
GMINA. Nowa stawka za odbiór śmieci w Strzegomiu jest jedną z najniższych stawek obowiązujących w woj. dolnośląskim

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 

Ważna wizyta
Spotkania Sekcji Górnictwa 
Odkrywkowego Komitetu 
Górnictwa Polskiej Akademii 
Nauk odbywają się średnio 
co pół roku. Z  inicjatywy 
czołowego przedstawiciela 
strzegomskiej branży ka-
mieniarskiej – Krzysztofa 
Skolaka tym razem odbyło 
się ono w  Zespole Szkół 
w Strzegomiu. Jaki był cel 
tegorocznej edycji?
 str. 2

Obradowali radni
W środę 15 marca odbyła się 
kolejna sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. Program ob-
rad był bardzo bogaty. Jakie 
ważne uchwały podjęli strze-
gomscy radni? Jaki będę one 
miały wpływ na codzienne 
życie naszych mieszkańców?
 str. 3

Powstaje  
plac zabaw 
Mali mieszkańcy sołectwa 
Rogoźnica od czerwca będą 
mogli korzystać z  nowego 
placu zabaw. Nowy obiekt 
zlokalizowany będzie w po-
bliżu baszty i zabytkowych 
murów. Ponadto w  miej-
scowym parku dworskim 
powstaną niedługo kolejne 
utwardzone ścieżki. Gmi-
na na ten cel pozyskała 
dofinansowanie.
 str. 4

Rozpierała  
ich energia 
Konkurencje sportowe i po-
tyczki ortograficzne były 
głównym tematem piętna-
stej już edycji „Gminnego 
Turnieju Ortograficzno-
Sportowego”, który odbył 
się w środę 22 marca w hali 
widowiskowo-sportowej 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu. Wzięły w nim 
udział reprezentacje klas trze-
cich ze szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy.
 str. 9

Jubileusz 
„Delfinka”
Już od pięciu lat kryta pływal-
nia „Dolnośląski Delfinek” 
w Strzegomiu jest przestrze-
nią dla osób, które cenią 
sobie aktywność fizyczną, 
relaks i dobrą zabawę. Obiekt 
świętował swoje 5-lecie na 
sportowo, organizując szkol-
ne zawody pływackie.
 str. 10
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Nowa umowa obowiązuje od 
1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 
2025 r. Wykonawcą usługi 
została firma ENERIS Eko-
logiczne Centrum Utylizacji 
Sp. z o.o. Jakie zmiany pojawią 
się dla mieszkańców? 

Zmiana stawek opłat
Nowa stawka opłaty za go-

spodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla mieszkańca od 
1 kwietnia br. wyniesie 32 zł 
miesięcznie. To jedna z najniż-
szych stawek obowiązujących 
w województwie dolnośląskim. 
Z kolei opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości niezamieszka-
łych (przedsiębiorstwa, zakłady 
usługowe, szkoły, instytucje, 
itp.) od 1 kwietnia br. wyniesie 
19,05 zł za pojemnik o pojem-
ności 120 l miesięcznie. 

– W  związku ze zmianami 
w  opłatach informujemy, że 
nie ma konieczności składania 
nowych deklaracji dotyczących 
opłat. Każdy właściciel nieru-
chomości otrzyma w kwietniu 
br. „Informację w  sprawie 
wymiaru opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
za 2023 r.” uwzględniającą 
nowe stawki. Pierwszą opłatę 
uwzględniającą nowe stawki 

należy uiścić do 20 maja 2023 r. 
– informuje Norbert Sarnecki, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Odpadami Komunalny-
mi i  Transportu w  Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Większe zniżki  
za kompostownik

Właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinny-
mi kompostujący bioodpady 
stanowiące odpady komunalne 
w  kompostowniku przydo-
mowym otrzymają zwolnienie 

z  opłaty w  wysokości 5 zł od 
każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość. Dotych-
czasowe zwolnienie wynosiło 
3 zł od budynku jednorodzin-
nego, bez względu na licz-
bę mieszkańców. Zachęca się 
mieszkańców do korzystania 
z tej formy zwolnienia, poprzez 
złożenie deklaracji w Wydziale 
Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi i  Transportu w  UM 
w Strzegomiu.

Zmiana częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych

Najważniejszym czynnikiem, 
który zapewnił niską staw-
kę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 
mieszkańca jest zmiana często-
tliwości odbioru odpadów. Od 
1 kwietnia br. ustalona zosta-
ła następująca częstotliwość 
odbioru wszystkich rodzajów 

odpadów: z  części wiejskiej 
gminy oraz z budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych na 
terenie Strzegomia – raz na 
dwa tygodnie; z  budynków 
wielolokalowych na terenie 
Strzegomia – raz na tydzień. 
Szczegółowy harmonogram 
wywozu odpadów w tym roku 
zostanie dostarczony każdemu 
właścicielowi nieruchomo-
ści. Dostępny jest on rów-
nież w  Wydziale Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi 
oraz na stronie internetowej 
czysty.strzegom.pl i portalu 
eurzad.strzegom.pl.

Zmiana częstotliwości 
odbioru odpadów 
wielkogabarytowych

Meble i  inne odpady wiel-
kogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i  elektroniczny, 
zużyte opony odbierane będą 

raz na kwartał. W związku z tą 
zmianą warto przypomnieć, 
że odpady wielkogabarytowe 
powinny być wystawione przy 
boksach lub pojemnikach, 
nie wcześniej jednak niż 24 
godziny przed terminem od-
bioru określonym w  harmo-
nogramie. Zbiórkę powyższych 
odpadów prowadzi również 
Punkt Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), który znajduje się 
w Strzegomiu przy Al. Wojska 
Polskiego 75. PSZOK funkcjo-
nuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00 do 15:00, we 
wtorek do godz. 17:00. red

Gmina Strzegom podpisała 
nową umowę dotyczącą od-
bioru i  zagospodarowania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie gminy. 
W związku z tym od 1 kwiet-
nia br. nastąpi szereg zmian 
w  dotychczasowym systemie 
gospodarowania odpadami, 
które zapowiadane były już 
w grudniu 2022 r. 

Na stronach 6–7 zamie-
ściliśmy najnowsze

harmonogramy wywo-
zu odpadów w 2023 r. 

Wszelk ich informa-
cji dotyczących zmian 
w systemie gospodarki 
odpadami komunal-
nymi udziela Wydział 
Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi i Trans-
portu Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, 
pok. nr 16, tel. 74 8560 
570; 74 8560 562.
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W ubiegłym tygodniu władze naszego miasta odwiedziły seniorki podczas zajęć gim-
nastycznych pn. „Aktywny Senior” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu. – Musimy przyznać, że jesteśmy pod dużym wrażeniem zaangażowania naszych 
pań, które podkreślają, że zajęcia przynoszą dużo korzyści, poprawiają zdolności ru-
chowe i ogólną sprawność – nie tylko fizyczną, ale też psychiczną. Jesteśmy bardzo 
podbudowani i zadowoleni z tego, co zobaczyliśmy – zaznaczają obaj burmistrzowie. 

N a s i  s e n i o r z y  a k t y w n i e 

AKtuAlNości – co Się dZieje W StrZeGomiu?

W murach zespołu Szkół gościły znamienite osoby z wyższych uczelni górniczych, instytutów i czołowych kopalni w Polsce

Ważna wizyta w Strzegomiu
W  murach szkoły gościły 
znamienite osoby z wyższych 
uczelni górniczych, insty-
tutów i  czołowych kopalni 
w  Polsce, zajmujących się 
m.in. wydobyciem węgla bru-
natnego, surowców skalnych 
i  bursztynu. Nie zabrakło 
także burmistrza Strzegomia 
– Zbigniewa Suchyty, a także 
przedstawicieli branży górni-
czej naszego regionu.

Dyrektor szkoły – ro-
bert Wójtowicz, nauczyciele 

przedmiotów górniczych: re-
nata dziurla, michał Firlej 
i jacek Sozański oraz przedsta-
wiciele uczniów klas górniczych 
reprezentowali strzegomską 
szkołę w  tym wyjątkowym 
spotkaniu. Renata Dziurla 
przedstawiła gościom, w przy-
gotowanej przez siebie prezen-
tacji multimedialnej, kierunek 
kształcenia, jakim jest obecnie 
jedyne w Polsce technikum gór-
nictwa odkrywkowego, funkcjo-
nujące w Strzegomiu od 13 lat.

Warto również podkreślić, 
że w trakcie spotkania Michał 
Firlej został oficjalnie powołany 
na członka Sekcji Górnic-
twa Odkrywkowego Komitetu 
Górnictwa PAN.

