
Mieszkańcy sołectwa Rogoź-
nica mieli powód do święto-
wania. W  sobotę 14 stycznia 
oficjalnie oddano do użyt-
ku zmodernizowaną świetli-
cę wiejską. Pierwszą impre-
zą, którą zorganizowano, było 
spotkanie noworoczne.

Warto podkreślić, że budynek 
od wielu lat wymagał gruntow-
nego remontu. Teraz obiekt jest 
bardzo nowoczesny i przyjazny. 
Powstały nowe podłogi, zbito 
stare tynki i  wykonano nowe, 
wykończono powierzchnie 
ścian, które uprzednio zostały 
poddane odgrzybieniu i osusze-
niu. Su� ty w pomieszczeniach 
uległy obniżeniu. Wykonawca 
wyposażył świetlicę w  nową 
instalację elektryczną, klima-
tyzację oraz przerobił system 
centralnego ogrzewania, który 
jest zasilany pompą ciepła. 
Stropodach w  części budynku 
nad sceną został rozebrany 
i  wykonano nowy, ocieplony 
strop żelbetowy. Modernizacja 
była możliwa dzięki do� nanso-
waniu ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wys. ok. 1,4 mln zł.

W  sobotnim spotkaniu 
uczestniczyli m.in. minister – 
członek Rady Ministrów – Mi-
chał Dworczyk i jego doradca, 
a  także przewodniczący Rady 
Gminy Marcinowice – Artur 
Fiołek. Zaproszono także rad-
nych Rady Miejskiej w Strze-
gomiu, prezesów strzegomskich 
spółek, dyrektorów instytucji 
kultury, sołtysów, strażaków
-ochotników, przedstawicielki 

Kół Gospodyń Wiejskich, 
członków różnych stowarzy-
szeń, emerytów i wielu innych. 

– Dziękuję serdecznie za 
znakomitą współpracę z  ad-
ministracją rządową. Pragnę 
podkreślić, że w ciągu ostatnich 
3 latach na różne inwesty-
cje udało nam się pozyskać

ok. 75 mln zł. Dzięki tak du-
żemu wsparciu finansowemu 
gmina mogła i  nadal może 
realizować proces intensywnego 
rozwoju – podkreślał burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Ważnym punktem było wrę-
czenie jaroszowskim straża-
kom-ochotnikom oficjalnych 

dokumentów dot. włączenia ich 
jednostki w struktury elitarnego 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Stosowną 
decyzję przekazali: minister 
Michał Dworczyk i komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy – Dariusz 
Budkiewicz.

Dopełnienie spotkania stano-
wił koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu zespołu „Kostrza-
nie”. W roli gospodarza wystą-
pił sołtys Rogoźnicy i  radny 
RM w  Strzegomiu – Paweł 
Gołąb. Nowo wyremontowaną 
świetlicę poświęcił ks. pro-
boszcz Paweł Łabuda. TW
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ROGOŹNICA. Modernizacja obiektu była możliwa dzięki dofi nansowaniu w wys. ok. 1,4 mln zł z rządowych środków

Świetlica w Rogoźnicy jak nowa

36-letnia Edyta Woźniak to sympatyczna i dzielna strzego-
mianka, która pilnie potrzebuje naszej pomocy. W ostatnim 
okresie jej stan zdrowia się pogorszył. Jeśli nie otrzyma 
natychmiastowego wsparcia � nansowego, stanie się osobą le-
żącą. Ratunkiem jest operacja, której koszt wynosi 550 tys. zł.
Aktualnie brakuje ok. 350 tys. zł. Potrzebna kwota musi się 
znaleźć na koncie szpitala do 5 marca tego roku. Wtedy ame-
rykańska ekipa lekarzy – jak zapewnia – postawi ją na nogi. 
Zwracamy się więc z gorącym apelem o wszelką pomoc � nan-
sową dla pani Edyty. W niedzielę 15 stycznia we wrocławskich 
„Faktach” ukazał się reportaż o naszej mieszkance. Polecamy 
obejrzeć ten materiał � lmowy.

T R U D N E  S P R A W Y

Pomóżmy 
pani Edycie
Zbiórka prowadzona jest na 
stronie www.siepomaga.pl/
edyta-wozniak

Fotoreportaż z  oddania do 
użytku starej-nowej świe-
tlicy w  Rogoźnicy zamie-
ściliśmy na str. 12. 

W  S K R Ó C I E
Mieszkańcu,
usuń azbest

Zagrają 
w królewską grę

Wesprzyj
WOŚP

Gmina Strzegom zamierza 
kolejny raz przystąpić do pro-
gramu organizowanego przez 
WFOŚiGW. W ramach reali-
zacji zadania zabierane będą 
elementy zawierające azbest. 
Teren zostanie oczyszczony 
z  pyłu azbestowego, a  odpady 
zostaną przekazane do uniesz-
kodliwienia. Dokumenty ws. 
usunięcia wyrobów zawierają-
cych azbest należy złożyć do
25 stycznia w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu – Wydział Obsłu-
gi Interesanta (pokój nr 15).

W  na jb l i ż s z ą  sobo t ę  t j .
21 stycznia w Strzegomskim 
Centrum Kultury II (ul. Pa-
derewskiego 1B, 1. piętro, 
sala nad restauracją „Bohun”) 
odbędzie się Noworoczny 
Turniej Szachowy. Rywaliza-
cja będzie przebiegać w 4 ka-
tegoriach wiekowych: dorośli, 
dzieci 11–15 lat, dzieci 9–10 
lat i dzieci do lat 8. Ciekawe, 
kto będzie najlepszy? O wy-
nikach poinformujemy za 
dwa tygodnie.

W niedzielę 29 stycznia w całej 
Polsce zostanie zorganizowany 
31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Gmina 
Strzegom oczywiście kolejny 
raz włączy się w  tę bardzo 
ważną zbiórkę. Tegoroczna 
edycja odbędzie się pod ha-
słem „Chcemy wygrać z sepsą”. 
Już dzisiaj prosimy darczyń-
ców o  wsparcie � nansowe dla 
osób, które potrzebują pomocy. 
W następnym numerze naszej 
gazety zamieścimy fotoreportaż 
z tej ważnej akcji.

Monitorują
stan powietrza
Na początku stycznia na 
terenie Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji w  Strzegomiu 
uruchomiona została auto-
matyczna stacja monitoringu 
powietrza. Na stacji prowa-
dzone są ciągłe, automatycz-
ne pomiary w zakresie: pyłu 
zawieszonego, dwutlenku 
azotu oraz ozonu.
 

str. 2

Ulica Konopnickiej 
jak malowana
Zakończyła się przebudowa 
ul. Konopnickiej w  Strze-
gomiu. Jej remont stał się 
niezbędny z  uwagi na ko-
nieczność skomunikowa-
nia nowo zagospodarowy-
wanego terenu w  związku 
z  budową osiedla domów 
jednorodzinnych, w  któ-
rych powstaną mieszkania 
komunalne.

str. 3

Orszaki Trzech Króli
Mieszkańcy Strzegomia 
i  Jaroszowa kolejny raz 
uczestniczyli w  „Orsza-
kach Trzech Króli”, któ-
re odbyły się tradycyjnie
6 stycznia, w święto „Obja-
wienia Pańskiego”. Obydwa 
wydarzenia poprzedziły 
msze św. w  miejscowych 
kościołach, po zakończeniu 
których wyruszono w barw-
nych korowodach w ślad za 
„Mędrcami ze Wschodu”.

str. 8

Powstaje
sala sportowa
Ruszyły prace związane 
z budową sali sportowej przy 
Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Olszanach. Do tej 
pory wykonano niezbędne 
rozbiórki i  wykopy, zabe-
tonowano też częściowo 
fundamenty. Trwają dalsze 
roboty ziemne i fundamen-
towanie. Kiedy zakończą się 
prace budowlane?

str. 9

Nowy trener AKS-u
Po zakończeniu rundy je-
siennej i  słabych wyni-
kach IV-ligowego AKS-u
Granit  St rzegom S.A. 
w  IV lidze dolnośląskiej 
(grupa zachód) zarząd na-
szego klubu podziękował 
za współpracę trenerowi 
Przemysławowi Malczy-
kowi. Jego następcą został 
Wiesław Urycz, który ma 
bogate CV piłkarskie.

str. 10

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Remont, przebudowa i termomodernizacja
świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy

DOFINANSOWANIE   1 383 984,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ   1 629 996,00 zł 
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Jeszcze w ubiegłym roku – dokładnie 29 grudnia – władze Strzegomia wraz z radnymi uczest-
niczyli w przekazaniu nowego samochodu dla miejscowego Komisariatu Policji w Strzego-
miu. Zakup pojazdu został sfinansowany ze środków gminy Strzegom oraz budżetu państwa. 
– Jestem przekonany, że nowy pojazd Kia typu SUV będzie jak najlepiej służył naszym funk-
cjonariuszom w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców – podkreśla Zbigniew Suchyta.

Nowy samochód dla policji

Zapraszamy 
na bezpłat-
ne badania 
cytologiczne 
w mobilnym 
g a b i n e c i e 
p o ł o ż n y m 
w  Strzego-
miu. Bada-
nia są prze-
z n a c z o n e 
d la kobiet 
w  w i e k u 
25–59 lat , 
które w  cią-
gu ostatnich 
3  l a t  n i e 
k o r z y s t a -
ły z  profi-
l ak t yczne j 
cytologii. 

C y t o b u s 
będzie sta-
c j o n o w a ł 
n a  t e r e -
n i e  O S i R 
w   S t r z e -
g o m i u 
26 stycznia w godz. 10:00–13:00. 

