
W pierwszym tygodniu wrze-
śnia (1–5.09) w naszych placów-
kach oświatowych odbędą się 
lekcje wychowawcze i  spotka-
nia z  rodzicami o  charakterze 
informacyjno-edukacyjnym. 
Jak zapewnia minister zdrowia, 
do szkół trafiły już materiały 
edukacyjne dotyczące szczepień 
przeciwko COVID-19. W dru-
gim tygodniu września (6–8.09) 
będą trwały przygotowania 
do realizacji szczepień m.in. 
zbieranie przez wychowawców 
zgód od rodziców i opiekunów 
prawnych na szczepienie dzieci.

Szef resortu zdrowia Adam 
Niedzielski poinformował, że 
w  trzecim tygodniu września 

ruszają szczepienia w szkołach 
w  całej Polsce. Na podstawie 
zebranych informacji odnoście 
ilości chętnych na szczepienie 
szczepionką przeciwko CO-
VID-19 zostanie opracowany 
przez Strzegomskie Centrum 
Medyczno-Diagnostyczne 
terminarz szczepień, który nie-
zwłocznie zostanie przekazany 
do szkół. Warto podkreślić, że 
podczas szczepień uczniów na 
terenie szkoły mogą również 
zaszczepić się nauczyciele 
oraz najbliższa rodzina (po 
ustaleniu z dyrektorem szkoły). 
Dodajmy, że szczepionka prze-
ciw COVID-19 jest darmowa 
i dobrowolna.

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta jest wielkim 
orędownikiem szczepień. Nic 
więc dziwnego, że zwraca się 
z gorącym apelem i jednocze-
śnie prośbą, by jak najwięcej 
uczniów z naszej gminy pod-
dało się szczepieniu. – Im 
więcej osób w  naszej gminie 
zaszczepi się, tym jest większa 
szansa, że pokonamy koro-
nawirusa i  będziemy bardziej 
bezpieczni. Drodzy uczniowie, 
zaszczepcie się! Zróbcie to 
dla swoich babć i  dziadków, 
a także rodziców. To jest bar-
dzo ważna i  odpowiedzialna 
decyzja – podkreśla burmistrz. 
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Zaszczepieni uczniowie wezmą udział w konkursie promującym szczepienia

Szczepienia dla uczniów

w SKRÓCIE: w SKRÓCIE:
Mobilny Punkt Szczepień działa. 
Niestety jest mało chętnych

ARYZTA Półmaraton Strzegom

Rozpoczął się już nowy rok szkolny 2021/2022, a wraz z nim już wkrótce – w 3. tygodniu wrze-
śnia – ruszą szczepienia dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Będą one prowadzone w szko-
łach, w specjalnie przystosowanych do tego punktach. Także uczniowie z gminy Strzegom bę-
dą mogli skorzystać z tej szeroko zakrojonej akcji. 

gminne wiadomości

W ostatni weekend sierpnia br. (28–29.08) w trzech sołectwach 
gminy Strzegom: Stanowicach, Olszanach i Międzyrzeczu – przy 
okazji imprez plenerowych – odbyły się szczepienia w ramach 
Mobilnego Punktu Szczepień. Z tej okazji, niestety, skorzystało 
tylko 30 osób. Nie jest to satysfakcjonująca liczba mieszkańców, 
jednak jak podkreślają władze naszego miasta, nawet dla 1 osoby 
warto było zorganizować taki punkt. Przy tej okazji warto wspo-
mnieć o pewnej mieszkance Olszan, która nie mogła o własnych 
siłach dotrzeć do świetlicy wiejskiej. Dowieziono ją do mobilnego 
punktu i tam doszło do zaszczepienia.

9 października startuje IV edycja imprezy biegowej Aryzta 
Półmaraton Strzegom. Organizatorzy szykują dystanse dla 
najmłodszych i mniej zaprawionych biegaczy. W planach pół-
maraton, „Bieg Piekarza” na krótszym dystansie 11,5 km oraz 
„Bieg Ciasteczkowy” dla dzieci i młodzieży.

w NuMERZE:

Hala oSir  
do remontu
Jeszcze w  tym roku roz-
pocznie się duży remont 
hali widowiskowo-sportowej 
na terenie strzegomskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w  Strzegomiu. Co będzie 
wchodziło w  zakres prac 
remontowych?
 str. 2

wykonaliśmy 
mnóstwo pracy
Zapraszamy do lektury wy-
wiadu z  Marcinem Ko-
narskim (LKS Stragona), 
byłym już trenerem kadry 
narodowej Polskiego Związ-
ku Jeździeckiego seniorów 
w  WKKW i  dyrektorem 
zawodów organizowanych 
na hipodromie w Morawie.
 str. 8

usuń folię 
rolniczą
Ogłoszono nabór wniosków 
w ramach programu priory-
tetowego: „Usuwanie folii 
rolniczej i  innych odpadów 
pochodzących z działalności 
rolniczej”.  Do 9 września br. 
mieszkańcy mogą składać 
specjalną ankietę w  UM 
w Strzegomiu.

str. 4

Ostatnie w okresie wakacyjnym obrady strzegomskich radnych 
miały miejsce 25 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. Była mowa o planowanych inwestycjach 
oraz o  szczepieniach w  Mobilnym Punkcie Szczepień oraz 
w szkołach. Jakie jeszcze uchwały podjęli radni?

Gmina Strzegom złożyła 3 wnioski na dofinansowanie zadań, 
które znacząco poprawią jakość życia mieszkańców miasta 
i  okolicznych wiosek w  ramach tzw. „Polskiego Ładu”. To 
rządowy program, którego celem jest rozwój naszego kraju 
w wielu różnych obszarach.

Występy muzyczne w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu oraz 
koncerty fortepianowe na terenie kamieniołomu Bazalt i w ko-
ściele pw. św. Jadwigi weszły w skład tegorocznej edycji festiwalu 
muzyki klasycznej pn. „Strzegom A Cappella”, który odbył się 
w dniach 27–29 sierpnia br.

O czym obradowali radni?  str. 3

„Polski Ład” str. 4

Święto muzyki klasycznej str. 7

Burmistrz Strzegomia ufunduje nagrody w konkursie promującym szczepienia „Stop 
COVID-19 - zaszczep się”, który przeprowadzi szkoła. W  konkursie wezmą udział 
uczniowie, którzy zaszczepią się do 31 października br. oraz uczniowie już zaszczepieni. 
Nagrodę otrzyma klasa, w której zaszczepi się najwięcej uczniów: 80% zaszczepionych 
– I miejsce, 70% zaszczepionych – II miejsce, 60% zaszczepionych – III miejsce.
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Muzyka
   w kamieniołomie

Niezapomniane wrażenia estetyczne towarzyszyły uczestnikom dwóch koncertów, które 
odbyły się w ostatni weekend (28–29.08) na terenie nieczynnego strzegomskiego kamie-
niołomu Bazalt w ramach festiwalu muzyki klasycznej „Strzegom A Cappella”. W opinii 
mieszkańców i gości z zewnątrz był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. 

dzięki ciężkiej pracy wielu ludzi Strzegom ma opinię niezwykłego miejsca. Na taką etykietę musimy jednak pracować wszyscy 

Park miejski, teren wzdłuż Strzegomki, najbliższe otoczenie esta-
kady kolejowej i witaczy oraz inne miejsca zieleni wymagają wie-
lu zabiegów pielęgnacyjnych i opieki ze strony pracowników za-
trudnionych przez Urząd Miejski (m.in. ogrodnika). Dzięki ich 
codziennej i żmudnej pracy Strzegom ma opinię czystego miasta 
i nie jest to tylko zdanie miejscowych, ale też wielu turystów od-
wiedzających Ziemię Strzegomską w okresie wakacyjnym. 

