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w numerze:

StrzeGom
Mówią o sobie 

W tym numerze o sobie 
opowiada Dorota Borkow-
ska, prezes strzegomskiej 
spółki Wodociągi i Kanali-
zacja Sp. z o. o. 

 str.2

StrzeGom
remont 

Podwórko zlokalizowane 
pomiędzy ulicami: Świd-
nicką, Boh. Getta, Krótką, 
Rynkiem i Ogrodową w 
Strzegomiu zmienia się nie 
do poznania 

 str.3

StrzeGom
Roboty na  
ul. Olszowej

Mieszkańcy ul. Olszowej 
jeszcze kilka miesięcy będą 
musieli cierpliwie znosić 
utrudnienia związane z prze-
jazdem obok ich domostw 
samochodów ciężarowych. 
Trwający właśnie remont 
tej drogi od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 374 
do zakładów kamieniarskich 
zakończy się w sierpniu br. 
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w numerze:

StrzeGom
Komendant 
już oficjalnie

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki oficjalnie objął sta-
nowisko komendanta Ko-
misariatu Policji w Strzego-
miu. Jak zamierza prowadzić 
strzegomski komisariat poli-
cji? str.3

Zajawka 2
O czym na sesji? 
Wiele ważnych spraw po-

ruszano na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Tematem głównym 
były stawki podatków. Co 
się zmieni od przyszłego 

roku? str.4

StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 

 str. 8

w Skrócie:

Bobry

W Strzegomiu przy ul. 
Brackiej w pobliżu rzeki 
zaobserwowano obecność 
bobrów. Być może komuś 
z mieszkańców uda się je 
dostrzec. 

Kwiaty 

Strzegom pięknie ukwiecił 
się na wiosnę. Kolorowe 
rabaty zachwycają. Prosimy 
o nieniszczenie kwiatów, 
żeby mogły cieszyć nas jak 
najdłużej. 

Biblioteka 

Na ostatnim spotkaniu 
w strzegomskiej bibliotece 
dzieci z grupy zabawowej 
przygotowywały kolorowe 
kwiaty. Radości było mnó-
stwo. 
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W ramach międzynarodowe-
go projektu „Szlak Kamienia” 
na odcinku od ul. Dworco-
wej do ul. Kolejowej powstaje 
aktualnie Aleja Rzeźb. - W 
ostatnich miesiącach wykonano 
nawierzchnię z kostki i płyt 
granitowych, wjazdy i instalację 
elektryczną do oświetlenia dro-
gowego, oświetlenia rzeźb, zasi-
lania kamer oraz fontanny. Wy-
konano także postumenty pod 
rzeźby. Ponadto trwa montaż 
komór technicznych oraz kon-
strukcji fontanny – informuje 
Katarzyna Cioruń, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

Po wykonaniu nowych przy-
łączy do budynków miesz-
kalnych przez firmę Tauron 
oraz oświetlenia ulicznego 
dla potrzeb ścieżki rowero-
wej, wykonawca Alei Rzeźb 
przystąpi do porządkowania 
terenu i nasadzeń. Dodajmy, 
że finalnie staną tam grani-
towe rzeźby, które powstały i 
powstaną w trakcie plenerów 
kamieniarskich.

W ramach realizowanej in-
westycji pn. ,,Ograniczenie 
indywidualnego ruchu zmoto-
ryzowanego w centrum miasta 
poprzez budowę ścieżki rowe-
rowej oraz przebudowę ciągów 
pieszych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego w Strzegomiu” re-
alizowane są prace związane z 

rozbiórką krawężników oraz 
korytowaniem. Zostały również 
usunięte drzewa i krzewy. - Na 
odcinku od McDonalda do 
PKP została wykonana kon-
strukcja chodnika i konstrukcja 
ścieżki rowerowej oraz zjazdy. 
Wykonano również humusowa-
nie terenów zielonych. Latarnie 
ze względu na notoryczne akty 
wandalizmu zostaną ustawione 
w końcowym etapie budowy 
– mówi Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Wsi. - Na od-
cinku od PKP w kierunku ul. 
Legnickiej zakończono budowę 
studzienek ściekowych wraz z 
przykanalikami, bez regulacji 
wpustów. Wykonano sieć ka-
nalizacji deszczowej z budową 
studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych. W najbliższym 
czasie planowany jest demon-
taż oraz montaż krawężników 
oraz wykonanie korytowania 
pod ścieżkę rowerową – kończy 
Ewelina Kowalska.

Pod wrażeniem ogromu prac 
na ul. Al. Wojska Polskiego 
jest strzegomianin Leszek 
Jankowski (na zdj.). – Jestem 
niezwykle zadowolony z pro-
wadzonych robót. Podoba mi 
się tempo prac i fachowość 
pracowników. Codziennie 
jeżdżę tamtędy rowerem do 
pracy i już nie mogę się do-
czekać zakończenia remontu. 

Warunki jazdy będą komfor-
towe – podkreśla mieszkaniec 
Strzegomia.

O postępie prac będziemy 
informować na bieżąco.

red

Nowoczesna aleja
Najdłuższa ulica w Strzegomiu zmieni się nie do poznania. Będzie wizytówką miasta

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotorozywanego poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu

Jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Strze-
gomiu – ul. Al. Wojska Polskiego przechodzi właśnie 
olbrzymią metamorfozę. Na terenie alei realizowanych 
jest kilka inwestycji, które zmienią diametralnie tę część 
Strzegomia. Będzie nowocześnie, komfortowo i, co naj-
ważniejsze, bezpiecznie. 
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Co zaobserwowały czujne 
strzegomskie kamery?

– 9 marca ok. godz. 17.30 na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki-
Promenada doszło do zdarzenia 
polegającego na zatrzymaniu się 
na środku skrzyżowania przez 
jednego kierującego, który pró-
bował zatrzymać prawidłowo 
jadący pojazd ul. Kościuszki. Na 
polecenie Policji zabezpieczono 
zapis z monitoringu. 

– 13 marca na ul. Czerwonego 
Krzyża doszło do częściowego 
rozpadnięcia się muru. W związ-
ku z powyższym, właściciel 
terenu został zobowiązany do 
usunięcia jego fragmentów oraz 
podjęcia kroków naprawczych.

– 15 marca ok. godz. 13.40 
kobieta przebywająca na pla-
cu zabaw na ul. Czerwonego 
Krzyża spożywała alkohol oraz 
paliła papierosa, którego później 
wyrzuciła na ziemię, zaśmiecając 
tym samym miejsce publiczne. 
Pomimo opuszczenia placu 
zabaw przez tę kobietę, po-
licjanci z KP Strzegomiu nie 
mieli trudności w jej odszukaniu 
i przeprowadzeniu czynności 
służbowych. 

– 23 marca o godz. 14.00 
przebywający na przystanku 
autobusowym przy ul. Leśnej 
młody mężczyzna - pomimo 
widocznego znaku graficz-
nego zakazu - palenia palił 
e-papierosa, a później zaczął 
rysować po drzwiach od WC. 
Przebywający w tym czasie 
pracownik Urzędu Miejskiego, 
widząc wyczyny mężczyzny 
zwrócił mu uwagę. Mężczyzna 
ten przeprosił za swe zachowa-
nie i dobrowolnie doprowadził 
drzwi do stanu poprzedniego.

– 26 marca o godz. 09.55 na ul. 
Czerwonego Krzyża przy placu 
zabaw interweniowali policjanci 
do mężczyzny, który spożywał 

alkohol. 
–  2 7 

marca ok. 
14.20 na 
u l . L e-
śnej na 
terenie 
p r z y -
s t a n k u 
autobuso-
wego przy 
W C  d w a j 
mężczyźni spo-
żywali alkohol. Inter-
weniował patrol strzegomskiej 
Policji.

– 28 marca o godz. 09.10 
interweniowali policjanci do 
kierowców, którzy pozostawili 
swoje pojazdy na chodniku 
ul. Świdnickiej na wysokości 
sklepu Mini Lima, gdzie obo-
wiązuje zakaz zatrzymywania 
się. Pojazdy zaparkowane na 
chodniku w znacznym stopniu 
utrudniały swobodne przejście 
pieszym. 

– 28 marca ok. godz. 11.30 
w Rynku doszło do kolizji 
drogowej z udziałem dwóch 
pojazdów. Pojazd ciężarowy 
uderzył w tył pojazdu oso-
bowego przed przejściem dla 
pieszych. Kierowcy załatwili 
sprawę na tzw. oświadczenie 
o kolizji drogowej. 