Zadzwoń i zarejestruj się:
71 36 89 647.
Poniedziałek–piątek
w godz. 9:00–14:00.
www.rakchadzawspak.pl

Projekt jest realizowany przez 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
we współpracy z  Dolnoślą-
skim Centrum Onkologii, 
Pulmonologii i Hematologii we 
Wrocławiu.

red

Bezpłatne badania cytologiczne

W pracy została przedstawiona 
organizacja służb medycznych 
i  to zarówno będących częścią 
załogi obozowej, jak i rekrutu-
jących się z więźniów. Podjęto 
także próbę zrekonstruowania 
infrastruktury, a więc powstania 
i rozbudowy szpitali obozowych 
i  izb chorych w  obozie głów-
nym, jak i podobozach. Sytuacji 
chorobowej oraz leczeniu został 
poświęcony rozdział drugi, 
a  rozpoczyna go paragraf do-
tyczący działań prewencyjnych. 
Wśród omówionych zagadnień 
jest m.in.: walka z epidemiami, 
„pomoc” stomatologiczna, pro-
blem zaburzeń i  chorób psy-
chicznych oraz muzułmanienia. 

Przedmiotem ostatniego, 
trzeciego rozdziału jest śmierć, 

której główną przyczyną były 
choroby i  wycieńczenie, ale 
w  wielu przypadkach zosta-
ła ona przyspieszona przez 
członków załogi obozowej. 
Cenne uzupełnienie stanowią 
dokumenty i  zdjęcia zamiesz-
czone bezpośrednio w  tekście, 
a  także w  aneksie, w  którym 
znajduje się również wykaz 
lekarzy więźniów, pracujących 
w obozowych izbach chorych, 
szpitalach i ambulatoriach.

To książka o cierpieniu, cho-
robie i  śmierci w  strasznych 
warunkach obozu koncentra-
cyjnego, w których lekarz stawał 
się niejednokrotnie cudownym 
wybawicielem lub ostatnim po-
cieszycielem umierającego.

red

Nowa książka o obozie Gross-Rosen
To był czas, kiedy lekarz był niejednokrotnie wybawicielem lub ostatnim pocieszycielem

„Lecznictwo” w Konzentrationslager Gross-Rosen (1940–1945) 
autorstwa Doroty Suli to nowa publikacja wydana przez mu-
zeum w Rogoźnicy. 

Spotkanie autorskie z Dorotą Sulą połączone z prezentacją 
książki odbędzie się 21 stycznia o  godz. 11:00 w  Muzeum 
Gross-Rosen. Po spotkaniu nastąpi przejście z  przewodni-
kiem po trasie dawnych obozowych rewirów. 

Jak informuje Główny Inspek-
torat Ochrony Środowiska, 
Regionalny Wydział Monito-
ringu Środowiska we Wrocła-
wiu, na stacji prowadzone są 
ciągłe, automatyczne pomiary 

w zakresie: pyłu zawieszonego, 
dwutlenku azotu oraz ozonu. 
Dane z  pomiarów ze stacji 
dostępne są już na mapie znaj-
dującej się w zakładce Bieżące 
dane pomiarowe Portalu Jakość 

Powietrza Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska 
(http://powietrze.gios.gov.pl/).

Szybki dostęp do danych po-
miarowych z  automatycznych 
stacji monitoringu powietrza 
umożliwi również darmowa 
aplikacja GIOŚ na urządzenia 
mobilne „Jakość powietrza 
w Polsce”. red

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji mobilnej w Strzegomiu będą uwzględniane w ocenie jakości powietrza w tym roku

Na początku stycznia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu uruchomiona została automatyczna stacja mo-
nitoringu powietrza.

Stacja monitorowania powietrza na OSiR-ze

W  wieku 93 lat zmarł Edward Dyrda, niezwykle szanowany 
mieszkaniec naszego miasta, nauczyciel szkolenia zawodo-
wego, instruktor przepisów ruchu drogowego, wychowawca 
wielu pokoleń strzegomian. Sybirak, żołnierz, harcmistrz 
ZHP, a przede wszystkim człowiek z charakterem, kierujący się 
w życiu zasadą ładu, porządku i dyscypliny, pochylający się nad 
potrzebami dzieci i młodzieży, a przede wszystkim – cudowny mąż, ojciec, dzia-
dek i  pradziadek. Działacz społeczny, promujący życie rodzinne. Wielokrotnie 
nagradzano go ważnymi odznaczeniami. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek 19 stycznia. Pochowanie zmar-
łego nastąpiło na cmentarzu komunalnym przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu.

Edward Dyrda nie żyje

Władze samorządowe Strzegomia składają najszczersze kondolencje całej rodzinie i bliskim. 
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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  19:00–22:00
W soboty  14:00–20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy  9:00–20:00 

STYCZEŃ–LUTY 2023
Data pełnienia 

dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 21.01 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649 12 00

22.01–28.01 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

29.01–4.02 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74 855 52 06

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

•	 Orszak	Trzech	Króli	
w Strzegomiu

•	 Świetlica	wiejska	w Rogoź-
nicy zmodernizowana

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

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie-
ruchomości	 zamieszkałych	
w I kwartale 2023 r. nie ulega 
zmianie oraz konto do wpłaty 
pozostaje	bez	zmian.

Prosimy więc o  kontynu-
owanie opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi w  terminie do 20 dnia 
każdego	miesiąca	 następują-
cego	po	miesiącu,	którego	do-
tyczy obowiązek ponoszenia 
opłaty	tj.

za grudzień 2022 r. 
– do 20.01.2023 r. 
za styczeń 2023 r. 
– do 20.02.2023 r. 

za luty 2023 r. 
– do 20.03.2023 r. 
za marzec 2023 r. 
– do 20.04.2023 r. 

W przypadku potrzeby otrzy-
mania	blankietów	 rachunku	do	
opłat prosimy o  kontakt tele-
foniczny – nr tel. 74 8560 570 
lub o zgłoszenie się osobiście do 
Urzędu	Miejskiego	w Strzegomiu	

–	 pokój	 nr	 16.	W przypadku	
wprowadzenia zmiany stawki 
opłaty	każdy	właściciel	nierucho-
mości oraz mieszkaniec gminy zo-
stanie pisemnie poinformowany.

Uwaga właściciele nieruchomości i mieszkańcy

Fot. pixabay.com
/H

arry Straussution

Wodociągi 	 i   Kanal izac ja 
Sp. z o.o. w Strzegomiu została 
wyróżniona	 przez	 Instytut	
Europejskiego	Biznesu	w XVI	
edycji	Konkursu	Gepardy	Biz-
nesu	2021,	XIV	edycji	Konkur-
su	Brylanty	Polskiej	Gospodar-
ki	 2021	 i X	 edycji	Konkursu	
Wielki Modernizator 2021 na 
podstawie	danych	finansowych.

Spółka	 rozwija	 się	 dyna-
micznie – średnia z  dynamik 
przychodów	 i  zysku	 netto	
w  latach	 2019–2020	wyniosła	
w  jej	 przypadku	 297,7	 proc.	

To	przyniosło	jej	tytuł	Gepard	
Biznesu	2021.	

Jej	wartość	rynkowa	w mar-
cu	 2021	 r.	 została	 w  sposób	
uproszczony oszacowana przez 
Instytut	Europejskiego	Bizne-
su	na	34,1	mln	zł,	co	dało	 jej	
tytuł	Brylant	Polskiej	Gospo-
darki 2021. 

W latach	2019–2020	dokona-
ła	odpisów	amortyzacyjnych	na	
kwotę 4,2 mln zł, dzięki czemu 
zyskała tytuł Wielki Moderni-
zator 2021.

red

1 stycznia nastąpiła aktuali-
zacja	 rozkładów	 jazdy	 komu-
nikacji	 gminnej.	 Rozkłady	
jazdy	 są	 dostępne	 na	 stronie	
internetowej	www.strzegom.pl	
w zakładce	komunikacja.	

Przypominamy, że w  dni 
powsz edn i e 	 obow i ą zu j e	

roboczo-szkolny	 rozkład	 jaz-
dy (oznaczony na czerwono), 
w czasie	ferii/wakacji	szkolnych	
roboczo-wakacyjny	 rozkład	
jazdy	 (oznaczony	 na	 żółto),	
a w soboty	obowiązuje	sobotni	
rozkład	 jazdy	 (oznaczony	 na	
niebiesko).

Sukcesy strzegomskiego WiK-u

Nowe rozkłady jazdy

Zakończyła się przebudowa 
ul. konopnickiej w  Strzego-
miu. Jej przebudowa stała się 
niezbędna z uwagi na koniecz-
ność skomunikowania nowo 
zagospodarowywanego terenu 
w  związku z  budową osie-
dla domów jednorodzinnych, 
w  których powstaną miesz-
kania komunalne wchodzące 
w  skład gminnego zasobu 
mieszkaniowego. 

Nowa droga posiada na-
wierzchnię	z kostki	kamiennej.	
Wykonano	również	uzbrojenie	
w  sieci	wodno-kanalizacyjnej	
zasilające	i obsługujące	budo-
wane budynki oraz oświetlenie 
drogi. Co ważne, drogę wypo-
sażono w  elementy uspoko-
jenia	 ruchu,	 czyli	wyniesione	
przejścia	 dla	 pieszych	 zaopa-
trzone w  znaki aktywne tzw. 
„kroczący ludzik” z  własnym 
systemem solarnym. Jest też 
miejscowe	 zawężenie	 drogi	
tzw.	 „mijanka”,	 której	 zapro-
jektowanie	było	konieczne	ze	
względu	na	znaczne	miejscowe	
ograniczenia szerokości pasa 
drogowego. Od strony osiedla 

wzdłuż drogi powstały liczne 
parkingi sytuowane prostopa-
dle do osi drogi.

Na	 realizację	 zadania	 gmina	
otrzymała	dotację	z Funduszu	
Przeciwdziałania	COVID-19	

w  ramach	 Rządowego	 Fun-
duszu	 Inwestycji	 Lokalnych	
w kwocie 1,5 mln zł.

Od strony osiedla powstały parkingi usytuowane prostopadle do osi drogi

Ul. Konopnickiej oddana do użytku

Gmina S tr z egom z awar-
ła umowę z  Wojewódzkim 
Funduszem ochrony śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu o  dofi-
nansowanie w  ramach pro-
gramu priorytetowego „cie-
płe Mieszkanie”.