W  drugiej części spotka-
nia uczestnicy wzięli udział 
w  wyjeździe terenowym do 
niektórych kopalni położonych 
w okolicy Strzegomia. 

red

Spotkania Sekcji Górnictwa odkrywkowego Komitetu Górnic-
twa Polskiej Akademii Nauk odbywają się średnio co pół roku. 
Z inicjatywy czołowego przedstawiciela strzegomskiej branży 
kamieniarskiej – Krzysztofa Skolaka tym razem odbyło się 
ono w Zespole Szkół w Strzegomiu. Spotkaniu przewodniczył 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz.

Organizatorzy składają go-
rące podziękowania dawcom. 
– Wszystkich chętnych zapra-
szamy do udziału w następnej 
akcji poboru krwi zaplanowanej 
na 23 maja – podkreślają. 

Przypomnijmy, że strzegom-
skie zbiórki krwi organizowane 

są przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecz-
nictwa w  Wałbrzychu przy 
współpracy Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji Sp. z  o.o. oraz 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

red

Zebrano ponad 12 litrów drogocennego płynu ratującego życie

Strzegomianie znów nie zawiedli
Podczas kolejnej zbiórki krwi, która odbyła się 21 marca, pozyska-
no 12,150 litrów krwi. Zarejestrowało się 35 krwiodawców, a po 
wypełnieniu ankiety i badaniu lekarskim krew oddało 27 z nich.

Zaproszenie na badania mammograficzne
Zapraszamy nasze mieszkan-
ki 12 kwietnia na bezpłatne 
badania mammograficzne 
w ramach programu profilak-
tyki raka piersi refundowane 
przez NFZ, które odbędą się 
przy dyskoncie „Biedronka” 
(ul. Legnicka 16).

Organizatorzy tej ważnej 
akcji czekają na panie uro-
dzone w  latach 1966–1973. 
Rejestracja telefoniczna od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8:00–16:00 pod numerem 
telefonu: (68) 41 41 411 lub 
online: diagnostyk.pl

Wspólne spotkanie umożliwiło wymianę doświad-
czeń, zaplanowanie współpracy m.in. poprzez wy-
cieczki przedmiotowe dla uczniów technikum gór-
nictwa odkrywkowego. Było to bardzo ciekawe 
i owocne wydarzenie w Zespole Szkół.

Informacja  
dla emerytów
Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i  Inwalidów w  Strzego-
miu informuje, że 20 kwietnia 
o  godz. 11:00 odbędzie się 
Walnego Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze związku. 
Miejscem spotkania będzie sala 
widowiska Strzegomskiego 
Centrum Kultury w Strzegomiu 
(ul. Paderewskiego 36). Obec-
ność – jak podkreśla prze-
wodnicząca PZERiI eugenia 
Zasińska – obowiązkowa.  red

Niszczą  
place zabaw

W ostatnim okresie pojawia się 
– niestety – coraz więcej aktów 
wandalizmu na placach zabaw 
w  naszej gminie. Ostatnim 
przykładem plac zabaw w  Ja-
roszowie, za szkołą (na zdjęciu). 
– Kolejny już raz zwracamy się 
z prośbą o  szanowanie wspól-
nego mienia. Wszelkie akty 
wandalizmu należy zgłaszać 
na policję – podkreśla ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydział 
Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu.

WAŻNE!!! PRZECZYTAJ!!!

Przerwa w badaniach: 13:00—14:00

Badanie jest bezpłatne dla Pań w wieku 50—69 lat, które w ciągu 24 m-cy nie miały przeprowadzonego 
profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ.

Czekamy na Ciebie

Panie urodzone
w latach 1966—1973

nie czekajcie na zaproszenie —
rejestrujcie się!

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00—16:00 pod numerem telefonu:

(68) 41 41 411 lub online www.diagnostyk.pl
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•	 Przedszkolaki	powitały	
wiosnę

•	 XV	Gminny	Turniej	
Ortograficzno-Sportowy

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
S t r z e g o m

teleWiZjA iNterNetoWA

 wa r to  w i edz i e ć    wa r to  w i edz i e ć    wa r to  w i edz i e ć    wa r to  w i edz 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 

KWiecieŃ 2023
Data pełnienia 

dyżuru nazwa apteki Adres nr telefonu

do 1.04 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

2.04—8.04 Vademecum Rynek 44 tel. 74 855 52 06

9.04—15.04 Avena Rynek 32–36 tel. 74 851 60 73

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

AKtuAlNości

W   z w i ą z k u 
ze wzrostem 
kosztów re-
alizacji usługi 
publicznego trans-
portu zbiorowego na terenie 
gminy Strzegom wystąpiła 
konieczność podniesienia do-
tychczasowych cen biletów 
przejazdowych jednorazowych 
o 50% i miesięcznych o 25%.

Nowe ceny biletów obowią-
zujące od 1 kwietnia 2023 r. 
przedstawia poniższa tabela:

Z m i a n a  c e n  b i l e t ó w  p r z e j a z d o w y c h 

Gmina będzie się starała pozyskać kolejne środki z unii europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027

Nad czym obradowali radni?
Strzegomscy radni podjęli 
przede wszystkim pakiet uchwał 
związanych ze zmianami w sys-
temie gospodarki odpadami ko-
munalnymi w gminie Strzegom. 
Dokładniej piszemy o  tym na 
stronie 1 naszej gazety. 

Przegłosowano uchwałę ws. 
zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2023 r. i  uchwałę ws. 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
na lata 2023–2031. W  związ-
ku z  otrzymaniem przez nasz 
samorząd kolejnych środków 
zewnętrznych, zaszła potrzeba 
zapewnienia wkładu własnego 
w gminnym budżecie – m. in. na 
przebudowę drogi wojewódzkiej 
nr 382 w zakresie budowy ciągu 
pieszego w Rogoźnicy, a  także 
przebudowę Al. Wojska Pol-
skiego (II etap) oraz ul. Andersa 
i  ul. Brzozowej w Strzegomiu. 
Przesunięto środki finansowe 
z 2024 r. na 2023 r. w kontek-
ście szybszego niż planowano 
zakończenia budowy kanalizacji 
sanitarnej we wsiach Skarżyce 
i  Grochotów. Wprowadzono 

również wymagany wkład wła-
sny w  związku z  planowanym 
złożeniem wniosku o dofinan-
sowanie budowy rowerowego 
parku umiejętności na Wzgórzu 
Bazaltowym (pisaliśmy o  tym 
dwa tygodnie temu). Gmina 
będzie się starała również po-
zyskać kolejne środki z  Unii 
Europejskiej w  ramach nowej 
perspektywy finansowej Fun-
duszy Europejskich dla Dolnego 
Śląska na lata 2021–2027 i Fun-
duszu Sprawiedliwej Trans-
formacji. W tym celu już teraz 
musiała zabezpieczyć środki 
na wykonanie projektów dot. 
termomodernizacji placówek 
oświatowych i  budynków uży-
teczności publicznej, budowy 
ścieżek rowerowych oraz remon-
tów gminnych podwórek. 

W  zasobie mieszkaniowym 
gminy Strzegom wydzielono lo-
kal mieszkalny o pow. 36,80 m² 
oznaczony numerem 1 w  bu-
dynku przy ul. Świdnickiej 38 
w  Strzegomiu, z  przeznacze-
niem do wynajmowania na czas 
trwania stosunku pracy dla osób, 

które są niezbędne dla prawidło-
wego funkcjonowania gminy. 
Ponadto zmieniono zasady wy-
najmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Strzegom.

W związku z potrzebą zapew-
nienia bezpieczeństwa naszym 
mieszkańcom na drogach woje-
wódzkich nawiązano współpracę 
z województwem dolnośląskim 
w  zakresie realizacji zadania 
pod nazwą „Letnie utrzymanie 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 
382 na terenie miasta Strzegom 
w latach 2023–2025”. Przejęcie 
zadania nastąpi na mocy poro-
zumienia zawartego pomiędzy 
gminą Strzegom a wojewódz-
twem dolnośląskim. Pozostając 
w  tematach drogowych infor-
mujemy, że gmina Strzegom 
udzieliła pomocy finansowej 
powiatowi świdnickiemu z prze-
znaczeniem na budowę chod-
nika przy drodze powiatowej 
nr 2919D – ul. Olszańskiej 
w Stanowicach. Dotacja celowa 
wynosi 75 tys. zł. 

Podjęto również uchwały ws. 
niedochodzenia należności przy-
padających gminie Strzegom lub 
jej jednostkom organizacyjnym 
z tytułu rekompensaty za kosz-
ty odzyskiwania niektórych 

należności cywilnoprawnych; 
ws. zaliczenia ul. Kopernika 
w Kostrzy w poczet dróg gmin-
nych; ws. zmian w  „Programie 
współpracy gminy Strzegom 
z organizacjami pozarządowymi 
i  podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na 2023 rok” i ws. ustalenia cen 
za usługi przewozowe świadczo-
ne środkami lokalnego transpor-
tu zbiorowego organizowanego 
przez gminę Strzegom oraz 
sposobu ustalania wysokości 
opłaty dodatkowej i manipula-
cyjnej (piszemy o tym na stronie 
3 w rubryce „Warto wiedzieć”). 

