
W PSP nr 2 powstała nowa pra-
cownia językowo-komputero-
wa, która będzie wykorzystana 
do nauczania języka polskiego 
jako obcego oraz interaktyw-
nych zajęć z różnych dziedzin. 
Ze środków z subwencji stwo-
rzono 24  stanowiska kompu-
terowe, zakupiono aktywną 
tablicę, panel sterowania, słu-
chawki, biurka i krzesła. Dodat-
kowo z programu „Laboratoria 
Przyszłości” zakupiono okulary 
i drukarkę 3D do pracowni.

W PSP nr 3 zakupiono nowo-
czesną pracownię terminalową, 
z której korzystać będą strzegom-
scy uczniowie oraz dzieci z Ukra-
iny. Pracownia składa się z  24 
stanowisk dla uczniów i jednego 
dla nauczyciela. Każdy uczeń 
posiada swój monitor, klawiaturę 
i myszkę – całość jest zarządzana 
przez komputer główny.

PSP nr 4 ze środków z  sub-
wencji zmodernizowała swoją 
pracownię komputerową. Doku-
piono 20 laptopów, ergonomicz-
ne krzesła, zamontowano nowe 
przyłącza, pomalowano ściany 
i  stworzono przyjazną, a  także 
przytulną atmosferę sprzyjającą 
pracy twórczej. Z pracowni sko-
rzystają uczniowie ze Strzegomia 
i  z  Ukrainy. Pracownia składa 
się z 25 stanowisk dla uczniów 
i jednego dla nauczyciela. 

– Uważam, że nowa pracownia 
w PSP nr 2 jest wspaniała. Będą 
się w niej odbywać różne lekcje 
z  użyciem nowej technologii: 
okularów VR, drukarki 3D, no-
woczesnych laptopów i  tablicy 
aktywnej. Zostały zakupione 
również słuchawki, które będą 
wykorzystywane na lekcjach 
językowych. Bardzo podoba mi 
się użycie programu, w którym 
można projektować różne bu-
dowle wydrukowane później 
w drukarce 3D. Nowa pracownia 
pozwala nam rozwijać nasze za-
interesowania – zaznacza Ame-
lia z klasy 8b z „Dwójki”. red

Do naszych szkół podstawowych trafił nowoczesny sprzęt komputerowy

Strzegomski samorząd dzięki środkom finansowym pochodzącym z dodatkowej subwencji oświa-
towej związanej z nauką ukraińskich uczniów w naszych placówkach oświatowych, wyposażył 
uczniów szkół podstawowych w Strzegomiu w nowoczesne pracownie komputerowe na „Mikołajki”.

w numerze:
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Pracownie komputerowe w prezencie

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

ograniczenie zużywania energii elektrycznej

zapowiedź Kiermaszu Bożonarodzeniowego 

W związku z koniecznością ograni-
czenia zużywania energii elektrycz-
nej oraz znaczną podwyżką cen za 
sprzedaż energii gmina Strzegom 
od poniedziałku 5 grudnia roz-
poczęła prace związane z  wyłą-
czeniem żarówek w  oświetleniu 
sodowym. Planuje się wyłączenie 
co 2 żarówki. 
Zasada „co 2 żarówki” może nie 
być zachowana w  miejscach nie-
bezpiecznych: okolicach szkół, 
przedszkoli, skrzyżowaniach, przej-
ściach dla pieszych, przystankach 
i zatokach autobusowych itp.

W dniach 10–11 grudnia (sobota i niedziela) planowany jest Kier-
masz Bożonarodzeniowy, podczas którego będzie można zakupić 
różnego rodzaju ozdoby świąteczne, a także wypieki czy innego 
rodzaju akcesoria związane ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Kiermasz odbędzie się na dziedzińcu CAS Karmel w Strzegomiu 
w godz. 9:00–15:00. Serdecznie zapraszamy. 

truDne tematy

Do końca grudnia zostanie prze-
budowane odwodnienie ul. Parko-
wej w Strzegomiu. W ramach tej 
inwestycji powstanie ok. 100-me-
trowy odcinek kanalizacji desz-
czowej ze studniami rewizyjnymi 
i osadnikiem, który przejmie wody 
opadowe z  rejonu ul. Parkowej 
i ul. Widokowej w Strzegomiu. 
– Kanalizację budujemy z uwa-
gi na fakt, że podczas dużych 
opadów deszczu woda zbierała 
się w  rowie przy ul. Widoko-
wej/ Parkowej i  tworzyła tam 

rozlewisko. Tym samym istniało 
ryzyko podmywania i zalewania 
okolicznych nawierzchni oraz 
zabudowań, a w konsekwencji 
ich zapadnięcia. Dotychczasowe 
warunki techniczne stanowiły 
więc potencjalne zagrożenie 
dla mieszkańców – wyjaśnia 
Katarzyna Cioruń z  Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Koszt realizacji zadania to 
ok. 470 tys. zł brutto. Wykonawcą 
jest firma Granit Dariusz Pylak 
Sp. z o.o. ze Strzegomia. 

Już nie będzie zalewać

Strzegomska 
Barbórka 
Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa Stowarzy-
szenie Kierowników Ru-
chu Zakładów Górniczych 
w Strzegomiu zorganizowa-
ło tradycyjną Karczmę Piwną 
w ramach obchodów święta 
górniczego, czyli popularnej 
„Barbórki”.
 str. 4

ulica rzeźnicza 
jak… S3
Zakończenie przebudowy 
ul. Rzeźniczej w Strzegomiu 
stało się faktem. We wtorek 
29 listopada miał miejsce 
odbiór techniczny tej ważnej 
drogi. Z remontu z pewnoś-
cią ucieszą się strzegomianie, 
którzy już w  ciepłych sło-
wach wypowiadają się o  tej 
inwestycji.
 str. 3

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 
24 listopada, poruszono wiele istotnych tematów. Jeden z nich 
dotyczył wykonania budżetu gminy Strzegom oraz kształtowania 
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. Jakie 
uchwały podjęli strzegomscy radni?

W związku z upływającym w dniu 31 marca 2023 r. terminem 
obowiązywania umowy na realizację usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych w gminie Strzegom przez firmę ENERIS, 
informujemy o planowanych zmianach, które obowiązywać będą 
od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Połowa budżetu podsumowana   str. 3

Będą zmiany w odbiorze śmieci  str. 4

PSP nr 2 w Strzegomiu

PSP nr 3 w Strzegomiu

PSP nr 4 w Strzegomiu

gminne wiadomości
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Sezon łyżwiarski na strzegomskim „Białym Orliku” został zainaugurowany tradycyjnie 
w „Mikołajki”, czyli 6 grudnia. W ten dzień wejście na obiekt było darmowe. Zaprasza-
my wszystkie dzieci i młodzież na nasze piękne lodowisko przez całą zimę. 

Pierwsze ślizgi za nami 

Danuta i  Jan Grzelikowie 
poznali się w Samborzu, gdzie 
pan Jan jako młody chłopak 
przy jechał  ze swoich ro-
dzinnych stron koło Łodzi, 
a pani Danuta była rodowitą 
strzegomianką. Pobrali się 25 
listopada 1972 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w  Strze-
gomiu, a  następnie złożyli 
sobie przysięgę małżeńską 
w kościele pw. śś. Apostołów 
Piotra i Pawła. 

Państwo Grzelikowie do-
czekali się trójki dzieci: sy-
nów Radosława i  Łukasza 
oraz córki Izabelli. Są dzisiaj 
także szczęśliwymi dziadkami 

wnuczek: Marty, Oliwii i Kla-
ry oraz wnuków: Fabiana 
i  Gabriela. Stworzyli dom 
pełen ciepła i miłości.

Pani Danuta swoje zawo-
dowe życie związała z Ośrod-
kiem Zdrowia przy ul. Szarych 
Szeregów, a następnie przy ul. 
Armii Krajowej, pracując 
jako dyplomowana pielęg-
niarka. Pan Jan pracował 20 
lat w  Zrembie i  następnie 
w Rolpeku.

Pa ń s t w o  G r z e l i k o w i e 
wszystko, co osiągnęli w ży-
ciu, zawdzięczają swojej pra-
cy i  miłości. Są wspania-
łym przykładem tego, jak 

należy kultywować tradycje 
rodzinne, dzielić się miło-
ścią i  być po prostu dobrym 
człowiekiem. 

***

Mieszkając po sąsiedzku 
przy ul. Brzegowej w  Strze-
gomiu, pani Jadwiga i  pan 
Piotr często spotykali się 
przypadkiem, potem były 
okazjonalne rozmowy, aż 
w końcu narodziła się miłość. 
10 kwietnia 1971 r. państwo 
Jadwiga i  Piotr Kiełbasowie 
złożyli przysięgę małżeńską 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
jak również w  kościele pw. 
śś. Apostołów Piotra i Pawła 
w Strzegomiu. 

W  1972  r. u rodz i ł  s i ę 
ich pier wszy syn Robert, 

w  1977  r. przyszła na świat 
córka Agnieszka, a w 1981 r. 
urodził się drugi syn Mariusz. 
Pani Jadwiga i Piotr doczekali 
się także ośmiorga wnucząt. 
Karolina, Aleksandra i  Kac-
per są dziećmi Roberta; Maja 
i Karol są dziećmi Agnieszki; 
Urszula, Adam i Wojciech są 
dziećmi Mariusza, a już nie-
długo w rodzinie zostanie po-
witana pierwsza prawnuczka.

