
Setne urodziny 
pani Marianny
M a r i a n n a  P i o t r o w s k a 
ze Strzegomia obchodzi-
ła 26  października swoje 
100. urodziny. Z tej pięknej 
i wspaniałej okazji odwiedzi-
ły ją władze naszego miasta. 
Strzegomianka swoim entu-
zjazmem udowadnia, że wiek 
to nie liczby zapisane w do-
wodzie osobistym. To przede 
wszystkim siła ducha.
 str. 2

Mundialowa 
sonda
Z  okazji rozpoczynających 
się już wkrótce MŚ w piłce 
nożnej w  Katarze zadali-
śmy 5 pytań strzegomianom 
odnośnie przebiegu tej nie-
zwykle ważnej imprezy. Jak 
odpowiadali nasi respon-
denci? Który kraj wygra 
mistrzostwa? Jak spisze się 
reprezentacja Polski?
 str. 10

Wnioski na zakup węgla od 
samorządu w ilości do 1,5 tony 
można pobrać w  Biurze Ob-
sługi Interesantów w Urzędzie 
Miejskim w  Strzegomiu i  ze 
strony www.strzegom.pl. Tań-
szy węgiel będzie dostępny do 
31 grudnia br.

Wypełnione wnioski można 
złożyć w wersji:

– papierowej w  Ośrodku Po-
mocy Społecznej w  Strze-
gomiu, ul. Armii Krajowej 
23, 58-150 Strzegom lub 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, ul. Rynek 38;

– e lekt roniczne j  wyłącz-
n ie  z a  poś redn ic twem 

platformy ePUAP, na adres 
skrytki gminy Strzegom:  
/16wh48vwri/SkrytkaESP. 
Przed wysłaniem wniosku 
należy go podpisać:
1) podpisem 

kwalifikowanym,
2) profilem zaufanym.

Każdemu gospodarstwu domo-
wemu przysługuje zakup 1,5 
tony węgla do 31 grudnia 2022 
r. Kolejne 1,5 tony będzie moż-
na kupić po 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z ustawą, do zaku-
pu węgla od gminy Strzegom 
po preferencyjnych cenach są 
uprawnieni właściciele gospo-
darstw domowych położo-
nych na terenie naszej gminy, 
którzy:

– otrzymali dodatek węglo-
wy lub mają pozytywnie 
rozpatrzony wniosek o  wy-
płatę na rzecz tego gospo-
darstwa domowego dodatku 
węglowego;

– nie złożyli wniosku o dodatek 
węglowy, ale przed 11 sierp-
nia 2022 r:
1) złożyli deklarację do Cen-

tralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków dotyczącą 
źródeł ciepła i  spalania 
paliw i  źródłem ogrze-
wania tego gospodarstwa 
domowego jest oddzielne 
źródło ciepła;

2)  złożyli deklarację o  wy-
sokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Każde gospodarstwo domowe może kupić do końca roku 1,5 tony opału 

Jak już informowaliśmy, gmina Strzegom przystąpiła do rządowego systemu sprzedaży węgla, 
aby zapewnić mieszkańcom możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach. Jest to moż-
liwe po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 
gospodarstwa domowe.

w numerze:

Artefakty 
przekazane
W  Muzeum Gross-Rosen 
w  Rogoźnicy 28 paździer-
nika odbyło się uroczyste 
przekazanie przez prezesa 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej - Karola Nawrockiego 
artefaktów znalezionych 
podczas prac ekshumacyj-
nych prowadzonych w latach 
2017-2018 na terenie byłego 
niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen.
 str. 4

Strzegom został kolejnym miastem w Polsce, na terenie którego 
postawiono Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość 
odsłonięcia monumentu oraz nadania imienia Skweru Marii 
i Lecha Kaczyńskich odbyła się w niedzielę 30 października. 
Kto z zaproszonych gości odwiedził nasze miasto w tym dniu? 
Jak przebiegały te wyjątkowe uroczystości?

Zarówno mieszkańcy Strzegomia, jak i sami przedsiębiorcy już 
cieszą się z remontu targowiska przy ul. Legnickiej. Popularny 
„Zielony Rynek” zmienił swoje oblicze i prezentuje się bardzo 
efektownie. Jak wyglądały prace remontowe? Jakie środki prze-
znaczono na modernizację tego miejsca?

Trwają roboty związane z  remontem, przebudową i  termo-
modernizacją świetlicy wiejskiej w  Rogoźnicy. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy tego sołectwa będą mogli 
cieszyć się z nowo wyremontowanego obiektu na przełomie roku 
2022/2023. Co udało się już zrobić? Jakie prace pozostały jeszcze 
do zrealizowania?

Pomnik odsłonięty  str. 6–7

Targowisko po metamorfozie  str. 3

remont świetlicy w rogoźnicy str. 3
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złóż wniosek i kup tańszy węgiel 

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Promocja gminy w Książu

nowy film promocyjny o Strzegomiu 

Łącznik jak nowy

Na kanale YOUTUBE gminy Strzegom i na www.strzegom.pl 
(baner pn. „Filmy promocyjne o Strzegomiu”) pojawił się kolejny 
film z cyklu opowieści o niezwykłych miejscach w naszym mieście. 
Tym razem jest to dokument traktujący o historii naszego rynku. 
Serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia.

W  Zamku Książ 28 października odbyła się konferencja dla 
nauczycieli, podczas której promowano Aglomerację Wałbrzyską 
jako wspaniałe miejsce do organizacji wycieczek. Pracownik Punktu 
Informacji Turystycznej w  Strzegomiu - Krzysztof Bartnicki 
prezentował naszą gminę podczas tego wydarzenia. LOT doceniła 
także Tomasza Smagłowskiego z SCK za realizację wycieczki po 
naszym mieście w ramach projektu #odkrywajlokalnie.

W październiku wykonano remont bieżący drogi łączącej ul. Dą-
browskiego z Bazyliką Mniejszą w Strzegomiu. Całkowity koszt 
robót wyniósł ok. 68 tys. zł. W ramach zadania została przebru-
kowana nawierzchnia, która ze względu na liczne nierówności 
stwarzała niebezpieczeństwo pieszym. 

Fot. Z
djęcie poglądow

e
Fot. Z

djęcie poglądow
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djęcie poglądow
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z d j ę C I e  n u m e r u

W Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu w ostatnim okresie mia-
ły miejsce jesienne SPA na dłonie z wykorzystaniem ciepłej parafiny, która ma zba-
wienne działanie na skórę, ale także na stawy. Zabiegi takie cieszyły się dużym zain-
teresowaniem zarówno pań, jak i panów.

zabiegi dla seniorów

Gmina Strzegom kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska
promującym profilaktykę raka jelita grubego 

Bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców gminy 
Strzegom. Testy można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu 
na ul. Armii Krajowej 23, tel. 74 647 71 80.

