
Z  faktu utworze-
nia miejsca tradycji 
ludowej najbardziej 
ucieszyły się trzy ze-
społy folklorystyczne 
z terenu naszej gmi-
ny, które grają i kon-
certują na scenach 
w kraju i za granicą, 
czyli: „Kostrzanie”, 
„Goczałkowianie” 
i „Olszaniacy”. Przez 
wiele lat gromadzone 
przez nich dyplomy, 
medale, zdjęcia, książ-
ki, albumy, puchary 
i  inne drogocenne 
pamiątki w  końcu 
znalazły swoje nale-
żyte miejsce. 

Izba Tradycji powstała dzię-
ki środkom z  Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary 
wiejskie. Koszt wsparcia wy-
niósł ok. 60  tys. zł. Zadanie 
realizowano przy wsparciu 
Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu” oraz gminy 
Strzegom przez Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury w Gminie 
Strzegom „Akcja”. Warto wspo-
mnieć, że LGD już niedługo 
przekaże kolejne 25 tys. zł na 
doposażenie izby.

Projekt, którego koordy-
natorem był Józef Hernik 
ze Strzegomskiego Centrum 
Kultury, zakładał komplekso-
wą modernizację trzech po-
mieszczeń w  świetlicy wiej-
skiej w  Kostrzy, a  następnie 
udostępnienie zbiorów i  dóbr 

kultury ludowej odwiedza-
jącym osobom. Wygląd izby 
zaprojektowała współpracująca 
wcześniej z  gminą Strzegom 
Agnieszka Hundert-Waw-
rzyniak. Jak sama podkreślała, 
musiała nauczyć się twórczości 
ludowej, by jak najlepiej zapro-
jektować wnętrza. Jednocześnie 
wyraziła nadzieję, że nowe 
pomieszczenia spodobają się 
zarówno przedstawicielom 
zespołów folklorystycznych, 
mieszkańcom całej gminy, jak 
i turystom. 

Gospodarzem nowo utwo-
rzonej izby tradycji jest sołtys 
Kostrzy – Helena Szerszeń, 
która od kilkudziesięciu lat 
związana jest z zespołem „Ko-
strzanie”. – Właśnie spełniły 
się nasze marzenia. Przez wiele 
lat naszego podróżowania 
przywieźliśmy mnóstwo pa-
miątek, które teraz są pięknie 
wyeksponowane. Serdecznie 
za to dziękuję i zapraszam do 
odwiedzenia tego wspaniałe-
go miejsca – zachęca Helena 
Szerszeń. 
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Dyplomy, medale, zdjęcia, książki, albumy, puchary i inne pamiątki znalazły swoją siedzibę

Miejsce ludowej pamięci

w SKRÓCIE: w SKRÓCIE: w SKRÓCIE:

Tablice promocyjne

Nominacja generalska 

Studnia oczyszczona 

Dowódca zaprzyjaźnionej z naszym miastem 10. Brygady Lo-
gistycznej w Opolu – Maciej Siudak odebrał z rąk prezydenta 
RP – Andrzeja Dudy nominację generalską. Akt ten miał miejsce 
w Warszawie podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Wła-
dze samorządowe Strzegomia wyrażają swoją radość i jednocze-
śnie serdecznie gratulują tego osiągnięcia. 

W trakcie niedawno zakończonego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu uro-
czyście otwarto i oddano do użytku pomieszczenia „Izby Tradycji Zespołów Ludowych z tere-
nu gminy Strzegom”. Siedziba izby mieści się w świetlicy wiejskiej w Kostrzy. 

Gminne wiadomości

Na terenie gminy Strzegom stanęły 3 wielkoformatowe tablice 
zapraszające do odwiedzenia pięknej Ziemi Strzegomskiej, 
a  także promujące cykliczne imprezy masowe organizowane 
w naszym mieście. Pierwsza z konstrukcji (jednostronna) zo-
stała posadowiona na rogu ul. Ofiar Katynia i  ul. Legnickiej 
w Strzegomiu, druga (dwustronna) na ul. Olszowej w kierunku 
Stanowic i trzecia (dwustronna) w Rogoźnicy. 

W okresie wakacyjnym granitowo-bazaltowa studnia księżnej 
Anny w Strzegomiu została poddana zabiegom pielęgnacyjnym. 
Oczyszczono ją z roślinności i wybrano śmieci. Przy okazji zwra-
camy się z apelem o utrzymanie studni w należytym porządku 
i prosimy, by nie wrzucać do niej nieczystości.

w NuMERzE:

upamiętnili 
Żołnierzy 
wyklętych 
Już po raz szósty w Strzego-
miu odbył się Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tro-
pem Wilczym”, który został 
zorganizowany przez Grze-
gorza Pidantego – podharc-
mistrza ZHR Strzegom. Jak 
przebiegła impreza?
 str. 3 

Remonty 
naszych szkół 
Nowy rok szkolny coraz 
bliżej! W placówkach oświa-
towych gminy Strzegom 
kończą się sukcesywnie prace 
remontowe. Wszystko po 
to, by w  szkołach podnieść 
jakość i komfort nauczania. 
 str. 8

uczta dla 
melomanów 
Po raz drugi z rzędu zapra-
szamy miłośników muzyki 
klasycznej na 3-dniowy fe-
stiwal pn. „Strzegom A Cap-
pella”. Wydarzenie zostanie 
zorganizowane w  dniach 
27–29 sierpnia br. w trzech 
miejscach!
 str. 8

W pierwszy weekend września br. (3–5.09) odbędzie się kolejna 
edycja Święta Granitu Strzegomskiego. Podczas 3-dniowej 
imprezy przygotowanej przez Strzegomskie Centrum Kultury 
zagrają m.in.: zespół Sebastian Riedel&Cree, Łukasz Zagro-
belny i  Łobuzy. Oprócz tego odbędą się Dożynki Gminne 
i Giełda Minerałów.

W zakończonych w ostatnią niedzielę (15.08) Mistrzostwach 
Europy Kuców w Morawie najlepsi okazali się reprezentanci 
Francji i Niemiec. W europejskim czempionacie startowało ponad 
160 zawodników w barwach 21 krajów.

To były cztery wspaniałe dni z polskim folklorem w roli głównej. 
Od czwartku do niedzieli (5–8 sierpnia br.) uczestnicy tegorocznej 
edycji festiwalu w Strzegomiu na własne oczy mogli się przekonać 
o tym, jak piękną kulturę, zwyczaje i tradycję ludową mają Polacy.

Święto Granitu Strzegomskiego str. 4

Francuzi i Niemcy najlepsi   str. 10

Festiwal Folkloru  str. 6–7
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Dużą atrakcją dla zwiedzających jest wystawa lokal-
nych strojów ludowych. Na ścianach wiszą wielko-
formatowe drewniane mapy Europy i  świata, gdzie 
zaznaczane będą miejsca koncertowania naszych 
zespołów. 