Tak dbamy o piękno gminy

– Drodzy mieszkańcy, dbajmy o  naszą wspólną 
przestrzeń. Śmieci wyrzucajmy do koszy, a  odchody 
naszych milusińskich do specjalnych pojemników – 
apelują urzędnicy i służby porządkowe. 

Jesz cz e w  t ym roku roz-
pocznie się duży remont ha-
li widowiskowo-sportowej 
na terenie strzegomskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu. 

Jak informuje prezes spół-
k i  O S i R , Pa w e ł  M o s ó r , 
główne zmiany zajdą w sali 
do  boksu  i  w  s i łowni . – 
Sala do boksu i   s i łownia 
przejdą kapitalny remont. 
Dodatkowo zamontowana 
zostanie klimatyzacja w obu 
pomieszczeniach. Siłownia 
będzie doposażona w  nowe 
urządzenia siłowe i  kardio. 
Z kolei sala do judo doczeka 
się w  końcu klimatyzacji – 
wymienia prezes spółki.

To  j e d n a k  n i e  k o n i e c 
zmian. Modernizacji doczeka 
się również główny korytarz 
hali na parterze i sala fitness 
na I  piętrze, która będzie 
powiększona. W  głównej 
sali nastąpi korekta zasilania 
energii elektrycznej.

Koszt modernizacji wyniesie 
ok. 1,7 mln zł. Lokalnemu 
samorządowi udało się pozy-
skać dofinansowanie na ten 
cel w wysokości ok. 700 tys. zł 
z Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu. 
Prace zakończą się w 2022 r. 
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Hala OSiR do remontu
Modernizacji doczeka się m.in. główny korytarz i sala fitness, która będzie powiększona
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Radni przegłosowali zmiany 
w budżecie gminy Strzegom na 
rok 2021 oraz zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej Gmi-
ny Strzegom na lata 2021–2031. 
Środki zostaną przekazane 
m.in. na rozpoczynający się już 
niedługo remont hali sportowej 
OSiR w Strzegomiu oraz wkład 
własny do planowanych dotacji 
w ramach rządowego programu 
„Polski Ład”. Bardziej szczegó-
łowo piszemy o tych sprawach 
w osobnych artykułach w tym 
numerze „Gminnych Wiado-
mości Strzegom”. 

Przegłosowano uchwałę 
w  sprawie zasad udzielania, 

trybu postępowania oraz sposobu 
rozliczania dotacji celowej z bu-
dżetu gminy Strzegom na dofi-
nansowanie kosztów inwestycji 
z  zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, związanych 
z budową przyłączy kanalizacyj-
nych budynków do gminnego 
systemu kanalizacji zbiorczej 
oraz w sprawie przyjęcia regula-
minu udzielania dotacji celowej 
ze środków budżetu gminy 
Strzegom w  ramach programu 
priorytetowego pn. „Ogranicze-
nie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego”. 

W  związku z  wyznacze-
niem w  miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzen-
nego w  Strzegomiu nowych 
terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną oraz nowego układu 
komunikacyjnego związanego 
z  obsługą wspomnianej zabu-
dowy zaszła potrzeba nada-
nia nowej nazwy ulicy, czyli 
ul. Liliowej. Wydłużono rów-
nież przebieg ul. Piłsudskiego 
w  Strzegomiu ze względu na 
poprawę bezpieczeństwa oraz 
powstanie nowych domów. 

Rada Miejska powierzyła bur-
mistrzowi Strzegomia upraw-
nienie do ustalania cen i opłat 
za korzystanie z  gminnych 
obiektów kulturalnych i  urzą-
dzeń użyteczności publicznej na 
terenie gminy Strzegom. 

Radni zmienili także uchwałę 
ws. ustalenia wysokości opłaty za 
pobyt oraz maksymalnej opłaty 
za wyżywienie dziecka w żłob-
kach prowadzonych przez gminę 
Strzegom. Powyższa zmiana ma 
na celu doprecyzowanie warun-
ków częściowego zwolnienia 
z opłaty stałej za pobyt w żłobku.

Przyjęto także sprawozdanie 
z realizacji „Programu Współpra-
cy gminy Strzegom z organizacja-
mi pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na 2020 rok”.

Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 
w szkołach

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

AKTUAlNOśCi

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty  14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

WRZESIEŃ 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

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

  5.09 –11.09 Vademecum Rynek 44 tel. 74 855 52 06

12.09 –18.09 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857 19 64

11 sierpnia br. na skrzyżowa-
niu ulic Kasztelańska–Świd-
nicka policja zatrzymała kie-
rującego, który uderzył w dwa 
znaki drogowe kierunkowe. 
Kierowca, jak się okazało, był 
w  stanie nietrzeźwym. Powia-
domiono również Rejon Dróg 
Wojewódzkich celem odszko-
dowania za uszkodzone znaki.

***
12 sierpnia br. na skrzyżowa-

niu ulic Rynek–Świdnicka do-
szło do awantury między dwoma 

kierowcami. Będący w pobliżu 
patrol policji przeprowadził 
natychmiastową interwencję.

***
13 sierpnia br. w  Rynku na 

przejściu dla pieszych została po-
trącona kobieta przez kierującego 
pojazdem dostawczym. Kierowca 
tego pojazdu nie zatrzymał się 
i oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Kamera monitoringu miejskiego 
zarejestrowała moment potrą-
cenia, co w  rezultacie ułatwiło 
policji dojście do sprawcy. 

***
13 sierpnia br. na placu zabaw 

przy ul. Bazaltowej interwenio-
wali policjanci do osób spoży-
wających alkohol. 

***
Podobna sytuacja działa się 18 

sierpnia br. w parku od strony 
ul. Dolnej, gdzie alkohol piło 
dwóch innych mężczyzn.

***
19 sierpnia br. został powiado-

miony Komisariat Policji w Strze-
gomiu o pozostawionym rowerze 

przed budynkiem 
CA S  K a r m e l 
ul. Kościuszki. Na 
miejscu patrol po-
licji zabezpieczył rower i prze-
wiózł go do siedziby komisariatu.

***
20 sierpnia br. osoba prze-

chodząca parkiem od strony 
marketu NETTO zniszczyła ta-
blicę informującą o przebudowie 
terenu Grabiny i Starego Miasta 
w Strzegomiu. Zapis z monito-
ringu został przesłany do Komi-
sariatu Policji w Strzegomiu celem 
dalszych czynności służbowych. 

•	 „Tropem	Wilczym”	 –	Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

•	 Nocny	 maraton	 „Zumba	
fitness”

•	 Turniej	 wsi	 Rogoźnica	 – 
Kostrza za nami!

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)

Burmistrz poinformował radnych i mieszkańców o szczepieniach 
w  Mobilnym Punkcie Szczepień na terenie sołectw. Takie szcze-
pienia odbyły się już w  Stanowicach, Olszanach i  Międzyrzeczu. 
Docelowo mobilny punkt ma dotrzeć do tych wsi, gdzie znajdują 
się świetlice wiejskie. Ponadto w  3. tygodniu września rozpocz-
ną się szczepienia wśród uczniów w  placówkach oświatowych 
w gminie Strzegom (więcej szczegółów na 1. stronie). Szczepienia 
dla mieszkańców odbędą się również w niedzielę 5 września br. 
w UM w Strzegomiu (w godz. 12:00–16:00).

O  szczegółach wszystkich 
podjętych uchwał można 
dowiedzieć się w  programie 
eSesja, który znajduje się 
w  Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Pijany kierowca, awantura dwóch zmotoryzowanych czy wandal w natarciu – to uchwycił monitoring 

Planowane inwestycje oraz szczepienia w Mobilnym Punkcie Szczepień i w szkołach – to najważniejsze informacje z sierpniowej sesji

Ostatnie w okresie wakacyjnym obrady strzegomskich radnych 
miały miejsce 25 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. O czym była mowa?

