
NIE nowotworom  
u naszych dzieci 
Fundacja Ronalda McDo-
nalda oraz gmina Strzegom 
8 października wspólnie 
zorganizowały akcję zwią-
zaną z  przeprowadzeniem 
profilaktycznych i  bezpłat-
nych badań USG dzieci 
w  wieku od 9 miesięcy do 
6  lat. W  ostatnią sobotę 
w naszym mieście przebada-
no 70 dzieci. Czy ta szczytna 
i  niezmiernie ważna akcja 
będzie kontynuowana?
 str. 2

Nowa hala powstała bardzo 
szybko, bowiem od momentu 
wmurowania kamienia węgiel-
nego pod rozbudowę fabryki 
firmy ARYZTA Polska sp. z o. o. 
minął zaledwie rok z  małym 
okładem. Wartość inwestycji 
wyniosła ok. 100 mln zł. W su-
mie powstanie co najmniej 
60 nowych miejsc pracy. Za-
kład, którego wykonawcą była 
japońska firma Takenaka, ma 
powierzchnię 9 000 m2. Nowa 
inwestycja umocni pozycję firmy 
ARYZTA jako największego 
dostawcy bułek do restauracji 
i  sklepów w  Europie Środ-
kowej. Piotr Bańka, dyrektor 

operacyjny Aryzta Polska, pod-
kreśla, że najnowsza infrastruk-
tura pozwoli na wzrost zdolności 
produkcyjnej o 40%, co oznacza, 
że dodatkowo będzie wypie-
kane 220 mln sztuk pieczywa 
(z 330 mln do 550 mln szt.).

W  trakcie uroczystości wła-
dze Strzegomia pogratulowały 
nowej inwestycji i wręczyły dwa 
bardzo ważne wyróżnienia. Fir-
ma ARYZTA Polska Sp. z o.o. 
otrzymała tytuł „Strzegomskie-
go ambasadora kultury i sportu” 
w  uznaniu zasług w  rozpo-
wszechnianiu i  popularyzacji 
kultury i sportu na terenie Ziemi 
Strzegomskiej oraz za promocję 

zdrowego stylu życia wśród dzie-
ci i młodzieży. Z kolei Fundacja 
Ronalda McDonalda Polska 
otrzymała tytuł „Strzegomskie-
go ambasadora sportu i promocji 
zdrowia” w uznaniu zasług za re-
alizację profilaktycznych badań 
skierowanych do najmłodszych 
mieszkańców gminy Strzegom 
i promocję zdrowego stylu życia.

Firma ARYZTA to najwięk-
szy inwestor zagraniczny w gmi-
nie Strzegom. Od 10 lat ściśle 
współpracuje ze strzegomskim 
samorządem.

Fotoreportaż z tego wydarze-
nia na str. 12.

Władze Strzegomia pogratulowały inwestycji i wręczyły wyróżnienia 

W piątek 7 październiku odbyła się uroczystość otwarcia nowej linii produkcyjnej w zakładzie 
ARYZTA w Strzegomiu, na terenie Podstrefy Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla samej firmy, ale również dla strzegom-
skiego samorządu i przede wszystkim dla naszych mieszkańców.

W numerze:

trudne tematy

nowy sprzęt  
dla strażaków
Jednostka OSP w  Grani-
cy zostanie wyposażona 
w sprzęt do udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej 
oraz sprzęt szkoleniowy. Za-
kup będzie możliwy dzięki 
grantowi przyznanemu w ra-
mach programu „WzMOC-
nij swoje otoczenie”, organi-
zowanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne.
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W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 30 września odbyła 
się kolejna w  tym roku sesja Rady Miejskiej w  Strzegomiu. 
Radni tradycyjnie podjęli wiele uchwał i dyskutowali nt. tego, 
jak poprawić codzienne życie naszych mieszkańców. O czym tym 
razem debatowano? Jakie uchwały przegłosowano?

Biegacze z Ukrainy – Siergiej Szewczenko z czasem 1:08:48 i Alina 
Boszczuk z czasem 1:22:57 zwyciężyli w jubileuszowym V ARYZTA 
Półmaratonie Strzegom. Miejsca na podium wśród mężczyzn uzupeł-
nili Bartosz Feifer /Wolsztyn/ i Marcin Wach /Biegowa Świdnica/, 
a wśród kobiet Justyna Kostrzewska /Adidas Runners Warszawa/ 
i Magdalena Bednarczyk /Strzegomska Dwunastka/. Jakie jeszcze 
atrakcje przygotowali organizatorzy tegorocznej imprezy? 

 Obradowali radni  str. 3

Biegowe święto w Strzegomiu str. 5

StrzegOm
gminne Wiadomości

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 251; 14.10.2022 r. Następne wydanie: 28.10.2022 r. rok Xi iSSN 2299 – 579X. 

aryzta zwiększa moce produkcyjne

W SKrÓCIe:

Z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego (10.10) w PSP w Kostrzy 
realizowany był projekt ,,Zdrowie zaczyna się w głowie”. Jego ce-
lem była promocja wiedzy związanej z chorobami oraz profilaktyką 
zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdzia-
łanie stygmatyzacji i  autostygmatyzacji osób doświadczających 
zaburzeń i chorób psychicznych. 

ROZBUDOWA W licZBAch:
50 000 m³ 

usuniętego gruzu
430 ton 

zużytej stali
3 130 m³ 

zużytego betonu
6 000 m² 

ułożonej kostki brukowej
3 500 m² 

płyt warstwowych
300 osób 

zaangażowanych w budowę 

Strzegomka i  teren wzdłuż jej koryta 
wymagają pilnego oczyszczenia z  krza-
ków i  różnego rodzaju zarośli. Władze 
Strzegomia oczywiście dostrzegają ten 
problem, jednak w  tym momencie nie 
mogą nic z tym zrobić. 
Ze względu na trwający okres ochrony 
gatunkowej (w tym okres lęgowy) trwający 
od 1 marca do 15 października, nie kosi się 
zarośli i traw przy rzekach ze względów 
estetycznych. Należy także zaznaczyć, że 
niekoszona roślinność lepiej utrzymuje 
wilgoć w  ziemi, co w  okresach letnich 
jest słuszną reakcją, także proekologiczną.

dlaczego nie czyszczą rzeki?

„zdrowie zaczyna się w głowie”
Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty!

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto. 
Z tej okazji, w imieniu władz samorządowych Strzegomia, pragniemy wyrazić swoje 

uznanie dla dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
szkół i placówek oświatowych gminy Strzegom.