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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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z D j ę C I E  N u M E R u

Państwo Pioruńscy poznali 
się na zabawie w  1967 r. or-
ganizowanej przez ZREMB. 
Po trzech latach znajomości 
wzięli ślub cywilny – 24 grud-
nia 1970 r., a kościelny – dzień 
później. Jubilaci mają trzech 
synów: Kamila, Arkadiusza 
i  Aleksandra oraz czwór-
kę wnucząt: dwie wnuczki 
i dwóch wnuków. Hobby pani 
Ireny to malarstwo i  praca 
w ogrodzie, a pana Aleksandra 
to majsterkowanie i  pomoc 

żonie w pracach ogrodowych.
Pan Aleksander Władysław 

Pioruński urodził się 12 grud-
nia 1944 r. w  miejscowości 
Żelechów (powiat garwoliński, 
województwo mazowieckie). 
Jako 3-letnie dziecko w 1947 r. 
przyjechał wraz z  rodziną do 
Strzegomia. Był najmłodszym 
członkiem rodziny, która liczy-
ła osiem osób tj. rodzice, brat 
i cztery siostry. Pani Irena Ma-
ria Pioruńska z d. Muszyńska 
urodziła się 11 września 1950 r. 

w Olszanach. Po roku przepro-
wadziła się wraz z rodziną do 
Strzegomia, gdzie urodziła się 
jej siostra Barbara. 

Po skończeniu w  1963 r. 
szkoły pan Aleksander podjął 
pracę w  Zakładzie ZREMB 
Strzegom, gdzie pracował 

aż do przejścia na emeryturę 
w  2003 r. Pani Irena pra-
cowała w  zakładzie Dolbut 
w  Strzegomiu, a  w  1979 r, 

otworzyła własną działalność 
gospodarczą. Obecnie jest na 
emeryturze. 

red

Gminne wiadomości
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Strzegom

Morawa jak… Tokio
Niedawno oglądaliśmy w telewizji ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w stolicy Japo-
nii – Tokio. Morawa nie chciała być gorsza i na terenie hipodromu im. 14 Pułku Ułanów Ja-
złowieckich 10 sierpnia br. doszło do pięknej ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy Ku-
ców 2021, które zakończyły się w ostatnią niedzielę (15.08). Było to wspaniałe i radosne 
święto młodych jeźdźców z całego kontynentu i ich mniejszych niż zwykle koni, czyli ku-
ców. Na zdjęciu reprezentanci Wielkiej Brytanii na ceremonii otwarcia ME w Morawie. 

jubilaci mają trzech synów: Kamila, Arkadiusza i Aleksandra oraz czwórkę wnucząt: dwie wnuczki i dwóch wnuków

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu 14 sierpnia br. od-
był się kolejny jubileusz małżeński. Tym razem 50-lecie pożycia 
małżeńskiego obchodzili państwo Irena i Aleksander Pioruńscy. 
Władze samorządowe reprezentował zastępca burmistrza Strze-
gomia – Wiesław Witkowski.

złote gody państwa Pioruńskich 

Kadra opiekuń-
cza Dziennego 
Domu Pobytu 
Senior-Wigor 
w  Strzegomiu 
stara się dbać 
o  zdrowie na-
szych seniorów 
kompleksowo 
– w  myśl teorii, 
że sfera fizycz-
na jest mocno 
związana ze sfe-
rą psychiczną. 

Tym razem dla 
poprawy samo-
poczucia oraz 
dogłębnego od-
poczynku senio-
rzy wzięli udział 
w   z a j ę c i a c h 
relaksacyjnych. 

red

w trosce o seniorów
Były elementy jogi, trening Jacobsona oraz aromaterapia (pobudzenie węchu)

– Moim zdaniem najlepszą rzeczą, jaką możesz zro-
bić to znaleźć osobę, która Cię kocha dokładnie za to, 
kim jesteś. Za miłe chwile, złe chwile, bycie ładnym, 
brzydkim – nie ma znaczenia. To jest osoba, z  którą 
warto się trzymać! – mówi pan Aleksander.

PEPCOlandia to program 
grantowy sieci sklepów PEP-
CO. W jego ramach pracownicy 
zgłaszają wybrane przez siebie 
organizacje społeczne i pomaga-
ją im pozyskać dofinansowanie 

na realizację projektów dedyko-
wanych dzieciom. W  czwartej 
edycji PEPCOlandii wsparciem 
objętych zostało w  te waka-
cje 66 organizacji pozarządo-
wych, w tym 5 z województwa 

dolnośląskiego. Projekty, które 
uzyskały dofinansowanie, za-
pewnią najmłodszym udział 
w  różnego rodzaju zajęciach 
kreatywnych, sportowych oraz 
warsztatach. 

W  województwie dolnoślą-
skim większość organizacji, 
które uzyskały dofinansowanie, 
realizować będzie projekty 
promujące ruch oraz aktywność 
fizyczną. Koło Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w  Strze-
gomiu dzięki wsparciu PEP-
COlandii wybuduje, otwartą 

dla wszystkich mieszkańców 
miasta, siłownię zewnętrz-
ną na terenie Zespołu Szkół 
Specjalnych. Urządzenia do 
ćwiczeń – zamontowane na 
świeżym powietrzu – uroz-
maicą uczniom szkoły lekcje 
wychowania fizycznego i  po-
zwolą na wspólne, aktywne 
spędzanie czasu, wykonywanie 
ćwiczeń relaksacyjnych oraz 
rehabilitacyjnych. Siłownia 
plenerowa będzie uzupełnie-
niem powstałego niedawno na 
terenie szkoły placu zabaw.

Stowarzyszenie Mała Szkoła 
w Rogoźnicy z kolei wyposaży 
istniejący plac zabaw w  nowe, 
certyfikowane huśtawki. To 
wyjście naprzeciw oczekiwa-
niom najmłodszych dzieci, 
którym brakuje urządzeń do-
stosowanych do ich wieku. 
Nowe huśtawki zachęcą dzieci 
do aktywnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu.

Wspólnym mianownikiem 
wielu wspartych przez PEP-
CO projektów jest integracja 
społeczna, budowanie relacji 

nadszarpniętych przez czas 
zamknięcia spowodowanego 
pandemią, a  także wyrów-
nywanie szans i  zapewnianie 
rozwoju i  edukacji dzieciom 
i młodzieży. 

red

PEPCOlandia w gminie Strzegom
Wsparcie finansowe otrzymały: Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu i Stowarzyszenie Mała Szkoła w Rogoźnicy

Po pełnym wyzwań roku zdalnej nauki podopieczni organiza-
cji społecznych z województwa dolnośląskiego aktywnie korzy-
stają z atrakcji kolejnej edycji wakacyjnej akcji PEPCOlandia. 
Jej uczestnicy m.in. ze Strzegomia, gdzie wsparcie otrzymało 
Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Świdnicy czy Rogoźni-
cy mogą realizować swoje pasje, rozwijać zdolności oraz budo-
wać relacje z rówieśnikami m.in. poprzez wspólną zabawę, ak-
tywność fizyczną, warsztatową i prospołeczną. 