Obradowali nasi radni

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Strzegomiu zaprasza do 
składania wniosków o  pomoc 
w  formie pokrycia kosztów 
posiłku w szkole. 

Zgodnie z realizowanym pro-
gramem rządowym „Posiłek 
w szkole i w domu” osoby, które 
chcą z niego skorzystać, muszą 
spełniać wymagane kryteria 
tj. kryterium dochodowe oraz 
jedną z przesłanek z pomocy spo-
łecznej zawartej w art. 7 ustawy. 

Pomoc w  zakresie dożywia-
nia może być przyznana, jeżeli 
dochód rodziny nie przekracza 
150% kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomo-
cy społecznej tzn. 1 051,50 zł 
w  przypadku osoby samotnie 
gospodarującej oraz w  przy-
padku rodziny kwoty 792,00 zł 
pomnożonej przez liczbę człon-
ków rodziny (np. dla rodzi-
ny 4-osobowej 4 x 792 zł = 
3 168,00 zł).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty dla uczniów, którzy 
1 września rozpoczęli nowy rok szkolny 2021/2022.

„Posiłek w szkole i w domu”

Kalendarz roku szkolnego 2021/22

Więcej informacji o moż-
liwości skorzystania z tej 
formy pomocy udziela-
ją pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu.

Strzegomianie w kamerach monitoringu 
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Do programu Inwestycji Stra-
tegicznych w ramach Polskiego 
Ładu samorządy musiały wysłać 
swoje wnioski do 15 sierpnia br. 
Z tego programu będzie moż-
na otrzymać dofinansowanie 
nawet w wysokości 95 procent 
inwestycji, przy 5 pięciu procen-
tach wkładu własnego. Wyniki 
naborów na dofinansowania 
powinniśmy poznać w połowie 
września br. 

– Strzegomski samorząd 
złożył trzy wnioski na ważne 
inwestycje podnoszące komfort 
życia naszych mieszkańców, 
a  środki z  ewentualnego do-
finansowania znacząco przy-
śpieszą ich realizację. Projekty 
zostały wybrane ze względu 
na priorytet i  kompletność 
dokumentacji. W  przyszłości 
planowane są kolejne nabory, 
do których też zamierzamy się 

zgłaszać – podkreśla zastępca 
burmistrza Strzegomia Wie-
sław Witkowski. 

Pierwsze z  zadań dotyczy 
kanalizacji sołectw Grochotów 
i Skarżyce. Koszt tego projek-
tu wynosi około 9 mln zł. 
Gdyby udało się skanalizować 
te dwie wioski, to jedynym so-
łectwem bez kanalizacji byłyby 
Stawiska. 

Kolejną ważną inwestycją 
zgłoszoną do „Polskiego Ładu” 
jest termomodernizacja Publicz-
nego Przedszkola nr 3 w Strze-
gomiu o  wartości 3,5 mln zł. 
Zadanie nie dotyczyłoby tylko 
elewacji, ale także wnętrza 
obiektu. Od wielu lat brakowało 
środków finansowych na ten 
cel i ciężko było wpasować się 
w jakikolwiek program umoż-
liwiający modernizację.

red
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jest duża szansa na remont ważnej arterii w Strzegomiu, termomodernizację przedszkola oraz kanalizację dwóch strzegomskich wsi

Gmina Strzegom złożyła 3 wnioski na dofinansowanie zadań, 
które znacząco poprawią jakość życia mieszkańców miasta i oko-
licznych wiosek w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. To rządowy 
program, którego celem jest rozwój naszego kraju w wielu róż-
nych obszarach. 

Nasze projekty w „Polskim Ładzie”

Przed nami Dożynki Gminne Strzegom 2021, czyli doroczne 
ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukoń-
czenie żniw i prac polowych. 

Uroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę tj. 5 września br. 
w Strzegomiu. Starostami podczas strzegomskiego święta chleba 
będą: Katarzyna Kudyba (sołectwo Strzegom) oraz Marek Czy-
czerski (sołectwo Wieśnica). 

w podzięce za plony

Gmina Strzegom otrzymała 
kolejny raz dofinansowanie 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu na zadanie pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest 
zlokalizowanych na terenie 
gminy Strzegom w 2021 roku”. 

Dotacja została przyznana 
w  kwocie 66,15 tys. zł przy 
całkowitym koszcie zadania 
138,68 tys. zł. Do unieszko-
dliwienia jest 134,99 Mg wy-
robów zawierających azbest 
z 66 posesji.

Zadanie na zlecenie gminy 
Strzegom wykona firma: Paź 
Bogusław – Auto-Złom, Usługi 
Pogrzebowe „Eden”, Ventra Hur-
townia Olejów Bogusław Paź ze 
Świniar Starych. 

Przypomnijmy, że w ramach za-
dania firma zdemontuje elementy 
pokrycia dachu, oczyści teren 
z pyłu azbestowego oraz zapakuje, 
załaduje i przekaże do unieszkod-
liwienia wytworzone odpady azbe-
stowe. Mieszkańcy nie zapłacą za 
te czynności. Jedynym kosztem po 
ich stronie pozostanie wykonanie 
nowego pokrycia dachu.

jest kasa na usunięcie azbestu

Kanalizacja w Grochotowie Kanalizacja w Skarżycach

Al. Wojska Polskiego w StrzegomiuPubliczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu

Największym i  najdroższym planowanym projektem zgło-
szonym do programu będzie natomiast remont Al. Wojska 
Polskiego: od skrzyżowania z ulicą Legnicką do torów kole-
jowych (naprzeciwko Alei Rzeźb). Zakłada on odnowienie 
chodnika i jezdni Al. Wojska Polskiego wraz z ul. Kolejową 
(po prawej stronie). Wartość tego zadania wynosi 15 mln zł. 

PROGRAM DOŻYNEK:

09:30 – Plac przed Bazyliką Mniejszą 
 – Zbiórka grup wieńcowych
10:00 – Bazylika Mniejsza – Msza św. dożynkowa
11:30 – Rynek – Rozpoczęcie Dożynek 
  Ceremoniał przekazania chleba z udziałem 
  zespołu folklorystycznego „Kostrzanie”
12:00 – Rynek – Występ zespołów ludowych
13:00 – Rynek – Prezentacja artystyczna
17:00 – Rynek – Koncert JANUSZA CEDRO
18:00 – Koncert zespołu – THE BACKWARDS
20:00 – Rynek – Koncert zespołu ŁOBUZY

UwAGA ROlNicY!
DRUGiE PODEjściE DO UsUwANiA

fOlii ROlNiczEj

Burmistrz Strzegomia  informuje, że Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 
nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: 
„Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pocho-
dzących z  działalności rolniczej”. Celem programu 
jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów 
z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji 
do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami 
programu są jednostki samorządu terytorialnego, 
a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze 
odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pocho-
dzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie 
informacji dotyczących posiadanych przez miesz-
kańców gminy Strzegom odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej, tj.:
•	 folii	rolniczych,
•	 siatki	i sznurka	do
 owijania balotów,
•	 opakowań	po	nawozach,
•	 big	bagów.

w związku z powyższym mieszkańcy, zaintereso-
wani usunięciem folii i innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej, muszą złożyć ankietę 
celem inwentaryzacji odpadów z działalności rol-
niczej. wypełnione ankiety należy składać w Urzę-
dzie Miejskim w strzegomiu – Rynek 38, 58-150 
strzegom pok. 16 (wydział Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi) w  terminie do 9 września 2021 r. 
wzór ankiety można pobrać w tut. urzędzie w pok. 
16 oraz ze strony internetowej urzędu. Telefon kon-
taktowy w sprawie ankiet: 74 85 60 570 (wydział 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi).

po dokonaniu oceny ankiet z inwentaryzacji podjęta zostanie decyzja 
o możliwości pozyskania przez gminę Strzegom dotacji z narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z  tego wydarzenia. Na kanale 
YOUTUBE i na profilu facebookowym gminy Strzegom znajduje 
się również filmik.

