
Kasa na wakacje 
Ponad 400 dzieci z  gminy 
Strzegom skorzysta z  za-
służonego wypoczynku po-
łączonego z profilaktyką. Już 
w maju rozstrzygnięto piąty 
otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych 
z  obszaru przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym w 2022 rok.
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Już niebawem w Goczałkowie 
zostanie wybudowany plac zabaw. 
– Wniosek gminy Strzegom uzy-
skał dotację w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
w 2022  r. w wysokości prawie 
40 tys. złotych – mówi Anna Ha-
łas, naczelnik Wydziału Funduszy 
Europejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Planowany koszt 
inwestycji to prawie 80 tys. zł. 
Przedsięwzięcie dotyczy budowy 
ogólnodostępnego placu zabaw 
zlokalizowanego przy szkole 
podstawowej w  Goczałkowie 
wraz zagospodarowaniem terenu 
zielonego. Powstanie nowy plac 
zabaw z bezpieczną nawierzchnią. 
Ponadto wymienione zostaną 
cztery ławki. 

– Teren zielony sąsiadujący 
z placem zabaw zostanie zago-
spodarowany na zielony skwer 
obsadzony kwiatami i krzewami 
– wyjaśnia Anna Hałas. Nastąpi 
poprawa warunków życia miesz-
kańców wsi Goczałków poprzez 
zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej. Już we wrześniu 

mieszkańcy wsi będą mogli ko-
rzystać z nowego miejsca aktyw-
ności i integracji w Goczałkowie. 
Dobrą wiadomość mamy również 
dla mieszkańców Godzieszów-
ka. Gmina Strzegom z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego 
otrzymała dotację w wysokości 
372 600 zł na realizację zadania 
„Godzieszówek, droga dojazdowa 
do gruntów rolnych w obszarze 
scalenia gruntów” na rok 2022. 

Planowany koszt inwestycji obej-
mującej 414 mb nieznacznie 
przekracza milion złotych. W ra-
mach kolejnego zagospodarowa-
nia obszaru objętego scaleniem 
gruntów wykonana zostanie droga 
dojazdowa do gruntów rolnych, 
która połączy istniejącą nowa 
drogę (również sfinansowaną ze 
środków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w 2021r.) z drogą 
powiatową przebiegająca przez 
wieś Godzieszówek. 

– Nie zwalniamy tempa, je-
żeli chodzi o  rozwój obszarów 
wiejskich, na terenie których 
w ostatnich latach zrealizowali-
śmy bardzo wiele zadań. Dlatego 
szczególnie cieszę się, że mogę po-
informować o kolejnych – mówi 
Zbigniew Suchyta. 

Mamy dobre wieści dla mieszkańców Goczałkowa i Godzieszówka 

Kolejne inwestycje w naszych wsiach
Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta 23 maja br. odebrał dwie promesy na realizację zadań 
na terenie Goczałkowa i Godzieszówka. – Bardzo się cieszę, że mogę przekazać naszym miesz-
kańcom te dobre wiadomości – podkreśla burmistrz. 

w SKRÓCIE: w SKRÓCIE: w SKRÓCIE:

wymienili piasek 

Baseny otwarte już niebawem

Tworzyli motyle

Mamy dobrą wiadomość dla amatorów kąpieli. Już w  drugiej 
połowie czerwca otwarty zostanie strzegomski kompleks basenów 
odkrytych. Prace naprawczo-konserwacyjne dobiegają końca. 
– Dbamy o to, by każdego roku było coraz lepiej – podkreślają 
pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

W piaskownicach na terenie gminy Strzegom został wymieniony 
piasek. Będzie czyściej, schludniej, a co najważniejsze bezpiecz-
niej. Ze strzegomskich placów zabaw licznie korzystają najmłodsi 
mieszkańcy, dlatego tak ważne jest, aby stworzyć im odpowiednie 
warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” w Strze-
gomiu nie próżnują i realizują wiele ciekawych projektów oraz 
uczestniczą w interesujących zajęciach. Ostatnio tworzyli barwne 
i  efektowne motyle w  ramach arteterapii, czyli terapii przez 
sztukę. Efekty zachwycają. Gratulujemy seniorom inwencji.

w nuMERzE:

Cmentarz 
Zakończyło się zadanie 
związane z  oczyszczeniem 
i odrestaurowaniem pomni-
ków z  tablicami pamiątko-
wymi oraz epitafiów, a także 
z montażem tablic informa-
cyjnych na cmentarzu ko-
munalnym na ul. Olszowej 
w Strzegomiu. 
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Kotłownia
Od 2019 roku gmina Strze-
gom oraz spółka ZUK czy-
nią starania o gruntowną 
modernizację systemu cie-
płowniczego, starając się 
o pozyskanie środków ze-
wnętrznych na dofinansowa-
nie modernizacji realizowa-
nej w oparciu o gaz ziemny. 
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W ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w  rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, gmina Strzegom otrzymała wsparcie w wysokości 
935 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego.
 str. 8

Po dwuletniej przerwie w Rogoźnicy odbyła się kolejna edycja 
Biegu Pamięci. W  imprezie wzięło udział 281 zawodniczek 
i zawodników. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od złoże-
nia kwiatów pod pomnikiem Mauzoleum na terenie Muzeum 
Gross-Rosen.
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W trakcie XVII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej można było 
usłyszeć 21 utworów w  języku angielskim, ukraińskim oraz 
francuskim. Nagrody wręczono w trzech kategoriach. Wszyscy 
bawili się znakomicie.
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Laptopy dla uczniów

Bieg Pamięci

Śpiewali w obcych językach 
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Spotkanie z pszczelarzem 

20 maja to Światowy Dzień Pszczół oraz święto Publicznego Przedszkola nr 4 w Strze-
gomiu, które nosi imię pszczółki Mai. Z tej okazji przedszkolaki odwiedził niecodzienny 
gość, pszczelarz pani Aleksandra Kolano, która opowiadała dzieciom o pielęgnacji pszczół 
w ulach i o produkcji miodu.

1 czerwca
273 lata temu, w  roku 1749 
rynek w Strzegomiu został cał-
kowicie od nowa wybrukowany 
245 sągami kamieni, a niektó-
rzy z  mieszczan zlikwidowali 
podcienia w swoich domach.

4 czerwca
277 lat temu, przed bitwą pod 
Strzegomiem-Dobromierzem, 
na początku czerwca 1745 
roku, w klasztorze Benedykty-
nek, przy ulicy Wilhelmstraße 
4, kwaterował pruski generał 
Hans von Zieten. W  nocy 

4  czerwca 1745 roku generał 
miał otrzymać od ksieni Him-
mer jako prezent obraz księżnej 
Jadwigi.

5 czerwca
429 lat temu , 5  czer wca 
1593 roku, Strzegom i okolice 
zostały nawiedzone silna burzą 
z gradobiciem.
277 lat temu, w dniu 5 czerwca 
1745, po zwycięskiej bitwie, król 
Fryderyk II odwiedził rannych 
oficerów wrogiej armii, którzy 
przebywali w gospodzie „deu-
tsches Haus”.

14 czerwca
218 lat temu, w dniach 14 i 15 
czerwca 1804 roku, zostało 
zalane przedmieście świdnickie, 
ulice Koy [3 Maja] i  Kaulan-
ger [Koyanger – ul. Bracka] 
wraz z  przyległymi polami. 
Przy grobli Grabińskiej zostało 
uszkodzonych wiele domów, 
w tym najbardziej należący do 
krawca Birkego. Na przedmie-
ściu świdnickim woda stała niby 
w stawie. Cmentarz (św. Miko-
łaja) był całkowicie zalany. Naj-
wyższy stan wody był w  rogu 
muru cmentarnego przy bramie 
i sięgał dwa łokcie ponad obec-
ną wysokość kostki brukowej 
(z roku 1819). Szkody oszaco-
wano na 5 792 talary, otrzyma-
no jedynie łaskawy podarunek 

w  wysokości 500 
talarów, z  cze-
go kasa miej-
ska otrzymała 
250 talarów na 
przywrócenie 
całkowicie zruj-
nowanego muru 
na brzegach rzeki 
wzdłuż przedmie-
ścia świdnickiego 
i muru cmentarza i należa-
ło jeszcze dołożyć 1592 talary. 
Pozostałe 250 talary zostały 
rozdzielone stosownie do szkód 
między mieszkańców. 

19 czerwca
276 lat temu, 19 czerwca 1745 
roku, w  wyniku ran odniesio-
nych w  bitwie pod Strzego-

miem-Dobromie-
rzem, w  gospo-

dzie „deutsches 
Haus” zmarł 
austriacki mar-
szałek polny 
Franz hrabia 
Saint Ignon. 

