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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort
 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:
 
StrzeGom
Chodniki 
jak nowe 

Trwa III etap przebudowy 
chodników przy drodze 374 
w Strzegomiu na odcinku od 
ul. Legnickiej do ul. Kasz-
telańskiej. Będzie też nowe 
oświetlenie drogowe. 

 str.3

StrzeGom
Rozmowy  
o rynku 

Zagadnienia związane 
z organizacją imprez kul-
turalnych na terenie strze-
gomskiego Rynku oraz 
gospodarka odpadami ko-
munalnymi – to główne 
tematy spotkania burmistrza 
Strzegomia z mieszkańcami 
Rynku 

 str. 4

Śmieci  
pod lupą 

W związku z napływają-
cymi do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu zapytania-
mi, ponawiamy informacje 
dotyczące nowego syste-
mu gospodarki odpadami 
komunalnymi, jaki został 
wprowadzony w gminie 
w lipcu 2013 r. 

 str. 5-8

w SkróCIe:

Drogi w budowie 

Trwają prace przy budo-
wie dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w Żół-
kiewce, Olszanach oraz 
przy ul. Milenijnej w Strze-
gomiu. 

remonty 

W najbliższych dniach 
rozpoczną się prace przy 
remoncie dwóch ulic w Ro-
goźnicy, położonych na 
działkach nr 131 i 123. 

Po konserwacji 

Zakończono konserwację 
rowu melioracyjnego przy 
ulicy Rybnej w Strzegomiu 
w kierunku oczyszczalni 
ścieków. Prace zostały do-
finansowane przez Urząd 
Wojewódzki we Wrocła-
wiu. 
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Wśród zaproszonych byli m. 
in. wicepremier i minister obrony 
narodowej - Tomasz Siemoniak, 
poseł na Sejm RP - Agnieszka 
Kołacz - Leszczyńska, senator 
RP - Wiesław Kilian, woje-
woda dolnośląski - Tomasz 
Smolarz, marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego - Cezary 
Przybylski, dolnośląski kurator 
oświaty – Beata Pawłowicz, 
starosta powiatu świdnickiego 
- Piotr Fedorowicz, prezydent 
Wałbrzycha - Roman Szełemej, 
burmistrzowie okolicznych miast 
i oczywiście władze samorządowe 
Strzegomia na czele z burmi-
strzem - Zbigniewem Suchytą. 
Nie zabrakło przedstawicieli 
duchowieństwa, byłych więźniów, 
Wojska Polskiego i młodzieży 
szkolnej.

Uroczystości rozpoczęły się 
od uroczystej Polowej mszy św., 
którą odprawił biskup świdnicki 

- ks. Ignacy Dec. Ordynariusz 
diecezji świdnickiej w okolicz-
nościowej homilii podkreślił, że 
przyczyną rozpoczęcia II wojny 
światowej były dążenia dwóch 
państw totalitarnych do hege-
monii w Europie i obalenia przy 
użyciu siły porządku międzyna-
rodowego. - To, co się wydarzyło, 
było wynikiem tego, że zarówno 
Hitler i Stalin zerwali więź z Pa-
nem Bogiem, byli głusi na jego 
głos, byli głusi na słowo prawdy 
- podkreślał biskup świdnicki. 
Kapłan zaznaczył, że musimy 
z tej gorzkiej lekcji wyciągnąć 
wiele wniosków - przede wszyst-
kim nie dać się ogłuszyć na Pana 
Boga, pielęgnować w sobie dar 
słuchania Boga, być otwartym na 
drugiego człowieka i kontrolować 
swoje życie przed Stwórcą.

Minister obrony narodowej - 
Tomasz Siemoniak, zwracając się 
głównie do więźniów i młodzie-

ży, podkreślił, że bardzo się cieszy 
z ich obecności. - To bardzo 
ważne, że tutaj jesteście! Dajecie 
w ten sposób piękne świadectwo 
swojego przywiązania do Ojczy-
zny. Będąc uczniem, wielokrotnie 
byłem w Muzeum Gross-Rosen 
i zapamiętałem na całe życie 
historię tego miejsca i obozowi-
czów (…). Nigdy więcej wojny! 
- mówił w swoim przemówieniu 
minister. - Oddajmy dzisiaj hołd 
tym wszystkim, którzy w Gross - 
Rosen w bestialski sposób stracili 
swoje życie - dodał natomiast 
marszałek Cezary Przybylski.

Mocno zabrzmiał Apel Po-
ległych, który został odczytany 
przez strzegomskich harcerzy ze 
Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej. Pięknym i niezwykle 
symbolicznym momentem było 
złożenie wieńców przez poszcze-
gólne delegacje przed pomnikiem 
mauzoleum.

Na zakończenie niedzielnych 
uroczystości miał miejsce jesz-
cze jeden akcent - odsłonięcie 
tablicy ufundowanej przez 
społeczeństwo Ziemi Strze-
gomskiej w hołdzie pomordo-
wanym w KL Gross-Rosen. 
Aktu odsłonięcia dokonali 
wicepremier i minister obrony 
narodowej - Tomasz Siemo-
niak i przewodniczący RM 
w Strzegomiu - Tomasz Mar-
czak. Tablicę poświęcił biskup 
Ignacy Dec.

Organizatorami tegorocz-
nych obchodów był Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej oraz Muzeum Gross-Rosen. 
Odbywały się pod honorowym 
patronatem marszałka woje-
wództwa dolnośląskiego - Ce-
zarego Przybylskiego i biskupa 
świdnickiego Ignacego Deca.

TW

Na trasie krótkiego spaceru po 
mieście znalazły się najbardziej 
reprezentacyjne, zabytkowe bu-
dowle miasta, które dzięki sta-
raniom władz samorządowych, 
często przy wykorzystaniu środ-
ków zewnętrznych, odzyskały 
swój dawny blask. 

Nasi goście odwiedzili Ba-
zylikę Strzegomską, podziwiali 
Rynek oraz zawitali do pokar-
melitańskiego klasztoru, obecnie 
Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel”. W księdze pamiątko-

wej Karmelu minister dokonał 
wpisu, w którym podziękował „za 
możliwość bliższego poznania 
Strzegomia – Granitowego Serca 
Polski i jednej z pereł Dolnego 
Śląska”. 

– Ucieszyło mnie duże za-
interesowanie pana ministra 
sprawami miasta. Jak sam powie-
dział, nie znał tej perełki, jaką jest 
Strzegom. Mam nadzieję, że nie 
jest to ostatnia wizyta ministra 
w Strzegomiu - komentuje bur-
mistrz Strzegomia. 

Nigdy więcej wojny!

Szef MON w Strzegomiu

Wizyta wicepremiera Tomasza Siemoniaka podniosła rangę uroczystości w Gross-Rosen

Wicepremier i minister obrony narodowej zwiedził Strzegom w obecności burmistrza Z. Suchyty 

Tomasz Siemoniak, rodowity wałbrzyszanin odwiedził 
Strzegom w dn. 6 września br., tuż po zakończeniu uro-
czystości w Gross Rosen. W gronie osób towarzyszących 
byli nasi dostojni goście – ks. biskup Ignacy Dec, biskup 
świdnicki oraz prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.

Uroczystości upamiętniające 76. rocznicę agresji Niemiec na Polskę, które odbyły się w niedzielę, 6 września br. na terenie Mu-
zeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, miały podniosły i wyjątkowy charakter. Głównie ze względu na obecność znamienitych gości 
i odsłonięcie specjalnej tablicy ufundowanej przez społeczeństwo Ziemi Strzegomskiej.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego W sTrzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

PolICJa 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

- Kapituła programu, odbywa-
jącego się pod patronatem Mi-
nisterstwa Gospodarki, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości i Klubu Polskie Forum 
ISO 9000 wysoko oceniła nasze 
zgłoszenie i nagrodziła działania 
związane z wdrażaniem, a także 

promowaniem idei jakości we 
wszystkich aspektach naszej 
działalności, zwłaszcza w zakresie 
oferowanych usług, będących 
przedmiotem konkursowego 
zgłoszenia. Cieszy nas fakt, że 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
jest w chwili obecnej jedynym 

samorządem, który w Progra-
mie Najwyższa Jakość Quality 
International od tylu lat, co 
roku, zdobywa to wyróżnienie. 

Gratuluję i dziękuję wszystkim 
pracownikom urzędu – podkreśla 
Iwona Zabawa –Budziszyn, 
sekretarz gminy Strzegom.

Następnym punktem wycieczki 
będzie zwiedzanie Palmiarni. 
Wycieczka odbędzie się 2 paź-
dziernika 2015r. Wyjazd o go-
dzinie 9.00. powrót ok godziny 
14.00. Zapraszamy! Wycieczka 
organizowana jest w ramach pro-
jektu „Jesień życia z kulturą”. 

Zapisywać można się w Bi-
bliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Strzegom, lub pod nr 
telefonu 74 649 24 14. 

Katarzyna wójcik - 
pełnomocnik burmistrza 

ds. seniorów w gminie

Tym razem polecamy materiał 
filmowy dotyczący Dożynek 
Gminnych w Jaroszowie, które 
odbyły się 23 sierpnia br. oraz 
relację z uroczystości upamięt-
niających 76. rocznicę agresji 
Niemiec na Polskę z udziałem m. 
in. wicepremiera i ministra MON 

– Tomasza Siemoniaka (6 wrze-
śnia br.). Zapraszamy ponadto do 
obejrzenia krótkiego reportażu 
z okazji rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Strzegomiu.

TW

Mieszkanka Anita Schweda przesłała zdjęcia, które zrobiła podczas spaceru w parku oraz z okna swojego mieszkania. 
Prezentujemy je poniżej i w dalszym ciągu zachęcamy do przesyłania swoich fotografii na adres biuletyn@strzegom.pl.

Zapraszamy seniorów na wycieczkę do Książa!

Zadanie finansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Nowości na antenie TV

Prezentujemy zdjęcia strzegomian

Urząd Miejski co roku zdobywa wyróżnienie w Programie Najwyższa Jakość Quality International 

Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Osoby, które chcą się pochwalić swoimi fotografiami, mogą je wysłać na adres: biuletyn@strzegom.pl 

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 
2015 przyznała Urzędowi Miejskiemu w Strzegomiu tytuł 
Laureata w kategorii QI Services – za najwyższej jakości 
usługi z zakresu administracji publicznej na rzecz miesz-
kańców i przedsiębiorców. 

Perła i medal QI

Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Strze-
gomiu „CZYTELNIK” zaprasza chętnych seniorów na 
bezpłatną wycieczkę do Zamku Książ, po którym oprowa-
dzi przewodnik trasą „Od Piastów do tajemnic II wojny 
światowej”.

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu 
www.strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod 
banerem WAŻNE).
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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  *

Wrzesień - październik 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

13.09 - 19.09 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-
19-64

20.09 - 26.09 Przy Fontannie Al. Woj. Polskiego 
37E/31

tel. 74/661-
46-98

27.09 - 03.10 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-
98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? Będzie III Marsz Kapeluszowy Pomoc dla poszkodowanych rolników 
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

24 września br. o godzinie 
15.00. odbędzie się III Marsz 
Kapeluszowy. - Wyruszamy 
z placu przy budynku 
CAS Karmel, na-
stępnie przemarsz 
ulicami miasta, 
spotkanie z bur-
mistrzem Zbignie-
wem Suchytą, potem 
grillowanie i zaba-
wa na terenie CAS 
KARMEL. Zapra-
szamy wszystkich 
seniorów! Prze-
branie – kape-

lusz obowiązkowo! – informują 
członkowie Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Strzegomiu.