Rada Miejska w Strzegomiu 
wyraziła zgodę na utworzenie 
przez gminę Strzegom „Sto-
warzyszenia Energetyki Oby-
watelskiej Ziemi Świdnickiej” 
oraz na jej przystąpienie do 
stowarzyszenia wspólnie z po-
wiatem świdnickim, miastem 
i gminą Świdnica, gminą Świe-
bodzice, gminą Żarów, gminą 

Jaworzyna Śląska, gminą Do-
bromierz i gminą Marcinowice. 
Celem stowarzyszenia jest 
współpraca w zakresie wyzwań 
związanych ze sprawiedliwą 
transformacją energetyczną. 
SEOZŚ umożliwi pozyski-
wanie środków na wspólną 
realizację projektów.

red

W  środę 15 marca odbyła się kolejna sesja rady miejskiej 
w Strzegomiu. Program obrad był bardzo bogaty. jakie ważne 
uchwały podjęli strzegomscy radni? jaki będę one miały wpływ 
na codzienne życie naszych mieszkańców?

TYp BilETU STREfA WAżnOści BilETU nORMAlnY UlgOWY 
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4

jednorazowy

ważny wyłącznie w granicach 
Strefy 1 3,00 zł 1,50 zł

ważny w granicach jednej strefy, 
innej niż Strefa 1 5,00 zł 2,50 zł

ważny w granicach dwóch
sąsiadujących stref 6,00 zł 3,00 zł

ważny w granicach trzech
sąsiadujących stref 7,00 zł 3,50 zł

ważny w granicach wszystkich stref 8,00 zł 4,00 zł

miesięczny

ważny w granicach jednej strefy 245,00 zł –
ważny w granicach dwóch

sąsiadujących stref 270,00 zł –

ważny w granicach wszystkich stref 345,00 zł –

Z dokładną treścią wszystkich uchwał podjętych przez 
radnych można zapoznać się w programie eSesja, któ-
ry znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
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nowy obiekt zlokalizowany będzie w pobliżu baszty i zabytkowych murów

Powstaje plac zabaw w Rogoźnicy
mali mieszkańcy rogoź-
nicy i  ich rodzice na po-
czątku czerwca będą mogli 
korzystać z nowego placu 
zabaw. Ponadto w  miej-
scowym parku dworskim 
powstaną niedługo kolejne 
utwardzone ścieżki. 

W jednym z największych 
sołectw gminy Strzegom 
trwają właśnie roboty zwią-
zane z budową atrakcyjne-
go miejsca rekreacyjnego 
dla najmłodszych. Plac 
zabaw zlokalizowany bę-
dzie w pobliżu baszty i za-
bytkowych murów, które są 
dumą mieszkańców. 

To nie koniec zmian 
w   p a r k u  d w o r s k i m . 
W planach jest wykonanie 
odcinka ciągu pieszego, 
przeniesienie istniejącej 
siłowni plenerowej, wycin-
ka drzewa (1 szt.) oraz ich 
korekta (4 szt.) w ramach 
zadania inwestycyjnego 
pn. „Rogoźnica – Budo-
wa utwardzonych ścieżek, 
ciągów komunikacyjnych 
w parku”.

red

Podczas wędrówek 
promują Strzegom

Klub Miłośników Gór „Wa-
ligóra” ze Strzegomia prężnie 
działa od wielu lat, jednak 
aktywność członków tej or-
ganizacji mocno została za-
hamowana przez pandemię 
koronawirusa. Teraz, gdy 
wszystko powróciło do nor-
malności, strzegomscy „mi-
łośnicy gór” ponownie dali 
o sobie znać. 

Jak twierdzą klubowicze, 
podczas  swoich górskich 
wędrówek chętnie promują 
swoją „Małą Ojczyznę”, czyli 
Ziemię Strzegomską. By ta 
promocja była skuteczniejsza, 
udało się – dzięki pomocy 

finansowej ze strony bur-
mistrza Strzegomia, kupić 
efektowne niebieskie koszulki 
z herbem Strzegomia i nazwą 
naszego miasta.

– Bardzo dziękujemy bur-
mistrzowi Zbigniewowi Su-
chycie za dofinansowanie 
zakupu koszulek. Dziękujemy 
również Wydziałowi Pro-
mocji w  Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu za realizację 
zakupu, a  tomaszowi Sma-
głowskiemu z SCK za projekt 
logotypu KMG – podkreślają 
„miłośnicy gór”.

red

Spotkania klubowiczów odbywają się w czwart-
ki o godz.18:00 w Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel” w Strzegomiu. Zapraszamy 
kolejnych pasjonatów do wstąpienia w szeregi 
KMG „Waligóra”.

Budowa nowego obiektu jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, obję-
tego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej, lub kulturalnej w wys. ok. 95,5 tys. zł. Termin realizacji wyznaczono na 5 czerwca. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 
bur mistrz Zbig niew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i  ich problemów. ceni dia-
l o g  z e  s p o ł e c z e ń s t we m , 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl jest możli-
wość zadania przez mieszkań-
ców pytań, na które szef gminy 
na bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich:

Andrzej: Witam, panie burmi-
strzu. Jestem mieszkańcem Goczał-
kowa. Chciałbym zapytać, dlaczego 
w  naszej wsi nie ma normalnego 
boiska do gry w  piłkę? Jest stare 
boisko zarośnięte i  nienadające 
się do gry. Czy można zrobić coś 
w kierunku, żeby je odnowić i do-
prowadzić do normalnego stanu? 
A  jeżeli nie można na miejscu 
starego, bo jest np. objęte jakimś 
konserwatorem zabytków, czy coś 
w tym stylu, to czy jest opcja, żeby 
u  nas we wsi powstał jakiś mały 
Orlik, czy cokolwiek, żeby można 
było pograć w piłkę?

Panie Andrzeju. Gmina Strze-
gom to 22 wsie i miasto. Mimo 
wydatkowania na inwestycje po-
nad 300 mln zł w okresie, w któ-
rym jestem burmistrzem, nie dało 
i  jeszcze długo nie da się zre-
alizować wszystkich oczekiwań 
mieszkańców gminy Strzegom. 
Co do boiska, to jest ustalona jego 
lokalizacja obok hali sportowej. 
Na realizację trzeba jeszcze po-
czekać. W tym roku będę prosił 
Radę Miejską o  zabezpieczenie 
pieniędzy na projekt. Goczałków 
ma zabezpieczone większość 
potrzeb i  długo by wymieniać. 
Może nie ma boiska, ale ma 
najpiękniejszą i  najlepszą halę 
sportową w gminie, gdzie może 
pan pograć w piłkę latem i zimą. 
Mam szkoły, w których nie ma sal 
gimnastycznych. Potrzeby znamy, 
ale finanse są ograniczone. 

Renia: Już dwukrotnie zwra-
całam się do pana w sprawie usu-
nięcia pojemników na odpady 
znajdujących się przy budynku 
ul. Świdnickiej 21–25 i  vis a  vis 
ul. Kościelnej. Sprawa do tej pory 
załatwiona została częściowo, co 
mnie bardzo ucieszyło, ale pozostała 
do rozwiązania sprawa składowa-
nia odpadów przez lokatorów ul. 
Kościelnej 17–19. Problemu zwią-
zanego ze składowaniem śmieci 
przez tych mieszkańców nie da się 

odsunąć, bo jak pan chyba zauważył 
– ciągle wraca i to ze zdwojoną siłą. 
Pojemniki na śmieci postawione na 
chodniku uprzykrzają życie, mocno 
wpływając na komfort tego życia 
oraz prestiż miejsca, w  którym 
mieszkamy. Śmieci z kolei nie mogą 
kojarzyć się z higieną, są przecież 
odpadkami, resztkami. Wylęgarnią 
bakterii oraz doskonałym miejscem 
posiłku dla szczurów oraz myszy, 
nie mówiąc już o wydobywającym 
się smrodzie odpadów. Jeszcze 
innym problemem jest niechluj-
stwo ludzi w kwestii wyrzucania 
śmieci, które dosłownie walają się 
wokół pojemników. Wiem, że nie 
mamy wpływu na takie zachowa-
nia, kulturę osób wyrzucających 
odpady. Dlatego sprawa miejsca 
składowania śmieci przez lokato-
rów ul. Kościelnej 17–19 powinna 
być rozwiązana niezwłocznie. 
Mam nadzieję, że zostanie ona 
jednak załatwiona jeszcze przed 
zakończeniem pana kadencji na 
stanowisku burmistrza i nie będzie 
się ciągnąc przez kolejne lata. 