Dziękujemy wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm oraz trud włożony 
w wychowywanie naszych najmłodszych mieszkańców, kształtowanie postaw 

patriotycznych, społecznych oraz wskazywanie ponadczasowych wartości.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Szmidt 

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej zorganizowało 1 października pięk-
ną uroczystość dot. odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Amandzie J. Rożań-
skiej (1926–2022) – Honorowej Obywatelce Strzegomia, zasłużonej opiekunce zabyt-
ków Ziemi Strzegomskiej i założycielce Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegom-
skiej.  To bardzo ważne wydarzenie, które świadczy o tym, że p. Amanda była, jest i bę-
dzie cały czas w naszych sercach!

tablica dla pani amandy

Na mszy św. odprawionej w Ba-
zylice Mniejszej burmistrz 
Zbigniew Suchyta wręczył 
p. Melitcie okolicznościowy 
medal z okazji 780-lecia nadania 
praw miejskich miastu Strze-
gom. Nieco później spotkali się 
jeszcze, by porozmawiać o róż-
nych sprawach i powspominać 
ciekawe historie. – Jestem pod 
dużym wrażeniem jej inteli-
gencji, świetnej pamięci, komu-
nikatywności i formy fizycznej. 
W  imieniu władz samorządo-
wych życzę Melitcie Sallai dużo 
zdrowia, szczęścia, pięknych 
chwil i dwustu lat życia – pod-
kreśla włodarz gminy Strzegom. 

Melitta Sallai, pochodząca 
z rodziny Wietersheim Kram-
sta, jest założycielką w 1995 r. 
Fundacji św. Jadwigi, prowa-
dzącej w  Morawie bezpłatne 
przedszkole. Pałac w Morawie 
stał się ośrodkiem spotkań 
Polaków, Czechów i Niemców. 
Fundację św. Jadwigi odwiedza-
ją gimnazjaliści i studenci, ger-
maniści z Wrocławia i slawiści 
z Berlina, historycy i pedagodzy. 
W 1992 r. Melitta Sallai wraz 
z  siostrą zamieszkała w  Mo-
rawie. Obywatelstwo polskie 
przyjęła 15 lipca 1999 r. Melitta 
Sallai jest autorką napisanej 
w Morawie książki „Z Muhrau 
do Morawy. Niezwykłe życie 

w Europie i Afryce”. Uważa, że 
najcenniejszy jest pokój, który 
trzeba cenić bardziej niż dobra 

materialne. Uchwała o  nada-
niu jej tytułu „Honorowego 
Obywatela Strzegomia” została 

podjęta 10 listopada 2015 r.
red

P. melitta uważa, że najcenniejszy jest pokój, który trzeba cenić bardziej niż dobra materialne

dwieście lat, pani melitto!
Honorowy Obywatel Strzego-
mia – Melitta Sallai z Morawy 
obchodziła w niedzielę 2 paź-
dziernika swoje 95. urodziny.

W  bieżącym roku w  miejsco-
wościach Modlęcin i  Granica 
Spółka Wodociągi i Kanalizacja 
w  Strzegomiu rozpoczęła wy-
mianę tradycyjnych wodomie-
rzy na takie, które są przysto-
sowane do zdalnego radiowego 
odczytu zużycia wody.

System zdalnego odczytu 
wodomierzy ma wiele zalet 
i  daje wiele korzyści: odczyt 
wodomierza bez konieczności 
wchodzenia inkasenta do bu-
dynku czy innych pomieszczeń 
odbiorcy; bieżący monitoring 
poboru wody w budynku; po-
kazuje nagłe wzrosty poboru 
wody mogące wskazywać na 
ewentualną awarię na sieci 
wewnętrznej. Ponadto wodo-
mierze tej generacji potrafią 
wychwycić i zarejestrować pró-
by ingerencji w wodomierz lub 
poddanie go działaniom np. 
magnesu czy też przepływu 
wstecznego.

Kolejną miejscowością za-
p l anowaną  do  wy miany 

wodomierzy jest Godzie-
szówek oraz Os. Kamionka 
I w Strzegomiu.

W  przypadku budynków 
wielolokalowych system zdal-
nego odczytu wodomierzy 
posiada jeszcze jedną niezwykle 
ważną zaletę tj. możliwość do-
konania jednocześnie odczytu 
wodomierza głównego oraz 
podliczników zainstalowa-
nych w  lokalach rozliczanych 
indywidualnie. 

Warunkiem takiego sposobu 
rozliczania jest przede wszyst-
kim wola współpracy zarząd-
cy/administratora ze spółką, 
uregulowanie spraw formalno-
–prawnych (podpisanie umów 
o zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków) oraz montaż 
wodomierzy dostosowanych do 
zdalnego odczytu w lokalach.

Jednocześnie strzegomska 
spółka zachęca do rezygnacji 
z tradycyjnej faktury i zadekla-
rowania chęci otrzymywania 
e-faktury drogą elektroniczną.

WIK podnosi poziom 
świadczenia usług

Fundacja Ronalda McDonal-
da oraz gmina Strzegom 8 paź-
dziernika wspólnie zorganizo-
wały akcję związaną z przepro-
wadzeniem profilaktycznych 
i bezpłatnych badań USG dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 
W  ostatnią sobotę w  naszym 
mieście przebadano 70 dzieci. 

Badania – wykonywane w spe-
cjalistycznym ambulansie sto-
jącym przed strzegomskim 
magistratem – były bezbolesne 
i bezpieczne. Po ich zakończe-
niu badań rodzice otrzymali 
wynik oraz w razie konieczności 
poradę lekarską. W czasie badań 
na pokładzie ambulansu obecni 
byli wolontariusze Fundacji 
Ronalda McDonalda.

– Ogromnie się z  cieszę 
z tej akcji, ponieważ jest ona 

niezmiernie ważna dla zdro-
wia naszych najmłodszych 
mieszkańców. Liczba osób, 
która skorzystała z  możli-
wości  bezpłatnych badań 
utwierdza nas w przekonaniu, 

że z  pewnością będziemy 
kontynuować tę akcję w  la-
tach następnych – podkreśla 
burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta. 

red

nIe nowotworom u dzieci
– Akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach – podkreśla burmistrz

Link do deklaracji otrzymywania faktur drogą elektroniczną:
https://wik.strzegom.pl/strony2/e-faktura.php.
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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 

PAŹDZIERNIK 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 15.10 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

16.10–22.10 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

23.10–29.10 Avena Rynek 32–36 tel. 74 851 60 73 

•	 „Rozpoczęcie	jesieni	smakami	
świata”

•	 Uroczyste	odsłonięcie	tablicy	
poświęconej Amandzie 
J. Rożańskiej

•	 Otwarcie	nowej	linii	w zakła-
dzie ARYZTA

•	 V	Półmaraton	ARYZTA	
w Strzegomiu

nowości w tV Strzegom

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

Poza wymienionymi godzinami dyżur pełnią apteki w Świdnicy zgodnie z harmonogramem.

