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w numerze:

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczono w sali Urzędu Miejskiego

Chluba naszej gminy

Wystarczy
jeden test

Już po raz 18. odbyło się spotkanie władz samorządowych z najlepszymi absolwentami szkół
podstawowych gminy Strzegom. W tym roku nagrodzono 17 uczniów z naszych placówek
oświatowych, których doceniono za zaangażowanie w naukę oraz ponadprzeciętne osiągnięcia.

Sesja absolutoryjna 

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu (14.06)
radni udzielili burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok (18 głosów „za”, 3 osoby nieobecne) oraz podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi gminy wotum zaufania za realizację zadań określonych w „Raporcie o stanie
gminy za 2021 rok” (18 głosów „za”, 3 osoby nieobecne).

W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć wyrazów uznania,
gratulacji, podziękowań i powinszowań. Popłynęły one w kierunku uczniów od burmistrza
Strzegomia – Zbigniewa Suchyty, przewodniczącego Rady
Miejskiej – Piotra Szmidta,
zastępcy burmistrza – Tomasza
Marczaka oraz przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania – Pawła Durlika.
Nie brakowało również chwil
wzruszenia. Młodzież otrzymała w nagrodę pamiątkowe

PSP nr 3
Krzysztof Bauch



str. 4

Nestorka
strzegomskiej
farmacji

Oto lista najlepszych uczniów z gminy Strzegom:
PSP nr 2
Bartosz Bajerski
Zuzanna Gzyl
Antonina Horbacz
Nina Kłosińska

str. 3

Gmina Strzegom jest kolejnym punktem na mapie
Dolnego Śląska promującym profilaktykę raka jelita
grubego. Bezpłatne testy
na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

PSP Kostrza
Gracjan Drozdek
ZSP Jaroszów
Patrycja Kowalczyk
Justyna Redlica
SP w Rogoźnicy
Katarzyna Cielemęcka

PSP nr 4
Artur Tomasz Tatarczuk
ZSP Stanowice
Julia Maria Falkiewicz
Oliwia Skóra
Oliwia Weronika Falkiewicz
Aleksandra Pacak
PSP w Olszanach
Agata Anna Siekaniec
Zuzanna Długaszek
ZSP Goczałków
Maja Hołodniuk

w SKRÓCIE:

dyplomy i bony podarunkowe.
– Serdecznie gratuluję najlepszym z najlepszych, życząc trafnego wyboru kolejnych szkół.
Drodzy uczniowie, spełniajcie
swoje marzenia i bądźcie dobrymi ludźmi, bo to jest w życiu
najważniejsze! Dziękuję także
dyrektorom i nauczycielom za
wspaniałą edukację naszej młodzieży i wpajanie jej właściwych
zasad postępowania – zaznaczył
burmistrz Strzegomia.
Uroczystość rozpoczęła się od
pięknego występu muzycznego,
który wprowadził uczestników
spotkania w miły i sympatyczny klimat. Przed publicznością wystąpiły uczennice LO
w Strzegomiu: Julia Rut i Sabina Hladka. Całość zakończyła
się konsumpcją pysznego tortu
i pamiątkowymi zdjęciami na
balkonie magistratu.
red

Starsza część mieszkańców
naszej gminy doskonale pamięta niestrudzoną panią
magister farmacji – Danutę Kurzawę, która przez
60 lat zza aptekarskiej lady
realizowała recepty i pełniła
straż na tak ważnym dla naszego zdrowia posterunku.


str. 5

Święto Granitu Strzegomskiego str. 6–7
Nasze święto (17–19.06) miało w tym roku wyjątkowy charakter i zapewne przejdzie do historii jako jedno z najlepszych. Po
pierwsze, odbyło się w roku 780-lecia nadania praw miejskich
dla Strzegomia, po drugie zaś, dzięki współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oferta dla
uczestników imprezy została rozszerzona m.in. o Festiwal Produktów Regionalnych „Made in Dolny Śląsk’’.

„Rajd
Gwiaździsty”

Trwają zawody w Morawie 

str. 4

Niemal 350 koni, 22 kraje, 10 konkursów, 9 tras crossowych
i wielkie sportowe nazwiska z aktualną mistrzynią olimpijską na
czele – trwają zawody LOTTO Strzegom Horse Trials, w ramach których rozgrywana jest drużynowa rywalizacja w trzeciej
serii Pucharu Narodów oraz walka o medale Mistrzostw Polski.

w SKRÓCIE:

Uczniowie z klas siódmych
ZSP w Jaroszowie 6 czerwca uczestniczyli w organizowanym już po raz 13. przez
jaroszowską szkołę „Marszu
Pamięci” do byłego obozu
Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Zaproszenie do wspólnego
udziału w marszu przyjęły cztery szkoły z gminy
Strzegom.


str. 9

w SKRÓCIE:

Strzegomskie Centrum Kultury prowadzi stały nabór do orkiestry
dętej. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Instruktorzy uczą
grać na instrumentach od podstaw. Szczegóły w sekretariacie
SCK – nr telefonu 74 649 44 00. Zapraszamy do wspólnego
muzykowania.

Baseny już otwarte!

Przerwa na Delfinku

18 czerwca został zainaugurowany sezon kąpielowy na terenie
kompleksu basenów odkrytych w Strzegomiu. Kąpielisko jest
otwarte codziennie w godz. 10:00–18:00. Ceny biletów nie
uległy zmianie w stosunku do ubiegłego roku. W każdą środę
zapraszamy na nocne pływanie w godz. 21:00–23:00.

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu
informuje, że z powodu corocznej przerwy technologicznej
kryta pływalnia „Delfinek” będzie niedostępna dla klientów
od 24 czerwca do 31 lipca. – Za utrudnienia przepraszamy –
podkreśla Paweł Mosór, prezes strzegomskiej spółki OSiR.

Nabór do orkiestry dętej
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Aktualności – Co się dzieje w Strzegomiu?

24 czerwca 2022

780-lecie nadania praw miejskich

Kalendarium strzegomskie

Dzięki życzliwości dr. Marka Żubryda, pasjonata historii Strzegomia i nauczyciela Zespołu Szkół, na łamach naszej gazety
przedstawiamy ciekawe fakty z niezwykle bogatej historii
naszego miasta. Oto odcinek siódmy.
5 lipca
149 lat temu, na początku
lipca 1873 roku, do Strzegomia
przyjechał „Circus Belli”, którego dyrektorem był Antonio
Belli. Jego artyści zapowiadali
w prasie lokalnej pokazy woltyżerki, gimnastyki, tresury
koni, tańca na linie oraz pantomimy. Namiot cyrkowy został
rozstawiony na placu należącym do szkoły ewangelickiej

przy Bramie Wittiga (obecnie
ul. św. Anny).
146 lat temu, 5 lipca 1876
roku, Towarzystwo Naukowe
i Towarzystwo Upiększania
świętowały uroczyście poświęcenie nowych schodów
na Górę Krzyżową. Potrzebne do budowy 102 stopnie
granitowe, na prośbę Towarzystwa Upiększania, zostały
podarowane przez właścicieli

kamieniołomów. Najniższy
stopień posiadał na metalowej tablicy następujący
napis: „Schody te są darem
miłości, darem miłości
są stopnie do nieba!” –
na najwyższym stopniu
znajdował się napis: „Postawione przez Towarzystwo
Upiększania”.

