
Modernizacja 
targowiska
Remont strzegomskiego tar-
gowiska przy ul. Legnickiej 
stał się faktem. Niedawno 
ruszyły roboty moderniza-
cyjne, które mają nadać nowy 
blask popularnemu „Zie-
lonemu Rynkowi”. Kiedy 
nasi mieszkańcy będą mogli 
cieszyć się wyremontowaną 
częścią targowiska? Jakie 
środki przeznaczono na re-
mont tego miejsca?
 str. 4

Przypomnijmy, że w  zakres 
prac wchodziły: remont i wy-
miana nawierzchni drogi do-
jazdowej, odwodnienie terenu, 
budowa oświetlenia uliczne-
go, wykonanie chodników, 
dojść do śmietników, rozbiórka 
trzech istniejących budynków 
(komórek) oraz fragmentu 
muru, a  także wykonanie na-
sadzeń krzewów ozdobnych 
i bylin. 

– Jesteśmy już po wszelkich od-
biorach technicznych. Wszystkie 
uchybienia i usterki, które jeszcze 
miały miejsce, zostały napra-
wione. Do założenia pozostał 
nam jeszcze monitoring, który 
będzie zamontowany w  ciągu 
najbliższych dni – informuje 
Wioleta Wnęk-Soczyńska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu. – 
O ile problem z podrzucaniem 
odpadów wielkogabarytowych 
pochodzących prawdopodobnie 
z remontów mieszkań się skoń-
czył, to mamy sygnały od miesz-
kańców, że niektóre dzieci de-
wastują nowo wyremontowane 

podwórko. Zwracamy się z ape-
lem do rodziców o pilnowanie 
swoich pociech, by nie niszczyły 
tego miejsca – dodaje naczelnik. 

Co ważne, przy okazji tego 
remontu wymieniono na-
wierzchnię drogi dojazdowej do 

parkingu, którego administrato-
rem jest spółka ZUK. Zamiast 
uciążliwego szutru pojawiła się 
nawierzchnia z kostki granitowej, 
która nie będzie już nastręczać 
problemów kierowcom korzy-
stającym z parkingu. 

Wymieniono także nawierzchnię drogi dojazdowej do parkingu

Po wielu miesiącach prac remontowych zakończyła się długo oczekiwana rewitalizacja dużego 
podwórka w samym centrum Strzegomiu. Chodzi o teren pomiędzy ul. Kościelną, ul. Dąbrow-
skiego i ul. Szkolną. Efekt – trzeba przyznać – jest zadowalający.

W numerze:

Kolejna zbiórka 
folii rolniczych
3 października w  Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej 
„Przyszłość” w  Wieśnicy 
zostanie przeprowadzona 
ponowna zbiórka odpadów 
pochodzących z  działalno-
ści rolniczej, w  tym: odpa-
dów z folii rolniczych, siatki 
i  sznurka do owijania balo-
tów, opakowań po nawozach 
i typu big bag.
 str. 9

remiza jak 
malowana
Dobiegła końca realizacja 
inwestycji pn. „Wykona-
nie instalacji centralnego 
ogrzewania w remizie OSP 
w Granicy wraz z wykona-
niem dokumentacji projek-
towej oraz wymianą okien 
i malowaniem pomieszczeń”. 
Zadanie w  całości sfinan-
sowane zostało ze środków 
gminy Strzegom. Jakie do-
datkowe prace wykonali 
miejscowi strażacy?
 str. 2

Powoli zbliża się do końca budowa zespołu budynków komunalnych 
– jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na ul. 
Konopnickiej w Strzegomiu. Efekty pracy są już bardzo widoczne. 
Kiedy będzie zakończenie tej bardzo ważnej i kosztownej inwestycji, 
na którą strzegomski samorząd pozyskał wielomilionowe dofinanso-
wanie z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych?

Już po raz 11. nasze miasto było areną zmagań najlepszych 
kulturystów, którzy wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach 
w  Kulturystyce i  Fitness pn. „Kamienna Rzeźba”, będących 
eliminacjami do Arnold Classic Europe. Wydarzenie odbyło się 
4 września w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Strzegomiu.

Budynki na ul. Konopnickiej  str. 3

Oddali hołd w Gross-rosen  str. 12

Pokazali wyrzeźbione sylwetki str. 5
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Podwórko zmodernizowane

W SKrÓCIe: W SKrÓCIe: W SKrÓCIe:

Wratislavia Cantans w Strzegomiu

Wspaniałe akrobacje rowerowe

„Kostrzanie” na Dożynkach Wojewódzkich

Strzegomskie obiekty sportowe cieszą się sporą popularnością i re-
nomą wśród osób spoza naszej gminy. Ostatnim przykładem jest 
Dirt-Park, czyli obiekt służący do jazdy na rowerach MTB i BMX, 
na terenie którego w środę 7 września nagrywano klipy w ramach 
konkursu Red Bull Bike Part. Trzeba przyznać, że zawodnicy poka-
zali swoje niemałe umiejętności i popisywali się swoją kreatywnością. 

Publiczność zgromadzona w niedzielny wieczór (11.09) w Bazy-
lice Mniejszej w Strzegomiu mogła usłyszeć przepiękne utwory 
w wykonaniu Narodowego Chóru Ukrainy „Dumka”, w ramach 
57. Festiwalu Wratislavia Cantans. Koncert z pewnością zaspokoił 
gusta melomanów, a jego najbardziej wzruszającym momentem było 
odśpiewanie hymnów Polski i Ukrainy. Niektórzy mieli łzy w oczach. 

W trakcie Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się 11 września 
w  Udaninie, znakomicie zaprezentował się ZF „Kostrzanie”. 
Występ w kościele oraz obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu 
wzbudziły entuzjazm i podziw. W dożynkach wzięli udział rów-
nież: burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta i ks. prałat Ma-
rek Babuśka, a także samorządowcy z całego Dolnego Śląska. 

Na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 4 września odbyła się 
doroczna uroczystość upamiętniająca ofiary KL Gross-Rosen i II wojny 
światowej. Po dwóch latach pandemii wydarzenie miało ponownie 
charakter otwarty i wzięło w nim udział kilkaset osób. W intencji ofiar 
hitlerowskiego totalitaryzmu została odprawiona uroczysta polowa 
msza św., którą celebrował biskup świdnicki ks. Marek Mendyk.

Zadaniem projektu była poprawa funkcjonowania układu 
komunikacyjnego oraz podniesienie estetyki i bezpieczeń-
stwa terenu w centrum miasta. Inwestycja w sumie pochło-
nęła ponad 1 mln zł.
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W  sobotę 3 września na terenie Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Strzegomiu odbyło się 
niezwykle miłe i sympatyczne spotkanie z byłymi żołnierzami 14. Pułku Radioliniowo- 
Kablowego z okazji 50. rocznicy jego powstania. Władze naszego miasta dziękują byłym 
żołnierzom za przyjęcie zaproszenia i  życzą im wszystkiego najlepszego na dalsze lata 
życia. Wspomnijmy, że inicjatorem spotkania był radny Robert Chyłek.