Telewizję internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl

Postanowiono m.in. o pokryciu 
części kosztów gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi 
w 2022 r. z dochodów własnych 
gminy niepochodzących z po-
branej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, gdy 
środki pozyskane z  tych opłat 
są niewystarczające na pokrycie 
kosztów funkcjonowania syste-
mu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Mowa o kwocie 
1,4 mln zł. Taka sytuacja w na-
szej gminie jest spowodowana 
przede wszystkim wzrostem 
kosztów odbioru odpadów 
związanym ze wzrostem cen 

paliw, brakiem systematycznych 
wpłat należności za odbiór 
odpadów komunalnych przez 
osoby fizyczne oraz składaniem 
nierzetelnych deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w za-
kresie dotyczącym zaniżonych 
ilości osób zamieszkujących 
w danej nieruchomości. Prowa-
dzone postępowania wyjaśniają-
ce oraz egzekucyjne wymagają 
dłuższego czasu, a  efekty tych 
działań widoczne będą w przy-
szłych rozliczeniach.

Przegłosowano także uchwa-
ły : ws. zmian wieloletniej 

prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2022–2031, 
ws. zmian budżetu gminy 
Strzegom na rok 2022, ws. 
emisji obligacji gminy Strze-
gom oraz określania zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu, 
ws. przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szaru położonego w  obrębie 
1 miasta Strzegom, a także ws. 
uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu 
wsi Rusko oraz dla obszaru 
w obrębie Skarżyce.

Radni spośród siebie wytypo-
wali przedstawicieli do Gmin-
nej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w  Strzegomiu 
kadencji 2022–2025. W  tym 
gremium będą działać:Paweł 

Rudnicki i lech Markiewicz. 
Na piątkowej sesji radni 

jednogłośnie podjęli uchwałę 
o  nadaniu terenowi zlokalizo-
wanemu w  pobliżu estakady 
kolejowej – u styku ulic: Dolnej, 
św. Tomasza i Boh. Getta – nazwy 

„Skweru Marii i Lecha Kaczyń-
skich”. W uzasadnieniu czytamy 
m.in. – „Maria i Lech Kaczyń-
scy bez wątpienia zasługują na 
pamięć, a Skwer Marii i Lecha 
Kaczyńskich będzie najlepszym 
wyrazem tejże pamięci”. red

radni spośród siebie wytypowali przedstawicieli do gminnej rady działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2022–2025

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 30 września odby-
ła się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Radni tradycyjnie podjęli wiele uchwał i dyskutowali nt. tego, 
jak poprawić codzienne życie naszych mieszkańców. co zapro-
ponowali i jakie uchwały przegłosowano?

O czym obradowali radni?

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

D o  6  g r u d n i a  z a ró w n o 
wspólnoty mieszkaniowe, 
jak i  właściciele budynków 
powinni złożyć stosowne 
wnioski wraz z dokumentacją 
fotograficzną potwierdzającą 
dokonanie remontu elewacji. 
Rozstrzygnięcie nastąpi w lu-
tym 2023 r.

W dotychczasowych jedena-
stu edycjach odnowiono w su-
mie 197 budynków (142 budyn-
ki wielorodzinne, 55 budynków 
jednorodzinnych i  innych). 
W  sumie gmina Strzegom 
przeznaczyła ze swojego bu-
dżetu kwotę ok. 2,8 mln zł na 
nagrody w tym konkursie.

Odnów budynek i wygraj
Dużymi krokami zbliża się termin zgłaszania swoich kandyda-
tur do dwunastej edycji konkursu „Odnów i wygraj” za osiąg-
nięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury mate-
rialnej gminy Strzegom. 

Zwycięzcy ostatniej edycji w  kategorii wspólnot mieszka-
niowych – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 3 
(po lewej) i Wspólnota Mieszkaniowa przy Kościuszki 5 (po 
prawej) w Strzegomiu.

W dotychczasowych edycjach odnowiono w sumie 197 budynków. Gmina Strzegom przeznaczyła na nagrody w konkursie ok. 2,8 mln zł

Mało osób wie o tym, że Góra 
Krzyżowa (354 m n.p.m.) ma 
od jakiegoś czasu swój ozdob-
ny stempel turystyczny. Pieczęć 
z wizerunkiem naszego lokal-
nego wzniesienia i panoramy 
miasta znajduje się w Punk-
cie Informacji Turystycznej 
w CAS „Karmel” w Strzego-
miu (ul. Kościuszki 2). 

Aby ta informacja dotarła 
do szerszego grona odbior-
ców, postanowiono przymo-
cować do jednego z  drzew 

efektowną tabliczkę mówiącą 
właśnie o tym fakcie. Teraz już 

nie powinno być problemów 
ze skompletowaniem kolek-
cjonerskiej pieczątki przez 
turystów, którzy niejedno-
krotnie nie mieli możliwości 
uzyskania potwierdzenia po-
bytu na „Krzyżówce”. Warto 
podkreślić, że stempel ten 
ma niezaprzeczalny aspekt 
promocyjny. 

Góra Krzyżowa znajduje 
się w  Książeczce Odznaki 
„Sudecki Włóczykij”, którą 
wydał Oddział Wrocławski 
PTTK. 

gratka dla turystów



4 14 października 2022W YDARZEniA 

Biuro Służby Krajowej AA
Tel./faks 22 828 04 94
Infolinia 801 033 242

E-mail: aa@aa.org.pl

Wszystkie rozmowy są poufne

www.aa.org.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY (od godz. 16:00 do 20:00) tel. 71 321 21 24

Strzegom, ul. Jana Pawła II (Dom parafialny, parter)
GRUPA AA „Krokus”

Spotkanie w każdą środę od godz. 17:00
Grupa AA „Eureka”

Spotkanie w każdą niedzielę od godz. 18:00

Biuro Służby Krajowej AA
Tel./faks 22 828 04 94
Infolinia 801 033 242

E-mail: aa@aa.org.pl

Wszystkie rozmowy są poufne

www.aa.org.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY (od godz. 16:00 do 20:00) tel. 71 321 21 24

Zawodnicy z  23 krajów z  ca-
łego świata rywalizują w  15 
konkursach o różnym poziomie 
trudności, w  tym w  turnie-
ju młodzieżowym European 
Youth Eventing Masters. Ro-
zegrany zostanie także Finał 
Pucharu Polski. 

Do udziału w zawodach zgło-
sili się wybitni wkkwiści: m.in. 
medaliści rozegranych miesiąc 

temu mistrzostw świata we 
włoskim Prattoni del Vivaro: 
Julia Krajewski, srebrna meda-
listka w klasyfikacji indywidu-
alnej i złota w drużynowej oraz 
Michael Jung, mistrz świata 
w klasyfikacji drużynowej. Julia 
Krajewski jest również aktualną 
mistrzynią olimpijską, a  mul-
timedalista Michael Jung to 
zawodnik, który posiada tytuł 

mistrza Europy, mistrza świata 
i mistrza olimpijskiego. 

Na strzegomskich arenach 
zobaczymy także czołowych, 
polskich zawodników: Ma-
teusza Kiempę, aktualnego 
mistrza Polski czy Joannę 
Pawlak, srebrną medalistkę 
mistrzostw Polski. 

Strzegom October Festiwal 
wystartował już w środę (12.10) 

od próby ujeżdżenia. Cross, 
czyli najbardziej emocjonująca 
część jeździeckiego triatlonu 
będzie rozgrywany aż trzy dni, 
od piątku do niedzieli, a finało-
we próby i wyłonienie zwycięz-
ców nastąpią w najbliższy week-
end podczas konkursów skoków 
przez przeszkody i crossu. 