Aktualnie strzegomski samo-
rząd	jest	na	etapie	sporządzania	
dokumentacji	 niezbędnej	 do	
rozpoczęcia	realizacji	programu	
„Ciepłe Mieszkanie”.

Dzięki	niemu	mieszkańcy	bu-
dynków	wielorodzinnych	będą	
mogli	uzyskać	dofinansowanie	
na	 termomodernizację.	Dota-
cję	będzie	można	przeznaczyć	
m.in.	na	wymianę	„kopciucha”	
na	efektywne	źródło	ciepła.	

Przypominamy, że warun-
kiem uzyskania dotacji w pro-
gramie jest m.in. podpisanie 
w pierwszej kolejności umowy 
z  gminą, a  następnie roz-
poczęcie inwestycji zgodnie 
z założeniami w/w programu.

O  dacie rozpoczęcia naboru 
wniosków	 będziemy	 państwa	
informować	m.in.	na	stronie	in-
ternetowej	Urzędu	Miejskiego	

w Strzegomiu	oraz	na	 łamach	
„Gminnych	 Wiadomośc i	
Strzegom”. 

red

Złóż wniosek i odbierz pieniądze
Gmina Strzegom przypomina o programie „Ciepłe Mieszkanie” dotyczącym wymiany „kopciuchów”

13–24.02 – ferie zimowe
6–11.04 – przerwa świąteczna

26.06–31.08 – wakacje
27–31.12 – przerwa świąteczna

Terminy obowiązywania rozkładów roboczo-wakacyjnych w 2023 r.: 

Poprzednio WiK Sp. z o.o. została wyróżniona w 2017 r.
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Burmistrz był u wojewody

Wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 r.

Kiedy będą gminne imprezy?

Gminne statystyki 2022

W  tym okresie udało się 
przebudować m.in. ul. Dol-
ną, ul. Olszową (II etap),
Al. Wojska Polskiego od torów 
do zjazdu na DK 5 i ul. Wodną 

w Strzegomiu. W trakcie reali-
zacji jest remont drogi gminnej 
w Granicy. 

W   k o n f e r e n c j i  w z i ę l i 
udział: wojewoda dolnośląski 

– Jarosław Obremski, dyrek-
tor generalny DUW – Mał-
gorzata Hasiewicz, dyrek-
tor Wydziału Infrastruktury 
DUW – Małgorzata Maj-
cher, przewodniczący zespołu 
ds. projektów strategicznych 
w  województwie dolnoślą-
skim – Kamil Woźniak i wójt 
gminy Męcinka – Mirosław 
Brzozowski.

Dodajmy, że nabór do-
t y c z y  w y ł ą c z n i e  z a d a ń 

jednorocznych, obejmujące 
wyłącznie remont dróg powia-
towych (zadania powiatowe) 
oraz remont dróg gminnych 
(zadania gminne).

Limit środków otrzymanych 
na do� nansowanie zadań po-
wiatowych i  zadań gminnych 
w  województwie dolnośląskim 
w 2023 r. wynosi blisko 49 mln zł,

w  tym 29,4 mln zł na dofi-
nansowanie zadań w  zakresie 
zadań gminnych, a 19,6 mln zł
– zadań powiatowych.

red

W ostatnich latach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się przebudować i wyremontować wiele gminnych dróg

Włodarz naszej gminy – Zbigniew Suchyta 9 stycznia wziął 
udział w  konferencji prasowej dotyczącej ogłoszenia naboru 
wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
2023 r., która odbyła się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódz-
kim. Burmistrz zaprezentował dokonania strzegomskiego sa-
morządu w kontekście przebudowy i remontów dróg z tego fun-
duszu w latach 2018–2022.

Od 9 stycznia istnieje moż-
liwość pobrania oraz składa-
nia wniosków o  zakup pre-
ferencyjny węgla dla gospo-
darstw domowych na rok 
2023. Wnioski będą przyj-
mowane do 15 kwietnia. 

Kto musi złożyć wniosek na 
2023 r.?
Wniosek muszą złożyć oso-
by, które zakupiły już węgiel 
w 2022 r. i  będą wnioskowały 
o  jego zakup w  2023 r. Mak-
symalna liczba ton, w  dwóch 
okresach (tj. do 31.12.2022 r.
i  od 1.01.2023 r.), wynosi
3 tony. Przykładowo: jeżeli do-
konaliście państwo zakupu np. 
1 tony w 2022 r., to w 2023 r.
możecie państwo wnioskować 
o zakup kolejnych 2 ton. 

Wniosek muszą złożyć rów-
nież osoby, które nie zakupiły 
węgla w  2022 r., ze względu 
na niewystarczające dostawy 
surowca z PGG (w tym przy-
padku wniosek może dotyczyć 
zakupu węgla do 3 ton). Wnio-
ski tych osób będą rozpatrywa-
ne w pierwszej kolejności. 

Wypełniony wniosek można 
złożyć w wersji:
– papierowej w Ośrodku Pomo-

cy Społecznej w Strzegomiu, 

ul . Armii  Krajowej 23,
58-150 Strzegom lub w Wy-
dziale Obsługi Interesantów, 
ul. Rynek 38;

– elektronicznej wyłącznie za 
pośrednictwem platformy 
ePUAP, na adres skrytki gmi-
ny Strzegom: /16wh48vwri/
SkrytkaESP. Przed wysła-
niem wniosku należy go 
podpisać:
a) podpisem kwali� kowanym
b) pro� lem zaufanym

Nie będą rozpatrywane wnio-
ski przesłane za pośrednic-
twem poczty  elektronicznej 
(e-mail). 

Ważne!
Każde gospodarstwo domowe 
może zakupić łącznie 3 tony 
węgla w  sezonie grzewczym 
2022–2023. Osoby, które zło-
żyły wnioski na zakup węgla 
w 2022 r., mogą złożyć wnioski 
na zakup pozostałej ilości, tak 
aby łączna suma nie przekro-
czyła 3 ton. 

Przypominamy jak wygląda 
procedura sprzedaży węgla: 
Z osobami, które złożyły wnio-
sek o preferencyjny zakup wę-
gla i  zostały zweryfikowane 
pozytywnie pracownik Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu 

będzie kontaktował się telefo-
nicznie z prośbą o niezwłoczne 
stawienie się do Urzędu Miej-
skiego 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 za-
kupu węgla wpłaty przelewem 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom: numer 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229 
(w  tytule należy wpisać: 
imię i  nazwisko, adres oso-
by uprawnionej do zaku-
pu, nazwę sortymentu (np. 
KWK PIAST-ZIEMO-
WIT RUCH ZIEMOWIT 
(orzech), KWK WESOŁA 
(kostka), KWK WESOŁA 
(orzech), KWK WESOŁA 
(groszek II).
Osoby nieposiadające konta 
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) Prywatny skład opału
 „CELMET”, ul. Bracka 2 

po okazaniu faktury sprzedaży. 

Informujemy, że oferowany 
węgiel pochodzi z  polskich 
kopalń grupy PGG:
KWK PIAST-ZIEMOWIT 
RUCH ZIEMOWIT (orzech),
KWK WESOŁA (kostka), 
KWK WESOŁA (orzech),
KWK WESOŁA (groszek II).

4) Cena węgla – 2 000 zł/tonę, 
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 wę-
giel najwcześniej następnego 
dnia, nie później jednak niż 
w ciągu 7 dni od otrzymania 
potwierdzenia zapłaty, od-
biera węgiel z wyznaczonego 
punktu sprzedaży węgla.

Wnioski o zakup paliwa stałego 
rozpatrywane będą według 
kolejności złożenia.

red

29 stycznia – 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
5 marca – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym
2 kwietnia – Jarmark Wielkanocny
3 maja – Gminne uroczystości dot. Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
16–18 czerwca – Święto Granitu Strzegomskiego
21–25 czerwca – Strzegom Horse Trials
9–13 sierpnia – Międzynarodowy Festiwal Folkloru
27 sierpnia – Dożynki Gminne
7 października – Półmaraton ARYZTA
11 listopada – Gminne uroczystości dot. Narodowego Święta Niepodległości
17 grudnia – Bożonarodzeniowy koncert kolęd i pastorałek

W styczniu tradycyjnie przed-
stawiamy najważniejsze staty-
styki w  naszej gminie za rok 
poprzedni.

Liczba stałych mieszkańców 
gminy Strzegom, według stanu 
na dzień 31.12.2022 r., wyniosła 
23 917, z czego w Strzegomiu 
zameldowanych jest 14 798, na 
terenie sołectw – 9 119. 

W 2022 r. urodziło się 164 
nowych mieszkańców gminy 
Strzegom: 80 dziewczynek 
i 84 chłopców. 

Najpopularniejsze imiona 
dziewczynek to: Maria, Maja 
i Zuzanna, zaś chłopców: Kac-
per, Antoni i Jan.

W gminie Strzegom zmarło 
335 osób, w  tym: 168 kobiet 
i  167 mężczyzn. Urząd Stanu 
Cywilnego w  Strzegomiu za-
rejestrował 162 zgony. 

W 2022 r. na terenie gminy 
Strzegom zameldowano na po-
byt stały 471 osób, na pobyt cza-
sowy – 547 osób (137 Polaków 
i 410 obcokrajowców). Zareje-
strowano także 59 rozwodów.

Na terenie gminy Strzegom 
zawarto 92 śluby, w  tym 52 
w  Urzędzie Stanu Cywilnego 
w  Strzegomiu, a  40 zawarto 
w sposób określony w art. 1 §2 
i 3 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego (konkordaty).

Znamy już terminy najważniejszych imprez, które odbędą się 
w gminie Strzegom w 2023 r. Już teraz zapraszamy do zazna-
czenia w kalendarzu tych dat i uczestnictwa w wydarzeniach.

Co w kinie SCK?
Zobaczymy m.in. „Zdronowany Strzegom w fi lmach 

Dominika Mielcarka”. Podajemy styczniowy 
harmonogram kina Strzegomskiego Centrum Kultury.