Spotkali się po 50 latach

Na uwagę zasługuje niewątpli-
wie olbrzymie zaangażowanie 
druhów OSP w Granicy. Dzięki 
wykonaniu dodatkowych prac 
przez samych strażaków udało 
się znacznie zwiększyć zakres re-
montu. Wykonano m.in.: remont 
ścian polegający na zatapianiu 
siatki wraz z  wykończeniem 
gładzią szpachlową, ułożenie 

nowych płytek w salce i toalecie, 
montaż nowej toalety oraz szafek, 
kompletną wymianę oświetlenia, 
montaż nowych drzwi, wykoń-
czenie garażu tynkiem struk-
turalnym wraz z  malowaniem 
posadzki żywicą epoksydową. 

Remont z  pewnością pozy-
tywnie wpłynie nie tylko na 
poprawę estetyki, ale w głównej 

mierze przyczyni się do pod-
niesienia komfortu pracy dru-
hów OSP, a  to z  kolei prze-
łoży się na poprawę ochrony 
przeciwpożarowej.

– Chcielibyśmy bardzo ser-
decznie podziękować władzom 
naszej gminy i radnym za prze-
kazanie funduszy na remont 
naszej remizy. Podziękowania 
kierujemy również do sponso-
rów za ufundowanie parapetów 
granitowych i  Rady Sołeckiej 
wsi Granica na czele z  sołtys 
Mirosławą Chmieliczek za 
przekazanie pieniędzy z fundu-
szu sołeckiego na zakup nowych 
stołów – podkreślają strażacy 
z Granicy. red

remiza jak malowana
Remont przyczyni się też do podniesienia komfortu pracy druhów OSP

przed po

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Wykonanie insta-
lacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Granicy wraz 
z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wymianą okien 
i malowaniem pomieszczeń.” Zadanie w całości sfinansowane 
zostało ze środków gminy Strzegom.

Tym razem spotkali się strze-
gomscy urzędnicy i  ich odpo-
wiednicy z Horic. Była okazja 
do bliższego poznania, wymiany 
doświadczeń, rozmów o kolej-
nych partnerskich projektach 
oraz wspólnych fotografii. Obie 
grupy spotkały się w południe 
na szczycie Śnieżki, a  następ-
nie wspólnie zeszły „Drogą 
Przyjaźni Polsko-Czeskiej” na 
Pomezni Boudy.

Obie grupy spotkały się w południe na szczycie Śnieżki, a następnie wspólnie zeszły „Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej” na Pomezni Boudy

Dobiega końca realizacja pol-
sko-czeskiego projektu „Strze-
gom – Horice: łączy nas pogra-
nicze”. Ostatnie już spotka-
nie społeczności miast part-
nerskich odbyło się na naj-
wyższym szczycie Karkono-
szy i  całych Sudetów, czy-
li Śnieżce. 

Spotkanie na szczycie Śnieżki

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
INTERREG Republika Czeska-Polska 2014–2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Podsumowaniem pro-
jektu będzie wystawa 
zdjęć zorganizowana 
w  Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu na przeło-
mie września i paździer-
nika. Więcej szczegółów 
podamy w kolejnym nu-
merze gazety. 
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*  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 do 22:00
W soboty  do 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 17.09 Królewska ul. Legnicka 14 W tel. 74 649 12 00

18.09–24.09 Vademecum Rynek 44 tel. 74 855 52 06 

25.09–1.10 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70 

•	 Uroczystość	w Gross-Rosen	
(4.09)

•	 Zawody	kulturystyczne	
„Kamienna Rzeźba”

•	 Pokazy	rowerowe	na	strze-
gomskim dirt-parku

•	 Spotkanie	Religijno-Patrio-
tyczne w Rusku

nowości w tV Strzegom

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 
pod banerem prOjEkTY UnijnE)

Telewizję internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl

Oprócz tego, że wewnątrz bu-
dynków trwają prace wykończe-
niowe – w wielu mieszkaniach 

są już wykonane tynki, posadzki 
oraz układane płytki w łazien-
kach, a na ścianach szczytowych 

Przykuwające uwagę w powstającym krajobrazie są stalowe konstrukcje schodów, które stanowić będą odrębne wejścia do mieszkań

Powoli zbliża się do końca budowa zespołu budynków komu-
nalnych – jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie sze-
regowej na ul. Konopnickiej w Strzegomiu. Efekty pracy są już 
bardzo widoczne.

Kończą budowę mieszkań

Zadanie jest dofinansowane na poziomie ok. 10 mln zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych.

Zostanie wykonana z kostki ka-
miennej pozyskanej z  obecnie 
przebudowywanej Al. Wojska 

Polskiego. Pod warstwami drogi 
wybudowano już nowy wodo-
ciąg i sieć kanalizacji sanitarnej 

jako zasilenie w  media nowo 
powstającego osiedla mieszkań 
komunalnych. Ul. Konopnickiej 

została wyposażona również 
w  sieć kanalizacji deszczowej 
dla potrzeb odwodnienia jezdni. 

Tuż przy istniejącym murze zo-
stanie wybudowany ciąg pieszy 
z kostki betonowej. 

– Obecnie budowane jest 
nowe oświetlenie drogowe 
uliczne i w dużej części widocz-
na jest już kamienna nawierzch-
nia. Wzdłuż drogi zostaną 
wybudowane bardzo liczne par-
kingi dla mieszkańców. Nowa 

droga wraz z powstającym osie-
dlem zdecydowanie odmienią 
wizerunek tej części miasta. 
Droga zostanie oddana do 
użytkowania pod koniec bieżą-
cego roku – informuje urszula 
Gorzel, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i  Zamó-
wień Publicznych w  Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Powstaje nowa droga
Obecnie budowane jest nowe oświetlenie drogowe uliczne. Wzdłuż drogi powstanie bardzo wiele miejsc parkingowych dla mieszkańców

Zachęcamy zainteresowane 
organizacje do zapoznania się 
z  treścią uchwały Nr 61/2022 
Rady Miejskiej w  Strzegomiu 

z  dnia 10 sierpnia 2022 r. 
w  sprawie określenia trybu 
udzielania dotacji celowych 
stowarzyszeniom ogrodowym, 

które prowadzą rodzinne ogro-
dy działkowe na obszarze gminy 
Strzegom, sposobu ich rozlicza-
nia i kontroli.

rozwój ogrodów działkowych z dotacją

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,5 mln zł.

Termin składania wniosków o dotację w bieżącym roku upływa 22 września. Możliwe jest złożenie 
maksymalnie 2 wniosków i pozyskanie do 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

W Biuletynie informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe – dotacje dla sto-
warzyszeń ogrodowych” zamieszczono informacje o możliwości pozyskania dotacji z budżetu 
gminy przez stowarzyszenia prowadzące ogrody działkowe w gminie Strzegom oraz niezbęd-
ne do ubiegania się o dotację i jej późniejsze rozliczenie formularze. 

ul. Konopnickiej w Strzegomiu, która przez wiele lat stanowiła przejście szutrowe (skrót z ul. Parkowej do ul. Miodowej), 
zyskuje nowe oblicze i stanie się już niedługo w pełni przejezdną drogą dwukierunkową. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FuNDuSZu DOpłAt

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

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

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZąDOWEgO FuNDuSZu
INWEStycjI lOKAlNych

„Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu”

d o f i n a n s o w a n i e  1 500 000 zł
c A ł K O W I t A  W A R t O Ś ć  I N W E S t y c j I  2 355 450 zł

„szeregówek” widać już kolory-
stykę elewacji – również teren 
na zewnątrz budynków zaczyna 
się zmieniać.