23 czerwca
1 9 5  l a t a  t e m u , 

23 czerwca 1827 roku, 
około godziny 10:00, w Strze-
gomiu zatrzymał się na krótki 
odpoczynek, następca tronu 
Prus, książę Wilhelm (później-
szy cesarz Wilhelm I). Dostojny 
gość wjechał do miasta przez 
Bramę Wittiga, gdzie miesz-
czanie przygotowali bramę ho-
norowa z napisem: „Szczęśliwy 

dzień dla Strzegomia”. Książę 
został powitany przez landrata 
i przedstawicieli magistratu.

28 czerwca
148 lat temu, 28 czerwca 1874 
roku, wmurowano kamień 
węgielny pod budowę szkoły 
średniej w Strzegomiu (Höhere 
Bürgerschule). Dokument lo-
kacyjny oraz inne dokumenty 
zostały włożone do miedzianej 
kapsuły wykonanej przez mi-
strza kotlarskiego Wilhelma 
Friedricha Rückerta. Kapsuła 
została następnie włożona do 
specjalnie w  tym celu przygo-
towanego granitowego bloku 
z wykutą data 1874 i zamuro-
wana w ścianie budynku szkoły 
przy wejściu po lewej stronie.

Dzięki życzliwości dr. Marka Żubryda, pasjonata historii Strze-
gomia i nauczyciela Zespołu Szkół, na łamach naszej gazety 
przedstawiamy ciekawe fakty z niezwykle bogatej historii 
naszego miasta. Oto odcinek szósty. 

780-lecie nadania praw miejskich 

Kalendarium strzegomskie 

Na terenie cmenta-
rza komunalnego na 
ul. Świdnickiej w Strze-
gomiu 16  maja płonął 
kontener na odpady. 
Powodem pożaru by-
ło wrzucenie do niego 
niedogaszonych zniczy 
i wkładów.

– Prosimy osoby odwie-
dzające swoich bliskich 
na cmentarzach o zacho-
wanie ostrożności – pło-
nące kontenery to zagro-
żenie dla życia i mienia 
– podkreśla Marta Zię-
ba, prezes spółki ZUK 
w Strzegomiu.

To nie pierwszy przy-
padek płonących śmie-
ci  na strzegomskich 
cmentarzach. 

Płonął kontener na cmentarzu
Strzegomska spółka dziękuje miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej za szybkie opanowanie sytuacji

z  okazji  Dnia  Samorządu Terytorialnego wszystkim  pracującym  na  rzecz 
rozwoju  naszej Małej  Ojczyzny:  pracownikom  samorządu,  radnym  oraz 
osobom przyczyniającym się do propagowania  idei  samorządności  pragniemy 
złożyć podziękowania  i  najlepsze  życzenia: wytrwałości,  zapału w  tej ważnej 
i odpowiedzialnej pracy, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń, 
satysfakcji  z  pracy  na  rzecz  społeczności  lokalnej  oraz  zdrowia  i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, 
a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej pracy.

	 Przewodniczący	Rady	Miejskiej	 Burmistrz	Strzegomia
	 Piotr	Szmidt	 Zbigniew	Suchyta

Szanowni Państwo,
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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 

MAJ 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 14.05 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

15.05–21.05 Vademecum Rynek 44 tel. 74 855 52 06

22.05–28.05 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

nowości w TV Strzegom
•	 77.	rocznica	zakończenia	II	

wojny światowej
•	 Tajemnice	mauzoleum	

rodziny Bartsch
•	 34.	Bieg	Pamięci	

w Rogoźnicy
•	 Erasmus+	w PSP	nr	4	

w Strzegomiu

nowości w TV Strzegom

Te 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

Naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu, 
Katarzyna cioruń informuje, 
że obecnie są prowadzone prace 
związane z układaniem dachówek, 
trwa montaż docieplenia i ścianek 
działowych wewnątrz mieszkań. 

Jak zapewnia burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta, 
w  ramach projektu powstanie 
79  mieszkań 1-, 2- i  3-po-
kojowych, w  tym 6 mieszkań 

dedykowanych dla osób nie-
pełnosprawnych. Inwestycja 
jest dofinansowana z rządowego 
programu bezzwrotnego finan-
sowego wsparcia budownictwa 
ze środków Funduszu Dopłat, 
którego obsługę prowadzi Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Pla-
nowana wartość dofinansowania 
wynosi ponad 10 mln zł, zaś 
wartość według umowy o do-
finansowanie wynosi ponad  
12,5 mln zł.

w ramach projektu powstanie 79 mieszkań, w tym 6 mieszkań dla osób niepełnosprawnych

Coraz bliżej zakończenia budowy
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej przy ul. M. Konopnickiej w Strzego-
miu przekroczyła półmetek. Pod koniec bieżącego roku gmi-
na odda do użytkowania blisko 80 mieszkań komunalnych oraz 
mieszkania dla osób niepełnosprawnych.

Z inicjatywy wojewody dolno-
śląskiego Jarosława Obrem-
skiego 18 maja w  Urzędzie 
Miejskim w  Świdnicy odbyło 
się spotkanie z  samorządow-
cami powiatu świdnickiego. 
Rozmowa dotyczyła aktual-
nego oraz przyszłego wsparcia 
dla obywateli Ukrainy, którzy 
w  naszym powiecie otrzyma-
li schronienie. W  spotkaniu 
udział wziął burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta oraz 

skarbnik gminy Strzegom lu-
cyna Jurek. 

Rzecznik prasowy Urzę-
du Miejskiego w  Świdnicy, 
Magdalena Dzwonkowska 
tłumaczy, że na spotkaniu 
poruszano m.in. temat źró-
deł finansowania funduszu 
wsparcia, sposobu jego roz-
liczania, form przekazywania 
środków i innych możliwości 
pomocy uchodźcom. 

red

jaka pomoc 
dla obywateli ukrainy?

Prace odbywały się w ramach pro-
jektu unijnego pn. „Udostępnienie 
kamiennych zabytków i miejsc 
pamięci miasta Hořice i Gmi-
ny Strzegom” („Zpřístupnění 
kamenných památek a pamět-
ních míst města Hořice a Gmi-
ny Strzegom”), realizowanego 
w  ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska, 
Osi Priorytetowej 2: Rozwój 
potencjału przyrodniczego i kul-
turowego na rzecz wspierania za-
trudnienia. – W ramach zadania 
zostały oczyszczone i odrestauro-
wane: pomnik z tablicą pamiątko-
wą, epitafia, tabliczki porządkowe, 

a  także zamontowane tablice 
informacyjne. Zakres prac objął 
m.in.: oczyszczanie, usunięcie 
mchów, porostów, glonów, mi-
kroorganizmów, wzmocnienie 
i hydrofobizację, odnowienie na-
pisów, uzupełnienie brakujących 
elementów, takich jak pomnik, 
epitafia, tabliczki porządkowe, 
a także dostawę i montaż tablicy 
informacyjnej z  QR – kodem 
– wyjaśnia Katarzyna cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

To nie jedyne zmiany, ja-
kie można zaobserwować na 

strzegomskim cmentarzu. Kaplica 
oraz dom pogrzebowy na cmen-
tarzu przechodzą kompleksowy 
remont. Pierwsze efekty są już 
widoczne, jednak na finał prac 
trzeba będzie jeszcze pocze-
kać. Pierwsza inwestycja ma 
zakończyć się w sierpniu, a druga 
w listopadzie tego roku. – Zależy 
nam, aby uroczystości pogrzebo-
we miały godną oprawę, dlatego 
mam nadzieję, że efekty przepro-
wadzonych remontów spodobają 
się strzegomianom – podkreśla 
burmistrz Zbigniew Suchyta.

zmiany na strzegomskiej nekropolii
Na cmentarzu przy ulicy Olszowej prowadzone są prace modernizacyjne. Czego one dotyczą i jaki jest ich zakres?

Remont kaplicy cmentarnej obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, renowację i montaż nowej sto-
larki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, remont dachu, remont elewacji, montaż 
oświetlenia zewnętrznego, roboty instalacyjne wewnętrzne i  zewnętrzne, montaż parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych, odtworzenie i wykonanie nowej opaski z kostki granitowej, a także 
remont pomieszczeń.

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice 
i Gminy Strzegom” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Zakończyło się zadanie związane z oczyszczeniem i odrestau-
rowaniem pomników z  tablicami pamiątkowymi oraz epita-
fiów, a także z montażem tablic informacyjnych na cmentarzu 
komunalnym na ul. Olszowej w Strzegomiu. 