„AVATAR: ISTOTA WODY”
21 stycznia, godz. 17:30 / 3D
22 stycznia, godz. 17:30 / 2D

bilety: normalny 20 zł
ulgowy 18 zł

okulary 3D: 5 zł/szt.
czas trwania: 3 godz. 12 min.

„ZDRONOWANY STRZEGOM 
W FILMACH

DOMINIKA MIELCARKA”
29 stycznia, godz. 14:00

wstęp wolny
czas trwania: 1 godz.czas trwania: 1 godz.

normalny 20 zł 
ulgowy 18 zł 
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burmistrz zbigniew suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni dialog ze spo-
łeczeństwem, dlatego na stro-
nie urzędu www.strzegom.pl 
jest możliwość zadania przez 
mieszkańców pytań, na któ-
re szef gminy na bieżąco odpo-
wiada. poniżej publikujemy ko-
lejne z nich:

Grzegorz: Witam panie burmi-
strzu. Najlepsze życzenia w No-
wym Roku! Chciałem zapytać 
o realizację programu sprzedaży 
opału po cenach preferencyjnych. 
Ostatnia informacja na stronie 
UM jest z 8 grudnia, i przypo-
mnę, że nie była to dobra infor-
macja dla mieszkańców. Czy 
na pismo wysłane 7 grudnia do 
PGG o zwiększenie dostaw, ktoś 
odpowiedział? Jeśli tak, to jaka 
była ta odpowiedź? Jak wyglą-
da realizacja podań złożonych 
w 2022 roku? Od stycznia 2023 
roku już można składać podania 
o następną transzę, a jak wiemy 
pierwsza transza nie została zre-
alizowana w całości. Ja składałem 

podanie przez e-puap na początku 
grudnia i  do tej pory nie mam 
żadnej odpowiedzi. Bardzo proszę 
o  przedstawienie, jak wygląda 
realizacja dotychczasowych podań 
i  jak wygląda plan na początek 
2023 roku? Pozdrawiam. 

Nie dostaliśmy zwiększenia 
wolumenu węgla na 2022 r. 
z Polskiej Grupy Górniczej S. A., 
natomiast dostaliśmy większą 
transzę na 2023 r. w wys. 2 241 
ton węgla. Te osoby, które nie 
otrzymały w 2022 r. węgla mogą 
wnioskować o  cały wolumen, 
czyli 3 tony w 2023 r. Muszą do-
nieść tylko aktualizację wniosku 
i będą traktowane priorytetowo – 
w pierwszej kolejności otrzymają 
węgiel. Proszę czekać na telefon, 
jeżeli chodzi o  odpowiedź na 
wniosek. Panie z naszego urzędu 
dzwonią telefonicznie według 
kolejności składania wniosków 
i informują, kiedy można przyjść 
do magistratu, by dopełnić po-
zostałych formalności. Reszta 
informacji znajduje się na stronie 
www.strzegom.pl i  na profilu 
facebookowym gminy Strzegom. 
Proszę śledzić najnowsze komu-
nikaty w tej sprawie.

Andrzej: Po co w „Małpim gaju” 
zamontowano stojaki rowerowe, 
skoro tylna brama jest ciągle za-
mknięta i nie da się tam wjechać? 
Po co robiono tam WC, skoro jest 
ciągle zamknięte?

Kiedy skończymy basztę (mam 
nadzieję, że w 2023 r.), to brama 
będzie otwierana. WC w tej chwi-
li jest zamknięte na czas zimy, ale 
cały czas było i będzie otwarte. 

Mietek: Panie burmistrzu, jak to 
jest z korzystaniem z komórki na 
podwórku po osobie zmarłej? Nikt 
jej nie odebrał, a mój sąsiad używa 
i nie płaci. Kto to ustala?

Pana sąsiad najprawdopodob-
niej korzysta z niej nielegalnie. 
Nie wiemy, która to komórka. 

Anna: Dzień dobry, panie bur-
mistrzu. Może pan lub Rada 
Miejska ma pomysł, jak walczyć 
z wyrzucaniem odpadków na uli-
ce? Mam na myśli resztki jedzenia, 
które ludzie zamiast do śmietnika 
– wyrzucają na chodniki, ulice, 
trawniki, wynoszą do parku itp. 
Teraz w okresie poświątecznym to 
jest wysyp niedojedzonych szynek 
i ciast, a tak to na bieżąco: mnóstwo 
obgryzionych kości, skóry z boczku, 
ryb, szynki, o chlebie nie wspomi-
nając. Zwracam na to szczególną 
uwagę, bo mieszkam w  środku 
miasta i  jestem właścicielką psa, 
o którego dbam i zależy mi na jego 
zdrowiu. Ostatnio pies się bardzo 
mocno zatruł, spacery z nim, kiedy 
musiał być na diecie, to prawdziwa 
męczarnia, co kilka metrów resztki 
spleśniałego, zepsutego jedzenia. 
Nawet nie wiadomo kogo upo-
mnieć. Z tego, co rozmawiałam 

z innymi mieszkańcami, to często 
robią to starsi ludzie, do których 
w ogóle nie dociera, że robią coś 
złego. Liczę, ze władze miasta po-
ruszą ten problem. Pozdrawiam.

Proszę pani, psa prowadza się na 
kagańcu i na smyczy. W każdym 
boksie śmietnikowym jest pojem-
nik na odpady bio i  tam trzeba 
wyrzucać resztki jedzenia. 

Jakub: Dzień dobry panie bur-
mistrzu, pytanie odnośnie bezpie-
czeństwa na drodze, a dokładniej 
wyjazdu z marketu DINO w Ro-
goźnicy. Nieraz byłem świadkiem 
niebezpiecznej sytuacji, gdy to 
kierowca wyjeżdżający z  terenu 
sklepu wymusił pierwszeństwo 
przejazdu drugiemu kierowcy, 
który poruszał się od strony Jawora. 
Wyjazd ten jest bardzo niebezpiecz-
ny, gdyż praktycznie nic nie widać 
od strony Jawora (lekki zakręt, 
dodatkowo sporo krzewów i drzew 
utrudniających obserwowanie ru-
chu). Czy jest możliwość montażu 
lustra, aby ułatwić wyjazd kupują-
cym w tymże sklepie? Pozdrawiam, 
mieszkaniec Rogoźnicy.

Jest to droga wojewódzka w za-
rządzie Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei. Przesłałem pana 
uwagi. Jak dostaniemy odpo-
wiedź, to ją opublikujemy. 

Goczałków: Witam panie 
burmistrzu. Czy autobus, który 
jeździ i dowozi dzieci do szkoły 

w Goczałkowie mógłby zabierać 
dzieci z osiedla tzw. Manhattan? 
Mają one kawałek do szkoły, 
a rodzice są pracujący, więc trochę 
strach puszczać dzieci same, szcze-
gólnie w sezonie jesienno-zimo-
wym, gdzie po godz. 7:00 rano jest 
jeszcze ciemnawo trochę.

Marzena: Panie burmistrzu, 
moje pytanie dotyczy dowozu 
dzieci do szkół. Mianowicie cho-
dzi mi o szkołę w Goczałkowie. 
Wiem, że autobus dowozi dzieci 
z Górnego Goczałkowa, ale w tym 
wszystkim zostały pominięte 
dzieci z osiedla tzw. Manhattan. 
Dzieci mieszkające na tym osiedlu 
mają prawie kilometr do szkoły. 
Większość rodziców nie ma moż-
liwości dowozu osobistego i dzieci 
chodzą same. Szczególnie teraz, 
kiedy rano jest jeszcze ciemno, 
te dzieci chodzą same. Może jest 
możliwość, aby autobus odbierał 
dzieci z tego osiedla?

W 2023 r. nie ma możliwości 
zorganizowania takiego dowo-
zu ze względu na uzyskanie 
dofinansowania od wojewody 
dolnośląskiego na zorganizowa-
ne linie autobusowe. Aktualnie 
gmina Strzegom zorganizowała 
dowóz uczniów do szkół zgod-
nie z ustawą Prawo Oświatowe, 
które nakłada na organizatora 
transportu zbiorowego obowiązek 
dowiezienia ucznia do szkoły 
i  zapewnienia mu opieki trans-
portu w przypadku, gdy uczeń 

ten mieszka w odległości 3 km 
(uczniowie klas I–IV szkoły pod-
stawowej) lub 4 km (uczniowie 
klas V–VIII szkoły podstawo-
wej). Zorganizowanie dodatko-
wego dowozu możliwe będzie 
dopiero po 1 stycznia 2024 r., 
po uwzględnieniu przebiegu linii 
autobusowej przez osiedle. 

Pasażerowie: Panie burmi-
strzu, proste pytanie. Dlaczego nie 
można zsynchronizować połączeń 
Kolei Dolnośląskich, które dowo-
żą mieszkańców naszej gminy 
do miejskiej komunikacji, która 
mogłaby odbierać pasażerów na 
pętli dworzec PKP. Przystanek na 
Al. Wojska Polskiego nie wystar-
czy, bo autobusy, które wożą po-
wietrze, i tak się nie zatrzymują. 
Myślę, że dyrektor DSDiK we 
Wrocławiu jako strzegomianin 
zezwoli na wjazd autobusów na 
teren PKP. Prywatni przewoź-
nicy, którzy obsługują dojazd 
do Świdnicy jeżdżą, jak im się 
podoba, bez żadnego rozkładu. 