Przykuwające uwagę w  po-
wstającym krajobrazie są sta-
lowe konstrukcje schodów, 
które stanowić będą odrębne 
wejścia do mieszkań zlokalizo-
wanych na piętrach budynków. 

Pomiędzy budynkami wykony-
wane są też drogi wewnętrzne 
z  kostki betonowej. Spodzie-
wany koniec budowy osiedla 
powinien nastąpić na przełomie 
obecnego i nowego roku.

W ramach projektu powsta-
nie 79 mieszkań wchodzących 
w  zasób lokali mieszkalnych 
gminy. W  jednym z  szeregów 

domów powstaną też lokale 
usług socjalnych: ogólnodostęp-
na umywalnia, pralnia i świetli-
ca. W ramach zadania zostanie 
wykonane zagospodarowanie 
terenu z  miejscami parkingo-
wymi na terenie osiedla. W są-
siedztwie budynków powstanie 
niewielki plac zabaw.

red
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Spotkanie będzie miało cha-
rakter warsztatu, w  którym 
aktywnie mogą uczestniczyć 
zainteresowani mieszkańcy 

gminy, przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz 
lokalni przedsiębiorcy. 

W yDARZEniA 

Na samym początku rozebra-
no starą nawierzchnię, która 
– przypomnijmy – istniała tylko 
częściowo. Obecnie trwają prace 
związane z budową nowej sieci 
kanalizacji deszczowej. Ponadto 
dzięki porozumieniu ze spółką 
TAURON Nowe Technologie 
wymieniona zostanie linia kablo-
wa oświetlenia ulicznego wraz ze 
słupami i oprawami typu LED. 
Całość zwieńczona zostanie 
ułożeniem nowej nawierzchni 
z  kostki betonowej. Obecnie 
realizowany etap obejmuje lewą 
część placu targowego (za wyjąt-
kiem oświetlenia, które zostanie 
wymienione na obu częściach 
placu) wraz z punktowym wy-
równaniem drogi dojazdowej. 

nasi mieszkańcy będą mogli cieszyć się wyremontowaną częścią targowiska już w listopadzie

Modernizacja targowiska
Remont strzegomskiego tar-
gowiska przy ul. legnickiej 
stał się faktem. niedawno ru-
szyły roboty modernizacyjne, 
które mają nadać nowy blask 
popularnemu „Zielonemu 
Rynkowi”.

Marsza łek  wo jewództwa 
dolnoś ląskiego – Cez ar y 
Pr z y b y l s k i  z a p r a s z a  d o 
udziału w IX edycji ogólno-
polskiej akcji promocyjnej 
pn. „Dni Otwarte Fundu-
sz y  Europejsk ich” , która 
odbędzie s ię  w  terminie: 
7–9 października 2022 r.

DOFE to wspólna, ogólno-
polska akcja promująca pro-
jekty dofinansowane z  Fun-
duszy Europejskich, podczas 
której mieszkańcy regionu 
mogą poznać wszelkie ini-
cjatywy wspierane ze środ-
ków unijnych. Poprzednie 
dwie edycje Dni Otwartych 

Funduszy Europejskich or-
ganizowane w formule hybry-
dowej sprawdziły się, dlatego 
i w tym roku stawiamy na tę 
formę wydarzenia.

Do udziału w  tegorocz-
nym DOFE zachęcać będzie 
kampania promocyjna w me-
diach społecznościowych, 
mediach  ogó lnopo l sk ich 
i regionalnych.

Koordynatorem Dni Ot-
wartych jest Ministerstwo 
Funduszy i  Polityki Regio-
nalnej przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

red

Dni Otwarte 
Funduszy europejskich

Akcja (30 sierpnia) związana 
z  ujawnieniem pocisku prze-
biegła bardzo sprawnie i  za-
kończyła się zabezpieczeniem 
niewybuchu przez saperów 
z  4. Głogowskiego Batalionu 
Inżynieryjnego. Miejsce akcji 
zabezpieczali strzegomscy 

policjanci. Mieszkańcy, któ-
rych należało ewakuować na 
czas działań, powrócili do 
swoich domów. 

Pocisk o  wymiarach około 
50 x 10 cm najprawdopodob-
niej pochodził z  czasów II 
wojny światowej. 

niewybuch pod Krzyżówką
Znalezisko zabezpieczyli saperzy z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego, którzy zdetonują pocisk w bezpiecznym miejscu

Konsultacje
Spotkanie będzie miało charakter warsztatu, w którym aktywnie mogą uczestniczyć zainteresowani

Dni Otwarte
Funduszy Europejskich

Podczas prac ziemnych prowadzonych przy budowie instalacji 
elektrycznej na terenie ogródków przy ul. Promenady w Strze-
gomiu znaleziono pocisk artyleryjski. na szczęście wszystko 
skończyło się dobrze.

Wykonawcą zadania jest firma Volt ze Świebodzic. Wartość inwestycji to około 400 tys. zł.

Podczas warsztatu przeanalizowane zostaną mocne oraz 
słabe strony danego obszaru, w tym również najważniej-
sze potrzeby społeczności lokalnej. Opinie oraz propozycje 
działań formułowane przez uczestników spotkań będą po-
mocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań 
do realizacji w nowej LSR.
Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach. 

Służby ostrzegają, by w razie odkrycia niewybuchów, nie 
podnosić ich i nie dotykach. Mimo upływu lat nadal mogą 
być naprawdę niebezpieczne. Każde takie znalezisko nale-
ży niezwłocznie zgłosić policji. 

Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „Szlakiem Grani-
tu” zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące opracowa-
nia lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027, które od-
będą się 21 września (środa) o godz. 13:00 w urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu.

Ponownie zebrali krew

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

GMINA STRZEGOM

21.09.2022 R. (ŚRODA), GODZ. 13:00
URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

Więcej szczegółów:    www.lgd-szlakiemgranitu.pl

661 238 869 biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl ul. Główna 68
55-340 Udanin

Zapraszamy mieszkańców gminy,
przedstawicieli organizacji

pozarządowych, jednostek samorządu
terytorialnego oraz lokalnych

przedsiębiorców

Podczas strzegomskiej zbiór-
ki, która odbyła się 13 wrze-
śnia, zarejestrowało się 36 
krwiodawców. Krew oddało 27 
osób, co oznacza, że magazyn 
krwi wzbogaci się o 12,150 
litrów tego cennego płynu.