– 30 marca ok. godz. 14.15 
kierujący pojazdem marki Audi, 
poruszający się ul. Kościuszki 
w kierunku Rynku, nie zważając 
na pojazdy jadące w tym samym 
kierunku, które zatrzymały 
się w celu ustąpienia pierw-
szeństwa starszej kobiecie na 
oznakowanym przejściu dla 
pieszych, ominął w/w pojazdy 
i z lewej strony wjechał na to 
przejście. Zapis z monitoringu 
został przesłany do Policji celem 
przeprowadzenia stosownego 
postępowania. 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Str zegomian ie o sob ie…..
Najemcy lub bezumowni 
użytkownicy gminnych lo-
kali mieszkalnych (w tym 
socjalnych) posiadający 
zadłużenie z tytułu najmu 
lub bezumownego korzy-
stania z tych lokali oraz 
innych opłat związanych 
z użytkowaniem lokali mogą 
ubiegać się o udzielenie ulgi 
w spłacie długu. W tym celu 
należy pobrać odpowiedni 
wniosek w Wydziale Obsługi 
Interesantów Urzędu – par-
ter, pokój nr 15 lub też ze 
strony internetowej: www.
bip.strzegom.pl w zakładce 
Karty usług/Gospodarka 
Lokalowa/formularz  F-5/
WGL (2).
Do wniosku należy dołą-
czyć: dokumenty poświad-
czające osiągane dochody 
z ostatnich trzech miesięcy 
poprzedzających złożenie 
wniosku wszystkich osób 
zamieszkujących w lokalu, 
w przypadku zarejestrowa-
nia w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy – zaświadczenie 
o statucie osoby bezrobotnej 
i  pobieranych zasiłkach, 
w przypadku korzystania 
z pomocy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej – stosowne 
zaświadczenia o uzyskiwa-
nych świadczeniach, inne 
dokumenty uzasadniające 
udzielenie ulgi, np. orzecze-

nie o niepełnosprawności, 
udokumentowane koszty 
związane z leczeniem itp., 
oświadczenie o uznaniu 
długu, które stanowi załącz-
nik wniosku. W przypadku 
starania się o umorzenie 
zadłużenia należy wypeł-
nić dodatkowy załącznik 
– oświadczenie o stanie 
majątkowym (każda osoba 
pełnoletnia zamieszkująca 
w lokalu powinna złożyć 
osobne oświadczenie). Ist-
nieje również możliwość 
odpracowania zadłużenia 
w formie świadczenia rze-
czowego. W tym celu należy 
złożyć odpowiedni wniosek 
o odpracowanie zadłużenia 
dostępny w Wydziale Obsłu-
gi Interesantów tut. Urzędu 
– parter, pokój nr 15 lub też 
ze strony internetowej: www.
bip.strzegom.pl w zakładce 
Karty usług/Gospodarka Lo-
kalowa/formularz  F-4/WGL 
(3). Do wniosku należy do-
łączyć: dokumenty poświad-
czające osiągane dochody 
z ostatnich trzech miesięcy 
poprzedzających złożenie 
wniosku wszystkich osób 
zamieszkujących w lokalu, 
w przypadku zarejestrowa-
nia w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy – zaświadczenie 
o statucie osoby bezrobotnej 
i pobieranych zasiłkach.

Pomoc dla zadłużonych 

Okiem miejskiego monitoringu

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie samych. 
W tym numerze Dorota Borkowska, prezes strzegomskiej spółki Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o. o. 

Miejsce urodzenia: Strzelin
Miejsce zamieszkania: Strzegom od 27 lat 
Hobby: podróże, zajęcia fitness, muzyka, książki, fotografowanie przyrody
Największy sukces: rodzina, dwie wspaniałe córki: Natalia i Agata oraz 
praca - ta sama od 23 lat
Największa porażka: oby ich nie było
Największe marzenie: brak awarii na sieciach wodociągowych oraz beza-
waryjna praca urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
Książka czy film:. zdecydowanie książki: kryminały, thrillery - autorstwa 
Charlotte Link, Harlana Cobena i Joanny Chmielewskiej
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałabym, 
żeby: każdemu skończyły się trapiące go problemy. Z powodu wrażliwości, 
szczególnie wobec dzieci, chciałabym, żeby nie zaznały już przemocy, głodu 
i pragnienia, żeby nam zawsze świeciło słońce, to na niebie i w duszy.
Co podoba się Pani w Strzegomiu? Strzegom w ogóle jest piękny. Fajna 
jest nasza świadomość potrzeby dbania o otoczenie, w którym mieszkamy. 
Pięknieją budynki i podwórka. Przybywa miejsc sportowo – rekreacyjnych, 

dzięki którym nie możemy narzekać na nudę. 
Co denerwuje Panią w Strzegomiu? Staram się nie denerwować. Nie lubię narzekania i wiecznego, ogólnego niezadowo-
lenia, zbyt mało jest zwykłej ludzkiej życzliwości, za to zbyt wiele zazdrości (i to nie tylko w Strzegomiu).

- Już od stycznia każdego roku 
koordynujemy proces rekrutacji 
do szkół i przedszkoli, przygo-
towując propozycje kryteriów 
i terminów rekrutacyjnych. To 
z wydziału rodzice dzieci, któ-
rzy nie zostali przyjęci do wy-
branego przedszkola otrzymają 
informację na piśmie o innej 
placówce, w której dziecko bę-
dzie mogło realizować wycho-
wanie przedszkolne.

- Rodzice uczniów, a także 
dorośli uczniowie i studenci, 
którzy wykazują się wybitnymi 
osiągnięciami dwa razy w roku 
tj. do 15 czerwca i do 15 grudnia 
mogą za pośrednictwem wy-
działu złożyć wniosek o stypen-
dium. Współpracujemy również 
z pracodawcami kształcącymi 
młodocianych pracowników. 
Mają oni możliwość ubiegania 
się o zwrot kosztów zatrudnie-
nia i kształcenia młodocianego 
pracownika.

- Cztery razy w roku nauczy-
ciele zatrudnieni w placówkach 
oświatowych oraz nauczyciele 
emeryci i renciści mają moż-
liwość ubiegania się o pomoc 
zdrowotną. Wnioski powinny 
być złożone w terminach do 20 
marca, 20 czerwca, 20 września 
i 20 listopada. 

- Uwaga, uczniowie i rodzice! 
Na co dzień sprawdzamy rów-
nież realizację przez Was obo-
wiązku nauki. Nieuczęszczanie 
do szkoły może grozić nawet 
karami finansowymi.

- Zajmujemy się również 
naliczaniem dotacji dla szkół 
i przedszkoli prowadzonych 
przez osoby fizyczne i prawne 
inne niż gmina oraz obsługą 
Systemu Informacji Oświa-
towej, szczegółowej informa-
cji o placówkach przesyłanej 
w miesiącach wrześniu i marcu 
do Kuratorium Oświaty.

- W wydziale realizowane 
są również programy eduka-
cyjne -unijne i krajowe oraz 
ekologiczne, w ramach których 
pozyskiwane są środki finan-
sowe na dodatkowe zajęcia 
edukacyjne, zakup nowego 
sprzętu, wyposażenia, nowo-
czesnych pomocy naukowych. 
Pozyskujemy środki zewnętrzne 
z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, Kuratorium Oświaty, 
Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

- Od września do czerwca 
pracownicy wydziału koordy-
nują dowóz uczniów do szkół.

Co robi Wydział Oświaty?
Wydział zajmuje się sprawami placówek oświatowych, jak również stypendiami i dowozem uczniów 

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego świadczy usługi przede 
wszystkim dla placówek oświatowych. Pracownicy wydziału 
zajmują się księgowością szkół i przedszkoli, naliczaniem 
wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji 
i obsługi . To tutaj przygotowywane są analizy i materiały 
pomocnicze do kształtowania sieci szkół i przedszkoli, 
przekształcania i tworzenia placówek oraz sprawowany jest 
bieżący nadzór nad działalnością przedszkoli i szkół pro-
wadzonych przez gminę Strzegom. Pracą wydziału kieruje 
naczelnik Urszula Podsiadły-Szubert

Szczegółowe informacje o sposobie załatwiania 
spraw w Wydziale Oświaty, a także o rekrutacji, 
kalendarzu roku szkolnego, dniach wolnych 
od nauki oraz bieżących przepisach prawa 
lokalnego w dziedzinie oświaty umieszczamy 
na stronie internetowej www.strzegom.pl w za-
kładce „oświata”.
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KWIECIEŃ 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

08.04-14.04 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

15.04-21.04 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-19-64

22.04-28.04 Przy 
Fontannie 

ul. Al. Wojska 
Polskiego 37E/31 tel. 74/661-46-98 

Kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

Wydz ia ł  Poda tkowy  Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu przy-
pomina, że 15 lutego br. upłynął 
termin składania deklaracji na 
podatek od środków transpor-
towych DT-1 i wpłaty pierwszej 
raty za 2018 rok na rachunek 
gminy. 
Obowiązek podatkowy w zakre-
sie podatku od środków trans-
portowych ciąży na osobach 
fizycznych i osobach prawnych 
będących właścicielami środków 
transportowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 
3,5 tony. Podatnicy, którzy nie 
wywiązal i  s ię  z  powyższego 
obowiązku powinni niezwłocznie 
złożyć deklaracje DT-1 i wpłacić 

obliczony w deklaracji podatek 
od środków transportowych na 
rachunek gminy wraz z należny-
mi za zwłokę odsetkami. 
Do osób, które nie zapłaciły w 
ustawowym terminie podatku od 
środków transportowych zostaną 
wysłane pisemne upomnienia, 
z  zagrożen iem przekazan ia 
sprawy do Urzędu Skarbowego 
celem przymusowej egzekucji. 
Koszt takiego upomnienia to 
kwota 11,60 zł. 
Formularz deklaracji DT-1 do-
stępny jest na stronie www.bip.
strzegom.pl, w zakładce: Podat-
ki i opłaty lokalne 2018 lub w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Zwrot akcyzy 
W ostatnich dniach kwietnia 

2018 roku nastąpi wypłata zwrotu 
podatku akcyzowego za I półrocze 
2018 roku dla rolników, którzy 
złożyli wniosek o jego zwrot. 
Wypłata tego podatku będzie 
realizowana po otrzymaniu przez 
gminę Strzegom dotacji celowej 
z Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu. 

Wypłata podatku akcyzowego 
nastąpi w formie gotówkowej w 
kasie Urzędu Miejskiego lub prze-
lewem na wskazany we wniosku 
przez rolnika rachunek bankowy.