Mając na uwadze fakt, że nadal 
trwa obliczanie strat w rolnic-
twie oraz wciąż zbierane są in-
formacje od komisji szacujących 
straty spowodowane największą 
od wielu lat  suszą, Oddział 
Terenowy Agencji Nierucho-
mości Rolnych we Wrocławiu 
informuje o możliwości składa-
nia wniosków przez rolników, 
którzy ponieśl i  szkody spo-
wodowane suszą, o odroczenie 
terminu płatności i rozłożenia 
na raty z tytułu umów sprzedaży 
i dzierżawy nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz udzielania ulg 

w czynszu dzierżawnym, gdy 
uznają to za zasadne.

Odział Terenowy Agencji Nieru-
chomości Rolnych we Wrocławiu 
chciałby podkreślić zrozumienie 
dla sytuacji i wyrazić gotowość do 
współpracy w tak trudnym dla rol-
ników czasie. Wsparcie pomocowe 
w takim zakresie pomoże rolnikom 
w wymiarze gospodarczym i eko-
nomicznym.

Wszczęcie postępowania w spra-
wie udzielenia wsparcia opisanego 
powyżej może nastąpić na wniosek 
poszkodowanego rolnika. Każda 
sprawa będzie rozpatrywana indy-
widualnie. 

Podjęte działania składają się 
z trzech zadań. Pierwszym i prio-
rytetowym zadaniem jest prze-
budowa chodników przy drodze 
przy DW 374. Drugim - prze-
budowa oświetlenia drogowego 
na odcinku Al. Wojska Polskiego, 
obejmującego wymianę kabli 
oświetleniowych oraz wymianę 
słupów oświetleniowych i opraw 
na nowe, typu LED. Trzecim 
zadaniem jest wymiana 11 szt. 

opraw oświetlenia drogowego na 
odcinku ul. Legnickiej w Strze-
gomiu. 

- Przebudowie ulegają chodniki 
zlokalizowane po prawej stronie 
ulicy, jadąc z kierunku Świdnicy 
w kierunku Legnicy, czyli odci-
nek od skrzyżowania Al. Wojska 
Polskiego z ul. Legnicką do ul. 
Św. Anny oraz po obu stronach 
ulicy na odcinku Al. Wojska 
Polskiego od skrzyżowania z ul. 

Św. Anny do skrzyżowania z ul. J. 
Dąbrowskiego, tzn. do wiaduktu 
kolejowego – wyjaśnia burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
I dodaje: - Najbardziej ucieszą 
się uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 nie tylko 
z chodnika, ale i z przebudowy 
zatoki autobusowej w ciągu Al. 
Wojska Polskiego w Strzegomiu 
na wysokości szkoły. Zwiększy to 
bezpieczeństwo dzieci dojeżdża-
jących do szkoły.

W ramach zadania zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia 
chodników z kostki granitowej 
oraz płyt granitowych. Jedynie 
na odcinku powyżej budynku 

przy Al. Wojska Polskiego nr 28 
a będzie nawierzchnia z kostki 
betonowej. Zjazdy i nowa na-
wierzchnia zatoki autobusowej 
wykonane zostaną z kostki gra-
nitowej. Nastąpi także wymiana 
barier ochronnych. 

Wykonawcą robót jest firma Je-
rzy Majorek P.P.U.H. „Steinbudex
-J.M.” ze Świdnicy. Zadanie jest 
realizowane w ramach zawartego 
porozumienia z Województwem 
Dolnośląskim, które poniesie 
50% całkowitych kosztów inwe-
stycji. Całkowita wartość robót 
budowlanych wyniesie 1, 1 mln 
zł. Prace zostaną wykonane do 31 
października br. 

Bezpieczniej na chodnikach
W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia ciągów pieszych z kostki granitowej oraz płyt granitowych, a także nowe oświetlenie typu LED

Zespół „Retro” coraz częściej 
reprezentuje gminę Strzegom 
na ogólnopolskich i regional-
nych festiwalach i przeglądach 
piosenki ludowej i biesiadnej. 
Tym razem 29 sierpnia 2015 
r. po raz pierwszy wziął udział 
w VI Festiwalu Kultury Ludowej 
w Kobierzycach.

- Festiwal jest doskonałą okazją 
do cyklicznych spotkań zespołów 
z całej Polski. Były zespoły nam 
znane, ale też i dużo nowych. Na 
scenie zaprezentowało się aż 20 
zespołów ludowych. Występy 
rozpoczął rodzimy, wielopo-

koleniowy zespół „Jarzębina”. 
Było pięknie, świetna zabawa 
w rodzinnej atmosferze – mówi 
Barbara Śmiatacz, kierownik 
zespołu. 

Wraz z zespołem „Retro” 
gminę Strzegom reprezentował 
zespół „Olszaniacy”, wielokrotny 
uczestnik tego festiwalu. Każdy 
występujący zespół otrzymał 
na zakończenie pamiątkową 
statuetkę.

Członkowie zespołu „Retro” 
dziękują organizatorom za dobrą 
organizację, świetną kuchnię 
i radosną atmosferę spotkania.

17.09 (czwartek):
17.00 Finisaż wystawy „Krajowidoki”
18.09 (piątek):
17.00 – SCK – 40-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Strze-
gomskiej
19.09 (sobota):
18.00 – CAS Karmel – Bazyli Maliniak „Sylwetki strzegomian” 
– wystawa fotografii
20.09 (niedziela):
19.30 - CAS Karmel – Koncert solisty chóru św. Cecylii – Józefa 
Kuźmy
22.09 (wtorek):
17.00 – „Na kartach strzegomskich kronik” – spotkanie z kroni-
karzem Strzegomia – Krzysztofem Kalinowskim 
23.09 (środa):
17.00 – CAS Karmel – „Jordania oczami Joanny” – spotkanie ze 
strzegomską podróżniczką Joanną Sozańską, pasjonatką kultury 
arabskiej
24.09 (czwartek):
15.00 – CAS Karmel – III Marsz Kapeluszowy
25.09 (piątek):
17.00 – CAS Karmel – IV Polonijny Zjazd Strzegomian – in-
auguracja 

Zaśpiewali w KobierzycachBędzie Tydzień Aktywności 

Już nie będą straszyć brzydkie chodniki i zjazdy przy dro-
dze wojewódzkiej 374. Właśnie trwa III etap przebudowy 
chodników przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku 
od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej. Będzie też nowe 
oświetlenie drogowe. 

Strzegomskie Centrum Kultury zaprasza na „Tydzień 
Aktywności Mieszkańca Strzegomia”, który odbędzie się 
w dniach od 17-25 września br. Poniżej przedstawiamy 
program imprezy.
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W słoneczną, ale wietrzną 
niedzielę (6 września br.) na 
terenie zbiornika „Rekreacyj-
ny” w Rusku odbyły się Za-
wody Spławikowe o Puchar 
Prezesa Koła PZW Strzegom. 
Zawody zaliczane były do 
punktacji Grand Prix Ziemi 
Strzegomskiej.

W czterogodzinnych zawo-
dach uczestniczyło 21 osób. 
Po ważeniu ryb wyłoniono 
zwycięzców. Najlepszy okazał 
się Andrzej Bobowski (4730 
pkt.), drugie miejsce zajęła Na-
talia Jankowska (2330 pkt.), 
a trzecie – Marian Strojek 
(2075 pkt.). Największą rybę 
– leszcza o dł. 34 cm złowił 
Andrzej Szczerba. Gościem 
imprezy był burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta.

Niedzielne zawody kończyły 
tegoroczne zmagania w ra-
mach Grand Prix Ziemi Strze-
gomskiej. Do tego cyklu wli-
czane były wyniki z zawodów: 
o Puchar Miziołka, o Puchar 
Burmistrza, Mistrzostwa Koła 
i o Puchar Prezesa. Zwycięzcą 
całego cyklu została Natalia 
Jankowska, wyprzedzając An-
drzeja Bobowskiego i Piotra 
Szczepanika.

Puchary, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe najlepszym 
wędkarzom wręczał prezes 
strzegomskiego koła – Tade-
usz Chmieliński.

Na zakończenie na wszyst-
kich czekał poczęstunek gorą-
cą kiełbaską.

Natalia Jankowska  
mistrzynią wędkowania 

W spotkaniu, które odbyło 
się 8 września br. w sali obrad 
Urzędu Miejskiego, uczestni-
czyli także: radny Rady Miej-
skiej – Cezary Włodarczyk, 
dyrektor SCK - Bożena Bo-
janowska – Czuk, komendant 
Policji w Strzegomiu – Andrzej 
Dobies oraz pracownik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Wsi – 
Paweł Marchlewski. 

Burmistrz Strzegomia poin-
formował, że w związku z no-
welizacją przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, obowiąz-
ki właściciela nieruchomości 
w budynkach liczących powyżej 
7 lokali mieszkalnych w zakre-
sie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi prze-
jęły wspólnoty mieszkaniowe 

i  spółdzie ln ie 
mieszkanio-

we. Będzie 

to oznaczać, że obowiązek skła-
dania deklaracji za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
oraz uiszczania opłat ciąży na 
spółdzielni mieszkaniowej lub 
wspólnocie mieszkaniowej za 
każdą nieruchomość osobno. 
W budynkach liczących do 
7 lokali mieszkalnych opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy wnosić 
na starych zasadach, tj. na obo-
wiązujące indywidualne konta 
gminy Strzegom (szczegóły 
w specjalnej wkładce na stro-
nach 5-8).

Władzom samorządowym 
Strzegomia szczególnie zależy, 
by Rynek i najbliższa oko-
lica były wizytówką miasta. 
W związku z tym mieszkańcy 
zostali poinformowani, że już 
wkrótce z podwórek gminnych 
znikną szpecące komórki, a na 
tym terenie - udostępnionym 
przez gminę – wspólnoty będą 
musiały posadowić pojemniki 
do segregacji śmieci. Padła 
również zapowiedź, że na po-
szczególnych podwórkach będą 
mogli parkować samocho-
dami tylko mieszkańcy oko-
licznych domów, a nie osoby 
z zewnątrz.

Najbardziej ożywiona była 
dyskusja dot. 

organizowania imprez maso-
wych na terenie Rynku. Cho-
dzi o Święto Granitu Strze-
gomskiego, Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru i Sylwestra. 
O ile mieszkańcom – jak sami 
w większości mówili - nie prze-
szkadza jakoś szczególnie sam 
fakt organizacji tych trzech 
imprez, to mieli swoje uwagi co 
do hałasu, jaki powstaje w go-
dzinach nocnych w momencie 
budowy sceny i jej demontażu, 
oraz do wieczorno-nocnych 
imprez integracyjnych na terenie 
CAS Karmel w ramach Festi-
walu Folkloru. Burmistrz wraz 
z dyrektorem SCK – Bożeną 
Bojanowską-Czuk stwierdzili, 
że rozwiązaniem tej sytuacji 
będzie próba zastosowa-
nia takich zapisów 
w umowach, by 
osoby reali-
zujące prace 

montażowo-demontażowe sceny 
wykonywali je relatywnie póź-
niej. Odnośnie imprez w CAS 
Karmel w ramach MFF, ma 
być tylko jedna. Ważną kwestią 
poruszaną przez mieszkańców 
było sprzątanie podwórek po za-
kończonych imprezach i zwrot 
kosztów po ewentualnych szko-
dach powstałych w trakcie ich 
trwania . – Deklarujemy, że 
podwórka będą sprzątane po 
każdym dniu imprezy. Imprezy 
są ubezpieczone i jeżeli dojdzie 
np. do dewastacji mienia wspól-
not, należy zwrócić się do orga-
nizatora, czyli Strzegomskiego 
Centrum Kultury – wyjaśniał 
burmistrz Strzegomia.