Gwiazdą strzegomskiego maratonu był Claudiu Gutu z Rumunii, znany w Europie instruktor zumby. Najważniejszy był jednak szczytny cel imprezy 

Tańczyli i pływali dla Amelki
Na terenie Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Strzegomiu 
21 sierpnia br. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Noc-
ny Maraton Zumby połączony z Nocnym Pływaniem. Do-
chód z imprezy został przekazany na leczenie małej strze-
gomianki Amelki, zmagającej się z SMA (rdzeniowy zanik 
mięśni). W sumie zebrano 20 143,90 zł.

Fot. O
SiR Strzegom

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i  ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zadania do 
siebie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy ko-
lejne z nich: 

Mieszkańcy Grabów: Dzień do-
bry, panie burmistrzu. W imieniu 
wszystkim mieszkańców dzielnicy 
Grabów chcielibyśmy podziękować 
za rewitalizację naszej okolicy. 
Mamy piękny plac zabaw, chodni-
ki, ławeczki, za co serdecznie dzię-
kujemy, jednakże pozostaje jeszcze 
tylko jeden mankament. Mia-
nowicie z racji naszej lokalizacji 
obiekty strzegomskiego OSiR-u 
są dość oddalone i dzieci nie mogę 
się na nie udać samodzielnie, aby 
skorzystać z boisk itd. U nas na 
Grabach też jest piękne boisko tylko 
niestety w  połowie wykoszone, 

co uniemożliwia korzystanie 
i  granie w  gry zespołowe. Po-
nadto taki obraz w  połowie 
wykoszonego boiska wygląda 
bardzo szpetnie i  stanowi za-
grożenie dla zdrowia użytkow-
ników w związku z rosnącymi 
tam niebezpiecznymi roślinami. 
Będziemy bardzo zadowoleni 
za pozytywne rozpatrzenie 
naszej prośby. Pozdrowienia, 
mieszkańcy Grabów.

Nie planuję uruchamiać tego 
boiska, gdyż ta część wykoszona 
stanowi obowiązkowe dla miasta 
i  gminy lądowisko Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Ta 
niewykoszona część to wielki 
skarb. Jak wiem, takie łąki mają 
o wiele większy wpływ na czyste 
powietrze niż wiele drzew. Teraz 
nazywa się je kwietne łąki i nie 
kosi się ich, a boiska nie są tak da-
leko. Dzieci mają je w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4. 
Stadion dla dzieci nie stanowi też 
lokalizacji niedostępnej.

Strzegomiak: Witam. Zdecydo-
wał pan o zorganizowaniu Festi-
walu Folkloru i Święta Granitu 
Strzegomskiego. Jak zamierza pan 
zapanować nad tymi tłumami lu-
dzi, którzy przybędą na te imprezy, 
organizowane bądź co bądź w cza-
sie pandemii. Myśli pan, że ci przy-
bysze będą utrzymywać dystans 
i  stosować maseczki? Czy raczej 
pójdzie to wszystko na żywioł. Na 
rozsądek ludzki bym tu nie liczył. 
Nie ma pan wyrzutów sumienia, 
że przyczyni się pan do wzrostu 
zachorowań? Panu i urzędnikom 
to raczej wzrost zachorowań nie 
będzie przeszkadzał. Co najwyżej 
znowu zamknięcie się w urzędzie 
przed ludźmi. Pozdrawiam i życzę 
mniej festiwalowych przemyśleń.

Już informowałem pana na 
medium społecznościowym – im-
preza jest dla zaszczepionych i my 
się nie boimy. Niezaszczepieni 
niech się boją. Moim zdaniem 
nie powinni chodzić na imprezy 
i powinni siedzieć w domu. Nawet 
jak przyjdzie czwarta fala, to urzę-
du nie zamkniemy. Pracownicy 
o tym wiedzą i ci, którzy się nie za-
szczepili też wiedzą, że nie będzie 
żadnych ograniczeń w urzędzie. 
Inaczej było, jak nie było dostępu 
do szczepionek. 

Mieszkańcy Ruska: Panie bur-
mistrzu, rozumiemy że współpraca 
z sołtysami wsi układa się bardzo 
dobrze, ale niekoniecznie sołtysów 
z mieszkańcami…

Współpraca z sołtysami ukła-
da się bardzo dobrze. Państwa 
uwagi przekazałem do Wydziału 
Komunalnego. Rozpocząłem 
już wizyty na wsiach w  czasie 

zebrań wiejskich. Z chęcią wstąpię 
także do państwa, bo jest o czym 
rozmawiać.

Piotr: Dzień dobry, czy w naj-
bliższym czasie ruszy znowu ko-
munikacja busem Strzegom–Świe-
bodzice, Świebodzice–Strzegom?

Prywatna komunikacja z Ol-
szan do Świebodzic funkcjonuje. 
Wiem, że przewoźnik rezygnuje 
już z kursów sobotnich i wieczor-
nych, bo nie ma klientów.

Marek: Witam panie burmistrzu, 
czy temat szkodliwych smrodów ze 
Słodowni został zakończony? Czy 
będziemy już całe życie w Strze-
gomiu w tym smrodem żyć? Wy-
chodzi na to, że z tego Strzegom 
słynie i trzeba będzie się najlepiej 
wyprowadzić, bo zdrowie jest 
najważniejsze niż zatrudnienie 
kilku osób. Mieli wypuszczać dym 
w nocy, robią co chcą.

Już wiele razy pisałem, że dla 
jednych to jest smród, a dla dru-
gich przyjemny chlebowy zapach. 
Nie stwierdzono żadnych szkodli-
wych substancji w parze wodnej, 
która uchodzi kominami. Firma 
wydała wiele milionów na popra-
wę sytuacji i moim zdaniem jest 
znacznie lepiej, choć zdaję sobie 
sprawę, że nie dla wszystkich. 
Firma istnieje w Strzegomiu już 
ponad 100 lat i nie widzę żadnych 
szans na jej zamknięcie.

Marcin: Witam. Na basenie 
Delf inek pojawiła się infor-
macja mówiąca o tym, że osoby 
zaszczepione przeciw Covid-19 
obsługiwane są bez kolejki. Py-
tania są takie: jaka jest podstawa 

prawna, która upoważnia wła-
dze miasta do traktowania osób 
zaszczepionych jako uprzywile-
jowanych? Czemu to ma służyć? 
Takie decyzje powinny mieć 
podstawę prawną.

Ja widziałem napis, że zaszcze-
pieni nie są wliczani w  limit 
klientów, który obowiązuje na 
basenie. Zgodnie z  rozporzą-
dzeniem jest tak, że jeśli limit 
został wykorzystany, to każdy 
kto ma paszport covidowy ma 
prawo wejść. Kto nie ma, musi 
czekać. Ten kto wchodzi na 
paszport, nie liczy się w limicie. 
Jest to zgodne z prawem. Tak 
w ogóle, często jestem na Del-
finku i myślę, że niezaszczepieni 
to dla nas – zaszczepionych to 
wielkie zagrożenie, szczególnie 
w saunach.