– Wszystkim honorowym 
kr wiodawcom serdecznie 

dziękujemy i  zapraszamy 
do wzięcia udziału w kolej-
nej akcji, która odbędzie się 
15 listopada. Dziękujemy tak-
że ekipie RCKiK Wałbrzych, 
która pobierała krew oraz 
wszystkim, którzy wspierali 
osoby oddające krew – pod-
kreślają organizatorzy.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak zostać dawcą 
oraz jak się przygotować do oddania krwi można znaleźć na 
stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
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Imprezę – pod patronatem 
honorowym burmistrza Strze-
gomia – tradycyjnie zorgani-
zował Klub Sportowy START. 
W  „Kamiennej  Rzeźbie ” 
uczestniczyło w sumie 61 osób, 

które rywalizowały aż w  12 
kategoriach – m.in. kulturysty-
ka klasyczna, fitness plażowe, 
fitness sylwetkowe, bikini open 
czy też wellness kobiet.

PytAniA DO BuRMiStRZA / W yDARZEniA 

Mania: Jeśli chodzi pasy o Go-
czałkowie, to na pewno przy-
dałyby się koło sklepu niedaleko 
kościoła. Fakt, pasy są kawałek 

dalej, jednak dla osób 
starszych to trochę ba-
riera nie do ominięcia. By-
łoby naprawdę bezpieczniej, 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Pokazali wyrzeźbione sylwetki
W „Kamiennej Rzeźbie” uczestniczyło w sumie 61 osób, które rywalizowały aż w 12 kategoriach. To była bardzo dobrze zorganizowana impreza

Już po raz 11. nasze miasto było areną zmagań najlepszych 
kulturystów, którzy wzięli udział w Ogólnopolskich Zawo-
dach w Kulturystyce i Fitness pn. „Kamienna Rzeźba”, bę-
dących eliminacjami do Arnold Classic Europe. Wydarze-
nie odbyło się 4 września w  hali widowiskowo-sportowej 
OSiR w Strzegomiu. 

Impreza współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu gminy Strzegom.

W radzie udział wzięli przed-
s tawic ie le  Dolnoś lą sk ie j 
Służby Dróg i  Kolei, Lasów 

Państwowych, wykonawcy doku-
mentacji projektowej oraz Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu. 

Na spotkaniu debatowano nad 
ostateczną optymalizacją prze-
biegu w/w obwodnicy.

Debatowali o granitowej obwodnicy
Jak najlepiej wyprowadzić transport górniczy z miejscowości w gminie Strzegom? 

gdyby te pasy się 
pojawiły.

Sprawę prze-
kazałem do od-
p o w i e d n i e g o 
wydziału. Jest to 

droga powiatowa. 

Kasia: Dzień dobry. 
Dlaczego ratownicy, którzy 
powinni pilnować bezpieczeń-
stwa osób przy dużym basenie, 
tworzą grupę ludzi siedzących 
z telefonem i nie zwracają uwa-
gi na to, co się dzieje w basenie? 
Nie jest to tylko jednorazowy 
incydent.

Pytanie zostało przekierowa-
ne do OSiR Sp. z o.o. w Strze-
gomiu. Natychmiast zostały 
podjęte przez prezesa czynności 
dyscyplinujące ratowników. 

I z a : D z i e ń  d o b r y. C z y 
w  Strzegomiu, tak samo jak 
w Krakowie, można by było po-
stawić ławeczki dla karmiących 
matek? Uważam to za bardzo 
przydatną i fajną sprawę.

Po programie, który został 
wyemitowany w jednej ze stacji 
telewizyjnych, były już takie 
sygnały. Sprawę przedstawię na 
zebraniu sołectwa Strzegom, by 
przeznaczyć na ten cel środki 
z funduszu sołeckiego na 2023 r. 

Strzegomianin: Panie burmi-
strzu, mam pytanie. Dlaczego 
baseny w sezonie nie mogły być 
otwarte do 22:00?

Po pierwsze, frekwencja była 
znikoma, kiedy baseny były 
otwarte dłużej. Po drugie, są 
to olbrzymie koszty związane 
z obsługą garstki klientów. 

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.pl stworzył możliwość za-
dania do siebie pytań przez mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej publikujemy kolejne z nich: 

W urzędzie Miejskim w Strzegomiu 13 września odbyła się rada techniczna w związku z opra-
cowywaną dokumentacją projektową dla budowy „Granitowej obwodnicy – wyprowadzenie 
transportu górniczego z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów 
w obrębie gminy Strzegom”. 
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Władze powiatu świdnickiego 
nagrodziły uczniów, którzy 

uzyskali najlepsze wyniki na 
egzaminie maturalnym, byli 

finalistami olimpiad i kon-
kursów przedmiotowych oraz 

osiągnęli szczególne sukcesy 
sportowe.

Wśród wyróżnionych uczen-
nic i uczniów Zespołu Szkół na-
leży wymienić: Wiktorię Stan-
kiewicz, Oliwię Stankiewicz, 

Marię Michałowską, Katarzy-
nę Postawską, Ewę lipińską, 
Michała Pawlicę i Klaudię 
Barcikowską. 

W gronie nagrodzonych z 
LO byli: Aleksandra Szczur, 

Wiktor Jędrasiak, Emilia Rój, 
Marta Kisielewicz, Kornelia 
Jeziorska, Alicja tofkin, Maria 
Krzywda i Klaudia Borowiec.

Serdeczne gratulacje.
red

Kto znalazł się w gronie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu?

uczniowie strzegomskich szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół i liceum Ogólnokształ-
cącego 1 września uczestniczyli w uroczystości rozdania nagród starosty powiatu świdnickiego 
– Piotra Fedorowicza.

Docenieni przez starostę 

W  deszczową i  pochmurną 
niedzielę 11 września na zbior-
niku „Rekreacyjnym” w  Ru-
sku odbyły się Zawody Spła-
wikowe o Puchar Prezesa Koła 
PZW Strzegom. Zawody zali-
czane były do punktacji Grand 
Prix Ziemi Strzegomskiej.

 
W rywalizacji uczestniczyły 24 
osoby oraz obsługa sędziowska. 
Po odprawie i  losowaniu sta-
nowisk wędkarze udali się na 
wylosowane stanowiska. Ryby 

brały dobrze i dopiero ostatnia 
godzina przyniosła ostateczne 
rozstrzygnięcie. 

PO WAżEniu RyB
WyłOniOnO ZWyCięZCóW:

i miejsce
Adam Czarnecki 3195 pkt

ii miejsce
Dariusz Wiktor 3020

iii miejsce
Andrzej Szczerba 2450

iV miejsce
Adam Dryja 2090

Największą r ybę – krąpia 
o  dł. 37 cm – złowił An-
drzej Szczerba. 

***
W  ciągu roku odbyło się pięć 
spławikowych zawodów węd-
karskich, z czego cztery zalicza-
no do Grand Prix Ziemi Strze-
gomskiej; Mistrzostwa Koła, 
Dzień Wędkarza, o  Puchar 
Burmistrza, o Puchar Przewod-
niczącego RM w  Strzegomiu 
oraz o Puchar Prezesa.