Rodzina i   praca zawsze 
pełniły ważną rolę w  życiu 
małżonków. W latach 1970–
1977 pani Jadwiga pracowała 
w Strzegomskich Zakładach 
Kamienia Budowlanego. Jed-
nak po urodzeniu drugiego 
dziecka skupiła s ię  ty lko 
na rodzinie i  zrezygnowała 
z pracy zawodowej. Pan Piotr 
od najmłodszych lat imał się 

wszelakiej pracy – początko-
wo pomagając w  rodzinnym 
gospodarstwie, a  następnie 
zdobywając doświadczenie 
w zakładach kamieniarskich. 
W  1976 r. założył własne 
przedsiębiorstwo – „Skaleń”, 
które do dzisiaj jest rozpo-
znawalną marką w  zakre-
sie usług kamieniarskich, 
a  synowie kontynuują ro-
dzinną tradycję. W  latach 

2002–2006 pan Piotr pełnił 
mandat radnego Rady Miej-
skiej w Strzegomiu. 

Obecnie oboje małżon-
kowie są już na emeryturze, 
niemniej jednak dalej wiodą 
aktywne życie. Pan Piotr 
wciąż pracuje w  branży ka-
mieniarskiej oraz oddaje się 
pasji gołębiarstwa, a  pani 
Jadwiga dba o rodzinę. 

red

obie strzegomskie pary zostały odznaczone medalami prezydenta rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie

W Urzędzie Stanu Cywilnego 26 listopada, w obecności władz 
miasta, odbyły się dwie uroczystości dot. 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego państwa Danuty i Jana Grzelików oraz Jadwigi i Pio-
tra Kiełbasów ze Strzegomia.

złote gody naszych par

Od poniedziałku do piątku w  godzi-
nach pracy biura LGD „Szlakiem Gra-
nitu” można skorzystać z  bezpłatne-
go doradztwa dotyczącego możliwo-
ści pozyskania środków unijnych w ra-
mach Rozwoju Lokalnego Kierowane-
go przez Społeczność oraz w  zakresie 
przygotowania wniosków o  przyzna-
nie pomocy i wniosków o płatność na 
operacje realizujące cele LSR.

Na doradztwo zapraszamy osoby fizycz-
ne, mikro i  małych przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe, oraz przedsta-
wicieli JST z terenu obszaru LGD. 
Doradztwa udzielają pracownicy biura.

Zapraszamy.

Podpowiedzą, jak dostać dofinansowanie
LGD „Szlakiem Granitu” oferuje bezpłatne doradztwo. Jak skorzystać z tej pomocy?

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

Na spotkanie można umówić się 
telefonicznie pod numerem 

661 238 869 
lub mailowo  

biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl

Obie pary w każdym dniu swojego życia darzą się
wzajemnym zaufaniem, szacunkiem, miłością,

ale również wyrozumiałością i oddaniem.

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

GRUDZIEŃ 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 10.12 Śląska ul. Dąbrowskiego tel. 74 855 17 75

11.12–17.12 Avena Rynek 32–26 tel. 74 851 60 73

18.12–24.12 Królewska Al. Wojska 
Polskiego 2 tel. 74 649 21 11

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

•	 Uroczystości	barbórkowe	
w Strzegomiu

•	 „Trzej	Muszkieterowie”	na	
deskach LO

•	 Lodowisko „Biały Orlik” otwarte!
•	 Nowoczesne	pracownie	

komputerowe w placówkach 
oświatowych

•	 Spotkanie	ze	św.	Mikołajem	
na strzegomskim Rynku

nowości w tV Strzegom

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

Telewizję internetową Strzegom
można oglądać za pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl

Z osobami, które złożyły wnio-
sek o preferencyjny zakup węgla 
i zostały zweryfikowane pozy-
tywnie pracownik Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu będzie 
kontaktował się telefonicznie 
z prośbą o niezwłoczne stawie-
nie się do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w celu: 
1) pobrania potwierdzenia 

o  możliwości zakupu wę-
gla na warunkach prefe-
rencyjnych (pokój 14 na 
parterze budynku Urzędu 
Miejskiego);

2) dokonania na poczet ceny 
zakupu węgla wpłaty przele-
wem na rachunek bankowy 
gminy Strzegom: numer 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229 (w tytule należy wpisać: 
imię i nazwisko, adres osoby 
uprawnionej do zakupu, nazwę 
sortymentu (np. KWK STA-
SZIC – węgiel orzech, KWK 
ROW RUCH RYDUŁTO-
WY – węgiel orzech lub KWK 
PIAST – ZIEMOWIT 
RUCH WOLA – ekogroszek).  
Osoby nieposiadające kon-
ta bankowego mogą doko-
nać zapłaty w kasie Urzędu 
Miejskiego gotówką lub kartą 
płatniczą. 

3) odbioru faktury potwierdza-
jącej wpłatę. W  przypadku 

przelewów bankowych od-
biór faktury jest możliwy po 
zaksięgowaniu pieniędzy na 
rachunku gminy.

Odbiór węgla będzie odbywał 
się we wskazanym punkcie 
w Strzegomiu: 
1. „OPAŁ” Maria Gajecka, 

ul. Aleja Wojska Polskiego 72;
2. Pr ywa tny  sk ł ad  opa łu 

„CELMET”, ul. Bracka 2 po 
okazaniu faktury sprzedaży.  
Informujemy, że oferowany 
węgiel pochodzi z polskich 
kopalń grupy PGG: 
•	 KWK	STASZIC
•	 KWK	 ROW	 RUCH	

RYDUŁTOWY
•	 KWK	PIAST	–	ZIEMO-

WIT RUCH WOLA
4) Cena węgla – 2 000 zł/tona, 

do ceny 2 000 zł brutto/tonę 
nie wlicza się kosztów trans-
portu paliwa stałego z miej-
sca składowania w gminie do 
gospodarstwa domowego.

5) Mieszkaniec po opłaceniu 
faktury za zakupiony węgiel 
niezwłocznie, nie później 
jednak niż w  ciągu 7 dni 
od otrzymania potwierdze-
nia zapłaty odbiera węgiel 
z  wyznaczonego punktu 
sprzedaży węgla. 

red

Jak otrzymać węgiel od gminy?

Dochody budżetu gminy ogółem 
w pierwszym półroczu 2022 r. 
wyniosły 92 733 151,38 zł, 
a  ich realizacja stanowiła 
62,87% planu wynoszącego 
147 491 847,53 zł. Dochody 
z subwencji w pierwszym półro-
czu 2022 r. zostały zaplanowane 
na poziomie 20 216 403,00 zł, 
natomiast zrealizowane w kwo-
cie 12 322 794,00 zł, co stanowi 
60,95% realizacji planu, przy 
czym w całości były to dochody 
z  subwencji oświatowej. Wy-
datki budżetu gminy ogółem 
w I półroczu 2022 r. wyniosły 
87 759 824,98 zł, a  ich reali-
zacja wyniosła 49,25% planu 
wynoszącego 178 195 024,14 zł. 

W  I  półroczu zrealizowano 
m.in.: przebudowę ul. Wodnej 
w  Strzegomiu, przebudowę 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w Tomkowicach i Go-
dzieszówku, wykonanie projek-
tu funkcjonalno-użytkowego 

dla zadania wyprowadzenie 
transportu górniczego z miej-
scowości Graniczna, złoże 
„Góra Zwycięstwa”, czy re-
mont kaplicy cmentarnej przy 
ul. Olszowej.

Radni podjęli kilka uchwał 
m.in. w  sprawie: określenia 
stawek podatku od nieru-
chomości; w  sprawie sta-
wek podatku od środków 
transportowych; przystąpie-
nia do opracowania zmia-
ny Studium uwarunkowań 

i  kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
Strzegom; przyjęcia „Pro-
gramu współpracy gminy 
Strzegom z  organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 
rok”; ustalenia stawki za 1 
kilometr przebiegu pojazdu 
i udzielenia pomocy rzeczowej 
społeczności lokalnej miasta 
Podhajce w Ukrainie.

red

radni uczcili minutą ciszy dwóch Polaków, którzy zginęli podczas wybuchu rakiety w Przewodowie

Połowa budżetu podsumowana
W trakcie sesji Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu, która odby-
ła się 24 listopada, poruszono 
wiele istotnych tematów. Je-
den z nich dotyczył wykonania 
budżetu gminy Strzegom oraz 
kształtowania się wieloletniej 
prognozy finansowej za i pół-
rocze 2022 r.

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

Z remontu z pewnością ucieszą 
się strzegomianie, którzy już 
w  ciepłych słowach wypowia-
dają się o tej inwestycji. – Teraz 
to jest jazda. Ulica Rzeźnicza 
to prawie S3. Do garażu dojeż-
dżam i  wyjeżdżam w  pełnym 
komforcie – mówi pan Wojtek. 

,,Przebudowa ulicy Rzeźni-
czej wraz z budową infrastruk-
tury drogowej w  Strzegomiu” 
składała się z  dwóch zadań: 
budowy nowego oświetlenia 
ulicznego i  remontu drogi. 
Firma TAURON Nowe Tech-
nologie S. A. posadowiła tam 

13 nowych lamp, co zwięk-
szy nie tylko bezpieczeństwo, 
ale również wpłynie na wi-
zerunek tej ulicy. W  ramach 
2. zadania wykonano m.in.: 
roboty rozbiórkowe, budowę 
kanalizacji deszczowej, warstwy 
konstrukcyjne, nawierzchnię 
jezdni, zjazdów, chodników 
oraz zabezpieczenia linii kablo-
wej 20kV poprzez ułożenie rur 
osłonowych. Wykonawcą robót 

było Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowe 
„DROG-ZIEM” ze Stanowic.