W odpowiedzi na pani pytania 
z  lutego i  marca br. dotyczące 
usunięcia pojemników na od-
pady komunalne należących 
do Wspólnoty Mieszkaniowej 
ul. Kościelna 17–19 informuję, 
że w  porozumieniu z  zarządcą 
wspólnoty zostało wydzielone 
miejsce na altanę śmietnikową. 
W  chwili obecnej trwają prace 
remontowe związane z  przy-
stosowaniem pomieszczenia. 
Po zakończeniu prac pojemniki 
z ul. Kościelnej zostaną usunięte. 
Szczegółowych informacji w tej 
sprawie udziela Wydział Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
i  Transportu w  UM w  Strze-
gomiu – tel. 74 8560 570 oraz 
74 8560 562.

Daria: Dzień dobry. Szanowny 
panie burmistrzu, mam pytanie. 
W  jakich godzinach jest otwarty 
Fort Gaj? Ze zdjęć zdążyłam 
zauważyć, że jest pięknie odre-
staurowany. Coraz rzadziej udaje 
mi się wrócić do rodzinnego miasta 
choć na chwilę. Byłam wczoraj, 
pomyślałam udam sie na spacer po 
mieście, przy okazji pokażę jego 
piękne zakątki narzeczonemu 
i znajomym z Ukrainy. I o ile widok 
z Góry Krzyżowej był urzekający, 
czy Bazylika Mniejsza zachwyciła 
po raz kolejny, tak Fort Gaj po godz. 

18:00 już był zamknięty. Troszkę to 
smutne, że nie ma do niego dostępu 
przez cały czas. Rozumiem obawy, 
że zostanie zniszczony, jednak o ile 
zrozumiałe jest zamknięcie Baszty, 
tak sam Fort Gaj chyba jest troszkę 
zbyt chroniony. Pozdrawiam ser-
decznie i życzę miłego dnia.

Fort Gaj jest otwarty w godz. 
7:00–22:00. Wyjątkiem jest okres 
jesienno-zimowy (od 15 paź-
dziernika do 31 marca), kiedy 
to zamknięcie obiektu następuje 
o  godz. 18:00. Uzależnione jest 
to przede wszystkim od pogody. 

Krystyna: Witam. Panie bur-
mistrzu, byłam na zakupach 
w  DINO. Widok przy wjeździe 
porażający…

Znam temat.

Mieszkaniec: Witam, mam pyta-
nie. Czy ktoś mógłby kontrolować co 
jakiś czas drogę w Granicy? Kon-
kretnie ludzi, którzy niedowidzą 
lub po prostu nie znają podstaw 
ruchu drogowego. Jadąc pod prąd 
nie można się wyminąć, nie wspo-
minając o  bezpieczeństwie ludzi 
pracujących przy drodze. Wiem, że 
nie pan za to odpowiada, ale gdyby 
pan poprosił odpowiednie służby, 
wierzę że przyniosłoby to efekt. 
Z góry dziękuję.

Myślę, że państwo dacie radę 
wytrzymać uciążliwości związa-
ne z  remontem. Mieszkańców 
proszę o przestrzeganie zasad or-
ganizacji ruchu na czas remontu. 

Obywatel: Witam serdecznie. 
Chciałbym poprosić, panie burmi-
strzu, o przekazanie sprawy do od-
powiednich służb odpowiedzialnych 
za oświetlenie ulic w Strzegomiu, 
a mianowicie o uzupełnienie wy-
palonych lub niesprawnych lamp 
i  żarówek. Od dłuższego czasu 
nikt nie wymienia niedziałającego 
oświetlenia przy ulicach: Bohaterów 
Getta, Krótka, Kamienna itd. Jest 
ciemno, a to sprzyja wandalizmo-
wi i  chuligaństwu. Poza tym po 
zmroku strach się bać. Ciemność 
widzę, ciemność. Pięknie oświetlona 
nowa ul. M. Konopnickiej powinna 
świecić przykładem. Postawiono 
tam tyle lamp (moim zdaniem 
przesadzono troszeczkę), że jest 
tam w  nocy widno jak w  dzień. 
Pozdrawiam.

Lampy sodowe zostały wy-
łączone co druga. Wszystkie 

ciągi, gdzie się nie świeci więcej 
lamp należy zgłaszać do Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu pod 
numerem telefonu 74 85 60 532.

Krystyna: Dzień dobry, mam kilka 
pytań. Czy mieszkańcy ul. Morskiej 
doczekają się normalnej drogi? Czy 
prawdziwym powodem niezaj-
mowania się naszym problemem 
jest niewielka ilość potencjalnych 
wyborców? Już tak zaczynamy my-
śleć. Czy my jesteśmy mieszkańcami 
gorszej kategorii? Zawsze ta ulica 
traktowana była po macoszemu. 
Dla władz miasta nie jest ważne, 
że ludzie na działki chodzą, jak 
niegdyś na wsiach środkiem tej ulicy, 
nierzadko po błocie. Nieważne, 
że ta ulica jest dziurawa, jak ser 
szwajcarski. Nieważne jest też, że 
ta ulica jest bezpośrednim dojazdem 
do DK 5. Śmiem twierdzić, że jest 
nas po prostu za mało, no i  przy 
wyborach mało będzie od nas gło-
sów. Władze miasta chwalą się od 
lat pozyskiwanymi na inwestycje 
pieniędzmi. Oczywiście widać 
te inwestycje i  chwała władzom 
za to, ale niestety na zmianę na 
lepsze w  naszym rejonie już zbyt 
długo czekamy. Ulica Wodna nie 
musiała 40 lat czekać. Za każdym 
razem Morska jest pomijana. Mimo 
wszystko pozdrawiam.

Ja też pozdrawiam i  znam 
problem ul. Morskiej. Niestety, 
musi poczekać jak wiele innych. 
Problem jest taki, że droga ta nie 
spełnia parametrów do żadnego 
dofinansowania, a  te robimy 
w pierwszej kolejności.

Mirek: Panie burmistrzu, czy 
nasza gmina zamierza coś zro-
bić z  sytuacją na skrzyżowaniu 
ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Dwor-
cowej oraz ul. A. Mickiewicza. 
Rano tworzą się tam spore korki 
oraz wyjazd z ul. Dworcowej na 
ul. A. Mickiewicza zajmuje bardzo 
długo, nie mówiąc już o  niebez-
piecznym przejściach dla pieszych, 
gdzie w większości to dzieci uczące 
się w PSP nr 2. Czy dobrym roz-
wiązaniem byłoby postawienie na 
tym skrzyżowaniu sygnalizacji 
świetlnej? Pozdrawiam.

Co do bezpieczeństwa dzieci, 
to złożyliśmy dwa wnioski o do-
finansowanie przejść dla pieszych 
z  sygnalizacją świetlną i  dźwię-
kową (aktywne przejścia dla 
pieszych). Czekamy na decyzje 
o dofinansowanie. Nie udrożni to 
jednak poruszania się samocho-
dem. Pełna sygnalizacja świetlna 

utrudniłaby jeszcze bardziej ruch 
samochodów. 

Rodzice i dzieci z Ruska: Panie 
burmistrzu. Czy nie lepiej byłoby 
najpierw pomyśleć o  dzieciach 
z  naszej wsi i  wybudować plac 
zabaw, a  nie go zamykać? Idzie 
wiosna, robi się coraz cieplej. Co te 
dzieci mają teraz robić? Proszę mi 
wierzyć, że więcej jest małych dzieci 
uczęszczających na plac zabaw, 
niż młodzieży, która kopie piłkę. 
Rozumiem, że zostaniemy jedyna 
wioską bez placu zabaw. Bo zanim 
on powstanie gdziekolwiek, minie 
zapewne sporo czasu.

Lokalizacja placu zabaw jest 
ustalona. Będzie naprzeciw-
ko trzech bloków, jak się idzie 
w  stronę – do niedawna – hali 
produkcji krzeseł. Trwa procedu-
ra zmiany planu i rozpoczniemy 
projektowanie. Każda decyzja 
rodzi kontrowersje. Myślę, że po 
wybudowaniu boiska będziecie 
państwo zadowoleni, a  dzieci 
bezpiecznie będą się na nim czuły. 