Wstęp na zawody oraz par-
king są bezpłatne. 

do udziału w zawodach zgłosili się wybitni wkkwiści, m.in. medaliści ostatnich mistrzostw świata

Finał sezonu w mocnej obsadzie
To już ostatnia w  tym roku międzynarodowa rywalizacja w  dyscyplinie Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowe-
go w  Polsce. Ponad 420 koni, 10 tras crossowych oraz gorące sportowe nazwiska – Strzegom October Festival wystartował 
w środę i potrwa do niedzieli na hipodromie w Morawie.

Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla mieszkańców Ro-
goźnicy, a w szczególności dla 
dzieci i ich rodziców. Burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta wraz z wicemarszałkiem 
województwa dolnośląskiego 
– Grzegorzem Macko i skarb-
nikiem gminy Strzegom – lu-
cyną Jurek podpisali umowę na 
budowę nowego placu zabaw 
w tym sołectwie.

Plac zabaw jest kolejnym 
z  elementów zagospodaro-
wania i  przebudowy parku 

w Rogoźnicy w ramach projek-
tu rewitalizacji dawnego parku 
dworskiego w Rogoźnicy. 

Władze naszego miasta dzię-
kują wicemarszałkowi Grze-
gorzowi Macko za wzorową 
współpracę ze strzegomskim 
samorządem.

Kwota dofinansowania wyno-
si ponad 95 tys. zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Wartość 
kosztorysowa projektu to kwota 
rzędu ponad 171 tys. zł.

red

Będzie plac zabaw w rogoźnicy

Warto zwrócić uwagę na wian-
ki ze zbóż oraz naturalną biżu-
terię z dyni i słonecznika, którą 
panie wykonały własnoręcznie. 
Były również dowcipy, którymi 
rozbawiała publiczność p. Jani-
na oraz przesłania z humorem 
od p. Marii. 

– Dziękujemy serdecznie 
wszystkim gościom za przyby-
cie i uświetnienie naszej impre-
zy – podkreśla Aleksandra Bo-
chyńska, kierownik Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wigor” 
w Strzegomiu i Klubu Seniora 
+ w Jaroszowie. 

„Festiwal Senioralny” w stylu boho
Dekoracja sceny wykonana została na zajęciach w Domu „Senior – Wigor”

W Strzegomskim centrum Kultury 29 września br. odbył się „ii Festiwal Senioralny”. Panie 
zaprezentowały modę dla seniorek w stylu boho, w którym króluje natura i kolory Ziemi.

II Festiwal Senioralny w Strzegomiu
Fot. M

ariusz C
hm

ieliński 

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

Licencje TAXI wydane przed 
1 stycznia 2020 r. podlegają do 
dnia 31 grudnia 2022 r. dosto-
sowaniu – na wniosek przed-
siębiorcy – do nowych wzorów 
licencji wyda-
wanych wraz 
z  wypisami 
z  licencji, 
z g o d n i e 
z obowią-

zującymi przepisami. Po tym 
terminie licencje TAXI wyda-
ne przed 1 stycznia 2020 r., 
w przypadku niezłożenia wnio-
sku o  dostosowanie do no-

wych przepisów 
prawa, tracą 

s w o j ą  w a ż -
ność z dniem 
1 st ycznia 
2023 roku.

uwaga taksówkarze
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W  ramach półmaratonu ro-
zegrano również dodatkowe 
biegi dla dzieci i  dorosłych. 
„Bieg Piekarza” na dystansie 
11,5 km wygrał Jan Kaczor 
z Wałbrzycha, a wśród kobiet 
– Angelika czarnecka ze 
Świebodzic. Łącznie na obu 
dystansach wystartowało 261 
uczestników. 

W  „Biegu Ciasteczkowym” 
dla dzieci wzięło udział 140 
uczestników. Każde dziecko 
otrzymało na mecie medal 
– taki sam jak dorośli oraz 
koronę finiszera. Zwycięzcy 
klasyfikacji generalnych oraz 
kategorii wiekowych otrzy-
mali okolicznościowe trofea 
oraz nagrody finansowe. Pula 
wszystkich nagród finanso-
wych wyniosła w tym roku 15 
950 zł, co jest znaczącą kwotą 
dla tak młodego stażem biegu. 

Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników atrakcyjne 
pakiety startowe, możliwość 
rywalizacji na atestowanej 

trasie, okolicznościowy medal 
z usługą grawerowania, a także 
pyszny posiłek. Podczas biegu 
funkcjonowało miasteczko 
biegowe, gdzie uczestnicy 
i  licznie zgromadzeni kibice 
mogli skorzystać z wielu atrak-
cji przygotowanych przez 
organizatorów, a  w  szczegól-
ności przez Fundację Ronalda 
McDonalda. 

Słoneczna pogoda z  nie-
wie lk im zachmurz en iem 
również dostosowała się do 
radosnej atmosfery biegowego 
święta w  Strzegomiu, choć 
poranek był mocno chłodny 
– wręcz rześki, ale sprzyjało 
to uczestnikom w osiągnięciu 
wielu życiówek na dystansie 
półmaratonu. 

– Dziękujemy wszystkim za-
angażowanym w przygotowa-
nie i realizację jubileuszowego 
V ARYZTA Półmaratonu 
Strzegom – podsumowują 
organizatorzy.

red

Pula wszystkich nagród finansowych wyniosła w tym roku 15 950 zł, co jest znaczącą kwotą dla tak młodego stażem biegu

Biegacze z  Ukrainy – Siergiej Szewczenko z  czasem 1:08:48 
i  Alina Boszczuk z  czasem 1:22:57 zwyciężyli w  jubileuszo-
wym V ARYZTA Półmaratonie Strzegom. Miejsca na podium 
wśród mężczyzn uzupełnili Bartosz Feifer /Wolsztyn/ i Marcin 
Wach /Biegowa świdnica/, a wśród kobiet Justyna Kostrzewska 
/Adidas Runners Warszawa/ i Magdalena Bednarczyk /Strze-
gomska Dwunastka/.

Biegowe święto w Strzegomiu

We wszystkich biegach wystartowało 401 uczestników. Sięgając w archiwalne statystyki możemy z radością poinformować, 
że jest to rekord frekwencji ARYZTA Półmaratonu Strzegom i biegów towarzyszących.
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K o l e j n a  p o m o c 
r z e c z o w a  t r a f i -
ła do społeczno-
ści miasta partner-
skiego Podhajce na 
Ukrainie. 

Transport z  najbar-
dziej potrzebnymi 
produktami che-
micznymi i  mate-
racami wyruszył ze 
Strzegomia w  środę 
28 września na gra-
nicę polsko-ukra-
ińską i  w  czwartek 
został przejęty przez 
naszych partnerów 
z Ukrainy.