Koszt zadania związanego 
z wymianą oświetlenia wyniósł 
ok. 124,5 tys. zł i – co ważne – 
płatnikiem nie jest strzegomski 
samorząd, tylko firma TAURON 
Nowe Technologie S.A. Koszt 
drugiego zadania wyniósł blisko 
1,5 mln zł i są to środki z budżetu 
gminy Strzegom. red

ulica rzeźnicza jak… S3
Firma TAURON Nowe Technologie S.A. posadowiła tam 13 nowych lamp, co zwiększy nie tylko bezpieczeństwo, ale również wpłynie na wizerunek tej ulicy

W  dniach od 15 listopada – 
15 grudnia w naszym urzędzie 
przeprowadzane jest bada-
nie ankietowe mające na celu 
zdiagnozowanie potrzeb i roz-
wiązań służących zapewnieniu 
dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i  informacyjno-ko-
munikacyjnej w budynku urzę-
du dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.

– Ankieta skierowana jest do 
osób zmagających się z  kon-
kretnymi trudnościami m.in. 

w przemieszczaniu się, proble-
mach ze słuchem czy trudno-
ściami poznawczymi. Państwa 
opinia jest dla nas ważna ze 
względu na podjęcie i realizację 
usług mających na celu prze-
zwyciężeniu barier architekto-
nicznych oraz ustaleniu, na jakie 
problemy i ograniczenia napoty-
kają się osoby z niepełnospraw-
nościami w  urzędzie. Nasze 
działania chcemy skierować do 
osób ze szczególnymi potrze-
bami, tak aby ich uczestnictwo 

w  życiu codziennym było na 
zasadzie równości z innymi oso-
bami – podkreśla koordynator 
do spraw dostępności w Urzę-
dzie Miejskim w  Strzegomiu 
Dorota Kliza.

Badanie ankietowe jest ano-
nimowe. Ankieta w wersji pa-
pierowej dostępna jest w holu 
strzegomskiego magistratu 
(parter), natomiast wersję elek-
troniczną można wypełnić na 
https://eurzad.strzegom.pl/
konsultacje/

Liczymy na państwa przy-
chylność i udział w badaniu.

ważna ankieta. wypowiedz się

Zakończenie przebudowy ul. Rzeźniczej w Strzegomiu stało 
się faktem. We wtorek 29 listopada miał miejsce odbiór tech-
niczny tej ważnej drogi.
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Do najważniejszych zmian 
należeć będzie:
1. Zmniejszenie częstotliwości 

odbioru odpadów komunal-
nych w części wiejskiej gminy. 
Odbiór odbywać się będzie 
jeden raz na dwa tygodnie.

2. Podział obszaru Strzego-
mia na 6 (sześć) rejonów, 
o zabudowie jednorodzinnej 
i  zmniejszenie w  tych rejo-
nach częstotliwości odbioru 
odpadów. Odbiór w  tych 
rejonach odbywać się będzie 
jeden raz na dwa tygodnie.

Proponowane rejony:
Rejon 1: 
ul.  Klonowa, ul.  Dębowa, 
ul.  Bukowa, ul.  Kasztanowa, 
ul. Legnicka od nr 24, ul. Ba-
zaltowa, ul. Kwarcowa, ul. Ame-
tystowa, ul. Skalna, ul. Kalcyto-
wa, ul. Granitowa, ul. Niecała, 
ul.  Jaśminowa, ul.  Fiołkowa, 
ul.  Różana, ul.  T. Kościuszki, 
ul. Św. Jana, ul. K. Pułaskiego.
Rejon 2: 
ul. Brzoskwiniowa, ul. Porzecz-
kowa, ul. Agrestowa, ul.  Jago-
dowa, ul. Poziomkowa, ul. Wi-
nogronowa, ul.  Strzelnicza, 
ul. Anielewicza, ul. Gronowska, 
Aleja Wojska Polskiego od 
nr 80, ul. Ceglana.
Rejon 3:
ul.  Olszowa, ul.  Dembińskie-
go, ul. Piłsudskiego, ul. Bema, 

ul.  Słoneczna, ul.  Limanow-
skiego, ul.  Brzozowa, ul.  An-
dersa, ul.  Lipowa, ul.  Polna, 
ul.  Starzyńskiego, ul.  Spokoj-
na, ul. Pogodna, ul. Familijna, 
ul. Wrzosowa.
Rejon 4:
ul. Bracka, ul. Źródlana, ul. Sta-
wowa, ul.  Rybna, ul.  Wod-
na, ul.  Potokowa, ul.  3 Maja, 
ul. Zielona, ul. Morska.
Rejon 5:
ul. Krótka od nr 9, ul. Słoneczne 
Ogrody, ul. Widokowa, ul. Par-
kowa od nr 16.
Rejon 6:
ul. Brzegowa, ul. Malinowa, ul. Mi-
lenijna, ul. Kopalniana, ul. Dolna.

3. W pozostałej części Strze-
gomia, o zabudowie wielo-
lokalowej, odbiór odpadów 
komunalnych odbywać się 
będzie z  częstotliwością 
jeden raz na tydzień.

4. Zmniejszenie częstotliwo-
ści odbioru mebli i  innych 
odpadów wielkogabaryto-
wych. Odbiór tych odpadów 
odbywać się będzie jeden 
raz na kwartał. 

5. Umożliwienie właścicielowi 
nieruchomości zamówie-
nie usługi dodatkowego, 
płatnego odbioru mebli 
i  innych odpadów wielko-
gabarytowych poza harmo-
nogramem odbioru.

6. Z w i ę k s z e n i e  u l g i  d l a 
właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych, którzy 
zdecydują s ię  na stwo-
r z en ie  kompostownika 

przydomowego na odpady 
biodegradowalne.

7. Segregowanie odpadów 
biodegradowalnych na od-
pady tzw. zielone (trawa, 
liście, gałęzie, kwiaty) oraz 
resztki jedzenia i  odpadki 
warzywne i owocowe.

8. Położenie nacisku na edu-
kację ekologiczną wśród 
dzieci i  młodzieży szkół 
podstawowych.

– Zmiany mają na celu ob-
niżenie kosztów realizacji 
usługi, a tym samym ochronę 
mieszkańców gminy przed 
drastycznymi podwyżkami 
opłat za odbiór odpadów 
komunalnych w  2023 r. – 
podkreśla Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. 

red

zmiany mają obniżyć koszty usługi i uchronić mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami

Planowane zmiany w odbiorze śmieci
W związku z upływającym w dniu 31 marca 2023 r. terminem 
obowiązywania umowy na realizację usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych w gminie Strzegom przez firmę ene-
RiS, informujemy o planowanych zmianach, które obowiązy-
wać będą od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a po-
wstają odpady komunalne, zo-
stały objęte gminnym systemem 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi zgodnie z uchwałą 
w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy.

Burmistrz Strzegomia infor-
muje o  zamiarze przeprowa-
dzenia postępowania o  udziele-
nie zamówienia publicznego na 
odbiór odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
z  terenu gminy Strzegom od 1 
kwietnia 2023  r. do 31 marca 
2025 r. W związku z powyższym 
wyznaczono termin od 5 grudnia 
2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. 
(70 dni) na:
1) odwołanie przez właściciela 

nieruchomości oświadczenia 
o  wyłączeniu się z  syste-
mu odbierania odpadów 
komunalnych zorganizo-
wanego przez gminę, jeżeli 

nieruchomość jest wyłączona 
z tego systemu na podstawie 
tego oświadczenia; 

2) złożenie przez właściciela nie-
ruchomości oświadczenia o wy-
łączeniu się z  systemu odbie-
rania odpadów komunalnych 
zorganizowanego przez gminę, 
jeżeli właściciel nieruchomości 
jest objęty tym systemem, przy 
czym w oświadczeniu właściciel 
nieruchomości zobowiązany 
jest wskazać gminną jednostkę 
organizacyjną lub przedsię-
biorcę odbierającego odpady 
komunalne oraz dołączyć do 
oświadczenia kopię tej umowy, 
pod rygorem nieskuteczności 
oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od 
dnia 1 kwietnia 2023 r., tj. od dnia, 
w którym zacznie obowiązywać 
kolejna umowa w sprawie zamó-
wienia publicznego na odbieranie 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości z  terenu 
gminy Strzegom i nie mogą być 
odwołane przez okres obowiązy-
wania tej umowy.

Użytkownicy Strefy Płatnego Par-
kowania w Strzegomiu, zgodnie 
z obowiązującą w gminie uchwałą, 
muszą zapłacić opłatę dodatkową 
za brak biletu potwierdzającego 
dokonanie opłaty za parkowanie. 

O  jakie sumy chodzi? Zdecy-
dowanie wyższe niż sama opłata 
za parking: 
– 15 zł w  przypadku zapłaty 

w  ciągu dwóch dni od dnia 
wystawienia wezwania do uisz-
czenia opłaty dodatkowej;

– 50 zł w przypadku zapłaty po 
upływie dwóch dni od dnia 

wystawienia wezwania do uisz-
czenia opłaty dodatkowej.
Wyjątek stanowi sytuacja, 

w której użytkownik strefy do-
kona opłaty za parking w ciągu 
10 minut od wystawienia we-
zwania do uiszczenia opłaty 
dodatkowej. W tym przypadku 
nie płaci opłaty dodatkowej, nato-
miast zobowiązany jest do zakupu 
biletu parkingowego i okazania go 
kontrolerowi lub w Biurze SPP 
wraz z  wezwaniem do opłaty 
dodatkowej.

– Bardzo prosimy osoby, które 
otrzymały wezwanie, do uiszcza-
nia dokładnie takiej opłaty jak 
wynika z wezwania (nie mniej 
i  nie więcej). Wniesienie innej 
kwoty powoduje konieczność 
dokonania zwrotu nadpłaty 
(jeżeli wysokość jest wyższa od 
tej, która wynika z wezwania) lub 
wszczęcia postępowania w  try-
bie egzekucji administracyjnej 
(jeżeli kwota jest niższa, niż ta, 
która wynika z wezwania). Urząd 
Miejski w Strzegomiu nie może 
pobierać opłat w wysokościach 
innych niż te, które wynikają 
z przepisów prawa, zatem bar-
dzo ważne jest to, aby wniesiona 
opłata była dokładnie taka, która 
wynika z wezwania – informują 
strzegomscy urzędnicy.