Przed wręczeniem nagród 
najlepszym wędkarzom pre-
zes strzegomskiego koła ta-
deusz Chmieliński wręczył 
okolicznościowy medal „Za 
działalność na rzecz PZW” za-
stępcy burmistrza Strzegomia 

– tomaszowi Marczakowi. 
Puchary, dyplomy oraz nagrody 
wręczał zastępca burmistrza, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Piotr Szmidt 
i  prezes koła. Sponsorem na-
gród była gmina Strzegom. red

Adam Czarnecki najlepszym wędkarzem
W ciągu roku odbyło się pięć spławikowych zawodów wędkarskich, z czego cztery zaliczano do Grand Prix Ziemi Strzegomskiej

Strzegomski Oddział Emery-
tów i Rencistów przygotował 
30 sierpnia na dziedzińcu Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel” imprezę grillową po-
łączoną z pokazem przepięknie 
ustrojonych kapeluszy.

Do konkursu stanęło około 
70 pań. Wytypowano sześć 
najładniejszych nakryć głowy, a 
ich właścicielki nagrodzono. – 
Wszystkie kapelusze na głowach 
charakteryzowały się swoistym 
pięknem. Były motywy kwiatów 
ogrodowych, polnych, owoców i 
świata zwierząt. Każdy kapelusz 
miał niepowtarzalny urok – pod-
kreśla Eugenia Zasińska, prze-
wodnicząca PZERiI w Strzego-
miu. – W imprezie uczestniczyło 
125 osób. Wśród gości byli m.in. 
Elżbieta niewiadomska, prze-
wodnicząca zarządu okręgowego 
w Wałbrzychu oraz władze 
Strzegomia, którym dziękuję za 
przybycie. W przyszłym roku 
odbędzie się już 9. edycja naszej 
imprezy. Panie zapowiedziały 
ostrzejszą konkurencję – dodaje 
Eugenia Zasińska.

red 

Kapelusze w roli głównej
70 pań zaprezentowało motywy kwiatów ogrodowych, polnych, owoców i świata zwierząt

KOŃCOWA PunKtACJA 
GRAnD PRix

ZiEMi StRZEGOMSKiEJ:
i miejsce 

Adam Czarnecki 7 pkt
ii miejsce

Natalia Jankowska 10
iii miejsce 

Krystian Dąbrowski 20
iV miejsce

Zbigniew Dorodny 21 
V miejsce

Piotr Mazur 22
Vi miejsce

Jarosław Gzyl 23
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– W  trakcie spotkania, któ-
re odbyło się 5 września, dla 
uczestników przygotowane 

zostały zadania, które polegały 
na ułożeniu prawidłowych słów 
z  rozsypanych liter, tworzeniu 

wielu wyrazów z  jednego sło-
wa, rysowaniu z  pamięci oraz 
dopasowywaniu wymieszanych 

przysłów. Dzięki takim zajęciom 
seniorzy mogą utrzymać spraw-
ność intelektualną oraz młodość 
umysłu. Zajęcia będą odbywać 
się cyklicznie – informuje ka-
rolina Senczyna z  Biblioteki 
Publicznej w Jaroszowie.

Zajęcia biblioteczne w Klubie Seniora

Konkurs biblioteczny „Bohaterowie Konopnickiej”

Dzięki takim spotkaniom seniorzy mogą utrzymać sprawność intelektualną oraz młodość umysłu

W  obchodach, oprócz człon-
ków Związku Strzeleckiego, 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych na czele 
z przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Strzegomiu – Piotrem 
Szmidtem, żołnierze JPR Baryt, 
rekonstruktorzy z SRH Szpica 
w umundurowaniu z września 
1939 r., a także delegacja uczniów 
i nauczycieli z PSP nr 4 w obec-
ności mieszkańców Strzegomia.

Pamiętając o osobach poległych i zamordowanych, oddajemy im hołd i okazujemy swój szacunek 

Ważna rocznica za nami
Strzegomianie pamiętali o 83. 
rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Wieczorem 1 
września złożono wiązan-
ki kwiatów i zapalono znicze 
pod pomnikiem Ofiar Nie-
mieckiego reżimu Nazistow-
skiego na Grabach. uroczy-
stość zorganizowali: gmina 
Strzegom i  Związek Strzele-
cki Oddział Strzegom im. Or-
ląt lwowskich.

Wraz z inauguracją nowego roku szkolnego rozpoczęły się zajęcia w „klubie Seniora”, prowa-
dzone przez Bibliotekę Publiczną w Jaroszowie. Celem tych zajęć jest pobudzenie wyobraźni, 
wzmocnienie pamięci oraz koncentracji wśród uczestników spotkań. 

MALI
KOSTRZANIE

Lubisz tańczyć?
Lubisz śpiewać?

Zapraszamy na zajęcia
środa, godz. 17:00

Strzegomskie
Centrum Kultury

I.J. Paderewskiego 36

Kontakt i więcej informacji:
sekretariat SCK

tel. 74 649 44 00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom ogłasza konkurs plastyczno-literacki ph. „Bohaterowie Konopnickiej”.  Termin składania prac: 30 września.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek. Mogą wziąć w nim udział mogą wszystkie dzieci z gminy Strzegom w wieku do 10 lat. 
Prace będą podzielone w/g kategorii wiekowych ustalonych przez organizatora.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie wybranego bohatera z utworów Marii Konopnickiej. Pracę można wykonać dowolną techniką. 
Prace należy wykonać na kartce z bloku technicznego w formacie A3.

Każda praca powinna być obowiązkowo oznaczona metryczką (imię i nazwisko autora pracy, imię przedstawionego bohatera oraz tytuł książki, z której pochodzi). 
Do pracy musi być dołączone oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna.

Miejsce złożenia prac: Dział Dziecięco-Młodzieżowy BPMiGS (ul. Świdnicka 21-23)
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Remont obiektu rozpoczął 
się jesienią 2021 r., co było 
możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu dwóch niemieckich 
fundacji   Softwarestiftung 
i   Remtsmas t i f tung   o r az 

dzięki  środkom własnym 
niemieckiego stowarzysze-
nia Kindergarten und Bil-
dungss tae t te  e . V. Pracę 
budowlaną przeprowadziła 
doświadczona w  pracy nad 

zabytkami firma Renobud 
z Jeleniej Góry.

Podczas otwarcia przewodni-
cząca Stowarzyszenia Kinder-
garten und Bildungsstaette e.V., 
Thesi von Werner, dzięki której 
udało się zebrać środki, podzię-
kowała wszystkim zaangażo-
wanym za włożony trud w bu-
dowę tego miejsca. Następnie 

architekt Christopher Schmidt 
Münzberg opowiedział o  hi-
storii budynku i  etapach jego 
przebudowy. Najważniejszą 
część otwarcia przejęły przed-
szkolaki, przecinając czerwoną 
wstęgę. Wydarzenie zwieńczył 
ks. prałat Marek Babuśka, 
poświęcając nowy budynek. Na 
uroczystości obecny był również 

m.in. burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta.