Władze samorzą-
dowe gminy Strze-
gom dziękują Caritas 
Diecezji Świdnickiej 
za przekazanie nie-
zbędnych matera-
ców, a naszym miesz-
kańcom za bezin-
teresowną i  szczerą 
pomoc. red

W YDARZEniA 

OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE UNIJNYM: 

Jeśli:
• Nie ukończyłeś 29. roku życia;
• Nie pracujesz;
• Mieszkasz lub uczysz się na terenie Dolnego Śląska;
• Utraciłeś pracę po 1 marca 2020 r. (umowa o pracę, 
 zlecenie, umowa o dzieło).

Weź udział w projekcie:
• Dotacja na założenie własnej firmy 23 050 zł –

 jednorazowo;
• 2 480 zł/miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy 
 prowadzenia firmy;
• Szkolenia z prowadzenia własnego biznesu.

Co musisz zrobić:
• Zgłosić się do projektu;
• Wziąć udział w szkoleniach i napisać 
 biznesplan;
• Otworzyć firmę;
• Prowadzić ją przez 12 miesięcy.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
ul. Rynek 1

Zadzwoń: 71 799 99 73
Napisz: info@europea.pl

Dowiedz się więcej: https://pierwszafirma.com.pl/ 

WWW.PIERWSZAFIRMA.COM.PL

Łącznie zebrano kwotę ponad 5 tys. zł. – razem tworzymy niezwyciężoną grupę, która może przenosić góry – mówi ewa riss

z pasji do sportu i troski o ludzi

Partnerskie wsparcie dla ukrainy
Nie słabnie pomoc Polaków dla wschodnich sąsiadów, u których w dalszym ciągu trwa wojna

Łącznie ze sprzedaży cegiełek, 
ciast i pierogów zebrano kwotę 
ponad 5 tys. zł. Środki finansowe 

na zorganizowanie biegu zostały 
pozyskane od Klubu Wolon-
tariatu TMMP Toyota Motor 

Manufacturing Poland. Do-
datkowo otrzymano wsparcie 
finansowe od sponsorów, którzy 

towarzyszą przy każdej organi-
zacji projektów. 

– Współorganizatorem bie-
gu była najwspanialsza Rada 
Sołecka z  Goczałkowa, która 
przygotowała pyszny posiłek 
regeneracyjny – zupę grocho-
wą oraz pierogi. Niezastąpieni 

strażacy z  OSP Goczałków 
przygotowali trasę i czuwali nad 
uczestnikami biegu. Do pomocy 
włączyła się również Rada Para-
fialna, która wsparła nas upieczo-
nymi ciastami. Razem tworzymy 
niezwyciężoną grupę, która może 
przenosić góry. Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom biegu 
i  osobom, które wsparły naszą 
zbiórkę. Zapraszamy do Go-
czałkowa w przyszłym roku na 
kolejną edycję biegu – podkreśla 
Ewa Riss ze Stowarzyszenia 
,,KOMPAS”.

red

ii Edycja charytatywnego Biegu w Goczałkowie, zorganizowana przez Stowarzyszenie „KOM-
PAS”, jest już za nami. Pomimo ciemnych chmur na niebie organizatorzy pokazali moc serc 
i nóg. Wszyscy uczestnicy biegu przyczynili się do wsparcia zbiórki pieniężnej na leczenie i re-
habilitację dwojga strzegomian: Edyty i igorka.
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Co w kinie SCK?
Podajemy październikowy harmonogram
kina Strzegomskiego Centrum Kultury. 

Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY STRZEGOM

IM. ELIZY ORZESZKOWE J
OGŁASZA

NABÓR DZIECI
W WIEKU 1–3 LAT

NA CYKL ZAJĘĆ
BIBLIOTECZNYCH

Dzieci można
 zapisywać

telefonicznie:
(74) 649 24 14

lub w Bibliotece

ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ
W KAŻDY PIĄTEK

O GODZ. 9:30

BRZDĄC

W BIBLIOTECE

Jak podkreśla autorka, tema-
tem przewodnim książki jest 
konsekwentne szukanie przez 
człowieka miłości w  każdej 
sytuacji – wtedy kiedy przeży-
wa traumy, kiedy się cieszy, czy 
odnajduje przyjaźń. Miłość jest 
według Jagi Rudnickiej najważ-
niejsza. Dodajmy, że autorem 
projektu okładki jest jej brat 
Ryszard Niedźwiedzki, którego 
63 prace można było podziwiać 
na wernisażu.

Na pytanie, skąd autor bierze 
natchnienie, Ryszard Niedź-
wiedzki odpowiada, że in-
spirację czerpie z  widoków 

podczas wycieczek motocy-
klem. – Te obrazy nie są do-
kładnym odzwierciedleniem, 
tylko pewną transformacją 
tego, co wcześniej widziałem. 
Później przerabiam to na płót-
no i  tak powstają moje prace 
– zaznacza. 

– To był bardzo udany i inte-
resujący wieczór – podkreślali 
strzegomianie, którzy uczest-
niczyli w tym wydarzeniu. 

A  tych, którzy nie czytali 
jeszcze książki i  nie widzieli 
obrazów, zachęcamy do jej 
kupna i obejrzenia wystawy.

red

jak podkreśla jaga rudnicka, tematem przewodnim jej książki jest konsekwentne szukanie przez człowieka miłości w każdej sytuacji

centrum Aktywności Społecznej „Karmel” i izba Tradycji Zie-
mi Strzegomskiej 6 października były miejscem bardzo cieka-
wego wydarzenia kulturalnego. W tym dniu odbył się bowiem 
wieczór autorski Jagi Rudnickiej promujący książkę pt. „Ptak 
w sieci”. Dodatkową atrakcję stanowił również wernisaż obra-
zów pn. „światło i woda” Ryszarda niedźwiedzkiego.

rodzeństwo o artystycznej duszy 

GuliWEr
15 października, godz. 16:00
16 października, godz. 16:00

ZołZa
15 października, godz. 18:00
16 października, godz. 18:00

KiNG: Mój PrZyjaCiEl lEW
22 października, godz. 16:00
23 października, godz. 16:00

MEDjuGorjE 
22 października, godz. 18:00
23 października, godz. 18:00

KuroZająC
i ZaGaDKa ChoMiKa CiEMNośCi 

28 października, godz. 16:00
30 października, godz. 16:00

orZEł. oStatNi Patrol
28 października, godz. 18:00
30 października, godz. 18:00

normalny 20 zł 
ulgowy 18 zł 
B I L E T

SC
K 

ST
RZ

EG
O

M

SCK STRZEG
O

M
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Strzegomiu 26 września 
obchodziła „Europejski Dzień 
Języków Obcych”. 

Uczniów klas młodszych zapo-
znano z flagami oraz podstawo-
wymi informacjami o wybranych 
krajach europejskich. Dowiedzieli 
się, jak witają się dzieci w różnych 
zakątkach Europy oraz jakie są 
najważniejsze miejsca w danym 

kraju. Starsze klasy rozwijały 
kreatywność, tłumacząc dowcipy 
na języki europejskie i próbując 
nie połamać języka, wypowia-
dając trudne zwroty w  różnych 
językach obcych.