Wojewoda prosił włodarzy o  włączenie się w  akty-
wizację zawodową Ukraińców, aby umożliwić im jak 
najszybsze usamodzielnienie się w  Polsce. Na koniec 
pochwalił samorządowców z powiatu za podejmowa-
ne działania i zobowiązał się do udzielania wszelakiej 
pomocy w tych kwestiach.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FuNDuSZu DOpłAt

Budowa zespołu budynków jednorodzinnych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej

d o f i n a n s o w a n i e  10 061 553,39 zł
c A ł K O W I t A  W A R t O Ś ć  12 576 941,74 zł

Na realizację projektu „Roz-
wój zielonej infrastruktury 
poprzez wsparcie ogrodów 
działkowych” z Funduszy 
Europejskich przeznaczono 
50 mln zł.

Kwota ta zostanie rozdys-
ponowana przez Agencję 

Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (ARiMR) 
wśród stowarzyszeń zrzesza-
jących działkowców.

Info i foto: 
https://granty.pl/497955/

wsparcie dla ogrodów działkowych
Rodzinne ogrody działkowe (ROD) otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów ziele-
ni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chronią-
ce zwierzęta. Fundusze uE przeznaczone na rozwój zielonej infrastruktury ROD pochodzą 
z Programu infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POiiŚ).
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Strzegomska delegacja w dniach 
13–15 maja przebywała w cze-
chach, a dokładnie w mieście 
partnerskim – Znojmo, gdzie 
odbyło się wspaniałe święto 
przyjaźni i braterstwa pn. „Dni 
miast partnerskich”. Oprócz 
Polaków byli też Włosi, Słowa-
cy, Austriacy i oczywiście czesi. 

– Na specjalnym stoisku pro-
mowaliśmy walory turystyczne 
Ziemi Strzegomskiej, jej dobro 
naturalne, czyli granit, a  także 
lokalne specjały kulinarne i de-
koracje. Te ostatnie były autorstwa 
Koła Gospodyń Wiejskich pn. 
„Groszki i Róże” z Grochotowa, 
które również gościło w  Cze-
chach. Jego przewodniczącą jest 
sołtys Renata Podkówka. KGW 
z Grochotowa zajmuje się organi-
zacją życia społeczno-kulturalne-
go w swojej miejscowości. Działa 
charytatywnie na rzecz zarówno 
młodszych, jak i starszych – wyja-
śnia Wioletta urban Smagłow-
ska, naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

W Znojmo na scenie muzycz-
nej wystąpiły również utalento-
wane wokalistki: Justyna Sitarek 
i Roksana Rymarczyk. Uczest-
nicy „Dni miast partnerskich” 
mogli obejrzeć również ciekawą 
wystawę zdjęć Strzegomia autor-
stwa tomasza Smagłowskiego 
z SCK. 

red

W piątkowe popołudnie czescy 
seniorzy zwiedzili m.in. czyn-
ny kamieniołom w  Kostrzy 
i  wystawę kamieni z  różnych 
stron świata. Wraz z  polskimi 
seniorami i  pod opieką prze-
wodnika spacerowali alejkami 
parku miejskiego oraz zwiedzili 
basztę, gdzie czekali na nich 
Joannici. W  bazylice mieli 
okazję wejść na chór, by z bliska 
zobaczyć organy. Wysłuchali 
również krótkiego koncertu 
muzyki organowej. 

Wieczorem odbyło się spo-
tkanie polskich i  czeskich 
seniorów, z  udziałem za-
stępcy burmistrza Strzego-
mia – tomasza Marczaka 
i  wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu – 
Moniki Kozłowskiej. W so-
botę polscy i czescy seniorzy 
wspólnie zwiedzili CAS „Kar-
mel”, w  tym Izbę Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej, a także 
atrakcje zlokalizowane na 
strzegomskim Rynku, Aleję 
Rzeźb oraz Fort Gaj. 

W yDARZENiA

Spotkanie seniorów w Strzegomiu przyczyniło się do utrwalenia znajomości nawiązanych tydzień wcześniej na podobnym spotkaniu w Horicach

W  dniach 13 i  14 maja br. Strzegom gościł grupę seniorów 
z  partnerskiego miasta Horice. Wizyta odbyła się w  ramach 
projektu „Strzegom – Horice: łączy nas pogranicze”. ten pol-
sko-czeski projekt realizowany wraz z  miastem partnerskim 
Strzegomia opiera się na kilku spotkaniach różnych grup spo-
łecznych i  wspólnym poznawaniu pogranicza, a  szczególnie 
atrakcji turystycznych „Szlaku Kamienia”.

Czescy seniorzy z rewizytą w Strzegomiu

Na zdjęciach relacja z realizacji projektu Projekt „Strzegom – Hořice: Spojuje nás pohraničí/ Strzegom – Horice: łączy nas pogranicze”

W  skład delegacji weszli m.in. burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu – Piotr Szmidt, radny Andrzej 
Szczepanik i sekretarz gminy Strzegom – Iwona Zabawa. 

Strzegomianie w czeskim znojmo
W Znojmo na scenie muzycznej wystąpiły nasze utalentowane wokalistki: Justyna Sitarek i Roksana Rymarczyk, które zachwyciły śpiewem

Projekt „Strzegom – Hořice: Spojuje nás pohraničí/ Strzegom – Horice: 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
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W  tym roku na świdnickim 
rynku promowały się aż 23 
WTZ-y z  terenu naszego 
województwa. Każdy z  war-
sztatów prowadził zajęcia 
rękodzielnicze. Wykonano 
prace z  ceramiki, tkactwa 

i arteterapii, malowano twarze 
itp. Wspólnie zrealizowano 
pracę pn. „Solidarni z Ukrai-
ną”. Chętne WTZ-y prezen-
towały umiejętności muzycz-
ne uczestników na świdnickiej 
scenie. Na koniec wszyscy 

zatańczyli taniec integracyjny, 
który wywołał niesamowite 
emocje i  zwrócił uwagę nie-
jednego przechodnia.

W yDARZENiA 

Profesor przedstawił obecny 
w propagandzie Trzeciej Rzeszy 
polski stereotyp oraz jego gene-
zę, a także na przykładzie licz-
nych zdjęć i grafik zobrazował 

postrzeganie przez narodowych 
socjalistów ich wschodnich 
sąsiadów – Polaków. Po wysłu-
chaniu wykładu odwiedzający 
Miejsce Pamięci mieli okazję 
obejrzeć film dokumentalny 

o historii KL Gross-Rosen, za-
poznać się z wystawami stałymi 
i  czasowymi, a  także zwiedzić 
z przewodnikiem teren byłego 
obozu koncentracyjnego po 
zachodzie słońca.

w tym roku Muzeum przygotowało również zwiedzanie byłego niemieckiego obozy koncentracyjnego w formie online

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy włączyło się w akcję Eu-
ropejskiej Nocy Muzeów. uczestnicy wydarzenia mieli okazję 
wysłuchać interesującego wykładu prof. dr hab. cezarego Eu-
geniusza Króla pn. „Polska i Polacy w propagandzie narodowe-
go socjalizmu w Niemczech w latach 1919–1945”.

noc Muzeów w Gross-Rosen

dolnośląskie Targi wTz-ów
Aż 23 WTZ-y z terenu naszego województwa promowały się na świdnickim rynku. Każdy z warsztatów prowadził zajęcia rękodzielnicze

Po trzyletniej prze-
r wie spowodowa-
nej pandemią , po-
nownie zaprasza-
my do wspólnej za-
bawy na XXiii Fe-
stynie Rodzinnym 
„Zdrowi dla przy-
szłości”, który odbę-
dzie się 5 czerwca br. 
na parkingu OSiR-u 
w   g o d z i n a c h  o d 
14.00–22.00. 

Organizatorami są: 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 
w  Strzegomiu oraz 
Parafia Najświętsze-
go Zbawiciela Świa-
ta. Imprezie towarzy-
szyć będzie Jubileusz 
25-lecia Parafii. Nie-
stety, już bez udziału 
współtwórcy – Księ-
dza Marka Żmudy. 

Jak zawsze będzie 
wiele atrakcji dla 
dzieci i  młodzieży, 
w tym wielka loteria 
fantowa. Podziwiać 
będziemy występy lo-
kalnych artystów oraz 
zaproszonych gości. 
– Mam nadzieję, że 
będzie to pogodny 
dzień, który spędzi-
my razem z naszymi 
rodzinami w  towa-
rzystwie przyjaciół 
i znajomych – mówi 
Elżbieta Smyk, dy-
rektor PSP nr 2. Zapraszamy 
do udziału w wielu turniejach, 

konkursach profilaktycznych, 
sportowych potyczkach, gdzie 

na wszystkie dzieci czekają 
piękne nagrody.