– W nowym budynku miej-
sce znajdzie 25 dzieci. Nowe 
tchnienie życia w stary budynek 
kompleksu pałacowego wiąże 
się także z wieloma zmianami 
w ramach struktury przedszko-
la, m.in. poprzez postawienie na 
pierwszym miejscu kontaktu 

z  naturą i  troskę o  emocjo-
nalność dziecka. Ciekawym 
elementem budowli jest duży 
taras, na którym dzieci będą 
mogły nie tylko pracować, ale 
także odpoczywać po wyczer-
pującej zabawie – informuje 
Arletta Drozdowicz, dyrektor 
Przedszkola w Morawie. 

red

Ciekawym elementem budowli jest duży taras, na którym dzieci będą mogły nie tylko pracować, ale także odpoczywać po zabawie

„Przedszkole pod lipami”, które prowadzone jest przez 
Fundację św. Jadwigi w  Morawie, przeniosło się do no-
wej siedziby.

Przedszkole w nowej siedzibie

– W  imieniu strzegomskiego 
samorządu dziękuję Janinie 
Klonowskiej za wszystkie sta-
rania i ogromne zaangażowanie, 
dzięki którym PSP nr 4 należy 
do najlepszych w  naszej gmi-
nie pod względem poziomu 
nauczania, a  tamtejsze dzieci 
i  młodzież mogą uczyć się 

w bezpiecznych i komfortowych 
warunkach. Nowym dyrektorem 
szkoły została Anna Rudnicka, 
dotychczasowy zastępca – pod-
kreśla burmistrz Strzegomia. 

Dodajmy jeszcze, że nowym 
zastępcą dyrektora został Ro-
bert Kotowicz. 

red

– W imieniu strzegomskiego samorządu dziękuję Janinie Klonowskiej za wszystkie starania i ogromne zaangażowanie – mówił Zbigniew Suchyta

Od 10 lat na początku wrześ-
nia w całej Polsce odbywa się 
akcja „narodowe Czytanie”. 
tym razem czytano dzieło 
Adama Mickiewicza pt. „Bal-
lady i romanse”.

Strzegomska biblioteka, we 
współpracy z Publiczną Szko-
łą Podstawową nr 4 zaprosi-
ła uczniów do wysłuchania 
najpopularniejszych ballad 
Wieszcza. Od początku trwa-
nia akcji organizatorom we 
wszystkich miastach przyświeca 
cel popularyzacji czytelnictwa 
oraz wzmacniania poczucia 

narodowej tożsamości poprzez 
kontakt z największymi dzieła-
mi literatury polskiej. 

Organizatorkami akcji w bu-
dynku Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Strzegom były: 
Beata Suwart-Orzechowska, 
Sylwia Glazer oraz Katarzyna 
łubniewska z Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 4. Uczniowie 
klasy 8e prowadzili spotkanie 
oraz czytali ballady. 

– Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie, a  w  szczegól-
ności Ewie Frąckowiak za wy-
konanie dekoracji – podkreślają 
organizatorzy akcji. 

Czytali „Ballady i romanse”
Całe spotkanie poprowadzili najstarsi uczniowie z „Czwórki”, którzy również czytali ballady

Rozpoczęcie roku szkolnego to 
dobra okazja do przyśpieszenia 
przekazania uczniom laptopów 
w  ramach projektu „Cyfrowa 
Gmina – Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”, 
finansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Do rozdysponowania są 
jeszcze laptopy z  pozostałych 

dwóch tur. W kolejnych dniach 
prosimy spodziewać się infor-
macji o  możliwości odebrania 
swojego egzemplarza.

Przypomnijmy, że gmina 
Strzegom otrzymała wsparcie 
w  wysokości ok. 935 tys. zł 
na zakup sprzętu kompute-
rowego. W  ramach projektu 
nowoczesny sprzęt finalnie 
trafi aż do 371 uczniów. 

red

Kolejne laptopy dla uczniów

zmiana dyrektora w PSP nr 4
Przy okazji uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu burmistrz 
Zbigniew Suchyta podziękował dotychczasowej dyrektor Jani-
nie Klonowskiej za wspaniałe pełnienie tej funkcji przez ostat-
nich 16 lat i pracę nauczyciela przez ponad 38 lat. 

Komputery przez okres dwóch lat należy wykorzystywać 
w celach edukacyjnych, po tym okresie staną się własnoś-
cią ucznia.
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Pomimo niezbyt sprzyjającej 
pogody uroczystość odbyła się 
zgodnie z planem i można za-
liczyć ją do udanych. Wszystko 
dzięki zaangażowaniu członków 
Rady Sołeckiej Wsi Stanowice, 
Stowarzyszenia Mieszkańców 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Stano-
wice, druhów z OSP Stanowice, 
przyjaciół i donatorów.

Dzięki wygranym grantom 
i hojności lokalnych sponsorów 
mogły odbyć się konkursy na re-
gionalny chleb, kołacz, potrawę, 

nalewkę, kompozycję żniwną, 
poezję o chlebie i pracy rolnika, 
konkursy i zabawy sportowe dla 
dzieci i dorosłych, prowadzone 
przez panie instruktorki z SCK, 
także zabawa ludowa. Podczas 
mszy św. został poświęcony 
i pobłogosławiony chleb i wie-
niec z tegorocznych zbiorów.

W  trakcie uroczystości sta-
nowicka kapituła, na czele z jej 
przewodniczącym Piotrem 
Szmidtem, wręczyła toma-
szowi Słyszowi honorowy tytuł 

„Zasłużony dla wsi Stanowice”.
Uroczystość swoją obecnością 

uświetnili m.in.: ks. proboszcz 
Sławomir Marek, zastępca 
burmistrza Strzegomia to-
masz Marczak, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Piotr Szmidt, 
państwo Katarzyna i Zbigniew 
Wysoczańscy oraz państwo 
lucyna i Jan Rośkowie. 

– Rolnikom, gościom, druhom 
OSP, organizatorom i donato-
rom składam podziękowanie za 
zaangażowanie, obecność, zacho-
wanie tradycji i  kultywowanie 
naszego narodowego dziedzic-
twa –podkreśla sołtys Stanowic 
Zdzisława Dmytrarz. red

Stanowicka kapituła wręczyła tomaszowi Słyszowi honorowy tytuł „zasłużony dla wsi Stanowice”

15. edycja „Święta Chleba” odbyła się 28 sierpnia w Parku Kasz-
tanowym przed świetlicą wiejską w Stanowicach. Jak zwykle or-
ganizatorzy lokalnych dożynek spisali się na medal.

„Święto Chleba” w Stanowicach

Ruszyły prace związane z bu-
dową chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2881D w Mię-
dzyrzeczu. Wykonawcą za-
dania wyłonionym w  drodze 
przetargu została firma Wit
-BRuK z żarowa. 

Inwestycja polegać będzie na 
budowie około 185 metrów 

chodnika z  kostki betonowej 
na odcinku od przystanku 
autobusowego w  kierunku 
Morawy. Wartość robót wynosi 
ok. 160 tys. zł, z czego połowa 
tej kwoty pochodzi z  dotacji 
przekazanej powiatowi świd-
nickiemu przez gminę Strze-
gom. Prace mają potrwać do 
końca października.