Uczniowie z „Dwójki” pogłę-
bili swoją wiedzę o otaczającym 
świecie poprzez zainteresowanie 
kulturą i  obyczajami krajów 
europejskich. 

oświata 

Na szczególną uwagę zwracał 
pokaz talentów uczniów na-
szych placówek oświatowych 
oraz degustacja potraw z  róż-
nych zakątków świata.

– Dziękujemy młodzieżowym 
radnym na czele z  przewod-
niczącą – amelią Misek za 

świetny pomysł, inicjatywę 
i  zaangażowanie. Zachęcamy 
naszą młodzież i dzieci do orga-
nizowania i wspierania różnych 
wydarzeń na terenie naszego 
miasta i  sołectw – podkreślają 
władze naszego miasta. 

red

Inicjatywa Młodzieżowej Rady Miejskiej okazała się świetnym pomysłem, który miejmy nadzieję zainspiruje do kolejnych wydarzeń 

Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu wraz ze Strzegom-
skim Centrum Kultury zorganizowali w sobotę 1 października 
sympatyczną imprezę pn. „Rozpoczęcie jesieni smakami świa-
ta”. Pierwotnie miała się ona odbyć w  Forcie Gaj, jednak ze 
względu na niekorzystną pogodę przeniesiono ją do SCK.

Młodzież powitała jesień

Święto zostało ustanowione przez Radę Europy w  2001 r. 
i jest obchodzone we wszystkich krajach europejskich. Jego 
celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków ob-
cych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. 

Poligloci z „Dwójki”

Dzieci wysłuchały fragmentu 
książki Joanny Papuzińskiej 
„Moja mama czarodziejka”, 
wiersza Marii Konopnickiej 
„Na jagody” oraz bajek przed-
stawionych w formie teatrzyku 
Kamishibai „O rybaku i  złotej 
rybce” i „Królowej Śniegu”. 

Po przeczytaniu tekstów zor-
ganizowano zajęcia plastyczne, 
które w tematyce nawiązywały 
do wysłuchanych fragmentów. 
Na koniec spotkania porwano 

małych gości do tańca i zabaw 
ruchowych. 

„Dzień Głośnego Czytania” 
zostało zainicjowane przez Pol-
ską Izbę Czytelniczą w  roku 
2001. Patronką święta jest polska 
pisarka Janina Porazińska. Naj-
ważniejszym celem świętowania 
tego szczególnego dnia w  roku 
jest propagowanie głośnego czy-
tania dzieciom od najmłodszych 
lat, ponieważ nigdy nie jest za 
wcześnie, by rozpocząć swoją 

przygodę z magicznym światem 
literatury. Głośne czytanie pozy-
tywnie wpływa na rozwój dzieci, 
wzbogaca ich słownictwo, poma-
ga rodzicom we wprowadzaniu 
pociechy w świat wartości, poma-
ga również w budowaniu więzi 
z  rodzicami i  nie tylko. Zalet 
głośnego czytania jest oczywiście 
o wiele więcej, dlatego to święto 
powinno się obchodzić codzien-
nie w każdym domu. 

red

Otworzyli magiczne wrota literatury
Po przeczytaniu tekstów zorganizowano zajęcia plastyczne Piękny  

gest Matyldy

Uczennica klasy szóstej Pub-
licznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Stanowicach 
Matylda Czekatowska doko-
nała rzeczy niezwykłej. Otóż 
postanowiła obciąć swoje pięk-
ne włosy w szczytnym celu. 

Oddała je Fundacji Rak&Roll, 
z przeznaczeniem na peruki dla 
dzieci i dorosłych po chemiote-
rapii. To piękny gest z jej strony. 
Może dzięki niej inne dziew-
czyny pójdą w jej ślady.

– Jesteśmy z Matyldy bardzo, 
bardzo dumni – zaznacza Piotr 
Szmidt, jej wychowawca.

Podobnie jak w poprzednich latach Biblioteka Publiczna w Strzegomiu oraz filie w Kostrzy, 
Stanowicach oraz Jaroszowie zorganizowały święto czytania. akcja odbyła się 29 września pod-
czas „Dnia Głośnego Czytania”.
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Marszobieg wrócił do kalen-
darza biegowego po dwulet-
niej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa, a  do 
Jaroszowa zawitali uczestnicy 
nie tylko z gminy Strzegom, ale 
również z wielu miast Dolnego 
Śląska – Świdnicy, Wałbrzycha, 
Bielawy, Chojnowa, Miłkowic. 
145 uczestników wraz z orga-
nizatorami stworzyli kolorowe 
widowisko sportowe na bardzo 
wysokim poziomie, a wszystkim 
dopisywały dobre humory.

W  sumie przeprowadzono 
8 biegów na różnych dystan-
sach dla dzieci i  młodzieży. 
Dokładnie w  samo południe, 
po kolejnej porcji muzycznej 
rozgrzewki, wystartował bieg 
główny, a  kilka minut później 
na trasę wyruszyli uczestnicy 
marszu Nordic Walking. Ry-
walizacja na trasach biegowych 

i marszowych przebiegała w du-
chu fair play. Trudne warunki 
i miejscami błoto na trasach nie 
przeszkadzały nikomu, a wręcz 
były powodem wielu zabaw-
nych sytuacji i  komentarzy. 
Poziom sportowy marszobiegu 
stał na wysokim poziomie i mo-
gliśmy obejrzeć kilka ciekawych 
pojedynków biegowych. 

Po ukończonych biegach cze-
kał posiłek – kiełbaska z grilla, 
którą w sobotę serwowali radośni 
i  uśmiechnięci rodzice z Rady 
Rodziców, a  przez cały czas 
można było częstować się gorącą 
herbatą i  kawą oraz słodkimi 
przekąskami. Podczas marszo-
biegu funkcjonowała loteria fan-
towa. Zebrane środki finansowe 
zostaną przeznaczone na dopo-
sażenie szkoły w sprzęt sportowy 
w  kontekście uatrakcyjnienia 
lekcji wychowania fizycznego. 

Uczestnicy zawodów otrzy-
mali okolicznościowe medale, 
a  najlepsi w  biegu głównym 
i  marszu Nordic Walking 

granitowe trofea. Trzeba przy-
znać, że nagrody były atrakcyjne 
i było ich bardzo dużo – głów-
ną nagrodą był rower MTB. 

Samo losowanie i  konkurs 
były niezwykle emocjonujące, 
a  uczestnicy reagowali bardzo 
żywiołowo. Nagroda główna 

została tym razem w  Jaroszo-
wie i trafiła w ręce uczestniczki 
marszu Nordic Walking. 

red

uczestnicy zawodów otrzymali okolicznościowe medale, a najlepsi w biegu głównym i marszu nordic Walking granitowe trofea

AKS Strzegom przy współpracy z Zespołem Szkolno–Przed-
szkolnym w Jaroszowie, wspierani przez Radę Rodziców działają-
cą przy szkole, Ochotniczą Straż Pożarną w Jaroszowie i Społecz-
ność Biegową „Strzegomska Dwunastka” kolejny już raz przy-
gotowali dla uczestników wspaniałe święto sportu – Viii Jaro-
szowski Marszobieg Przełajowy, który odbył się 1 października. 