 – W skali całego roku tych 
dni, kiedy odbywają się imprezy, 
jest zaledwie 8-9. To naprawdę 
nie jest dużo i proszę państwa 
o wyrozumiałość. Na nasze 
imprezy przyjeżdża sporo gości, 
którym podoba się nasze mia-
sto, a szczególnie Rynek. Jest to 
wspaniała promocja Strzegomia 
– podkreślała dyrektor SCK. 

Mieszkańcy zgłaszali również 
uwagi do komendanta Policji 
w Strzegomiu – Andrzeja Do-
biesa - chodziło głównie o kie-
rowców, którzy urządzają sobie 
rajdy po Rynku, łamiąc przepisy 
ruchu drogowego i znacznie 
przekraczając prędkość. 

TW

Warto rozmawiać…
Władzom samorządowym Strzegomia szczególnie zależy, by Rynek i najbliższa okolica były wizytówką miasta

Zespół „Goczałkowianie” za-
prasza na „Babie lato na ludowo” 
czyli I Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych w Goczałkowie. 

- Spotkajmy się 19 września 
br. o godz. 14.00 w świetli-
cy wiejskiej w Goczałkowie. 
Gwarantujemy dobrą zabawę, 

przyjazną atmosferę i radosny 
śpiew – zapowiadają organi-
zatorzy przeglądu zespołów 
folklorystycznych.

„Babie lato na ludowo”
Organizatorzy gwarantują dobrą zabawę, przyjazną atmosferę i radosny śpiew Rowery 

rozdysponowane
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Strzegomiu 10 września br. – 
po rozpatrzeniu złożonych podań 
- rozdysponował i przekazał do 
użytkowania cztery rowery dla 
osób niepełnosprawnych. - Nie-
stety, nie mogliśmy wszystkich 
składających podania zadowolić, 
gdyż zainteresowanych było 
trzykrotnie więcej niż posiada-
nych rowerów. Mamy nadzieję, 
że otrzymany sprzęt przyczy-
ni się do poprawy sprawności 
i możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w codziennym 
życiu – zaznacza Bożena Brań-
ka, kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu.

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami komu-
nalnymi oraz organizacją dużych imprez kulturalnych na 
terenie strzegomskiego Rynku były głównymi tematami 
spotkania burmistrza Strzegomia – Zbigniewa Suchyty 
z mieszkańcami Rynku. 
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Pojemniki na odpady- jak je ustawiać i jak powinny wyglądać?

Burmistrz Strzegomia po-
informował przedsiębiorców, 
że w celu ujednolicenia oraz 
usprawnienia wprowadzonego 
w naszej gminie od 1 lipca 
2013 r. systemu gospodar-
ki odpadami komunalnymi, 
Rada Miejska w Strzegomiu 
– na drodze uchwały – planuje 
podjąć decyzję o odbieraniu 
odpadów komunalnych przez 
gminę Strzegom od właścicieli 
nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy – czyli 
od przedsiębiorców. 

Do tej pory właściciele nie-
ruchomości niezamieszka-
łych musieli mieć zawartą 
umowę na odbiór odpadów 
komunalnych bezpośrednio 
z wybraną firmą posiadającą 
wpis do rejestru działalności 
regulowanej.

Odpady pod lupą
Od pierwszego stycznia 2016 r. odpady komunalne od przedsiębiorców mają być odbierane przez gminę Strzegom

Każda wspólnota mieszka-
niowa jako właściciel nierucho-
mości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jest zobowiązana 
do wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki służące do zbiera-
nia odpadów komunalnych oraz 
utrzymania tych pojemników 

w odpowiednim stanie sanitar-
nym. Przy ustalaniu lokalizacji 
na pojemniki należy pamiętać, 
że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego 
odległość pojemników od okien 
i drzwi budynków mieszkalnych 
powinna wynosić co najmniej 

10 m oraz od granicy z działką 
sąsiednią co najmniej 3 m. 

W przypadku wspólnot, które 
nie posiadają własnego terenu 
pod ustawienie pojemników, 
gmina w miarę posiadanych 
własnych gruntów będzie wska-
zywać i bezpłatnie przekazywać 

wspólnotom miejsca pod budo-
wę wiat ( wygrodzeń ) na kon-
tenery na odpady komunalne na 
podstawie stosownego oświad-
czenia o udzieleniu prawa do 
dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i zgody na 
wykonanie prac budowlanych. 

Projekt wyglądu konstrukcji 
wiaty będzie podlegał uzgodnie-
niu i zatwierdzeniu przez Wy-
dział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. Wygrodzenia na pojemniki 
powinny być wykonane z no-
wych elementów budowlanych 

z zachowaniem estetycznego 
wyglądu. Proponowany wy-
gląd wiaty jest prezentowany 
na zdjęciach zamieszczonych 
poniżej. Przypomnijmy też, że 
budowa wiat podlega wymogowi 
zgłoszenia do Starostwa Powia-
towego w Świdnicy.

Gdzie oddawać elektrośmieci? 
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi przestarzałe 
lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energo-
oszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne 
sprzęty zasilane na prąd lub na baterie. 
Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika. Jest to karalne! Stare zużyte 
i zepsute urządzenia nie powinny być też przechowywane.
Elektrośmieci możesz teraz oddać bezpłatnie w następujących punktach 
w Strzegomiu:
• Zakład Usług komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. w organizacji, 58-150 

Strzegom, ul. Al. Wojska Polskiego 75,
• Neonet Spółka Akcyjna , 58-150 Strzegom, ul. Paderewskiego 6,
• Miranda Sp. z o.o., 58-150 Strzegom, ul. Witosa 5,
• Lidl, 58-150 Strzegom, ul. Olszowa 1a

W sali narad Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - 2 września br. - odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie zapo-
znania ze sposobem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Strzegom. 

Zły przykład gromadzenia śmieci Dlaczego tutaj nie ma pojemników do segregacji śmieci?

Tak to wygląda na ulicy Ogrodowej Dobry przykład na ulicy Św. Jadwigi Wygrodzenie na Alei Wojska Polskiego
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W związku ze zmianą prze-
pisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach dot. przejęcia obowiąz-
ków właściciela nieruchomości 
wspólnej oraz właściciela lokalu 
przez wspólnoty mieszkaniowe 
oraz przez spółdzielnie miesz-
kaniowe obowiązek składa-
nia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
dokonywania tych opłat od 
dnia 1 września 2015r. we 
wspólnotach mieszkaniowych 
liczących powyżej 7 lokali 
mieszkalnych przechodzi 
na wspólnotę mieszkaniową 
oraz spółdzielnię mieszka-
niową. Oznacza to, że od 
miesiąca września br. miesz-
kańcy takich wspólnot oraz 
spółdzielni mieszkaniowych 
dokonują opłat za śmieci do 
swoich zarządców oraz do 
spółdzielni, a opłata do gminy 
Strzegom będzie przekazy-
wana za pośrednictwem tych 
zarządców i spółdzielni. Rów-
nież wszelkie zmiany dotyczące 
ilości osób zamieszkałych oraz 
ilości produkowanych śmieci, 
a także sposób ich zbierania 
należy zgłaszać bezpośrednio 
do swoich zarządców. Gmina 
Strzegom natomiast infor-
macje te pozyskiwać obowią-
zana jest bezpośrednio od 
wspólnot mieszkaniowych oraz 
spółdzielni mieszkaniowych. 
Do 1 września br. opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi należy uiścić 
bezpośrednio na posiadane 
przez mieszkańców indywidu-
alne konta Wyjątkowo do dnia 
31 grudnia 2015r. wspólnoty 
mieszkaniowe nie mające usta-
nowionej osobowości prawnej 
(zarządu, zarządcy) mogą uisz-
czać opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na 
dotychczasowe konta indy-
widualne. Od stycznia 2016r. 
opłaty te nieodwracalnie mu-
szą być przekazywane gminie 
Strzegom za pośrednictwem 
zarządów wspólnot. 

W przypadku mieszkańców 
wspólnot mieszkaniowych 
liczących 7 lokali mieszkal-
nych i mniej oraz w przypad-

ku domów jednorodzinnych 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pozostaje na 
dotychczasowych war un-
kach tj. składanie deklaracji 
o wysokości opłaty oraz do-
konywanie tych opłat nastę-
puje bezpośrednio do Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Przypominamy również 
o prawidłowym stosowaniu 
ulg w opłacie za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
zbieranymi w sposób selek-
tywny. W gminie Strzegom 
ustalona została stawka opłaty 
w wysokości 12,00 zł miesięcz-
nie, jeżeli liczba mieszkańców 
w gospodarstwie domowym 
wynosi od 1 osoby do 4 osób. 

W przypadku gospodarstwa 
domowego, liczącego od 5 do 7 
mieszkańców stosuje się stawkę 
opłaty w wysokości 7,00 zł za 
5,6 i 7 osobę. W gospodarstwie 
domowym liczącym ponad 7 
mieszkańców – stosuje się staw-
kę opłaty w wysokości 5,00 zł za 
8 i kolejnego mieszkańca. 

W przypadku zbierania od-
padów komunalnych w sposób 
niesegregowany obowiązuje 
stawka opłaty w wysokości 
21,00 zł od mieszkańca.

Informujemy także, że bieżą-
ce rachunki dotyczące płatności 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciele nie-
ruchomości otrzymają do dnia 
10 października 2015 r.

Jakie terminy, jakie stawki?
Informujemy, że bieżące rachunki dotyczące płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości otrzymają do dnia 10 października 2015 r.

Gmina Strzegom prowa-
dzi w systemie kwartalnym 
zbiórkę tzw. odpadów pro-
blemowych – czyli wielkoga-
barytowych. Harmonogram 
odbioru tych odpadów znaj-
duje się na stronie interne-
towej gminy Strzegom i na 
stronie internetowej ZUK
-u. Informacji o terminach 
odbioru odpadów udziela 
również Wydział Gospoda-
rowania Odpadami Komu-
nalnymi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu pok. 30 tel. 74 

8560 570. Odpady wielko-
gabarytowe ustawione przy 
pojemnikach, poza wskaza-
nymi w harmonogramie ter-
minami, nie będą odbierane. 
W przypadku konieczności 
pozbycia się tych odpadów 
w terminach innych niż wy-
znaczone w harmonogramie, 
odpady te należy dostarczyć 
do Punktu Selektywnego 
Zbierania  Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) gdzie 
przyjęte będą bezpłatnie.

Gdzie jest PSZOK?