28 lipca
213 lat temu, w dniu 28 lipca
1809 roku, wieczorem, po
godzinie 17:00 porucznik Belian z 2 śląskiego regimentu
huzarów, który stacjonował

innemu oficerowi przybyłemu tutaj ze Świdnicy
w odwiedziny. Kiedy
wspomniany Belian wjechał na tenże most, jego
koń spłoszył się i skoczył
niespodziewanie w bok
przez krawędź mostu
w kamienisty potok. Jeździec został śmiertelnie
ranny i zmarł tej samej
nocy około godziny 1:00.

spłonął doszczętnie. Zniszczeniu uległy także domy przy
ulicy Klasztornej (obecnie ul.
Paderewskiego).

31 lipca
195 lat temu, 31 lipca 1827 roku,
odbyła się licytacja Wieży
Dziobowej (Schnabelturm).
Najwyższą cenę, 55 talarów,
zaproponował kupiec Mäntler, jednak lakiernik Besthe
zgłosił swoje prawa do dolnych
30 lipca
pomieszczeń wieży i licytacja
303 lata temu, 30 lipca 1719 została anulowana. W ten spotutaj w garnizonie przy szwa- roku, wybuchł pożar w klasz- sób Wieża Dziobowa została
dronie von Kleista, towarzyszył torze Benedyktynek. Klasztor uratowana przed rozbiórką.

Dużą atrakcją był wyciąg na górę Wdżar, a niezapomnianym przeżyciem był zjazd po torze saneczkowym i spływ Dunajcem

Nasi seniorzy w Pieninach
W dniach 1–4 czerwca grupa 50 seniorów uczestniczyła w wycieczce w Pieniny i na Słowację
zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu.

Zwiedzano m.in. drewniany ko- organizatorzy przygotowali udzielił się w czasie występu
ściółek klasy zerowej w Dębnie. grilla z tańcami. Wszystkim do- kapeli góralskiej.
red
Dużą atrakcją był wyciąg na pisywały humory. Dobry nastrój
górę Wdżar, skąd podziwiano
piękną panoramę Pienin. Niezapomnianym przeżyciem był
– Dziękujemy burmistrzowi Strzegomia za przyznaną
zjazd po torze saneczkowym
i spływ Dunajcem. Przepiękne
nam dotację w kwocie 10 tys. zł – podkreślają strzestalaktyty i stalagmity podzigomscy seniorzy.
wiano w Jaskini Bielańskiej
na Słowacji. Po wyczerpujących spacerach po Szczawnicy

z d j ę cie numeru

Pomoc dla Podhajec
Po zakończeniu „Święta Granitu Strzegomskiego” pożegnano
delegację z miasta partnerskiego Podhajce na Ukrainie na
czele z burmistrzem Igorem
Mereną Semenowiczem (na
zdjęciu pierwszy z prawej).
Gmina Strzegom kolejny raz
wsparła naszych sąsiadów zza
wschodniej granicy, przekazując im dary i najpotrzebniejsze rzeczy. Władze naszego
miasta dziękują serdecznie
za przybycie do Strzegomia
i życzą jak najszybszego zakończenia wojny i nastania
red
upragnionego pokoju.

Festiwal folkloru już niebawem!
W Strzegomiu, w pobliżu pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego i 1050. rocznicy Chrztu
Polski, pojawiły się pięknie udekorowane figury związane z folklorem, które zapraszają na
jubileusz 30-lecia Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. Wkrótce podobna para pojawi się przed strzegomskim urzędem. Dodajmy, że tegoroczna edycja tej niezwykle kolorowej i optymistycznej imprezy odbędzie się w dniach 9-14 sierpnia. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Gminne Wiadomości
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Zaraz po rozpoczęciu wojny gmina
Strzegom w ramach pomocy naszym ukraińskim partnerom zakupiła dwa agregaty prądotwórcze
ze swojego budżetu i przekazała je
w trybie błyskawicznym na Ukrainę.
Za wschodnią granicę trafiły też najpotrzebniejsze dary.
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Aktualności
Burmistrz Strzegomia serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym cała gmina Strzegom może się rozwijać

Absolutorium i wotum zaufania
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu (14.06)
radni udzielili burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok (18 głosów „za”, 3 osoby nieobecne) oraz podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi gminy wotum zaufania za realizację zadań określonych w „Raporcie o stanie gminy za 2021 rok” (18 głosów „za”, 3 osoby nieobecne).
Zgodnie z nowelizacją ustawy
o samorządzie gminnym, wójt,
burmistrz, prezydent miasta
ma obowiązek przedstawienia
raportu o stanie gminy na sesji
absolutoryjnej. Raport obejmował podsumowanie działalności
burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Radni
nie mieli żadnych wątpliwości
i jednogłośnie podjęli uchwałę
ws. udzielenia Zbigniewowi
Suchycie wotum zaufania.
Najważniejszym punktem
sesji było podjęcie uchwały ws.
udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
Gospodarz naszej gminy podkreślał, że ubiegły rok – mimo
szeregu utrudnień związanych
z pandemią koronawirusa – był
dobry w kontekście realizacji
inwestycji. Pandemia wymusiła
wiele zmian w budżecie i finansowanie dodatkowych zadań
– m.in. utworzenie punktu masowych szczepień mieszkańców

na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Strzegomiu. Dzięki zaangażowaniu wojewody
dolnośląskiego, władz Strzegomia i Strzegomskiego Centrum
Medyczno-Diagnostycznego
Sp. z o.o. udało się zaszczepić
wiele osób. W okresie szczepień
ośrodek sportu był zamknięty
i nie można było tam organizować żadnych zajęć sportowych.
Warto wspomnieć, że w Tomkowicach wybudowano nowoczesną strażnicę dla miejscowych strażaków-ochotników.
Na terenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Strzegomiu nastąpił ważny remont, w efekcie
czego uczestnicy doczekali się
nowych pomieszczeń i pieca do
wypalania gliny. Na strzegomskim OSiR-ze zmodernizowano szatnie, powstało kilka wiat
służących do organizacji imprez
integracyjnych, a także oddano
do użytku „Izbę Tradycji” w Kostrzy, mieszczącą pamiątki po
naszych lokalnych zespołach
folklorystycznych. Ponadto
rozpoczął się remont Fortu
Gaj oraz budowa szeregowych

mieszkań na ul. Konopnickiej
w Strzegomiu. Z „Budżetu
Obywatelskiego” sfinansowano
budowę pomnika pn. „Harcerska Lilijka”. Mimo pandemii,
w Strzegomiu zorganizowano:
„Święto Granitu Strzegomskiego”, „Festiwal Folkloru”
w polskiej odsłonie, „Biennale
Rzeźby w Granicie”, czy też
Półmaraton ARYZTA.
Lista zrealizowanych zadań jest długa, nic więc dziwnego, że radni zagłosowali
za udzieleniem absolutorium

burmistrzowi Strzegomia.
Wcześniej odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu
ws. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za
2021 r. oraz opinie przewodniczących Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Radni podjęli również uchwały ws.: zmian wieloletniej
prognozy finansowej gminy
Strzegom na lata 2022–2031;