Warto dodać, że od wielu 
lat gmina Strzegom wspiera 
budowę chodników przy dro-
gach powiatowych. Nadrzęd-
nym celem jest poprawa bez-
pieczeństwa pieszych, szcze-
gólnie osób, które poruszają 
się po drogach o wzmożonym 
natężeniu ruchu kołowego.

red

W  Bartoszówku 6 września 
odbyło się zebranie wiejskie 
w  sprawie wyborów uzupeł-
niających do Rady Sołeckiej 
tej miejscowości. Po doko-
naniu wyborów nowy skład 
rady przedstawia się nastę-
pująco: Halina Burdzińska, 
Agnieszka Hordyńska (nie 
ma jej na zdjęciu), Helena 

lasak, Agnieszka 
Świędrych i  Agata 
Sztandera. Sołty-
sem wsi Bartoszó-
wek jest oczywiście 
Janina Gołębiak . 
Nowej radzie życzy-
my wielu pomysłów 
i kreatywności. 

red

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom rolników informuje-
my, że 3 października w Rolni-
czej Spółdzielni Produkcyjnej 
„Przyszłość” w Wieśnicy zosta-
nie przeprowadzona ponowna 
zbiórka odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej, w tym: 
odpadów z folii rolniczych, siat-
ki i sznurka do owijania balo-
tów, opakowań po nawozach i ty-
pu big bag.

Inicjatorem zbiórki jest firma „Jopek 
Recykling” z Fabianowa, natomiast 
koordynatorem jest Wydział Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi 
i Transportu Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. Zbiórka ma na 
celu utrzymanie dobrej współpracy 
rolników gminy Strzegom z firmą 
„Jopek Recykling”. 

Zdecydowana większość od-
padów przyjmowana będzie 

bezpłatnie, natomiast przekazanie 
niektórych odpadów, określonych 
w ulotce informacyjnej, możliwe 
będzie za dodatkową opłatą, po 
bardzo atrakcyjnej cenie.

– Rolników zainteresowa-
nych przekazaniem odpadów 
prosimy o złożenie do 23 wrze-
śnia br. formularza zgłoszenio-
wego w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 

Strzegom, pok. nr 16 – Wydział 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi i  Transportu oraz 
podpisanie w  tym wydziale 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatora 
zbiórki – informują urzędnicy. 

Formularz można pobrać ze 
strony internetowej www.strze-
gom.pl – aktualności z  dnia 
8 września 2022 r.

Powstaje kolejny chodnik w międzyrzeczu razem dla  
Bartoszówka

Kolejna zbiórka folii rolniczych

Wartość robót wynosi ok. 160 tys. zł, z czego połowa tej kwoty pochodzi z dotacji

Rolnicy zainteresowani przekazaniem odpadów muszą złożyć formularz

W SKrÓCIe

Impreza została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu gminy Strzegom.POnIżej DOżynKI W InnyCh SOłeCTWACh

OLSZAny GOCZAłKóW jAROSZóW
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W Y n I K I  P I Ł K A r S K I e
IV lIga pIłkarska – zachód 

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

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

(HurAGAn olSzAny, SoKół KoStrzA, uniA JAroSzów)

kolejny mecz w sezonie: 
AKS – odra Ścinawa 0:6

kolejne mecze w sezonie: 
AKS ii – włókniarz Głuszyca 0:1  
AKS ii – Sudety Dziećmorowice 2:0 
iskra witków Śląski – Herbapol 9:0 
Herbapol – Klubokawiarnia roztocznik 2:0

pierwsze mecze w sezonie: 
Huragan – błękitni Słotwina 0:7 
płomień Dobromierz – Huragan 1:0 
Sokół – Granit ii roztoka 2:7 
lKS wiśniowa – Sokół 2:6 
nysa Kłaczyna – unia 4:1 
unia – Granit ii roztoka 3:4

poz. klub Mecze punkty

1. prochowiczanka prochowice 4 12

2. łużyce lubań 4 10

3. Apis Jędrzychowice 3 9

4. polonia Środa Śląska 4 7

5. mewa Kunice 3 6

6. iskra Kochlice 3 6

7. Granit roztoka 4 6

8. Górnik złotoryja 4 6

9. odra Ścinawa 3 6

10. Karkonosze Jelenia Góra 3 6

11. Sokół Jerzmanowa 3 3

12. aks granit strzegom s.a. 3 3
13. Gryf Gryfów Śląski 3 0

14. Kuźnia Jawor 3 0

15. Sparta Grębocice 3 0

16. bKS bobrzanie bolesławiec 4 0

poz. klub Mecze punkty

1. KS walim 4 6

2. iskra witków Śląski 4 6

3. włókniarz Głuszyca 4 6

4. Szczyt boguszów-Gorce 4 3

5. zieloni mokrzeszów 4 3

6. herbapol stanowice 4 3
7. aks II strzegom 3 3
8. mKS Szczawno-zdrój 4 3

9. czarni wałbrzych 4 3

10. Kp mcK mieroszów 4 3

11. Sudety Dziećmorowice 4 0

12. wierzbianka wierzbna 3 0

13. Górnik boguszów-Gorce 3 0

14. Klubokawiarnia roztocznik 4 0

15. zagłębie wałbrzych 3 0

16. podgórze wałbrzych 4 0

poz. klub Mecze punkty

1. Granit ii roztoka 2 6

2. nysa Kłaczyna 2 6

3. zieloni ii mokrzeszów 2 4

4. błękitni Słotwina 2 4

5. zjednoczeni ii Żarów 1 3

6. sokół kostrza 2 3

7. płomień Dobromierz 2 3

8. unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 1 0

9. unia Jaroszów 2 0

10. huragan Olszany 2 0

11. lKS wiśniowa 2 0

kOŃcOWa TabEla: akTualNa TabEla:kOŃcOWa TabEla:

W piłkarski klimat retro wpro-
wadzili miejscową publiczność 
piłkarze-rekonstruktorzy dru-
żyn LKS Pogoń Lwów i WKS 
42. Pułk Piechoty Białystok, 
którzy rozegrali mecz 8. kolejki 
o mistrzostwo RETRO-LIGI.

Choć spotkanie zakończyło 
się remisem 1:1, obie drużyny 

mogły przechylić szalę zwy-
cięstwa na swoją korzyść. Jak 
podkreślali bohaterowie tego 
niecodziennego meczu, wspólne 
chwile spędzone na boisku, i 
poza nim, będą pamiętać przez 
długi czas. 

red

na boisku pojawili się piłkarze-rekonstruktorzy drużyn LKS Pogoń Lwów i WKS 42. Pułk Piechoty Białystok. jaki był wynik?

na murawie strzegomskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
10 września odbył się osobliwy mecz piłkarski. Zawodnicy 
obydwu zespołów ubrani byli w przedwojenne stroje. Również 
oprawa muzyczna nawiązywała do tamtego okresu.