Baterie, leki 
Pamiętajmy, zużyte baterie to 

odpady niebezpieczne, ponieważ 
zawierają toksyczne związki, m.in. 
ołów i kadm. Dlatego trzeba wy-
rzucać je do specjalnych pojemni-
ków, które znajdują się w szkołach, 
urzędach, instytucjach. Można je 
także oddać do sklepów sprzeda-
jących baterie. 

Stare rtęciowe termometry nale-
ży oddać w dowolnej aptece. 

Do apteki zanosimy też prze-
terminowane leki. Puste listki po 
aspirynie czy witaminie C wrzu-
camy do pojemnika na odpady 
zmieszane. 

Plastikową butelkę po napoju 
Wszystkie plastikowe butelki po 

napojach typu PET wyrzucamy 
do żółtego pojemnika (odpady 
suche), ale trzeba pamiętać, aby 
butelkę dobrze zgnieść, żeby zaj-
mowała jak najmniej miejsca, 
a korek należy odkręcić, bo jest 
z innego typu plastiku niż butel-

ka. Nakrętki wrzucamy do tego 
samego pojemnika, warto jednak 
sprawdzić gdyż, często plastikowe 
nakrętki są zbierane w różnych 
instytucjach, również w szkołach, 
na cele charytatywne. 

Karton po pizzy i inne opa-
kowania 

Można wrzucać do pojemnika na 
odpady suche, ale wcześniej trzeba 
usunąć resztki jedzenia, a także 
zatłuszczone fragmenty kartonu, 
np. wieczko. 

P l a s t ikowe  pude łko  po 
np. margarynie czy jogur-
c ie  umieszczamy również 
w pojemniku na odpady suche, 
nawet bez specjalnego mycia. 

Co zrobić z butelką po oleju lub 
tackami ze styropianu? Wrzucić do 
pojemnika na odpady zmieszane. 

Karton po mleku 
Zgodnie z rozporządzeniem 

ministra gospodarki i pracy z 2005 
r. opakowania kartonowe do płyn-
nej żywności zbiera się razem 

z metalami i tworzywami sztucz-
nymi tzn. wyrzucamy do żółtych 
pojemników. Uwaga! Opakowanie 
składamy, żeby zajmowało mniej 
miejsca. 

Opakowanie po makaronie 
Foliowe opakowanie po ma-

karonie, jak również ryżu czy soli 
wyrzucamy do żółtego pojemnika 
– odpady suche. Tak samo postę-
pujemy z folią, w którą w sklepie 
zawija się wędliny i ser. Do po-
jemnika żółtego wrzucamy też 
opakowania po chipsach, batonach, 
zupkach w proszku itp. To laminaty 
z folii, papieru i aluminium, a więc 
opakowania wielomateriałowe. 

Przepalona żarówka, zepsuta 
pralka 

Wiemy już, że żarówek nie 
można wyrzucać do pojemników 
na szkło, bo mają inną temperaturę 
topnienia niż szkło butelkowe. 
W takim razie gdzie? Tradycyjne 
żarówki żarowe nie są odpadem 
niebezpiecznym, można wyrzucić 

je do zwykłego śmietnika (odpady 
zmieszane). 

Jednak świetlówki i żarówki ener-
gooszczędne zawierają rtęć, więc pod 
żadnym pozorem wyrzucać ich nie 
można. Trzeba oddać je do punktu, 
gdzie zbierane są tzw. elektrośmieci, 
czyli zepsute komputery, zabawki 
i gadżety elektroniczne, stare pralki 
i lodówki. Na terenie gminy Strze-
gom działa Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
do którego można nieodpłatnie 
oddać odpady niebezpieczne. Stary 
sprzęt można też oddać w sklepie 
przy zakupie nowych urządzeń. 
Sprzedawca ma obowiązek bezpłat-
nie go od nas przyjąć. 

Herbata w torebkach, chustecz-
ka higieniczna 

Herbata zarówno liściasta, jak 
i w torebkach to odpad organiczny, 
a zatem jeśli mamy domowy kom-
postownik, możemy wrzucać tam 
zużyty woreczek z herbatą. Można 
tu wrzucać resztki owoców i wa-

rzyw, skorupki jajek itp. Nie można 
pozbywać się mięsa i wyrobów 
mlecznych. Co ciekawe, do kom-
postu możemy dodawać niektóre 
produkty z papieru, które nie nadają 
się do recyklingu (np. chusteczki 
higieniczne, serwetki i opakowania 
po jajkach). Ich włókna nasycają 
kompost powietrzem i przyczynią 
się do rozwoju rozkładających go 
mikroorganizmów. Otrzymanym 
w ten sposób nawozem możemy 
użyźniać rośliny doniczkowe. 

Słoik po ogórkach 
Wrzucamy do pojemnika zie-

lonego. Ale uwaga, metalową po-
krywkę odkręcamy i umieszczamy 
w pojemniku na metal i tworzywa. 
Papierowych naklejek nie musimy 
odrywać, urządzenia myjące stłucz-
kę w hutach szkła bez problemu 
usuwają takie zanieczyszczenia. 
Nie musimy więc także myć słoika 
(lepiej oszczędzać wodę), choć warto 
go wypłukać, żeby resztki nie gniły 
w pojemniku. Butelek i słoików nie 

powinno się tłuc przed wyrzuce-
niem. I jeszcze raz przypominamy 
– do zielonych pojemników na 
szkło nie wyrzucamy żarówek, 
szyb, luster, szklanek, kieliszków 
i ceramiki. 

Zapalniczka 
Zapalniczki są wykonane z wielu 

materiałów: plastiku, metalu, kamie-
nia, więc niestety wyrzucamy je do 
pojemnika na odpady zmieszane. 
Warto zatem kupować zapalniczki 
z możliwością ponownego napeł-
nienia gazem. Albo zapałki. 

Zeszyt zszyty metalową sprę-
żynką 

To papier. Pamiętajmy jednak, 
aby usunąć metalową sprężynkę. 
Tak samo postępujemy z foliowy-
mi elementami, np. w kopertach. 
Karton przed wyrzuceniem musimy 
oczyścić np. z resztek taśmy klejącej. 
„Gazeta Telewizyjna” czy inne ko-
lorowe magazyny też nadają się do 
recyklingu. Ważne, aby makulatura 
była sucha i czysta. 

Już niedługo przydomowy ogródek zlokalizowany przy 
ul. Kamiennej w Strzegomiu (w pobliżu Wieży Dziobowej) 
będzie przeznaczony na teren, na którym będą posado-
wione pojemniki do segregacji śmieci dla okolicznych 
wspólnot mieszkaniowych. 

WAŻNE!
 Obowiązujące prawo wprost 

narzuca obowiązek segregacji 
śmieci na wszystkich miesz-
kańców, dlatego nie ma moż-
liwości, aby w ramach jednej 
nieruchomości lub jednego 
miejsca, na którym ustawione 
są pojemniki, funkcjonował 
różny sposób gromadzenia 
odpadów. Segregują więc 
wszyscy i nie ma możliwości 
dzielenia na dwa sposoby tj. 
segregowanie i niesegrego-
wanie. Zgodnie z prawem nie 
mamy wyboru. Albo segre-
gujemy wszyscy albo wszyscy 
płacimy więcej. 

Wydział Gospodarki Lokalowej 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
informuje, że w związku z noweli-
zacją zapisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
w zakresie opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zmianie 
ulegają zasady ich dokonywania. 

Najemcy lokali gminnych w tzw. 
„dużych wspólnotach mieszkanio-
wych” (powyżej 7 lokali w budynku) 
dokonują opłaty łącznie z czyn-
szem na indywidualny rachunek 
prowadzony przez zarządcę nie-
ruchomości gminnych – Zakład 
Usług Komunalnych sp. z o.o. 

w Strzegomiu do 20 dnia każdego 
miesiąca.

Wymiar opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi wraz 
z indywidualnym numerem konta 
bankowego do dokonywania wpłat 
dla poszczególnych lokali, zostanie 
państwu przesłany odrębnym za-
wiadomieniem, łącznie ze stosow-
nym wyliczeniem. W przypadku 
zmiany ilości zamieszkujących 
w lokalu osób zobowiązani je-
steście państwo do złożenia do 
Zakładu Usług Komunalnych sp. 
z o.o. w Strzegomiu, ul. Al. Woj. 
Pol. 75 lub w punkcie kasowo-

informacyjnym ZUK zlokalizo-
wanym w Rynku wewnętrznym 
oświadczenia aktualizacyjnego, 
które można pobrać w budynku 
Urzędu Miejskiego pok. nr 15 
na parterze lub na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl 
w zakładce Wiadomości.

Wszelkie dodatkowe informacje 
oraz wyjaśnienia można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
bezpośrednio w siedzibie urzędu, ul. 
Rynek 38 w Strzegomiu, II piętro 
pokój nr 33 lub telefonicznie pod 
nr telefonu 74 8560 538, -522 
w godzinach pracy urzędu.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący 
się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. przy ul. Al. 
Wojska Polskiego 75 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° 
do 20°° oraz w soboty w godzinach 7°° do 14°°. Do PSZOK-u przyjmowane są 
odpady tylko od mieszkańców gminy Strzegom. Dostarczone odpady muszą 
być posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

Regulamin korzystania z PSZOK umieszczony jest na stronie internetowej gminy 
Strzegom. Wszelkich informacji udziela także Wydział Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. 30, tel. 74 8560-570.

Gdzie to wyrzucić...???

Zmiany w zakresie opłat



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 7zAsAdy gospodArowAniA odpAdAmi komunAlnymi

Jakie zmiany w systemie gospodarowania odpadami? 

ODPADY SUCHE: 
Mając na uwadze, 

aby koszty wprowa-
d z a n e g o  s y s t e m u 
w jak najmniejszym 
s topn iu  obc i ąża ł y 
mieszkańców gminy, 
wprowadzony został 
system zbierania od-
padów w budynkach 
wielolokalowych w 2 
pojemnikach, nato-
m i a s t  w  d o m k a c h 
jednorodzinnych w 3 
pojemnikach.

Mieszkańcy budyn-
ków wielolokalowych 
zbierają odpady su-
c h e  w  p o j e m n i k u 
koloru żółtego oraz 
odpady zmieszane 
w pojemniku koloru 
czarnego lub ciemno-
zielonego.

Odpady suche są 
to wszystkie odpady 
opakowaniowe, jakie 
powstają w naszych 
gospodarstwach do-
mowych np.
• papier,
• tworzywa sztuczne, 

(w tym butelki PET 
zgniecione),

• wszelkiego rodzaju 
tworzywa sztucz -
ne,

• makulatura, gaze-
ty,

• opakowania wielo-
materiałowe,

• opakowania z me-
tali żelaznych,

• opakowania z me-
tali nieżelaznych;

• pojemniki po kosme-
tykach (czyste),

• tekstylia,

• r e k l a m ó w k i ,  w o -
reczki foliowe,

• kartony, torebki po 
mleku, sokach itp.
Pojemnik żółty na 

odpady suche powi-
nien być o odpowied-
niej pojemności, do-
stosowany do ilości 
osób zamieszkałych 
oraz ilości produko-
wanych  odpadów. 
Odpadów suchych 
jes t  bezwzg lędn ie 
więcej niż odpadów 
zmieszanych. Odpa-
dy suche są to odpa-
dy, które przekazy-
wane są dalej do re-
cyklingu i ponownego 
wykorzystania.

