego na terenie gminy Strze-
gom – dowodem jest pisem-
ne oświadczenie prowadzą-
cego to gospodarstwo, po-
świadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na te-
renie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, 
że jest właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, sa-
moistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomo -
ści rolnych, których łączna 
powierzchnia użytków rol-
nych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym nale-
ży podać łączną powierzch-
nię i miejsce położenia nie-
ruchomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonal-
ną do udziału w nieruchomo-
ści rolnej; współwłaścicielem 

w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzają-
ce kwalifikacje rolnicze ofe-
renta zgodnie z treścią art. 6 
ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 
7 ust. 9 ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1655 z późn. 
zm.) w związku z treścią § 
6 i § 7 Rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 stycznia 2012 
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwa-
lifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonują-
ce działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych 
przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetar-
giem na sprzedaż nierucho-
mości – ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozosta-
jące w związku małżeńskim 
i posiadające ustrój wspól-
ności majątkowej – powinny 
dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżon-
ka, iż wyraża on zgodę na 
nabycie nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetar-
gu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przy-
stępującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłosze -
niu uczestnictwa w prze-
targu wraz z dokumentami 
i oświadczeniami wskaza-
nymi w punkcie 2 w zakle-
jonej kopercie z dopiskiem 

„Zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym 
w dniu 22.07.2021 r. – dz. nr 
107, AM- 1, Obr. Międzyrze-
cze” należy złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 14.07.2021 
r. do godz. 14.00 w Wydzia-
le Obsługi Interesantów po-
kój nr 15, parter; Rynek 38, 
58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych do-
kumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalif iko-
wanych do uczestnictwa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mo-
wa w pkt 3 wraz z pozosta-
łymi oświadczeniami i do-
kumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Ko-
misję Przetargową zgło -
szeń i pozostałych dokumen-
tów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalif ikowa-
nych zostanie wywieszona 
w dniu 15.07.2021 r. w sie-
dzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tabli-
cy ogłoszeń mieszczącej się 
na parterze budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 23.200,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 
ustawy o podatku od towa-
rów i usług transakcja zwol-
niona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 
z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 2.320,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetar-
gu powinni wpłacić najpóź-
niej do dnia 19.07.2021 r. na 
konto GMINA STRZEGOM 
– Santander Bank Polska 
S.A. O/Strzegom, nr rachun-
ku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie 

wpłaty należy wpisać: „wa-
dium – dz. nr 107, AM-1, Obr. 
Międzyrzecze”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości w momencie pod-
pisania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania ak-
tu notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wy-
grały przetargu wadium zo-
stanie zwrócone w ciągu 3 
dni od dnia odpowiednio: od-
wołania, zamknięcia, unie-
ważnienia przetargu lub je-
go zakończenia wynikiem 
negatywnym. 
6) Wadium przepada na 
rzecz Gminy Strzegom w ra-
zie uchylenia się uczestni-
ka przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy 
sprzedaży w terminie poda-
nym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.07.2021 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala kon-
ferencyjna, nr 29 - I piętro.
8  P o z o s t a ł e  w a r u n k i 
przetargu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetar-
gu przedłożyć komisji prze-
targowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty 
wadium. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez peł-
nomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału no-
tarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postę-
powania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden 
z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej 
przynajmniej o jedno po -
stąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 
% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek z łotych. 

O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy prze-
targu. Umowa notar ialna 
może być zawarta wyłącz-
nie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umo-
wy notarialnej przyszły na-
bywca nieruchomości zo-
stanie powiadomiony w ter-
minie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w prze-
targu (pomniejszona o wpła-
cone wadium) podlega za-
płacie w całości i powinna 
być odnotowana na koncie 
GMINA STRZEGOM – San-
tander Bank Polski S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszą-
cej własność nieruchomości 
przed jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg 
pokrywa koszty notarialne 
i sądowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzeda-
ży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nierucho -
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod 
nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
ta rgu umieszczona jest 
na s t ron ie  in te rnetowej  
www.bip.strzegom.pl, 



12 25 czerwca 2021STRZEGOM hORSE TRIAlS