Mieszkańcy Ruska: Witam, 
panie burmistrzu. Dziękuje za 
ostatnią wypowiedź w  sprawie 
naszej miejscowości, brakuje nam 
takich bieżących informacji. Dziś 
pytanie w  sprawie placu zabaw, 
który został zamknięty. Co stanie 
się z  obecnymi atrakcjami placu 
zabaw? Gdzie będą przeniesione? 
Czy nie można dogadać się z panem 
… w sprawie działki obok obecnego 
placu zabaw? Nasze dzieci raz chcą 
grać w piłkę, a za chwilę chcą na 
plac zabaw. Proszę wziąć to pod 
uwagę przy wyznaczaniu działki 
na taki plac zabaw. Mam nadzieję 
że w tej sprawie będą jakieś konsul-
tacje społeczne.

Boisko już budujemy. Jedyna 
lokalizacja placu to za cmen-
tarzem – naprzeciwko trzech 
bloków. Niestety, rozmowy na 
temat zamiany działki, o  któ-
rą jest pytanie, zakończyły się 
fiaskiem. Obecnie zmieniamy 
plan przestrzenny, by zacząć 
projekt. Z mieszkańcami Ruska 
spotykam się bardzo często na 
zebraniach i informuję o podję-
tych działaniach.

Obywatel: Witam ponownie. 
Ponawiam zapytanie odnośnie 
oświetlenia, a  raczej jego braku. 
Przy ulicach np. Bohaterów Getta, 
Krótka, Kamienna itp. brakuje 
żarówek w  oświetleniu ulic, bo 
się wypaliły. Czy można za pana 

pośrednictwem zgłosić to odpowied-
nim służbom? Całą zimę nikt nic 
z tym nie robił, idzie wiosna. Może 
najwyższy czas? Druga sprawa to 
znaki drogowe. Albo są nieczytelne 
lub odwrócone w  drugą stronę 
(np. ul. Kamienna, zakaz postoju 
i nakaz skrętu w prawo). Pisałem 
na policję, ale zero poprawy. Proszę 
o zgłoszenie tego do odpowiednich 
służb. Pewnie więcej jest takich 
miejsc w Strzegomiu. Pozdrawiam.

Ze względu na wzrost cen 
za energię elektryczną gmina 
wyłączyła częściowo oświetlenie 
uliczne – dokonano wyłączenia 
co drugiej lampy oświetlenia 
sodowego. Ze względów bezpie-
czeństwa wyłączeniami nie były 
objęte punkty oświetleniowe 
przy przejściach dla pieszych, 
skrzyżowaniach, szkołach itp. 
Pracownik Urzędu Miejskie-
go w  Strzegomiu przeprowa-
dził oględziny wskazanych ulic 
w  Strzegomiu, podczas których 
stwierdzono zasadę wyłączania 
lamp. W przypadku, gdy na ulicy 
nie świeci cały ciąg oświetlenia 
oznacza to, że prawdopodobnie 
doszło do awarii, którą prosimy 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu pod numerem tel. 
74 85 60 532. Odnośnie drugiej 
części pytania, sprawa została 
zgłoszona na policję.

Marta: Panie burmistrzu, kiedy 
pojawi się tzw. „Granitowa obwod-
nica Strzegomia”? Pozdrawiam.

Jest w fazie projektowej. Więk-
szość uzgodnień już jest wykona-
nych. Jak tylko będzie gotowa do 
konsultacji, to je ogłosimy.

Domin: Dzień dobry, panie 
burmistrzu! Czy od kwietnia 
planowane jest otwarcie boiska 
do koszykówki na OSiR-ze? Od 
miesiąca jest gotowe jakby do uru-
chomienia na nowo w  sezonie 
letnim. Szkoda tylko, że nie możemy 
pograć w kosza. Czy mamy pomóc 
OSiR-owi w pracy na zebraniem 
tych elementów? Sytuacja na dzień 
24.03.23 r.

Zarząd spółki OSiR informu-
je, że otwarcie boiska do piłki 
koszykowej planowane jest już 
w piątek tj. 31.03.2023 r. Prze-
szkodą w planowanym otwarciu 
mogą być warunki atmosferycz-
ne, które uniemożliwiają prace 
rozbiórkowe oraz składowanie 
w magazynie mokrych części lo-
dowiska. Pomoc zawsze jest mile 
widziana. Zapraszamy.

Wśród elementów wystawy były 
m.in. repliki najstarszych manu-
skryptów i  kamiennych tablic, 
skrawki papirusów, zrolowane 
skóry, zapisane zwoje i pierwsze 
drukowane egzemplarze. Chętni 
mogli zobaczyć różne rodzaje 

Pisma Świętego – od znalezisk 
w Qumran poprzez znane wy-
dania: Septuagintę, Wulgatę 
i  pierwszą drukowaną Biblię 
Gutenberga po Pisma Erazma 
z Rotterdamu, Lutra, aż do Biblii 
wydanych w naszym wieku. 

Wśród gości uczestniczą-
cych w  otwarciu wystawy byli 
przedstawiciele władz naszego 
miasta: zastępca burmistrza 
Strzegomia – tomasz mar-
czak i  przewodniczący Rady 
Miejskiej – Piotr Szmidt. Przez 
kilka dni ekspozycję odwiedziło 
wielu uczniów naszych placówek 
oświatowych. 

red

Przez ostatni tydzień mieszkańcy naszej gminy mieli oka-
zję odwiedzić fascynującą „Wystawę biblii” i  zgłębić ponad 
3-tysięczną historię Pisma świętego.

Wystawa zawierała mnóstwo ciekawych eksponatów. Można je było dotknąć

Pasjonująca wystawa

Wystawę zorganizował Kościół Centrum 
w Strzegomiu. Więcej o wystawie:
https://www.wystawabiblii-strzegom.edu.pl/
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miASTO STrzeGOm – zABudOWA jednOrOdzinnA

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

SZKŁO (pojemnik) X X X 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27*

PAPIER (pojemnik) X X X 12*, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 16*, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

Agrestowa, Anielewicza, Brzoskwiniowa, Ceglana, Gronowska, Jagodowa, Liliowa, Poziomkowa, Strzelnicza, Winogronowa, Al. Wojska Polskiego

WIELKOGABARYTOWE X X X X 11 X X 10 X X 9 X

3 Maja, Bracka, Morska, Potokowa, Rybna, Stawowa, Wodna, Zielona, Źródlana

WIELKOGABARYTOWE X X X X 25 X X 24 X X 23 X

Ametystowa, Bazaltowa, Fiołkowa, Granitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Mickiewicza, Niecała, Różana, Skalna, Staffa, Wyspiańskiego

WIELKOGABARYTOWE X X X X X 15 X X 21 X X 14

Andersa, Bema, Brzozowa, Dembińskiego, Familijna, Limanowskiego, Olszowa, Piłsudskiego, Pogodna, Polna, Słoneczna, Starzyńskiego, Wrzosowa

WIELKOGABARYTOWE X X X X X 22 X X 28 X X 21

Bukowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościuszki, Legnicka, Pułaskiego, Reja, Św. Jana

WIELKOGABARYTOWE X X X 6 X X 6 X X 5 X X

Brzegowa, Dolna, Kopalniana, Krótka, Malinowa, Milenijna, Parkowa, Słoneczne Ogrody, Widokowa

WIELKOGABARYTOWE X X X 14 X X 13 X X 12 X X

miASTO STrzeGOm – zABudOWA WieLOLOKALOWA

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

SZKŁO (pojemnik)
X X X 4, 12*, 18, 25

2, 9, 16,
23, 30

6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25
1, 8, 16*,

22, 29
5, 12, 19, 26

3, 10, 17,
24, 31

7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27*
PAPIER (pojemnik)
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ULICE: 3 Maja, Agatowa, Al. Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Bracka, Bukowa, Ceglana, Chopina, Dębowa, Dworcowa, Granitowa, Gronowska, Kalcytowa, Kochanowskiego, 
Kolejowa, Koszarowa, Legnicka, Leśna, Mickiewicza, Morska, Mostowa, Niecała, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Sosnowa, Strzelnicza, Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, 

Wałowa, Wesoła, Wolska, Wspólna, Zielona, + SM (Miasto Strzegom + Jaroszów + Goczałków)

X X X 6 X X 6 X X 5 X X

ULICE: Bohaterów Getta, Brzegowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, 
Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Polna, Promenada, Św. Tomasza, Słoneczne Ogrody, Świdnicka, Wałbrzyska, Wrzosowa

+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów + Goczałków)

X X X 14 X X 13 X X 12 X X

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

X X X X 18 X X 17 X X 16 X

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH
LUB SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE OPRÓŻNIONY.