Opakowania szkla-
ne należy wrzucać 
do pojemników koloru 
zielonego z napisem 
SZKŁO, ustawionych 

na terenie gminy. 

ODPADY  
ZmiESZANE 

Odpady zmieszane 
- są to odpady, które 
nie są odpadami su-
chymi i przekazywa-
ne są na składowisko 
opadów, celem ich 

utylizacji. Odpadów 
tych powinno być jak 
najmniej. Mieszkańcy 
budynków wie lo lo -
kalowych na dzień 
dzisiejszy nie zostali 
objęci obowiązkiem 
segregowan ia  od -
padów biodegrado-
walnych (odpady ku-
chenne). Odpady te 
należy wrzucać do 
pojemnika na odpady 
zmieszane.

Właściciele budyn-
ków jednorodzinnych 
zobowiązani są do 

zbierania odpadów 
komunalnych w 3 po-
jemnikach.

 Odpady suche – 
pojemnik koloru żół-
tego, odpady zmie-
szane  –  po jemn ik 
k o l o r u  c z a r n e g o , 
ciemnozielonego lub 
w pojemniku ocynko-
wanym, odpady bio-
degracyjne i zielone 
– w pojemniku koloru 
brązowego.

KOmPOSTOWNiK
Jeże l i  na  te ren ie 

nieruchomości znaj-
duje się kompostow-
nik, odpady bio i zie-
lone mogą być w nim 
zb ierane.  W tak im 
przypadku  w łaśc i -
ciel  n ieruchomości 
n ie  ma obowiązku 
posiadania brązowe-
go pojemnika. Nato-
miast raz w roku do 
15 stycznia następ-
nego roku właściciel 
nieruchomości skła-
da do Urzędu Miej-
skiego informację – 

oświadczenie o ilości 
skompos towanych 
odpadów w danym 
roku. Druk oświad-

czenia jest załączni-
kiem do regulaminu 
utrzymania czystości 

i porządku na terenie 
gminy Strzegom. Do-
stępny jest do pobra-
nia na stronie inter-
netowej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
www.strzegom.pl lub 
bezpośrednio w sie-
dzibie Urzędu. 

W przypadku zbiera-
nia odpadów suchych 
i bio dopuszczalne są 
worki o odpowiednim 
kolorze, stosownie do 
rodzaju zbieranego 
odpadu. 

W workach można 
również zbierać nad-
wyżki odpadów, któ-
re nie zmieściły się 
w pojemnikach.

GNiAZDA  
POJEmNiKÓW

Na terenie gminy 
Strzegom ustawione 
są „gniazda pojemni-
ków”. Są to miejsca 
ustawienia pojemni-
ków, będących wła-
snością gminy Strze-
gom. W gniazdach 
znajdują się pojem-
niki koloru zielonego 
do zbiórki odpadów 
opakowań szklanych 
np.
• butelki i słoiki szkla-

n e  p o  n a p o j a c h 
i żywności, 

• butelki po napojach 
alkoholowych, 

• szklane opakowania 
po kosmetykach. 

Pojemnik koloru żół-
tego przeznaczony 
jest tylko i wyłącznie 
na odpady typu PET, 
tj. butelki po napo-
jach.

Sąsiedztwo „gniazd” 
z  po jemn ikami  na 
szkło i PET nie zwal-
nia właścicieli nieru-
chomości z obowiąz-
ku pos iadan ia  po -
jemników na odpady 
suche.

W związku z napływającymi do Urzędu miejskiego w Strzegomiu zapytaniami, ponawiamy informacje dotyczące nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, jaki został wprowadzony w gminie w lipcu 2013 r.

Obowiązek wypo-

sażenia nierucho-

mości w pojemniki 

i worki należy do 

obowiązków właści-

ciela nieruchomo-

ści. Do obowiązków 

właściciela należy 

także utrzymywanie 

pojemników we wła-

ściwym stanie sani-

tarnym, technicznym 

i porządkowym.

Właściciel nierucho-

mości może zwrócić 

się do podmiotu od-

bierającego odpady 

komunalne o wy-

konanie usługi po-

legającej na myciu, 

dezynfekcji, dezyn-

sekcji oraz napraw 

pojemników. Usługi 

te są wykonywane 

na podstawie od-

rębnej umowy za-

wieranej pomiędzy 

podmiotem a wła-

ścicielem nierucho-

mości.

Pojemniki na odpady 

komunalne można 

zakupić we własnym 

zakresie lub można 

je nabyć lub wydzier-

żawić u podmiotu, 

który świadczy dla 

gminy usługę od-

bioru tych odpadów. 

Tym podmiotem 

obecnie jest Zakład 

Usług Komunalnych 

w Strzegomiu, tel. 74 

855-10-52. 



15 września 20158

Harmonogram odbioru 

odpadów komunal-

nych dostępny jest 

na stronie interneto-

wej gminy Strzegom, 

stronie internetowej 

aktualnego odbiorcy 

odpadów komunal-

nych – Zakładu Usług 

Komunalnych w Strze-

g o m i u  S p .  z  o . o . 

Wszelkich informacji 

o terminach odbioru 

odpadów udziela Wy-

dział Gospodarowania 

Odpadami Komunalny-

mi Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu pok. 30, 

tel. 74 8560 570. 

zAsAdy gospodArowAniA odpAdAmi komunAlnymi

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ZMIESZANYCH, 
(CYkL tYGoDnIowY)

Poniedziałek
Jaroszów + Osiedle + Hotele + Skar-
życe
Miasto punktowo: Al. Wojska Polskie-
go - punktowo, Kościuszki punktowo, 
Mostowa, Sikorskiego, Parkowa 2-7, 
Paderewskiego - punktowo, Wol-
ska, Kasztelańska 2, 6-10, Legnicka 
punktowo, Czerwonego Krzyża przy 
Policji, Ogrodowa 1, Of. Katynia, Św. 
Anny 1-9, Św. Tomasza, Świdnicka 
15-17, Armii Krajowej 2-12 + punkto-
wo, Wspólna, Bracka, Leśna, Armii 
Krajowej za przejazdem do ul. Cegla-
nej, Chopina, Niecała, Mickiewicza, 
Różana, Fiołkowa, Kalcytowa, Skalna, 
Kwarcowa, Ametystowa, Bazaltowa, 
Granitowa, Agatowa, Jaśminowa, 

Szarych Szeregów do nr 20 – obie 
strony, Morska,
Św. Jadwigi, Koszarowa, Armii Krajo-
wej 7, 10, 16 i 25, Wesoła, Świdnicka 
31-33, 37, Al. Woj. Polskiego 9 i 48-
48a, Legnicka 3 i 4, Dolna 28, Dworco-
wa, Wyspiańskiego, Staffa, Kamienna, 
Cicha, Oś. Piast, Krótka 9A-9B
Wtorek
Goczałków, Dolny Stanowice, Sta-
wiska, Międzyrzecze, Wieśnica, Ro-
goźnica, Grochotów, Godzieszówek, 
Goczałków Górny, Graniczna
Miasto: Bankowa punktowo, Paderew-
skiego 29 za restauracją DALI, Niepod-
ległości + firmy , Boh. Getta 4A
Środa
Jaroszów + Osiedle Modlęcin Duży, 

Tomkowice, Granica ,Modlęcin Mały, 
Olszany
Miasto: Legnicka - od 22 do nr 62, 
Kościuszki - punktowo, J. Matejki, 
Ofiar Katynia, Parkowa, Widokowa, 
Św. Anny - punktowo, Paderewskiego, 
Niepodległości, Świdnicka od nr 1 do 
parkingu, Al. Wojska Polskiego 1, 
Kolejowa, Wałowa, Al. Woj. Polskie-
go 9, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, 
Chopina, Kasztelańska, Kasztelań-
ska 2, 6-8, Wolska, Rybna 2-4 od 
strony Kasztelańskiej, Ceglana, Al. 
Wojska Polskiego 2-6, 44, 51, 61-63, 
Legnicka 40
Czwartek
Żelazów Kostrza Żółkiewka + Wiatrak 
(62-62a, 64, 65, 66)

Miasto: Niepodległości (BARCZ 
pojemniki), Pułaskiego, Parkowa – 
punktowo, Al. Wojska Polskiego
od ZUK do CPN ORLEN, Wałowa, 
Wesoła, Leśna, Rzeźnicza, Reja, Le-
gnicka punktowo od 10 do Placu
targowego + parking INTERMAR-
CHE, Kamienna, Rynek ROSSMAN, 
Klonowa, Kasztanowa, Dębowa,
Bukowa + Sosnowa (2 pojemniki), 
Św. Jadwigi, Brzegowa od nr 9 do 
nr 71, Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Bukowa 1-5, Wspólnota Mieszkanio-
wa, ul. Dębowa 1-5, M. Konopnickiej, 
Miodowa, Św. Tomasza, Ogrodowa 1, 
Świdnicka – punktowo, Armii Krajowej 
– punktowo, Św. Anny 2, Rybna, Wod-
na, 3-go Maja, Szarych Szeregów od 

Sklepu Motoryzacyjnego do Morskiej, 
Zielona, Czarna, Świdnicka od 39 do 
54, Polna, Wrzosowa, Lipowa, Pił-
sudskiego, Dembińskiego, Olszowa, 
Bema, Słoneczna, Brzozowa, Lima-
nowskiego, Starzyńskiego, Andersa, 
Malinowa, Brzegowa do nr 9, Prałata 
Siwca, Kościuszki 33
Piątek
Rusko Jaroszów punktowo + Osiedle 
Bartoszówek, Morawa Jaroszów 
71, 103
Miasto: Osiedle Graby: Dolna, Górni-
cza, Kopalniana, Wydobywcza, Jele-
niogórska, Wałbrzyska, Szarych
Szeregów: budynki wojskowe, Ka-
mienna, Kasztelańska 2, 20, Kosza-
rowa, Armii Krajowej 22, 25 oraz 2 

budynki wojskowe z pojemnikami 
V-110, Bohaterów Getta od nr 12, 
Chopina punktowo, Legnicka 3 i 4, 
Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, 38, Al. 
Woj. Polskiego 9, Kościuszki 20-20a, 
Parkowa – punktowo, Kościuszki 
punktowo, Ofiar Katynia, Witosa, 
Paderewskiego punktowo, Bankowa 
cała, Al. Wojska Polskiego 1, 52, 60, 
78 + za obwodnicą, Parkowa – 2-7, 
Gronowska, Winogronowa, Strzelni-
cza, Anielewicza, Agrestowa, Jago-
dowa, Porzeczkowa, Brzoskwiniowa, 
Kamienna, Cicha, Osiedle Piast, Św. 
Anny – punktowo, Oś. Piast, Cicha
Jeżeli termin odbioru wypada w 
święto, dniu wolnym od pracy – odbiór 
zostanie przesunięty o dzień.