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wy-
pełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do Dolnośląskiego Centrum Onkolo-
gii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje poddana analizie.

Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać bada-
nie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie 
jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego.

Kto może skorzystać z testu?

• osoby w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
• osoby w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia,
 u którego rozpoznano raka jelita grubego;
• osoby w wieku 25–49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

#RakChadzaWspak

Burmistrz – Zbigniew Suchyta, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
– Piotr Szmidt i kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Strzego-
miu – Aneta Zaskórska złożyli 

stulatce okolicznościowe życze-
nia, wręczyli kwiaty i oczywiście 
urodzinowy prezent. 

- Szanownej jubilatce ży-
czymy wszelkiej życiowej 

pomyślności i  radości. Niech 
każda chwila będzie źród-
łem szczęścia i  niech upływa 
w spokoju i zdrowiu – podkre-
ślały władze.

Strzegomianka swoim entuzjazmem udowadnia, że wiek to nie liczby zapisane w dowodzie osobistym. To przede wszystkim siła ducha

Marianna Piotrowska ze Strzegomia obchodziła 26 października swoje 100. urodziny. Z  tej 
pięknej i wspaniałej okazji odwiedziły ją władze naszego miasta.

Setne urodziny pani Marianny

Gmina Strzegom 
dokonuje sukce-
sywnie nasadzeń 
z a s t ę p c z y c h 
zgodnie z  posia-
danymi decyzjami 
wydanymi przez 
Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego 
Konser watora 
Zabytków. Na 
zdjęciach nowe 
nasadzenie kasz-
tanowca w parku 
w Rogoźnicy.

nowe nasadzenia w gminie
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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 

LISTOPAD 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 12.11 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74 649 12 20

13.11 – 19.11 Królewska ul. Legnicka 14 W tel. 74 649 12 00

20.11 - 26.11 Vademecum Rynek 44 tel. 74 855 52 06

•	 Pomnik	Ofiar	Katastrofy	
Smoleńskiej odsłonięty

•	 Uroczystości	Narodowe-
go Święta Niepodległości 
(11.11)

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

Prawie w  całości wykonano 
wszystkie instalacje - zarówno 
sanitarne, jak i  elektryczne. 
Pozostał do wykonania jedynie 
tzw. biały montaż w  toaletach 
i poprowadzenie instalacji wody 
do hydrantu wewnętrznego 
w  obiekcie na cele ochrony 
przeciwpożarowej. 

- Obiekt został wyposażo-
ny w  klimatyzację we wszyst-
kich pomieszczeniach świetlicy. 
Trwają roboty wykończeniowe: 
okładziny z płytek na ścianach 
oraz podłogach i przygotowanie 
do wykończenia powierzchni 
ścian i sufitów. Prawie w całości 
została już wykonana elewacja. 
Widać już nowo dobraną kolo-
rystykę budynku. Na terenie ze-
wnętrznym obecnie wykonywa-
na jest studnia chłonna, do której 
nastąpi podłączenie kanalizacji 

deszczowej – informuje urszula 
Gorzel, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i  Zamó-
wień Publicznych w  Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

red

na terenie zewnętrznym obecnie wykonywana jest studnia chłonna, do której nastąpi podłączenie kanalizacji deszczowej

Trwają roboty związane z re-
montem i  przebudową oraz 
termomodernizacją świetlicy 
wiejskiej w Rogoźnicy. Do tej 
pory wykonano większość ro-
bót związanych z przebudową 
obiektu i jego ociepleniem.

Świetlica zmienia swoje oblicze

W  ramach modernizacji ro-
zebrano starą nawierzchnię, 
która istniała tylko częściowo. 
Wybudowano także nową sieć 
kanalizacji deszczowej. Ponadto 
dzięki porozumieniu ze spółką 
TAURON Nowe Technolo-
gie wymieniono linię kablową 

oświetlenia ulicznego wraz ze 
słupami i oprawami typu LED. 
Całość zwieńczona została 
ułożeniem nowej nawierzchni 
z kostki betonowej. 

Wykonawcą zadania była fir-
ma Volt ze Świebodzic. Wartość 
inwestycji to ok. 400 tys. zł. 

Targowisko po metamorfozie
Stara pozapadana i podziurawiona nawierzchnia to już przeszłość. Jest już nowa kostka betonowa oraz nowoczesne oświetlenie LED

Zarówno mieszkańcy Strzegomia, jak i sami przedsiębiorcy mo-
gą już cieszyć się efektem remontu targowiska przy ul. legni-
ckiej. Popularny „Zielony Rynek” zmienił swoje oblicze i wy-
gląda bardzo efektownie. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZąDOWEgO FuNDuSZu
INWEStycjI lOKAlNych

Remont, przebudowa i termomodernizacja
świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy

d o f i n a n s o w a n i e  1 383 984,00 zł
c A ł K O W I t A  W A R t O Ś ć  1 629 996,00 zł

Planowany termin przekazania obiektu do użytkowania 
to przełom roku 2022/2023.

W związku z realizacją inwestycji 
drogowej dot. skomunikowania 
z drogą krajową nr 5 wsi Granica, 
od poniedziałku 14 listopada w tym 
sołectwie zostanie wprowadzona 
zastępcza organizacja ruchu. 

Przez wieś będzie obowiązy-
wał ruch jednostronny. Wjazd 
nastąpi od strony Dobromierza, 
natomiast wyjazd od strony 
Strzegomia/Tomkowic.

Taka organizacja ruchu będzie 
obowiązywać prawdopodobnie 
do września 2023 r. 

zmiana organizacji ruchu w granicy
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Akt uroczystego przekazania 
artefaktów poprzedziła konfe-
rencja prasowa, moderowana 

przez dyrektora Biura Rzecz-
nika Prasowego - Rafała leś-
kiewicza. Jako pierwszy głos 

zabrał prezes IPN, apelując 
o  godne upamiętnienie 92 
ofiar, których szczątki odkryto 
w 2017 r. w dawnej szczelinie 
przeciwlotniczej. Następnie 
prokuratorzy: Andrzej Po-
zorski – zastępca prokuratora 
generalnego i  dyrektor Głów-
nej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
oraz Konrad Bieroń, naczelnik 
Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu we Wrocławiu 
przedstawili ustalenia śledztwa. 
O bolesnej historii KL Gross-
Rosen i obecnej jego roli jako 
miejsca pamięci opowiedział 
dyrektor Janusz Barszcz.