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru

miASTO STrzeGOm – zABudOWA jednOrOdzinnA

RODZAJ ODPADU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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Agrestowa, Anielewicza, Brzoskwiniowa, Ceglana, Gronowska, Jagodowa, Liliowa, Poziomkowa, Strzelnicza, Winogronowa, Al. Wojska Polskiego

X X X 3, 17, 29* 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 23*

3 Maja, Bracka, Morska, Potokowa, Rybna, Stawowa, Wodna, Zielona, Źródlana

X X X 11*, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18

Ametystowa, Bazaltowa, Fiołkowa, Granitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Mickiewicza, Niecała, Różana, Skalna, Staffa, Wyspiańskiego

X X X 5, 19 4*, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2*, 15, 29 13, 28*

Andersa, Bema, Brzozowa, Dembińskiego, Familijna, Limanowskiego, Olszowa, Piłsudskiego, Pogodna, Polna, Słoneczna, Starzyńskiego, Wrzosowa

X X X 13*, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 17*, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

Bukowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościuszki, Legnicka, Pułaskiego, Reja, Św. Jana

X X X 7, 21 6*, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 4*, 17 1, 15, 30*

Brzegowa, Dolna, Kopalniana, Krótka, Malinowa, Milenijna, Parkowa, Słoneczne Ogrody, Widokowa

X X X 15*, 28 12, 26 10*, 23 7, 21 4, 19* 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH LUB 
SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE OPRÓŻNIONY.

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru

HARMOnOgRAM WYWOZU ODpADÓW 2023 EnERiS Ekologiczne centrum Utylizacji Sp. z o.o., Rusko 66, 58-120 Jaroszów
BiURO OBSŁUgi kliEnTA: 77 466 15 14, kom.: 883 841 673, Dyspozytor: 884 201 912

es_wroclaw@eneris.pl, www.eneris.pl
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GminA STrzeGOm

RODZAJ ODPADU
OBSŁUGA 
REJONU:

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

SZKŁO (pojemnik) X X X 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27*

PAPIER (pojemnik) X X X 12*,25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 16*, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
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Bartoszówek, Goczałków Górny, Goczałków, Jaroszów

X X X 20 X X 20 X X 19 X X

Międzyrzecze, Morawa, Rusko, Skarżyce, Stanowice

X X X 27 X X 27 X X 26 X X

Godzieszówek, Kostrza, Graniczna, Rogoźnica, Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka

X X X X X 1 X X 7 X 30 X

Granica, Grochotów, Modlęcin, Olszany, Stawiska, Tomkowice

X X X X X 9 X X 14 X X 7

miASTO STrzeGOm – zABudOWA WieLOLOKALOWA
RODZAJ ODPADU STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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3 Maja, Agatowa, Al. Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Bracka, Bukowa, Ceglana, Chopina, Dębowa, Dworcowa, Granitowa, Gronowska, Kalcytowa, Kochanowskiego, Kolejowa, 
Koszarowa, Legnicka, Leśna, Mickiewicza, Morska, Mostowa, Niecała, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Sosnowa, Strzelnicza, Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, 

Wesoła, Wolska, Wspólna, Zielona, + SM (Miasto Strzegom + Jaroszów + goczałków)

X X X
3, 11*, 17, 

24, 29*
8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

3, 10, 17,
24, 31

7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25
2, 9, 16,
23, 30

6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 23*

Bohaterów Getta, Brzegowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Milenijna, 
Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Polna, Promenada, Św. Tomasza, Słoneczne Ogrody, Świdnicka, Wałbrzyska, Wrzosowa

+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów + goczałków)

X X X 5, 13*, 19, 26
4*, 10, 17, 

24, 31
7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

2, 9, 17*,
23, 30

6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25
2*, 8, 15,

22, 29
6, 13, 20, 28*

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

X X X 7, 15*, 21, 28 6*, 12, 19, 26
2, 10*, 16, 

23, 30
7, 14, 21, 28 4, 11, 19*, 25

1, 8, 15,
22, 29

6, 13, 20, 27 4*, 10, 17, 24
1, 8, 15,
22, 30*

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH LUB 
SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE OPRÓŻNIONY. OZNACZENIE SM DOTYCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH. POJEMNIKI TYPU DZWON BĘDĄ OPRÓŻNIANE ZGODNIE ZE 

WSKAZANĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ, NIE DOPUSZCZAJĄC DO PRZEPEŁNIEŃ. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU BASENÓW ODKRYTYCH W OKRESIE 1.07–31.08.2023 BĘDZIE ODBYWAŁ 
SIĘ W KAŻDYM Z POWYŻSZYCH TERMINÓW. Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru

GminA STrzeGOm
RODZAJ 
ODPADU

MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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– Bartoszówek
– Goczałków
– Goczałków Górny
– Jaroszów

X X X 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27*

– Międzyrzecze
– Morawa 
– Rusko 
– Skarżyce
– Stanowice

X X X 6, 20 5*, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 3*, 16, 30 14, 29*

- Godzieszówek
– Kostrza
– Graniczna
– Rogoźnica
– Wieśnica
– Żelazów
– Żółkiewka

X X X 12*, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 16*, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

– Granica 
– Grochotów
– Modlęcin 
– Olszany 
– Stawiska
– Tomkowice

X X X 14*, 27 11, 25 9*, 22 6, 20 3, 18*, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 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 Ekologiczne centrum Utylizacji Sp. z o.o., Rusko 66, 58-120 Jaroszów
BiURO OBSŁUgi kliEnTA: 77 466 15 14, kom.: 883 841 673, Dyspozytor: 884 201 912

es_wroclaw@eneris.pl, www.eneris.pl
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Co w kinie 
SCK?

podajemy kwietniowy 
harmonogram kina 

Strzegomskiego centrum 
kultury. każdy znajdzie 

coś dla siebie. 

„SZcZęściE MikOŁAJkA”
15 kwietnia – godz. 16:00
16 kwietnia – godz. 16:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„WYRWA”
15 kwietnia – godz. 18:00
16 kwietnia – godz. 18:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„SZkOŁA MAgicZnYcH 
ZWiERZąT”

22 kwietnia – godz. 16:00
23 kwietnia – godz. 16:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„MASZ ci lOS”
22 kwietnia – godz. 18:00
23 kwietnia – godz. 18:00

bilety:
 normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„MUMiE”
29 kwietnia – godz. 16:00
30 kwietnia – godz. 16:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

„TATA”
29 kwietnia – godz. 18:00
30 kwietnia – godz. 18:00

bilety: 
normalny 20 zł / ulgowy 18 zł

– To było bardzo udane rozpoczęcie wiosny w naszym mieście – podkreślała licznie zgromadzona publiczność

Wiosenny koncert w SCK
Piosenki Anny German, Anny jantar, czesława Niemena, 
marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego i zespołu breakout 
w wykonaniu laureatów The Voice of Poland: marty burdyno-
wicz, Przemka radziszewskiego i  tomasz Fridricha można 
było usłyszeć w czwartkowy wieczór (23.03) w Strzegomskim 
centrum Kultury.

dzieci ze strzegomskich przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych 22 marca powitały wiosnę w uroczystym, barwnym prze-
marszu przez miasto. maluchy ze swoich przedszkoli przeszły 
pod urząd miejski, gdzie powitały ich władze gminy. Następnie 
udały się do parku miejskiego, by pożegnać zimę.

Wiosna wreszcie nadeszła. Świętowano to dzień później niż pierwotnie planowano, jednak w dobrych humorach. Wszyscy naprawdę dobrze się bawili

Przedszkolaki powitały wiosnę
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Ogólnopolski sukces 
naszego Zespołu Szkół

„Face to Face with English”

6-osobowa drużyna uczniów 
w  składzie: dawid Andrze-
jak, maja Kalinowska, Adam 
Kiełbasa , ewa lipińska , 
Natan Wojtasik i Krzysztof 
Zbyrowski z Technikum im. 
Księcia Bolka II w Strzego-
miu, zajęła trzecie miejsce 
w  ogólnopolskim konkursie 
pn. „Moje Podwórko jest 
w Europie”. Szkolnymi koor-
dynatorami byli nauczyciele: 
ilona dobrochowska i  re-
nata dziurla.

Konkurs został zorgani-
zowany przez Polską Agen-
cję  Prasową d la  uczniów 
szkół ponadpodstawowych 
na najlepsza pracę ukazują-
cą, jak fundusze europejskie 

wpływają na codzienne ży-
cie Polaków i   rozwój ich 
lokalnego otoczenia. Warto 
wspomnieć, że w  konkursie 
wzięło udział 111 uczestni-
ków z  całej Polski. Komisja 
konkursowa wybrała trzy 
najciekawsze projekty spo-
śród filmów i  zdjęć przygo-
towanych przez poszczególne 
zespoły uczniowskie.

Nasi uczniowie zajęli 3. 
miejsce za przygotowany film 
o Strzegomiu, w którym jury 
doceniło „ciekawe podejście 
do jego realizacji”. 