3AKTUALNOŚCI

Na terenie parku kalistenicz-
nego znajdującego się przy 
ul. Świdnickiej w Strzego-
miu dziecko pozostawiło 
hulajnogę. Hulajnoga jest 
do odebrania przez właści-
ciela w Urzędzie Miejskim 
(I piętro, pokój nr 26).

***
W godzinach nocnych grupa 

młodzieży wpadła na pomysł, 
aby poskakać sobie po zadasze-
niu przeciwsłonecznym, które 
chroni dzieci bawiące się w pia-

skownicy na placu zabaw na ul. 
Bazaltowej. Sprawa trafiła na 
policję. 

***

Na terenie fon-
tanny przy ul. Świdnickiej opie-

kunowie psów oraz rowerzyści 
byli wielokrotnie upominani 
przez głośnik o nieprzebiega-
nie zwierząt i nieprzejeżdża-
nie rowerem przez fontannę. 

***
7 sierpnia br. na polecenie 

policji zabezpieczono zapis z mo-
nitoringu pojazdu, który jadąc 
Al.  Wojska Polskiego, skręcił 
w  ul.  Sikorskiego, a  następnie 
zjechał z drogi i dachował. 

Okiem miejskiego monitoringu
*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty  14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

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

22.08–28.08 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

29.08– 4.09 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

Niedzielna uroczystość roz-
poczęła się od odśpiewania 
hymnu państwowego i odczy-
tania przez podharcmistrza 
ZHR Strzegom i  głównego 
organizatora imprezy – Grze-
gorza Pidantego okolicznoś-
ciowego listu od prezydenta 
RP. Najważniejszym punktem 
tej części było złożenie kwia-
tów i zniczy pod pomnikiem 
Żołnierzy Wyklętych w parku 
miejskim. Władze samo-
rządowe Strzegomia i  Radę 
Miejską reprezentowali: za-
stępca burmistrza – Wiesław 
Witkowski i   radny Paweł 
Rudnicki. 

Chwilę później ruszył tra-
dycyjny bieg na dystansie 
1963  m, na pamiątkę daty 
śmierci ostatniego partyzan-
ta Józefa Franczaka „Lalka”, 
który poległ w  1963 roku. 
Bieg odbył się na terenie 
Strzegomskich Plantów, meta 
zaś usytuowana była na boisku 
Zespołu Szkół. Uczestniczyło 
w  nim ok. 80 biegaczy. Na 
mecie na zawodników czekały 
pamiątkowe medale. 

– Myślę, że pięknie uczci-
liśmy to wydarzenie. Nasi 
mieszkańcy nie zawiedli – 
przyszły całe rodziny. Impreza 
była bardzo rodzinna i  pa-
triotyczna – to najważniejsze. 
Jestem szczęśliwy, że wszystko 
się udało. Zapraszam już na 
kolejną edycję – mam nadzie-
ję, że tym razem w marcowym 
terminie – podkreśla Grze-
gorz Pidanty. 

Bieg odbył się na terenie Strzegomskich Plantów, a meta była na boisku zespołu Szkół

upamiętnili Żołnierzy wyklętych
Już po raz szósty w  Strzego-
miu – tym razem w dniu Świę-
ta Wojska Polskiego – od-
był się Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych „Tropem Wil-
czym”. Wydarzenie przenie-
siono z 1 marca na 15 sierpnia 
br. ze względu na duże zagro-
żenie pandemiczne w  pierw-
szym półroczu. 

Organizatorem uroczystości był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Strzegomiu.

•	 „Wieczór	Narodowy”	w Kostrzy	 –	
otwarcie Izby Tradycji Zespołów 
Ludowych 

•	 „Śniadanie	na	trawie”
•	 Biesiada	folklorystyczna
•	 „Dziękujemy	Ci,	Janeczko”	–	fragment	

koncertu
•	 „Rynek	 Świata”	 –	 koncert	 kapel	

dolnośląskich

Nowości w TV Strzegom

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

s e r w i s u

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

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

W  tym roku odbyła s ię 
już 18. Piesza Pielgrzymka 
Diecezji Świdnickiej na Jasną 
Górę. W gronie pątników byli 
oczywiście mieszkańcy naszej 
gminy: m.in. ze Strzegomia, 
Jaroszowa i Ruska. 

P i e l g r z y m i  w y r u s z y l i 
w niedzielę, 1 sierpnia, by po 
8  dniach – także w  niedzie-
lę – dojść do Częstochowy, 
gdzie czekał na nich i  mszę 
św. odprawił bp świdnicki 
Marek Mendyk. 

Grupie 5, tzw. nurtowi strze-
gomsko-świebodzickiemu, 
już po raz 7. przewodniczył 
ks. Krzysztof Papierz, wikary 
z  Bazyliki Mniejszej. Warto 
wspomnieć, że pielgrzymów 
na trasie – we wsi Popielów 
(woj. opolskie) – odwiedziła 

strzegomska delegacja na cze-
le z burmistrzem Strzegomia 
– Zbigniewem Suchytą i ks. 
prałatem Markiem Babuśką, 
która przywiozła niezbędne 
pożywienie. Goście jedno-
cześnie wsparli duchowo piel-
grzymów i  życzyli im wielu 
sił w pokonywaniu własnych 
słabości.

Tegoroczna pie lgrz ym-
ka była o  dwa dni krótsza. 
Pątnikom mocno we znaki 
dawały się opady deszczu, 
który komplikował logisty-
kę całego przedsięwzięcia. 
Pielgrzymi nie zważając na 
wszelkie trudności, z modli-
twą i  uśmiechem na ustach 
bezpiecznie dotarli na Jasną 
Górę.

red

Pielgrzymowali na jasną Górę

To świetna wiadomość dla osób odwiedzających 
groby swoich bliskich, tym bardziej, że 5 lat temu, 
w 2016 r., odnowiono mur od strony ul. Świdni-
ckiej. Tym razem remontowany jest fragment po 
drugiej stronie (od ul. Brackiej). Koszt wszelkich 
prac, które wykonuje firma Budraf z Wałbrzycha, 
wynosi 150 tys. zł. Termin zakończenia – połowa 
września br. 

red

Prace na cmentarzu św. Mikołaja
Strzegomskie nekropolie z roku na rok zmienia-
ją swoje oblicze. Tym razem renowacji poddano 
kolejną część muru cmentarza św. Mikołaja na 
ul. Świdnickiej. 
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Syn Ryszarda Riedla, lidera 
zespołu Dżem, wystąpi ze swoją 
kapelą w piątek o godz. 20.00 
na strzegomskim Rynku. Przed 
nim strzegomskiej publiczności 
zaprezentują się grupy Oya 
(godz. 18.15) i Ślad (19.00).

W drugim dniu ŚGS zagrają 
kolejno: Kapela ze Wsi War-
szawa (godz. 17.00), GOO-
SEBUMPS (godz. 19.00), 
natomiast gwiazdą wieczoru 
będzie Łukasz Zagrobelny (na 
zdjęciu) – początek koncertu 
o  godz. 20.30. Wcześniej, bo 

o godz. 14.00 nastąpi otwarcie 
nowo wybudowanej strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Tomkowicach, a o godz. 
16.00 zostanie odsłonięty po-
mnik „Harcerskiej Lilijki”, któ-
ry powstał w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Strzegomia. 
Pomnik będzie zlokalizowany 
w  parku miejskim w  pobliżu 
kościoła Zbawiciela Świata. 