Na chwilę obecną wszystkie 
linie dostosowane są do dowozu 
dzieci do szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych, a  ist-
niejący rozkład jazdy uzyskał 
dofinansowanie od wojewody 
dolnośląskiego. Możliwość syn-
chronizacji połączeń będzie moż-
liwa dopiero od 1 stycznia 2024 r., 
po wcześniejszym zaplanowaniu 
linii autobusowych na 2024 r. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 
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Segreguj z nami na 5
Gmina 
Strzegom

GMINA STRZEGOM
RODZAJ

ODPADU  
OBSŁUGA
REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

2, 3, 4, 9, 
10, 11, 16, 
17, 18, 23, 
24, 25, 30, 

31

7*, 13, 20, 
27 

1, 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 
20, 21, 22, 

27, 28 

1, 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 
20, 21, 22, 
27, 28, 29

3, 10, 17, 
24 

3, 10, 17, 
24, 31 

5, 7 *, 12, 13, 
19, 20, 26, 

27

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 

24

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 
24, 30, 31

7*, 13, 20, 
27 

3, 10, 17, 
24 

3, 10, 17, 
24, 31 

M
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G
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M

M
IA
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O
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G

O
M

O
D

PA
D

Y 
W
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LK

O
G

AB
A

RY
TO

W
E 

+ 
ZS

Ei
E 

+
O

PO
N

Y

PAPIER
(pojemnik)

PAPIER
(dzwon)

SZKŁO
(dzwon) 

SZKŁO
(pojemnik)

ULICE: 3 Maja, Agatowa, Agrestowa, Al. Wojska Polskiego, Ametystowa, Anielewicza, Armii Krajowej, Bazaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ceglana, Chopina, Dębowa, Dworcowa,
Fiołkowa, Granitowa, Gronowska, Jagodowa, Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, Kwarcowa, Legnicka, Leśna, Mickiewicza,
Morska, Mostowa, Niecała, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza, Szarych Szeregów,
Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana

ULICE: Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej,
Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, Polna,
Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydobywcza

ULICE: Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, Szkolna, Św. Anny, Witosa

18 15 15

19 16 16 

20 17 17 

RODZAJ
ODPADU

GMINA STRZEGOM
ULICA STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

ZM
IE

SZ
AN

E

TW
O

RZ
YW

A
BI

O

3 Maja, Agatowa, Agrestowa, Al. Wojska 
Polskiego, Ametystowa, Anielewicza, Armii 
Krajowej, Bazaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, 
Ceglana, Chopina, Dębowa, Dworcowa, 
Fiołkowa, Granitowa, Gronowska, Jagodowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, 
Kwarcowa, Legnicka, Leśna, Mickiewicza, 
Morska, Mostowa, Niecała, Porzeczkowa, 
Potokowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, 
Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Stawowa, Strzelnicza, Szarych 
Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, 
Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, 
Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów) 

Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, 
Dembińskiego, Dolna, Familijna, Górnicza, 
Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, 
Konopnickiej, Kopalniana, Kościuszki, Krótka, 
Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Polna, Pogodna, Promenada, Pułaskiego, 
Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, 
Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, 
Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, 
Wydobywcza 

SM (Miasto Strzegom + Jaroszów)  

Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, 
Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar 
Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, 
Szkolna, Św. Anny, Witosa,
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów) 

4, 11, 18, 
25 

1, 8, 
15, 22

1, 8, 15, 
22, 29 

7*, 13, 20, 
27 

3, 10, 
17, 24  

3, 10, 17, 
24, 31 

2, 9, 16, 
23, 30 

6, 13, 
20, 27

6, 13, 
20, 27 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 6:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW
BUDOWLANYCH LUB SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE ODEBRANY. OZNACZENIE SM DOTYCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH.

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru

+ 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2023 ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912
www.eneris.pl
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Gmina 
Strzegom

Rusko, Jaroszów, Bartoszówek, Goczałków Górny, Goczałków, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka

Rogoźnica, Kostrza, Żelazów, Godzieszówek, Tomkowice, Stawiska, Granica, Modlęcin, Mały Modlęcin

Olszany, Grochotów, Stanowice, Międzyrzecze, Morawa, Skarżyce

11 8 8

12 9 9 

13 10 10 

2, 3, 4, 9,
10, 11, 16, 
17, 18, 23,
24, 25, 30,

31

1, 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 
20, 21, 22, 

27, 28 

1, 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 
20, 21, 22, 
27, 28, 29

7*, 13, 20, 
27 

3, 10, 17, 
24 

3, 10, 17, 
24, 31 

5, 7 *, 12, 
13, 19, 20, 

26, 27

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 

24

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 
24, 30, 31

7*, 13, 20, 
27 

3, 10, 17, 
24 

3, 10, 17, 
24, 31 
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M

SZKŁO
(dzwon)

SZKŁO
(pojemnik)

PAPIER
(dzwon)

PAPIER
(pojemnik)
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GMINA STRZEGOM
RODZAJ

ODPADU 
OBSŁUGA
REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

GMINA STRZEGOM
RODZAJ
ODPADU MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

ZM
IE

SZ
A

N
E

TW
O

RZ
YW

A
BI

O

- Bartoszówek 
- Goczałków 
- Goczałków      

Górny 
- Graniczna 
- Jaroszów 
- Międzyrzecze 
- Morawa 
- Rusko 
- Skarżyce 
- Stanowice 

- Godzieszówek 
- Granica 
- Grochotów 
- Kostrza 
- Modlęcin 
- Olszany 
- Rogoźnica 
- Stawiska 
- Tomkowice 
- Wieśnica 
- Żelazów 
- Żółkiewka 

5, 12, 
19, 26

2, 9, 
16, 23

2, 9, 16, 
23, 30

3, 10, 17, 
24, 31 

7, 14, 
21, 28

7, 14, 
21, 28 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 6:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW
BUDOWLANYCH LUB SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE ODEBRANY.

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2023 ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912
www.eneris.pl
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8  20 stycznia 2023Świętowanie w gminie Strzegom

Obydwa wydarzenia poprze-
dziły msze św. w miejscowych 

kościołach, po zakończeniu 
których wyruszono w barwnych 

korowodach w ślad za „Mędrca-
mi ze Wschodu”. 

Organizatorem strzegom-
skiego orszaku była Parafia 
pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata i  Matki Boskiej 
Szkaplerznej z  Góry Karmel, 

zaś w Jaroszowie – Stowarzy-
szenie „Razem dla Jaroszo-
wa”, przy wsparciu Koła Go-
spodyń Wiejskich „Morwa 
Biała”, Parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela, Związku Strze-
leckiego Oddział Strzegom 
im. Orląt Lwowskich z sekcją 
artystyczną, sołtysa Jaroszowa 
oraz lokalnych sponsorów.

Uliczne jasełka wywodzą się z polskiej tradycji jasełkowej i kolędniczej, ale w swoim charakterze podobne są do parad organizowanych w Hiszpanii czy Meksyku

mieszkańcy Strzegomia i  Jaroszowa kolejny raz uczestniczyli w  „orszakach trzech Króli”, 
które odbyły się tradycyjnie 6 stycznia, w święto „objawienia Pańskiego”.

Orszaki Trzech Króli
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W Olszanach mieszka rodzina 
Balcerowskich, która znako-
micie promuje naszą gminę. 

46-letni Marcin Balce-
rowski, ojciec dwójki dzieci, 
otrzymał 10 stycznia z  rąk 
starosty świdnickiego – Piotra 
Fedorowicza statuetkę „Orła 
Powiatu” za swoje dokonania 
w koszykówce. 

Pan Marcin jest aktu-
alnie trenerem kadry 
narodowej koszykarzy 
na wózkach. W  mło-
dym wieku był dobrze 
zapowiadającym się 
zawodnikiem, wycho-
wankiem Górnika Wał-
brzych, jednak karierę 
przerwał mu nieszczę-
śliwy wypadek sa-
mochodowy. 
Przez ponad 

20 lat rywalizo-
wał w  koszyków-
ce na wózkach 
na najwyższym 
p o z i o m i e , 
grając m.in. 
w  Hiszpanii, 

Włoszech i Niemczech. W 2020 r.
skończył swoją karierę zawodni-
czą, a w 2021 r. wybrano go se-
lekcjonerem reprezentacji Polski. 

Swoją koszykarską pasją za-
raził syna Aleksandra, który 
jest aktualnie środkowym re-
prezentacji Polski i  zawod-
nikiem hiszpańskiej drużyny 

CB Gran Canaria. W nie-
dalekiej przyszłości ma 

dużą szansę zagrać 
w słynnej lidze NBA. 
Siostra Aleksandra 
– Maja reprezen-
tuje PSP Olszany 
w  Młodzieżowej 
Radzie Miejskiej 

w Strzegomiu. 
TW

Trener kadry narodowej z Olszan

Umowę podpisano w paździer-
niku 2022 r. W postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia pu-
blicznego wpłynęła tylko jedna 
oferta. Wykonawcą zadania jest 
� rma AKBiK Sp. z o.o. z Wro-
cławia. Planowany koszt robót 
wynosi ok. 6,3 mln zł. Budowa 
jest do� nansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Stra-
tegicznych edycja 2 w  kwocie 
4,3 mln zł. Sala sportowa ma 
powstać do 17 listopada br. 

W ramach inwestycji powstanie 
budynek jednokondygnacyjny 

dobudowany i połączony bezpo-
średnim przejściem z istniejącym 
budynkiem szkoły. 

Obiekt – o  powierzchni 
użytkowej 271,77 m2 i  ku-
baturze 2 778,46 m3 – bę-
dzie składał się m.in. z  sali 
gimnastycznej z  boiskiem 

do gry w siatkówkę (18 x9 m 
i  obrzeżem), zaplecza szat-
niowo-sanitarnego, pomiesz-
czenia dla nauczyciela wf-u, 

podręcznego magazynu na 
sprzęt sportowy i  kotłowni 
na pellet z  osobnym wej-
ściem (do której podłączony 
zostanie również istniejący 
budynek szkoły). Budynek 
będzie posiadał również czę-
ściowo dach pełniący formę 
tarasu, niezależne wejście, 
plac ze schodami, pochylnię 
dla osób niepełnosprawnych. 
W  ramach inwestycji wy-
konane zostanie  również 
zagospodarowanie terenu. 
Dostarczone zostanie i  za-
montowane pierwsze wypo-
sażenie obiektu oraz elementy 
małej architektury. 