Gratu lu jemy tego suk-
cesu i   ż ycz ymy dalszego 
samorozwoju.

red

W  Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym w  Jaroszowie 14 
marca zorganizowano konkurs 
„Face to Face with English” dla 
uczniów	z klas	IV–VIII.	

Konkurs jest przeprowadzany 
w jaroszowskiej szkole od 2016 r., 
a  jego organizatorką jest na-
uczycielka języka angielskiego 
– joanna Pietras. Cieszy się 
on dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, ponieważ mają 
oni szansę sprawdzić swo-
je wiadomości dot. krajów 
anglojęzycznych oraz swoje 
zdolności językowe. 

Przygotowanie uczniów 
do konkursu, ich wiedzę 

i znajomość języka angielskiego 
sprawdzała komisja konkurso-
wa, którą tworzyły: dyrektor 
szkoły beata jankiewicz i  Jo-
anna Pietras. 
W konkursie wzięło udział
12 uczniów. 

WyNiKi KoNKurSu:
I miejsce 

Przemysław januś (kl. 8b)
II miejsce

Filip lasak (kl. 8b)
III miejsce

michał ścigajło (kl. 7a)
Serdecznie gratulujemy. 

red

Po raz pierwszy po pandemii koronawirusa uczniowie mogli się spotkać w takim gronie

Rozpierała ich energia

Tę atrakcyjną imprezę sporto-
wą zorganizowały dwie szkoły: 
PSP nr 2 i PSP nr 4 w Strze-
gomiu. I  choć tak naprawdę 
w  tym dniu nie liczyło się, 
który zespół wygra, to tylko 
z  kronikarskiego obowiązku 
podajmy, że najlepsza okazała 
się drużyna z Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Strze-
gomiu. Drugie miejsce zdobyła 
ekipa z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Kostrzy, a  na 

trzecim miejscu uplasowała 
się młodzież ze strzegomskiej 
„Czwórki”.

Warto wspomnieć, że dużą 
atrakcję stanowił pokaz samu-
rajski, który zrobił na wszyst-
kich spore wrażenie. 

Konkurencje sportowe i  po-
tyczki ortograficzne były głów-
nym tematem piętnastej już 
edycji „Gminnego turnieju 
ortograficzno-Sportowego”, 
który odbył się w środę 22 mar-
ca w hali widowiskowo-sporto-
wej ośrodka Sportu i rekreacji 
w Strzegomiu. Wzięły w nim 
udział reprezentacje klas trze-
cich ze szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy.

Wygraną w konkursie są warsztaty z modelowa-
nia i druku 3D, łączące edukację technologiczną 
i STEAM z zaangażowaniem w aranżacje prze-
strzeni wspólnych np. szkolnej klasy. Uczestni-
cy będą mogli poznać podstawy modelowania 
i druku 3D oraz obsługi drukarek 3D. 

Od 2012 r. to przedsięwzięcie 
cieszy się dużym zaintereso-
wanie wśród uczniów, ponie-
waż są oni nominowani przez 
swoich wychowawców do tej 
wyjątkowej gali. 

Uroczystość odbyła się w sali 
gimnastycznej w dwóch odsło-
nach. Najpierw zaprezentowali 
się uczniowie z klas 1–4, nato-
miast w części II swoje talenty 
pokazali uczniowie z klas 5–8. 
Dekorację w  sali tworzyły 
plansze z pracami plastyczny-
mi uczniów. 

Występy uczniów podziwiali 
obecni goście: burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta, 
zastępca burmistrza – tomasz 

marczak i  przewodniczący 
Rady Rodziców – remigiusz 
Wołowiec.

Konferansjerami byli piąto-
klasiści: Aleksandra Hućko 
i Wojciech Kurzeja, a w II części 
ósmoklasiści: Łucja Kołodziej 
i  Przemysław januś, którzy 
bardzo dobrze zaprezentowali 
się szkolnej publiczności.

W części I było nominowa-
nych 32 uczniów, a  „na żywo” 
zaprezentowały się: Zuzanna 
rychel (talent wokalny) i mar-
tyna Szymańska (talent sporto-
wy–pokaz akrobatyczny). Klasy: 
1a, 1b, 2a, 2b, 3a i 4a specjalnie 
na tę okazję przygotowały wy-
stępy klasowe.

W części II nominowano 30 
uczniów, natomiast „na żywo” 
zaprezentowali się: Aleksan-
dra Hućko (talent taneczny), 
Zuzanna Gesing-miśkiewicz 
(talent wokalny), magdalena 
Kossowicz (talent recytatorski), 
eva Prysiażna (talent muzycz-
ny), ignacy Pieszko (talent 
muzyczny–skrzypce), Anna Ko-
walczyk i ewa Antosiak (pokaz 
akrobatyczny) i julia bagienko 
(talent wokalny).

Był także czas na wspólną 
zabawę taneczną, do której do-
łączyli goście, nauczyciele i dy-
rekcja szkoły. Uczniowie uczą 
się układów choreograficznych 
podczas tzw. „przerw tanecz-
nych”, które jeśli tylko aura 
pozwala – odbywają się także na 
podwórku szkolnym.  red

W pierwszy dzień wiosny (21.03) w Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym w jaroszowie zorganizowano iX Wiosenny Przegląd 
młodych talentów.

Najpierw zaprezentowali się uczniowie z klas 1–4, a następnie uczniowie z klas 5–8

„Szkolna Gala Talentów” w Jaroszowie

„IX Wiosenny Przegląd Młodych Talentów” przygo-
towała szkolna koordynatorka wspierania uzdolnień 
Monika  Bytnar–gołembiowska  oraz Joanna  pie-
tras  i Dorota Burzyńska, a także wychowawcy klas. 
Prezentacje multimedialne zostały umieszczone na 
szkolnej stronie internetowej.
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W Y n i k i   p i Ł k A R S k i E
IV lIga pIłkarska – zachód

(AKS GrAnit StrzeGom S.A.)
klasa a – grupa Wałbrzych 1

(AKS ii StrzeGom, HerbApol StAnowice)
klasa b – grupa Wałbrzych 1

(HurAGAn olSzAny, SoKół KoStrzA, uniA JAroSzów)
kolejne mecze w sezonie:  
Iskra kochlice – aks 1:1 
Odra Ścinawa – aks 2:3

kolejne mecze w sezonie:  
aks II – kp Mck Mieroszów 4:5
Włókniarz głuszyca – aks II 9:3
czarni Wałbrzych – herbapol 3:5
herbapol – Iskra Witków Śląski 6:0

kolejne mecze w sezonie:
błękitni słotwina – huragan 4:1
granit II roztoka – sokół 3:3
unia – Nysa kłaczyna 1:1

poz. klub Mecze punkty

1. Karkonosze Jelenia Góra 19 50

2. prochowiczanka prochowice 19 43

3. polonia Środa Śląska 19 42

4. łużyce lubań 19 37

5. odra Ścinawa 19 37

6. Apis Jędrzychowice 18 33

7. Górnik złotoryja 19 33

8. mewa Kunice 19 28

9. bKS bobrzanie bolesławiec 18 28

10. Granit roztoka 19 26

11. iskra Kochlice 19 26

12. aks granit strzegom s.a. 19 16

13. Sokół Jerzmanowa 18 13

14. Gryf Gryfów Śląski 18 11

15. Sparta Grębocice 19 5

16. Kuźnia Jawor 19 4

poz. klub Mecze punkty

1. włókniarz Głuszyca 18 41

2. KS walim 17 40

3. zieloni mokrzeszów 18 38

4. wierzbianka wierzbna 18 36

5. Szczyt boguszów-Gorce 17 35

6. iskra witków Śląski 17 32

7. herbapol stanowice 18 26

8. Kp mcK mieroszów 18 25

9. podgórze wałbrzych 18 21

10. aks II strzegom 18 18

11. czarni wałbrzych 18 18

12. mKS Szczawno-zdrój 17 16

13. Górnik boguszów-Gorce 17 16

14. Sudety Dziećmorowice 18 16

15. Klubokawiarnia roztocznik 17 15

16. zagłębie wałbrzych 18 14

poz. klub Mecze punkty

1. błękitni Słotwina 12 27

2. nysa Kłaczyna 11 25

3. unia Jaroszów 12 23

4. zjednoczeni ii Żarów 11 22

5. Granit ii roztoka 11 20

6. zieloni ii mokrzeszów 11 14

7. unia bogaczowice  
(Stare bogaczowice) 10 12

8. sokół kostrza 11 11

9. płomień Dobromierz 11 10

10. huragan Olszany 11 10

11. lKS wiśniowa 11 0

akTualNa TabEla: akTualNa TabEla: akTualNa TabEla:

zawody pływackie „Aqualiga” o „Puchar Burmistrza Strzegomia” zorganizowała PSP nr 2

Pływalnię „Delfinek” codzien-
nie – zwłaszcza w  okresie 
jesienno-zimowym – odwiedza 
kilkaset osób, by skorzystać 
z atrakcji, które obiekt ma do 
zaoferowania. Są to: basen 
pływacki, brodzik dla naj-
młodszych, sauny oraz jacuzzi.