Niedziela będzie bogata 
w  wydarzenia. W  godz. 9.30–
14.00 w  CAS Karmel spo-
tkają się pasjonaci pięknych 

minerałów podczas kolejnej 
już edycji Strzegomskiej Gieł-
dy Minerałów. O  godz. 10.00 
w Bazylice Mniejszej rozpocz-
nie się msza św. dożynkowa, 
po której nastąpi ceremoniał 
przekazania chleba. Po po-
łudniu na scenie odbędą się 
prezentacje artystyczne. Bę-
dzie można wysłuchać także 
coverów The Beatles i występu 
Janusza Cedro. Zwieńczeniem 
tegorocznej edycji Święta Gra-
nitu Strzegomskiego będzie 
występ zespołu Łobuzy – po-
czątek o godz. 20.00. 

Szczegóły już niebawem na 
plakatach, w  mediach spo-
łecznościowych i  lokalnych 
stronach internetowych – m.in. 
www.strzegom.pl

red

Na uczestników imprezy czeka wiele atrakcji. Nie może tam nikogo zabraknąć. już teraz serdecznie zapraszamy. zobacz jakie przygotowano atrakcje

W pierwszy weekend września br. (3–5.09) odbędzie się tegorocz-
na edycja Święta Granitu Strzegomskiego. Podczas 3-dniowej im-
prezy przygotowanej przez Strzegomskie Centrum Kultury za-
grają m.in.: zespół Sebastian Riedel&Cree, Łukasz Zagrobelny 
i Łobuzy. Oprócz tego Giełda Minerałów i Dożynki Gminne. 
A to jeszcze nie wszystko. Oj, będzie się działo!

Święto Granitu Strzegomskiego 

Z  inicjatywy ZUK Sp. z  o.o. 
w  Strzegomiu, przy współ-
prac y z   OS iR S p. z   o.o. 
w Strzegomiu, na terenie na-
szego ośrodka sportu stanęły 
dwa pojemniki (wyposażo-
ne w zgniatarki) na plastiko-
we butelki PET – po wodzie 
i napojach.

Pojemniki na czas sezonu 
letniego tymczasowo stanęły 
przy basenach letnich, gdzie 
zauważono największy poten-
cjał na ich zapotrzebowanie. 
W  późniejszym czasie będą 
one przeniesione w  miejsca, 
gdzie pojawi się potrzeba za-
gospodarowania plastikowych 
butelek. 

– Jest to kolejna odsłona akcji 
ekologicznej, którą propaguje 
spółka OSiR. Przypomnij-
my, że najpierw z  inicjatywy 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu przed Ośrodkiem Sportu 
i  Rekreacji stanęło serce na 
nakrętki, które bardzo szybko 
zapełnia się cennym surow-
cem. Oczywiście to cieszy, ale 
też pokazuje z jak ogromnych 
ilości plastiku korzystają strze-
gomianie. Każda nakrętka 
oznacza również butelkę lub 
inny pojemnik – informuje 
Paweł Mosór, prezes spółki 
OSiR. 

red

zuK i OSiR bardziej EKO
Pojemniki na czas sezonu letniego tymczasowo stanęły przy basenach letnich

Serdeczna prośba i  apel do 
wszystkich osób o niewrzucanie 
do pojemników innych odpadów 
niż butelki plastikowe PET.

To innowacyjne narzędzie 
programistyczne w  zakre-
sie prowadzenia gminnej 

gospodarki odpadami po-
wstaje dzięki dobrej współ-
pracy Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu i  spółki ENE-
RIS Surowce. I  już przynosi 
pierwsze efekty. 

– Dzięki tej analizie będzie 
można łatwo wyszukać ta-
kie posesje, które wytwarzają 
odpady w  ilości większej niż 
odpowiednia dla zadeklaro-
wanej liczby, a przecież nieraz 
takie pomyłki mieszkańców 

w deklaracjach mogą się zda-
rzyć. Ta weryfikacja pozwoli 
naliczyć właściwe stawki opłat 
w takich nieruchomościach. To 
jest bardzo ważne, bo dzięki 
temu koszty obsługi takich 
nieruchomości nie będą prze-
rzucane na innych mieszkań-
ców, deklarujących właściwą 
liczbę lokatorów swojej posesji. 

Jesteśmy zadowoleni z dostępu 
do tego narzędzia, bo chociaż 
aplikacja jest teraz dopiero 
testowana, to już w kilkunastu 
nieruchomościach mieszkańcy 
zaktualizowali swoje dekla-
racje – powiedział Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia.

red

Aplikacja do monitorowania ilości odpadów
Aktualnie, jak wynika z ilości odbieranych odpadów, przeciętny mieszkaniec gminy Strzegom wytwarza ok. 320–360 kg odpadów rocznie

Już w ciągu kilku miesięcy w Strzegomiu będzie można łatwo zweryfikować, czy liczba miesz-
kańców danej posesji zadeklarowana do opłaty za odpady nie mija się z rzeczywistością. Trwa 
właśnie faza testowa aplikacji wspomagającej monitorowanie i analizę takich danych. 

Fot. Facebook Łukasza Z
agrobelnego
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W  ostatnich tygodniach 
wykonano instalacje elek-
tryczne pod oświetlenie parku. 
Trwają również prace związane 
z  wykonaniem podbudowy 
pod ścieżki parkowe, skarpo-
waniem terenu i zakładaniem 
trawników oraz porządkowa-
niem terenów sąsiadujących 
bezpośrednio z  fortem. Zre-
konstruowano ponadto ścianę 
laboratorium oraz wykony-
wane są prace przy fontannie. 
Rozpoczęto również roboty 
związane z naprawą murów po 
zewnętrznej stronie fortu. Na 
bieżąco wykonywane się prace 

pielęgnacyjne przy założonej 
winnicy. 

Koszt rewitalizacji I  eta-
pu wynosi blisko 4,5 mln zł. 
Ok. 2 mln zł pochodzi z „Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych”. W związku z wy-
stąpieniem dodatkowych robót 
termin zakończenia inwestycji 
(I etapu) został przesunięty na 
dzień 6 grudnia br. 

Wykonawcą przedsięwzięcia 
jest konsorcjum firm: Budraf 
Sp. z o.o. z Wałbrzycha (lider) 
oraz PPUH „Drog-Ziem” ze 
Stanowic (partner).

red

w związku z wystąpieniem dodatkowych robót termin zakończenia inwestycji (I etapu) został przesunięty na dzień 6 grudnia br.

Coraz ładniej na Forcie Gaj 
Kolejny raz zaglądamy na teren przebudowy strzegomskie-
go Fortu Gaj, gdzie od ubiegłego roku trwa zakrojona na du-
żą skalę modernizacja (I etap) tego lubianego przez naszych 
mieszkańców miejsca.