Z dokładną treścią uchwał podjętych przez radnych można
zapoznać się w programie eSesja, który znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej.

zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2022; uchwalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych w gminie Strzegom,
uczestniczących w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
udzielenia pomocy finansowej
przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację
zadania związanego z budową

chodnika przy drodze powiatowej w Międzyrzeczu; zakresu
pomocy udzielonej obywatelom
Ukrainy, którzy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywają na terenie gminy Strzegom;
ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w gminie Strzegom na
rok szkolny 2022/2023; uchwalenia Regulaminu korzystania
z Fortu Gaj w Strzegomiu.
red

Budżet 2021 r.
dochody ogółem:
164 870 607,29 zł
wydatki ogółem:
146 267 508,20 zł
wydatki na inwestycje: 22 705 629,59 zł
(15,52 % wydatków ogółem)

* warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć * warto wiedzieć *
Kiedy dyżury naszych aptek? Uwaga pasażerowie! Pociągiem do Wrocławia i z powrotem – bez przesiadki!
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 2022
Data pełnienia
dyżuru

Nazwa apteki

Adres

Nr telefonu

do 25.06

Centrum

ul. Witosa 5

tel. 74 857 19 64

26.06–2.07

Avena

Rynek 32–36

tel. 74 851 60 73

3.07–9.07

Dobra Apteka

ul. Kościelna 6

tel. 74 649 12 20

Infor m uj e my, że od
27 czerwca komunikacja gminna będzie jeździła według rozkładów
roboczo-wakacyjnych
oznaczonych kolorem
żółtym. Według tego
rozkładu komunikacja
będzie jeździła do końca
wakacji.

Po wielu latach przerwy nasi mieszkańcy mogą bezpośrednio – bez żadnej przesiadki – podróżować pociągiem do stolicy Dolnego Śląska, czyli Wrocławia i później wrócić do Strzegomia.
Pociągi rozpoczęły swoje kursy
w niedzielę 12 czerwca. Odjazd
z naszej stacji następuje o godz.
5:36, a we Wrocławiu jest o godz.
7:22. Z Wrocławia pociąg wyrusza o godz. 16:31, a w naszym
mieście jest o godz. 18:09.
– Niezmiernie się cieszę z bezpośrednich kursów do Wrocławia. Jest to szczególnie ważne
dla osób pracujących i studentów.

Teraz sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie – zaznacza
burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta.
Na trasie Strzegom – Wrocław
znajdą się m.in. takie przystanki
jak: Jaworzyna Śl., Świdnica
Miasto, Marcinowice Świdnickie,
Sobótka, Kobierzyce, Bielany
Wrocławskie, Wrocław Partynice
i Wrocław Wojszyce.
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w ydarzenia
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Bezpośrednio ze Strzegomia zostaną uruchomione bezpłatne autobusy, które będą dowozić pasażerów do Morawy i z powrotem

LOTTO Strzegom Horse Trials wystartował
Niemal 350 koni, 22 kraje, 10 konkursów, 9 tras crossowych i wielkie sportowe nazwiska z aktualną mistrzynią olimpijską na czele – trwają zawody LOTTO Strzegom Horse Trials, w ramach których rozgrywana jest drużynowa rywalizacja w trzeciej serii Pucharu Narodów oraz
walka o medale Mistrzostw Polski.
trzech

Dibowskiego złotego medalistę olimpijskiego w klasyfikacji
drużynowej oraz pochodzących
z Nowej Zelandii Jonelle i Tima
Price’ów, obecnie zajmujących
odpowiednio piąte i szóste miejsce w światowym rankingu
Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Na starcie zameldują
się także czołowi polscy wkkwiści, członkowie kadry narodowej,
m.in. Mateusz Kiempa, Jan
Kamiński, Małgorzata Korycka czy Kamil Rajnert.
W czwartek zawodnicy rozpoczęli rywalizację od próby ujeżdżenia. Podczas pierwszej próby
elegancko ubrani jeźdźcy i amazonki wykonują oceniany przez
sędziów program w stępie, kłusie
i galopie. Emocjonująco zapowiada się rywalizacja na crossie.Podczas

Fot. Mariusz Chmieliński

Jeździecki triatlon, jak potocznie
nazywa się dyscyplinę Wszechstronnego Konkursu Konia
Wierzchowego, to jeden z najbardziej widowiskowych sportów
konnych. Składa się a trzech
prób: ujeżdżenia, crossu i skoków
przez przeszkody. Przez cztery
dni turnieju jeździeckie pary rywalizują w dziesięciu konkursach
międzynarodowych od poziomu
jednej do czterech gwiazdek,
w tym w konkursie Pucharu
Narodów. Podczas zawodów
rozgrywane są także mistrzostwa
Polski seniorów, młodych jeźdźców i juniorów.
Na strzegomskich arenach
zobaczymy m.in. aktualną mistrzynię olimpijską Niemkę Julię
Krajewski, jej rodaka Andreasa

dni rozgrywania próby terenowej
jeźdźcy mają do pokonania 9 tras
o łącznej długości blisko 35
kilometrów. Stanie na nich ponad 240 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 umiejętności
technicznych.
Skoki przez przeszkody będą
rozgrywane w piątek, sobotę
i w niedzielę.
Wstęp na zawody jest bezpłatny. Parking kosztuje 20 zł.
Szczegółowy program zawodów dostępny jest na stronie:
www.StrzegomHorseTrials.pl,
a najnowsze informacje na:
facebook.com/SHTStrzegom.

Warto odkrywać atrakcje pogranicza polsko-czeskiego

Połączyło nas pogranicze

Pokazy, konkursy, atrakcje
Szczególną ofertę przygotowano dla najmłodszych kibiców. Specjalnie z myślą o nich
zostanie otwarta w tym roku „Strefa Małego
Kibica”, w której będzie można nie tylko pojeździć na kucyku, nauczyć się czyścić konia,
spotkać z gwiazdami zawodów, ale również
wziąć udział w eliminacjach konkursu skoków
przez przeszkody pieszo, którego finał zostanie
rozegrany na głównej arenie konkursowej.
W sobotę rozegrany zostanie „Konkurs jeździeckich nadziei” – mini cross w wykonaniu
dzieci na kucykach, a w niedzielę odbędzie się
pokaz paraujeżdżenia w wykonaniu członków
polskiej kadry narodowej oraz wyścig na kucykach, podczas którego dzieci będą miały do
pokonania na czas trzy okrążenia o łącznym
dystansie 1 000 m.
Wszystkich widzów – mniejszych i większych
– zapraszamy do udziału w Konkursie skoków przez przeszkody pieszo. Eliminacje będą
obywać się w Strefie Małego Kibica, a finały
w sobotę i niedzielę na głównej arenie konkursowej.
Szczegóły na StrzegomHorseTrials.pl w zakładce Widzowie.