Komu dotacje?
Ostatnia chwila na złożenie 
ankiety uczestnika projektu 
związanego z dotacją na wy-
mianę starych pieców w ramach 
programu „Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego”.
O uzyskanie dotacji w 2018 
roku mogą się ubiegać osoby, 
które złożą ankietę do końca 
kwietnia 2018 roku i zadeklaru-
ją wykonanie inwestycji do 30 
października 2018 r.
Wypełnione ankiety należy 
składać w Wydziale Obsługi In-
teresantów Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu (parter, pok. nr 15) 
najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r. 
(liczy się data wpływu do Urzędu 
Miejskiego).

Mieszkańcy ul. Olszowej 
jeszcze kilka miesięcy będą 
musieli cierpliwie znosić utrud-
nienia związane z przejazdem 
obok ich domostw samocho-
dów ciężarowych. Trwający 
właśnie remont ul. Olszowej 
od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 374 do zakładów 
kamieniarskich zakończy się w 
sierpniu br.

Gmina Strzegom podpisała 
umowę w lutym br. na wy-
konanie robót budowlanych 
obejmujących przedsięwzięcie 
pod nazwą: „Olszowa droga do-
jazdowa do gruntów rolnych” – 
etap I. Wartość umowy wynosi 
blisko 690 tys. zł brutto. 

- Roboty przewidziane w 

etapie I obejmują m. in.: wyko-
nanie koryta z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża grun-
towego oraz wykonanie war-
stwy wzmacniającej podłoże 
gruntowe i podbudowy. 

Z remontu ul. Olszowej 
szczególnie zadowolony jest 
radny Paweł Rudnicki, który 
bardzo zaangażował się w tę 
sprawę. - Dziękuję mieszkań-
com ul. Olszowej za cierpliwość 
i przepraszam za niedogodno-
ści. Trwało to długo, ale dopiero 
ta Rada i burmistrz Zbigniew 
Suchyta na poważnie zajęli się 
tym problemem, który zmierza 
do szczęśliwego końca – pod-
kreśla radny.

tw

Minister Sprawiedliwości 
może, w drodze rozporządze-
nia, upoważnić organy samo-
rządu terytorialnego i banki 
mające swoją siedzibę w miej-
scowościach, w których nie 
ma kancelarii notarialnej, do 
sporządzania niektórych po-
świadczeń dokonywanych przez 
notariusza.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w miejscowościach, 
w których nie ma kancelarii 
notarialnej, do poświadczania 
własnoręczności podpisu są 
upoważnieni:

- wójt (burmistrz, prezydent 
miasta):

a. na pismach upoważnia-
jących do odbioru przesyłek i 
sum pieniężnych oraz odbioru 
dokumentów z urzędów i in-
stytucji,

b. na oświadczeniach stwier-
dzających stan rodzinny i ma-

jątkowy składającego oświad-
czenie;

- banki - na pismach upoważ-
niających do odbioru pieniędzy 
lub innych przedmiotów z tych 
banków.

Do poświadczania pozo-
stawania osoby przy życiu 
lub w określonym miejscu, w 
celu otrzymania emerytury, 
renty lub innych świadczeń z 
ubezpieczenia społecznego są 
upoważnieni wójt, burmistrz, 
prezydent miasta. Należy pod-
kreślić, że te przepisy mają 
zastosowanie w sytuacji, kiedy 
w danej miejscowości nie ma 
kancelarii notarialnej 

W związku z tym przypo-
minamy, że w Strzegomiu 
mieszkańcy mogą korzystać z 
dwóch kancelarii notarialnych, 
które są zlokalizowane przy 
ulicach Bankowej i Bohaterów 
Getta. 

Trwają roboty na Olszowej

Kto może poświadczyć podpis?

Nierówna i  krzywa na-
wierzchnia, brak miejsc par-
kingowych z prawdziwego 
zdarzenia, nieład i nieporzą-
dek – tak do niedawna wy-
glądało jedno z największych 
podwórek w naszym mieście. 
Teraz ten niezbyt korzystny 
obraz uległ zdecydowanej 
poprawie, z czego zadowoleni 
są mieszkańcy okolicznych 
budynków. – Bez porównania. 
Nareszcie nasze podwórko 
zaczyna wyglądać tak jak na-
leży. Cieszę się z tej moderni-
zacji. To wielki krok naprzód.  
– W końcu możemy zaparko-

wać nasze samochody obok 
swoich posesji. Już niedługo 
pojawią się nowe nasadzenia, 
które sprawią, że ten teren 
zyska jeszcze na wyglądzie 
– podkreślają mieszkańcy 
podwórka. 

Jak informuje  Jarosław 
Smordowski, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Lokalo-
wej w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu, kolejnymi eta-
pami realizacji tego zadania 
będzie zagospodarowanie 
pozostałej części podwórka. 
– Będą zlikwidowane szpe-
cące komórki gospodarcze, 

na miejscu których powstaną 
nowoczesne boksy śmietniko-
we dla okolicznych wspólnot 
mieszkaniowych, wykonane 
zostanie oświetlenie, nastą-

pi montaż urządzeń zaba-
wowych i wypoczynkowych 
oraz nasadzone zostaną nowe 
drzewa i krzewy ozdobne. 

tw

Podwórko pięknieje
Wkrótce zostaną zlikwidowane szpecące komórki, na miejscu których powstaną nowoczesne boksy

Strzegomianie, którzy wy-
rzucają śmieci w miejscach 
do tego nie przeznaczonych 
muszą uważać. - Gmina za-
kupiła dodatkowo 10 mo-
bilnych kamer, których za-
daniem będzie rejestrowanie 
informacji, pozwalających na 
szybkie ustalenie sprawców 
zaśmiecania i nieprawidłowej 
segregacji – mówi 
Jolanta Dr y-
ja, naczelnik 

Wydziału Gospodarki Od-
padami Komunalnymi Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu. 
Będą one rozwieszane przy 
boksach śmietnikowych, w 
różnych miejscach na terenie 
naszej gminy. Jest to jeden z 

mechanizmów kontroli pra-
widłowej segregacji, który ma 
nam pomóc w identyfikacji 
sprawców zaśmiecania, a co 
za tym idzie umożliwić ich 
ukaranie. Czy to pomoże?

Sposób na mieszkańców zaśmiecających gminę

Podwórko zlokalizowane pomiędzy ulicami: Świdnicką, 
Boh. Getta, Krótką, Rynkiem i Ogrodową w Strzegomiu 
zmienia się nie do poznania. Właśnie zakończyły się prace 
związane z przebudową ciągu pieszo-jezdnego i wykona-
niem miejsc parkingowych. 

Pierwszy wniosek w sprawie remontu podwórka w 
2015 r. złożyła do Budżetu Obywatelskiego mieszkan-
ka Strzegomia, jednak wtedy nie zyskał on poparcia. 
Remont doszedł do skutku dzięki zaangażowaniu 
radnych RM w Strzegomiu: Moniki Kozłowskiej i Ceza-
rego Włodarczyka, którzy złożyli wnioski w tej sprawie 
do Budżetu Obywatelskiego na lata 2017 i 2018. 

Tak było

Tak jest

Uwaga, transportowcy! 
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Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Ureguluj podatek!
Przypominamy, że termin 

płatności podatków z tytułu 
I raty za 2018 rok upłynął w 
marcu 2018 roku. Do osób, 
które nie zapłaciły w ustawo-
wym terminie swoich zobo-
wiązań podatkowych zostaną 
wysłane pisemne upomnienia, 
zawierające wezwanie do 
wykonania tego obowiązku, 
z zagrożeniem przekazania 
sprawy do Urzędu Skarbo-
wego w celu przymusowej 
egzekucji. 

Na podstawie art.35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 121 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiących 
własność Gminy Strze-
gom przeznaczonych 
do:

- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 
103/B/2018 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 9 
kwietnia 2018 r.

Znamy już skład poszczegól-
nych komisji działających w 
ramach Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. 
Radni dokonali podziału na 
sesji MRM 22 marca br. 

Komisja ds. Zdrowia, Ładu i 
Porządku Publicznego: 

Nadia Figurak, Dominik 
Fornal, Artur Hendżak , Mi-
chał Leniuch i Katarzyna 
Ślemp 

Komisja ds. Kultury, Sportu 
i Rekreacji:

Alicja Głuszczak, Sebastian 
Gmyrek, Emila Gucwa, Karol 
Jaszowski, Adam Kiełbasa, 
Maria Lemańska, Eryk Ma-
nulik, Wiktor Strzyżewski, 
Adam Witkowski i Małgorzata 
Wójtowicz 

Komisja ds. Oświaty 
i Wychowania:

Paweł Balawender, Roksana 
Chodorowska, Nadia Figurak, 
Wiktoria Łobodziec i Julia 
Kowalczyk

Komisji ds. Inicjatyw 
Gospodarczych:

Piotr Basiński, Klaudia Gol-
dian, Oliwier Kanikuła, Julia 
Kowalczyk i Katarzyna Szkar-
łat

 red

O d  1 6  k w i e t n i a 
br. OSiR Sp. z o. 
o. uruchamia nie-
odpłatne z ajęcia 
sportowe dla dzieci 
i młodzieży na te-
renach wiejskich. 
Z ajęcia  będą s ię 
odbywały dwa razy 
w tygodniu po 1,5 
godziny do końca 
września z wyłą-
cz eniem jednego 
miesiąca wakacyj-
nego. 

Zajęcia będą pro-
wadzić instruktorzy:
- Eryk Bendig:

w Rogoźnicy w po-
niedziałki o od godz. 
15.30 i w środy od 
godz. 17.30

- Robert Czubala:
w Olszanach w po-

niedziałki i piątki od 
godz. 15.45

w Tomkowicach w 
poniedziałki i piątki 
od godz. 17.30

red

Młodzi radni w komisjach

Zajęcia sportowe na terenach wiejskich

Będą poznawać problemy dorosłego życia w wybranych komisjach

Pierwsze spotkania będą jednocześnie spotkaniami organizacyjnymi

Odpowiada Lucyna Krzak, 
naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. 