Budowa tego obiektu spor-
towego to spełnienie marzeń 
wielu pokoleń mieszkańców 
Olszan, którzy nie mogli ko-
rzystać z  profesjonalnej sali. 
Teraz nareszcie ich pragnie-
nia się spełniły. 

red

W ramach inwestycji powstanie budynek jednokondygnacyjny. Koszt to ok. 6,3 mln zł

W Olszanach powstaje sala sportowa
Ruszyły prace związane z budową sali sportowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Olszanach. Do tej pory wykonano nie-
zbędne rozbiórki i wykopy, zabetonowano też częściowo funda-
menty. Trwają dalsze roboty ziemne i fundamentowanie.

Trwają prace mające na celu 
zakończenie drugiego – ostat-
niego – etapu budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej we wsiach 
Skarżyce oraz Grochotów. 
Chodzi o budowę sieci grawi-
tacyjnej o średnicach 220 mm 
oraz 160 mm wraz z systemem 
2 przepompowni ścieków.

W  czerwcu ub. r. zakończono 
I etap realizacji inwestycji, który 
zakładał budowę sieci kanaliza-
cji sanitarnej tłocznej o średnicy 
110 mm oraz 90 mm w obydwu 
miejscowościach na łączną war-
tość ok. 3,7 mln zł. 

W  tym etapie zakończono 
budowę ponad 50% zakresu 
rzeczowego II etapu inwe-
stycji wraz z  odtworzeniem 
nawierzchni asfaltowej we wsi 
Skarżyce, a  także część prac 
dotyczących przepompowni 
ścieków w Grochotowie i Skar-
życach. Zakończenie realiza-
cji zadania planowane jest na 
I kwartał tego roku. 

Całość zadania to kwota 
ok. 7,3 mln zł, w  tym blisko
7 mln zł to dotacja ze środków 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład Programu Inwestycji 
Strategicznych w  wysokości 
95% dofinansowania. Wkład 
własny inwestora wynosi 5% 
inwestycji.

Inwestorem bezpośrednim 
zadania jest gmina Strze-
gom, która jest bene� cjentem 
dofinansowania, natomiast 
rolę inwestora zastępczego 

pełni przedsiębiorstwo Wo-
dociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w  Strzegomiu, które ma za 
zadanie koordynowanie prac 
budowlanych.

W  związku z  trwający-
mi pracami i  utrudnieniami 
w  ruchu drogowym prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość 
i cierpliwość.

Budowa kanalizacji sanitarnej
W związku z trwającymi pracami i utrudnieniami w ruchu drogowym inwestor prosi o wyrozumiałość

Fot. Portal Sw
idnica24.pl

Powiatu” za swoje dokonania 
w koszykówce. 

Pan Marcin jest aktu-
alnie trenerem kadry 
narodowej koszykarzy 
na wózkach. W  mło-
dym wieku był dobrze 
zapowiadającym się 
zawodnikiem, wycho-
wankiem Górnika Wał-
brzych, jednak karierę 
przerwał mu nieszczę-
śliwy wypadek sa-
mochodowy. 
Przez ponad 

20 lat rywalizo-
wał w  koszyków-
ce na wózkach 
na najwyższym 
p o z i o m i e , 
grając m.in. 
w  Hiszpanii, 

nikiem hiszpańskiej drużyny 
CB Gran Canaria. W nie-

dalekiej przyszłości ma 
dużą szansę zagrać 

w słynnej lidze NBA. 
Siostra Aleksandra 
– Maja reprezen-
tuje PSP Olszany 
w  Młodzieżowej 
Radzie Miejskiej 

w Strzegomiu. 
TW

Fot. Portal Sw
idnica24.pl

Prace przy budowie
odtworzenia nawierzchni asfaltowej 
w miejscowości Skarżyce

Prace przy budowie
przepompowni ścieków 
w Skarżycach

Uczniowie klasy IV z  Pub-
licznej Szkoły Podstawowej 
w Olszanach, realizując projekt 
czytelniczy pn. „Akademia 
pana Kleksa”, wzięli udział 
w niezwykłej lekcji języka pol-
skiego. Kolejny raz przenieśli 
się do akademii. Tym razem 
była to lekcja gotowania, gdyż 
kuchnia była ulubioną i  naj-
bardziej magiczną przestrzenią 
w całej szkole. 

Spotkanie z  niesamowitym 
profesorem Kleksem to dosko-
nała okazja, by porozmawiać 
z uczniami o podstawach zdro-
wego odżywiania się. W trak-
cie zajęć dzieci zapoznały się 
z piramidą zdrowego żywienia. 
Następnie przypomniały sobie 
zasady tworzenia przepisów 
kulinarnych. Kolejnym etapem 
warsztatów było przygotowanie 
zdrowych przekąsek. Pomy-
słów było wiele. Na stołach 

pojawiły się sałatki owocowe, 
kolorowe szaszłyki oraz zdrowe 
kanapki. Uczniowie wykazali 
się przy tym ogromnym za-
angażowaniem, kreatywnością 
i pomysłowością. 

Zorganizowanie zajęć było 
możliwe dzięki wyposażeniu 
szkoły w  sprzęt AGD w  ra-
mach programu „Laboratoria 
Przyszłości”.

Gotowanie z panem Kleksem
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Choć od zakończenia piłkar-
skich mistrzostw świata w Ka-
tarze minął już miesiąc z ma-
łym okładem, jeszcze mamy 
świeżo w pamięci tę znakomi-
tą imprezę sportową i  wspa-
niały � nał pomiędzy Francją 
i Argentyną, zakończony zwy-
cięstwem po serii rzutów kar-
nych ekipy Lionela Messiego.

W  tym numerze wracamy 
jeszcze na chwilę do naszej son-
dy, którą ogłosiliśmy przed roz-
poczęciem mundialu. Przypo-
mnijmy, że zapytaliśmy wtedy 
strzegomskich kibiców o swoje 
przewidywania odnośnie prze-
biegu mistrzostw. 

Najlepszym znawcą okazał 
się prezes Amatorskiego Klubu 
Sportowego w Strzegomiu i wi-
ceprzewodniczący Rady Powia-
tu Świdnickiego – Przemysław 
Stempniewicz, który jako jedy-
ny poprawnie wytypował 4 z 5 
odpowiedzi. Trzy prawidłowe 
odpowiedzi wskazali pracowni-

cy strzegomskiego magistratu: 
Jerzy Kościk, Mariusz Kowal-
ski i Marcin Głód.

Serdeczne gratulujemy zna-
komitej wiedzy piłkarskiej. 

Następną sondę zamieścimy 
w  czerwcu 2024 r., kiedy od-
będą się mistrzostwa Europy 
w Niemczech.

SPORT

– Panie Aleksandrze, bycie 
„samurajem” to w  pana przy-
padku pasja, czy główny sposób 
na życie?

– Żyjąc jak „samuraj”, wierząc 
w te zasady, muszę stwierdzić, że 
to nie tylko pasja. Najważniejszy 
etap mojej drogi to nauka u mo-
jego mistrza, który zaczął mnie 
edukować w wieku 95 lat. Byłem 
jego ostatnim, piątym uczniem 
w życiu. Spotkał mnie niepraw-
dopodobny zaszczyt, ponieważ 
mój nauczyciel był mistrzem 
tradycyjnej szkoły samurajskiej, 
której odmiana była przekazy-
wana w jego rodzinie od pokoleń, 
a ja byłem jemu obcy – ani człon-
kiem rodziny, ani Japończykiem. 
Szkoła samurajska nie polega 
tylko na samej nauce walki. 
Przede wszystkim kładziony 
jest ogromny nacisk na materiał 
teoretyczny i  na wiedzę oraz 
rozwój samego siebie. Uczymy 
się � lozo� i japońskiej, historii 
tego kraju, kultury, podstawy 
języka, która jest wymagana 
do stosowania terminologii. 
Oczywiście ważne elementy to 
również: strategia, dowodzenie, 
czy też zarządzanie armią. Do 
tego dochodzi retoryka, kultura, 
kodeks, czy chociażby sztuka. 
Mimo, że samurajów już od 
dawna nie ma, do dziś przetrwali 
ortodoksyjni potomkowie rodzin 
samurajskich, którzy nadal żyją 
zgodnie z tradycją ich przodków. 

Światowa federacja samurajów 
liczy aktualnie tylko 85 o� cjalnie 
zarejestrowanych wojowników 
na całym świecie – w  tym jest 
jeden Polak, czyli ja. 

– Proszę powiedzieć, jak to się 
w ogóle zaczęło? W jakim wieku 
zaczął się pan interesować tą 
– przyznajmy szczerze – dosyć 
egzotyczną tematyką?

– Moja rodzina ma starą kul-
turę rycerską. Zdarza się, że 
używam jeszcze drugiego nazwi-
ska – Żelechowski herbu Cio-
łek. Jest to jedna z najstarszych 
rodzin szlacheckich w  Polsce, 
której gniazdo rodowe mieściło 
się od niepamiętnych czasów 
w miejscowości Żelechów (woj. 
mazowieckie). Ja urodziłem się 
w Jaśle i tam rozpoczęła się moja 
droga. W mojej linii rodzinnej 
jest tradycja, że każdy chłopiec 
w  młodzieńczym wieku roz-
poczyna naukę o historii kraju 
i  tradycji swojej rodziny oraz 
rozpoczyna naukę walki. Ojciec 
ma obowiązek przekazywać 
wartości rycerskie, kodeks i całą 
moralność swojemu synowi. 
Ja pierwszy „wyłamałem się” 
z mojej rodziny – nie uczyłem 
się żadnej europejskiej walki, 
lecz wybrałem japońskie aikido. 
W mojej głowie zaczął się rodzić 
wizerunek wojownika japońskie-
go. Przeszedłem długą drogę 
przez aikido, ju-jitsu, kenjutsu 

i wiele innych japońskich sztuk 
walki. Na końcu mojej nauki 
pojawił się mój mistrz, u którego 
pobierałem nauki. Nauka prowa-
dzona była w różnych formach, 
była bardzo ciężka i wymagająca.