Informacja o możliwości wyłączenia 
z systemu odbierania odpadów

zapłać za parking  
albo dostaniesz wezwanie

Po dwóch latach przerwy spo-
wodowanej pandemią ko-
ronawirusa Stowarzyszenie 
Kierowników Ruchu Zakła-
dów Górniczych w  Strzego-
miu zorganizowało tradycyj-
ną Karczmę Piwną w ramach 
obchodów święta górniczego, 
czyli popularnej „Barbórki”.

Górnicy uroczyście z udziałem 
pocztu sztandarowego firmy 
Granit Strzegom S.A.   i  gór-
niczej orkiestry z  Wałbrzycha 
przemaszerowali przez Rynek 
do miejsca karczmy. Na sali 
został odśpiewany hymn pań-
stwowy i hymn górniczy.  

Prezes stowarzyszenia An-
drzej Misek przywitał wszyst-
kich gości i  rozpoczął część 
oficjalną, w czasie której nadano 
stopnie górnicze. Otrzymali je: 
1. tomasz Wójcik – Generalny 

Dyrektor Górniczy I stopnia

2. Grzegorz Chęciński – Ge-
neralny Dyrektor Górniczy 
III stopnia

3. Rafał Majcher  –  Dyrektor 
Górniczy II stopnia

Stopnie górnicze zostały wrę-
czone przez prof. Zbigniewa 
Kasztelewicza i prezesa firmy 
Granit Strzegom S.A.  Janusza 
Wójcika.  Takie stopnie nadaje 
Minister Aktywów Państwo-
wych na wniosek pracodawcy. 

Warto podkreślić, że profesor 
Zbigniew Kasztelewicz – wice-
prezes zarządu ds. Wydobycia 
PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA złożył na 
ręce burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty i  preze-
sa Stowarzyszenia Andrze-
ja Miska życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności, spokoju 
i  wytchnienia dla wszystkich 
skalników.

Po części oficjalnej zaczęła się 
tradycyjna Karczma Piwna, której 
przewodził „Prezes Wielce Sza-
nownego A W Sprawach Piw-
nych Nigdy Nieomylnego Pre-
zydium” – Piotr ek z zespołem.

Było picie piwa na wezwanie 
prezesa, wspólne śpiewanie 
pieśni biesiadnych, występy ka-
baretowe i konkursy. Do tańca 
grał zespół Janiki. 

red

Strzegomska Barbórka 

Sprawę reguluje uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie Strzegomia, ustalenia wysokości stawek 
za opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysoko-
ści opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu ich pobierania.

Pisemne oświadczenia
wraz z kopią umowy

prosimy składać do dnia
12 lutego 2023 r. na adres: 

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Gospodarki Odpada-
mi Komunalnymi i Transportu

Rynek 38
58-150 Strzegom

Dodatkowych informacji 
udziela naczelnik wydziału – 

tel. kontaktowy 
74 8560 562.

Wykaz przedsiębiorców 
odbierających odpady
komunalne w gminie

Strzegom, wpisanych do reje-
stru działalności regulowanej 
znajduje się na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu:
https://bip.strzegom.pl 
w zakładce „Rejestry”. 

Stopnie górnicze zostały wręczone przez prof. Zbigniewa Kasztelewicza i Janusza Wójcika
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Zachęcamy mieszkańców gminy Strzegom do korzystania z portalu https://eurzad.strzegom.pl

Św. mikołaj kolejny już raz nie zawiódł najmłodszych mieszkańców i przybył do nich z workiem prezentów i niesamowitych atrakcji

Cóż to były za mikołajki!
Na ten moment czekały wszyst-
kie dzieci w  Strzegomiu. We 
wtorek 6 grudnia punktualnie 
o godz. 16:00 w Rynku pojawił 
się św. Mikołaj, który… zszedł 
po linie z  budynku Urzędu 
Miejskiego.

Nasz gość tradycyjnie obdaro-
wał najmłodszych strzegomian 
słodyczami i innymi prezenta-

mi. Chwilę wcześniej zapalo-
no światełka na ekologicznej 
choince, co spotkało się z dużą 
aprobatą uczestników tego 
wyjątkowego spotkania. Na za-
kończenie na maluchów czekała 
niespodzianka, czyli darmowa 
projekcja filmu w  Strzegom-
skim Centrum Kultury.

red

Strzegomskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje policjantom z Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu, Sławomirowi pokalukowi i Fran-
ciszkowi kramkowi oraz Strzegomskiej Grupie Motocyklowej za 
aktywne włączenie się w organizację spotkania ze św. Mikołajem.

Od 1 grudnia OPS w Strzegomiu rozpoczął przyjmowanie wniosków 
na wypłatę dodatku elektrycznego.

Portal eUrząd jest serwisem 
internetowym dostępnym 
przez stronę www, za pomo-
cą którego mieszkaniec gmi-
ny otrzymuje m.in. dostęp do 
danych podatkowych i  księ-
gowych dotyczących jego oso-
by zgromadzonych w  syste-
mach informatycznych dane-
go urzędu.

nAJWAżnieJSZe
KORZyśCi PORtALU:
•	 sprawy	 urzędowe	możliwe	

do załatwienia w dogodnym 
czasie, 24 h na dobę, 7 dni 
w tygodniu;

 Nie ma potrzeby odwiedzania 
urzędu czy dzwonienia do jego 
pracowników, aby uzyskać 
informacje. Większość danych 
można sprawdzić samodziel-
nie za pomocą Internetu.

•	 ograniczone	 drukowanie	
dokumentów;

 Podpis profilem zaufanym na 
dokumencie elektronicznym 
zastępuje odręczny podpis 

na dokumencie papierowym. 
Oszczędność pieniędzy i jed-
nocześnie dbamy o ochronę 
naszego środowiska.

•	 Wysyłanie	pism	np.	deklaracji	
na podatek od nieruchomo-
ści, rolny, leśny, poprzez Por-
tal eUrząd dokonywane jest 
w pełni za pomocą internetu.

Wypełniając wniosek, system 
uzupełni automatycznie dane 
osobowe, bez potrzeby ręcznego 
wypełniania swojego imienia, na-

zwiska, adresu czy numeru PESEL.
W  przypadku składania 

korekty wniosku, czy też ko-
lejnego wniosku w  tej samej 
sprawie będzie można wy-
korzystać z wcześniej wypeł-
nionych formularzy i  wpisać 
jedynie to, co się zmieni-
ło. System gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo i  poufność. 
Dzięki wykorzystaniu profilu 
zaufanego dostęp do konta 
jest chroniony przed dostępem 
osób nieuprawnionych. red

Skorzystaj z eurzędu
Samorząd pomaga mieszkańcom
Gmina Strzegom aktualnie roz-
patruje wnioski dla podmiotów 
wrażliwych (m.in. podmio-
tów udzielających świadczenia 
opieki zdrowotnej, podmiotów 
systemu oświaty, kościołów, 
podmiotów prowadzących dzia-
łalność kulturalną), które wy-
korzystują na cele ogrzewania: 
•	 węgiel	kamienny,	brykiet	lub	

pellet zawierający co najmniej 
85 proc. węgla kamiennego

•	 węgiel	kamienny,
•	 pellet	drzewny,	a także	 inny	

rodzaj biomasy,
•	 gaz	skroplony	LPG,
•	 olej	opałowy.

Wysokość dodatku jest zależna 
od przedstawionych faktur. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu rozpatruje wnio-
ski dla gospodarstw domowych 
i przyznaje dodatek:
•	 3	000	zł,	gdy	głównym	źró-

dłem ciepła jest kocioł na 
paliwo stałe zasilany peletem 
drzewnym lub innym rodza-
jem biomasy;

•	 1	000	zł,	gdy	głównym	źró-
dłem ciepła jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, 

ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, 
piec kaflowy zasilane drew-
nem kawałkowym;

•	 500 zł, gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł gazowy zasi-
lany skroplonym gazem LPG;

•	 2	000	zł,	 gdy	głównym	źró-
dłem ciepła jest kocioł olejowy.

Od 1 grudnia OPS w Strze-
gomiu rozpoczął przyjmowanie 
wniosków na wypłatę dodatku 
elektrycznego. Zgodnie z ustawą 
dodatek elektryczny przysługuje 
odbiorcy energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym, tj. 
osobie, która wykorzystuje prąd 
jako główne źródło ogrzewania 
w  gospodarstwie domowym 
(pompa ciepła, ogrzewanie elek-
tryczne) i źródło to zostało zgło-
szone lub wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.

Kwota dodatku elektrycznego 
wynosi 1 000 zł. W przypadku, 
gdy zużycie energii elektrycznej 
w  gospodarstwie domowym 
w tym samym miejscu zamiesz-
kania w 2021 r. wyniosło więcej 
niż 5 MWh, dodatek elektrycz-
ny wynosi 1 500 zł.
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– Ogromnie się cieszę, że po-
nownie mogliśmy się spotkać 
z  zaprzyjaźnionymi osobami, 
wspólnie potańczyć, porozma-
wiać i wymienić się doświad-
czeniami. Udział w  konkur-
sach przysparzał niesamowite 

emocje, było dużo pozytywnej 
energii. Spośród uczestników 
zabawy wybrano króla i  kró-
lową balu – informuje Sabina 
Kubacka, kierownik strze-
gomskiego WTZ-u. – Swoją 
obecnością zaszczycili nas 

burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta oraz zastępca 
tomasz Marczak, za co bardzo 
dziękujemy. Kolejna zabawa 
już za rok – dodaje Sabina 
Kubacka. 

red

zabawa andrzejkowo-integracyjna
Po długiej przerwie uczestnicy warsztatów znów mogli się spotkać

Wspólne świętowanie roz-
poczęto od skosztowania 
kultowego wałbrzyskiego 
ciastka „Basia”, którego histo-
ria związana jest z  górniczą 
przeszłością dawnej stolicy 
naszego województwa. Warto 
wspomnieć, że ten deser był 
już serwowany w  latach 60-
tych w lokalnych kawiarniach.