REJONY ODBiORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH i BiODEGRADOWALNYCH GmiNA STRZEGOm
miasto Wioski + Osiedle Wschód

REJON i REJON ii REJON iii REJON iV REJON V
Agatowa, Al. Wojska 
Polskiego, Ametystowa, 
Bankowa, Bazaltowa, 
Bukowa, Ceglana, Chopina, 
Cicha, Czerwonego Krzyża, 
Dębowa, Dworcowa, 
Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, 
Kasztanowa, Klonowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, 
Kościuszki, Kwarcowa, 
Legnicka, Matejki, 
Mickiewicza, Mostowa, 
Niecała, Niepodległości, Ofiar 
Katynia, Paderewskiego, 
Promenady, Pułaskiego, 
Reja, Różana, Rzeźnicza, 
Sikorskiego, Skalna, 
Sosnowa, Staffa, św. Anny, 
św. Jana, Wałowa, Witosa, 
Wyspiańskiego

3-go Maja, Andersa, 
Armii Krajowej, Bema, 
Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, 
Czarna, Dąbrowskiego, 
Dembińskiego, Dolna, 
Górnicza, Jeleniogórska, 
Kamienna, Kasztelańska, 
Konopnickiej, Kopalniana, 
Koszarowa, Kościelna, 
Krótka, Ks. Prałata 
St. Siwca, Kwiatowa, 
Leśna, Limanowskiego, 
Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, 
Morska, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, 
Piłsudskiego, Plac Jana 
Pawła II, Polna, Rybna, 
Rynek, Słoneczna, 
Starzyńskiego, Szarych 
Szeregów, Szkolna, św. 
Jadwigi, św. Tomasza, 
Świdnicka, Wałbrzyska, 
Wesoła, Widokowa, 
Wodna, Wolska, 
Wrzosowa, Wspólna, 
Wydobywcza, Zielona

Agrestowa, Al. Woj. 
Polskiego od, nr 78 
do końca Anielewicza, 
Bartoszówek, 
Brzoskwiniowa, 
Graniczna, Gronowska, 
Jagodowa, Jaroszów, 
Międzyrzecze, Morawa, 
Porzeczkowa, Rusko, 
Skarżyce, Strzelnicza, 
Winogronowa

Godzieszówek, Granica, 
Grochotów, Modlęcin, 
Olszany, Stanowice, 
Stawiska, Tomkowice

Goczałków, 
Goczałków Górny, 
Kostrza, Żelazów, 
Żółkiewka, 
Wieśnica, 
Rogoźnica

ODPADY BIODEGRADOWALNE samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I  REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 20, 27 21, 28 15, 22, 29 16, 23, 30 17, 24, 31

SIERPIEŃ 3, 10, 17, 24, 
31 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28

WRZESIEŃ 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 
29

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

PAŹDZIER -
NIK 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

ODPADY SUCHE samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 20 21 22 23 24

SIERPIEŃ 3, 17 4, 18 5, 19 6, 20 7, 21

WRZESIEŃ 7, 21 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25

PAŹDZIER -
NIK 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

Harmonogram odbioru od 15.07.2015 do 31.10.2015 r.

Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom
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Z Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu nagrodzeni zostali: 
Katarzyna Dacko (indeks Poli-
techniki Wrocławskiej  w ramach 
Studium Talent – Matematyka, 
Uczestniczka w V Kongresie 
Młodych Matematyków Polskich 
i Zakwalifikowanie się do dru-
giego etapu VIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady „O diamentowy in-
deks AGH”), Katarzyna Kurek 
(I miejsce w wojewódzkim kon-
kursie pn.: „Szkoła Trzech  Poko-
leń”), Jakub Zapolny (I miejsce 
w X Jubileuszowym Dolno-
śląskim Konkursie Literackim 
o Laur Złotego Pióra pn.: „ My 
Polacy, My Dolnoślązacy”), Jakub 
Gaboń (I miejsce w Otwartych 
Mistrzostwach Polski Interna-
tional Taekwon-do Federation 
ITF w konkurencji LIGHT 
+ - Contakt walka i II miejsce 
w Otwartych Mistrzostwach 

Polski International Taekwon-do 
Federation ITF w konkurencji 
Techniki Specjalne), Krystian 
Krzywda (I miejsce w XV Pu-
charze Polski Juniorów i Seniorów 
w Oyama Karate w kategorii 
Junior Starszy + 80 kg, II miejsce 
w Otwartym Pucharze Europy 
OYAMA IKF w kategorii SE-
MI-KNOCKDOWN  + 80 kg, 
I miejsce w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Zachodniej 
OYAMA KARATE I THAI 
BOXING), Bartłomiej Na-
wrocki (II miejsce w XXIV Mi-
strzostwach Polski w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc w kategorii J-20 
l; 66 kg), Piotr Pawlica (I miej-
sce w XXIV Mistrzostwach 
Polski w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc  w kategorii J-18 l;66 
kg, II miejsce w X Otwartych 
Mistrzostwach Śląska Juniorek 
i Juniorów do lat 18 w wyci-

skaniu sztangi leżąc w kate-
gorii J.18 ( 53-66), III miejsce 
w IV Otwartych Integracyjnych 
Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc 
Klasycznym w kategorii Junior 
do lat 18), Karolina Mrozik 
(III miejsce w  w XV Pucha-
rze Polski Juniorów i Seniorów 
w Oyama Karate w kategorii 
Junior Starszy + 60 kg, I miejsce 
w Pucharze Polski Zachodniej 
OYAMA KARATE W KU-

MITE i I miejsce w Otwartym 
Pucharze Europy OYAMA IKF 
w kategorii Older Junior Fema-
le). Ponadto za wysokie wyniki 
na maturze nagrody odebrały: 
Katarzyna Dacko i Marlena 
Świątek.

Z Zespołu Szkół w Strzegomiu 
najlepszymi maturzystami okaza-
li się natomiast: Andrzej Stadnik 
i Karol Kostuch. Za osiągnięcia 
w olimpiadach przedmiotowych 
i konkursach nagrody odebra-

li: Justyna Bobowska, Daria 
Ekiert, Karolina Gap, Patrycja 
Klęczar, Kamila Kowanetz, 
Justyna Kwiatkowska, Paulina 
Kwiatkowska, Sandra Osoba, 
Emilia Ślęk, Aleksandra Wit-
kowska i Paulina Zielepuza.

Łącznie nagrodzono 162 
uczniów, którzy w roku szkolnym 
2014/2015 uzyskali najlepsze 
wyniki na egzaminie matural-
nym, byli finalistami olimpiad 
i konkursów przedmiotowych 

oraz osiągnęli szczególne sukcesy 
sportowe. Na nagrody Zarząd 
Powiatu przyznał kwotę 56 tys. 
zł.

- Niech te drobne kwoty, który-
mi chcielibyśmy Was nagrodzić, 
będą zachętą do jeszcze cięższej 
pracy nad rozwojem swoich umie-
jętności i pasji, gdyż trud włożony 
dzisiaj z pewnością zaprocentuje 
w przyszłości – mówił do przy-
byłych starosta świdnicki Piotr 
Fedorowicz.

Nagrody dla najlepszych uczniów
Uhonorowano 162 uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, byli finalistami olimpiad i konkursów

4 września 2015 r. uczniowie 
klasy mundurowej uczestniczyli 
w praktycznych zajęciach z nur-
kowania w basenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Cykl szko-
lenia rozpoczął się w czerwcu. 
Uczniowie zapoznali się z pro-
cedurami, techniką schodzenia 
pod wodę oraz sprzętem wyko-
rzystywanym do amatorskiego 
i profesjonalnego nurkowania. 
Już od 8:00 uczniowie klasy 
mundurowej wraz z instruk-
torami Centrum Nurkowego 
UBOOT w Świebodzicach 
- Pawłem Mazurczakiem, 
Bartoszem Mazurczakiem, 
Michałem Strzelewiczem - 
ćwiczyli schodzenie pod wodę 
w pełnym osprzęcie. Głębo-
kość basenu (3,80 m) była 
wystarczająca do 

przeprowadzenia pierwszych 
ćwiczeń podwodnych. - To było 
ciekawe, nowe doświadczenie. 
Dziękujemy Centrum Nurko-
wemu UBOOT za profesjonal-
ne szkolenie naszych licealistów, 
a także burmistrzowi Zbignie-
wowi Suchycie i dyrektorowi 
OSiR-u Grzegorzowi Lu-
szawskiemu za udostępnienie 
obiektu na nasze ćwiczenia” 
– dodaje dyrektor Tomasz 
Marczak. Na uczniów klasy 
mundurowej czekają w tym 
roku zajęcia na strzelnicy, wy-
kłady oficerów WP, wyjazdy do 
jednostek w Żaganiu i Opolu, 
a także zajęcia sprawnościowe. 
Dyrekcja szkoły prowadzi rów-
nież rozmowy w sprawie zajęć 
wspinaczki wysokogórskiej oraz 
skoków ze spadochronem. Już 

17 września klasa mundu-
rowa weźmie również 

udział w inauguracji 
Federacji Organi-
zacji Proobronnych 
w Warszawie. 

Do ewidencji szkół i pla-
cówek niepublicznych pro-
wadzonej przez burmistrza 
Strzegomia, w dniu 18 sierp-
nia 2015 roku, pod numerem 
6 została wpisana placów-
ka niepubliczna: Prywatne 
Przedszkole Tęcza. 

Organem prowadzącym 
przedszkole jest Anna Jan-
czak-Róg pełniąca jedno-
cześnie funkcję dyrektora. 
31 sierpnia nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie Prywatnego 
Przedszkola Tęcza w Mię-
dzyrzeczu. W uroczystości 

wzięły udział władze Strze-
gomia w osobie burmistrza 
Zbig niewa Suchy ty , jego 
zas tępcy  W iesława W it-
kowskiego, radnych Rady 
Miejskiej oraz zaproszonych 
gości. Wszyscy życzyli, aby 
placówka stale rozwijała się 
i  aby jak najlepiej  służy-
ła dzieciom, które do niej 
uczęszczają. Osoby zainte-
resowane funkcjonowaniem 
placówki zapraszamy na stro-
nę internetową przedszkola:  
www.przedszkoletecza.eu. 

Uczniowie LO nurkowali

Nowe przedszkole w gminie

4 września br. w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 w Strze-
gomiu fragmenty „Lalki” czytali 
m. in. burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta, jego zastępca 
– Wiesław Witkowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Strze-
gomiu – Tomasz Marczak, radni 
Rady Miejskiej – Roman Asynger 
i Sabina Wiktorowicz, naczelnik 
Wydziału Oświaty – Urszula 
Podsiadły-Szubert, dyrektorzy 
PSP nr 2 i Gimnazjum nr 2 - 
odpowiednio: Elżbieta Smyk 
i Zbigniew Cebula, przewodni-
cząca Rady Rodziców – Renata 
Mosór, nauczyciele i inni zapro-
szeni goście. Dodajmy, że akcję 
przygotowali nauczyciele języka 
polskiego – Bożena Bednarska 
i Agnieszka Marczak.

Społeczność Zespołu Szkół 
w Strzegomiu po raz pierwszy 
włączyła się w tę akcję i jak zgod-
nie twierdzą nauczyciele wraz 
z uczniami, na pewno nie po raz 

ostatni. 5 września br. w auli szkol-
nej uczniowie wszystkich klas 
Technikum mogli wysłuchać frag-
mentów „Lalki” i poznać historię 
Stanisława Wokulskiego. Wśród 
czytających powieść nie zabrakło 
przedstawicieli dyrekcji, grona 
pedagogicznego i samych. Kolejne 
fragmenty powieści czytali - dy-
rektor szkoły Robert Wójtowicz, 
wicedyrektor - Dorota Sozańska, 
pedagog szkolny - Monika Ko-
złowska, przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego - Izabela 
Lasak, a także uczniowie z klasy 
drugiej i trzeciej - Dominik Li-
piński i Dominika Adamowicz.