Okolicznościowych wystąpień 
wysłuchali zgromadzeni goście 
m.in. burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta, dzienni-
karka i pisarka Agnieszka Dob-
kiewicz, redaktorzy lokalnych 
mediów i pracownicy Muzeum 
Gross-Rosen.

Po zakończeniu konferencji 
prasowej nastąpiło uroczyste 
wręczenie przez prezesa IPN 

aktu przekazania zabezpieczo-
nych w  śledztwie przedmio-
tów dyrektorowi Januszowi 
Barszczowi. 

W  podświetlonych gablo-
tach przy wystawie głównej 
uczestnicy uroczystości mogli 

obejrzeć poddane wcześniej-
szej konserwacji najciekawsze 
artefakty (m.in. termometr, 
aluminiowe łyżki, zapalniczki, 
maszynkę do włosów).

Uroczystość zakończyła się 
wspólnym przejściem gości 

w miejsce ekshumacji, a następ-
nie pod Mauzoleum. Oddając 
hołd ofiarom KL Gross-Rosen, 
złożyli tam wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze.

red

Po zakończeniu konferencji prasowej nastąpiło uroczyste wręczenie przez prezesa IPn aktu przekazania zabezpieczonych przedmiotów

Ponad 700 przedmiotów należących do ofiar i członków załogi 
SS oraz stanowiących elementy obozowego wyposażenia prze-
kazano do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 28 paździer-
nika odbyło się uroczyste przekazanie tych artefaktów na ręce 
dyrektora muzeum - Janusza Barszcza przez prezesa instytu-
tu Pamięci Narodowej - Karola Nawrockiego. Są to rzeczy zna-
lezione podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych w latach 
2017-2018 na terenie byłego niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen.

Artefakty przekazane

Dobiegają końca prace remon-
towo-konserwatorskie na te-
renie Muzeum Gross-Rosen 
w  Rogoźnicy, które zaplano-
wano na bieżący rok. 

W 2022 r. realizowano 
następujące zadania:

1. Zakup systemu wypompowy-
wania wody z historycznego 
kamieniołomu znajdującego 
się w Muzeum Gross-Rosen 

w Rogoźnicy – kwota dotacji: 
373 920 zł;

2. Remont budynku bramy 
głównej na terenie Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy – 
kwota dotacji: 471 050 zł;

3. Remont budynku łaźni 
obozowej – kwota dotacji:  
1 190 290 zł;

4. Prace remontowo-konserwa-
torskie trzech biegów scho-
dów terenowych – kwota 
dotacji: 65 702 zł.

- Dzięki tym pracom obiekty 
poobozowe zostały podda-
ne kompleksowym pracom 
remontowo-konserwatorskim. 
Co bardzo istotne, zamknięty 
budynek dawnej łaźni obozowej 
został ponownie otwarty dla 
zwiedzających. Prace dofinan-
sowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego – informuje rogoźnickie 
muzeum. 

red

remonty w muzeum gross-rosen
Zamknięty budynek dawnej łaźni obozowej został ponownie otwarty dla zwiedzających. Przeprowadzono także szereg prac w innych obiektach 

Do 6 grudnia zarówno wspól-
noty mieszkaniowe, jak i właś-
ciciele budynków powinni 
złożyć stosowne wnioski wraz 
z  dokumentacją fotograficzną 
potwierdzającą dokonanie re-
montu elewacji. Rozstrzygnię-
cie nastąpi w lutym 2023 r.

W  dotychczasowych jede-
nastu edycjach odnowiono 

w   sumie  197  budy nków 
(142  budynki wielorodzin-
ne, 55 budynków jednoro-
dzinnych i innych). W sumie 
gmina Strzegom przeznaczyła 
ze swojego budżetu kwotę 
ok. 2,8 mln zł na nagrody 
w tym konkursie.

red

odnów i wygraj
Dotychczas w konkursie zgłoszono niemal 200 odnowionych budynków, które są chlubą mieszkańców

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. 

Foto: Zwycięzcy ostatniej edycji w kategorii wspólnot mieszkaniowych – Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Kościuszki 3 (po lewej) i Wspólnota Mieszkaniowa przy Kościuszki 5 (po prawej) 
w Strzegomiu
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W holu Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” w  Strze-
gomiu została zorganizowana 
interesująca wystawa fotogra-
ficzna. Odbyła się ona dniach 
21 września-12 października. 

Na 16 plakatach zaprezento-
wano zdjęcia wykonane przez 
uczestników projektu: „Strze-
gom - Hořice: Spojuje nás 
pohraničí / Strzegom- Hořice: 
łączy nas pogranicze”, doku-
mentujące działania projektowe 

i prezentujące walory dziedzi-
ctwa przyrodniczego i kulturo-
wego pogranicza.

Celem realizacji projektu było 
nawiązanie bliższych relacji 
i  współpracy pomiędzy strze-
gomskimi a horickimi organi-
zacjami wpierającymi seniorów, 
dzieci i młodzież, a także pol-
skich i czeskich nieformalnych 
grup miłośników turystyki.

red

Ciekawa wystawa fotograficzna

„MegaMisja” to program no-
woczesnej edukacji, który po-
maga dzieciom odkryć dobre 
i bezpieczne strony technologii. 

Wyzwania w  projekcie są do-
stosowane do potrzeb dzieci 
i  oparte na mechanizmie gry 
edukacyjnej. 

Dzieci pomagają animowanym 
bohaterom Julce i Kubie, którzy 
mają mnóstwo pytań i  kłopot 
z pewnym wynalazkiem cyfro-
wym. Pracując w grupach, podej-
mują kolejne zadania i zdobywają 
punkty, które można wymienić na 
nagrody pomocne w realizacji za-
jęć: sprzęt multimedialny, książki, 
materiały plastyczne, pomoce 
edukacyjne, które wzbogacą wy-
posażenie naszej placówki. 

W tej edycji projektu w roku 
szkolnym 2022/2023 bierze 
udział 180 placówek szkół pod-
stawowych z całej Polski.

- Nasza szkoła znalazła się 
w tym gronie! Bardzo się z tego 
cieszymy! Uczniowie zrealizo-
wali już dwa obszary. Pierwszy 
dotyczył korzystania z informa-
cji, a  drugi obecności dziecka 
w świecie medialnym – informuje 
iwona Gołębiowska, dyrektor 
szkoły w Olszanach. 

w tej edycji projektu w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział 180 placówek szkół podstawowych z całej Polski, w tym PSP olszany

uczniowie kl. i z PSP olszany od października biorą udział 
w  projekcie „MegaMisja” zorganizowanym przez Fundację 
orange.