O jego wspaniałym smaku 
i  doskonałej jakości mogli 
się również przekonać radni 
Młodzieżowej Rady Miej-
skiej  w  Strzegomiu i   ich 

o p i e k u -
n o w i e , 
d y r e k -
t o r z y 

placówek oświatowych oraz 
turyści, którzy 28 listopada 
odwiedzili  Urząd Miejski 

w Strzegomiu.
–  W s p ó ł p r a c a 

z  LOT Aglome-
r ac j i  Wałb r z y -

skiej układa 
s i ę  n a m 

b a r d z o 
dobrz e . 
Wspól-
n i e 

rea l i zu-
jemy kil-
k a  p r o -
j e k t ó w, 

d z i ę k i 

k t ó r y m  m o ż e m y  w   n a -
sz e j  gmin ie  gośc i ć  w ie-
lu turystów. Oby tak dalej 

– podkreślają strzegomskie 
władze samorządowe. 

TW

gmina Strzegom wspólnie z organizacją turystyczną w wałbrzychu realizuje wiele projektów

Świętowali z „Basią”
Lokalna Organizacja tury-
styczna Aglomeracji Wałbrzy-
skiej obchodzi właśnie jubile-
usz 10-lecia powstania. Z  tej 
wyjątkowej okazji strzegom-
ski magistrat odwiedziła An-
na żabska, prezes LOtAW 
i prezes Zamku Książ w Wał-
brzychu Sp. z o.o.

Firma Eneris i gmina Strzegom 
ogłaszają konkurs fotograficz-
ny, który jest przeznaczony dla 
przedszkoli i szkół podstawowych. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
Powalczcie o atrakcyjne nagrody. 

– Pokaż nam ekologiczną po-
stawę swoich podopiecznych. 
Czy wspólnie ozdabiacie swoją 
salę? Macie ekologiczną choinkę? 
Tworzycie ozdoby świąteczne 
z odpadów? A może piernicz-
ki, które wspólnie udekorujecie 
i  zjecie? Suszycie pomarańcze? 
A może robicie renifery ze szkla-
nych słoików? Pokażcie nam jak 
w prosty sposób można zadbać 
o świąteczną atmosferę przy po-
mocy pozornie niepotrzebnych 
rzeczy – informują organizatorzy. 

ZASADy KOnKURSU:
1. Udział w  konkursie jest 

bezpłatny. 
2. Konkurs jest otwarty dla 

wszystkich szkół i  przed-
szkoli gminy Strzegom. 

3. Jedna klasa/grupa przed-
szkolna może przesłać jedno 
zgłoszenie składające się 
z maksymalnie 5 zdjęć. 

4. Prace nadesłane na kon-
kurs nie mogą być wcześniej 
publikowane. 

5. Fotografie oraz prace na 
nich ukazane powinny być 
wykonane samodzielnie. 

6. Zdjęcia nie powinny za-
wierać wizerunku dzieci, 
w  przeciwnym wypadku 
wymagana będzie również 
zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego na udostępnienie 
wizerunku osoby nieletniej. 

7. Zdjęcia mogą być wykonane 
aparatem fotograficznym lub 
smartfonem. 

8. Zdjęcia mogą być zapisane 
w  formacie JPEG, PNG, 
GIF, TIFF. 

9. Nie zezwala się na stosowa-
nie fotomontaży polegają-
cych na łączeniu elementów 
zdjęcia pochodzących z róż-
nych plików. 

10. Zdjęcia należy nadesłać 
w  formie elektronicznej za 
pośrednictwem skrzynki 
pocztowej email na adres: 
konkurs@eneris.pl 

teRMinARZ 
Ogłoszenie konkursu: 

5.12.2022 r. 
nadsyłanie prac:
do 22.12.2022 r. 

Wyniki:
do 10.01.2023 r. 

Nagrody będą wręczone przez 
przedstawicieli Urzędu Miej-
skiego Strzegomia oraz przed-
stawicieli firmy ENERIS. Do-
kładny termin zostanie ustalo-
ny po zakończeniu konkursu 
oraz wyłonieniu laureata.

Konkurs dla szkół i przedszkoli

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią zorganizowano zabawę andrzejkowo-integracyjną 
z udziałem podopiecznych Warsztatów terapii Zajęciowej z powiatu świdnickiego i Wałbrzy-
cha. Gospodarzem imprezy, która odbyła się w restauracji „Stragona”, był WtZ ze Strzegomia. 

ZAPAL
ŚW IATŁO
WOLNOŚC I

13 grudnia
         19:30

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach

41. Rocznicy wprowadzenia
STANU WOJENNEGO w Polsce

13 grudnia 2022 r. – Strzegom
godz. 17:00 – Bazylika pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu –
  Msza Św. w intencji OJCZYZNY w 104. rocznicę
  odzyskania niepodległości oraz ofiar stanu
  wojennego, osób pokrzywdzonych
  i represjonowanych

godz. 18:00 – Spotkanie przy pomniku Św. Jana Pawła II –
  odśpiewanie hymnu państwowego, modlitwa,
  odczytanie przesłania

godz. 19:30 – „Zapal Światło Wolności” –  zapalenie świec
  upamiętniających Ofiary stanu wojennego
  w oknach mieszkań i instytucji

Organizatorzy
Burmistrz Strzegomia, Działacze Solidarności
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H a s ł o  – 
Jeden  za 
w s z y s t -
k i c h . . .

wszyscy za jednego! głośno 
wybrzmiało w auli LO podczas 
2 spektakli w  zimowy sobot-
ni wieczór. Wszyscy aktorzy 

stworzyli spektakl wzruszeń, 
in t r yg  i   emoc j i . 

Nie zabrakło pięknych utworów 
muzycznych, tanecznych scen 
oraz poruszających słów.

– Fantastyczna Agnieszka Ka-
czorowska-Pela w  roli Milady 
de Winter ujęła nas swoją grą 
aktorską, a  Mirosław Oczkoś 
w  roli Kardynała de Richelieu 
wzruszył i  zaintrygował. Cu-
downa publiczność wspierała 

swoją życzliwością 

wszystkich aktorów. Dziękuje-
my! – podkreślają organizatorzy.  
– Dziękujemy burmistrzowi 
Strzegomia – Zbigniewowi 
Suchycie za wsparcie. Słowa 
wdzięczności kierujemy również 
do zastępcy burmistrza – to-
masza Marczaka, twórcy scena-
riusza, reżysera i przyjaciela LO. 
Dziękujemy wszystkim gościom, 
rodzicom, pracownikom LO, 
uczniom oraz wszystkim osobom 
zaangażowanych w  realizację 
tego przedsięwzięcia – dodają.

Ideą teatralnych spotkań jest 
nagrodzenie najlepszych absol-
wentów LO. W tym roku stypen-
dia otrzymali: Aleksandra Szczur 
i Wiktor Jędrasiak. Gratulujemy 

i życzymy realizacji marzeń i pa-
sji. Realizacja spektaklu możli-
wa była dzięki dotacji projektu 

o  charakterze profilaktycznym 
z budżetu gminy Strzegom. 

red

KULtURA

Co w kinie SCK?
Podajemy grudniowy 

harmonogram kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Każdy znajdzie 

coś dla siebie. 

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

oraz pod adresem:  
sck@sck.strzegom.pl

 „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

„ŚWięta inaczej” 
16 grudnia – godz. 18:00
17 grudnia – godz. 18:00

Ideą teatralnych spotkań jest nagrodzenie najlepszych absolwentów Lo. w tym roku stypendia otrzymali: aleksandra Szczur i wiktor Jędrasiak

Już po raz 16. na deskach Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w  Strzegomiu zorganizowa-
no święto teatru – tym ra-
zem uczniowie, nauczycie-
le i  zaproszeni goście zagra-
li w  przedstawieniu na pod-
stawie powieści A. Dumasa 
pt. „trzej Muszkieterowie”. 
Jak zwykle można było po-
czuć fantastyczną atmosfe-
rę, wspaniałe emocje i chwile 
wzruszenia.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

na terenie 10. Opol-
skiej Br ygady Logi-
stycznej – w 192. roczni-
cę wybuchu Powsta-
nia  Listopado wego 
– odbył y się uroczy-
stości upamiętniające 
XiX-wieczny zryw nie-
podległościowy skiero-
wany przeciwko rosyj-
skiemu zaborcy.

W  wydarzeniu t ym 
wzięli udział reprezen-
tanci gminy Strzegom: 
przewodniczący Rady 

Miejskiej – Piotr Szmidt oraz 
zastępca burmistrza Strzegomia 
– tomasz Marczak, którzy zło-
żyli wiązankę, a także wręczyli 
dowódcy brygady – generałowi 
brygady Maciejowi Siudakowi 
list gratulacyjny z podziękowa-
niami za owocną współpracę.