– Czym – w  dużym skrócie 
– charakteryzuje się etos sa-
muraja? Co jest najważniejsze 
w waszym postępowaniu? 

– Najważniejszy jest kodeks 
bushido (droga wojownika). 
Jest to zbiór wszystkich naj-
ważniejszych praw i  wartości 
wojownika. Kodeks bushido jest 
odpowiednikiem kodeksu na-
szych europejskich rycerzy. Jedną 
z  głównych różnic w  sposobie 
jego przestrzegania była odpo-
wiedzialność w przypadku zła-
mania kodeksu: jeżeli europejski 
rycerz złamał kodeks, to często 
nie ponosił żadnej odpowiedzial-
ności, natomiast w  przypadku 
Japończyków następstwem było 
seppuku (inaczej harakiri), czyli 
odebranie sobie życia lub wy-
gnanie. Seppuku nie było tylko 
karą, a  przede wszystkim było 
udowodnieniem bezwzględnego 
oddania kodeksowi – ostatnim, 
najważniejszym aktem życia 
prawdziwego samuraja.

– Jak wygląda strój samuraja 
i narzędzia do walki?

– W trakcie naszej rozmowy 
mam na sobie kimono (z  jęz. 

japońskiego – strój), które jest 
częścią wierzchnią stroju co-
dziennego i  formalnego ubioru 
samuraja (kamishimo) oraz sze-
rokie spodnie japońskie (haka-
ma). Strój w  kolorze czarnym 
zarezerwowany jest dla szlachty 
i  mistrzów. Strój codzienny 
nie jest czarny – może być np. 
brązowy lub granatowy. Najbar-
dziej charakterystyczną bronią 
samurajów jest katana (miecz). 
Samuraj wierzy w to, że w jego 
mieczu zaklęta jest część jego 
duszy. Każdy samuraj ma swój 
miecz lub zestaw mieczy (daisho: 
katana z ostrzem dłuższym i wa-
kizashi z krótszym). Miecze są 
całkowitą świętością, które mu-
szą cały czas być bardzo blisko 
wojownika. Samuraje, mówiąc 
obrazowo, spali z mieczami obok 
swojej głowy. Jeżeli ktoś dotknął 
ich miecza, tracił rękę. Warto 
podkreślić, że nie można dotykać 
ostrza szabli japońskiej, bo jest 
wykonana ze stali wysokowęglo-
wej, a ta jest bardzo wrażliwa na 
rdzewienie. Miecze pokrywa się 
najczęściej olejami goździkowy-
mi – raz, że ładnie pachną, a po 
drugie mają duże właściwości 
ochronne. Warto dodać, że szabla 
japońska, podczas wykonywania 
cięcia, pracuje w trzech płaszczy-
znach jednocześnie. Wojownicy 
byli w stanie taką szablą przeciąć 
człowieka wskos, czyli słynne 
,,rozcięcie perły”. 

– W  jakich okolicznościach 
sprowadził się pan do Strzego-
mia? Dlaczego akurat tutaj? 

– Do niedawna byłem dy-
rektorem Ogrodu Japońskiego 
niedaleko Jeleniej Góry. Otrzy-
małem propozycję otwarcia 
swojej szkoły w  Strzegomiu, 
którą chętnie przyjąłem, ponie-
waż od dłuższego już czasu szu-
kałem miejsca, gdzie mógłbym 
rozpocząć przekazywanie mojej 
wiedzy. Dziś z  całą pewnością 
mogę powiedzieć, że osiedlam 
się tu na stałe, ponieważ to 
miasto zrobiło na mnie ogromne 
wrażenie – zarówno pod kątem 
położenia, jak i tradycji, historii, 
ilości zabytków i atrakcji. Obec-
nie w OSiR w Strzegomiu pro-
wadzę pierwszą w Polsce szkołę 
certy� kowaną przez Federację 
WSF, która uczy wszystkich 
wartości samurajskich, a ucznio-
wie mają pełną edukację – od 
praktyki po teorię, do której 
uczęszczają osoby dorosłe, lecz 
nie wykluczam również otwarcia 
grupy dla dzieci. 

– Jakie ma pan plany zwią-
zane z  rozpowszechnianiem 
i promocją kultury samurajskiej 
w naszym mieście?

– Wspólnie z  zastępcą bur-
mistrza Strzegomia – Toma-
szem Marczakiem planujemy 
promocję kultury japońskiej 
i rycerskiej. Miasto ma cieka-
wą tradycję rycerską i na tym 
chcielibyśmy oprzeć naszą 
współpracę. Planujemy zorga-
nizować wydarzenia i imprezy 
związane z  tradycją japońską. 
Być może uda się również 
poprowadzić wykłady w Strze-
gomskim Centrum Kultury. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgod-
nie z założeniami, widzieliby-
śmy w  przyszłości japońskie 
stowarzyszenie rycerskie na 
terenie gminy Strzegom oraz 
organizację otwartych zajęć 
i treningów dla naszych miesz-
kańców. A wszystko po to, by 
pokazać, jak bardzo ciekawa 
jest to tematyka. 

– Dziękujemy serdecznie za 
rozmowę. 

Sōke Aleksander Zduń uczył się tradycyjnej odmiany japońskiej szkoły samurajskiej – Kashima-shinryū, według systemu nauczania z XV wieku

W Strzegomiu zamieszkał „samuraj”

Po zakończeniu rundy jesien-
nej i słabych wynikach IV-li-
gowego AKS-u Granit Strze-
gom S.A. w IV lidze dolnoślą-
skiej (grupa zachód) zarząd 
naszego klubu podzięko-
wał za współpracę trenerowi 
Przemysławowi Malczykowi. 
Jego następcą został Wiesław 
Urycz, który musi nie tylko 
poprawić grę strzegomskie-
go zespołu, ale też sprawić, by 
AKS zaczął zdobywać wresz-
cie punkty.

Strzegomska drużyna zajmuje 
dopiero 14. miejsce w  tabeli, 
wygrywając tylko 3 mecze 
na 15 rozegranych. Piłkarze 
zdobyli tylko 23 gole i stracili 
aż 41. Niezbyt dobrze wygląda 
bilans meczów na własnym 
terenie, gdyż AKS zdobył tylko 
6 pkt na 27 możliwych. Na 
wyjeździe wygrał tylko raz. 

Wiesław Urycz to trener 
z  bogatym piłkarskim CV. 
Występował m.in. w  Ślęzie 
Wrocław i  Polarze Wrocław 
(II i  III liga). Prowadził ta-
kie kluby jak: Śląsk II Wro-
cław, Ślęza Wrocław, Promień 

Żary, Marko Walichno-
wy, Wedan Żórawina, 
WKS Wieluń, Polo-
nia Świdnica, Moto 
Jelcz Oława i Skalnik 
Gracze.

Nowemu trenerowi 
życzymy powodzenia 

i sukcesów w naszym 
klubie.

red

Nowy trener AKS-u Kto się zna na światowej piłce?
Wiesław Urycz ma bogate CV. Występował m.in. w Ślęzie Wrocław i Polarze Wrocław Przemysław Stempniewicz najlepszy w piłkarskiej sondzie

Żary, Marko Walichno-
wy, Wedan Żórawina, 

Żary, Marko Walichno-
wy, Wedan Żórawina, 

Żary, Marko Walichno-

WKS Wieluń, Polo-
nia Świdnica, Moto 
WKS Wieluń, Polo-
nia Świdnica, Moto 
WKS Wieluń, Polo-

Jelcz Oława i Skalnik 
Gracze.

Nowemu trenerowi 
życzymy powodzenia 

i sukcesów w naszym 
klubie.

red

Nowy trener AKS-u

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

Sōke (termin określający twórcę bądź założyciela stylu walki – dop. red.) Aleksander Zduń jest jedynym w Polsce ,,samurajem”, 
którego o� cjalnie uznaje Światowa Federacja Samurajów (WSF) z siedzibą w Osace, w Japonii. Przez lata uczył się różnych sztuk 
walki. Jako pierwsze w jego życiu pojawiło się aikido, następnie różne azjatyckie sztuki walki od karate przez taekwondo, skoń-
czywszy na technikach przekazywanych przez jego japońskiego mistrza, aby na końcu stworzyć całkowicie własny system wal-
ki wraz z � lozo� ą, na której jest zbudowany. Nasz rozmówca posiada najwyższy możliwy stopień w japońskich sztukach walki – 
japońska federacja WSF uznała jego styl i nadała mu tytuł „Wielkiego Mistrza”. Jest o� cjalnym przedstawicielem WSF na te-
renie Polski jako President Poland Samurai Federation. Co ciekawe, obecnie związał swoje plany zawodowe i życiowe ze Strze-
gomiem, w którym otworzył ,,szkołę tradycyjnych sztuk walki,” gdzie naucza swojego systemu walki. Jego uczniowie uczą się 
posługiwać mieczem, włócznią czy walczyć wręcz. Szkoła pana Aleksandra stawia również nacisk na naukę teorii. Najbardziej 
ambitni uczniowie mogą poznać techniki walki bojowej w zbroi, dzięki czemu mogą w przyszłości z powodzeniem brać udział 
w prawdziwych turniejach rycerskich, a to nie koniec planów związanych z naszym miastem.
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Jeśli chcesz mieć stabilne warun-
ki pracy i czujesz, że ten zawód 
jest dla ciebie – spiesz się, zrób 
kolejny krok i złóż podanie już 
teraz. Spróbuj, bo naprawdę 
warto. Być może w ten sposób 
spełnisz również swoje ukryte 
marzenia. Policjant to zawód da-
jący wiele satysfakcji, a wdzięcz-
ność osób, którym udzieliłeś 
pomocy, bywa bezcenna.

Zostając policjantem, two-
rzysz ponad 100-tysięczną 
formację, pomagającą obywate-
lom i dbającą o bezpieczeństwo 
wewnętrzne kraju. To zawód 
dla profesjonalistów i  ludzi 
z  pasją. Dużo wymagający 
i dużo dający w zamian.