„megamisja” w PSP olszany

Gmina Strzegom wspólnie 
z  Państwowym Gospodar-
stwem Wodnym Wody Polskie 
zakończyła właśnie realizację 
prac związanych z  utrzyma-
niem koryta rzeki Strzegomki. 
Wartość prac po stronie strze-

gomskiego samorządu wyniosła  
ok. 32 tys. zł, zaś po stronie Wód 
Polskich – ok. 18,7 tys. zł. 

Do realizacji planowane jest 
jeszcze zadanie dot. utrzymania 
Potoku Olszańskiego.

red

Strzegomka wykoszona
W  ramach programu „Labo-
ratoria przyszłości” Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Ja-
roszowie wzbogacił swe zasoby 
o drukarkę 3D. 

Wzbudziła ona bardzo duże 
zainteresowanie uczniów. 
Z uwagą obserwowali, jak two-
rzą się wydruki 3D. W ramach 
zajęć zostały na niej wydruko-
wane pomoce dydaktyczne na 
lekcje geografii czy też fizyki, 

a  także gadżety z  wizerun-
kiem patrona promujące szkołę. 
W bibliotece szkolnej stoi sowa, 
która jest jej symbolem.

Wraz z poznawaniem moż-
liwości drukarki i zdobywania 
umiejętności tworzenia wy-
druków 3D, jej wykorzystanie 
będzie się zwiększać, rozwijając 
w  ten sposób kreatywność 
i  inwencję twórczą uczniów, 
a także nauczycieli.

drukarka 3d w jaroszowie
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Pomnik  o f i a r  K atast ro f y 
Strzegom został kolejnym miastem w Polsce, na terenie którego postawiono Pomnik ofiar Katastrofy Smoleńskiej. uroczystość odsłonięcia monumentu  
oraz nadania imienia Skweru marii i Lecha Kaczyńskich odbyła się w niedzielę 30 października.

    Po zakończeniu nabożeństwa korowód wyruszył w kierunku skweru. mieszkańcy i goście wysłuchali okolicznościowych 

W uroczystości wzięli udział m.in.: minister michał dwor-
czyk, wiceminister klimatu i środowiska – Ireneusz zyska, 
europoseł Anna zalewska, poseł na Sejm RP marek dy-
duch, wicewojewoda dolnośląski - jarosław Kresa, wice-
marszałek województwa dolnośląskiego – grzegorz ma-
cko i biskup pomocniczy diecezji świdnickiej – ks. bp Adam 
Bałabuch. Rangę uroczystości podniosła obecność Or-
kiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 
Kompanii Honorowej 10. Wrocławskiego Pułku Dowodze-
nia z pocztem sztandarowym i wielu służb mundurowych. 
Niedzielne wydarzenie rozpoczęło się w samo południe od 
odprawienia patriotycznej mszy św. w  Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu. Po zakończeniu nabożeństwa korowód wy-
ruszył w kierunku skweru. Tam miały miejsce okolicznościo-
we przemówienia, „Apel Pamięci”, akt poświęcenia pomni-
ka, złożenie wiązanek i kwiatów. 
– Od lat w Strzegomiu, w „Granitowym sercu Polski”, sta-
wiamy granitowe ślady pamięci będące przystankiem wspo-
mnień i zadumy, a – co najważniejsze – będące wielką lek-
cją historii dla kolejnych pokoleń – mówił w swoim przemó-
wieniu burmistrz Strzegomia. - W  jednej z  rozmów z mi-
nistrem Michałem Dworczykiem rozwinął się temat, aby 
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Smoleńsk ie j  ods łon ięt y
przmówień, a także wzięli udział w Apelu Pamięci, akcie poświęcenia pomnika oraz złożeniu wiązanek i kwiatów

w Strzegomiu powstał kolejny pomnik, kolejne miejsce lek-
cji historii. Właśnie dzisiaj realizujemy wspólnie tę rozmo-
wę. Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej, 
parę prezydencką Lecha i  Marię Kaczyńskich, oraz człon-
ków delegacji państwowej. Od dziś skwer, na którym stoi 
obelisk, będzie nazywał się skwerem pary prezydenckiej 
Marii i  Lecha Kaczyńskich. Pamiętamy Katyń, pamiętamy 
Smoleńsk i chcemy, aby kolejne pokolenia też pamiętały – 
dodał Zbigniew Suchyta. 
- Strzegom stanął na wysokości zadania. Strzegom stał się 
dzisiaj stolicą powiatu świdnickiego, a  nawet subregionu 
wałbrzyskiego. Są miejsca w subregionie wałbrzyskim, gdzie 
to upamiętnienie już nastąpiło, ale myślę, że dzisiejsze wy-
darzenie pokazuje, jak można wspaniale - w poczuciu zgody, 
pojednania - upamiętnić wszystkich. Upamiętnić to tragicz-
ne wydarzenie, które powinno nas skłaniać do współpracy. 
Powinno nas zmobilizować do aktywności w obliczu zagro-
żeń, które dzisiaj stoją za wschodnią granicą Polski – pod-
kreślał z kolei wiceminister Ireneusz Zyska. 
Warto jeszcze wspomnieć, że minister Michał Dworczyk 
odczytał okolicznościowy list od prezesa Prawa i Sprawied-
liwości – jarosława Kaczyńskiego. 
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Drugi kilkunastohektarowy 
cmentarz komunalny usytuo-
wany jest wzdłuż ul. Olszowej 
i powstał znacznie później, bo 
w XIX w. We wrześniu 1915 r. 
rada miasta zadecydowała 
o utworzeniu i uhonorowaniu 
w  głównej części cmentarza 
kwatery wojskowej nr 10 dla 
żołnierzy poległych w  czasie 
I wojny światowej. Kwaterę tę 
zaprojektował cesarski dyrek-
tor Erbe z Wrocławia.

Projekt pomnika opracował 
rządowy mistrz budowlany 
Fritz Kretschmer, a  rzeźbiarz 
Paul Schulz z Wrocławia za-
mienił orła, który znajdował 
się u stóp śpiącego rycerza na 

hełm. Okazały pomnik wyko-
nano w  zakładzie kamieniar-
skim Schultzik w Strzegomiu. 
Na płycie pomnika dookoła, na 
cokole od strony głowy figury 
śpiącego żołnierza, po prawej 
i  lewej stronie cokołu znaj-
dowały się napisy-sentencje 
w języku niemieckim. 

W marcu 1927 r. w gazecie 
Striegauer Stadtblatt ukaza-
ło się ogłoszenie wzywają-
ce mieszkańców miasta do 
uczestnictwa w  Nationalen 
Volkstrauertag (narodowym 
dniu żałoby). Kwatera wo-
jennego cmentarza została 
poświęcona w dniu 1 czerwca 
1927 r. 