W  uroczystej zbiórce pod 
pomnikiem pułkownika Piotra 
Wysockiego, patrona 10. Opol-
skiej Brygady Logistycznej, 
spotkali się żołnierze, pracow-
nicy resortu obrony narodowej 
oraz zaproszeni goście.

red

złożyli hołd w opolu
W opolskim wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy Strzegom

W środę 30 listopada przy Po-
mniku 1000-lecia Państwa Pol-
skiego i 1050. rocznicy Chrztu 
Polski w  Strzegomiu odbyły 
się uroczystości związane ze 
192. rocznicą wybuchu Powsta-
nia Listopadowego. W  tym 
patriotycznym wydarzeniu 

wzięły udział władze samo-
rządowe Strzegomia, a  tak-
że przedstawiciele Związku 
Strzeleckiego Oddział Strze-
gom im. Orląt Lwowskich oraz 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej „Szpica”.

red

Świętowali rocznicę wybuchu 
Powstania Listopadowego

Fot. Z
djęcia: 10. O

polska Brygada Logistyczna

Powstanie listopadowe (wojna polsko-rosyjska) wybuchło 
w  nocy z  29 na 30 listopada 1830 roku, a  zakończyło się 
21 października 1831 roku. Zasięgiem objęło Królestwo Pol-
skie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

normalny 20 zł 
ulgowy 18 zł 
B I L E T

SC
K 
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Najlepsi angliści z  każdej 
szkoły mieli za zadanie roz-
wiązać zadanie ze słuchu, 
test gramatyczny, wykazać 
się wiedzą na temat historii 
i kultury krajów anglojęzycz-
nych, popisać się znajomością 
zwrotów, które służą do pra-
widłowej komunikacji. Wszy-
scy uczniowie zaprezentowali 
wysoki poziom kompetencji, 
a różnice między ich wynika-
mi były niewielkie – dosłow-
nie kilkupunktowe.

Ostatecznie, po zaciętej ry-
walizacji, najlepszym anglistą 
w  naszej gminie okazał się 
nikodem żukowski z  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Stano-
wicach, którego opiekunem 
jest Piotr Szmidt. 

Drugie miejsce zajął Prze-
mysław Januś z  Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Jaroszowie, 
którego opiekunem jest Joan-
na Pietras. 

Trzecią lokatę wywalczyła 
Małgorzata Cioruń z  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza w  Strzegomiu, której 
opiekunką jest Magdalena 
Gapska.

– Dziękujemy burmistrzowi 
Strzegomia – Zbigniewowi 
Suchycie za sfinansowanie 
zakupu nagród. Dziękujemy 
także Radzie Rodziców, która 
przygotowała poczęstunek 
dla uczestników i ich opieku-
nów. Wszystkim uczestnikom 
i  opiekunom dziękujemy za 
udział i  zapraszamy za rok– 
podkreśla Piotr Szmidt, or-
ganizator olimpiady.

red

OśWiAtA

wszyscy zaprezentowali wysoki poziom kompetencji, a różnice punktacji były niewielkie

nikodem Żukowski najlepszym anglistą

Publiczne Przedszkole nr 1 
z  oddziałem integracyjnym 
rozpoczęło cykl konkursów 
„Bądź aktywny z  OSiR” or-
ganizowanych przez placówki 
oświatowe w gminie Strzegom 
we współpracy z OSiR Sp. z o.o. 
w Strzegomiu.

25 listopada w  Przedszkolu 
nr 1 odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu. Dzieci z każdej grupy 
wiekowej przygotowały zajęcia 
kulinarne kształtujące postawy 
prozdrowotne i  zdrowy styl 
odżywiania. Zajęcia zostały 
nagrane na płyty CD. 

Jury w  składzie: Anna Gó-
ralska – naczelnik Wydziału 
Oświaty w UM w Strzegomiu, 
Paweł Mosór – prezes OSiR 
Sp. z  o.o.  w  Strzegomiu oraz 
Monika Kurek – dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 
podkreślając różnorodność po-
mysłów, postanowili przyznać 
1. miejsce wszystkim dzieciom 
biorącym udział w konkursie.

Kolejne konkury będą orga-
nizowane przez przedszkola 
i szkoły z gminy Strzegom we 
współpracy z  OSiR Sp. z  o.o. 
w następnych miesiącach.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia 
“Przyjaciele Czwórki” na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowa 
nr 4 w  Strzegomiu powstało 
profesjonalne studio fotogra-
ficzno–filmowe, które umożliwi 
uczniom poznawanie tajników 
fotografii i filmowania. Projekt 
zrealizowano w ramach programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” 
zorganizowanego przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne.

Za otrzymany grant od PSE 
zakupiono między innymi: apa-
rat Canon, obiektywy, system 
zawieszania tła, tło materiałowe 
białe i green screen, statyw, lam-
pę błyskową, mikrofon, namiot 
bezcieniowy, zestawy blend 
w  różnych rozmiarach i  wiele 
innych akcesoriów.

Zakupiony sprzęt będzie wyko-
rzystywany podczas: zajęć poza-
lekcyjnych „Koła fotograficznego”, 
realizacji innych projektów, lekcji 
informatyki, wypoczynku letniego 
i zimowego oraz innych uroczy-
stości szkolnych i wycieczek.

– Dzięki nowo powstałemu 
studiu uczniowie zdobędą nowe 
umiejętności i  rozwiną swoje 
pasje. Będą mogli w kreatywny 
sposób spędzić swój wolny czas, 

zyskają własną perspektywę na 
otaczający ich świat, wzmoc-
nią poczucie własnej wartości. 
Odkryją nowe drogi do samo-
ekspresji i  zaczną porządkować 
i  wyrażać własne myśli. Na-
uczą się planowania dużych 
projektów, wzmocnią poczucie 
odpowiedzialności, poprawiają 
umiejętność pracy w  grupie. 
Rozwiną zdolności komunikacji, 
posługiwania się nowoczesnymi 
technologiami i mediami. Po-
znają i przygotują się do pracy 
w  zawodach branży medialnej 
lub technicznej. Wykonane pra-
ce uczniów będą pokazane na 
wystawach i  w  Internecie, co 
przybliży mieszkańcom naszego 
miasta, uczniom ich rodzicom 
i  nauczycielom szkoły jak wi-
dziany jest świat oczami młodego 
człowieka – informuje Katarzy-
na Kupczyk ze Stowarzyszenia 
“Przyjaciele Czwórki”.

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

„Bądź aktywny z oSir”

Profesjonalne studio w PSP nr 4

Młodzież z  Zespołu Szkół 
w Strzegomiu, głównie z klas 
technikum ekonomiczno-
górniczych, wraz z nauczycie-
lami: Renatą Dziurlą, Kata-
rzyną Zator i Michałem Firle-
jem wzięła udział w zajęciach 
w  Sudeckiej Zagrodzie edu-
kacyjnej w Dobkowie. 

To była wyjątkowa „GEO
-uczta intelektualna”. Wspa-
niałe warsztaty pn. „Spotkanie 
z Twardzielami”, podczas któ-
rych uczniowie rozpoznawa-
li minerały i  skały, a  potem 
zwiedzanie Sudeckiej Zagro-
dy Edukacyjnej. Wulkanizm, 
zlodowacenia, czy trzęsienia 
Ziemi – to tylko niektóre 
poruszane zagadnienia na zaję-
ciach. Młodzież zobaczyła nie 
tylko to, co było w przeszłości, 
ale również teraźniejszość 
i  przewidywane zmiany na 
przyszłość. Były to doskonałe 
lekcje geografii i geologii poza 
szkołą i salą lekcyjną. 

– Dziękujemy Sudeckiej Za-
grodzie Edukacyjnej i  prowa-
dzącym zajęcia – p. Joannie i p. 
Tomaszowi. Mamy nadzieję, że 
jeszcze kiedyś spotkamy się na 
tego typu zajęciach. Ciąg dalszy 
„Listopadowej edukacji w  te-
renie” to wyjazd do Poznania, 
ale o tym wydarzeniu poinfor-
mujemy niebawem – zaznacza 
nauczyciel Renata Dziurla 
z Zespół Szkół w Strzegomiu.

red

geo-uczta intelektualna
Ciąg dalszy „listopadowej edukacji w terenie” to wyjazd uczniów do Poznania

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stano-
wicach 30 listopada odbyła się już Viii Gminna Olimpiada Ję-
zyka Angielskiego Szkół Podstawowych. Wzięli w niej udział re-
prezentanci wszystkich dziewięciu szkół podstawowych z gmi-
ny Strzegom. Rolę gospodarza pełniła dyrektor szkoły w Sta-
nowicach – Katarzyna Wójcik.
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Wśród grup, które zwiedziły to 
ciekawe i  interesujące miejsce, 
były m.in.: Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i  Inwa-
lidów Oddział w  Strzegomiu, 
20 SGZ „Nocne Skrzaty” ZHP 
Świdnica – Oddział Strzegom, 
a  także młodzież z  wymia-
ny polsko-niemieckiej z  PSP 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Strzegomiu.

Bogactwo strojów zgro-
madzonych w  Izbie Tradycji, 
historia zespołów oraz odzna-
czenia przyznane zespołom 
zrobiły ogromne wrażenie na 
zwiedzających. Po tak uni-
kalnej „lekcji historii”, naj-
młodszych gości czekała miła 
niespodzianka w postaci słod-
kiego poczęstunku oraz lekcji 

rytmiki prowadzonej przez 
instruktora zespołu. 

Przypomnijmy, że projekt 
pod nazwą „Przebudowa i re-
mont Izby Tradycji Zespołów 
Ludowych z  terenu gminy 
Strzegom” został dofinanso-
wany w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na Lata 2014–2020. Pod-
działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w za-
kresie podejmowania działal-
ności gospodarczej objętego 
PROW na lata 2014–2020. 
Wysokość dofinansowania to 
kwota blisko 60 tys. zł.

Bogactwo strojów zgromadzonych w „Izbie tradycji”, historia zespołów oraz odznaczenia przyznane zespołom zrobiły wrażenie

„izbę tradycji” w Kostrzy w ostatnich dniach odwiedziło kilka 
zorganizowanych grup. Goście mieli okazję poznać historię na-
szych rodzimych zespołów ludowych tj. „Kostrzan”, „Goczał-
kowian” i „Olszaniaków”. Oprowadzający przedstawili również 
historię Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, który w tym 
roku obchodził 30-lecie swojego istnienia.