Pomaszerowali w jaroszowie

Jednostka OSP w  Granicy 
zostanie wyposażona w sprzęt 
do udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz 
sprzęt szkoleniowy. Zakup 
będzie możliwy dzięki gran-
towi przyznanemu w ramach 
p r o g r a m u  „ W z M O C n i j 
swoje otoczenie”, organizo-
wanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. 

Nowy sprzęt składa się m.in. 
z  defibrylatora AED wraz 
z  kapsułą, która zostanie za-
montowana na remizie OSP 
w miejscu ogólnie dostępnym, 
defibrylatora AED przezna-
czonego jako wyposażenie 
pojazdu ratowniczo-gaśni-
czego, defibrylatora AED 
szkoleniowego oraz zestawu 
multimedialnego (laptop, pro-
jektor, drukarka). Pozyskany 
sprzęt pozwoli przeprowa-
dzić szkolenia dla strażaków 
oraz mieszkańców z  zakresu 
ratowania życia, co zwiększy 
szanse na skuteczną pomoc 
poszkodowanym.

Program „WzMOCnij swoje 
otoczenie” to ogólnopolski 
program grantowy realizowany 
przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne. Jest skierowany 
do samorządów i ich jednostek 
– np. przedszkoli, szkół, bi-
bliotek czy ośrodków pomocy 
społecznej oraz do organizacji 
pozarządowych. Czyli do jed-
nostek, które chcą wprowadzać 
ważne i  długotrwałe zmiany 
w swoim otoczeniu w jednym 
z ośmiu następujących obsza-
rów: aktywność fizyczna, bez-
pieczeństwo, edukacja, ochro-
na zwierząt, rozwój wspólnej 
przestrzeni publicznej, śro-
dowisko naturalne, zdrowie 
i  inne inicjatywy mieszczące 
się w celach programu. 

nowy sprzęt dla strażaków

W  Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej „Przyszłość” 
w  Wieśnicy 3 październi-
ka po raz drugi w  tym roku 
przeprowadzono zbiórkę od-
padów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej.

Inicjatorem zbiórki była firma 
„Jopek Recykling” z Fabiano-
wa, która w ramach utrzymania 
dobrej współpracy z rolnikami 

z  naszej gminy odebrała za 
darmo większość odpadów. 
Za drobną dopłatą można było 
przekazać odpady zaliczane do 
uciążliwych i kłopotliwych do 
utylizacji, w tym folię czarną 
i siatkę do owijania balotów. 

– Serdeczne podziękowania 
składamy prezesowi zarządu 
RSP „Przyszłość” w Wieśnicy 
– Januszowi Kohutowi oraz 
pracownikom spółdzielni, 

którzy po raz kolejny wsparli 
akcję poprzez wydzielenie 
miejsc do odbioru odpadów, 
zorganizowanie sprzętu oraz 
czynny udział w załadunku – 
zaznacza norbert Sarnecki, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Odpadami Komunal-
nymi i Transportu w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

red

usunęli odpady z działalności rolniczej
W ramach akcji zebrano około 8 ton odpadów z dziesięciu gospodarstw z gminy Strzegom 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie 
https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl
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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)

kolejne mecze w sezonie:
Karkonosze – AKS 3:1  
AKS – Sokół Jerzmanowa 5:1

kolejne mecze w sezonie:
wierzbianka – AKS ii 5:1 
AKS ii – czarni wałbrzych 5:2 
Herbapol – Górnik boguszów-Gorce 4:3 
Szczyt boguszów-Gorce – Herbapol 2:1

kolejne mecze w sezonie:
Huragan – unia bogaczowice (Stare bogaczowice) 3:2
zjednoczeni ii Żarów – Huragan 5:1 
Sokół pauza
nysa Kłaczyna – Sokół 6:1 
zjednoczeni ii Żarów – unia 0:4 
unia – błękitni Słotwina 3:1

poz. klub Mecze punkty

1. prochowiczanka prochowice 8 22

2. Apis Jędrzychowice 7 16

3. Karkonosze Jelenia Góra 7 16

4. polonia Środa Śląska 8 16

5. łużyce lubań 8 14

6. Górnik złotoryja 8 13

7. odra Ścinawa 7 13

8. mewa Kunice 8 13

9. iskra Kochlice 7 12

10. Granit roztoka 8 10

11. Sokół Jerzmanowa 8 10

12. Gryf Gryfów Śląski 7 6

13. bKS bobrzanie bolesławiec 8 6

14. aks granit strzegom s.a. 7 6
15. Sparta Grębocice 7 1

16. Kuźnia Jawor 7 0

poz. klub Mecze punkty

1. KS walim 7 21

2. włókniarz Głuszyca 8 18

3. Szczyt boguszów-Gorce 8 18

4. iskra witków Śląski 8 16

5. zieloni mokrzeszów 7 15

6. wierzbianka wierzbna 7 15

7. aks II strzegom 6 12
8. mKS Szczawno-zdrój 8 12

9. herbapol stanowice 8 9
10. czarni wałbrzych 7 9

11. Klubokawiarnia roztocznik 7 6

12. Górnik boguszów-Gorce 7 6

13. podgórze wałbrzych 8 6

14. Kp mcK mieroszów 7 5

15. Sudety Dziećmorowice 8 4

16. zagłębie wałbrzych 7 3

poz. klub Mecze punkty

1. nysa Kłaczyna 6 18

2. błękitni Słotwina 6 13

3. Granit ii roztoka 5 12

4. unia Jaroszów 6 10

5. płomień Dobromierz 6 10

6. zjednoczeni ii Żarów 5 9

7. zieloni ii mokrzeszów 5 5

8. unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 5 4

9. sokół kostrza 5 3

10. huragan Olszany 5 3

11. lKS wiśniowa 6 0

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:akTualNa TabEla:

Konkurs WKKW składał się 
tradycyjnie z trzech konkuren-
cji: ujeżdżenia, skoków (wy-
sokość przeszkód 95cm) oraz 
próby terenowej.

Nasza reprezentantka starto-
wała na wałachu Teddington. 
Para uzyskała 25,4 pkt. Na ten 
wynik złożyło się 25,4 pkt za 

ujeżdżenie oraz bezbłędnie 
przejechane próby: skoki i cross. 
Uzyskany rezultat dały parze 
złoty medal mistrzostw Polski.