Służba w policji daje niepo-
wtarzalną szansę zawodowego 
rozwoju. Liczna oferta szkoleń 
resortowych stwarza możliwość 
poszerzania horyzontów, zdo-
bycia nowych umiejętności oraz 
pogłębiania wiedzy i doświad-
czenia w różnych dziedzinach.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do składania dokumentów. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące rekrutacji można 
uzyskać, dzwoniąc pod numer 
telefonu 47 87 552 03 lub 
47 87 553 38.

Przypominamy, że policjan-
tem może zostać:
•	 obywatel	polski	o nieposzla-

kowanej opinii;
•	 posiadający	co	najmniej	śred-

nie wykształcenie;
•	 nie	 jest	 skazany	prawomoc-

nym wyrokiem sądu za prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe;

•	 korzystający	 z  pełni	 praw	
publicznych;

•	 posiadający	zdolność	fizyczną	
i psychiczną do służby w for-
macjach uzbrojonych, podle-
głych szczególnej dyscyplinie 
służbowej, której gotów jest 
się podporządkować;

•	 dający	 rękojmię	 zachowania	
tajemnicy stosownie do wy-
mogów określonych w prze-
pisach o ochronie informacji 
niejawnych.

Najbliższe terminy przyjęć 
do policji:
•	 27	lutego	2023	r.
•	 5	maja	2023	r.
•	 3	lipca	2023	r.
•	 23	sierpnia	2023	r.
•	 27	października	2023	r.
•	 28	grudnia	2023	r.

Źródło: 
Komenda Powiatowa 

Policji w Świdnicy 

SPORT / OgłOSzeNia

Zostań policjantem
Zostań policjantem i dbaj o bezpieczeństwo ludzi

21 grudnia 2022 r. weszła w ży-
cia ustawa wprowadzająca moż-
liwość refundacji podatku VaT 
dla odbiorców paliw gazowych. 
To kolejne zadanie realizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu mające na celu 
wsparcie m.in. gospodarstw do-
mowych w ponoszeniu kosztów 
zakupu paliw na cele grzewcze.

Z dotychczasowych form wsparcia 
skorzystały gospodarstwa, któ-
rych	główne	źródła	ogrzewania	
były zasilane paliwami stałymi 
(węgiel i paliwa węglopochodne), 
gospodarstwa ogrzewające się za 
pomocą drewna kawałkowego, pe-
letem drzewnym, innym rodzajem 
biomasy, skroplonym gazem LPG 
oraz przy pomocy kotła olejowego. 
Wnioski na te dodatki można było 
składać do 30.11.2022 r.

Aktualnie nadal można ubiegać 
się o dodatek elektryczny, w sytu-
acji ogrzewania gospodarstwa przy 

wykorzystaniu energii elektrycznej. 
Natomiast od stycznia 2023 r. 
dostępne jest kolejne świadczenie, 
tym razem dla gospodarstw ogrze-
wających się gazem.

Świadczenie w  przeciwień-
stwie do dotychczas znanych 
rozwiązań nie ma określonej 
ustawowo kwoty. Stanowi 
refundację podatku VAT wy-
nikającej z  faktury za dostar-
czenia paliwa.

Refundacja podatku VAT obo-
wiązuje od 1 stycznia 2023 r. 
do 31 grudnia 2023 r. O zwrot 
można ubiegać się po otrzymaniu 
i opłaceniu pierwszej faktury za 
paliwa gazowe w nowym roku.

Refundacji podlega VAT od 
paliw gazowych tj. gaz ziemny 
wysokometanowy lub zaazo-
towany, w  tym skroplony gaz 
ziemny oraz propan-butan lub 
inne rodzaje gazu palnego, do-
starczane za pomocą sieci gazo-
wej, a także biogaz rolniczy.

Kto może ubiegać się 
o refundację?
O  refundację podatku VAT 
mogą się ubiegać osoby, które 
używają paliw gazowych do ce-
lów grzewczych i poniosły koszty 
zakupu tego paliwa. Wniosko-
dawcą zatem musi być osoba, 
która faktycznie poniosła koszty 
wynikające z faktury.

Termin złożenia wniosku
Wniosek o  refundację podatku 
VAT należy złożyć w  terminie 
30 dni od dnia otrzymania faktu-
ry dokumentującej dostarczenie 
paliw	 gazowych.	 Nie	 później	
jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Prawo do refundacji przysłu-
guje pod warunkiem spełnienia 
przez gospodarstwo domo-
we kryterium dochodowego 
wynoszącego:
– 2 100 zł dla jednoosobowego 

gospodarstwa domowego,

– 1 500 zł na osobę w przypadku 
gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jed-
noosobowym	jest	osoba	fizyczna	
samotnie zamieszkująca i gospo-
darująca. Z kolei gospodarstwem 
wieloosobowym jest osoba fi-
zyczna oraz osoby z  nią spo-
krewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z  nią zamieszkujące 
i gospodarujące.

Dochód	weryfikowany	jest	jed-
norazowo przy złożeniu pierw-
szego wniosku. Sposób liczenia 
dochodu jest analogiczny jak przy 
ubieganiu się o zasiłek rodzinny, 
fundusz alimentacyjny czy dodatek 
osłonowy.

W przypadku złożenia wniosku 
o refundację w okresie:
od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. 
– uwzględnia się dochód gospo-
darstwa domowego osiągnięty 

w przedostatnim roku kalenda-
rzowym poprzedzającym rok, 
w  którym złożono wniosek, tj. 
dochód z 2021 r.
od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. 
– uwzględnia się dochód go-
spodarstwa domowego osią-
gnięty w ostatnim roku kalen-
darzowym poprzedzającym rok, 
w którym złożono wniosek, tj. 
dochód z 2022 r.

Konieczny wpis źródła 
ciepła do CeeB
Korzystanie z  gazu do ogrze-
wania domu czy mieszkania 
musi potwierdzić wpis do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Wpis powinien być 
dokonany do 21 grudnia 2022 r. 
lub po tym dniu w  przypadku 
głównego	 źródła	 ogrzewania	
wpisanego lub zgłoszonego po 
raz pierwszy do CEEB.

Wzór wniosku udostępniony 
będzie przez ministra właściwego 
do spraw energii w  Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Do wniosku o refundację 
podatku VaT należy załączyć:
– fakturę dokumentującą dostar-

czenie paliw gazowych do tego 
odbiorcy przez przedsiębiorstwo 
energetyczne,

– dowód uiszczenia zapłaty za tę 
fakturę.

Możliwe jest złożenie wniosku 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Należy pamiętać 
o  opatrzeniu takiego wniosku 
kwalifikowanym	podpisem	elek-
tronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym. Do 
wniosku należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów.

Rozstrzygnięcie
Podobnie jak w przypadku in-
nych form wsparcia jak dodatek 
osłonowy, dodatek węglowy czy 
na	inne	źródła	ciepła,	przyznanie	
refundacji podatku VAT nie wy-
maga wydania decyzji. Informacja 
o  przyznaniu świadczenia jest 
przekazywana na adres e-mail 
wskazany we wniosku.

Nowe świadczenie dla gospodarstw ogrzewanych gazem

Jeśli chcesz w  życiu pomagać innym ludziom, dbając o  ich bezpieczeństwo i  porządek pu-
bliczny, jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, mieć stabilną i dającą satysfakcję 
pracę – to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie. Po ukończeniu szkolenia podstawowego 
będziesz zarabiać 4 228,52 zł netto, a jeśli nie masz ukończonych 26 lat „na rękę” otrzymasz 
4 611,52 zł. Pokazuje to, że służba w tej formacji jest coraz bardziej atrakcyjna finansowo, ale 
przede wszystkim daje dużo satysfakcji i jest też miejscem, gdzie można rozwijać swoje pasje 
i niemal każdego dnia nieść pomoc innym. Nie czekaj, zgłoś się już teraz i zmień swoje życie 
na lepsze – wstąp do policji.

W eliminacjach, które odbyły 
się 2 grudnia, reprezentacja 
ZS Strzegom pokonała Ze-
spół Szkół Budowlano-Elek-
trycznych w Świdnicy i LO 
Strzegom po 2:0 w setach. 
Tydzień	później	odbył	się	finał	

powiatowy, w którym strze-
gomscy siatkarze wygrali z Ze-
społem Szkół Ekonomicznych 
i Zespołem Szkół Mechanicz-
nych, zajmując tym samym 1. 
miejsce w powiecie świdnickim.

red

Nasi uczniowie są wciąż w grze o zwycięstwo na Dolnym Śląsku. Mocno trzymamy kciuki i życzymy im wygranej

Nasi siatkarze najlepsi w  powiecie
Drużyna siatkarska zespołu Szkół w Strzegomiu – trenująca 
po okiem nauczyciela wychowania fizycznego Pawła Durlika 
– osiągnęła w grudniu 2022 r. spory sukces. W finale powiato-
wym licealiady okazała się najlepsza i będzie nas reprezento-
wać na etapie wojewódzkim. 

Na zdjęciu od lewej: Dominik Matla, Piotr Marczyk, Dawid Bączkowski, Kasper Zarzycki, Natan Wojtasik, Gabriel 
Sołtysik, Szymon Radosz, Wołodymir Vynnyk, Marcin Dudek i Paweł Durlik (nauczyciel wychowania fizycznego 
i opiekun drużyny)
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Spotkali się w starej-nowej świetlicy 
Wiele osób uczestniczyło w wyjątkowym spotkaniu noworocznym, które odbyło się w sobotę 14 stycznia w oddanej właśnie do użytku świetlicy wiejskiej 
w Rogoźnicy. W odrestaurowanym obiekcie pojawili się radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, prezesi strzegomskich spółek, dyrektorzy instytucji kultury, 
sołtysi, strażacy-ochotnicy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie różnych stowarzyszeń, emeryci i mieszkańcy tego pięknego sołectwa. 
Spotkanie miało charakter biesiady, której szampańska atmosfera udzieliła się dosłownie wszystkim.

Inwestycje w gmInIe strzegom 
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