Poznaj piękno naszego folkloru

Osoby indywidualne serdecznie zapraszamy do odwiedzin „Izby 
Tradycji” w Kostrzy od poniedziałku do piątku w godz. 16:00–18:00.
Grupy zorganizowane – po wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym w Strzegomskim Centrum Kultury – nr tel. 74 649 44 00.

Pod koniec listopada zakoń-
czono prace związane z re-
montem przejazdu kolejowe-
go w tomkowicach. Zadanie 
zostało zrealizowane na pod-
stawie umowy zawartej z Pol-
skimi Kolejami Państwowymi. 
Wartość robót wyniosła blisko 
85 tys. zł.

Zmodernizowany przez gminę 
Strzegom przejazd kolejowy 
połączył dwa odcinki drogi 
Tomkowice – Godzieszówek. Jej 
nawierzchnię przebudowały na-
tomiast służby drogowe powiatu 
świdnickiego w ramach tzw. 
„Scalania gruntów wsi Granica i 
Tomkowice w gminie Strzegom”.

Remont ten pozwoli miesz-
kańcom na swobodny i bez-
pieczny przejazd przez całą dro-
gę Tomkowice – Godzieszówek.

red

Przejazd w tomkowicach wyremontowany
Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi 

natalia Wołczańska ze Sta-
nowic zajęła pierwsze miejsce 
w województwie dolnośląskim 
w  plebiscycie organizowanym 
przez „Gazetę Wrocławską” pod 
nazwą „Hipokrates 2022 – Wy-
bieramy Farmaceutę/Technika 
Farmaceutycznego Roku”.

Mieszkanka gminy Strzegom 
zdobyła aż 1 937 punktów. Taki 
wynik dał jej trzecie miejsce w Pol-
sce! Głosujący docenili facho-
wość, wysoki profesjonalizm oraz 
uprzejmość stanowiczanki, która 
na co dzień pracuje w  jednej ze 
świdnickich aptek. Gratulujemy!

Sukces natalii wołczańskiej
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Prezes AKS-u  Strzegom 
Przemysław Stempniewicz 
22 listopada uczestniczył 
w i Dolnośląskim Kongre-
sie Amatorskiej Piłki noż-
nej na Stadionie tarczyński 
Arena we Wrocławiu. 

Podczas kongresu poruszo-
no trzy tematy. Dotyczyły 
one przepisów i  regulacji 
rozgrywek piłki amatorskiej 
oraz dzieci i  młodzieży, 
infrastruktury sportowej 
i  sposobu jej finansowa-
nia oraz roli samorządów 
w  rozwoju i  finansowaniu 
piłki nożnej.

red

Dolnośląski związek Piłki nożnej skupia około 700 klubów, w których gra ponad 64 tysiące zawodników i zawodniczek

Kongres piłki nożnej

W  tym roku wystar tował 
nabór wniosków w  ramach 
przygotowywanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i   Gospodarki 
Wodnej  programu “Moje 
Ciepło” i będzie odbywać się 
w trybie ciągłym do 31 grud-
nia 2026 lub do wyczerpania 
dedykowanej puli środków. 
Nabór przeprowadzany jest 
elektronicznie.

Program „Moje Ciepło” 
umożliwia uzyskanie dofi-
nansowania do zakupu i mon-
tażu powietrznych, wodnych 
i  gruntowych pomp ciepła 
właścicielom nowych domów, 
w  celu ogrzewania domu, 
oraz przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej. 

Beneficjentami programu 
są osoby fizyczne – właści-
ciele bądź współwłaściciele 
nowych, jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych (wol-
nostojących, w  zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej) o  podwyższonym 
standardzie energetycznym.

W  rozumieniu programu 
za nowy dom uważany jest 
budynek, w  przypadku któ-
rego w  dniu ubiegania się 
o dofinansowanie nie złożono 
zawiadomienia o zakończeniu 
budowy albo nie złożono 
wniosku o wydanie pozwole-
nia na użytkowanie.

Na dofinansowanie do za-
kupu i montażu pompy ciepła 
mogą ubiegać się również 
właściciele nowych jednoro-
dzinnych budynków miesz-
kalnych, w przypadku których 
złożono już zawiadomienie 
o  zakończeniu budowy lub 
wniosek o  pozwolenie na 
użytkowanie, lecz nie nastąpi-
ło to wcześniej niż 1 stycznia 
2021 r.

 Wsparcie udzielane w for-
mie  bezzwrotne j  dotac j i 

stanowiącej od 30 do 45% 
kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Wielkość dotacji 
nie jest uzależniona od do-
chodów beneficjentów. Na 
zakup i  montaż wybranej 
pompy ciepła będą oni mogli 
otrzymać od 7 do 21 tys. zł. 
Poziom dotacji będzie wyższy 
w przypadku osób fizycznych 
posiadających kartę dużej 
rodziny. Na najwyższe wspar-
cie będą mogli liczyć osoby 
składające wniosek o  dofi-
nansowanie do gruntowej 
pompy ciepła.

Warunkiem otrzymania 
dotac j i  na  pompę c iepła 
z  programu „Moje Ciepło” 
jest podwyższony standard 
energetyczny budynku. Ozna-
cza to, że wartość wskaźnika 
rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię 
pierwotną (EP) na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej  może wynosić 
maksymalnie:
•	 63	 kWh/m2 w  ciągu roku 

dla wniosków składanych 
w 2022 r.

•	 55	 kWh/m2 rocznie dla 
w n i o s k ó w  s k ł a d a n y c h 
w kolejnych latach funkcjo-
nowania programu „Moje 
Ciepło”.

Oznacza to, że dofinanso-
wanie będzie przyznawa-
ne wyłącznie właścicielom 
nowych  budynków, cha-
rakteryzujących się wysoką 
energooszczędnością.

red

weź pieniądze na pompy ciepła

Z badań wynika, że:
•	 jedna	60-letnia	sosna	„produ-

kuje” w ciągu doby tyle tlenu, 
ile potrzebują 3 osoby. 

•	 100-letni	buk	„wytwarza”	w cią-
gu godziny 1200 litrów tlenu. 
Taką ilość tlenu jest w  stanie 
„wytworzyć” dopiero posadzenie 
około 2700 młodych drzewek. 

•	 Jeden	hektar	drzew	produkuje	
dziennie tyle tlenu ile potrzebu-
je 45 osób. Ta sama ilość drzew 
pochłania rocznie taką ilość 
dwutlenku węgla, którą wytwa-
rzają samochody przejeżdżające 
ponad 100 tys. kilometrów. 

Drzewa pomagają wyrównywać 
tzw. „wyspy ciepła” będące skut-
kiem nadmiaru szkła i betonu. 

Tereny miejskie z dojrzałymi 
drzewami mogą obniżyć latem 
temperaturę otoczenia nawet 
o 11  stopni w porównaniu do 
terenów bez drzew. Mechanizm 
ten wynika z tego, że pojedyncze 
wielkie drzewo może wytranspi-
rować dziennie ponad 1800 litrów 
wody do atmosfery.

Parkingi obsadzone roślinno-
ścią (drzewami) charakteryzu-
ją się zdrowszym powietrzem. 
Drzewa dają cień, który skutkuje 

obniżeniem temperatury w pojaz-
dach i zbiornikach paliwa. 

Drzewa mają także bezpośred-
ni wpływ na zanieczyszczenia 
miejskie. Liście drzew zatrzymują 
kurz (pyły) oraz pomagają usuwać 
z atmosfery toksyczne substan-
cje. Zatrzymują one i  usuwają 
z  otoczenia szereg składników 
tworzących smog takich jak: 
ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, 
amoniak i pewne ilości dwutlenku 
siarki. Przy czym drzewa liściaste 
są mniej wrażliwe na zanieczysz-
czenia niż iglaste. 

Wielkie drzewa usuwają 60-
70 razy więcej zanieczyszczeń niż 
drzewa małe. 

Z badań wynika, że 100 drzew 
usuwa około 454 kg zanieczysz-
czeń rocznie, wliczając w to 181 kg 
ozonu oraz 136 kg cząsteczek 
stałych (zanieczyszczeń pyło-
wych). Dzięki obecności drzew 

pył unoszony z  wiatrem (tzw. 
burze pyłowe) może być ograni-
czony o 75%. 

Drzewa są w stanie pochłaniać 
w pewnym stopniu dym i nie-
przyjemne odory, zastępując je 
przyjemniejszymi, naturalnymi 
zapachami.

Oprócz wytwarzania tlenu 
drzewa są naturalnym filtrem 
oczyszczającym powietrze.

Nie każde drzewo, które pro-
dukuje dużą ilość tlenu, oczyszcza 
powietrze w  ten sam sposób. 
Wśród drzew najefektywniej 
oczyszczających powietrze z za-
nieczyszczeń i pyłów zawieszo-
nych PM są: brzozy, wiązy czy 
jesiony, z iglastych sosny, ale nawet 
z największymi drzewami mogą 
wygrać niektóre gatunki winorośli, 
w  tym wypadku znaczenie ma 
również wysokość, przepustowość 
i cyrkulacja powietrza.

Szanuj drzewa, one nas chronią
Oprócz wytwarzania tlenu drzewa są naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze

Drzewa poprawiają jakość naszego powietrza. Dojrzałe drze-
wa pomagają ochłodzić i odświeżyć powietrze, którym oddy-
chamy. Drzewa nie tylko zmniejszają temperaturę powietrza, 
ale wiążą dwutlenek węgla i wytwarzają tlen potrzebny nam do 
oddychania. Szacuje się, że jedno duże drzewo (25 m wysoko-
ści) usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku wę-
gla, ile emitują dwa domy jednorodzinne. 