BEZPŁATNE AUTOBUSY STRZEGOM – MORAWA
Bezpośrednio ze Strzegomia zostaną uruchomione bezpłatne autobusy, które będą dowozić pasażerów do Morawy i z powrotem.
Rozkład jazdy:
sobota, 25.06.2022
Ze Strzegomia do Morawy:
10:45 – Dworzec Kolejowy PKP (ul. Kolejowa)
/11:00 – Zatoczka Autobusowa koło PSP nr 4
(Al. Wojska Polskiego)
11:45 – Dworzec Kolejowy PKP (ul. Kolejowa)
/12:00 – Zatoczka Autobusowa koło PSP nr 4
(Al. Wojska Polskiego)
Z Morawy do Strzegomia: 16:30, 17:30
niedziela, 26.06.2022
Ze Strzegomia do Morawy:
10:45 – Dworzec Kolejowy PKP (ul. Kolejowa)
/11:00 – Zatoczka Autobusowa koło PSP nr 4
(Al. Wojska Polskiego)
11:45 – Dworzec Kolejowy PKP (ul. Kolejowa)
/12:00 – Zatoczka Autobusowa koło PSP nr 4
(Al. Wojska Polskiego)
Z Morawy do Strzegomia: 16:30, 17:30

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

Projekt „Strzegom- Hořice: Spojuje nás pohraničí /Strzegom- Hořice: łączy nas pogranicze” współfinansowany jest ze środków EFRR
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014–2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

W dniach 4 i 11 czerwca odbyły
się kolejne polsko-czeskie spotkania w ramach projektu „Strzegom – Hořice: łączy nas pogranicze”! Tym razem mieszkańcy
gminy Strzegom i Horic zwiedzali ciekawe punkty na turystycznej mapie pogranicza.
4 czerwca odbył się wyjazd do
Jańskich Łaźni – na Ścieżkę
Koronami Drzew, wyjątkową
atrakcję turystyczną prezentującą las z innej niż zwykle perspektywy, ponieważ można było
obserwować kolejne jego piętra,
wchodząc na wieżę widokową.
Z góry ponadto roztaczała się
panorama Karkonoszy i okolic. Ponadto turyści, z których
najliczniejszą grupę stanowili
członkowie strzegomskiego
Klubu Miłośników Gór, zwiedzili Trutnov oraz przemierzyli
trasę turystyczną związaną
z tamtejszą wielką pruskoaustriacką bitwą w roku 1866.
11 czerwca z kolei turyści
z miast partnerskich, w tym

radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, odwiedzili
polską część pogranicza, wspinając się na Trójgarb w okolicach
Szczawna-Zdroju, na którego
szczycie zlokalizowana jest wieża widokowa, oferująca widok
m.in. Masyw Ślęży, Chełmiec,
Góry Wałbrzyskie, Rudawy
Janowickie, czy Karkonosze.
Kolejnym punktem programu
było zwiedzania „Starej Kopalni” w Wałbrzychu, wyjątkowego na pograniczu polsko-

czeskim obiektu dziedzictwa
przemysłowego.
Warto pamiętać, że odwiedzone w ramach projektu miejsca
to tylko mała część atrakcji
turystycznych polsko-czeskiego pogranicza, oddalonych od
Strzegomia o 50–100 km. Organizatorzy wyjazdu liczą, że
projekt stanie się inspiracją do
ich odwiedzania w czasie dłuższych i krótszych wycieczek,
a także wzajemnego poznawania
się Polaków i Czechów.

#RakChadzaWspak
Bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców gminy
Strzegom. Testy można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu
na ul. Armii Krajowej 23, tel. 74 647 71 80.
Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wypełnioną ankietą. Próbka następnie traﬁa do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje poddana analizie.
Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie
jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego.
Kto może skorzystać z testu?
• osoby w wieku

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

Podopieczni Przedszkola nr 3 przeprowadzili się do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 na ul. Brzegowej, gdzie na parterze utworzono 5 sal dla 120 dzieci

Metamorfoza

„Zielonego Zakątka”
Po dłuższej przerwie zaglądamy do remontowanego właśnie
Publicznego Przedszkola nr 3
w Strzegomiu zlokalizowanego
na ul. Parkowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM
sp. z o.o. sp. k. z Wrocławia, które zostało wyłonione
w przetargu. Przypomnijmy, że

koszt inwestycji wynosi blisko
5,67 mln zł. Strzegomski samorząd pozyskał w 2021 r. dotację w wysokości ok. 3 mln zł
z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych” na ten cel.
Prace remontowe potrwają do
końca wakacji 2023 r.
red

Zawsze serdeczna, gościnna, otwarta do ludzi i pełna optymizmu. 27 czerwca pani Danuta skończy 90 lat. To piękny jubileusz w naszej gminie

Nestorka strzegomskiej farmacji
Starsza część mieszkańców naszej gminy doskonale pamięta
niestrudzoną panią magister farmacji – Danutę Kurzawę, która
przez 60 lat zza aptekarskiej lady realizowała recepty i pełniła
straż na tak ważnym dla naszego zdrowia posterunku.
W 1953 r. zgodnie z nakazem
pracy przyjechała z Łodzi do
nieznanego jej wówczas Strzegomia i rozpoczęła pracę w jedynej
w mieście i gminie aptece, znajdującej się na wschodniej ścianie
Rynku. Obraz zniszczonej przez
wojnę kamienicy i ponurego wnętrza wyposażonego w czarne szafy
oparte o ciemnozielone ściany
zapisał się w jej pamięci do dziś.
– Pracy było mnóstwo. Nie było
gotowych leków. Trzeba było je

ul. Dąbrowskiego 27 przeniesiono
tę ważną dla miasta placówkę,
a młodziutkiej aptekarce przydzielono nad nią pokoik służbowy.
Polubiła swoją pracę, wyszła za
produkować, rozważać i pakować mąż za Stefana Kurzawę i pozodo własnoręcznie wykonanych stała w naszym mieście do dzisiaj.
pojemniczków. Maści pakowano do pudełeczek robionych
z obrywanych z łubianek wiórów.
W aptece zatrudniony był kierownik, sprzątaczka, fasowaczka
i farmaceutka – wspomina Pani
Danuta.
Stan techniczny budynku zmusił władze miasta do szukania
nowego lokum dla apteki. Po
remoncie kamienicy przy ob.