Niestety, już po II wojnie świa-
towej część nagrobków została 
rozszabrowana, a  z  pomnika 
usunięto tablice z  sentencjami 
w  języku niemieckim. Przed 
monumentem figury śpiącego 
żołnierza ustawiono niezgodnie 
z rzeczywistością kamienną tabli-
cę w jęz. polskim i niemieckim: 

„1939-1945
PAMIĘCI POLEGŁYCH 

LUDNOŚCI CYWILNEJ 
I TYCH KTÓRZY 

ZMARLI Z DALA OD 
STRON OJCZYSTYCH 
(IM GEDENKEN AN 

DIE GEFALLENEN DIE 
UMBGEKOMMUNE 
ZIVILBEVÖLKERUN 

UND DIE FERN 
DER HEIMAT 

VERSTORBENEN).”

Pozostaje zatem pytanie. Czy 
istnieje możliwość przywrócenia 
żołnierskich tablic przy śpiącym 
żołnierzu? A tablicę niezgodną 
z historią tego miejsca umieścić 
na kamiennym obelisku cmen-
tarza na ul. Wałbrzyskiej.

Ten cmentarz po wielu 
latach odzyskuje właściwy 
wygląd spoczynku naszych 
bliskich. Dane jest nam się 
cieszyć z odnowy murów ka-
miennych, bramy wjazdowej, 
alejek wyłożonych granitową 
kostką, oryginalnymi studzien-
kami wodnymi, oświetleniem, 

remontem kaplicy cmentarnej, 
budynku administracyjno-
usługowego i – co szczególnie 
cieszy – kwatery żołnierzy 
poległych w  czasie I  wojny 
światowej. 

***
Trzeci i najmłodszy cmentarz 

znajduje się na ul. Wałbrzyskiej 
na Grabach. Położony jest 
w zachodniej części miasta, na 
zboczu dawnego starego, wiej-
skiego cmentarza ewangelicko-
-augsburskiego. Od ponad 10 
lat wypełnia swoją funkcję dla 

wszystkich ludzkich istnień. 
Nekropolia jest ogrodzona ka-
miennym murem z trzech stron 
z alejkami wyłożonymi kostką, 
oświetleniem i wyciętym starym 
drzewostanem. Od strony po-
łudniowej znajduje się parking, 
a od strony zachodniej rozległy 
teren cmentarny. Wskazane by-
łoby tylko postawienie kaplicy 
przycmentarnej. Mam nadzieję, 
że realizacja tego ostatniego – 
brakującego - członu niebawem 
nastąpi.

Bazyli maliniak

Strzegomianie mogą cieszyć się m.in. z odnowy murów kamiennych, bramy wjazdowej i alejek wyłożonych granitową kostką

Warto przytoczyć kilka informacji i przypomnieć nieco o miej-
scach pamięci, jakimi są strzegomskie cmentarze. W tym nu-
merze nekropolie na ul. olszowej i Wałbrzyskiej.

Śladami strzegomskich nekropolii

Cmentarz na ul. Olszowej

Cmentarz na ul. Wałbrzyskiej

Data i  miejsce: 25 listopada 
o godzinie 19:00 w Strzegom-
skim Centrum Kultury. 

To show, które łączy poko-
lenia. Doskonała muzyka, gra 

aktorska. Wszystko po to, aby 
wprowadzić widzów w  inny 
wymiar dostarczanej rozrywki.

Pokaz zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych. 

Dowiedz się więcej i kup bilet 
zanim zniknie.
www.magicmitoraj.pl/strzegom.

red

Pokaz iluzji dla całej rodziny
Zobacz niesamowity pokaz iluzji. Podczas rodzinnego przedstawienia zobaczysz ponad 70 mi-
nut spektakularnych efektów z pogranicza dziecięcych marzeń.

Co w kinie SCK?
Podajemy listopadowo-grudniowy 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

„Nel i tajemNica 
KuroKota”

19 listopada – godz. 16:00
20 listopada – godz. 16:00

„liSty do m. 5” 
19 listopada – godz. 18:00
20 listopada – godz. 18:00

„johNNy”
26 listopada – godz. 17:00
27 listopada – godz. 17:00

„aPoKawixa” 
26 listopada – godz. 19:00
27 listopada – godz. 19:00

„ŚWiąteCzny Cud” 
10 grudnia – godz. 16:00
11 grudnia – godz. 16:00

„MiłoŚć na pierWszą 
stronę” 

10 grudnia – godz. 18:00
11 grudnia – godz. 18:00

„ŚWiąteCzna 
niespodzianKa” 

16 grudnia – godz. 16:00
17 grudnia – godz. 16:00

„GorzKo, GorzKo” 
16 grudnia – godz. 18:00
17 grudnia – 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

Organizatorzy:

Gmina 
Strzegom
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Publiczne Przedszkole nr 4 
w  Strzegomiu włączyło się 
do tegorocznej akcji zorgani-
zowanej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej pt. „Szkoła 
pamięta”. Celem tej inicjatywy 
jest podjęcie działań upamięt-
niających ważne postaci oraz 
wydarzenia.

Pszczółki odwiedziły dwa 
pomniki, które znajdują się nie-
daleko ich przedszkola. Jeden 
z nich, na ul. Dolnej, powstał dla 
upamiętnienia Jana Pawła II, 
drugi zaś posadowiony jest przy 
cmentarzu na ul. Wałbrzyskiej 

i poświęcony jest ofiarom agresji 
III Rzeszy, które zginęły na 
terenie Strzegomia.

Motylki oraz Biedronki 
natomiast postawiły kwia-
ty przy tablicy pamiątkowej, 
która znajduje się na terenie 
ogrodu przedszkolnego, po-
święconej płk. Kazimierzowi 
Baszniakowi.

Pamiętają o swojej historii

- Przedszkolak nie musi mieć 
wcale świadomości, że jest to 
właśnie nauka przez zabawę. Nie 
ma potrzeby, aby siedział w ław-
ce, gdy nabywa nowe zdolności 

i umiejętności - może się świetnie 
bawić z pożytkiem dla swojego 
rozwoju intelektualnego – prze-
konuje dyrekcja placówki. 

Przedszkolaki z  PP nr 1 
wiedzą, że najlepsza „nauka” to 

eksperymentowanie, badanie, 
doświadczanie, spontaniczne 
odkrywanie, ruch i  kreatyw-
ność. Życzymy więc dobrej 
zabawy. 

red

dzieci o wiele więcej zapamiętują, bawiąc się niż ucząc teoretycznych regułek

nauka przez zabawę
„Każda czynność lub umiejęt-
ność możliwa jest do wyucze-
nia przez zabawę”. Z  takiego 
założenia wychodzą dyrekcja 
i  pracownicy z  Publicznego 
Przedszkola nr 1 z oddziałem 
integracyjnym w Strzegomiu, 
którzy organizują dla swoich 
podopiecznych wiele cieka-
wych aktywności.