Sezon rozgrywek w konkursie 
o Puchar Narodów wystartował 
w  maju we włoskim Pratoni 
del Vivaro. Wyścig o  cenne 
punkty toczy się podczas ośmiu 
turniejów rozgrywanych w Eu-
ropie i jednego w Kanadzie. Po 
pierwszych zawodach z  cyklu 
w klasyfikacji ogólnej prowadzą 
Szwajcarzy. 

W czerwcu, w ramach zawo-
dów Strzegom Horse Trials, roz-
strzygnie się trzecia runda z serii. 
W Polsce będzie to najwyższa 
rangą rywalizacja w jeździeckim 
triatlonie, jak potocznie nazywa 
się dyscyplinę Wszechstronnego 
Konkursu Konia Wierzcho-
wego. To jeden z  najbardziej 
spektakularnych sportów kon-
nych, w którym jeździeckie pary 
startują w trzech konkurencjach: 

zapraszamy na XXIII Festyn Rodzinny walczą o Puchar narodów
Tradycyjnie organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla dzieci i dorosłych Walka o Puchar Narodów już trwa. Trzecia runda już za miesiąc w Morawie

Fot. M
arcin C

hm
ieliński

Rywalizacja drużynowa o Puchar Narodów oraz walka o medale Mistrzostw Polski w dy-
scyplinie WKKW już za miesiąc rozegra się na hipodromie w Morawie podczas zawodów 
Strzegom Horse trials. 

ujeżdżeniu, biegu crossowym 
oraz skokach przez przeszkody. 

W programie sportowym zna-
lazło się aż dziesięć konkursów 
międzynarodowych od poziomu 
jednej do czterech gwiazdek, 
w tym konkursy dla wszystkich 
kategorii młodzieżowych oraz 
cztery klasy krajowe. Podczas 
zawodów zostaną rozegrane tak-
że Mistrzostwa Polski seniorów, 
młodych jeźdźców i juniorów. 

– W Strzegomiu zapowiada 
się nie tylko ciekawa sportowa 
rywalizacja. Po dwóch latach 
pandemii Covid i  organiza-
cji zawodów za zamkniętymi 
drzwiami lub z ograniczeniem 

liczby widzów, 
w  tym roku 
p lanujemy 
wiele atrakcji 

dla publiczności i liczymy na jej 
niezawodne przybycie – mówi 
Marcin Konarski, przewodni-
czący komitetu organizacyjnego. 

Szczególną ofertę przygoto-
wano dla najmłodszych kibiców. 
Specjalnie z myślą o nich zosta-
nie otwarta w tym roku Strefa 
Małego Kibica, w  której nie 
tylko będzie można pojeździć 
na kucyku, nauczyć się czyścić 
konia, spotkać z  gwiazdami 
zawodów, ale przede wszystkim 
samemu spróbować swoich sił 
w  konkursie skoków na prze-
szkodach zaprojektowanych do 
skakania bez koni. 

Zawody odbędą się w termi-
nie od 23 do 26 czerwca br. na 
hipodromie w  Morawie koło 
Strzegomia. Wstęp na zawody 
jest bezpłatny. 

Strzegomski WtZ był współorganizatorem iV Dolnośląskich 
targów Warsztatów terapii Zajęciowej, które odbyły się 19 ma-
ja w Świdnicy. Głównym organizatorem było Dolnośląskie Fo-
rum Warsztatów terapii Zajęciowej z Wrocławia. 

Idea promowania Warsztatów Terapii Zajęciowej działa-
jących na terenie Dolnego Śląska stała się również bliska 
powiatowi świdnickiemu, który stanowi wzór dla innych 
powiatów w naszym regionie.
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W kategorii – klasy i–iV:
I miejsce: Julia Marciniec
II miejsce: Agata Kędzierska

III miejsce: Aleksandra Borys
Wyróżnienie: 
Hanna Kasendra

W kategorii – klasy V–Viii:
I miejsce: Ula Strażyc
II miejsce: 
Katarzyna Bondarowska
III miejsce: Maja Śledzińska

W kategorii – szkoły 
ponadpodstawowe
I miejsce: 
Milena Laskowska

II miejsce: 
Olaf Dziadas
III miejsce: 
Julia Rut

julia Marciniec, ula Strażyc i Milena Laskowska – to zwyciężczynie tegorocznej edycji

oni oczarowali głosem
W sali widowiskowej Strzegomskiego centrum Kultury 15 ma-
ja odbył się finał kolejnej edycji konkursu „The Voice of Strze-
gom”, podczas którego jury w składzie Adam Kalinovski, Grze-
gorz Zwoliński z zespołu OyA oraz Andrzej Oryńczak z zespo-
łu Ślad wyłoniło zwycięzców.

Medycy z  Dolnego Ślą-
ska uczczą pamięć swoich 
koleżanek i  kolegów, którzy 
byli więźniami niemieckie-
go obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen. W  sobotę 28 
maja na terenie  muzeum 
w  Rogoźnicy nastąpi uro-
czystość odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej. Swój udział 

w  uroczystości odsłonięcia 
tablicy zapowiedzieli m.in.: 
przedstawiciele Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej, Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, 
świdnickiego szpitala „Lata-
wiec”, Starostwa Powiatowe-
go w  Świdnicy oraz Gminy 
Strzegom.

red

upamiętnią więźniów-lekarzy

Na wypoczynek nad morzem, 
w górach i na Mazurach oferty 
złożyły cztery organizacje: Sto-
warzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Oświatowo-Wychowaw-
czych im. Teresy Kras, Uczniow-
ski Klub Sportowy „Aktyw-
na Kostrza”, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzegomiu 
Przyjaciele Czwórki. Wszystkie 
otrzymały dofinasowanie z gmi-
ny Strzegom w łącznej kwocie 
ok. 190 tys. złotych. Ponadto 
na terenie gminy Strzegom 

trzy organizacje zorganizują 
półkolonie dla blisko 200 dzie-
ci dofinansowane ze  środków 
gminy w  wysokości prawie 
36 tys. złotych. Są to Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Dolno-
śląski Oddział Regionalny, Koło 
Przyjaciół Dzieci „Copernicus” 

przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 2, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Dolnośląski 
Oddział Regionalny, Koło To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 4 im. Kornela Makuszyń-
skiego w  Strzegomiu Przyja-
ciele Czwórki. Szczegółowe 
wyniki konkursów dostęp-
ne są na stronie internetowej
www.strzegom.pl w  zakładce 
NGO. red

wakacje coraz bliżej
Ponad dzieci 400 z gminy Strzegom dzieci skorzysta z zasłużonego wypoczynku połączonego z profilaktyką. Jakie organizacje otrzymają pieniądze na ten cel? 

Ponad 220 tys. złotych przeznaczy w tym roku gmina Strzegom na organizację działań profilak-
tycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii. Właśnie rozstrzyg-
nięto piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym na ten rok. 

Wszystkim zwycięzcom 
gratulujemy!

Fot. Sebastian Tyniecki
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Gmina oraz spółka ZUK czynią starania o gruntowną modernizację ciepłowni 

Strzegomska ciepłownia to dziś wielkie wyzwanie

Pamięci pani Amandy
Zapraszamy do Strzegomskiego Centrum 
Kultury 2 czerwca na godzinę 18:00 
na spektakl pt. „Macchiato”, który 
przygotowała sekcja teatralna SCK ku 
pamięci niedawno zmarłej Amandy 
Rożańskiej-Baranowicz.
– Jest to nasz hołd i podziękowanie osobie, 
która niesamowicie wnikliwie umiała 
obserwować człowieka i otaczającą go 
rzeczywistość, a później opisać, w sposób 
dosadny i humorystyczny, szanując 
jednak przy tym człowieka. Mogliśmy 
tego doświadczać, interpretując jej teksty 
na naszej scenie – informuje sekcja 
teatralna SCK. 