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

Mieszkańcy
pytają,

Burmistrz
odpowiada

Profilaktyka nowotworów

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu zaprasza na bezpłatny udział 
w projekcie realizowanym przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wro-
cławiu pt. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną 
w kale dla kobiet i mężczyzn”.

Do udziału w akcji zaprasza się osoby w wieku 50–65 lat, niezależ-
nie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku od 40–49 lat, które 
mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano ra-
ka jelita grubego i osoby w wieku 25–49 lat, ze stwierdzoną 
mutacją genetyczną. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu w godzinach 
swojego funkcjonowania będzie wydawał zesta-
wy testowe do samodzielnego wykona-
nia w domu. Wykonany test na-
leży złożyć w placówce, z której 
został pobrany. 
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Relacje ze strzegomskiego festiwalu można było śledzić w Internecie i w mediach społecznościowych. O wszystkich wydarzeniach na bieżąco informowały rozgłośnie radiowe: Radio wrocław i Radio Sudety 24, a także TVP wrocław

Festiwal folkloru wrócił do Strzegomia 
To były cztery wspaniałe dni z polskim folklorem w roli głównej. Od czwartku do niedzieli (5–8 sierpnia br.) uczestnicy tegorocznej edycji 
festiwalu w Strzegomiu na własne oczy mogli się przekonać o tym, jak piękną kulturę, zwyczaje i tradycję ludową mają Polacy. 

I dzień – Kostrza
Imprezę tradycyjnie zainau-
gurowano w Kostrzy, gdzie 
odbył się tzw. „Wieczór Na-
rodowy”. Przed wspaniałą 
kostrzańską publicznością 
wystąpiły polskie zespo-
ły: Kostrzanie, Goczałko-
wianie, Olszaniacy, Pnioki 
i Śwarne Łojce, a także Mo-
gilanie. Warto podkreślić, 
że w czwartkowy wieczór 
oddano również do użytku 
pomieszczenia „Izby Tradycji 
Zespołów Ludowych z tere-
nu gminy Strzegom”, która 
powstała dzięki środkom 
z  Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary 
wiejskie. Koszt wsparcia wy-
niósł ok. 60 tys. zł. Zadanie 
realizowano przy wsparciu 
LGD „Szlakiem Granitu” 
oraz gminy Strzegom przez 
Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w Gminie Strzegom 
„Akcja”.

II dzień –  
Śniadanie i biesiada
W  piątkowe przedpołudnie zorganizowa-
no „Śniadanie na trawie”, czyli edukacyjne 
spotkanie z zespołami dla dzieci i dorosłych. 
Z powodu złej pogody to niezwykle rados-
ne wydarzenie przeniesiono z  ogrodów 
strzegomskiej bazyliki do sali balowej SCK 
II. Śniadanie było organizowane dla dzieci ze 
strzegomskich szkół i przedszkoli, a oprócz 
poczęstunku można było obejrzeć występy 
zespołów regionalnych: „Mogilanie” oraz 
„Pnioki” i „Śwarni Łojce”, które zaprezento-
wały swoje tańce, śpiewy i zabawy. Na sam 
koniec Zespoły Regionalne „Pnioki” i „Śwarni 
Łojce” dały występ na strzegomskim Rynku, 
obok fontanny. Mimo braku zielonej trawy 
i otwartej przestrzeni śniadanie było bardzo 
udane, a dzieciom nie znikały uśmiechy z ich 
twarzy. Wieczorem, po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią koronawirusa, 
muzyka ludowa powróciła na strzegomski 
Rynek. Koncert w  formie biesiady upłynął 
pod znakiem dolnośląskiego folkloru, a także 
dźwięków romskich i folkowych. Przed strze-
gomską publicznością zaprezentowali się: Ka-
pela Kostomłocianie, Kapela Janka Boduszka 
z Siemianic, Dziani wraz ze zespołem i grupa 
Pogwizdani. Skoczne przyśpiewki, covery 
znanych utworów i gorące rytmy cygańskie 
niewątpliwie przypadły do gustu widowni.

Dodajmy, że w niedzielę 
przed urzędem Miej-
skim w  Strzegomiu – 
w specjalnym ambulansie 
Fundacji Ronalda Mc-
Donalda – rodzice mogli 
sprawdzić stan zdrowia 
swoich dzieci (w wieku od 
9 miesięcy do 6 lat) pod 
kątem profilaktycznych 
badań uSG. wewnątrz 
magistratu można było 
skorzystać z  okazji za-
szczepienia się przeciwko 
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Festiwal folkloru wrócił do Strzegomia 
III dzień –  
Hołd dla janiny Kalicińskiej
Sobota poświęcona była janinie Kaliciń-
skiej, legendzie polskiego folkloru, która 
zmarła w  ubiegłym roku w  wieku 99 lat. 
Na scenie w hali widowiskowo-sportowej 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Strzegomiu 
zaprezentowało się wspólnie ponad 100 tan-
cerzy i muzyków z trzech zespołów folklo-
rystycznych: Kostrzanie, Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej i Mogilanie. Widowisko wyreżyse-
rował Marek Harbaczewski, wychowanek 
Pani Janeczki, któremu burmistrz zbigniew 
Suchyta podziękował za wykonanie wspa-
niałej pracy. Podziękował też wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do tego, że 
koncert był pięknym wydarzeniem kultu-
ralnym. Warto wspomnieć, że w  imieniu 
Janiny Kalicińskiej tytuł „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej” odebrała jej siostrzenica. 
Główna bohaterka wieczoru wniosła nieoce-
niony wkład w rozwój Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru w  Strzegomiu. Po raz 
pierwszy zasiadła w jury festiwalu w 1993 r., 
aby przez kolejne lata wspomagać swoją 
wiedzą i doświadczeniem, i być wsparciem 
dla zespołów, zarówno tych z  Polski, jak 
i z zagranicy. W jury zasiadała aż 18 razy, po 
raz ostatni w 2011 r.

COVID-19 szczepionką 
johnson&johnson bez 
wcześniejszej rejestracji. 
w sumie zaszczepiło się 
ok. 170 osób. Pojawiły 
się także Mobilne Punkty 
Spisowe przed urzędem 
Miejskim, gdzie chętni 
mogli szybko i bez zbęd-
nych formalności doko-
nać spisu w Narodowym 
Spisie Ludności i  Miesz-
kań 2021.