Ważnym wydarzeniem zor-
ganizowanym w  Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 
w  Strzegomiu było uczest-
n i c t wo  28  paź dz i e r n ika 
w III Międzynarodowej edy-
cji VII Ogólnopolskiej akcji 
bicia rekordu w  liczbie osób 
czytających na przerwie pod 
hasłem „Przerwa na czyta-
nie”. Wydarzenie to odbyło 
się również w  ramach kam-
panii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

Uczniowie czytali książki 
przyniesione z domu lub wy-
pożyczone z biblioteki szkol-
nej w  salach lekcyjnych, na 
szkolnych korytarzach oraz na 

boisku szkolnym. Czytali to, co 
lubią, bo to sprawia im przy-
jemność. Natomiast w klasach 
młodszych uczniom czytali 
ich starsi koledzy. W  klasie 
I czytano „Wiersze dla dzieci”, 
w klasie II „Świąteczne opo-
wieści zwierzaków”, w  klasie 
III „Mit o Dedalu i Ikarze”. 

Akcja miała na celu promo-
cję czytelnictwa, integrację 
środowiska lokalnego oraz za-
chęcenie słuchaczy do sięgania 
po książkę w  każdej sytuacji 
i  każdym miejscu. Dziękuje-
my bardzo gorąco wszystkim 
228 osobom za aktywny udział 
w tej ważnej i potrzebnej akcji. 
Cel został osiągnięty. 

Przerwa na czytanie  
w strzegomskiej Trójce 

Dzieci z zerówki przybrały po-
stać aniołów, a pozostali ucznio-
wie wcielili się w różne postaci 
świętych, zarówno biblijnych, jak 
i współczesnych. Mali aktorzy 
prezentowali daną postać nie 
tylko strojem, ale również cieka-
wymi informacjami z ich życia. 

Mogliśmy poznać m.in.: Naj-
świętszą Maryję Pannę, Archa-
nioła Michała, św. Weronikę, 
św. Józefa, św. Pawła, św. Judę 
Tadeusza, św. Ritę, św. Kingę, 
św. Floriana, św. Krzysztofa, 

św. Katarzynę ze Sieny, św. 
Wiktora, św. Jana Pawła II, 
św. Andrzeja Bobolę, św. An-
toniego z Padwy, św. Ojca Pio, 
św. Jadwigę, św. Matkę Teresę 
z  Kalkuty, św. Faustynę i  św. 
Joannę Berettę Mollo. 

Na zakończenie pokazów 
wszyscy radośnie zaśpiewali pio-
senkę „Taki duży, taki mały może 
świętym być”. Młodzi aktorzy 
zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami oraz otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i słodkości. 

Ks. proboszcz Krzysztof Zie-
liński podziękował za pięknie 
przygotowany program zarówno 

dzieciom, jak i katechetce ewie 
Miałkowskiej.

red

Taki duży, taki mały może świętym być
Dzieci z Goczałkowa przekonały się, że świętym być… to ludzka rzecz

W kościele parafialnym w Goczałkowie 30 października odby-
ła się „Plejada świętych” z udziałem uczniów Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami przed-
szkolnymi w Goczałkowie. 



10 10 listopada 2022SPoRT

W niedzielę 20 listopada roz-
poczną się MŚ w  piłce noż-
nej mężczyzn, które zostaną 
rozegrane na nowoczesnych 
stadionach w  Katarze. Wśród 
32 uczestników tej wspaniałej 
imprezy jest oczywiście repre-
zentacja Polski, która zagra co 

najmniej 3 mecze w  grupie. 
Przeciwnikami podopiecznych 
czesława Michniewicza będą: 
Meksyk, Arabia Saudyjska 
i  Argentyna. Szczególnie ten 
ostatni rywal działa na wy-
obraźnię, a pojedynek gwiazd: 
Robert lewandowski – leo 

Messi jawi się jako bitwa pił-
karskich herosów. 

Tradycyjnie przed startem 
tak ważnej imprezy, która przez 
blisko miesiąc z  pewnością 
zdominuje wszelkie rozmowy 
wśród członków rodzin, przy-
jaciół i  znajomych, zadajemy 
5 pytań odnośnie przebiegu 
MŚ w  Katarze. Zadaliśmy je 
władzom naszego miasta, pre-
zesom i dyrektorom lokalnych 
instytucji, przedstawicielom 

AKS-u  Strzegom, nauczy-
cielom wychowania fizyczne-
go, przedstawicielom mediów 
i pracownikom strzegomskiego 
magistratu. Kto okaże się naj-
większym znawcą? Okaże się 
18 grudnia, kiedy zostanie roze-
grany wielki finał. Przypomnij-
my, że tytułu mistrzowskiego 
bronią Francuzi, którzy 4 lata 
temu w decydującym pojedynku 
pokonali Chorwatów 4:2. 

red

z okazji rozpoczynających się już wkrótce mŚ w piłce nożnej w Katarze pytamy, który kraj wygra mistrzostwa i jak spisze się reprezentacja Polski?

Pytania zadaliśmy władzom naszego miasta, prezesom i dyrek-
torom lokalnych instytucji, przedstawicielom AKS-u Strzegom, 
nauczycielom wychowania fizycznego, pracownikom mediów 
i strzegomskiego magistratu.

M u n d i a l o w a  s o n d a
pYTAniA:
1. Który kraj wygra MŚ w Katarze?
2. Który kraj będzie tzw. „czarnym koniem”?
3. Jak spisze się Polska na mundialu?
4. Kto zostanie królem strzelców turnieju?
5. Ile bramek strzeli Robert Lewandowski?