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

Z okazji Dnia Działacza Kultury, który przypada na 29 maja, władze samorządowe gminy Strzegom składają najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim pracownikom, twórcom i animatorom życia kulturalnego w gminie Strzegom. Wyrazy uznania 
i wdzięczności za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji wśród mieszkańców 
naszej gminy. – Składamy najlepsze życzenia wielu sukcesów, wytrwałości, a przede wszystkim satysfakcji z pracy oraz 
spełnienia wszelkich planów i zamierzeń – podkreślają władze Strzegomia. 

drastyczne zmiany na ryn-
ku ciepłowniczym wymuszają 
niespotykane dotąd działa-
nia operatora systemu cie-
płowniczego, których celem 
jest zapewnienie ciągłości 
dostaw ciepła. Wzrost cen 
opału sięga obecnie około 
300%–400%. Ponad 40-let-
nia kotłownia przy ul. Ofiar 
Katynia w  Strzegomiu do-
starcza ciepło do blisko 700 
mieszkań, budynku szkoły, 
przedszkola oraz w  sezonie 
zimowym dla basenu dol-
nośląski delfinek. na prze-
strzeni ostatnich lat podjęto 
szereg działań zmierzających 
do modernizacji systemu 
i  pozyskania środków finan-
sowych. najważniejsze z nich 
dotyczyły zapewnienia gazu 
ziemnego oraz dofinansowa-
nia budowy kotłowni i sieci.

Od 2019 roku gmina Strzegom 
oraz spółka ZUK, czynią stara-
nia o gruntowną modernizację 
systemu ciepłowniczego, stara-
jąc się o  pozyskanie środków 
zewnętrznych na dofinansowa-
nie modernizacji realizowanej 
w oparciu o gaz ziemny.

W styczniu 2021 roku pro-
wadzone były negocjacje z naj-
większym odbiorcą ciepła 
– Spółdzielnią Mieszkaniową 
w  Świebodzicach, dotyczące 
gotowości SM do odbioru 
ciepłej wody na cele użytkowe 
(wynika to z  podpisanego 
jeszcze w  dniu 14 listopada 

2015 listu intencyjnego dot. 
woli rozszerzenia współpracy, 
m.in. o  dostarczenie ciepłej 
wody użytkowej).

W marcu 2021 roku zostało 
zaproponowane SM stosowne 
porozumienie, które nie zostało 
przez SM zaakceptowane. SM 
była też informowana, że kon-
sekwencją braku porozumienia, 
a  więc dalszej „sezonowości” 
kotłowni - będzie wykluczenie 
możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na modernizację 
systemu ciepłowniczego. Jed-
nocześnie prowadzone były 
działania, mające na celu za-
bezpieczenie dostaw paliwa 
dla potrzeb zmodernizowanej 
Kotłowni, a  w  ich efekcie 6 
kwietnia 2021 r. nastąpiło pod-
pisanie umowy o przyłączenie 
do sieci gazowej.

W  listopadzie 2021 roku 
prowadzone były konsulta-
cje z  NFOŚIGW w  sprawie 
szans na pozyskanie środków 
z  programu „Analiza możli-
wości aplikowania o  środki 
z  Programu Priorytetowego 
Ciepłownictwo powiatowe na 
planowane przedsięwzięcia 
modernizacyjne osiedlowe-
go systemu ciepłowniczego 
w  Strzegomiu”. Ze względu 
jednak na fakt, iż SM nie pla-
nuje modernizacji CWU i za-
kupu ciepłej wody - sezonowość 
kotłowni wykluczyła koncepcję 
kogeneracji. Zatem przedsię-
wzięcie modernizacji całego 
systemu, z uwagi na powyższe 

– zostało zaopiniowane przez 
NFOŚiGW negatywnie (m. 
in. z uwagi na to, że planowane 
wyłącznie w  oparciu o  kotły 
na gaz ziemny). Planowana 
wymiana sieci i  węzłów rów-
nież została zakwestionowana 
z uwagi na zbyt mały efekt eko-
logiczny (ograniczenie emisji 
i ekonomiczny).

W  grudniu 2021 roku pod-
czas spotkania z radnymi Rady 
Miejskiej w Strzegomiu i bur-
mistrzem Strzegomia przedsta-
wiony został wykonany przez 
spółkę projekt modernizacji 
systemu – koszt projektów wy-
konanych przez spółkę to blisko 
400 tys. zł. (wartość inwestycji 
inwestycja bez kogeneracji to 
zakładane 11 mln zł brutto).

21 lutego br. na zaproszenie 
burmistrza odbyło się spotka-
nie, podczas którego prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
zaproponowała koncepcję bu-
dowy trzech lokalnych kotłow-
ni- żadne formalne ustalenia 
do dnia dzisiejszego nie zostały 
poczynione. Budowa tych ko-
tłowni to już sprawa spółdzielni, 
nie gminy. 15 marca br. Zarząd 
Województwa Dolnośląskie-
go podjął uchwałę w  sprawie 
rozstrzygnięcia naboru na listę 
projektów niekonkurencyjnych 
planowanych do realizacji w ra-
mach Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji na obszarach ob-
jętych Terytorialnymi Planami 
Sprawiedliwej Transformacji. 
Projekt odrzucony ze względu 

na niekwalifikowalność inwe-
stycji w paliwa kopalne w FST. 

Powyższe trudności z  re-
alizacją zaplanowanej inwe-
stycji nałożyły się w  czasie 
z sytuacją geopolityczną oraz 
kryzysem na rynku surowców 
(miał i gaz ziemny).

– Nieustannie czyniliśmy 
starania, by wzrastające koszty 
zakupu miału oraz eksploata-
cji ciepłowni nie odbijały się 
drastycznie na cenie ciepła. 
Ceny zaoferowane odbiorcom 
w  marcu 2022 r. mogą zostać 
zagwarantowane wyłącznie do 
chwili spożytkowania stanu za-
pasów miału; zapasy wystarcza 

de facto na jeden miesiąc sezonu 
grzewczego – mówi burmistrz 
zbigniew Suchyta.

Podsumowując, obecnie 
w  celu zapewnienia ciągłości 
dostaw ciepła podjęto w trybie 
pilnym działania dotyczące 
zakupu miału węglowego na 
nadchodzący sezon grzewczy. 
Cena, jaka zostanie ostatecznie 
zaoferowana przez przyszłego 
dostawcę w  przetargu, będzie 
miała zdecydowany i kluczowy 
wpływ na kształtowanie cen 
nadchodzącego sezonu grzew-
czego. Jednocześnie, zakładając 
brak możliwości wyłonienia 
dostawcy opału, zapewnie-

nia ciągłości dostaw ciepła, 
zakłada się wydzierżawienie 
systemu ciepłowniczego, na 
rzecz zewnętrznego operatora 
komercyjnego, który będzie 
mógł zakupić miał na zasadach 
rynkowych, co umożliwi za-
pewnienie opału dla nadcho-
dzącego sezonu grzewczego.
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Właśnie dostarczono pierw-
szą partię komputerów. Jedno 
z  takich spotkań, na którym 
wręczono dzieciom i młodzieży 
sprzęt, odbyło się 16 maja br. 
w UM w Strzegomiu. Kolejne 
planowane jest w połowie czerw-
ca, natomiast do końca sierpnia 

zostaną przekazane wszystkie 
zakupione komputery, tak aby od 
września uczniowie mogli korzy-
stać z nich do efektywnej nauki.

Komputery przez okres dwóch 
lat należy wykorzystywać w celach 
edukacyjnych, po tym okresie 
staną się własnością ucznia.

do końca sierpnia zostaną przekazane wszystkie komputery, tak aby od września uczniowie mogli korzystać z nich do efektywnej nauki

W ramach projektu „cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, fi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska cy-
frowa na lata 2014 - 2020, gmina Strzegom otrzymała wsparcie 
w wysokości 935 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. W 
ramach projektu nowoczesny sprzęt otrzyma aż 371 uczniów.

Laptopy dla naszych uczniów

Usłyszeliśmy 21 utworów w  ję-
zyku angielskim, ukraińskim oraz 
francuskim, w których uczestnicy 
zaprezentowali swoje umiejętno-
ści językowe oraz wokalne. 

Po burzliwych obradach jury 
w  składzie: iwona Kuśnierz, 
Katarzyna Makara oraz Rafał 
Oryńczak ogłosiło zwycięzców 

XVII Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej. 