IV dzień – na bogato
W  niedzielny poranek na strzegomskim 
Rynku pojawił się specjalny wóz transmisyjny 
Polskiego Radia Wrocław, a red. Małgorzata 
Majeran-Kokott zapraszała swoich słuchaczy 
do wysłuchania występów kapel z  całego 
Dolnego Śląska.
Tradycją ostatniego dnia festiwalu folkloru są 
msze św. odprawiane w obu strzegomskich 
kościołach. W Bazylice Mniejszej nabożeń-
stwu przewodniczył ks. prałat Marek Ba-
buśka, proboszcz parafii. Tu w nabożeństwie 
udział wzięły m.in. udział zespoły: Mogilanie 
i  Kostrzanie, a  także kapele dolnośląskie. 
W  kościele pw. Zbawiciela Świata i  Matki 
Bożej Szkaplerznej mszę św. odprawił ks. 
proboszcz Tadeusz Karasiewicz. W gronie 
uczestników byli m.in. Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej i kapele dolnośląskie.
Słoneczna pogoda sprawiła, że wspólny 
polonez odtańczony na strzegomskim Rynku 
był wspaniałym przeżyciem zarówno dla 
jego uczestników, jak i widowni, która licz-
nie zjawiła się w głównym punkcie naszego 
miasta. Po tańcu można było skosztować 
różnych smakołyków przygotowanych 
przez zespoły folklorystyczne i strzegomskie 
instytucje kultury.
W  parku miejskim odbył się blisko 7-go-
dzinny koncert zespołów dolnośląskich, 
w  którym zagrały i  zaśpiewały 23 kapele 
z  naszego regionu. Na deser tegorocznej 
edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklo-
ru w Strzegomiu zagrał Krzysztof Cugow-
ski z zespołem.
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Podczas okresu wakacyjnego 
w  Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 2 w  Strzegomiu 
przeprowadzony został remont 
dachu. Odnowiono też ławki 
przed budynkiem. Dodatko-
wo zostały pomalowane klasy 
i gabinety. 

W  Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Strzegomiu re-
montowana jest więźba dacho-
wa oraz trwa wymiana lamp na 
energooszczędne. Oprócz tego 
odnowiono pomieszczenie so-
cjalne dla pracowników obsługi 
oraz wymieniono nawierzchnię 

szkolnego boiska.
Remonty nie ominęły też Ze-

społu Szkolno-Przedszkolne-
go w Jaroszowie. Na zewnątrz 
szkoły zostały nasadzone nowe 
rośliny w  ogrodzie szkolnym, 
naprawiono piłkochwyty na Or-
liku oraz odrestaurowano i po-
malowano ogrodzenie w  tzw. 
„Zielonej klasie”. Wewnątrz bu-
dynku wyremontowano i poma-
lowano pomieszczenia szkolne, 
przedszkolne czy sekretariatu 
i pomalowano ściany w szatni.

W  Publicznej Szkole Pod-
stawowej w  Goczałkowie 

przeprowadzono częściową 
wymianę oświetlenia na klatce 
schodowej oraz wyremonto-
wano i  pomalowano główny 
korytarz szkoły.

W  obu budynkach Pub-
licznej Szkole Podstawowej 
w  Olszanach zostało zainsta-
lowane awaryjne oświetlenie, 
wyremontowana została sala 
polonistyczna (wymiana podło-
gi, malowanie czy zamontowa-
nie nowych rolet), a na zewnątrz 
budynku wyrównana została 
nawierzchnia boiska oraz zo-
stały wymienione brakujące 
elementy ogrodzenia dookoła 
budynku.

Na terenie Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Strzegomiu 

został przeprowadzony remont 
chodnika, który znajduje się 
na terenie obiektu. Dodat-
kowo trwa naprawa dachu 
i  wymiana drzwi w  budynku 
technicznym. Natomiast z prac 
konserwatorskich pomalowana 
została szatnia, holik, dwie sale 
zajęć dla dzieci oraz postawiono 
metalowe ogrodzenie od strony 
placu zabaw.

W Publicznym Przedszkolu 
nr 3 w Strzegomiu kończą się 
prace związane z przygotowy-
waniem sali dla nowo przyjętych 
dzieci w wieku 3 lat. Sala jest na 
nowo malowana i  tapetowana 
oraz wymieniane są w niej meble 
i ogólny wystrój sali.

red

Dzieci po wakacjach wrócą do pięknych, pachnących świeżością i kolorowych sal lekcyjnych. A koniec wakacji już za dwa tygodnie

Nowy rok szkolny coraz bliżej! W placówkach oświatowych gmi-
ny Strzegom kończą się sukcesywnie prace remontowe. Wszystko 
po to, by w szkołach podnieść jakość i komfort nauczania. 

Remonty naszych szkół 

W trakcie każdego dnia od-
będą się aż 3 koncerty: o godz. 
17.00 na terenie kamieniołomu 
Bazalt (ul. Niepodległości 22), 
o godz. 19.00 w Bazylice Mniej-
szej i o godz. 21.00 w kościele 

św. Jadwigi (ul. Szarych Szere-
gów 30). 

Na koncerty w  kamienioło-
mie i kościele św. Jadwigi obo-
wiązują bezpłatne wejściówki 
– do odbioru w Strzegomskim 

Centrum Kultury (nr telefonu: 
74 649 44 00), zaś na koncerty 
w  bazylice w  sprzedaży bilety 
w sektorze VIP po 20 zł (bile-
tyna.pl/Strzegom) – pozostałe 
miejsca – wstęp wolny bez 
wejściówek. 

Cykl koncertów dofinan-
sowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i  Sportu pochodzących 

z „Funduszu Promocji Kultury” 
w ramach programu „Muzyka”, 
realizowanego przez Narodowy 
Instytut Muzyki i Tańca. 

Warto podkreślić, że festi-
wal został objęty patronatem 
medialnym TVP Kultura oraz 
Programu II Polskiego Radia.

uczta dla melomanów
W ubiegłym roku koncerty w bazylice cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Za rok kolejna i już ostatnia edycja „Strzegom A Cappella”

21 sierpnia – godz. 9.00 – SCK 
Strzegom – „Poznaj z  nami 
gminę Strzegom” – wycieczka 
z  przewodnikiem po gminie 
Strzegom;
21 sierpnia – godz. 19.00 – 
OSiR Strzegom – „Nocny 
maraton zumby”.
27–29 sierpnia – „Strzegom 
A Capella”: 
– godz.17.00 – Fortepian 
w kamieniołomie, 
– godz.19.00 – Koncert w Ba-
zylice Mniejszej, 
– godz. 21.00 – Koncert Nocny 
w kościele św. Jadwigi;

28 sierpnia – 
godz. 10.30 
– Strzegom – 
„Rajd starych 
samochodów”
każda środa 
– godz. 21.00 
– basen letni 
OSiR Strze-
gom – „Noc-
ne pływanie”
każdy ponie-
działek i  środa – godz. 19.30 
– OSiR Strzegom – Zumba 
Fitness Academy.
każda niedziela – godz. 15.00 

– Bazylika Mniejsza – „Nie-
dzielne spacery z  przewod-
nikiem” – zwiedzanie bazy-
liki, spacer wzdłuż murów 

obronnych Strzegomia, Baszta 
Obronna, Strzegomskie Planty, 
pomnik Księżnej Anny i Wie-
ża Targowa.

zabawa dla całych rodzin
„Strzegomska rodzina to super rodzina” – pod takim hasłem odbędzie się cykl strzegomskich imprez

Dyrekcja Muzeum Gross-
Rosen w  Rogoźnicy poinfor-
mowała, że nie planuje obcho-
dów upamiętniających ofiary 
II wojny światowej w dotych-
czasowej formule. Nie będzie 
więc uroczystości z  udziałem 
delegacji władz państwowych 
i samorządowych, byłych więź-
niów i  ich rodzin, organizacji 
kombatanckich, młodzieży, 
służb mundurowych, przedsta-
wicieli harcerzy, społeczeństwa 

Ziemi Strzegomskiej i  osób 
prywatnych. 