 Czy zmiana adresu wymusza 
wymianę dowodu osobistego?

Zmiana adresu zameldowa-
nia nie stanowi podstawy do 
wymiany dowodu osobistego. 
Przy zmianie adresu zameldo-
wania nie wymieniamy dowodu 
osobistego, gdyż dowód ważny 
jest do czasu upływu terminu 
ważności.

Czy wyrobienie dowodu 
osobistego jest płatne?

Wyrobienie dowodu osobi-
stego jest bezpłatne.

Kto może złożyć wniosek na 
dowód osobisty dla dziecka?

Wniosek na dowód osobisty 
dla dziecka do 5-go roku życia 
składa jeden z rodziców, posia-

dający swój ” aktualny” dowód 
osobisty. Przy wyrobieniu do-
wodu osobistego dla dziecka 
do 5-go roku życia dziecko 
nie musi być obecne. Dziecko 
powyżej 5- go roku życia musi 
być obecne w urzędzie wraz 
z rodzicem. Dowody osobi-
ste dla dzieci do 18-go roku 
życia odbierane są wyłącznie 
przez rodzica, który składał 
wniosek.

 Czy wniosek o wydanie do-
wodu osobistego może złożyć 
inna osoba?

Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego należy złożyć „oso-
biście”.

Czy dowód osobisty odbiera 
się osobiście?

Dowód osobisty odbiera się 
osobiście. Nie ma możliwości 
odbioru przez pełnomocnika.

W styczniu br. została prze-
prowadzona ankieta na temat 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. - W sumie wpłynęły 
164 ankiety. Podmiotami 
uczestniczącymi w prze-
prowadzeniu ankiety były: 
Komisariat Policji w Strzego-
miu, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Strzegomiu, 
Zespół Szkół w Strzegomiu, 
Internetowy Serwis Miasta i 
Gminy Strzegom i Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu – informują członko-
wie zespołu interdyscyplinar-
nego przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu. 

Poniżej przedstawiamy wy-
niki ankiety. 

1. Czy pani/pan spotkała się 
w ostatnim roku z prze-
mocą w rodzinie w swoim 
otoczeniu?

 Tak - 47 (29%)
 Nie - 117 (71%)

2. Czy w ciągu ostatniego 
roku doznała  pani/pan 
przemocy ze strony członka 
rodziny?

 Tak - 28 (17%)
 Nie - 136 (83%)

3. Kiedy pani/pan dowie się 
o przemocy w rodzinie, 
jaką instytucję pani/pan 
powiadomi?
(proszę zaznaczyć jedną 
odpowiedź)

 Gminną Komis ję  Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych - 5 (3%)

 Media - 2 (1%)
 Sąd Rejonowy - 4 (2%)
 Prokuraturę - 6 (4%)
 Ośrodek Pomocy Społecz-

nej - 34 (21%)
 Kuratora Sądowego - 2 

(1%)
 Policję - 88 (54%)
 O ś ro d e k  Z d row i a  -  1 

(1%)
 telefonicznie „Niebieską 

Linię” - 7 (4%)
 nikogo nie powiadomię - 

15 (9%)

4. Jak pani/pan ocenia dzia-
łania wyżej wymienionych 
instytucji w okresie ostat-
niego roku?

 bardzo dobrze - 35 (21%)
 dobrze - 39 (24%)
 n i e  m a m  z d a n i a  -  7 4 

(45%)
 niezadowalająco - 10 (6%)
 bardzo źle - 6 (4%)

Mieszkańcy pytają…  
o dowody osobiste

Wyniki ankiety o przemocy

Koszt takiego upomnienia to 
kwota 11,60 zł, niezależnie 
od wielkości kwoty podatku, 
jakiej upomnienie dotyczy. 
Aby zatem uniknąć niepo-
trzebnych kosztów, należy 
niezwłocznie uregulować po-
datki, których termin upłynął w 
dniu 15 marca 2018 roku.

Ze strzegomskiej pływalni 
Delfinek korzysta coraz więcej 
mieszkańców naszej gminy i  po-

bliskich miejscowości. Aktualnie 
na basenie organizowane są zajęcia 
nauki pływania dla najmłodszych, 

zajęcia z aqua aerobicu i dla senio-
rów. Jak widać, każdy może sko-
rzystać z atrakcyjnej oferty nowo 

powstałego obiektu. Serdecznie 
zapraszamy do korzystania z pły-
walni i atrakcyjnych saun.

Zajęcia na Delfinku
Delfinek z tygodnia na tydzień zyskuje na popularności. Można tam spędzić miło swój czas…
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

Anna: czy w związku z pracami 
remontowymi przy ul. Al. wojska 
Polskiego przewiduje pan rów-
nież zwiększenie bezpieczeństwa 
na drodze tj. hopka zwalniająca, 
radar? dozwolona prędkość na 
alei jest notorycznie przekraczana. 
nie wyobrażam sobie wyjazdu i 
włączenia się do ruchu drogowego 
z nowo wybudowanego parkingu 
przy Al. wojska Polskiego 54-56.  

Nie, nie przewiduję instalacji 
hopki spowalniającej. Radar może 
założyć tylko Inspekcja Transportu 
Drogowego i czyni to tylko na dro-
gach krajowych i wojewódzkich,  

rzadko na drogach powiatowych. 
Samochody wyjeżdżały z okolicz-
nych posesji dotychczas bez pro-
blemu i jestem pewny, że tak będzie 
nadal. Na ul. Al. Wojska Polskiego 
obowiązuje ograniczenie prędkości. 
Hopki dla mieszkańców są bardzo 
uciążliwe, szczególnie kiedy jedzie 
samochód ciężarowy. 

strzegomianka: Panie burmi-
strzu, od 1 maja 2018 r. zostaniemy 
bez opieki lekarza w dni świąteczne 
i ustawowo wolne od pracy. dla-
czego strzegomianie mieszkający 
w „granitowym sercu Polski” oraz 
mieszkańcy gminy zmuszeni są szu-
kać tej pomocy gdzie indziej i czekać 
w wielogodzinnej kolejce? 

12 kwietnia br., czyli po od-
daniu do druku kolejnego nu-
meru „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”, na sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu będziemy 
dyskutować na ten temat ze 
starostą świdnickim, dyrektorem 
Szpitala Latawiec w Świdnicy i 
dyrektorem Pogotowia. Trzeba 
stwierdzić, że mimo bardzo du-
żej informacji dla mieszkańców 
frekwencja w nocnej opiece jest 
bardzo, bardzo słaba. Pozostanie 
na pewno świąteczna pomoc od 
godz. 18.00 w piątek do ponie-
działku do godz. 6.00. Trwają roz-
mowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Do tematu odniosę 

się w artykule, który ukaże się 
następnej gazecie.  

strzegomianka: witam, prze-
chodząc ostatnio ul. kamienną 
rzucił mi się w oczy nieprzyjemny 
widok. mianowicie kubły na śmieci. 
nieczystości walały się po całej ulicy, 
z koszy (mieszkańcy owej ulicy 
chyba zadeklarowali segregację, 
bo takież kosze tam są) na odpady 
suche wylewały się różnego rodzaju 
śmieci. obok koszy i na murze różne 
rozmaitości - krzesła, szafki, wykła-
dziny, ubrania, art. gospodarstwa 
domowego itp. może ma pan jakiś 
wpływ na tę sytuację, tym bardziej 
że parę metrów niżej jest piękny 
zabytek w postaci wieży dziobowej, 
która ma niewdzięczne sąsiedztwo 
przepełnionych koszy. 

Od trzech lat prosimy wspólnoty 
o budowę zamykanych boksów 
śmietnikowych. Wyznaczyliśmy 
praktycznie już w całym mieście 
miejsca pod zamykane boksy i 
użyczyliśmy ten teren wspólno-
tom za darmo. Na ul. Kamiennej 
uzgodniliśmy wygląd boksów z 
konserwatorem zabytków. I co? 
Jest tak jak pani pisze. Myślę, że w 
najbliższych dniach pojawią się tam 
czerwone kartki na pojemnikach i 
jeśli to nie pomoże, będą większe 
opłaty. Cieszę się, że pani zauważa 
ten problem. Niestety, wspólnoty 
i Spółdzielnia Mieszkaniowa w 

Świebodzicach – nie. A jest to 
piękne miejsce w mieście. 

konrad: Panie burmistrzu, 
chciałbym zapytać o możliwość 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na skrzyżowaniu ulic: 
cicha i Promenada. Pojazdy jadące 
od strony łącznika z ul. sosnową 
osiągają  nadmierną (zdecydowanie 
za wysoką) prędkość. wjazd z ul. 
cichej na ul. Promenady dodatko-
wo utrudniają prawidłowo stojące 
pojazdy w zatokach, ograniczając 
widoczność z dwóch stron. jest 
szansa na przyjrzenie się tej sytuacji 
i korekty oznakowania drogowego? 
być może znak stoP na tym 
skrzyżowaniu poprawiłby bezpie-
czeństwo i zmusił kierowców do 
nierozpędzania swoich pojazdów? 
być może ustawienie lustra uła-
twiłoby wjazd na ulicę Promenady? 
dziękuję za rozpatrzenie mojej 
prośby. Pozdrawiam.   