KAtEGORiA i (kl. 1–3)
I  miejsce – Zuzanna Rychel,  
PSP Jaroszów
II miejsce – Martyna Szymańska, 
PSP Jaroszów
III miejsce – Aleksandra Borys, 
PSP 3 Strzegom

KAtEGORiA ii (kl. 4–6)
I  miejsce – Zofia Gil, PSP 2 
Strzegom
II miejsce – Maja Śledzińska, 
PSP 3 Strzegom
III miejsce – Urszula Strażyc, 
PSP 4 Strzegom
wyróżnienie: Antoni Nowak, 
PSP Olszany

KAtEGORiA iii (kl. 7–8)
I  miejsce – Aleksandra Rut, 
PSP 2 Strzegom
II miejsce – Katarzyna Bonda-
rowska, PSP Kostrza
III miejsce – Julia Soroka,  
PSP Jaroszów

Wyróżnienie: 
Róża Mikuszewska, PSP 3 Strze-
gom, Wiktoria Matyszkiewicz, 
PSP 4 Strzegom 

– Zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratuluje-
my. Mamy nadzieję, że wspaniała 
atmosfera, jaką wspólnie stworzy-
liśmy sprawi, że spotkamy się za 
rok i będziemy wspólnie bawić się 
i cieszyć muzyką. Podziękowania 
kierujemy również do opieku-
nów oraz rodziców za ogromne 
zaangażowanie oraz nieocenioną 
pomoc podczas przygotowań 
uczestników do festiwalu – pod-
sumowują organizatorzy festiwalu. 

Muzyka połączyła Europę
Jury usłyszało ponad dwadzieścia utworów w języku angielskim, ukraińskim oraz francuskim

Szkolne koło naukowe „Poszu-
kiwacze wiedzy” z Kostrzy wraz 
z  opiekunem – Małgorzatą 
Głuszczak 7 maja wybrało się 
na nocną obserwację nieba. 
Towarzyszył im absolwent 
szkoły – Dawid Wójtowicz, 
który jest pasjonatem układu 
słonecznego. 

Wyprawa była związana 
z  realizacją projektu eduka-
cyjnego „Być jak Ignacy”, 
którego organizatorem jest 

Fundacja PGNiG im. Igna-
cego Łukasiewicza. – Na po-
czątku obserwowaliśmy księ-
życ przez ogromny teleskop, 
wykonaliśmy też kilka zdjęć. 
Mieliśmy również okazję wy-
słuchać ciekawych legend 
o  poszczególnych gwiazdach. 
Na zakończenie zostaliśmy 
„oprowadzeni” przez gwiazdo-
zbiory poszczególnych znaków 
zodiaku. Było niesamowicie – 
informują uczniowie z Kostrzy. 

obserwowali niebo nocą

Już po raz 11. przedszkolaki 
uroczyście obchodziły „Ogól-
nopolskie Święto Optymizmu”. 
Symbolem święta były żółte 
latawce. Kolor żółty to sukces 
każdego dziecka, latawiec to 
swoboda i  lekkość wyrażania 
swoich emocji i uczuć. Puszcza-
no w niebo latawce z nadzieją, 

że będą wzbijać się coraz wyżej 
i  wyżej Biletem wstępu do 
wspólnej zabawy był uśmiech 
każdego przedszkolaka. Każdy 
przedszkolak poczuł się praw-
dziwym optymistą, zasiadając 
w fotelu ,,Króla Optymizmu”. 

– Nasze świętowanie rozpoczę-
liśmy od ,,Hymnu Optymistów’’ 

i  prezentacji optymistycznych 
wierszyków. Dopełnieniem tego 
radosnego święta była radosna 
zabawa w ogrodzie przedszkol-
nym i kiełbaski z grilla. Wszyst-
kie „Optymistyczne Przed-
szkola” w  Polsce połączyły się 
łańcuchem optymizmu, jedności, 
uśmiechu, radosnej zabawy 
i dziecięcej kreatywności – za-
znacza Wiesława Górka, dy-
rektor Publicznego Przedszkola 
nr 2 w Strzegomiu. 

W Strzegomskim centrum Kultury 13 maja odbył się XVii Fe-
stiwal Piosenki Obcojęzycznej zorganizowany przez Publicz-
ną Szkołę Podstawową nr 3 w Strzegomiu. Patronat honorowy 
nad tym przedsięwzięciem objął burmistrz Strzegomia, który 
ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów. Do fe-
stiwalu zgłosiło się 7 szkół z naszej gminy.

W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu im. Misia uszat-
ka 10 maja był dniem szczególnym, przepełnionym radością, 
optymizmem i odświętną atmosferą. 

Święto optymizmu w „Misiu uszatku”
Symbolem święta były żółte latawce. Kolor żółty to sukces każdego dziecka, latawiec to swoboda i lekkość wyrażania swoich emocji i uczuć



9SPORt

w Y n I K I  P I Ł K A R S K I E
IV lIga pIłkarska – wschód 

(AKS GrAnit StrzeGom S.A.)
klasa a – grupa wałbrzych I 

(AKS ii StrzeGom, HerbApol StAnowice)
klasa b – grupa wałbrzych I 

(HurAGAn olSzAny, SoKół KoStrzA, uniA JAroSzów)

kolejne mecze w sezonie:
AKS – Sokół marcinkowice 3:4
Słowianin wolibórz – AKS 3:0

kolejne mecze w sezonie: 
zagłębie wałbrzych – AKS ii 3:1
AKS ii – zdrój Jedlina zdrój 2:8
Herbapol – iskra witków Śląski 1:1
błękitni owiesno – Herbapol 3:1

kolejne mecze w sezonie:
Huragan – unia Jaroszów 1:1
podgórze wałbrzych – Huragan 9:0
Sokół – Kp mcK mieroszów 0:6
płomień Dobromierz – Sokół 1:7
Huragan olszany – unia 1:1
unia – nysa Kłaczyna 2:2

poz. klub Mecze punkty

1. lechia Dzierżoniów 26 72

2. Słowianin wolibórz 27 59

3. polonia-Stal Świdnica 27 55

4. polonia trzebnica 26 47

5. orzeł ząbkowice Śląskie 27 42

6. barycz Sułów 27 38

7. bielawianka bielawa 27 36

8. Sokół marcinkowice 27 35

9. moto Jelcz oława 27 33

10. piast nowa ruda 27 31

11. aks granit strzegom s.a. 27 30

12. GKS mirków/ Długołęka 27 29

13. mKp wołów 27 28

14. pogoń oleśnica 27 26

15. piast Żerniki (wrocław) 27 24

16. wKS wierzbice 27 23

poz. klub Mecze punkty

1. Górnik nowe miasto wałbrzych 26 72

2. zdrój Jedlina zdrój 26 71

3. włókniarz Głuszyca 26 51

4. zieloni mokrzeszów 26 51

5. KS walim 26 51

6. herbapol stanowice 26 41

7. Górnik boguszów-Gorce 26 41

8. iskra witków Śląski 25 40

9. czarni wałbrzych 26 32

10. mKS ii Szczawno zdrój 26 27

11. błękitni owiesno 26 25

12. aks II strzegom 26 24

13. zagłębie wałbrzych 26 21

14. zieloni mrowiny 26 19

15. unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 25 16

16. Sudety Dziećmorowice 26 15

poz. klub Mecze punkty

1. Kp mcK mieroszów 17 51

2. podgórze wałbrzych 17 41

3. Szczyt boguszów-Gorce 17 33

4. nysa Kłaczyna 17 32

5. orzeł witoszów 17 28

6. unia Jaroszów 17 27

7. Sokół Kostrza 17 23

8. Granit ii roztoka 17 19

9. Huragan olszany 17 16

10. płomień Dobromierz 17 10

11. zieloni ii mokrzeszów 17 9

12. Victoria II Świebodzice 17 4

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

Już 6 czerwca na strzegomskich obiektach Ośrodka Sportu 
i Rekreacji rusza kurs na ratownika wodnego.

Kurs na ratownika wodnego

Zawody otworzył wiceprezes 
koła Marian Strojek, który 
powitał wszystkich i  zapoznał 
z  regulaminem zawodów. Po 
odprawie i losowaniu stanowisk 
zawodnicy udali się na wyloso-
wane stanowiska. 

Mistrzostwa trwały w  godz. 
8:00–13:00. Ryby nie chciały 
współpracować z  wędkarzami, 
brania były sporadyczne i  de-
likatne. Po ważeniu ryb wyło-
niono zwycięzców. Najlepszym 
wędkarzom wręczono puchary, 
dyplomy i medale.

Wyniki:
1. Jarosław Rachwalik 
2. Krystian Dąbrowski 
3. Stanisław Żuwalski 

***
W piękną i słoneczną niedzielę 

15 maja na zbiorniku „Rekreacyj-
nym” w Rusku odbyły się Zawody 
Spinningowe o Mistrzostwo Koła 
Strzegom. Uczestniczyło w nich 
12 zawodników. Chodzenie ze 
spinningiem w  poszukiwaniu 
wymarzonych ryb nie było łatwe 
i  trzeba było się natrudził, aby 
coś złapać. Niektórym jednak 

dopisało szczęście. – 
Zwycięzcom zostały 
wręczone puchary, 
medale i  dyplomy. 
Na zakończenie był 
poczęstunek gorącą 
kiełbaską, wspomnie-
nia oraz wspólne 
zdjęcie – informu-
je prezes tadeusz 
chmieliński. 