Marcin: Witam, mam pyta-
nie dotyczące wraków pozosta-
wionych na parkingach i ulicach 
Strzegomia. Zabierają miejsca 
parkingowe, z których powinni 
mieć możliwość korzystać miesz-
kańcy. W obrębie samego Rynku 
czy Al. Wojska Polskiego takich 
wraków, pozostawionych aut, 
które obrósł już bluszcz naliczyłem 
10. Jakie organy w naszej gminie 
powinny zajmować się takimi 
wrakami, ustaleniem właściciela 
i zmuszeniem go do zezłomowa-
nia bądź odholowania takiego 
pojazdu? Pozdrawiam. 

Szczegóły przekazujemy na 
Komisariat Policji w Strzegomiu.

IZA: Witam, informuję, że od te-
gorocznej zimy przy Al. Wojska Pol-
skiego 49 stoi samochód niewiado-
mego pochodzenia. Proszę o spraw-
dzenie i ewentualne usunięcie.

Dziękuje za informację. Sprawę 
przekazałem do komendanta 
Komisariatu Policji w Strzegomiu.

Mama z Piłsudskiego: Dzień 
dobry, panie burmistrzu. Moje 
pytanie dotyczy chodnika przy 
ul. Bema, a  konkretnie odcinka 
łączącego ul. Piłsudskiego z  ul. 
Bema (pomiędzy działkami nr 
2413 a  2416). Przy działce nr 
2416 jest pas wyznaczony na 
chodnik, jednak właściciel posesji 
posadził sobie na nim żywopłot 
i aby pójść z dziećmi na plac za-
baw, trzeba iść po ulicy, na której 
nawet nie widać, czy coś może 
jechać za zakrętem. Prosimy 
o interwencję w tej sprawie. Tam 
idealna nawierzchnia nie jest 
potrzebna, aczkolwiek na pewno 
poprawiłaby jakość przejścia, 
ale już sam pas wyznaczony dla 
pieszych poprawi bezpieczeń-
stwo przy ul. Piłsudskiego–Bema. 
Pozdrawiam.

Informuję, że żywopłot rośnie 
w pasie drogi gminnej. Ze względu 
na poprawę bezpieczeństwa pie-
szych żywopłot zostanie usunięty 
w terminie do 15 września br. 

Pytanie w sprawie uzależnień przekazałem odpowied-
nim instytucjom. Nie drukuję go, by nie stanowił infor-
macji o sprawach poruszanych w pytaniu. 
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Rajd rozpoczął się krótko 
przed godziną 11.00 na parkingu 

przy ul. Św. Anny. Jeszcze przed 
ofic ja lnym rozpoczęciem 

wydarzenia uczestnicy podzie-
lili się na grupy. Jedna z  nich 

przeszła do Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel” na 
poczęstunek, a druga udała się 
na zwiedzanie Bazyliki Mniej-
szej. Po zakończeniu posiłku 
i zwiedzania, uczestnicy wrócili 
na parking, gdzie ich auta i stro-
je były oceniane przez jury pod 

przewodnictwem zastępcy bur-
mistrza Strzegomia – Wiesława 
Witkowskiego. O  godzinie 
12.30 jury ogłosiło swoje oceny, 
wybierając 10 najlepszych załóg, 
które otrzymały pamiątkowe 
statuetki ze strzegomskiego 
granitu. 

Dzięki sprzyjającej pogodzie 
można było obejrzeć w Strzego-
miu kawałek motoryzacyjnej hi-
storii. Całe wydarzenie zakończy-
ło się wielkim sukcesem, a chwilę 
przed godziną 13.00 wszyscy 
uczestnicy ruszyli w dalszą trasę 
do Świdnicy i Krzyżowej.

Całe wydarzenie zakończyło się wielkim sukcesem, a chwilę przed godziną 13.00 wszyscy uczestnicy ruszyli w dalszą trasę do Świdnicy i Krzyżowej

Strzegomscy miłośnicy motoryzacji mieli swoje przysłowiowe „pięć minut”. W sobotnie połu-
dnie (28 sierpnia br.) do naszego miasta przyjechały wspaniałe pojazdy w ramach Międzyna-
rodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, który odbywał się pod hasłem „śladami polsko-nie-
mieckiego pojednania”. imprezę zorganizowali: Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Mo-
toryzacji, izeroKarkonoski Klub Auto Retro i Strzegomska Grupa Miłośników Motoryzacji.

Samochodowy zawrót głowy w Strzegomiu
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Cykl koncertów dofinan-
sowano ze środków Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu po-
chodzących z  „Funduszu 
Promocji Kultury” w  ra-
mach programu „Muzyka”, 

realizowanego przez Na-
rodowy Instytut Muzyki 
i Tańca. Warto podkreślić, 
że festiwal został objęty 
patronatem medialnym 
TVP Kultura oraz Pro-
gramu II Polskiego Radia. 

To już druga edycja tej 
wspaniałej imprezy. Za rok 
serdecznie zapraszamy na 
trzecią i  ostatnią odsłonę 
koncertów muzyki kla-
sycznej w  „Granitowym 
Sercu Polski”. red

Za rok odbędzie się trzecia i niestety ostatnia edycja koncertów muzyki klasycznej w Granitowym Sercu Polski. A jak było w tym roku? 

Występy muzyczne w  Bazylice Mniejszej w  Strzegomiu grup: RiAS Kammerchor 
z  Niemiec, Capelli Cracoviensis i  Voces8 z  Wielkiej Brytanii oraz koncerty forte-
pianowe Wioletty Fludy-Tkaczyk oraz Marka Szlezera, w towarzystwie Susanny Ja-
ry, na terenie kamieniołomu Bazalt i w kościele pw. św. Jadwigi, weszły w skład tego-
rocznej edycji festiwalu muzyki klasycznej pn. „Strzegom A Cappella”, który odbył 
się w dniach 27–29 sierpnia br.

Święto muzyki klasycznej

Fot. U
M

 w
 Strzegom

iu, Radio Sudety24 i Sebastian Tyniecki
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już 4 i  5 września br. or-
ganizatorzy zapraszają 
na dwa koncerty w  ra-
mach II Festiwalu „dni 
Hochbergowskie” do jed-
nej z  największych rezy-
dencji dolnego Śląska – 
Zamku w Roztoce.

W  ubiegłym roku odbyła 
się jego pierwsza, skromna 
i  charytatywna edycja pod 
nazwą „Muzyczne skarby 
Zamku Roztoka”.

Tegoroczna edycja jest 
szczególna, bowiem w  ra-
mach repertuaru koncerto-
wego będzie można usłyszeć 
w  wykonaniu wybitnych ar-
tystów dzieła z  szerokiego 
polskiego kontekstu muzycz-
nego, powiązanego chro-
nologicznie i  środowiskowo 
z  twórczością patrona festi-
walu, kompozytora Bolka von 
Hochberga (1843–1926).

SPORT/ KUlTURA

– Panie Marcinie, od zakoń-
czenia igrzysk olimpijskich 
w Tokio minęło już kilka tygo-
dni. Jak ocenia pan start swoich 
podopiecznych w stolicy Japonii?