W najbliższym czasie na skrzy-
żowaniu ulic Cichej i Promena-
da zostanie zamontowane lustro 
drogowe, które ułatwi włączenie 
się do ruchu z ul. Cichej na ul. Pro-
menada. Jeżeli chodzi o nadmierne 
prędkości, to my jako gmina za 
wiele nie możemy zrobić niż jest 
zrobione, tzn. cała ta strefa jest strefą 
zamieszkania, w której obowiązują 
szczególne zasady ruchu drogowe-
go, m.in. ograniczenie prędkości 

do 20 km/h. Tak więc, niezgodne z 
obowiązującymi przepisami ruchu 
drogowego zachowanie kierowców 
proszę zgłaszać  odpowiednim 
służbom, w tym przypadku Policji, 
która jest odpowiednia do wyeli-
minowania tego typu zachowania 
nieodpowiedzialnych kierowców. 

gosia: kolejny raz dzieci z Publicz-
nego Przedszkola nr 4 mają tylko jed-
no zdjęcie i to nieciekawe z występu 
na jarmarku wielkanocnym, gdy 
tymczasem z innych przedszkoli po 
kilka. czy nasze dzieci są gorsze? jest 
nam przykro - rodzicom i dziadkom. 
Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

Chcę podkreślić, że wszystkie 
dzieci w naszej gminie są równie 
ważne. To że akurat w tym konkret-
nym przypadku galeria fotografii 
z Jarmarku Wielkanocnego nie 
zawierała większej liczby zdjęć 
dzieci z Przedszkola nr 4, nie było 
wcale zamierzone. W kolejnych 
relacjach fotograficznych z imprez 
gminnych postaramy się tak za-
mieszczać fotografie, by wszyscy 
byli usatysfakcjonowani. 

strzegomianin: dzień dobry. 
Powiem wprost. byłem niezwykle 
zadowolony, że w końcu Aleja wojska 
Polskiego doczekała się modernizacji. 
teraz obserwuję, jak przebudowy-
wany jest odcinek drogi od nowego 
Pks-u w kierunku stacji PkP i 

Quick Parku. widzę jak powstają 
miejsca parkingowe wyłożone gra-
nitową kostką brukową. A gdzie 
ścieżka rowerowa? ktoś mi wytłu-
maczy to zjawisko? wcześniej była. 
Pozostawiała wiele do życzenia, ale 
była… czy te ekskluzywne miejsca 
parkingowe są ważniejsze dla gminy 
niż kawałek ścieżki rowerowej?

Proszę się nie martwić. Będą i 
ekskluzywne miejsca parkingowe, 
i ścieżka rowerowa, która będzie 
przebiegać za parkingiem. Na ul. 
Al. Wojska Polskiego realizowane 
są jednocześnie 4 zadania: 1) 
wymiana oświetlenia na ledowe, 
2) budowa Alei Rzeźb w ramach 
Programu  Współpracy Interreg 
V-A Republika  Czeska  -  Polska,  
dofinansowanie  z  Europejskiego  
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 
3) wykonanie nowych przyłączy do 
budynków mieszkalnych, 4) budo-
wa chodników i ścieżki rowerowej 
od świateł na ul. Legnickiej do 
torów w ramach zadania ,,Ogra-
niczenie indywidualnego ruchu 
zmotoryzowanego w centrum 
miasta poprzez budowę ścieżki 
rowerowej oraz przebudowę cią-
gów pieszych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego w Strzegomiu”. Projekt 
jest współfinansowany przez UE 
z Europejskiego Funduszu Rozwo 
ju Regionalnego w ramach RPO 
dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.

Konferencja
Ogólnopolski Związek Pracodaw-

ców Transportu Drogowego zaprasza 
członków regionu dolnośląskiego 
OZPTD oraz członków związku 
i sympatyków OZPTD z innych 
regionów na konferencję „Polski 

transport drogowy – bezpieczeństwo 
i jakość w aspekcie nowych regulacji 
prawnych”, która odbędzie się 21 
kwietnia (początek o godz. 10.00) 
w TERMINAL HOTEL Dyna-
mic Congress Centre Sp. z o. o. we 
Wrocławiu. 

W konferencji wezmą udział za-

proszenie przedstawiciele władz 
centralnych, wojewódzkich i samorzą-
dowych oraz przedsiębiorcy zrzeszeni 
w OZPTD. 

Konferencja ma na celu przedsta-
wienie i omówienie bieżącej sytuacji 
w transporcie drogowym, wynikającej 
z problemów z jakimi spotykają się 

przewoźnicy w swojej codziennej 
działalności, ale nie tylko… W wy-
niku prowadzonej dyskusji zostaną 
sformułowane wnioski i postulaty do 
władz centralnych i wojewódzkich o 
wsparcie branży działaniami, które 
pozwolą na utrzymanie pozycji pol-
skiego transportu na unijnym rynku 

usług transportowych. Konferencja 
będzie także dobrą okazją do wskaza-
nia i wyróżnienia na jej forum przed-
siębiorców i kierowców wzorowo 
wypełniających swoją misję.

Gospodarzami konferencji będą 
przewodniczący OZPTD – Piotr 
Litwiński oraz przewodniczący re-

gionu dolnośląskiego – Włodzimierz 
Balcerek. 

Prosimy o potwierdzenie udziału 
w konferencji do biura związku tel. 
609 547 809, e-mail: biuro@ozptd.
pl lub do przewodniczącego regionu 
– Włodzimierza Balcerka, tel. 603 
590 907

Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu zaopa-
trzył się w naklejki, które 
po uprzednim ustnym upo-
mnieniu mieszkańca o nie-
prawidłowej segregacji, będzie 
naklejał na pojemniki. Na 
początek żółta, informująca o 

poprawieniu swojej segregacji, 
ponieważ w pojemniku na 
odpady zmieszane znalazły 
się surowce, które powinny 
trafić do żółtego pojemnika. 
Trzecie upomnienie to już 
naklejka czerwona o treści 
„zła segregacja”. Kolejne na-

ruszenie zasad segregacji na 
danej nieruchomości będzie 
skutkowało utratą uprawnień 
do ponoszenia niższej opłaty. 
Właściciel nieruchomości zo-
stanie obciążony opłatą jak za 
odpady zmieszane (niesegre-
gowane), czyli 21 zł od osoby.

Nie segregujesz, zapłacisz drożej
Za brak segregacji właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane), czyli 21 zł od osoby

W kwietniu rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad 
segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane będą pojemniki i ich zawartość. Niesu-
mienni będą upominani, najpierw ustnie, następnie … naklejkami. Jeśli to nie podziała, 
zapłacą za śmieci niesegregowane. 
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Uczniowie klas mundu-
rowych Liceum Ogólno-
kształcącego w Strzego-
miu nie stronią od zajęć 
sprawnościowych i fizycz-
nych. W trzyletnim cyklu 
szkolenia uczestniczą w 
zajęciach poligonowych, 
strzeleckich, nurkowych 
i sztuk walki. Licealiści 
odnoszą również sukce-
sy indywidualne: 

Jakub Burkiewicz zajął 
II miejsce w Otwartym 
P u c h a r z e  Po l s k i  TA -
EKWON-DO ITF (tech-
niki  specjalne oraz walki 
l ight) , a  także otrzymał 
powołanie do Reprezen-
tacji  Polski na Otwarte 

Mistrzostwa Europy TA-
EKWON-D O I T F HQ. 
Natomiast Marcel Zabijak 
zajął I miejsce w zawodach 

A M AT O R S K I E J  L I G I 
MMA o Puchar Gór Sowich 
(kategoria: JUNIOR OPEN). 
Gratulujemy! 

Do rywalizacji przystąpiło 
sześć ekip reprezentujących klasy: 
I technik informatyk, II mecha-
nik pojazdów samochodowych, 

II technik górnictwa odkryw-
kowego, III technik informatyk, 
III technik górnictwa odkrywko-
wego oraz IV technik górnictwa 

odkrywkowego. Zespoły zostały 
podzielone na dwie grupy. Mecze 
grupowe odbywały się systemem 
„każdy z każdym”. W ich wyni-
ku wyłoniono cztery najlepsze 
drużyny, które w dalszej części 
rywalizowały o czołowe lokaty.

Na zakończenie zawodów 
dyrektor Zespołu Szkół w 

Strzegomiu Robert Wójtowicz 
wręczył finalistom pamiątkowe 
medale, a zwycięzcom puchar. 
Uhonorował również najsku-
teczniejszego strzelca zawo-
dów, zdobywcę pięciu bramek, 
ucznia klasy II MPS Andrzeja 
Buczyka.

red

Waleczni z LO...

Rywalizowali w Halowej Piłce Nożnej

Sprawność fizyczna w klasach mundurowych jest tak samo ważna jak wiedza teoretyczna

Najskuteczniejszym strzelcem mistrzostw został Andrzej Buczyk, który strzelił 5 bramek

22 marca 2018 r. w sali lu-
strzanej Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury odbyły się elimi-
nacje powiatowe konkursu 
recytatorskiego „Pegazik”. 

W  z m a g a n i a c h  w z i ę -
ło udział 24 recytatorów, a 
wśród nich uczennica klasy 
szóstej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jaroszowie 
– Malwina Dzieniszewska, 
która zaprezentowała utwór 
Agnieszki Frączek i Urszuli 
Kozłowskiej „Wiersze pod 

psem”, czyli awantura o psią 
metrykę” . 

Recytacja Malwiny zosta-
ła dostrzeżona przez jury i 
nagrodzona wyróżnieniem i 
nagrodą książkową. Gratu-
lujemy i czekamy na dalsze 
sukcesy naszej zdolnej recy-
tatorki. 

Opiekunem artystycznym 
Malwiny była nauczycielka 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Jaroszowie - Mał-
gorzata Januś. 