Pamiętamy długie kolejki
w aptece i ciężką pracę stojących
za okienkiem farmaceutek, które po ośmiu godzinach stania
za ladą wpadały do domu, by
powrócić po godzinie na nocny dyżur. Mimo tak trudnej

profesji pani Danuta zawsze ze
stoickim spokojem obsługiwała
klientów, służyła wiedzą medyczną, radą i doświadczeniem.
Z niechęcią odchodziła na
emeryturę. Kochała swój zawód i przez wiele lat pracowała
jeszcze na pół etatu. Wychowała
dwoje dzieci: Hanię i Jarka.
Nauczyła ich pracy i poważnego
traktowania obowiązków zawodowych i rodzinnych. Syn przez
szereg kadencji pełnił ważne
funkcje społeczne, był posłem
na Sejm, radnym wojewódzkim,
a po przejściu na emeryturę
nadal jest otwarty na potrzeby
społeczne.
Pani Danuta kocha rodzinę. Doczekała 4 wspaniałych
wnuków i wnuczki. Współuczestniczyła w ich wychowaniu i dzisiaj dumna z ich
obranej drogi cieszy się trójką
prawnuków. Strzegom jest jej
tak drogim miastem, że mimo
propozycji dzieci, by być bliżej
nich, nie chce go opuszczać,
a przez sentyment często zagląda do ukochanej apteki przy
ul. Dąbrowskiego. Mimo zaawansowanego wieku jest osobą
młodą duchem, uśmiechniętą,

lubiącą czytać książki i ciągle czującą niedosyt wiedzy.
Chętnie wspomina dzieciństwo
spędzone w okolicach Tarnopola, skąd pochodzi rodzina,
podróż do Polski w bydlęcym
wagonie, gospodarstwo rolne,
które otrzymał ojciec kombatant pod Dzierżoniowem, trudy
zdobywania wiedzy zawodowej
i pracę. Zawsze serdeczna,
gościnna, otwarta do ludzi
i pełna optymizmu. 27 czerwca
pani Danuta skończy 90 lat. To
piękny jubileusz.
Krystyna Rynkiewicz

Droga jubilatko, dziękujemy za tyle lat pracy na rzecz naszego miasta. Życzymy długich jeszcze lat życia w dobrym
zdrowiu i spokoju.
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święto granitu strzegomskiego

24 czerwca 2022

Kolejny rok z rzędu sztandarowa impreza Strzegomia była realizowana w ramach projektu „Świat kamienia”

					 Ś w i ę t o G r a n i t u 				  
„Święto Granitu Strzegomskiego” (17–19.06) miało w tym roku wyjątkowy charakter i zapewne przejdzie do historii jako jedno z najlepszych. Po pierwsze, odbyło
się w roku 780-lecia nadania praw miejskich dla Strzegomia, po drugie zaś, dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oferta dla
uczestników imprezy została rozszerzona m.in. o Festiwal Produktów Regionalnych „Made in Dolny Śląsk’’, który zgromadził wielu wystawców z naszego województwa.
To były niezapomniane trzy dni fantastycznej zabawy. Artyści
występujący na scenie (m.in. Smolasty, Roksana Węgiel, Czadoman, Dawid Kwiatkowski, czy też Wilki) zgromadzili niespotykaną wcześniej publiczność, nierzadko z okolicznych
miast i miasteczek. Program imprezy został tak ułożony, by
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W sobotę odbyły się biegi w ramach „Strzegomskiej Dwunastki”, „Turniej szachowy
o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej” i warsztaty kamieniarskie z udziałem uczniów ze Strzegomia i miasta partnerskiego – Horice w Czechach, podczas których rzeźbiono w wapieniu różne formy, głównie litery będące inicjałami
imion. W niedzielę chętni mogli odwiedzić „Regionalną Giełdę Minerałów” i skosztować wspaniałych wyrobów z truskawek. Swoje obozowisko i turniej miały bractwa rycerskie.
Dopisała również fantastyczna, słoneczna pogoda, która
wręcz zachęcała do uczestnictwa w strzegomskim święcie.
Dodajmy, że w trakcie piątkowego spotkania w SCK Strzegom władze naszego miasta wręczyły 3 tytuły „Zasłużony dla
Ziemi Strzegomskiej” przedstawicielom branży kamieniarskiej. Otrzymali je: Józef Gromiec, Zbigniew Zych i Jerzy Zysk za duży wkład w promocję granitu i naszego regionu. Ponadto, kapituła i zarząd Polskiego Związku Kamieniarstwa przyznali odznaczenie pn. „Zasłużony dla Kamieniarstwa Rzeczpospolitej Polskiej” Januszowi Repelowskiemu
i gminie Strzegom. Zwieńczeniem tego niezwykłego spotkania było interesujące widowisko „Tradycja i Kamień” w wykonaniu ZF „Kostrzanie” i wystawa miniaturowych rzeźb
przedstawiających zabytki Strzegomia i Horic, wykonane
w technologii 3D.
Na zaproszenie burmistrza Zbigniewa Suchyty do naszego miasta przyjechały delegacje z miast partnerskich: z Horic i Znojmo w Czechach i z Podhajec na Ukrainie. Szczególnie ucieszyła wszystkich wizyta przyjaciół z ogarniętej wojną
Ukrainy. Burmistrz Podhajec – Igor Merena Semenowicz
odwiedził nas po raz pierwszy i był pod wrażeniem gościnności strzegomian i rozwoju gminy.
Warto jeszcze wspomnieć, że kolejny już raz niezwykle sympatyczna ekipa producentów i operatorów stacji TVN24
i TVN24 BiS na czele z prezenterem Tomaszem Zubilewiczem nadawała prognozę pogody z Rynku. To była świetna promocja naszej gminy, jej różnych bogactw i przede
wszystkim wspaniałych mieszkańców. Dziękujemy serdecznie TVN-owi za profesjonalizm, świetne przygotowanie merytoryczne wejść na antenę obu ogólnopolskich stacji telewizyjnych i fachowe wywiady.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze „Święta Granitu Strzegomskiego”.


TW

święto granitu strzegomskiego
i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska

				       
Str zegomskiego oc z arowało!
Projekt „Świat Kamienia” („Svet Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
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Po uroczystości goście przeszli do budynku głównego, gdzie zapoznali się z wystawą stałą zatytułowaną „KL Gross-Rosen 1941–1945”

Oddano hołd ofiarom
W Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Zagłady, 14 czerwca, na terenie byłego
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oddano hołd ofiarom.
Miejsce pamięci odwiedzili wicewojewoda dolnośląski Jarosław
Kresa, przewodniczący sejmiku
dolnośląskiego Andrzej Jaroch,
radny województwa Damian
Mrozek, p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji IPN we
Wrocławiu Katarzyna Pawlak
-Weiss oraz zastępca burmistrza
Strzegomia Tomasz Marczak.
Gości powitał zastępca dyrektora Muzeum Gross-Rosen
Andrzej Gwiazda, następnie głos
zabrał wicewojewoda. Uczestnicy

w asyście honorowej Wojska Polskiego złożyli kwiaty i znicze pod
Pomnikiem-Mauzoleum.
Po uroczystości goście przeszli
do budynku głównego, gdzie
zapoznali się z wystawą stałą
zatytułowaną „KL Gross-Rosen 1941–1945”. Na pytania
uczestników dotyczące historii
obozu koncentracyjnego odpowiedzi udzielała edukatorka
Działu Oświatowego Muzeum.
Dzień Pamięci został ustanowiony
przez Sejm w 2006 r. w rocznicę

pierwszego masowego transportu
polskich więźniów politycznych
do KL Auschwitz.
Dzień wcześniej zastępca burmistrza Strzegomia – Tomasz
Marczak wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej – Piotrem Szmidtem i radnym Januszem Flamanem oraz radnymi

Młodzieżowej Rady Miejskiej na
czele z przewodniczącą Amelią
Misek złożyli kwiaty i zapalili
znicz pod pomnikiem Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego na Grabach w 82. rocznicę
pierwszego transportu Polaków
do KL Auschwitz – 14 czerwca
1940 r.