– Odpowiedź na to pytanie 
nie może być prosta. Z  jed-
nej strony jestem zadowolony, 
a  z  drugiej nie jestem. Nie 
jestem, bo uważam, że mogli-
śmy uzyskać lepszy wynik. Nie 
jestem, bo uważam, że byliśmy 
dobrze przygotowani, by uzy-
skać lepszy wynik. Nie jestem, 
bo mamy potencjał na lepszy 
wynik. A teraz jestem zadowo-
lony, bo wszyscy członkowie 
polskiej ekipy zrobili wszystko, 
żeby wynik był jak najlepszy. 
Jestem zadowolony, bo stwo-
rzyliśmy prawdziwy team, który 
wspierał się wzajemnie, by osią-
gnąć sukces. Jestem zadowolony, 
bo w trudnej sytuacji w jakiej się 
znaleźliśmy już w Tokio, kiedy 
para naszych rutyniarzy olim-
pijskich wypadła na pierwszym 
przeglądzie weterynaryjnym, 

trójka naszych debiutantów 
pokazała olbrzymi hart ducha 
i  odporność. Janek Kamiński, 
rezerwowy w  ekipie, zrobił 
od pamiętnego dla nas startu 
w Seulu w 1988 roku 5. wynik. 
Drużyna ukończyła igrzyska 
i  choć zajęła 13. miejsce, to 
po latach olimpijskiej posuchy 
trzeba patrzeć na ten wynik 
w kategorii sukcesu. Poprzed-
nio polska ekipa w  WKKW 
startowała na igrzyskach w Ate-
nach w 2004 roku, gdzie zajęła 
14.  miejsce. Teraz, po 17 la-
tach nieobecności jesteśmy na 
13.  pozycji. Oczywiście czuję 
po zakończeniu naszego udziału 
w igrzyskach w Tokio niedosyt 
i mam wewnętrzne przekona-
nie, że zasłużyliśmy na lepszy 
wynik sportowy. Byliśmy lepiej 
przygotowani do tych igrzysk 
niż wskazywałyby miejsca, które 
zajęliśmy. Potencjał naszego 
zespołu był taki, że mogliby 
oczekiwać przynajmniej trzech 
takich przejazdów jak Janka. 

Ale takie są oblicza naszego 
sportu. Wielu wyżej notowa-
nych zawodników, czy wyżej 
notowanych ekip uzyskało wy-
niki poniżej swoich oczekiwań. 

– Dlaczego zrezygnował pan 
ze swojej funkcji?

– Po zakończeniu startów 
naszych zawodników, jeszcze 
w Tokio, wysłałem do Zarządu 
Polskiego Związku Jeździeckie-
go swoją rezygnację z  funkcji 
trenera narodowej kadry senio-
rów w WKKW. Rezygnacja ta 
wynika z  tego, że kiedy obej-
mowałem od 1 stycznia 2019 r. 
swoją funkcję, umówiłem się 
ze środowiskiem, że głównym 
celem mojego działania będzie 
wywalczenie awansu oraz przy-
gotowanie drużyny do igrzysk 
olimpijskich Tokio 2020. Cel 
kwalifikacji został osiągnięty 
na zawodach w  Baborówku 
w 2019 r., a w tym roku w Tokio 
zrealizowany. Łączenie funkcji 
trenera kadry oraz zarządzanie 
ośrodkiem jeździeckim, który 
organizuje tak wiele wspania-
łych wydarzeń, jest czasowo nie-
zwykle trudne do pogodzenia. 
Ostatnie miesiące przygotowań 

były dla mnie ogromnym wy-
zwaniem logistycznym. Czas te-
raz skoncentrować się na tym, co 
dzieje się tu u nas w Strzegomiu. 
Ponadto, jestem też delegatem 
technicznym Międzynarodowej 
Federacji Jeździeckiej na wielu 
międzynarodowych imprezach 
nie tylko w Europie. 

– Jak wyglądało codzienne 
życie w Tokio? Jak mocno pande-
mia koronawirusa wpłynęła na 
atmosferę samych igrzysk?

– Zdecydowanie były to zu-
pełnie inne igrzyska od tych, 
które znamy. Mogliśmy tylko 
przebywać w centrum jeździec-
kim bądź w wiosce olimpijskiej, 
w której mieszkaliśmy, a do któ-
rej jeździliśmy zaplombowanym 
autobusem. Na każdym kroku 
Japończycy pilnowali, aby nosić 
maseczki, dezynfekować ręce 
i zachowywać dystans. Na pew-
no było to kłopotliwe. Szcze-
gólnie w  tokijskim klimacie, 
gdzie i bez maseczki trudno się 
oddycha. W ciągu dnia noszenie 
jej lub prowadzenie w niej tre-
ningów było zdecydowanie mało 
komfortowe. Z pewnością du-
żym utrudnieniem dla nas było 
codzienne przemieszczanie się 
w autobusach z wioski do cen-
trum jeździeckiego, następnie do 
miejsca rozgrywania crossu, po-
tem ponownie do centrum jeź-
dzieckiego i wieczorem powrót 
do wioski olimpijskiej. Łącznie 
spędzaliśmy około czterech go-
dzin dziennie w autobusie. 

– W Morawie w ostatnim okre-
sie odbyły się dwie bardzo ważne 
imprezy międzynarodowe. Or-
ganizator, czyli LKS Stragona 
kolejny raz stanął na wysokości 
zadania…

– Mamy już spory bagaż 
doświadczeń w  organizacji 

zawodów na najwyższym po-
ziomie i sprawdzony zespół lu-
dzi, którzy świetnie znają się na 
swojej pracy. W czerwcu odbyły 
się zawody Strzegom Horse 
Trials, w  ramach których roz-
grywany jest Puchar Narodów, 
jedno z ważniejszych wydarzeń 
w  kalendarzu Międzynaro-
dowej Federacji Jeździeckiej. 
Jestem zadowolony zarówno 
z  organizacyjnych, jak i  spor-
towych efektów tej imprezy. 
Mimo trudnej, pandemicznej 
rzeczywistości, w  której nadal 
funkcjonujemy, w  zawodach 
wystartowało ponad 350 koni 
z 21 krajów, imprezę udało się 
rozegrać z  udziałem publicz-
ności, a  polska reprezentacja 
zajęła drugie miejsce w  rywa-
lizacji o Puchar Narodów. Nie 
tak dawno zakończyliśmy też 
Mistrzostwa Europy Kuców. 
Udało się dograć wszystkie 
czynniki wpływające na jakość 
widowiska sportowego. Wyma-
gało to ogromu pracy organiza-
cyjno-logistycznej, zwłaszcza, 
że w  jednym miejscu i  czasie 

rozgrywaliśmy zawody w trzech 
dyscyplinach. Powołanie i koor-
dynacja całej ekipy niezbędnej 
do przeprowadzenia mistrzostw 
było sporym przedsięwzięciem. 

– Jakie imprezy odbędą się 
jeszcze w tym roku w Morawie?

– W drugi weekend września 
odbędą się Mistrzostwa Polski 
Młodych Koni w  ujeżdżeniu 
i  w  WKKW. Jest to impre-
za sportowo-hodowlana dla 
młodych koni, podczas której 
hodowcy mogą ocenić ich pre-
dyspozycje do poszczególnych 
dyscyplin jeździeckich, a także, 
w oparciu o sportowe osiągnię-
cia potomstwa, oszacować war-
tość hodowlaną reproduktorów. 
W połowie października roze-
grane zostaną międzynarodowe 
zawody Strzegom October 
Festival, które zakończą sezon 
sportowy w  naszym ośrodku. 
Będą to już 50 międzynaro-
dowe zawody rozgrywane na 
Hipodromie w Morawie. 

– Dziękujemy za rozmowę.

w połowie października br. rozegrane zostaną zawody Strzegom October Festival. Będą to już 50 międzynarodowe zawody w Morawie

Wywiad z Marcinem Konarskim (lKS Stragona), byłym już 
trenerem kadry narodowej Polskiego Związku Jeździeckiego 
seniorów w WKKW i dyrektorem zawodów organizowanych 
na hipodromie w Morawie.

wykonaliśmy mnóstwo pracy 

Bilety do nabycia:
www.bilety.zamekroztoka.pl

W   c z w a r t e k 
9 września br. w Ba-
zylice Mniejszej 
w Strzegomiu odbę-
dzie się jeden z kon-
certów w  ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu Orato-
ryjno-Kantatowego 
Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Mar-
kowskiego. Począ-
tek o  godz. 19.00. 
Wstęp wolny. Wej-
ściówki są do odbio-
ru w Strzegomskim 
Centrum Kultury.