Bajkowo, magicznie i eko-
logicznie było w Publicznym 
Przedszkolu w Stanowicach 
podczas obchodów „Dnia 
Teatru”.

W niezwykle urokliwym 
zamku wróżka Dobra Rada 
udzieliła przedszkolakom 
ważnych wskazówek, m. in., że 
„kto krzyczy od ucha do ucha, 
tego nikt nie słucha”, „złościć 
się nie trzeba, bo to nic niko-
mu nie da, że „trzeba słuchać 
dobrych rad, bo piękniejszy 

wtedy świat”. Wszyscy z zacie-
kawieniem obejrzeli przedsta-
wienie, w którym główne role 
odegrały nauczycielki. Celem 
przedstawionych scenek było 
przybliżenie dzieciom różnych 
zachowań. Z pomocą wróżki 
Dobrej Rady próbowali okre-
ślić negatywne postawy, które 
możemy odnaleźć w każdym z 
nas. Po spotkaniu przedszko-
laki miały chwilę refleksji nad 
własnym zachowaniem, jego 
powodami i skutkami. 

Wyróżnienie dla Malwiny

Magiczne chwile z teatrem

Podczas obchodów „Dnia Teatru” został także roz-
strzygnięty konkurs rodzinny pt. „Ekokukiełka”. Magia 
przedszkolnego teatru sprawiła, że dzieci również 
wcieliły się w role aktorów, odgrywając różne scenki i 
wykorzystując konkursowe ekokukiełki. Występ został 
nagrodzony gromkimi brawami.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 23 
marca br. odbyły się IV Mistrzostwa Zespołu Szkół w 
Strzegomiu w Halowej Piłce Nożnej, przygotowane przez 
nauczyciela wychowania fizycznego Henryka Zatora.

Finały rozpoczął mecz pomiędzy klasą I technik informatyk a II technik górnictwa od-
krywkowego. Chłopcy z I TI pewnie ograli starszych kolegów, strzelając trzy bramki i nie 
tracąc przy tym żadnej. Dało im to 3. miejsce w turnieju. W najważniejszym pojedynku dnia 
zawodnicy klasy IV technikum górnictwa odkrywkowego wygrali z II mechanik pojazdów 
samochodowych 2:0 i to oni zostali najlepszą drużyną.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto wyreżyserował polski film pt. „Plan B”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 14-15 kwietnia 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłasza-
jącej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

„Gnomy rozrabiają”
13.04.2018 r. o godz. 17:00 
14.04.2018 r. o godz. 16:00 
15.04.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgowy: 
15 PLN

„Kobiety mafii”
13.04.2018 r. o godz. 19:00 
14.04.2018 r. o godz. 18:00 
15.04.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgowy: 
15 PLN

„Tedi i mapa skarbów”
21.04.2018 r. o godz. 16:00 
22.04.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgowy: 
15 PLN

„Kobieta sukcesu”
21.04.2018 r. o godz. 18:00 
22.04.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgowy: 
15 PLN

„Traktorek Florek - nowe przygody”
27.04.2018 r. o godz. 17:00 
28.04.2018 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgowy: 
15 PLN

„Plan B”
27.04.2018 r. o godz. 19:00 
28.04.2018 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub ulgowy: 
15 PLN

Co w kinie SCK?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

W okresie okupacji niemieckiej, 
1939-1944, na Pawiaku, wówczas 
więzieniu śledczym hitlerowskie-
go Gestapo, funkcjonowały dwa 
szpitale, na oddziałach męskim i 
kobiecym – Serbii. Zatrudniony 
w nich polski personel medyczny, 
rekrutujący się zarówno spośród 
więźniów, jak i osób przycho-
dzących z wolności, starał się 
wszelkimi możliwymi sposobami 
nieść pomoc osadzonym. Lekarze, 
pielęgniarki, położne, felczerzy i 
członkowie kolumn sanitarnych 
wypełniali podwójną rolę. Z jednej 
strony wierni przysiędze Hipo-
kratesa starali się nieść pomoc 
medyczną więźniom, natomiast 
z drugiej wypełniali zadania żoł-

nierzy podziemia. Dzięki między 
innymi ofiarności, poświęceniu 
i odwadze osobom w charakte-
rystycznych białych fartuchach 
udało się uratować wiele istnień 
ludzkich. Usiłując ocalić życie 
innych, sami jednak ryzykowali 
najwięcej w przypadku wpadki. 
Stąd, jak to określiła jedna z 
lekarek-więźniarek dr Anna Czu-
perska, służba polskiego personelu 
medycznego na Pawiaku była 
„Tańcem wśród mieczów”.

W treści wystawy wpleciony 
został unikalny materiał ikono-
graficzny, zdjęcia i rysunki z okresu 
okupacji oraz lat powojennych. 
Ekspozycja jest dwujęzyczna, 
polsko-angielska.

Personel medyczny na Pawiaku
 W treści niezwykłej wystawy wpleciony został unikalny materiał ikonograficzny, zdjęcia i rysunki z okresu okupacji oraz lat powojennych

Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej
ZAPRASZA

NA WSPÓLNE 

Grupa seniorów z Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wi-
gor” odwiedziła 11 kwietnia 
br. Bibliotekę Publiczną w 
Strzegomiu. Spotkanie po-
święcone było kronikarstwu 
Ziemi Strzegomskiej. 

Seniorzy oglądali najstarsze 
kroniki, które pisane były 40 lat 
temu. - Ze wzruszeniem wspo-
minali, jak dawniej obchodzono 
uroczystości państwowe, ile było 
zakładów pracy w Strzegomiu. 
Zaprezentowaliśmy ponadto 
kroniki biblioteki, które także 
mają swoją długą historię – in-
formuje Katarzyna Wójcik, dy-
rektor strzegomskiej biblioteki.

Przeglądali strzegomskie kroniki

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zaprasza do obejrzenia 
nowej wystawy czasowej „Taniec wśród mieczów. Polski 
personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemiec-
kiej 1939-1944” przygotowanej przez Muzeum Więzienia 
Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wystawę można oglądać w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy do 31 maja 
2018 roku. Wstęp bezpłatny, zapraszamy!
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Do mistrzostw świata w 
piłce nożnej, które w czerw-
cu i lipcu br. odbędą się na 
rosyjskich stadionach, po-
zostało ok. 60 dni. W kil-
ku następnych numerach 
naszej gazety zadamy po 
5 pytań kibicom piłkarskim 
odnośnie przebiegu rosyjskiego 
czempionatu. Dzisiaj trzeci odci-
nek ankiety. Na pytania odpowiada 
Agnieszka Sudoł, kierownik sekcji 
piłki nożnej AKS-u Strzegom.

który kraj zostanie mistrzem 
świata?

Uważam, że mistrzostwo świata 
w piłce nożnej w Rosji zdobędzie 
reprezentacja Hiszpanii, ponieważ 
przez ostatnie lata prezentuje 
wysoki poziom oraz ma mocno 
zgrany zespół, w którego szeregach 
występują zawodnicy grający w 
najlepszych klubach Europy. 

który kraj będzie czarnym ko-
niem mś?

Myślę, że Rosja jako gospodarz 
może zajść daleko, ponieważ Rosja-
nie będą występować na własnych 
- dobrze znanych - obiektach, przy 
wsparciu ogromnej liczby kibiców. 
Będzie to z całą pewnością dodat-
kową mobilizacją i bodźcem do 
odniesienia sukcesu.

jak spisze się na mundialu Pol-
ska?

Według mnie Polska za-
kwalifikuje się do ćwierć-
finału mistrzostw świata. 
Moim zdaniem odnie-
sienie jeszcze większego 
sukcesu może być trudne, 

ponieważ posiadamy w 
kadrze też zawodników 

mniej doświadczonych na 
poziomie międzynarodowym, co 
w późniejszym etapie rozgrywek 
mogłoby mieć decydujące zna-
czenie.

który piłkarz zostanie najwięk-
szą gwiazdą mś?

Jako, że wybrałam reprezentację 
Hiszpanii na zwycięzcę mundialu, 
to zawodnikiem, który popro-
wadzi zespół do sukcesu będzie 
Isco - piłkarz Realu Madryt i to 
jest mój faworyt na największą 
gwiazdę MŚ. W ostatnich sparin-
gach reprezentacji pokazał wysoką 
dyspozycję, strzelając aż 3 bramki 
Argentynie.

czy robert lewandowski ma 
szansę na koronę „króla strzelców” 
mistrzostw?

Moim zdaniem, szansę z pew-
nością ma. I jestem całym sercem 
za nim, aby odniósł sukces. Został 
europejskim królem strzelców 
eliminacji do MŚ i trzymam 
kciuki, aby korona króla strzelców  
rosyjskiego czempionatu trafiła 
do niego.

sPort

Od miesiąca mieszkańcy 
gminy Strzegom i nie tylko 
mogą korzystać z oddanej do 
użytku małej przyszkolnej 
pływalni wybudowanej w ra-
mach programu „Dolnoślą-
ski Delfinek”. Maksymalnie 
w obiekcie może być 50 osób, 
a w wodzie – 30. Delfinek ma 
cztery tory o długości ok.17 m 
i jest dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Są tu 
także sauny: sucha, parowa, 
infrared, jacuzzi, oraz bro-
dzik dla najmłodszych. 