Zbigniew Suchyta (burmistrz Strzegomia)
1. Niemcy
2. Polska
3. zajmie 4. miejsce
4. R. Lewandowski (Polska)
5. 7 goli

Tomasz Marczak (zastępca burmistrza)
1. Brazylia
2. Katar
3. odpadnie w ćwierćfinale
4. Neymar (Brazylia)
5. 2 gole

piotr Szmidt (przewodniczący rM w Strzegomiu)
1. Belgia
2. Holandia
3. odpadnie w 1/8 finału
4. C. Ronaldo (Portugalia)
5. 4 gole 

robert kotowicz (wicedyrektor pSp nr 4 w Strzegomiu)
1. Hiszpania lub Niemcy
2. Senegal
3. nie wyjdzie z grupy
4. M. Depay (Holandia)
5. 2 gole

paweł Mosór (prezes OSir Sp. z o.o. w Strzegomiu)
1. Francja
2. Dania 
3. odpadnie w ćwierćfinale
4. K. Benzema (Francja)
5. 4 gole 

Dariusz kulpiński (Telewizja internetowa Strzegom)
1. Argentyna
2. Belgia
3. nie wyjdzie z grupy
4. L. Martinez (Argentyna)
5. 2 gole

jerzy kościk (pracownik Urzędu Miejskiego Strzegomiu)
1. Argentyna
2. Dania
3. odpadnie w 1/8 finału
4. K. Mbappe (Francja)
5. 3 gole

Lucyna jurek (skarbnik gminy Strzegom)
1. Anglia
2. Serbia
3. odpadnie w 1/8 finału
4. H. Kane (Anglia)
5. 5 goli

Wioletta Urban-Smagłowska (naczelnik Wydziału kultury, 
promocji i Współpracy Zagranicznej w UM w Strzegomiu)

norbert Sarnecki (naczelnik Wydziału Gospodarki Odpa-
dami komunalnymi i Transportu w UM w Strzegomiu)

prof. jan Chmura (Honorowy Obywatel Strzegomia)
1. Francja
2. Polska
3. zdobędzie brązowy medal
4. R. Lewandowski (Polska)
5. 6 goli

przemysław Stempniewicz (prezes AkS-u Strzegom)
1. Argentyna
2. Dania 
3. odpadnie w 1/8
4. K. Mbappe (Francja)
5. 2 gole

1. Portugalia
2. Meksyk
3. zajmie 4. miejsce

4. C. Ronaldo (Portugalia)
5. 2 gole

1. Francja
2. Dania
3. odpadnie w ćwierćfinale

4. K. Mbappe (Francja) 
5. 2 gole

Wiesław Witkowski (prezes spółki Wodociągi  
i kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu)

krzysztof kalinowski  
(dyrektor Strzegomskiego Centrum kultury)

przemysław Malczyk (i trener piłkarskiej drużyny 
seniorów AkS-u Granit Strzegom S.A.)

Ewa kotowicz (nauczyciel wychowania fizycznego 
w pSp nr 2 w Strzegomiu)

jakub janowicz (nauczyciel wychowania fizycznego 
w pSp Olszany)

karol kotarski (redaktor gazety „Wiesz Co”  
kolportowanej w Strzegomiu)

rafał Świdurski (ii trener piłkarskiej drużyny  
seniorów AkS-u Granit Strzegom S.A.)

Grzegorz Luszawski  
(dyrektor OSir Sp. z o.o. w Strzegomiu)

1. Anglia
2. Ekwador
3. nie wyjdzie z grupy

4. K. Mbappe (Francja)
5. 2 gole

1. Anglia
2. Katar
3. nie wyjdzie z grupy

4. L. Messi (Argentyna)
5. 3 gole

1. Hiszpania
2. Polska
3. zajmie 4. miejsce

4. R. Lewandowski (Polska)
5. 6 goli

1. Francja
2. Dania
3. odpadnie w 1/8 finału

4. K. Mbappe (Francja)
5. 5 goli

Mariusz kowalski  
(pracownik Urzędu Miejskiego Strzegomiu)

Marcin Głód  
(pracownik Urzędu Miejskiego Strzegomiu)

Łukasz Grzelik  
(pracownik Urzędu Miejskiego Strzegomiu)

Tomasz Wanecki (redaktor „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”, pracownik UM w Strzegomiu)

1. Argentyna
2. Dania
3. odpadnie w 1/8 finału

4. K. Mbappe (Francja)
5. 3 gole

1. Argentyna
2. Katar
3. odpadnie w 1/8 finału

4. L. Messi (Argentyna)
5. 2 gole

1. Francja
2. Meksyk
3. nie wyjdzie z grupy

4. L. Martinez (Argentyna)
5. 1 gol

1. Brazylia
2. Szwajcaria
3. odpadnie w 1/8 finału

4. R. Lukaku (Belgia)
5. 3 gole

1. Brazylia
2. Dania
3. nie wyjdzie z grupy

4. Neymar (Brazylia)
5. 2 gole

1. Argentyna
2. Senegal
3. nie wyjdzie z grupy

4. K. Mbappe (Francja)
5. 1 gol

1. Francja
2. Katar
3. Odpadnie w 1/4 finału

4. R. Lewandowski (Polska)
5. 7 goli

1. Francja
2. Senegal
3. odpadnie w 1/8

4. K. Mbappe (Francja)
5. 2 gole
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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:
Granit roztoka – AKS   3:1 
AKS – bKS bolesławiec   1:2

kolejne mecze w sezonie:
podgórze wałbrzych – AKS ii   4:1 
AKS ii – Herbapol Stanowice   2:3
Herbapol – Kp mcK mieroszów   1:3 
AKS ii Strzegom – Herbapol   2:3

kolejne mecze w sezonie:
Sokół Kostrza – Huragan  5:6 
Huragan – Granit ii roztoka   4:4 
Sokół – Huragan olszany   5:6 
zieloni ii mokrzeszów – Sokół   0:3
zieloni ii mokrzeszów – unia   1:4 
unia - pauza

poz. klub Mecze punkty

1. prochowiczanka prochowice 12 30

2. Karkonosze Jelenia Góra 11 28

3. Apis Jędrzychowice 11 25

4. łużyce lubań 12 23

5. polonia Środa Śląska 12 23

6. Górnik złotoryja 12 22

7. mewa Kunice 12 19

8. odra Ścinawa 11 18

9. bKS bobrzanie bolesławiec 12 18

10. Granit roztoka 12 17

11. iskra Kochlice 11 15

12. Sokół Jerzmanowa 12 13

13. Gryf Gryfów Śląski 11 9

14. aks granit strzegom s.a. 11 6
15. Sparta Grębocice 11 1

16. Kuźnia Jawor 11 0

poz. klub Mecze punkty

1. KS walim 11 28

2. Szczyt boguszów-Gorce 12 25

3. włókniarz Głuszyca 12 25

4. iskra witków Śląski 12 23

5. zieloni mokrzeszów 11 22

6. wierzbianka wierzbna 11 20

7. Klubokawiarnia roztocznik 11 15

8. podgórze wałbrzych 12 15

9. herbapol stanowice 12 14
10. mKS Szczawno-zdrój 12 14

11. Sudety Dziećmorowice 12 13

12. aks II strzegom 10 12
13. Kp mcK mieroszów 11 12

14. Górnik boguszów-Gorce 11 11

15. czarni wałbrzych 11 10

16. zagłębie wałbrzych 11 4

poz. klub Mecze punkty

1. nysa Kłaczyna 10 24

2. błękitni Słotwina 9 20

3. Granit ii roztoka 9 19

4. unia Jaroszów 9 19

5. zjednoczeni ii Żarów 9 18

6. płomień Dobromierz 9 10

7. sokół kostrza 9 10

8. zieloni ii mokrzeszów 9 9

9. unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 9 8

10. huragan Olszany 9 7

11. lKS wiśniowa 9 0

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:akTualNa TabEla:

działka rolna w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na oddanie w dzier-
żawę części działki rolnej 
nr 919/2, AM-26, Obr. 3 po-
wierzchni 0,0097 ha (RIIIa-
-0,0097 ha,), położonej 
przy ul. Zielonej w Strze-
gomiu. Oddanie w dzier-
żawę nastąpi na czas nie-
oznaczony. Przetarg odbę-
dzie się dnia 17 listopada 
2022 r. o godz. 9:30 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu, Rynek 38 