Zaproszenie do Roztoki wratislavia Cantans w Strzegomiu

Fot. A
rchiw

um
 pryw

atne M
arcina Konarskiego
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Trzeba przyznać, że frekwen-
cja podczas sobotniej imprezy 
dopisała. W gronie uczestników 
– oprócz najbardziej zainte-
resowanych – byli przyjezdni 
z  Targoszyna, Zimnika czy 
Niedaszowa. Rogoźnicę od-
wiedzili również burmistrzowie 
Strzegomia i radni Rady Miej-
skiej. Ci ostatni wraz z nowym 
proboszczem Parafii pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Rogoźni-
cy – ks. Pawłem Łabudą weszli 
w  skład komisji oceniającej 
walory smakowe ciast z Rogoź-
nicy i Kostrzy. Warto dodać, że 
członkowie Rady Sołeckiej wsi 
Rogoźnica serwowali m.in. hot 
dogi i pyszne ciasta przygoto-
wane przez miejscowy Klub 
Emeryta. Na najmłodszych 
czekało wiele konkursów z na-
grodami, które zorganizowało 
Strzegomskie Centrum Kul-
tury. Rogoźniccy strażacy udo-
stępnili swój wóz do obejrzenia. 
Dzieci mogły również zapoznać 
się z  prawidłową segregacją 
odpadów na stanowisku firmy 
ENERIS. Dużym wydarzeniem 
był występ na nowej scenie 
Zespołu Folklorystycznego 
„Kostrzanie”. 

- Serdecznie dziękuję wszyst-
kim za przybycie na naszą 
imprezę. W sposób szczególny 
chciałbym podziękować Radzie 
Sołeckiej wsi Rogoźnica, która 
bardzo mocno zaangażowała 
się w organizację turnieju. Za-
praszam na kolejne wydarzenia 
w naszym sołectwie – najbliższe 
z  nich to Dożynki Parafialne, 
które odbędą się 11 września br. 
– informuje Paweł Gołąb, 
sołtys Rogoźnicy i  radny RM 
w Strzegomiu. 

red

Sołectwo Rogoźnica zyskało piękne miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań mieszkańców. Czekamy zatem na kolejne imprezy…

Turniej wsi Rogoźnica – Kostrza
Potyczki sąsiedzkie, konkurs na najlepsze ciasto, loteria fantowa, dmuchańce dla najmłodszych, występ ZF „Kostrzanie” czy zabawa ludowa z DJ-em – tak w dużym skrócie wyglądał 
„Turniej wsi Rogoźnica – Kostrza”, który odbył się 21 sierpnia br. w  pięknej scenerii niedawno odnowionych rogoźnickich murów i  baszty ze słynnym już na całą gminę 
Strzegom peryskopem.

W naszej gminie pojawia się co-
raz więcej ciekawych elemen-
tów rekreacyjnych i  sporto-
wych. W Jaroszowie kolejny raz 
zagospodarowano teren w po-
bliżu Centrum Aktywności 
i integracji Mieszkańców Wsi 
Jaroszów, w Granicy zaś dopo-
sażono miejscowy plac zabaw. 

W największej naszej wsi wy-
konano i oddano do użytku na-
wierzchnię z kostki betonowej 
o powierzchni 130 m2, bezpieczną 
nawierzchnię z piasku pod zjazd 
linowy oraz zamontowano zjazd 
linowy tzw. „tyrolkę”. Dodatko-
wo zakupiono zestaw figur do 
plenerowej gry w szachy. Koszt 
inwestycji wyniósł blisko 40 tys. 
zł. Całość środków pochodziła 
z budżetu gminy Strzegom.

W połowie wakacji doposażono 
natomiast plac zabaw w  Gra-
nicy. Wykonano nawierzchnię 
bezpieczną oraz zamontowano 
czworościan sprawnościowy oraz 
karuzelę platformową dla dzieci. 
Koszt zadania wyniósł 15 tys. zł 
– środki pochodziły w  całości 
z funduszu sołeckiego tej wsi.

red

Nowości w sołectwach
W Jaroszowie można pograć w plenerowe szachy, w Granicy poprawić swoją sprawność na czworościaniezabawa  

ze strażakami 
Z  okazji 75-lecia istnienia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ja-
roszowie zapraszamy do udziału 
w  Festynie Strażackim, który 
rozpocznie się 11 września br. 
o  godzinie 15:00 na boisku 
Orlik w Jaroszowie. 

Odbędą się m.in.: pokazy ra-
townicze, pokaz Związku Strze-
leckiego – Oddział Strzegom, 
konkursy dla dzieci i dorosłych 
oraz występ Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Jaroszowie. 
Od godziny 19:00 do 03:00 na 
placu przy altance odbędzie się 
zabawa taneczna. 

Przez cały dzień będzie można 
korzystać z wielu atrakcji m.in.: 
Eurobungee, grill, dmuchane 
zamki, zjeżdżalnie, strzelnica. 

Organizatorem imprezy jest 
Ochotnicza Straż Pożarna w  Ja-
roszowie. Współorganizatorami: 
Strzegomskie Centrum Kultury, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Jaroszów i  Rusko, sołectwo 
Jaroszów, Klub Senior+ w Jaroszo-
wie, Związek Strzelecki – Oddział 
Strzegom, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Jaroszowie i Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Jaroszowie. 

Wszystkie prace inwestycyjne zrealizowano w  ramach rewitalizacji dawnego parku 
dworskiego w  Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  celu 
stworzenia nowej strefy aktywności wsi.
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Nicolai Aldinger, który po 
dwóch próbach był trzeci, zwy-
cięstwo zapewnił sobie udanym 
przejazdem crossu. Pojechał 
bez błędów na przeszkodach 
z 3-sekundowym spóźnieniem. 
Drugie miejsce zajął yoshiaki 
Oiwa dosiadający konia Tul-
lyoran Cruise JRA. Trzecią lo-
katę zajęła Holenderka Merel 
Blom na Crossborder Radar 
Love N.O.P. 

W trzech gwiazdkach trium-
fowała reprezentantka Polski 
Julia Gillmaier na klaczy Red 
Dream Princes, której czysto 
przejechany cross, zapewnił 
awans z  ósmego miejsca po 
dwóch próbach i  zwycięstwo 
w całej konkurencji. Pozostałe 
miejsca na podium przypa-
dły zawodnikom z  Niemiec. 

Jan Matthias na Wilbur Larch, 
lider konkursu po dwóch pró-
bach, na metę crossu dotarł ze 
sporym spóźnieniem, co kosz-
towało go utratę pierwszego 
miejsca i ostatecznie ukończył 
zawody na drugiej pozycji. Na 
trzecim miejscu uplasowała się 
lara Krueger na klaczy Lara’s 
Little Loretta. 

D wie  gwiaz dk i  wygra ł 
Yoshiaki Oiwa na koniu Cal-
le 44. W  konkursie jednej 
gwiazdki Intro najlepszy był 
reprezentant Niemiec Peter 
Thomsen na koniu Ibsen 27.