WyNiKi:
I miejsce 
Zbigniew Dorodny 
II miejsce 
Adam Krukowski
III miejsce 
Andrzej Zając 

Poszukiwanie wymarzonych ryb nie było łatwe i trzeba było się natrudził, aby coś złapać

jarosław Rachwalik najlepszy
Na zbiorniku „Rekreacyjnym” w Rusku 8 maja odbyły się Za-
wody Gruntowe Feeder – Mistrzostwa Koła Strzegom. uczest-
niczyło w nich 26 osób, w tym dwoje juniorów.

Informacje i zapisy:
tel. 513 736 647
e-mail: kursy@delphinus-sport.pl
Ilość miejsc ograniczona.

akTualNa TabEla:
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ul. Armii Krajowej – usługi o różnym przeznaczeniu

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie ko-
munalne gminy Strzegom. 1. 
Działka niezabudowana nr 776/5, 
Obr. 3, położona w Strzegomiu 
przy ulicy Armii Krajowej, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0726 ha 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 82.000,00 zł Wadium 
- 8.200,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ce-
ny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 30.06.2022 r. 
o godz. 10:30. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29. 2. Działka niezabu-
dowana nr 776/6, Obr. 3, poło-
żona w Strzegomiu przy ulicy 
Armii Krajowej, gmina Strze-
gom o powierzchni 0,0726 ha 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 79.000,00 zł Wadium 
- 7.900,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ce-
ny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązujący 

podatek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 
11:00. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 
29. Dla powyższych nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00019546/1. 
Nieruchomości są wolne od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położo-
nych w obrębie 3 miasta Strze-
gom uchwalonego uchwałą Nr 
10/13 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30.01.2013 r. po-
wyższe nieruchomości ozna-
czone są symbolem D.10.UI 
usługi o różnym przeznaczeniu. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest wpłata 
wadium, na rachunek banko-
wy gminy Strzegom – Santan-
der Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku bankowego: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 27.06.2022 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Ko-
misji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wpłata wadium na każdą 

działkę osobno upoważnia do 
udziału w licytacjach tych dzia-
łek. Przy wpłacie wadium na-
leży podać numer działki. Wa-
dium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego przed je-
go podpisaniem. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępują-
ce do przetargu powinny po-
siadać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przypad-
ku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 

pełnomocnika przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest notarial-
nie potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty win-
ny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu. Umo-
wa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. Przetarg zo-
stanie przeprowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

działka rolna w Strzegomiu

działka rolna w Strzegomiudziałka rolna w StrzegomiuGaraż na ul. Legnickiej w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę działki 
rolnej nr 61, AM-6 Obr. 2 o po-
wierzchni 1,0489 ha (R IIIa), po-
łożonej w Strzegomiu. Oddanie 
w dzierżawę nastąpi na czas nie-
oznaczony. Przetarg odbędzie się 
dnia 30 czerwca 2022 r. o godz. 
9:30 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38 – sa-
la konferencyjna nr 29, I piętro. 
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - war-
tość 9,3352 dt żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 0,1000 dt żyta. Nie-
ruchomość będąca przedmiotem 
przetargu jest wolna od obcią-
żeń i zobowiązań na rzecz osób 
trzecich. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata wa-
dium w wysokości 300,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - Santander 
Bank Polska S.A. o/Strzegom: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232. w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 27 czerwca 2022 
roku. Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom. Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika przetargu, który 

wygra przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za dzierżawę grun-
tu, a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po za-
kończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu. Osoba przy-
stępująca do przetargu powinna 
posiadać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub in-
ny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. Wygry-
wający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzier-
żawy w terminie 21 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetargu. 
Uchylenie się od zawarcia umo-
wy w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek wa-
dium. Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub te-
lefonicznie pod nr 74/8560-572. 
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany. 

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na odda-
nie w dzierżawę działki rol-
nej nr 1160, AM-2 Obr. 1 
o powierzchni 1,0000 ha 
(R IIIa – 0,3000ha, R IIIb – 
0,1500ha, RIVa – 0,3700ha 
i R IVb – 0,1800ha), poło-
żonej w Strzegomiu. Od-
danie w dzierżawę nastą-
pi na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się dnia 
30 czerwca 2022 r. o godz. 
9:00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29, I piętro. Staw-
ka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wy-
nosi - wartość 6,8250 dt 
żyta w skali roku. O wy-
sokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej 
niż 0,1000 dt żyta. Nieru-
chomość będąca przed-
miotem przetargu jest wol-
na od obciążeń i zobowią-
zań na rzecz osób trze-
cich. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest 
wpłata wadium w wysoko-
ści 300,00 zł w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - San-
tander Bank Polska S.A. 
o/Strzegom: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232. 
w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 27 czerwca 
2022 roku. Za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom. Do-
wód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, któ-
ry wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a wa-
dium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetar-
gu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu. Oso-
ba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypad-
ku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
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. Wygrywają-
cy przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umo-
wy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu. 
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Szcze-
gółowe informacje związa-
nych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomoś-
ciami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 
35 - II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 74/8560-572. 
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogło-
szony przetarg może zo-
stać odwołany. 

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na odda-
nie w dzierżawę działki 
rolnej nr 57, AM-6 Obr. 2 
o powierzchni 1,4656 ha 
(R IIIa), położonej w Strze-
gomiu. Oddanie w dzier-
żawę nastąpi na czas nie-
oznaczony. Przetarg od-
będzie się dnia 30 czerw-
ca 2022 r. o godz. 9:30 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38 – sala konferencyj-
na nr 29, I piętro. Stawka 
wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi 
- wartość 13,0438 dt ży-
ta w skali roku. O wyso-
kości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej 
niż 0,1000 dt żyta. Nieru-
chomość będąca przed-
miotem przetargu jest wol-
na od obciążeń i zobowią-
zań na rzecz osób trze-
cich. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest 
wpłata wadium w wysoko-
ści 300,00 zł w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - San-
tander Bank Polska S.A. 
o/Strzegom: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232. 
w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 27 czerw-
ca 2022 roku. Za dzień 
wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpła-
cone przez uczestnika 

przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończe-
niu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwo-
łania lub zamknięcia prze-
targu. Osoba przystępują-
ca do przetargu powinna 
posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. 
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferen-
ta rejestru lub inny doku-
ment urzędowy określają-
cy status prawny oferen-
ta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych 
do reprezentacji. Wygry-
wający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w ter-
minie 21 dni, licząc od da-
ty rozstrzygnięcia prze-
targu. Uchylenie się od 
zawarcia umowy w przy-
padku wygrania przetar-
gu powoduje przepadek 
wadium. Szczegó łowe 
informacje związanych 
z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzego -
miu, Rynek 38, pokój nr 
35 - II piętro lub telefo-
nicznie pod nr 74/8560-
572. W przypadku zaist-
nienia ważnego powodu, 
ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany. 

 Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom. Nie-
ruchomość zabudowana gara-
żem - działka nr 802/1, Obr. 1, 
o powierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,0023 ha po-
łożona w Strzegomiu, (zaple-
cze budynku Legnicka 40), gmi-
na Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020725/0. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospo-
darowania 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 ozna-
czona jest symbolem 18MN – te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Cena wywoław-
cza nieruchomości 18.000,00 zł 
Wadium - 1.800,00 zł Postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Przetarg od-
będzie się w dniu 30.06.2022 r. 
o godz. 12:30 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29. Dla osób zaintere-
sowanych, garaż udostępnio-
ny będzie do oglądania w dniu 
23.06.2022 r. godz. 10:00 do 
10:10. Nabywca ponosi kosz-
ty związane z przeniesieniem 
prawa własności nieruchomo-
ści. Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w kasie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu lub wpłata na 
konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 27.06.2022 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć Ko-
misji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zalicza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 

przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia przetar-
gu. Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępują-
ce do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560 543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetar-
gi. Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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działka rolna w Rogoźnicy

działka rolna w Rogoźnicy działka rolna w Stanowicach działka rolna w Goczałkowie