URZĄD MIEJSKI w STRZEGOMIU
PARAFIA ŚW. APP PIOTRA I PAWŁA
W STRZEGOMIU
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

NOC KOŚCIOŁÓW
25 czerwca 2022 r., godz. 19:30
BAZYLIKA MNIEJSZA
śś. App Piotra i Pawła
w Strzegomiu
O tajemnicach bazyliki
opowiadać będzie
KRZYSZTOF KASZUB
ZAPRASZAMY

WSTĘP WOLNY

780. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
MIASTU STRZEGOM
20. ROCZNICA NADANIA TYTUŁU BAZYLIKI
MNIEJSZEJ KOŚCIOŁOWI PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
10. ROCZNICA OGŁOSZENIA PATRONAMI
STRZEGOMIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
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Sukces Przemka Janusia
Przemysław Januś, uczeń z klasy
7b w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie, jako
jedyny z naszej gminy i powiatu
świdnickiego spróbował swoich sił w VII Ogólnopolskim
Konkursie Krasomówczym
„Public Speaking Contest” pt.
„Attitude is a little thing that
makes a big difference” i zajął
w nim II miejsce.
Ten konkurs jest przeznaczony dla uczniów uzdolnionych humanistycznie, głównie
językowo. Przemek od kilku
lat bardzo intensywnie uczy

się języka angielskiego i stara
się pracować nad pokonywaniem swoich słabości podczas
występów publicznych. Takich
umiejętności wymagał od
niego właśnie ten konkurs.
Swoim wystąpieniem poruszył widownię i jury. Mówił
o dobr ym nastawieniu do
życia, które odgrywa w nim
ogromną rolę.
Do konkursu zgłosiło się 30
uczniów z Dolnego Śląska.
Przemka przygotowała, wraz
z mamą chłopca, nauczycielka
Joanna Pietras. Gratulacje!

Nie zabrakło Apelu Poległych oraz chwili zadumy pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły

XIII Marsz Pamięci – „Rajd Gwiaździsty”
Uczniowie z klas siódmych
ZSP w Jaroszowie 6 czerwca
uczestniczyli w organizowanym już po raz 13. przez jaroszowską szkołę „Marszu Pamięci” do byłego obozu Gross
-Rosen w Rogoźnicy. Zaproszenie do wspólnego udziału w marszu przyjęły cztery
szkoły z gminy Strzegom: PSP
w Kostrzy, PSP w Goczałkowie, PSP nr 4 oraz PSP nr 2 ze
Strzegomia.

Po 8-kilometrowym marszu,
uczniowie dotarli do byłego
obozu Gross-Rosen, gdzie
zostali przywitani przez dyrekcję muzeum. Następnie
obejrzeli przejmujący dokument o historii muzeum wraz
z autentycznymi opowieściami
świadków. Zaproszenie do
udziału w wydarzeniu przyjęli również włodarze miasta
Strzegomia w osobach zastępcy burmistrza Strzegomia
– Tomasza Marczaka oraz
przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Szmidta, którzy
wraz z wicedyrektorem szkoły
Violettą Posłuszną-Koziałkowską złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod pomnikiem ofiar
faszyzmu. Nie zabrakło Apelu
Poległych oraz chwili zadumy
pod tablicą upamiętniającą
patrona szkoły z Jaroszowa –
Janusza Korczaka.
Na zakończenie uczniowie
pod opieką przewodnika zwiedzili obóz, słuchając ciekawych
i przejmujących historii z jego
więziennego życia.

To była ciekawa lekcja historii kształtująca postawy tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.

Pomysł się spodobał i na pewno zostanie wpisany do kalendarza zadań na nowy rok szkolny

Dzień bez plecaka w Jaroszowie

Gminny konkurs
ortograficzny rozstrzygnięty

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego działającego w ZSP
w Jaroszowie 1 czerwca po raz pierwszy zorganizowano dla
uczniów happening pn. „Dzień bez plecaka”.
Idea tej akcji jest bardzo szczytna. Ma zwrócić uwagę uczniów
na ciężki los dzieci uczących się
w krajach afrykańskich, które

nie mają, a często nawet nigdy
nie widziały, takiego „wynalazku”, jakim jest szkolny plecak
czy tornister.

Dobra zabawa,
kreatywność, śmiech
i podziw innych
uczniów towarzyszyły tego dnia tym,
którzy podjęli wyzwanie i spakowali
podręczniki, zeszyty
i przybory szkolne do
dziecięcych wózków,
klatek dla zwierzątek, siatki na ryby,
walizek, koszyków na
zakupy i in. Wszystkich zaskoczył Karol
Zych z klasy 7b, który
do szkoły przyjechał
… taczką budowlaną.
Był to duży sukces promocyjny samego S amor z ądu
Uczniowskiego. Naszym uczniom gratulujemy pomysłów
i kreatywności.

W PSP nr 3 w Strzegomiu
7 czerwca odbył się Gminny konkurs ortograficzny
pn. „Ortograficzna corrida”.
Udział w zmaganiach ortograficznych wzięli wytypowani
uczniowie klas 7 i 8 z podstawowych szkół gminnych.
Rywalizacja była zacięta, 14
uczestników walczyło o jak
najwyższy wynik. Ortograficzne zmagania zakończyły się
zwycięstwem następujących
uczniów:
I miejsce – Katarzyna Cielemęcka ze Szkoły Podstawowej
w Rogoźnicy;
II miejsce – Julia Falkiewicz
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu;
III miejsce ex aequo – Ewelina
Szaruga z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Strzegomiu oraz Marcin Przytocki

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie
Konkurs zakończył się wręczeniem nagród przez dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Strzegomiu – Agnieszkę
Łukaszonek. Nagrody zostały
ufundowane przez burmistrza
Strzegomia.
Celem konkursu było promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego,
doskonalenie poprawności
pisania, ćwiczenie wytrwałości, rozwijanie zainteresowań
polską pisownią oraz wyłonienie „Gminnego Mistrza
Ortografii”. Uczniowie zmagali
się z trudnym testem ortograficznym przygotowanym przez
organizatorów.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
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Największą rybę – leszcza o długości 47 centymetów – złowił Piotr Kuszaj

Dzień Wędkarza w Rusku

Nasze sukcesy szachowe

W piękną i słoneczną niedzielę 12 czerwca na zbiorniku „Rekreacyjnym” w Rusku
odbyły się zawody spławikowe z okazji „Dnia Wędkarza”.
Zawody zaliczane są do Grand
Prix Ziemi Strzegomskiej.
Z a wo d y o t wo r z y ł p re z e s
strzegomskiego koła Tadeusz
Chmieliński, który powitał
wszystkich i zapoznał z regulaminem zawodów. W zawodach uczestniczyło 21 osób.
Po odprawie i losowaniu stanowisk zawodnicy udali się na
swoje stanowiska.
Rywalizacja trwała od godz.
8:00 do godz. 12:00. W tak
piękny dzień ryby bardzo słabo żerowały i wyniki nie były
zbyt dobre. Największą rybę
– leszcza o dł. 47 cm – złowił
Piotr Kuszaj.
Zwycięzcom zostały wręczone puchary, dyplomy oraz
nagrody. Na zakończenie był
poczęstunek gorącą kiełbaską.
W Grand Prix Ziemi Strzegomskiej po 3 zawodach prowadzi Adam Czarnecki.