Zwycięzcy konkursów 
krajowych: 
CNC2*
– Zuzanna Społowicz, Bankier 
CNC1* 

– Ksawery Śniegucki, Don 
Fuego Corriente 
CNC 100
– Daria Kobiernik, Ideal Girl 
CNC 100 18
– Zuzanna Wiewióra, Pirella 
CNC 80
– Jaagup Kallas (EST), Royal 
La Luz 

Zwycięzcy Mistrzostw 
Dolnego śląska w WKKW: 
juniorzy młodsi 
– Zuzanna Wiewióra, Pirella
juniorzy 
– Patrycja Urbaniak, Klon 
seniorzy 
– Zuzanna Społowicz, Bankier

W  zawodach wystartowało 
ponad 250 koni w  barwach 
15  krajów. Zawodnicy zmie-
rzyli się w czterech konkursach 
międzynarodowych w krótkim 
formacie oraz w  pięciu kon-
kursach krajowych. Rozegrano 
także Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w WKKW. 

Zawodnicy zmierzyli się m.in. w czterech konkursach międzynarodowych w krótkim formacie oraz w pięciu konkursach krajowych

Nicolai Aldinger (Niemcy, na zdj.) na 11-letnim koniu Tim-
mo wygrał klasę CCi4*-S, najwyższy rangą konkurs rozgry-
wany podczas zawodów „Strzegom Summer Tour”. Polka Ju-
lia Gillmaier triumfowała w „trzech gwiazdkach”. 

„Strzegom Summer Tour” 

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)

Kolejny mecz w sezonie:  
lechia Dzierżoniów – AKs 5:1

Kolejne mecze w sezonie:  
Górnik boguszów-Gorce – AKs ii 4:0,  
zieloni Mokrzeszów – herbapol 1:7

AKTUAlNA TAbElA: AKTUAlNA TAbElA:

Poz. Klub Mecze Punkty

1. lechia Dzierżoniów 2 6

2. Barycz Sułów 2 6

3. MKP Wołów  2 6

4. Piast Nowa Ruda  2 6

5. Polonia Trzebnica  2 6

6. Pogoń Oleśnica  2 4

7. Polonia-Stal Świdnica  2 4

8. WKS Wierzbice  2 3

9. Słowianin Wolibórz  2 3

10. Sokół Marcinkowice  2 1

11. Bielawianka Bielawa  2 1

12. Orzeł Ząbkowice Śląskie  2 0

13. Piast Żerniki (Wrocław) 2 0

14. GKS Mirków/ Długołęka  2 0

15. Moto Jelcz Oława  2 0

16. AKs Granit strzegom s.A. 2 0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 2 6

2. Zdrój Jedlina Zdrój 2 6

3. herbapol stanowice 2 6

4. iskra Witków Śląski 2 6

5. Górnik Boguszów-Gorce 2 6

6. MKS ii Szczawno Zdrój 2 6

7. Sudety Dziećmorowice 2 3

8. KS Walim 2 3

9. Włókniarz Głuszyca 2 3

10. Zieloni Mrowiny 2 3

11. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 2 0

12. Czarni Wałbrzych 2 0

13. AKs ii strzegom 2 0

14. Błękitni Owiesno 2 0

15. Zieloni Mokrzeszów 2 0

16. Zagłębie Wałbrzych 2 0

Kilkoro młodych szachistów 
ze Strzegomia rywalizowało 
w 57. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Szachowym im. Aki-
by Rubinsteina rozegranym 
w  dniach 11–22 sierpnia br. 
w Polanicy-Zdroju.

W  grupie F (zawodnicy do 
lat 12) 55. miejsce zajęła Ga-
briella Gołębczyk, 60. miejsce 
Jan Kasendra, a  66. miejsce 
Szymon Cygan. W  grupie G 
(dla zawodników bez kategorii 

szachowych) rywalizował Fi-
lip Czer wiecki, który brał 
udział w  dwóch turniejach. 
W pierwszym zajął 18. miejsce, 
natomiast w drugim ukończył 
turniej na 17. miejscu i zdobył 
swoją pierwszą w życiu katego-
rię szachową.

– Cała czwórka szachistów 
w  tym czasie brała udział 
w obozie szachowym zorgani-
zowanym w  Polanicy-Zdroju. 
Dzieci w  trakcie obozu – jak 
zawsze – miały zapewniony 

szereg atrakcji: piesze wędrów-
ki, wycieczkę do kopalni złota, 
konkurs rozwiązywania zadań 
szachowych, wykłady szacho-
we, turnieje szachów błyska-
wicznych i  szachów szybkich, 
zajęcia sportowe na basenie 
i  w  plenerze, tor saneczkowy, 
bezpośrednią grę w symultanie 
szachowej z  arcymistrzynią, 
a także uczestniczyli jako głów-
ni aktorzy w  pokazie żywych 
szachów – informuje Artur 
Adamek, instruktor szachowy. 

Strzegomianie zagrali w Polanicy-Zdroju
Cała czwórka szachistów brała udział w obozie szachowym, podczas którego zapewniono im szereg atrakcji. Rozgrywki były więc dopełnieniem dobrej zabawy

W  miniony weekend (26–
29.08) na terenie Ośrodka 
Jeździeckiego Biały Las Staj-
nia Przybylscy odbyły się mi-
strzostwa Polski w ujeżdżeniu. 
W  zmaganiach wzięli udział 
najlepsi zawodnicy we wszyst-
kich kategoriach wiekowych 
z całej Polski. 

W   k a t e g o r i i 
„dzieci” brązowy 

medal wywalczyła Krysia Ko-
narska wraz ze swoją ukochaną 
klaczą Roksaną. Krysia jest 
w kadrze narodowej Polskiego 
Związku Jeździeckiego, repre-
zentuje Klub Jeździecki Biały 

Las Stajnia Przybylscy. 
Jest uczennicą VIII klasy 
Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Strzegomiu.
red

Sukces Krysi KonarskiejSukces Krysi
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jaroszów – nieruchomość do rozbiórki

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości zabudowanej sta-
nowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość stanowiąca 
działkę nr 362/46, AM-1, Obr. 
Jaroszów o powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,2728 ha zabudowana dwu-
kondygnacyjnym budynkiem 
użytkowym. 
Ze względu na zły stan tech-
niczny budynku przeznaczo-
ny jest on do rozbiórki. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi 
Jaroszów oraz obrębu wsi 

Bartoszówek w gminie Strze-
gom uchwalonego uchwa-
łą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierp-
nia 2016 r. powyższa nie-
ruchomość oznaczona jest 
w części symbolem 5 MW – 
tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, w czę-
ści granica terenu górnicze-
go, w części granica obsza-
ru górniczego. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 50.000,00 zł
Wadium – 5.000,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesią-
tek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.09.2021 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium na konto Santander 
Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 06.09.2021 
r. (za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, k tóry wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 

dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. 
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktual-
ny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 

określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Po-
wyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargo-
wej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu.
Umowa no t a r i a lna  mo -
że być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. Nr 
z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom – www.strzegom.pl 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

 
 
 
 
 
 
 

Dlaczego spis powszechny                                                       
jest ważny dla nas wszystkich? 

 
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie 
lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez 
samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych 
czy dotacji dla gmin i województw.  
 
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez 
kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony 
zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, 
zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki 
wodno- ściekowej.  
  
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne  
do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów  
lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy  
oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych (RPO).  
 
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim 
zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.  
 
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!  
 
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!  
 
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 
września 2021 r. 
  
#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków  
 

Spisz się podczas Święta Granitu i Dożynek Gminnych!

Zapraszamy naszych mieszkańców i gości spoza naszej gminy w piątek, sobotę 
i niedzielę (3–5.09) do udziału w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.
piątek – w godz. 17:00–19:00
sobota – w godz. 16:00–19:00
niedziela – w godz. 11:00–19:00

Mobilne Punkty Spisowe będą dostępne przy wejściu do budynku Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu Przyjdź i spisz się już dziś, bo liczymy się wszyscy 
dla Polski.

Spis trwa tylko do 30 września br.
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