Zachowując jednak wie-
loletnią tradycję, w  pierwszą 
niedzielę września (05.09) or-
ganizatorzy złożą wieńce pod 
Pomnikiem Mauzoleum. Tę 
skromną uroczystość poprzedzi 
msza św., którą odprawi biskup 
pomocniczy diecezji świdni-
ckiej Adam Bałabuch w  koś-
ciele parafialnym w Rogoźnicy 
o godz. 12.00.

Pamięć w innej formie

Na ostatniej stronie gazety zamieściliśmy szczegółowy plan koncertów.

Już po raz drugi z rzędu zapraszamy wszystkich miłośników mu-
zyki klasycznej na 3-dniowy festiwal pn. „Strzegom A Cappel-
la”. Wydarzenie zostanie zorganizowane w dniach 27–29 sierp-
nia br. w trzech miejscach!

Burmistrz Strzegomia, Strzegomskie Cen-
trum Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom zapraszają na sierpniowy 
blok imprez rodzinnych.
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Uroczystość rozpoczęła msza 
św. w kościele w Jaroszowie, zaś 
część oficjalna miała miejsce na 
placu kościelnym. Wśród gości 
obecnych na uroczystości byli 
m.in.: weteran walk o niepodle-
głość RP kpt. Julia Kołosowska, 

ppłk Marcin Barczyński – do-
wódca 161. Batalionu Lekkiej 
Piechoty, mjr Mikołaj Fojna, 
a  także delegacje organizacji 
i  instytucji współpracujących 
ze strzegomskim oddziałem. 
Po złożeniu meldunku oraz 

podniesieniu flagi państwowej 
nastąpiła część kulminacyjna 
uroczystości, czyli przyrzecze-
nie. Po nich głos zabrał ks. pro-
boszcz Marek Krysiak. 

– Nasze strzeleckie święto 
było również okazją do na-
grodzenia osób wyróżniają-
cych się swoją działalnością 
na rzecz Oddziału Strzelców 
i Orląt, w tym koordynatorów 

trwającej już ponad rok akcji pn. 
„Zakupy dla Seniora”, a  także 
osób i  instytucji współpracu-
jących z  oddziałem. Całość 
zakończył wspólny poczęstunek 
przygotowany przez członków 
oddziału oraz rodziców – in-
formuje Błażej Kołodziej, lider 
Związku Strzeleckiego Oddział 
Strzegom. 

red

To święto było również okazją do nagrodzenia osób pracujących na rzecz Oddziału Strzelców 

uroczyście przyrzekali
W Jaroszowie, 8 sierpnia br., odbyło się uroczyste „Przyrzecze-
nie Strzeleckie” oraz drugie w historii strzegomskiego oddzia-
łu Związku Strzeleckiego „Przyrzeczenie Orląt”. Swoje ślubo-
wania złożyło łącznie 7 kandydatów. 

Już niedługo mieszkańcy 
Międzyrzecza będą mogli ko-
rzystać z  odnowionej kuchni 
w miejscowej świetlicy wiejskiej. 
To nie wszystkie zmiany, ponie-
waż w budynku doszło do wy-
miany instalacji elektrycznej.

Aktualnie trwają prace zwią-
zane z remontem pomieszczeń 
kuchennych. Wykonuje je fir-
ma Innova Elektric Sp. z  o.o. 

z  Ruska. Remont polega na 
wymianie instalacji sanitarnej, 
wymianie płytek i  drzwi oraz 
malowaniu ścian. Ta sam firma 
zmodernizowała wcześniej 
instalację elektryczną. 

Koszt wszystkich robót wyno-
si ok. 56 tys. zł, z czego 20 tys. zł 
pochodzi z funduszu sołeckiego 
wsi Międzyrzecze. 

red

Świetlica na medal!

Pod koniec lipca br. zakończyły 
się prace związane z wykonaniem 
nawierzchni mineralnej przy 
scenie w parku oraz oświetlenia 
bryły baszty. To już kolejny zre-
alizowany etap dużego projektu 
rewitalizacji zabytkowego par-
ku dworskiego. Wcześniej przy 
wyremontowanym belwederze 
w  rogoźnickim parku został 
wybudowany podest sceniczny 
przeznaczony do plenerowych 
występów. Obecnie teren przy 
samej baszcie i  scenie został 

utwardzony i  uporządkowany. 
Trzeba przyznać, że iluminowana 
bryła baszty po zmierzchu wyglą-
da bardzo efektownie.

Obecnie wykonany etap robót 
jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego 
w  ramach programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. Wielkość przyzna-
nego dofinansowania to kwota 
rzędu 25,8 tys. zł – wartość całego 
zadania to kwota ok. 54 tys. zł. 

W najbliższym czasie gmi-
na planuje wykonać jeszcze 
jeden niewielki etap projektu 
rewitalizacji parku – jedną 

ze ścieżek komunikacyjnych. 
Roboty te będą finansowane 
z  funduszu sołeckiego wsi 
Rogoźnica. 

Baszta w Rogoźnicy już oświetlona
Trzeba przyznać, że iluminowana bryła po zmierzchu wygląda bardzo efektownie

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice i Rada Sołecka Wsi 
Stanowice serdecznie zapraszają 
na swoją cykliczną imprezę 
dożynkową „Święto chleba”. 
Wydarzenie, które odbędzie się 
28 sierpnia br. w godz. 15.00–
24.00, będzie miało miejsce 
w  Parku Kasztanowym przed 
świetlicą wiejską w Stanowicach.

PROGRAM:
15.00 – Msza św. w  kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa
16.00–18.00 – Ocena prac kon-
kursowych, wręczenie nagród, 
degustacja potraw, konkursy 
sportowo-sprawnościowe 
18.00–24.00 – Zabawa ludowa 
z zespołem „Sami swoi”

red

zaproszenie na „Święto chleba”

Wszystkie te prace zrealizowano w ramach rewitaliza-
cji dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  celu 
stworzenia nowej strefy aktywności wsi.