WYNIKI:
I miejsce – Jarosław Gzyl
II miejsce – Natalia Jankowska
III miejsce – Zbigniew Dorodny
ex aequo – Bronisław Szczerba

3825 pkt
3165 pkt
2625 pkt
2625 pkt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

W Lubinie 8 czer wca rozegrany został Dolnośląski
Finał „Edukacja przez Szachy
w Szkole” przeznaczony dla
uczniów klas I–III szkół podstawowych. W zawodach rywalizowało blisko 400 uczestników z całego województwa.
Klasyfikacja:
Bardzo dobrze zaprezentoAdam Czarnecki
5 pkt w dwóch zawodach
wali się uczniowie strzegomNatalia Jankowska
8 pkt
skich szkół, którzy zdobyli
Jarosław Gzyl
12 pkt
łącznie aż trzy medale indywiZbigniew Dorodny 14 pkt
dualnie. W klasyfikacji drużyKrystian Dąbrowski 15 pkt
nowej szkół miejsce na podium
Piotr Mazur
16 pkt
zajęła PSP nr 4 w Strzegomiu,
zajmując rewelacyjne 3. miejsce. Nieco niżej – na wysokim
7. miejscu – została sklasyfikowana PSP nr 2 w Strzegomiu.
Wyniki naszych najlepszych
uczniów /czołowa 20-ka
turnieju/:
Klasy I – dziewczęta
4. miejsce – Hanna Kasendra (PSP nr 4 Strzegom), 8
– Natalia Buczek (PSP nr 2
Strzegom), 10 – Maja Mielcarek (PSP nr 4 Strzegom),
14 – Julia Należna (PSP nr 2
Strzegom)
Klasy I – chłopcy
7. miejsce – Kacper Kostrzewa
(PSP nr 4 Strzegom)
Klasy II – dziewczęta

9. miejsce – Maria Stadnik
(PSP nr 2 Strzegom)
Klasy II – chłopcy
20. miejsce – Nataniel Lamka
(PSP nr 4 Strzegom)
Klasy III – dziewczęta
3. miejsce – Marta Drżał (PSP
nr 4 Strzegom), 4 – Lena Biełous (PSP nr 4 Strzegom),
6 – Jagoda Włodarczyk (PSP
nr 4 Strzegom), 9 – Lena
Kożuszkiewicz (PSP nr 4
Strzegom), 12 – Martyna Diduszko (PSP nr 3 Strzegom),
20 – Patrycja Suchostawska
(PSP nr 3 Strzegom)
Klasy III – chłopcy
1. miejsce – Oskar Kiszkiel
(PSP nr 2 Strzegom), 2 –
Tymoteusz Wiśniewski (PSP
nr 2 Strzegom), 4 – Jan Kasendra (PSP nr 4 Strzegom),
13 – Szymon Kostrzewa (PSP
nr 4 Strzegom), 18 – Hubert
Tobera (PSP nr 3 Strzegom),
19 – Miłosz Stempniewicz
(PSP nr 2 Strzegom)
– Wyjazd na zawody był
możliwy dzięki Urzędowi
Miejskiemu w Strzegomiu,
który pokrył koszty transportu – zaznacza instruktor
szachowy Artur Adamek.
red

WYNIKI PIŁKARSKIE
IV liga piłkarska – wschód

Klasa A – grupa Wałbrzych I

(AKS Granit Strzegom S.A.)

Ostatni mecz w sezonie:
AKS – WKS Wierzbice 1:1

Ostatnie mecze w sezonie:
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych – AKS II
AKS II – Zieloni Mrowiny
Zagłębie Wałbrzych – Herbapol
Herbapol – Zdrój Jedlina-Zdrój

KOŃCOWA TABELA:

KOŃCOWA TABELA:

Poz. Klub

Klasa B – grupa Wałbrzych I

(AKS II Strzegom, Herbapol Stanowice)

Mecze

Punkty

1. Lechia Dzierżoniów

30

84

2. Słowianin Wolibórz

30

3. Polonia-Stal Świdnica

(Huragan Olszany, Sokół Kostrza, Unia Jaroszów)

6:0 (walkower)
9:1
1:4
2:3

Punkty

1. KP MCK Mieroszów

21

58

2. Podgórze Wałbrzych

21

47

57

3. Szczyt Boguszów-Gorce

21

42

30

56

4. Nysa Kłaczyna

21

39

6. Górnik Boguszów-Gorce

30

47

39

7. Herbapol Stanowice

30

44

5. Unia Jaroszów

21

35

38

8. Iskra Witków Śląski

30

43

6. Orzeł Witoszów

21

34

9. Czarni Wałbrzych

7. Sokół Kostrza

21

32

8. Granit II Roztoka

21

22

9. Huragan Olszany

21

20

10. Zieloni II Mokrzeszów

21

13

11. Płomień Dobromierz

21

12

12. Victoria II Świebodzice

21

4

Poz. Klub

Punkty

1. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

30

84

61

2. Zdrój Jedlina-Zdrój

30

83

30

60

3. Włókniarz Głuszyca

30

60

4. Polonia Trzebnica

30

54

4. Zieloni Mokrzeszów

30

5. Orzeł Ząbkowice Śląskie

30

45

5. KS Walim

6. Bielawianka Bielawa

30

40

7. Barycz Sułów

30

8. Sokół Marcinkowice

30
30

37

30

38

10. AKS Granit Strzegom S. A.

30

37

10. MKS II Szczawno-Zdrój

30

32

11. Piast Nowa Ruda

30

35

11. AKS II Strzegom

30

30

12. MKP Wołów

30

34

12. Błękitni Owiesno

30

25

30

24

13. Pogoń Oleśnica

30

32

13. Sudety Dziećmorowice

14. GKS Mirków/Długołęka

30

30

14. Zagłębie Wałbrzych

30

24

15. WKS Wierzbice

30

27

15. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice)