Także w strzegomskim LO 
zorganizowano podobną akcję. 
„Lalkę” czytali uczniowie wy-
branych klas I, II i III (w ramach 
lekcji wychowawczych oraz kilku 
godzin języka polskiego). Wybra-
ne fragmenty odczytali również 
nauczyciele, którzy w czasie „Na-
rodowego Czytania” pełnili role 

moderatorów. Wzbogacali oni 
owo spotkanie z klasyką literatury 
polskiej, wtrącając krótkie komen-
tarze na temat autora lub powieści, 
a nawet prezentowali graficzne 
motywy związane z powieścią. 
Szkolna edycja „Narodowego 

Czytania” została poprowadzona 
przez bibliotekarkę - Agnieszkę 
Rut oraz nauczycieli języka pol-
skiego: dyr. Tomasza Marczaka 
oraz Małgorzatę Kucharską 
i Beatę Suwart-Orzechowską. 

red

Narodowe czytanie „Lalki” 
Dotąd czytano już „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” H. Sienkiewicza

31 sierpnia 2015 r. kilkunastu strzegomskich uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół odebrało 
nagrody starosty świdnickiego. Uroczystość z udziałem naj-
zdolniejszym uczniów z placówek oświatowych podległych 
powiatowi odbyła się w Szkole Specjalnej w Świdnicy.

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja, która odbywa 
się każdego roku pod honorowym patronatem prezydenta 
RP, a ma na celu propagowanie literatury polskiej wśród 
dzieci i młodzieży. Tak jak w latach poprzednich do akcji 
włączyły się placówki oświatowe gminy Strzegom.
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Uroczystości rozpoczęły się 
dziękczynną mszą św. w ko-
ściele p.w. Świętej Trójcy spra-
wowaną przez proboszcza 
– księdza Józefa Wróbla, pod-
czas której poświęcono chleb, 
warzywa i owoce przyniesione 
przez starostów– Jolantę 
Staroń i Henryka Topę, 
oraz piękny wieniec – 
dzieło rąk (jak zawsze 
od szeregu lat) Hele-
ny Sołowij.

Po odprawionej 
mszy św. wszyscy 
przeszli na pięk-
nie, okazjonalnie 
udekorowany plac 
obok świetlicy wiej-
skiej w środku wsi, 
gdzie zaplanowano dal-
szy ciąg „Dożynek”. 
Przybyli na nie bur-
mistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta , 
zastępca burmistrza 
Wiesław Witkow-
ski, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej 
Tomasz Marczak, 
d y r e k t o r  P S P 
w Olszanach – 
Maria Karkow-
ska, z-ca prezesa 

Stowarzyszenia Rozwoju wsi 
Olszany – Jerzy Cichoński, 
Magdalena Bąk – miejscowa 
lekarka, rolnicy emeryci, czyn-
ni rolnicy oraz bardzo wielu 
mieszkańców miejscowości.

W związku z tym, że w tym 
roku mija 70 lat od kiedy 

do Olszan przyjechali 
pierwsi – jak wtedy 
mówiono - „osadni-
cy”, a byli to prze-
cież rolnicy, sołtys 

i rada sołecka po-
stanowili złożyć 
podziękowania 
t ym na j s ta r-
szym. „Z okazji 

70-lecia polskie-
go rolnictwa w Ol-

szanach, dziękujemy 
za trud, poświę-
cenie i wysiłek 
w ciężkiej pracy 

na roli” - napisano 
na dyplomach. 

„Przyjechali-
ście do Olszan 
j a k o  d z i e c i 

r o l n i k ó w, 
pomagali-
ście swoim 
r o d z i c o m 

w  p r a c y , 

potem sami prowadziliście 
gospodarstwa. Dzięki Wam 
nasza wieś słynęła w całym 
powiecie świdnickim i gmi-
nie z zasobności, dobrobytu 
i pracowitości mieszkańców. 
Dzisiaj, na emeryturze nadal 
pomagacie, martwicie się czy 
będzie deszcz, czy susza, po-
nieważ rolnikiem się jest do 
końca” - powiedziała sołtys. 
Podziękowania, które wręczali 
Wiesław Witkowski, Tomasz 
Marczak i Stanisława Górska, 
otrzymali : Zygmunt Mo-
skwa, Józef Putyra, Genowefa 
Kubisz, Marianna i Michał 
Noworolnik, Wacław Żuwal-
ski, Genowefa Sygnarowicz, 
Józefa Rakuś, Zofia Trest-
ka, Józefa Patela, Kazimiera 
Staroń, Maria i Stanisław 
Starak, Antonina Nagięć, Ja-
nina Szczepanik, Lucyna Wa-
lec, Helena Mucha, Tadeusz 
Czubek, Jan Sudoł, Weronika 
Rosiek, Stanisława Mądrzak, 
Maria Rachwalik, Eugeniusz 
Gajewski, Helena Sołowij, 
Zuzanna Moryl i wieloletni 
sołtys Jan Sączawa oraz dwoje 
najstarszych, bo 96-letnich 
rolników-emerytów: Maria 
Sobieszczańska oraz Leon 
Dołhań. Były to niezwykłe 
chwile wzruszenia dla wszyst-
kich obecnych.

Specjalnie na tę okazję, 
przygotowano wystawę zdjęć 
sprzed wielu lat, ukazującą 

miejsca i mieszkańców wsi. 
Wielu z nich już nie ma wśród 
nas. Niektórzy nie mogli roz-
poznać sąsiada, czy znajomego 
w tych młodych, pięknych 
dziewczynach i chłopakach. 
Odżyły wspomnienia. Młodzi 
mówili: „Wiem że ktoś taki 
był, ale nie pamiętam, nie wiem 
jak wyglądał. Dopiero teraz 
zobaczyłem.”

Następnie na zaimprowizo-
wanej i odświętnie udekoro-
wanej scenie wystąpił zespół 
„Olszaniacy” oraz zaproszeni 
również specjalnie na tą okazję 
„Goczałkowianie” a także szko-
ła Zumby. Tańczono przy mu-
zyce zespołu „Ex Boys” i bie-
siadowano do północy. Były jak 
zwykle kiełbaski z grilla, bigos, 
chleb ze smalcem i przepysz-
nym – jak mówiono – ogórkiem 
Marysi, wojskowa grochówka 
dla każdego oraz rozmaite 
ciasta. Dzieci mogły poszaleć 
na darmowym, dmuchanym 
zamku lub spróbować waty cu-
krowej, prażonej kukurydzy czy 
lodów. Na „Dożynki” przybyło 
mnóstwo osób i organizatorzy 
byli zmuszeni dostawiać wciąż 
nowe stoły i ławki pożyczone 
skąd się dało. Zabawa była 
znakomita.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują: SCK w Strzegomiu 
i Piekarni Teresy i Jerzego 
Cichońskich za pomoc przy 
organizacji imprezy.

Trzy miesiące trwały prace przy 
porządkowaniu parku w Rogoź-
nicy. Działanie społeczne podjęto 
w celu przywrócenia mu pierwot-
nego wyglądu i właściwej funkcji 
rekreacyjno – wypoczynkowej.  Po-
mysłodawcami prac porządkowych 

byli członkowie Stowarzyszenia „ 
Nasza Wieś” Rogoźnica na czele 
z prezesem – Eugeniuszem Cioł-
kiem. Ale nie tylko członkowie 
stowarzyszenia aktywnie włączyli 
się w akcję. Dołączyli do nich 
także sympatycy, bo cel działań był 

szczytny – odtworzenie wyglądu 
parku z czasów przedwojennych 
i przywrócenie mu „ ukrytego 
w chaszczach piękna”. - Całymi 
rodzinami przychodzili nasi miesz-
kańcy do pracy w parku – mówi 
Henryk Podsiadło, mieszkaniec 
wsi. 

Działania porządkowe rozpo-
częto przy wsparciu burmistrza 
Strzegomia Zbigniewa Suchyty, 
uzyskaniu zgody konserwatora 

zabytków oraz określeniu zakresu 
działania i regulacji finansowych 
przez Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 
Choć dopiero wykonano prace na 
1/3 powierzchni gruntu, to już 
widać efekty. Jest czyściej, ładniej, 
przestronniej i bezpieczniej.

- Po uzgodnieniach z panem 
burmistrzem będziemy kontynu-
ować przedsięwzięcie we wrześniu. 

I powoli, etapowo odrestaurujemy 
park w całości – wyjaśnia Henryk 
Radkowski, sołtys Rogoźnicy. I 
jak dodaje, nie jest trudno zmo-
tywować ludzi do działania i prac 
społecznych, trzeba tylko ukazać 
sens, a efekty przyjdą same. 

- Cieszy nas bardzo każda 
inicjatywa podjęta przez społe-
czeństwo - a ta w szczególności. 
Jest to dobry przykład na to, że 
można się zjednoczyć i razem 

upiększać naszą gminę. W ten 
sposób odrestaurowany park 
będzie bardziej szanowany, a 
wykonana przez mieszkańców 
praca ma większe znaczenie, niż 
by to zrobiła gmina - komentuje 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia. 

Działania wykonane przez 
mieszkańców Rogoźnicy na rzecz 
środowiska to świetny przykład do 
naśladowania dla innych. 

Piękne dożynki w Olszanach 

Sami posprzątali park w Rogoźnicy 

Na imprezę przybyło mnóstwo osób i organizatorzy byli zmuszeni dostawiać wciąż nowe stoły i ławki pożyczone, skąd się dało. Zabawa była znakomita

Pomysłodawcami prac porządkowych byli członkowie Stowarzyszenia „Nasza Wieś” Rogoźnica na czele z prezesem – Eugeniuszem Ciołkiem. Działali też inni.

Dzięki pracownicom Strze-
gomskiego Centrum Kultury 

zorganizowano wspaniałe gry, 
zabawy i konkursy, w których 

uczestniczyli licznie zebrani 
mieszkańcy Grochotowa ob-
darowani świetnymi nagrodami. 
Główną atrakcją imprezy był 
konkurs ciast. - Nasze panie 
upiekły aż 11 pysznych ciast! 

Każde z nich zostało nagrodzo-
ne. Mamy nadzieje, że coroczne 
święto stanie się naszą trady-
cją – mówi Renta Podkówka, 
sołtys wsi. 

To było huczne święto mieszkańca Grochotowa
- Mamy nadzieje, że coroczne święto stanie się naszą tradycją – mówi Renta Podkówka, sołtys wsi

29 sierpnia 2015 r., po 
raz pierwszy od kilku-
dziesięciu lat, mieszkań-
cy Stawisk spotkali się 
na Festynie Rodzinnym 
zorganizowanym przez 
sołtys Dorotę Doma-
radzką oraz radę sołecką 
wsi. Impreza środowi-
skowa miała na celu zin-
tegrowanie mieszkańców.