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

Po renowacji zabytkowych murów i baszty (Belwederu z pery-
skopem) oraz budowie drewnianej sceny w parku w Rogoźni-
cy przyszedł czas na kolejne działania mające na celu uatrak-
cyjnienie tego miejsca. 
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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)

pierwszy mecz w sezonie:  
barycz sułów – aks 3:0

pierwsze mecze w sezonie:  
aks II – ks walim 2:3,  
herbapol – sudety dziećmorowice 3:0

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

poz. klub Mecze punkty

1. lechia Dzierżoniów 1 3

2. wKS wierzbice 1 3

3. barycz Sułów  1 3

4. polonia trzebnica  1 3

5. mKp wołów  1 3

6 piast nowa ruda  1 3

7. polonia-Stal Świdnica  1 1

8 pogoń oleśnica  1 1

9. bielawianka bielawa  1 1

10. Sokół marcinkowice  1 1

11. orzeł ząbkowice Śląskie  1 0

12. Słowianin wolibórz  1 0

13. piast Żerniki (wrocław) 1 0

14. aks granit strzegom s.a.  1 0

15. GKS mirków/ Długołęka  1 0

16. moto Jelcz oława 1 0

poz. klub Mecze punkty

1. zdrój Jedlina zdrój 1 3

2. Górnik nowe miasto wałbrzych 1 3

3. iskra witków Śląski 1 3

4. włókniarz Głuszyca 1 3

5. herbapol stanowice 1 3

6. mKS ii Szczawno zdrój 1 3

7. KS walim 1 3

8. Górnik boguszów-Gorce 1 3

9. aks II strzegom 1 0

10. Unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 1 0

11. czarni wałbrzych 1 0

12. zieloni mrowiny 1 0

13. zieloni mokrzeszów 1 0

14. Sudety Dziećmorowice 1 0

15. błękitni owiesno 1 0

16. zagłębie wałbrzych 1 0

W  finale indywidualnym 
w  skokach przez przeszkody 
nie brakowało emocji. Po dwóch 
nawrotach zasłużony złoty me-
dal zdobyła jedyna amazonka, 
która nie popełniła ani jednego 
błędu w żadnym z 5 parkurów 
– była to reprezentantka Francji 
Jeanne Hirel dosiadająca ogie-
ra Vedouz De Nestin. Ekipa 
z Francji była bezkonkurencyjna 
w  walce o  medale w  klasyfi-
kacji drużynowej w  dyscypli-
nie skoków przez przeszkody. 

Srebro zdobyli Holendrzy, 
a brąz Norwegowie.

W  WKKW także Francuzi 
sięgnęli po złoto indywidualne 
i jako drużyna. Srebrny krążek 
trafił do Niemców, a brąz do Ir-
landczyków. W klasyfikacji dru-
żynowej nie było niespodzianek. 
Wszyscy medaliści prowadzenie 
objęli już po próbie ujeżdżenia 
i  utrzymali je do końca roz-
grywki. 15-letnia Francuzka 
Mae Rinaldi na Boston Du 
Verdon pozycję liderki objęła 

po ujeżdżeniu i utrzymała przez 
wszystkie fazy konkursu. Udany 
występ na czworoboku, czysto, 
choć ze spóźnieniem, przejecha-
ny cross oraz bezbłędny parkur 
zapewniły jej tytuł mistrzyni 
Europy.

Niemka Rose Oatley na 
11-letnim kucu Daddy Moon 
po bardzo udanym występie na 
czworoboku zdobyła w Mora-
wie złoty medal ME w  ujeż-
dżeniu. Reprezentacja Niemiec 
zdobyła złoty medal w konkur-
sie drużynowym. Srebro wy-
walczyli Duńczycy, a brąz Ho-
lendrzy. Polki zajęły 6. miejsce. 
W konkursie Freestyle Niemki 
ustanowiły nowy rekord świata.

foto: Leszek Wójcik/  
Mariusz Chmieliński

red

w Mistrzostwach Europy Kuców w Morawie startowało ponad 160 młodych zawodników w barwach 21 krajów

W zakończonych w ostatnią niedzielę (15.08) Mistrzostwach 
Europy Kuców w  Morawie bezkonkurencyjni okazali się re-
prezentanci Francji i Niemiec. Ci pierwsi wygrali w skokach 
przez przeszkody (indywidualnie i drużynowo) i w dyscyplinie 
WKKW (indywidualnie i drużynowo), ci drudzy okazali się nie-
pokonani w ujeżdżeniu (indywidualnie, drużynowo i w konkur-
sie Freestyle). 

Francuzi i Niemcy najlepsi 
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jaroszów – nieruchomość do rozbiórki
Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ust-
ny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomo-
ści zabudowanej stano-
wiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetar-
gu jest nieruchomość 
stanowiąca działkę nr 
362/46, AM-1, Obr. Ja-
roszów o powierzchni 
wg rejestru ewidencji 
gruntów 0,2728 ha za-
budowana dwukondyg-
nacyjnym budynkiem 
użytkowym. 
Ze względu na zły stan 
techniczny budynku 
przeznaczony jest on 
do rozbiórki. 
D l a  n i e r u c h o m o -
śc i  u r z ądzona  jes t 
k s i ę g a  w i e c z y s t a 
SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodaro-
wania przestrzenne -
go obrębu wsi Jaro -
szów oraz obrębu wsi 

Bartoszówek w gminie 
Strzegom uchwalone-
go uchwałą Nr 84/16 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24 sierp-
nia 2016 r. powyższa 
nieruchomość ozna-
czona jest w części 
symbolem 5 MW – te-
reny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzin-
nej, w części grani -
ca terenu górniczego, 
w części granica ob-
szaru górniczego. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 50.000,00 zł
Wadium – 5.000,00 zł
Postąpienie nie mo -
że wynosić mniej niż 1 
% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w gó-
rę do pełnych dziesią-
tek złotych.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 09.09.2021 r. 
o godz. 10.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sa-
la nr 29.

Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest 
wpłata wadium na kon-
to Santander Bank Pol-
ska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 
06.09.2021 r. (za dzień 
wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu 
środków na konto gmi-
ny Strzegom).
Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Ko-
mis j i  P r ze t a rgowe j 
w dniu przetargu. 
Wa d i u m  w p ł a c o n e 
przez uczestnika, który 
wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, 
a wadium wp łacone 
przez pozostałe oso-
by zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, 
jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi kosz-
ty związane z prze -
n i e s i e n i e m  p r a w a 
własności.
Cena nieruchomości 
sprzedawanej w dro-
dze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarial-
nego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ule-
ga przepadkowi. 
Osoby przystępują -
ce do przetargu po -
winny posiadać doku-
ment potwierdzający 
tożsamość. 
W p r z ypadku  osób 
prawnych w ymaga -
ny jest aktualny wy-
pis z właściwego dla 
siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument 
urzędowy określający 

status prawny oferen-
ta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnio-
nych do reprezenta-
cji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocni-
ka przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzo -
ne pe łnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty 
winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna mo-
że być zawarta wyłącz-
nie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie 
z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 

z 2014 r. poz. 1490). 
Dodatkowe informacje 
związane z przetar-
giem można uzyskać 
w Wydzia le Gospo -
dark i  Nieruchomoś -
ciami i Zagospodaro-
wania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskie -
go w Strzegomiu, Ry-
nek 38,  pok.  nr  34, 
II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, 
ponadto  in formac ja 
o przetargu umiesz-
czona jest na stronie 
internetowej  Miasta 
i  Gminy St r zegom – 
www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Z as t r zega  s i ę  p ra -
wo odwo łania prze -
t a rgu  z  uzasadn io -
nej  przyczyny,  przy 
czym informacja o ta-
k iej  decyzj i  podana 
zos t an ie  w  sposób 
i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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