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)

kolejne mecze w sezonie:
Sparta Grębocice – AKS  3:5
AKS – iskra Kochlice  0:2

kolejne mecze w sezonie:
zieloni mokrzeszów – AKS ii  2:1
AKS ii – zagłębie wałbrzych  4:0
Herbapol – KS walim  6:2

poz. klub Mecze punkty

1. Karkonosze Jelenia Góra 15 40

2. prochowiczanka prochowice 15 36

3. Łużyce lubań 15 32

4. polonia Środa Śląska 15 32

5. Apis Jędrzychowice 15 30

6. Górnik złotoryja 15 28

7. odra Ścinawa 15 28

8. mewa Kunice 15 22

9. bKS bobrzanie bolesławiec 15 21

10. iskra Kochlice 15 21

11. Granit roztoka 15 20

12. Sokół Jerzmanowa 15 13

13. Gryf Gryfów Śląski 15 9

14. aks granit strzegom s.a. 15 9
15. Kuźnia Jawor 15 4

16. Sparta Grębocice 15 4

poz. klub Mecze punkty

1. KS walim 15 37

2. Szczyt boguszów-Gorce 15 34

3. włókniarz Głuszyca 15 32

4. zieloni mokrzeszów 15 31

5. iskra witków Śląski 15 29

6. wierzbianka wierzbna 15 29

7. herbapol stanowice 15 20
8. Kp mcK mieroszów 15 19

9. podgórze wałbrzych 15 18

10. aks II strzegom 15 18
11. Sudety Dziećmorowice 15 16

12. Klubokawiarnia roztocznik 15 15

13. mKS Szczawno-zdrój 15 15

14. Górnik boguszów-Gorce 15 15

15. czarni wałbrzych 15 14

16. zagłębie wałbrzych 15 5

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

Warto zapoznać się z  programem, gdyż z  pewnością wielu 
nowo budujących się mieszkańców zarówno gminy Strzegom, 
jak i innych gmin będzie mogło skorzystać z takiego dofinan-
sowania a tym samym zmniejszyć koszty całej inwestycji do-
datkowo pozytywnie wpływając na otaczające środowisko. 
Więcej informacji: 
www.mojecieplo.gov.pl.
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Działka niezabudowana w Strzegomiu

zabudowa usługowa, produkcyjnej, lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom. Przed-
miotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gmi-
ny Strzegom Działka nieza-
budowana nr 140/2, obr. 4, 
położona w Strzegomiu wg 
danych z rejestru ewidencji 
gruntów powierzchnia wyno-
si 0,9895 ha, dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00031787/2. Ze 
względu na warunki usy-
tuowania przedmiotowej 
nieruchomości przetarg 
ogranicza się do właści-
cieli, użytkowników wie-
czystych przyległej nie-
ruchomości – dz. nr 130, 
obr.4, dz. nr 131, obr.4, dz. 
nr 132, obr.4, dz. nr 133, 
obr.4, dz. nr 138, obr.4, 
dz. nr 148, obr.4. Cena 
wywoławcza nieruchomo -
ści 590.000,00 zł Wadium 

- 59.000,00 zł Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych ce-
ny wywoławczej. Do wylicy-
towanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek 
VAT. Przetarg odbędzie się 
w dniu 09.02.2023 r. o godz. 
10:30 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sa-
la nr 29. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodaro-
wania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębie wsi 
Żółkiewka w gminie Strze-
gom oraz obszaru położone-
go w obrębie 4 miasta Strze-
gom uchwalonego Uchwałą Nr 
5/18 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 25.01.2018 r. 
dz. nr 140/2, obr.4 oznaczo-
na jest symbolem 1 KDW – te-
ren dróg wewnętrznych. Oso-
by zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w ter-
minie do dnia 30.01.2023 r. 

zgłosić uczestnictwo w prze-
targu poprzez złożenie pisem-
nego oświadczenia uczestnic-
twa w przetargu w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, Wy-
dział Obsługi Interesantów 
pokój nr 15, do godz. 16:00, 
wraz z dokumentem potwier-
dzającym spełnienie warun-
ku przetargu ograniczone -
go – oświadczenie, że jest 
się właścicielem lub użyt-
kownikiem wieczystym dział-
ki przyległej do działki bę-
dącej przedmiotem przetar-
gu.. W dniu 31.01.2023 r. Ko-
misja Przetargowa zakwali-
fikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogło-
szeń listę osób zakwalifiko-
wanych do przetargu. Warun-
kiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium na kon-
to gminy Strzegom – Santan-
der Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 

w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 06.02.2023 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Do-
wód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu. Wa-
dium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozo-
stałe osoby zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu. Ce-
na nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy w formie aktu no-
tarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. Koszty 

związane z przeniesieniem 
prawa własności nierucho-
mości ponosi nabywca. Oso-
by przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowie-
nia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu. Umowa no-
tarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. Przetarg 
zostanie przeprowadzony 

zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 ro-
ku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informa-
cje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub tele-
fonicznie pod nr 748560543, 
ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi. Zastrzega 
się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strze-
gom. Nieruchomość niezabu-
dowana działka nr 759/3, obr.2, 
położona w Strzegom o po-
wierzchni wg rejestru ewidencji 
gruntów 1,8952 ha, klasa grun-
tu działki RII dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00078264/1. Ce-
na wywoławcza nieruchomo-
ści 1.326.640,00 zł Wadium - 
150.000,00 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 09.02.2023 
r. o godz. 10:00. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29. Pierwszy 
przetarg w dniu 17.11.2022 r. 

zakończył się wynikiem nega-
tywnym. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodaro-
wania przestrzennego obsza-
rów położonych w historycz-
nym centrum miasta Strzego-
mia, uchwalonego Uchwałą Nr 
25/22 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 31 marca 2022 r. 
powyższa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 3U/P 
tereny zabudowy usługowej 
i produkcyjnej oraz lokalizo-
wanie urządzeń wytwarzają-
cych energię ze źródeł odna-
wialnych o mocy przekracza-
jącej 100 kW. Nieruchomość 
podlega wyłączeniu z produkcji 
rolnej w trybie ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej. Dla skutecznej realiza-
cji terminu oraz właściwej za-
budowy działek zgodnie z art. 
593 – 595 kodeksu cywilne-
go, zastrzega się prawo odku-
pu na rzecz Gminy Strzegom 

w przypadku nie rozpoczę-
cia zabudowy w terminie 2 lat 
lub nie zakończenia zabudowy 
w terminie 5 lat od daty naby-
cia gruntu przez nabywcę. We-
dług ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami za rozpoczę-
cie zabudowy uważa się wy-
budowanie fundamentów, a za 
zakończenie zabudowy wybu-
dowanie budynku w stanie su-
rowym zamkniętym. Cudzo-
ziemcy (w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców - Dz. U. z 2017 
r. poz. 2278) w przypadku wy-
grania przetargu zobowiąza-
ni są przed zawarciem umowy 
notarialnej uzyskać zgodę Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji na nabycie nierucho-
mości – w przypadku gdy zgo-
da ta jest wymagana. Warun-
kiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium na kon-
to gminy Strzegom – Santan-
der Bank Polska O/Strzegom nr 

rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
06.02.2023 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy 
Strzegom) Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w dniu prze-
targu. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ce-
ny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu. Ce-
na nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 

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

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

Część działki rolnej w Jaroszowie Część działki rolnej w morawie

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na oddanie w dzier-
żawę części działki rolnej nr 
362/68, Obr. Jaroszów o po-
wierzchni 0,3700 ha (R IIIa 
– 0,2100 ha i R IVa – 0,1600 
ha), położonej w miejsco-
wości Jaroszów. Oddanie 
w dzierżawę nastąpi na czas 
nieoznaczony. Przetarg od-
będzie się dnia 15 grudnia 
2022 r. o godz. 9:30 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – 
sala konferencyjna nr 29, 
I piętro. Stawka wywoław-
cza czynszu za dzierża -
wę gruntu wynosi - war-
tość 2,8300 dt żyta w ska-
li roku. O wysokości postą-
pienia decydują uczestni-
cy przetargu z tym, że po-
stąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 0,1000 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 200,00 
zł w kasie Urzędu Miejskie-
go lub na konto gminy Strze-
gom - Santander Bank Pol-
ska S.A. o/Strzegom: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 12 grudnia 
2022 r. 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 

aktualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpisa-
nia umowy dzierżawy w ter-
minie 21 dni, licząc od da-
ty rozstrzygnięcia przetar-
gu. Uchylenie się od zawar-
cia umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Szcze-
gółowe informacje związa-
nych z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Ry-
nek 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. 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na oddanie w dzier-
żawę części działki rolnej 
nr 88/3, Obr. Morawa o po-
wierzchni 0,2500 ha (RIIIa
-0,0500ha, PsIII-0,1900ha, 
dr- 0,0100ha),  po łożonej 
w miejscowości Morawa. 
Oddanie w dzierżawę na-
stąpi na czas nieoznaczony. 
Przetarg odbędzie się dnia 
15 grudnia 2022 r. o godz. 
9:00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29, I piętro. Staw-
ka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wyno-
si - wartość 1,7750 dt ży-
ta w skali roku. O wysoko-
ści postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 0,1000 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 100,00 
zł w kasie Urzędu Miejskie-
go lub na konto gminy Strze-
gom - Santander Bank Pol-
ska S.A. o/Strzegom: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232. w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 12 grudnia 
2022 r. 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 

aktualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpisa-
nia umowy dzierżawy w ter-
minie 21 dni, licząc od da-
ty rozstrzygnięcia przetar-
gu. Uchylenie się od zawar-
cia umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium. Szcze-
gółowe informacje związa-
nych z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Ry-
nek 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. 
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