Obecnie dla mieszkańców gmi-
ny Strzegom przygotowano 
sporo promocji: 
- od 3 do 30 kwietnia wejście 
na pływalnię i do saun - dwie 
godziny w cenie jednej
- na wzór Aquaparku we Wro-
cławiu będą nowe karnety – tzw. 
VIP - koszt 300,00 zł – dostęp-
ne dla każdego 
- karnet obowiązuje przez okres 
60 dni, jest to karnet imienny i 
można go odnawiać
- można wejść na basen co-
dziennie jeden raz i być tyle 
czasu, ile się chce

NAUKA PŁYWANIA DLA 
CHĘTNYCH
Na basenie jest organizowana 
nauka pływania dla chętnych. 
Zajęcia są prowadzone we 
wtorki, czwartki soboty i nie-
dziele po godz.15. 00 (jeżeli 
instruktorom uda się zorgani-
zować odpowiednie grupy).
Zajęcia prowadzą następujące 

osoby:
Andrzej Rajtar 
- nr tel. 603 631 037
Eryk Bendig 
- nr tel.605487491
Rafał Cichoń 
- nr tel. 791559288
Zajęcia z aqua aerobicu są pro-
wadzone w poniedziałki (godz. 
20.00), wtorki (godz. 19.00) 

i piątki (godz. 19.30) przez 
Renatę Antoniak - nr tel. 505 
280 752.
W celu szczegółowych infor-
macji w sprawie nauki pływa-
nia i aqua aerobicu należy się 
kontaktować z instruktorami 
pod zamieszczonymi numerami 
telefonu.

5 pytań o mundial w RosjiPROMOCJE NA BASENIE DELFINEK

Zawodnicy ze Strzegomia 
zaprezentowali się z bardzo 
dobrej strony, godnie repre-
zentując nasz klub i miasto. 
W rywalizacji - oprócz strze-
gomian - wzięli udział młodzi 
sportowcy z Niemiec, Czech, 
Rumuni, Bułgarii, Słowacji i 
Danii.

Judocy AKS-u indywidualnie 
zdobyli trzy medale. Urszula 
Strzelecka wywalczyła złoty 
medal, zaś Tomasz Strzelczyk 
i Jakub Zalas srebrne krążki. 
Reszta zawodników zajęła 
miejsca tuż za podium.

Do turnieju drużynowego 
zostali wystawieni zawodnicy: 

Tomasz Strzelczyk, Michał 
Molis, Karol Górski, Dariusz 
Kuś, W iktoria Waszczak, 
Urszula Strzelecka i Jakub 
Zalas. Po stoczeniu dwóch po-
jedynków w swojej grupie nasza 
drużyna stanęła do walki o wej-
ście do finału. Niestety, zespół 
ze Strzegomia uległ rywalom, 

którzy zdobyli 1. miejsce, a 
strzegomianie ostatecznie upla-
sowali się na 3. miejscu.

Gratulacje dla wszystkich 
zawodników za dzielną posta-
wę i godne reprezentowanie 
naszych barw. 

red

Austriacka przygoda judoków
Gratulacje dla wszystkich zawodników za dzielną postawę i godne reprezentowanie naszych barw. Czekamy na kolejne sukcesy!

IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejne mecze w tym sezonie: 
Odra Ścinawa - AKS 0:1 (zaległy), Orkan Szczedrzykowice – AKS 
1:0 (mecz w Strzegomiu), AKS – Sudety Giebułtów 2:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  16 39

2. AKS Granit Strzegom S. A.  17 38

3. Orkan Szczedrzykowice  17 33

4. Stal Chocianów  17 32

5. Chrobry II Głogów  17 31

6. Karkonosze Jelenia Góra  17 30

7. Olimpia Kowary  16 28

8. Włókniarz Mirsk  17 26

9. Orla Wąsosz  17 24

10. Sparta Grębocice  17 20

11. Odra Ścinawa  16 19

12. Sudety Giebułtów  16 15

13. Nysa Zgorzelec  16  13

14. Górnik Boguszów-Gorce  16 11

15. Górnik Złotoryja  16 9

16. Olimpia Kamienna Góra  16 5

Wyniki piłkarskie
Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olsza-
ny):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Huragan Olszany – Sokół Kostrza 2:3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik II Wałbrzych 13 32

2. MKS II Szczawno-Zdrój 13 29

3. Zagłębie Wałbrzych 13 28

4. Zieloni Mrowiny 13 23

5. Nysa Kłaczyna 13 23

6. Tęcza Bolesławice 13 22

7. Karolina II Jaworzyna Śl. 13 22

8. Błyskawica Kalno 13 18

9. LKS Piotrowice Świdnickie 13 15

10. Sokół Kostrza 13 14

11. Grom Panków 13 12

12. Zryw Łażany 13 6

13. Płomień Dobromierz 13 5

14. Huragan Olszany 13 4

Siedmioro judoków AKS-u Strzegom (rocznik 2007-2008) 
pod koniec marca wzięło udział w turnieju judo, który odbył 
się w miejscowości Rohrbach w Austrii. 

Wyjazd do Austrii był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu 
gminy Strzegom.

24 marca br. w Chorzowie 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Śląska w Wyciskaniu Leżąc 
RAW. KS START Strzegom 
reprezentowali: Ireneusz Fuja, 
Michał Pawlica, Bartłomiej 
Wójtowicz oraz Jakub Boche-
nek. - Ogromną niespodzianką 
było drugie miejsce Michała, 
natomiast Bartek otarł się o 
podium, zajmując ostatecznie 

czwarte miejsce - informuje Ma-
rek Rydwański ze STARTU.

Dwa tygodnie później strze-
gomianie wystartowali w Pu-
charze Polski w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc w Puławach. Nasi 
zawodnicy nie osiągnęli spek-
takularnych sukcesów, jednak 
wrócili z zawodów w dobrych 
humorach.

red

Sukces Michała Pawlicy 
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Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, nieogra-
niczony na oddanie w najem 
garażu, o pow. 33,00 m2, poło-
żonego w granicach działki nr 
1126/2, AM-2, obr-1, w Strze-
gomiu, przy ul. Niepodległo-
ści 4. Oddanie w najem nastą-
pi na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 
maja 2018 roku, o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 3,86 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 300 zł w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14 maja 2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwotę 

o jaką wzrośnie stawka pod-
stawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygra-
nia przetargu powoduje prze-
padek wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od ob-
ciążeń na rzecz osób trze-
cich.
Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zainteresowa-
nych do oglądania w dniu 14 
maja 2018 roku, w godzinach 
od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560542.
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 ogło-
szenia o przetargu.
Zapraszamy!

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny, nie-
ograniczony na oddanie w 
najem garażu, o pow. 21,89 
m2, położonego w granicach 
działki nr 22, AM-21, obr-5, w 
Strzegomiu, przy ul. Jelenio-
górskiej 1 – pierwszy garaż od 
zabudowań przyległych. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17 maja 2018 roku, o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29.
Ustala się stawkę wywoław-
czą czynszu za najem garażu 
na kwotę 3,86 zł/m2 miesięcz-
nie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to:
Bank Zachodni WBK S.A. O 
/ Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14 maja 2018 roku. 
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 przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdzają-
cy tożsamość.
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status praw-
ny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 

będzie w przyszłości o kwo-
tę o jaką wzrośnie stawka 
podstawowa ustalona dla 
garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od ob-
ciążeń na rzecz osób trze-
cich.
Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zaintereso-
wanych do oglądania w dniu 
14 maja 2018 roku, w godzi-
nach od 1030 do 1045 .
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i 
w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Opłata roczna za użytkowa-
nie wieczyste wynika z wiążącej 
użytkownika wieczystego umowy 
cywilnoprawnej zawartej z właści-
cielem oddanego gruntu lub naby-
wa się to prawo od poprzedniego 
użytkownika wieczystego. W 
umowie określone są zasady płat-
ności opłaty rocznej. 
Skoro już raz zasady płatności 
określono w umowie (lub później 
w aktualizacji opłaty rocznej), to 
Gmina nie ma obowiązku przypo-
minania o tym. Użytkownik wie-
czysty sam powinien pamiętać o 
terminie zapłaty oraz o wysokości 
opłaty. 
W związku z upływem terminu 

płatności opłaty rocznej z ty-
tułu użytkowania wieczystego 
(31.03.2018r.), jeśli ww. opłata nie 
została uregulowana, należy się 
spodziewać, iż zostanie wysłane 
wezwanie do zapłaty. 
Spóźniając się z zapłatą opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczy-
ste, nawet jeśli nie będzie jesz-
cze wezwania, należy liczyć się 
z koniecznością zapłaty odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 
Jeżeli wezwanie do zapłaty nie 
przyniesie spodziewanego przez 
Gminę efektu, to kolejnym etapem 
będzie skierowanie do Sądu prze-
ciwko dłużnikowi wieczystemu po-
zwu o zapłatę. Ostatecznie, o ko-

nieczności zapłaty opłaty rocznej 
przypomnieniem będzie Sądowy 
Nakaz Zapłaty, który spowoduje 
powstanie dodatkowych kosztów 
procesu, w tym kosztów związa-
nych z zaangażowaniem radcy 
prawnego lub adwokata po stronie 
wierzyciela. 
Ważne jest więc, aby samemu pa-
miętać o terminie płatności opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczy-
ste gruntów – to 31 marzec każ-
dego roku. Termin ten obowiązuje 
wszystkich użytkowników wieczy-
stych. Zapłata w terminie pozwala 
uniknąć dodatkowych, niepotrzeb-
nych i w niektórych przypadkach 
dużych kosztów.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 100/
B/2018, 101/B/2018, 102/B/2018, 
Burmistrza Strzegomia z dnia 6 
kwietnia 2018 roku.