Festyn poprowadzili: dyrektor 
SCK - Bożena Bojanowska-
Czuk i jej zastępca - Krzysztof 
Kalinowski. Wszyscy świetnie 
się bawili. Nie zabrakło pyszności, 
takich jak: kiełbaski, karkówka 
z grilla, sałatki, ogórki (specjalność 
pani sołtys), owoce, napoje słody-
cze. Najwięcej radości sprawiły 
uczestnikom konkursy: „konkurs 
z jajkiem”, „strzelanie goli po 
omacku”, „najpyszniejsze ciasto”. 
W konkursie „ Kto najszybciej 
obierze ziemniaki i zetrze na 
tarce wygrała pani sołtys wraz 

z mężem. Na festyn przybyli rów-
nież zaproszeni goście: burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta 
i zastępca burmistrza - Wiesław 
Witkowski.

Mieszkańcy Stawisk cieszą się 
nową świetlicą wiejską, w której 
spotykają się z okazji organizo-
wanych imprez i zebrań wiejskich. 
Mała wieś Stawiska zaczyna tętnić 
życiem.

Już niebawem mieszkańcy wsi 
wybierają się na integracyjną 
wycieczkę do Wrocławia, na którą 
rada sołecka serdecznie zaprasza 
mieszkańców.

Festyn Rodzinny w Stawiskach

30 sierpnia 2015 roku odbyły się w Olszanach zorganizo-
wane przez sołtysa i radę sołecką “Dożynki Wiejskie”. Mają 
one szczególny charakter, ponieważ Olszany są najbardziej 
rolniczą wsią w gminie Strzegom. Ponad 30 rolników czyn-
nie uprawia tam ziemię.

Teren parku w Rogoźnicy został oczyszczony, a dorodne sa-
mosiejki usunięte. Choć wcześniej park był mało dostępny, 
to dziś zaprasza do rekreacji i wypoczynku, ukazując ukryte 
w chaszczach piękno natury.

29 sierpnia 2015 roku przy placu zabaw w Grochotowie 
odbyło się „Święto Mieszkańca” - spotkanie kulturalno-
edukacyjno-sportowe. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA / kronikA policyjnA 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.U. z 2015 r., poz. 782) 
informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – Rynek 38, zo-
stały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gmi-
ny Strzegom, przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem ( dzierża-
wę ) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 288/B/2015, 289/B/2015, 
290/B/2015, 291/B/2015, 
292/B/2015, 293/B/2015, 
294/B/2015, 295/B/2015, 
296/B/2015, 297/B/2015, 
298/B/2015, 299/B/2015, 
300/B/2015 301/B/2015, 
302/B/2015, 303/B/2015, 
304/B/2015, 305/B/2015, 
306/B/2015, 307/B/2015 Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 9 
września 2015 roku.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowią-
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
1028, Am – 25, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Szarych Szeregów o 
powierzchni 0,6921 ha, dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 415.537,00 zł
Wadium - 41.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.10.2015 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w 
obrębie 3 miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
10/13 Rady Miejskiej w Strze-

gomiu z dnia 30 stycznia 2013 
r. nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem E.19.MW/
MN – tereny pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną 
i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 12.10.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ 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 sprze-
dawanej 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 notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do 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 podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami 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 informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze 
zm.) podaję do publicznej wiado-
mości informację o przystąpieniu 
do opracowania projektu „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Strzegom” oraz wystąpie-
niu do organów współdziających 
tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, Pań-
stwowej Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej 
we Wrocławiu o opinie, co do 
potrzeby przeprowadzenie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu dokumentu, 
a w przypadku stwierdzenia ko-
nieczności jej przeprowadzenia 
zwrócono się o zakres Prognozy 
oddziaływania na środowisko 
projektu PGN.
PLAN GOSPODARKI NI -
SKOEMISYJNEJ (PGN) jest 
dokumentem strategicznym, 

opisującym kierunki działań 
zmierzających do osiągnięcia 
celów pakietu klimatyczno-ener-
getycznego tj. redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych, zwiększania 
udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, zwiększe-
nia efektywności energetycznej 
oraz poprawy jakości powietrza, 
a także zmiany postaw konsump-
cyjnych użytkowników energii 
– producentów, dostawców i 
odbiorców.
Celem wdrażania PGN jest 
poprawa stanu środowiska i ja-

kości życia mieszkańców gminy 
Strzegom poprzez kontynuację 
rozpoczętych w latach poprzed-
nich i kontynuowanych działań w 
zakresie zmierzającym do ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń 
pyłowo – gazowych, wymianę 
kotłów na ekologiczne, termomo-
dernizacji budynków mieszkal-
nych i użyteczności publicznej, 
modernizacji i rozbudowy sieci 
drogowej, zmniejszenia energo-
chłonności oświetlenia ulicznego 
oraz innych dziedzin funkcjono-
wania gminy Strzegom.

Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Świebodzicach z pomocą 
i wsparciem władz Strzegomia 
zamierza realizować budynki wie-
lorodzinne na terenie Strzegomia 
z mieszkaniami lokatorskimi z 
kredytu udzielonego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego na pod-
stawie przepisów, które ukażą się 
w najbliższym czasie. 
Wymagany wkład własny stanowić 
będzie 30 % wartości mieszkania. 
Pozostałe 70 % stanowić będzie 
kredyt udzielony spółdzielni.
Spłata kredytu następować będzie 
przez okres ok. 30 lat i bezpo-
średnią stroną dla banku będzie 
spółdzielnia.
Wielkość mieszkania przydzie-
lanego będzie zależała od ilości 

członków w rodzinie, a ponadto 
wymagane będzie stałe zatrud-
nienie.
Więcej informacji przekażemy po 
ukazaniu się stosownych przepi-
sów w tym zakresie.
Orientacyjny wkład własny to 
990 zł/m² powierzchni użytkowej 
mieszkania.
Zapraszamy zainteresowanych bu-
dową nowego mieszkania lokator-
skiego do złożenia pisemnej oferty 
na adres: Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Świebodzicach, ul. Siemowita 
31, 58-160 Świebodzice.
Dodatkowe informacje udzielane 
są pod nr telefonu:
74/ 64 62 0 26 lub 74/ 64 62 0 20 
lub e-mail: ikwadrans@smswie-
bodzice.pl 

Oszuści działający metodą 
„na wnuczka” wciąż oszukują 
starszych ludzi, wprowadzają 
swoje ofiary w błąd, podając się 
za członka rodziny. Nie bądźmy 
obojętni i wcześniej ostrzegajmy 
naszych krewnych, że mogą do 
nich telefonować osoby podszy-
wające się pod członków rodziny. 
Nie pozwólmy, aby w ten sposób 
nasi najbliżsi stracili dorobek 
swojego życia. 

 Oszuści prowadzą rozmowę 
w taki sposób, że potencjalna 
ofiara jest przekonana, że roz-
mawia z wnuczkiem, bratan-
kiem czy siostrzenicą. Potem 
proszą o pożyczenie pieniędzy, 
częstym motywem jest okazjo-
nalny zakup samochodu lub 
mieszkania. Oszuści podają się 
także za pracowników różnych 
firm i instytucji. A ostatnio rów-
nież za policjantów. Telefonują, 
by poinformować o rzekomym 
zatrzymaniu kogoś z rodziny i 
oferują pomoc w trakcie pro-
wadzonego postępowania Nie 
bądźmy obojętni i wcześniej 
ostrzegajmy naszych krewnych, 

że mogą do nich telefonować 
osoby podszywające się pod 
członków rodziny. Choć funk-
cjonariusze otrzymują coraz 
więcej zgłoszeń od starszych 
osób, które wykazały się czujno-
ścią i nie dały się okraść, nadal 
niepokojąca jest liczba zgłoszeń 
dotycząca tej metody kradzieży. 
W związku z tym apelujemy o 
ostrożność! Przede wszystkim 
należy zachować ostrożność 
– jeżeli dzwoni do nas ktoś, 
kto podszywa się pod członka 
naszej rodziny i prosi o pienią-
dze, nie podejmujmy żadnych 
pochopnych działań. 

Nie informujmy nikogo te-
lefonicznie o ilości pieniędzy, 
które mamy w domu lub na 
koncie. 

Nie wypłacajmy z banku 
wszystkich oszczędności. Za-
dzwońmy do kogoś z rodziny, 
zapytajmy o to czy osoba, która 
prosiła nas o pomoc, rzeczywi-
ście jej potrzebuje. Pamiętajmy, 
że nikt nie będzie nam miał za 
złe tego, że zachowujemy się 
rozsądnie. 

Nie ulegajmy presji czasu wy-
wieranej przez oszustów. Zwra-
camy się z apelem, zwłaszcza 
do osób młodych - informujmy 
naszych rodziców i dziadków 
o tym, że są osoby, które mogą 
chcieć ich oszukać. Przypomi-
namy, że w przypadku odebrania 
telefonu z prośbą o udzielenie 
pożyczki należy zawsze: po-
informować o takiej sytuacji 
policję, nie działać w pośpiechu 
i odłożyć termin udzielenia po-
życzki (najlepiej o kilka dni), nie 
ulegać presji czasu, którą wytwa-
rzają oszuści, aby osiągnąć swój 
cel, potwierdzić informację u 
innych członków rodziny. Trzeba 
pamiętać, aby pod żadnym pozo-
rem nie przekazywać pieniędzy 
osobom, których nie znamy 
osobiście, jak i nie wpuszczać ich 
do mieszkania. We wszystkich 
podejrzanych czy wątpliwych 
sytuacjach, należy niezwłocz-
nie skontaktować się z policją, 
dzwoniąc po numer alarmowy 
997 lub 112, jak i przekazać swo-
je uwagi i spostrzeżenia swojemu 
dzielnicowemu.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 287/B/2015 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
9 września 2015 r.

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe

Obwieszczenie burmistrza Strzegomia Mieszkania lokatorskie w Strzegomiu

*  K r o n i k a  p o l i c y j n a  *  11 2  *
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uczniowie placówek oświatowych gminy Strzegom tłumnie pojawili się 
w rogoźnicy

Polową mszę św. tradycyjnie odprawił biskup świdnicki – ks. Ignacy dec

Stałym punktem uroczystości jest apel Poległych w wykonaniu 
strzegomskich harcerzy

Poświęcenie nowej tablicy pamiątkowej przez biskupa świdnickiego

wicepremier tomasz Siemoniak wziął udział w uroczystościach w Gross-
rosen

Przy mauzoleum nie zabrakło sztandarów. Po lewej stronie przedstawiciele 
radnych rady miejskiej w Strzegomiu wraz ze sztandarem

wieniec przed mauzoleum składają burmistrzowie Strzegomia oraz 
przewodniczący rady miejskiej 

wiązankę kwiatów przed tablicą składają członkowie Komisji Kultury, 
Sportu i rekreacji w radzie miejskiej w Strzegomiu

Obchody 76. rocznicy agresji Niemiec na Polskę już za nami. Wydarzenie, które tradycyjnie odbywa się w pierwszą niedzielę września, zgromadziło w Rogoźnicy przedstawicieli 
duchowieństwa, władzy państwowej i samorządowej, członków różnych organizacji i stowarzyszeń, delegacji placówek oświatowych i przede wszystkim żyjących jeszcze więźniów i ich 
najbliższe rodziny. Mimo niekorzystnej aury, mieszkańcy gminy Strzegom pamiętali o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, zdając egzamin z patriotyzmu na szóstkę! 

Uczczono pamięć poległych