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na oddanie w dzier-
żawę części działki rolnej nr 
216/1, Obr. Rogoźnica o po-
wierzchni 0,4200 ha (Ł III), 
położonej w miejscowości 
Rogoźnica. Oddanie w dzier-
żawę nastąpi na czas nie-
oznaczony. Przetarg odbę-
dzie się dnia 23 czerwca 
2022 r. o godz. 10:00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – 
sala konferencyjna nr 29, 
I piętro. Stawka wywoławcza 
czynszu za dzierżawę grun-
tu wynosi - wartość 2,9400 
dt żyta w skali roku. O wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 0,1000 dt ży-
ta. Nieruchomość będąca 
przedmiotem przetargu jest 
wolna od obciążeń i zobowią-
zań na rzecz osób trzecich. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - 
Santander Bank Polska S.A. 
o/Strzegom: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232. w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 20 czerwca 2022 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetar-
gu. Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za dzier-
żawę gruntu, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Osoba 
przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w termi-
nie 21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu. Uchy-
lenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek 
wadium. Szczegółowe infor-
macje związanych z przetar-
giem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II pię-
tro lub telefonicznie pod nr 
74/8560-572. W przypadku 
zaistnienia ważnego powo-
du, ogłoszony przetarg mo-
że zostać odwołany. 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na oddanie w dzierża-
wę części działki rolnej nr 51, 
Obr. Rogoźnica o powierzch-
ni 0,7250 ha (R IVa), poło-
żonej w miejscowości Ro-
goźnica. Oddanie w dzierża-
wę nastąpi na czas nieozna-
czony. Przetarg odbędzie 
się dnia 23 czerwca 2022 
r. o godz. 10:30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala kon-
ferencyjna nr 29, I piętro. 
Stawka wywoławcza czyn-
szu za dzierżawę gruntu wy-
nosi - wartość 4,3500 dt ży-
ta w skali roku. O wysokości 
postąpienia decydują uczest-
nicy przetargu z tym, że po-
stąpienie nie może wynosić 
mniej niż 0,1000 dt żyta. Nie-
ruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wol-
na od obciążeń i zobowią-
zań na rzecz osób trzecich. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - 
Santander Bank Polska S.A. 
o/Strzegom: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232. w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 20 czerwca 2022 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetar-
gu. Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za dzier-
żawę gruntu, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Osoba 
przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w termi-
nie 21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu. Uchy-
lenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek 
wadium. Szczegółowe infor-
macje związanych z przetar-
giem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II pię-
tro lub telefonicznie pod nr 
74/8560-572. W przypadku 
zaistnienia ważnego powo-
du, ogłoszony przetarg mo-
że zostać odwołany. 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na oddanie w dzier-
żawę części działki rolnej nr 
230/2, Obr. Stanowice o po-
wierzchni 0,1200 ha (Ps III), 
położonej w miejscowości 
Stanowice. Oddanie w dzier-
żawę nastąpi na czas nie-
oznaczony. Przetarg odbę-
dzie się dnia 23 czerwca 
2022 r. o godz. 9:00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – 
sala konferencyjna nr 29, 
I piętro. Stawka wywoławcza 
czynszu za dzierżawę grun-
tu wynosi - wartość 0,8400 
dt żyta w skali roku. O wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 0,1000 dt ży-
ta. Nieruchomość będąca 
przedmiotem przetargu jest 
wolna od obciążeń i zobowią-
zań na rzecz osób trzecich. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - 
Santander Bank Polska S.A. 
o/Strzegom: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232. w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 20 czerwca 2022 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetar-
gu. Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za dzier-
żawę gruntu, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Osoba 
przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w termi-
nie 21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu. Uchy-
lenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek 
wadium. Szczegółowe infor-
macje związanych z przetar-
giem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II pię-
tro lub telefonicznie pod nr 
74/8560-572. W przypadku 
zaistnienia ważnego powo-
du, ogłoszony przetarg mo-
że zostać odwołany. 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na oddanie w dzierża-
wę działki rolnej nr 21/2, Obr. 
- Goczałków o powierzchni 
0,0500 ha (RIII b), położo-
nej w Goczałkowie. Odda-
nie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony. Prze-
targ odbędzie się dnia 23 
czerwca 2022 r. o godz. 9:30 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29, 
I piętro. Stawka wywoławcza 
czynszu za dzierżawę grun-
tu wynosi - wartość 0,3750 
dt żyta w skali roku. O wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 0,1000 dt ży-
ta. Nieruchomość będąca 
przedmiotem przetargu jest 
wolna od obciążeń i zobo-
wiązań na rzecz osób trze-
cich. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata 
wadium w wysokości 100,00 
zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Santander Bank Polska 
S.A. o/Strzegom: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232. 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 20 czerwca 2022 
roku. Za dzień wpłaty wa-
dium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gmi-
ny Strzegom. Dowód wpła-
ty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika 

przetargu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę grun-
tu, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Osoba przystę-
pująca do przetargu powinna 
posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji. Wygrywający przetarg 
zobowiązany jest do pod-
pisania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetar-
gu. Uchylenie się od zawar-
cia umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Szcze-
gółowe informacje związa-
nych z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pokój nr 35 - II piętro lub te-
lefonicznie pod nr 74/8560-
572. W przypadku zaistnie-
nia ważnego powodu, ogło-
szony przetarg może zostać 
odwołany. 

zabudowa mieszkaniowa w Rogoźnicy

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiących mie-
nie komunalne gminy Strze-
gom. 1. Działka niezabudowa-
na nr 361/11, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,1697 
ha Cena wywoławcza nieru-
chomości 78.000,00 zł Wa-
dium - 7.800,00 zł Postąpie-
nie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej. Do wy-
licytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący po-
datek VAT. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 30.06.2022 
r. o godz. 1130 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29. 2. Dział-
ka niezabudowana nr 361/12, 
Obr. Rogoźnica, położona 
w Rogoźnicy, gmina Strze-
gom o powierzchni 0,1460 ha 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 77.000,00 zł Wadium 
- 7.700,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych ceny wy-
woławczej. Do wylicytowa-
nej ceny doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.06.2022 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29. 

Dla powyższych nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020689/5. 
Nieruchomości są wolne od 
obciążeń i praw osób trze-
cich. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Go-
czałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów uchwalone-
go uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. powyższe nie-
ruchomości oznaczone są 
symbolem 6 MN 13 zabudo-
wa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Strefa K ochrony kra-
jobrazu kulturowego. Nabyw-
ca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa wła-
sności. Nieruchomość podle-
ga wyłączeniu z produkcji rol-
nej w trybie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest wpła-
ta wadium, na rachunek ban-
kowy gminy Strzegom – San-
tander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku ban-
kowego: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
27.06.2022 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień 

wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom. Dowód 
wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. Wpłata wa-
dium na każdą działkę osob-
no upoważnia do udziału w li-
cytacjach tych działek. Przy 
wpłacie wadium należy po-
dać numer działki. Wadium 
wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego przed 
jego podpisaniem. W razie 
uchylania się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy w formie aktu no-
tarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. Osoby 
przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Prze-
targ zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 ro-
ku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informa-
cje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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Prawie 300 osób pobiegło w Rogoźnicy
w sobotę 14 maja – po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa – w pięknej scenerii parku w rogoźnicy odbyła się kolejna edycja „biegu 
pamięci rogoźnica – gross-rosen 2022 pn. biegaj z lzs”. wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Mauzoleum na terenie 
Muzeum gross-rosen. władze samorządowe strzegomia reprezentowali: wiceprzewodnicząca rady Miejskiej Monika kozłowska oraz radni: dorota kwaśnicka 
i paweł gołąb. wiązanki złożyli również przedstawiciele szkoły podstawowej w rogoźnicy oraz Muzeum gross-rosen. w uroczystości wziął także ks. proboszcz 
paweł łabuda. 
w biegach – w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach – wystartowało łącznie 281 zawodniczek i zawodników. wszyscy uczestnicy otrzymali 
gorący posiłek. Najlepsze szóstki w każdej kategorii wiekowej zostały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami, koszulkami oraz nagrodami rzeczowymi.
Organizatorami wydarzenia byli: urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego we wrocławiu, dolnośląskie zrzeszenie lzs we wrocławiu, gmina strze-
gom, szkoła podstawowa w rogoźnicy, powiatowe zrzeszenie ludowe zespoły sportowe w Świdnicy, Ośrodek sportu i rekreacji sp. z o.o. w strzegomiu, 
Oddział Miejsko-gminny zOsp rp w strzegomiu, Ochotnicza straż pożarna w rogoźnicy, Muzeum gross-rosen w rogoźnicy, strzegomskie centrum kultury 
i stowarzyszenie „strażacy wspólnie przeciw białaczce”.

SPORtOWO W GMiNiE StRZEGOM 