Fot. O
SiR Strzegom

to był mecz w stylu retro 
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Działka niezabudowana w Strzegomiu

Działka rolna w rusku

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom. Nie-
ruchomość niezabudowana 
działka nr 759/3, obr.2, poło-
żona w Strzegom o powierzch-
ni wg rejestru ewidencji grun-
tów 1,8952 ha, klasa grun-
tu działki RII dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00078264/1. Ce-
na wywoławcza nieruchomo-
ści 1.326.640,00 zł Wadium 
- 132.700,00 zł Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych ce-
ny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.11.2022. r. o godz. 10:00. 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29. 
Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w historycznym centrum mia-
sta Strzegomia, uchwalonego 
Uchwałą Nr 25/22 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 31 
marca 2022 r. powyższa nie-
ruchomość oznaczona jest 
symbolem 3U/P tereny zabu-
dowy usługowej i produkcyj-
nej oraz lokalizowanie urzą-
dzeń wytwarzających energię 
ze źródeł odnawialnych o mo-
cy przekraczającej 100 Kw. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Nabyw-
ca ponosi koszty wyłącze-
nia gruntów z produkcji rolnej. 
Dla skutecznej realizacji ter-
minu oraz właściwej zabudo-
wy działek zgodnie z art. 593 
– 595 kodeksu cywilnego, za-
strzega się prawo odkupu na 
rzecz Gminy Strzegom w przy-
padku nie rozpoczęcia zabu-
dowy w terminie 2 lat lub nie 

zakończenia zabudowy w ter-
minie 5 lat od daty nabycia 
gruntu przez nabywcę. We-
dług ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami za rozpoczęcie 
zabudowy uważa się wybudo-
wanie fundamentów, a za za-
kończenie zabudowy wybu-
dowanie budynku w stanie su-
rowym zamkniętym. Cudzo-
ziemcy (w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców - Dz. U. z 2017 
r. poz. 2278) w przypadku wy-
grania przetargu zobowiąza-
ni są przed zawarciem umo-
wy notarialnej uzyskać zgo-
dę Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na nabycie 
nieruchomości – w przypad-
ku gdy zgoda ta jest wymaga-
na. Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w kasie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu lub na konto 
gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska O/Strzegom nr 

rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
31.10.2022 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ce-
ny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu. Ce-
na nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podle-
ga zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie ak-
tu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 

przepadkowi. Koszty związane 
z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży ponosi nabywca nieru-
chomości. Osoby przystępu-
jące do przetargu powinny po-
siadać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowie-
nia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośred-
nio przed rozpoczęciem prze-
targu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z pod-
miotem, który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). 
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II piętro lub telefonicznie pod 
nr 748560543, ponadto infor-
macja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetar-
gi. Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na oddanie w dzier-
żawę części dzia łki rolnej 
nr 240/5, Obr. Rusko o po-
wierzchni 0,1074 ha (R IIIa), 
położonej w miejscowości Ru-
sko. Oddanie w dzierżawę na-
stąpi na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się dnia 29 
września 2022 r. o godz. 9:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sa-
la konferencyjna nr 29, I piętro. 

Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,9559 dt żyta w ska-
li roku. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy prze-
targu z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 
0,1000 dt żyta. Nieruchomość 
będąca przedmiotem przetar-
gu jest wolna od obciążeń i zo-
bowiązań na rzecz osób trze-
cich. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata 
wadium w wysokości 100,00 

zł w kasie Urzędu Miejskie-
go lub na konto gminy Strze-
gom - Santander Bank Pol-
ska S.A. o/Strzegom: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 26 września 2022 
roku. Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom. 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika 

przetargu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę gruntu, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni licząc od dnia od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu. Osoba przystępująca 
do przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdzają-
cy tożsamość. W przypad-
ku osób prawnych wymagany 

jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status praw-
ny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. Wygrywają-
cy przetarg zobowiązany jest 
do podpisania umowy dzier-
żawy w terminie 21 dni, licząc 
od daty rozstrzygnięcia prze-
targu. Uchylenie się od za-
warcia umowy w przypadku 

wygrania przetargu powodu-
je przepadek wadium. Szcze-
gółowe informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II pię-
tro lub telefonicznie pod nr 
74/8560-572. W przypadku 
zaistnienia ważnego powodu, 
ogłoszony przetarg może zo-
stać odwołany. 

Jak pomóc 
bocianom 
zimującym w Polsce?

• zostawaj pokarm tam, gdzie pojawia się bocian, 
w miejscach bezpiecznych i łatwych do obserwacji

• dokarmiaj tylko, gdy okolicę zalega śnieg, lód lub 
temperatura spada poniżej 0⁰ C najlepiej: słodkowodnymi 
rybami o długości 10-15 cm, jednodniowymi kurczętami, 
sercami drobiowymi lub pokojonymi wołowymi, 
tłuczonymi skrzydełkami drobiowymi lub gryzoniami

• interweniuj tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy 
bocian jest ranny, osłabiony lub chory, aby udzielić mu 
pomocy weterynaryjnej

• nie zwlekaj z wezwaniem pomocy, gdy bocian jest ranny 
lub chory – o chorobie lub osłabieniu może świadczyć 
wyraźnie osowienie, przesiadywanie długi czas w jednym 
miejscu i nieudane próby poderwania do lotu 

• obserwuj ptaka z zachowaniem bezpiecznego dystansu

Dla dobra i na rzecz ochrony 
bociana białego: 

Organizator akcji 
Bociany TAURONA

Po pomoc zwróć się i postępuj zgodnie 
ze wskazówkami:  
 ośrodków leczenia i rehabilitacji zwierząt
  towarzystw ornitologicznych
  Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
  wydziałów ochrony środowiska lokalnych władz 

W nagłych przypadkach dzwoń pod nr alarmowy 112.

Zapraszamy na występ Kabare-
tu Młodych Panów. Ponownie 
odwiedzą oni Strzegom, tym 
razem z nowym programem pt. 
„To jest chore!” 

24 września 2022 r. o  godz. 
17:30

Sala widowiskowa Strzegom-
skiego Centrum Kultury.

Bilety: 85 zł – parter / 80 zł 
balkon – kasa SCK.

Informacje i  zamówienia:  
tel. 887 090 020

Sprzedaż internetowa:
www.kupbilecik.pl
www.biletynakabarety.pl
Zabawne skecze kabaretu 

i  zaskakujące puenty, których 
tutaj nie brakuje, świetne scenki 
łączące, jak i  ironiczne, mądre 
piosenki sprawią, że dwie go-
dziny miną bardzo szybko.

„młodzi Panowie” w Strzegomiu



12 16 września 2022

O d d a l i  h o ł d  w  G r o s s - R o s e n
Na terenie Muzeum gross-rosen w  rogoźnicy 4 września odbyła się doroczna uroczystość upamiętniająca ofiary kl gross-rosen i  II wojny światowej. 
po dwóch latach pandemii wydarzenie miało ponownie charakter otwarty i wzięło w nim udział kilkaset osób. W intencji ofiar hitlerowskiego totalitaryzmu 
została odprawiona uroczysta polowa msza św., którą celebrował biskup świdnicki ks. Marek Mendyk. po nabożeństwie młodzież z zhr tradycyjnie odczytała 
„apel pamięci”, a  następnie uczestnicy złożyli wieńce i  wiązanki kwiatów pod pomnikiem-Mauzoleum. W  uroczystości uczestniczyła kompania honorowa 
16. dolnośląskiej brygady Obrony Terytorialnej wraz z Orkiestrą reprezentacyjną Wojsk lądowych z Wrocławia. zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

PAtRiOtyCZniE W GMiniE StRZEGOM