16 marca odbyły się zawody 
pływackie „Aqualiga” o „Pu-
char Burmistrza Strzegomia”, 
których organizatorem była 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 2. Uczniowie doskonale 
zaprezentowali swoje talenty 
pływackie oraz udowodnili, 

ż e  po t r a f i ą  r ywa l i z ować 
w  duchu fair play. Serdecz-
nie gratulujemy wszystkim 
zawodnikom. 

A już wkrótce, jak zapowiada 
prezes strzegomskiego OSiR-u 
Paweł mosór, rozpocznie się 
budowa nowej atrakcji, którą 
będzie grota solna z tężnią oraz 
większa sauna infrared.

red

już od pięciu lat kryta pływal-
nia „dolnośląski delfinek” 
w Strzegomiu jest przestrzenią 
dla osób, które cenią sobie 
aktywność fizyczną, relaks 
i dobrą zabawę. obiekt święto-
wał swoje 5-lecie na sportowo, 
organizując szkolne zawody 
pływackie. 

Nowość w AKS-ie

W marcu AKS Strzegom roz-
począł współpracę z  marką 
@ProTrainUp, dzięki której 
wdrażany jest nowoczesny sys-
tem zarządzania klubem. 

– Dla pracowników i  trene-
rów to fantastyczne narzędzie, 
które ułatwia organizację pracy, 
wprowadza pewne standardy, 
do których dążymy – podkreśla 
Przemysław Stempniewicz, 
prezes strzegomskiego AKS-u. 
– Mamy bardzo dobrą wiado-
mość również dla rodziców, bo 

dzięki temu systemowi każdy, 
po zainstalowaniu aplikacji na 
telefonie, będzie mógł na bie-
żąco śledzić poczynania swoich 
pociech. Aplikacja umożliwia 
dostęp do harmonogramu zajęć, 
meczów, ale przede wszystkim 
jest idealnym narzędziem do 
komunikacji z  trenerem oraz 
klubem. Startujemy z  sekcją 
piłki nożnej, ale już niedłu-
go w  planie są kolejne sekcje 
– dodaje. 

red

Prośba do wszystkich rodziców naszych małych 
piłkarzy, zwłaszcza tych, którzy jeszcze tej aplika-
cji nie posiadają, aby skontaktowali się ze swoimi 
trenerami w celu zasięgnięcia informacji, jak takie 
konto założyć. 

Jubileusz „Delfinka”

Trwają zapisy!
17 czerwca odbędzie się ju-
bileuszowa 10. edycja biegu 
ulicznego „Strzegomska Dwu-
nastka – Biegajmy Razem”. 
Zgłoszenia do biegu głównego 
i  dodatkowego przyjmowane 
będą poprzez elektroniczny for-
mularz zgłoszeniowy na stronie 
www.super-sport.com.pl.

Tak jak w  poprzednich la-
tach biegacze będą walczyć 
na dystansach 12 i  6 km oraz 
biegach dla dzieci i młodzieży. 
W  ramach biegu głównego 

odbędą	 się	 „VII	 Ogólno-
polskie Mistrzostwa Branży 
Kamieniarskiej”.

Opłatę wpisową należy wno-
sić na konto organizatora: AKS 
Strzegom 84 1090 2343 0000 
0001 4436 0663 (w  pozycji 
TYTUŁEM wpisujemy: Bieg 
S12, imię i nazwisko uczestni-
ka biegu).

W terminie do 31.05 – opłata 
wpisowa w wys. 80 zł, w terminie 
1–11.06 – opłata w wys. 100 zł. 
Dla mieszkańców gminy Strze-
gom opłata wpisowa jest stała 
do 11.06 i wynosi 50 zł. Udział 
w biegach towarzyszących dla 
dzieci i młodzieży – 30 zł.
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Garaż – ul. Księdza Kanonika marka Żmudy

Garaż – ul. Kamienna Garaż – ul. Kościelna

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. Nierucho-
mość zabudowana garażem 
- działka nr 1262/13, obr. 3, 
o powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,0038 
ha położona w Strzegomiu, 
przy ulicy Księdza Kanonika 
Marka Żmudy, gmina Strze-
gom Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019513/1. Zgodnie 
z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w historycznym centrum mia-
sta Strzegomia uchwalonego 
Uchwałą Nr 18/19 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 13 
marca 2019 r. nieruchomość 
oznaczona jest  symbolem 
1UK – tereny Tereny usług 
kultu religijnego z przeznacze-
niem uzupełniającym usługi, 
obiekty zamieszkania zbio-
rowego, garaże i budynki go-
spodarcze. Cena wywoławcza 
nieruchomości 60.000,00 zł 
Wadium - 6000,00 zł Postą-
pienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.04.2023 r. o godz. 11:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. 
Dla osób zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 14.04.2023 
r.  godz .  10:00 do 10:10. 

Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności  nieruchomości . 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub wpłata na 
konto Santander Bank Polska 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
17.04.2023 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto 
gminy Strzegom) Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 

lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108). Dodatkowe infor-
macje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560 543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl 
bip-przetargi. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decy-
zji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. Nieruchomość 
zabudowana garażem - działka 
nr 1193/1, obr. 3, o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,0034 ha położona w Strze-
gomiu, przy ulicy Kamiennej, 
gmina Strzegom Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00019525/8. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w historycznym centrum mia-
sta Strzegomia uchwalone-
go Uchwałą Nr 18/19 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
13 marca 2019 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem 1MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 43.000,00 zł Wadium 
- 4.300,00 zł Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Przetarg 
odbędzie się w dniu 20.04.2023 
r. o godz. 10:30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29. Dla osób 
zainteresowanych, garaż udo-
stępniony będzie do oglądania 
w dniu 14.04.2023 r. godz. 
10:15 do 10:25. Nabywca 
ponosi koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności 
nieruchomości. Warunkiem 

przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu lub 
wpłata na konto Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 17.04.2023 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto 
gminy Strzegom) Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 

oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108). Dodatkowe infor-
macje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560 543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. Zastrzega się 
prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o ta-
kiej decyzji podana zostanie 
w sposób i  w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. Nieruchomość 
zabudowana garażem - działka 
nr 1599/3, obr. 3, o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,0017 ha położona w Strzego-
miu, przy ulicy Kościelnej gmina 
Strzegom Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019535/1. Zgodnie 
z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w histo-
rycznym centrum miasta Strze-
gomia uchwalonego Uchwa-
łą Nr 18/19 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 13 marca 
2019 r. nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem 9 MW – te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, w części 5U 
tereny usług. Cena wywoław-
cza nieruchomości 20.000,00 
zł Wadium - 2.000,00 zł Postą-
pienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.04.2023 r. o godz. 10:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. 
Dla osób zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 14.04.2023 r. 
godz. 10:35 do 10:45. Nabywca 
ponosi koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności 
nieruchomości. Warunkiem 

przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu lub 
wpłata na konto Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 17.04.2023 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto 
gminy Strzegom) Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu. Cena 
nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 

oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108). Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560 543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi. 
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu. 

GMINA STRZEGOM 

ZAPROSZENIE NA ZBIÓRKĘ FOLII
ROLNICZEJ

 

Data zbiórki: 9 maja 2023 r. (wtorek)
Miejsce zbiórki: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

„Przyszłość” w Wieśnicy

 

Każdy rodzaj odpadu musi być zapakowany w osobny worek Big Bag.
Prosimy o staranną segregację, odpady zmieszane nie będą odbierane.

Każdy klient otrzymuje formularz odbioru odpadów, paragon lub fakturę VAT.
Opłatę należy uiścić w dniu zbiórki u naszego pracownika (przyjmujemy tylko gotówkę).

Więcej informacji pod nr tel.

506 203 717

 
 

Zgłoszenia rolników przyjmowane są do 21 kwietnia br. w Wydziale Gospodarki
Odpadami Komunalnymi i Transportu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w którym

należy złożyć formularz zgłoszeniowy oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora zbiórki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

30 zł / za każdy 1 pełen duży big bag:

folia biała i zielona od owijania balotów, worki po nawozie,

worki big-bag, folia stretch, czysty oczyszczony sznurek bez słomy,

bańki po środkach myjących (po opryskach nie odbieramy).

 

folia czarna, czarno-biała, tunelowa – 80 zł / za każdy 1 pełen duży big bag

siatki od owijania balotów – 150 zł / za każdy 1 pełen duży big bag
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