Serdecznie gratulujemy Zosi 
wspaniałego sukcesu i życzymy 
dalszych sukcesów. 

red

Konkurs WKKW składał się tradycyjnie z trzech konkurencji: ujeżdżenia, skoków (wysokość przeszkód 95cm) oraz próby terenowej

Uczennica PSP nr 2 w Strzegomiu – Zofia lemańska zdobyła 
złoty medal podczas Mistrzostw Polski Młodzików we Wszech-
stronnym Konkursie Konia Wierzchowego, które odbyły się 
w dniach 23–25 września w Mosznej k. Opola.

złoty medal zofii Lemańskiej

Rozgrywki odbywały się zgod-
nie z zasadami zdrowej i spor-
towej rywalizacji, a zawodnicy 
bez zastrzeżeń przestrzegali 
zasad fair play. Wszystkim 
meczom towarzyszyły wielkie 
sportowe emocje, każda z dru-
żyn miała bowiem kilkuosobo-
we grupy dopingujące swoich 
zawodników. Piękna pogoda 
umożliwiła przeprowadze-
nie turnieju przygotowanego 

przez animatorów Orlika – 
Henryka Zatora i Mirosława 
Głowiaka przy współudziale 
OSiR-u Strzegom. 

W  turnieju wzięło udział 
5 drużyn, które grając systemem 
„każdy z  każdym”, rozegrały 
10 spotkań. Gościnnie wystąpi-
ły zespoły z Kłaczyny. 

Cały turniej zakończył się 
wygraną wszystkich uczestni-
ków. Mecze połączyły dobrą 

zabawę z pełnym zaangażowa-
niem zawodników. Wszystko 
przebiegało w  sympatycznej 
atmosferze, chodź było czuć 
ducha walki we wszystkich 
drużynach. Uczestnicy wyka-
zali się niezwykłą szybkością, 
sprawnością i zgraniem. Każdy 
uczestnik turnieju otrzymał 
pamiątkowy medal, a  drużyny 
zwycięski pamiątkowy puchar.

red

Świętowali na sportowo
Piękna pogoda umożliwiła przeprowadzenie turnieju przygotowanego przez animatorów Orlika – Henryka Zatora i Mirosława Głowiaka 

– Poprzez „Narodowy Dzień Sportu” chcieliśmy pokazać, 
jak szeroka jest sportowa oferta Polski. Dać możliwość 
spróbowania własnych sił każdemu, kto będzie chciał 
wziąć udział w imprezie oraz promować sport i aktywny 
tryb życia – podkreślają organizatorzy.

„narodowy Dzień Sportu” jest dniem szczególnym, gdyż zachęca wszystkich do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W Strzegomiu na boisku piłkarskim rozegrany 
został „Turniej Piłki nożnej Młodzieży Szkół Podstawowych”.
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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, k lasa 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% ce-
ny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dzie-
siątek złotych ceny wywoław-
czej. Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT. Przetarg od-
będzie się w dniu 03.11.2022. 
r. o godz. 10:00. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze -
gomiu – sala nr 29. Zgodnie 

z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w historycz-
nym centrum miasta Strzego-
mia, uchwalonego Uchwałą Nr 
25/22 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 31 marca 2022 r. po-
wyższa nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem 3U/P tereny 
zabudowy usługowej i produk-
cyjnej oraz lokalizowanie urzą-
dzeń wytwarzających energię 
ze źródeł odnawialnych o mocy 
przekraczającej 100 Kw. Nie-
ruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca pono-
si koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej. Dla skutecz-
nej realizacji terminu oraz wła-
ściwej zabudowy działek zgod-
nie z art. 593 – 595 kodeksu cy-
wilnego, zastrzega się prawo 
odkupu na rzecz Gminy Strze-
gom w przypadku nie rozpoczę-
cia zabudowy w terminie 2 lat 

lub nie zakończenia zabudowy 
w terminie 5 lat od daty nabycia 
gruntu przez nabywcę. Według 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami za rozpoczęcie zabu-
dowy uważa się wybudowanie 
fundamentów, a za zakończenie 
zabudowy wybudowanie budyn-
ku w stanie surowym zamknię-
tym. Cudzoziemcy (w rozumie-
niu ustawy z dnia 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców - Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2278) w przypad-
ku wygrania przetargu zobowią-
zani są przed zawarciem umo-
wy notarialnej uzyskać zgodę 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na nabycie nie-
ruchomości – w przypadku gdy 
zgoda ta jest wymagana. Wa-
runkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu lub na konto gminy Strze-
gom – Santander Bank Pol-
ska O/Strzegom nr rachunku: 

97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 31.10.2022 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć Ko-
misji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał 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 przystępują-
ce do przetargu powinny po-
siadać dokument potwierdza-
jący 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 reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komi-
sji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Przetarg 

zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108). Dodatkowe in-
formacje związane z przetar-
giem można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II piętro lub telefonicznie 
pod nr 748560543, ponadto in-
formacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetar-
gi. Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie ja-
ką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

działka niezabudowana w Strzegomiu

działka rolna w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę czę-
ści działki rolnej nr 919/2, AM-
26, Obr. 3 powierzchni 0,0097 
ha (RIIIa-0,0097 ha,), położo-
nej przy ul. Zielonej w Strzego-
miu. Oddanie w dzierżawę na-
stąpi na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się dnia 17 
listopada 2022 r. o godz. 9:30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 

konferencyjna nr 29, I piętro. 
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - war-
tość 0,0864 dt żyta w skali roku. 
O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 0,0500 dt żyta. Nie-
ruchomość będąca przedmiotem 
przetargu jest wolna od obcią-
żeń i zobowiązań na rzecz osób 
trzecich. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest wpłata 

wadium w wysokości 50,00 zł w 
kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom - Santan-
der Bank Polska S.A. o/Strze-
gom: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 14 listopa-
da 2022 roku. Za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom. Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu. Wadium 

wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który wygra przetarg za-
licza się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu. Osoba przystępują-
ca do przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 

prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. Wygrywający 
przetarg zobowiązany jest do 
podpisania umowy dzierżawy w 
terminie 21 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. Uchy-
lenie się od zawarcia umowy w 

przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium. 
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74/8560-572. W 
przypadku zaistnienia ważnego 
powodu ogłoszony przetarg mo-
że zostać odwołany. 
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B ę d ą  n o w e  m i e j s c a  p r a c y
Mimo bardzo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, wojną w ukrainie i kryzysem ekonomicznym, firmie aryzTa sp. z o.o. udało się dopro-
wadzić do końca projekt związany z budową nowoczesnej hali wraz z nową linią produkcyjną. Nowa inwestycja kosztowała ponad 100 mln zł i powstała w za-
ledwie ok. 400 dni. dzięki temu pojawi się co najmniej 60 nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców. W sumie firma aryzTa tylko w samym strzegomiu 
będzie zatrudniać ponad 400 osób. zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego otwarcia nowej linii produkcyjnej.

ROZWóJ GOSPODARcZY GMinY STRZEGOM

Tytuły „Strzegomskich ambasadorów” trafiły do firmy ARYZTA Sp. z o.o. za promowanie kultury i sportu oraz Fundacji Ronalda McDonalda za realizację badań dla najmłodszych mieszkańców