– sala konferencyjna nr 29, 
I piętro. Stawka wywoławcza 
czynszu za dzierżawę grun-
tu wynosi - wartość 0,0864 
dt żyta w skali roku. O wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 0,0500 dt ży-
ta. Nieruchomość będąca 
przedmiotem przetargu jest 
wolna od obciążeń i zobo-
wiązań na rzecz osób trze-
cich. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata 

wadium w wysokości 50,00 
zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Santander Bank Polska 
S.A. o/Strzegom: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 14 listopada 2022 
roku. Za dzień wpłaty wa-
dium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gmi-
ny Strzegom. Dowód wpła-
ty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. Wadium 

wpłacone przez uczestni-
ka przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu. Oso-
ba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 

prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status praw-
ny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. Wygrywa-
jący przetarg zobowiąza-
ny jest do podpisania umo-
wy dzierżawy w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzyg-
nięcia przetargu. Uchyle-
nie się od zawarcia umowy 

w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek 
wadium. Szczegółowe infor-
macje związanych z przetar-
giem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II pię-
tro lub telefonicznie pod nr 
74/8560-572. W przypadku 
zaistnienia ważnego powo-
du ogłoszony przetarg mo-
że zostać odwołany. 

ogłoszenie burmistrza Strzegomia 
ws. fotowoltaiki

Ze względu na liczne za-
pytania dotyczące moż-
liwości lokalizacji urzą-
dzeń wytwarzających ener-
gię z odnawialnych źródeł 
energii oraz mając na uwa-
dze wsparcie dla przedsię-
biorców gminy Strzegom 
i przeciwdziałanie skutkom 
kryzysu energetycznego 
poprzez rozwój inwestycji 
umożliwiających pozyska-
nie energii z odnawialnych 
źródeł, burmistrz Strze-
gomia ponownie zawiada-
mia o możliwości składa-
nia przez przedsiębiorców 
wniosków o zmianę stu-
dium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy 
Strzegom i miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego pod lokali-
zację urządzeń wytwarza-
jących energię z odnawial-
nych źródeł energii o mocy 
zainstalowanej elektrycz-
nej w szczególności więk-
szej niż 500 kW. 

Zainteresowani mogą skła-
dać wnioski na piśmie na 
adres Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, 
58-150 Strzegom lub w for-
mie elektronicznej, w tym 
na adres strzegom@strze-
gom.pl, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 18 li-
stopada 2022 r. 
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię/ nazwę firmy 
i adres wnioskodawcy, tele-
fon do kontaktu, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości (tj. nr działki 
oraz obręb), której dotyczy. 
Wnioski złożone po 18 li-
stopada 2022 r. nie zosta-
ną uwzględnione. 
Zmiana dokumentów plani-
stycznych dla wskazanych 
obszarów umożliwi uzyska-
nie stosownych pozwoleń na 
lokalizację na nich urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł ener-
gii o mocy zainstalowanej 
elektrycznej w szczególno-
ści większej niż 500 kW. 

działka niezabudowana – Strzegom

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom. Nierucho-
mość niezabudowana działka nr 
759/3, obr.2, położona w Strze-
gom o powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 1,8952 ha, 
klasa gruntu działki RII dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00078264/1. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 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 dziesią-
tek złotych ceny wywoławczej. 
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT. Przetarg odbędzie 
się w dniu 03.11.2022. r. o godz. 
10:00. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 
29. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położo-
nych w historycznym centrum 
miasta Strzegomia, uchwalone-
go Uchwałą Nr 25/22 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 31 mar-
ca 2022 r. powyższa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
3U/P tereny zabudowy usługo-
wej i produkcyjnej oraz lokalizo-
wanie urządzeń wytwarzających 
energię ze źródeł odnawialnych 
o mocy przekraczającej 100 Kw. 

Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej. Dla skutecznej 
realizacji terminu oraz właściwej 
zabudowy działek zgodnie z art. 
593 – 595 kodeksu cywilnego, 
zastrzega się prawo odkupu na 
rzecz gminy Strzegom w przy-
padku nie rozpoczęcia zabudo-
wy w terminie 2 lat lub nie zakoń-
czenia zabudowy w terminie 5 lat 
od daty nabycia gruntu przez na-
bywcę. Według ustawy o gospo-
darce nieruchomościami za roz-
poczęcie zabudowy uważa się 
wybudowanie fundamentów, a za 
zakończenie zabudowy wybu-
dowanie budynku w stanie suro-
wym zamkniętym. Cudzoziemcy 
(w rozumieniu ustawy z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomości przez cudzoziem-
ców - Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) 
w przypadku wygrania przetar-
gu zobowiązani są przed za-
warciem umowy notarialnej uzy-
skać zgodę Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji na na-
bycie nieruchomości – w przy-
padku gdy zgoda ta jest wyma-
gana. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata wa-
dium w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na konto gmi-
ny Strzegom – Santander Bank 
Polska 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 przetarg 
zalicza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia przetar-
gu. Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłaco-
ne wadium ulega przepadko-
wi. Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości. Osoby 
przystępujące do przetargu po-
winny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymaga-
ny jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 

oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącz-
nie z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe 
informacje 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 informa-
cja o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi. Zastrze-
ga się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej de-
cyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu. 
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Polska złota jesień w Strzegomiu
Wrzesień i październik to miesiące, w których polska przyroda zachwyca dosłownie wszystkich. szczególnie kiedy termometry wskazują ok. 20 stopni celsjusza. 
Tym razem zapraszamy do obejrzenia niezwykłych zdjęć autorstwa Tomasza smagłowskiego, pracownika strzegomskiego centrum kultury, miejskiego prze-
wodnika i pasjonata ziemi strzegomskiej. szczególnie polecamy jego profil na Instagramie pn. ukryte_na_widoku, gdzie zamieszczone są świetne fotografie 
i materiały wideo, nierzadko z użyciem drona.

NASZe MiASTo W oBieKTyWie