30

23

16. Piast Żerniki (Wrocław)

30

24

16. Zieloni Mrowiny

30

23

Poz. Klub

1:3
3:3
5:3
3:0 (walkower)
3:3
1:1
Mecze

Mecze

9. Moto Jelcz Oława

Kolejne mecze w sezonie:
Huragan – Szczyt Boguszów-Gorce
Zieloni II Mokrzeszów – Huragan
Sokół – Orzeł Witoszów
Sokół – Victoria II Świebodzice
Unia – KP MCK Mieroszów
Płomień Dobromierz – Unia
AKTUALNA TABELA:

11

Ogłoszenia
Ul. Armii Krajowej – usługi o różnym przeznaczeniu
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących
mienie komunalne gminy
Strzegom. 1. Działka niezabudowana nr 776/5, Obr.
3, po łożona w Str zego miu przy ulicy Armii Krajowej, gmina Strzegom o powierzchni 0,0726 ha Cena
wywoławcza nieruchomości 82.000,00 zł Wadium 8.200,00 zł Postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1
% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022
r. o godz. 10:30. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29. 2. Działka niezabudowana nr 776/6,

Obr. 3, położona w Strzegomiu przy ulicy Armii Krajowej, gmina Strzegom o powierzchni 0,0726 ha Cena
wywoławcza nieruchomości 79.000,00 zł Wadium 7.900,00 zł Postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1
% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony
zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022
r. o godz. 11:00. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29. Dla powyższych nieruchomości
urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019546/1.
Nieruchomości są wolne od
obciążeń i praw osób trzecich. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego obszarów

położonych w obrębie 3
miasta Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 30.01.2013 r. powyższe nieruchomości oznaczone są symbolem D.10.UI
usługi o różnym przeznaczeniu. Nabywca ponosi koszty
związane z przeniesieniem
prawa własności. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium,
na rachunek bankowy gminy
Strzegom – Santander Bank
Polska S.A O/Strzegom nr
rachunku bankowego: 97
1090 2343 0000 0005 9800
0232 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 27.06.2022
r. (za dzień wpłaty wadium
uważa się dzień wpływu
środków na konto gminy
Strzegom. Dowód wpłaty
wadium należy przedłożyć
Komisji Przetargowej w dniu
przetargu. Wpłata wadium

na każdą działkę osobno
upoważnia do udziału w licytacjach tych działek. Przy
wpłacie wadium należy podać numer działki. Wadium
wpłacone przez uczestnika,
który wygra przetarg zalicza
sie na poczet ceny nabycia
nieruchomości, a wadium
wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Cena
nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do
dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przed
jego podpisaniem. W razie
uchylania się uczestnika,
który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące

do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku
osób prawnych wymagany
jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta
rejestru lub inny dokument
urzędowy określający status prawny oferenta, sposób
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia
pełnomocnika przez osobę
fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej
bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa
notarialna może być zawarta
wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg
zostanie przeprowadzony
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.
2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. nr 34, II p.
lub telefonicznie pod nr 74
8560-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip
-przetargi. Zastrzega się
prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny,
przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium
ulega przepadkowi. Osoby
przystępujące do przetargu
powinny posiadać dokument
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny
dokument urzędowy określający status prawny oferenta,
sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez
osobę fizyczną, wymagane
jest notarialnie potwierdzone
pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej
bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa
notarialna może być zawarta
wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg
zostanie przeprowadzony

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.
2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja o przetargu
umieszczona jest na stronie
internetowej Miasta i Gminy
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi. Zastrzega
się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką
zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.

określający status prawny
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe
dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej
bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie
t r y bu pr zeprowadz ania
przetargów oraz rokowań

na zbyc ie nier uc homo ści (Dz. U. Nr 207, poz.
2108). Dodatkowe informacje związane z przetargiem
można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Pr zestr zennego Ur zędu
Miejskiego w Strzegomiu,
Rynek 38, pok. nr 34, II p.
lub telefonicznie pod nr 74
8560 543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi. Zastrzega
się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana
zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do
ogłoszenia o przetargu.

Zabudowa mieszkaniowa w Rogoźnicy
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr
361/11, Obr. Rogoźnica, położona w Rogoźnicy, gmina Strzegom o powierzchni 0,1697 ha Cena wywoławcza nieruchomości 78.000,00
zł Wadium - 7.800,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek
złotych ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022
r. o godz. 1130 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29. 2. Działka niezabudowana nr 361/12,
Obr. Rogoźnica, położona
w Rogoźnicy, gmina Strzegom o powierzchni 0,1460 ha

Cena wywoławcza nieruchomości 77.000,00 zł Wadium 7.700,00 zł Postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1 %
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie
obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu
30.06.2022 r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla powyższych nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomości są wolne od
obciążeń i praw osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części
północno-zachodniej gminy Strzegom obejmującej
wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka,

Kostrza, Żelazów uchwalonego uchwałą Nr 104/04 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia
03.12.2004 r. powyższe nieruchomości oznaczone są
symbolem 6 MN 13 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Strefa K ochrony krajobrazu kulturowego. Nabywca ponosi koszty związane
z przeniesieniem prawa własności. Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, na rachunek bankowy gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku bankowego: 97 1090 2343 0000
0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27.06.2022 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień

wpływu środków na konto gminy Strzegom. Dowód
wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej
w dniu przetargu. Wpłata wadium na każdą działkę osobno upoważnia do udziału w licytacjach tych działek. Przy
wpłacie wadium należy podać numer działki. Wadium
wpłacone przez uczestnika,
który wygra przetarg zalicza
sie na poczet ceny nabycia
nieruchomości, a wadium
wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Cena
nieruchomości sprzedawanej
w drodze przetargu podlega
zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego przed jego
podpisaniem. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia

Garaż na ul. Legnickiej w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne gminy
Strzegom. Nieruchomość
zabudowana garażem działka nr 802/1, Obr. 1,
o powierzchni wg rejestru
ewidencji gruntów 0,0023
ha położona w Strzegomiu,
(zaplecze budynku Legnicka 40), gmina Strzegom
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczyst a SW1S / 0 0 020725 / 0.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie
1 miasta Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 59/19
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019

r. dz. nr 802/1, obr.1 oznaczona jest symbolem 18MN
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena w y wo ł awc za nie ruchomości 18.000,00 zł
Wadium - 1.800,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w dniu
30.06.2022 r. o godz. 12:30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29. Dla osób zainteresowanych, garaż udostępniony będzie do oglądania
w dniu 23.06.2022 r. godz.
10:00 do 10:10. Naby wca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa
własności nieruchomości.

War unkiem pr z yst ąpie nia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu
lub wpłata na konto Santander Bank Polska S.A O/
Str zegom nr rac hunku:
97 1090 2343 0000 0005
9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27.0 6. 2022 r. (za dzień
wpłaty wadium uważa się
dzień wpływu środków na
konto gminy Str zegom).
Dowód wpłaty wadium należy pr zedłożyć Komisji
Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby
zwraca sie po zakończeniu

przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3
dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Osoby przystępujące do
przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub
inny dokument urzędowy
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