Na podstawie art. 35 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami 
(t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 121 
z późn. zmianami) Ośrodek 
Sportu i Rekreacji spółka 
z ograniczoną odpowie-
dzialnością w organizacji z 
siedzibą w Strzegomiu infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 

wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczone do 
oddania w najem zgodnie z 
uchwałą nr 11/2018 Zarządu 
OSiR sp. z o.o. w organizacji 
w Strzegomiu z dnia 21 mar-
ca 2018 r. na cele związane 
z działalnością handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową 
prowadzoną na terenie OSiR 
sp. z o. o. w organizacji w 
Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza trzeci przetarg ustny 
nieograniczony na oddanie w 
najem lokalu użytkowego, o 
pow. 103,25 m2, położony w 
granicach działki nr 1348, Ol-
szany 132. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 17 maja 
2018 roku, o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem lokalu na kwo-
tę 8,00 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,01 zł/m2.
Pierwszy przetarg na oddanie w 
najem powyższego lokalu ogło-
szony na dzień 14 grudnia 2017 
roku zakończył się wynikiem ne-
gatywnym z uwagi na brak ofe-
rentów.
Drugi przetarg na oddanie w na-
jem powyższego lokalu ogłoszo-
ny na dzień 7 marca 2018 roku 
zakończył się wynikiem negatyw-
nym z uwagi na brak oferentów.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 1.500,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 

0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14 maja 2018 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem ko-
mórki, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka pod-
stawowa ustalona dla lokali 
użytkowych.

Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygra-
nia przetargu powoduje prze-
padek wadium.
Lokal użytkowy będąca przed-
miotem przetargu jest wolny 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Lokal udostępniony będzie 
dla wszystkich zainteresowa-
nych do oglądania w dniu 
14 maja 2018 roku, w godzi-
nach od 1100 do 1115 .
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego, Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 
34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny, nie-
ograniczony na oddanie w 
najem garażu, o pow. 23,75 
m2, położonego w granicach 
działki nr 22, AM-21, obr-5, w 
Strzegomiu, przy ul. Jelenio-
górskiej 1 – drugi garaż od 
zabudowań przyległych. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17 maja 2018 roku, o godz. 
1130 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 3,86 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to:
Bank Zachodni WBK S.A. O 
/ Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14 maja 2018 roku. 
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 przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwo-
tę o jaką wzrośnie stawka 

podstawowa ustalona dla 
garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od ob-
ciążeń na rzecz osób trze-
cich.
Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zaintereso-
wanych do oglądania w dniu 
14 maja 2018 roku, w godzi-
nach od 1030 do 1045 . (garaż 
ma zdemontowaną bramę 
wjazdową).
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w 
formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Najem garażu w Strzegomiu

Najem garażu w Strzegomiu

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE !BurmiStrz 
StrzeGomiA 
INFORMUJE

Informacja

Najem lokalu użytkowego w Olszanach

Najem garażu w Strzegomiu
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
NA TERENIE MIASTA STRZEGOM

Lp. Nazwy ulic Termin

1

 Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa, Bukowa, Cicha, Chopina, Dębowa, Fiołkowa, Granitowa, Jaśminowa, Kasz-
tanowa, Klonowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Kościuszki ( prawa strona od ul. Niepodległości do ul. Legnickiej od nr 
1440A), Kościuszki (lewa strona od ul. Niepodległości do ul. Legnickiej od nr 2757), Legnicka (od nr 253), Legnicka 
(wewnętrzna od nr 4258), Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia od nr 2464 , oprócz numerów 4258), 
Matejki, Niepodległości, Niecała, Ofiar Katynia, Paderewskiego (prawa strona od ul. Bankowej do ul. Legnickiej od 
nr 149), Paderewskiego ( prawa strona od ul. Bankowej do ul. Legnickiej nr 2840), Promenady, Pułaskiego, Różana, 
Sosnowa, Skalna, Św. Jana, Witosa, 

1 5 . 0 1 . 2 0 1 8 
1 6 . 0 4 . 2 0 1 8 
1 6 . 0 7 . 2 0 1 8 
15.10.2018

2

Aleja Wojska Polskiego ( prawa strona od ul. Legnickiej od nr 34 do 80), Aleja Wojska Polskiego (lewa strona od 
ul. Legnickiej od nr 25 do 79), Aleja Wojska Polskiego (od nr 37 – 37E), Ceglana, Dworcowa, Kochanowskiego, 
Kolejowa, Legnicka (prawa strona od nr 2 – 22A), Mostowa, Mickiewicza, Reja, Rzeźnicza, Sikorskiego, Staffa, 
Wałowa, Wyspiańskiego,

16 .01 .2018 , 
17 .04 .2018 , 
17 .07 .2018 , 
16.10.2018

3

Andersa, Bema, Brzozowa, Brzegowa (od nr 13 do 71),, Bohaterów Getta, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jele-
niogórska, Kamienna (prawa strona od ul. Krótkiej od nr 2 do 13), Kamienna (lewa strona od ul. Krótkiej od nr 1 do 
7), Kopalniana, Konopnickiej, Kwiatowa, Krótka, Limanowskiego, Lipowa, Miodowa, Milenijna, Olszowa, Ogrodowa 
( nr 1,3,5,), Polna, Piłsudskiego, Parkowa, Rynek (od nr 3236 ABCD, 37 + ul. Rynek wewnętrzny 38,39,40-48), Ry-
nek (od ul. Kościuszki do ul. Paderewskiego od nr 19 do 12), Rynek (od nr 1 do 7), Słoneczne Ogrody, Słoneczna, 
Starzyńskiego, Św. Tomasza, Świdnicka (od nr 2 do 36), Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydobywcza

17.01 .2018 , 
18 .04 .2018 , 
18 .07 .2018 , 
17.10.2018

4

Bankowa, Dąbrowskiego, Kamienna (prawa strona od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego od nr 15 do 17), Kamienna 
(lewa strona od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego od nr 10 do Biedronki + ul. Czerwonego Krzyża), , Kościuszki ( 
prawa strona od Rynku do ul. Niepodległości od nr 1 do 25), Kościuszki ( lewa strona od Rynku do ul. Niepodległości 
od nr 2 do 12), Kościelna, Ogrodowa (918), Prałata Stanisława Siwca, Paderewskiego (prawa strona od Rynku do 
ul. Bankowej nr 6), , Paderewskiego (lewa strona od Rynku do ul. Bankowej od nr 1 do 23), Rynek (od nr 27A do 
2021), Rynek (28, 29), Szkolna, Świdnicka (prawa strona od Rynku do ul. Kościelnej od nr 2 do 36), Świdnicka (lewa 
strona od Rynku do ul. Kościelnej od nr 1 do 25), Św. Anny,

18 .01 .2018 , 
19 .04 .2018 , 
19 .07 .2018 , 
18.10.2018

5

Aleja Wojska Polskiego ( prawa strona od ul. Kasztelańskiej do ul. Bankowej od nr 1A do 13), Aleja Wojska Polskiego 
( lewa strona od ul. Kasztelańskiej do ul. Bankowej od nr 2 do 16), Armii Krajowej, Al. Wojska Polskiego (przy drodze 
krajowej nr 5 od nr 82 do 96), Agrestowa, Anielewicza, Brzegowa (od nr 1 do 9), Brzoskwiniowa, Bracka, Czarna, 
Gronowska, Jagodowa, Koszarowa, Kasztelańska, Leśna, Morska, Malinowa, 3go Maja, Poziomkowa, Rybna, Strzel-
nicza, Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Świdnicka (prawa strona od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę od nr 29 
do 49), Świdnicka (lewa strona od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę od nr 38 do 54), Wesoła, Winogronowa, 
Wodna, Wolska, Wspólna, Zielona,

19 .01 .2018 , 
20 .04 .2018 , 
20 .07 .2018 , 
19.10.2018

Odpady prosimy wystawiać do godz. 7°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. 

HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGOSPRZĘTU AGD 
I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z 

TERENU WSI GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi
Terminy odbioru 
zużytego sprzę-
tu

1
Bartoszówek 
Jaroszów 
Rusko

23.04.2018, 
23.07.2018, 
22.10.2018

2

Goczałków  
Goczałków Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

24.04.2018, 
24.07.2018, 
23.10.2018

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek  
Żółkiewka  
Tomkowice

25.04.2018, 
25.07.2018, 
24.10.2018

4

Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

26.04.2018, 
26.07.2018, 
25.10.2018

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

27.04.2018, 
27.07.2018, 
26.10.2018

Odpady prosimy wystawiać do godz. 7°° przy pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpadów. 

ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH  
MAŁYM SAMOCHODEM

PONIEDZIAŁEK :
ul. Kasztelańska 2 V-110 – 3 szt.

ul. Świdnicka 37 V-120 – 3 szt.
V-240 – 1 szt.

WTOREK:
ul. Boh. Getta 4 A V-110 – 1 szt.
ŚRODA :
ul. Kasztelańska 2 V-110 – 3 szt.
ul. Świdnicka 37 V-120 – 3 szt., V-240 – 1 szt
ul. Parkowa 14 V-110 – 2 szt.
ul. Św. Anny „CARO” 17A V-110 – 1 szt.
ul. Paderewskiego 15 V-110 – 6 szt.
ul. Paderewskiego 17 V-120 – 2 szt.
ul. Paderewskiego 15A V-240 – 1 szt.
ul. Parkowa 4 V-110 – 2 szt.

ul. Parkowa 6 V-110 – 5 szt., V-120 – 1 
szt.

ul. Al. Woj. Polskiego 51 V-110 – 11 szt., V-240 – 1 
szt.

CZWARTEK:
ul. Legnicka 10 V-110 – 7 szt.
ul. Kościuszki 6 V-240 – 4 szt.
PIĄTEK:
ul. Kasztelańska 2 V-110 – 3 szt.
ul. Świdnicka 37 V-110 – 3 szt.
ul. Parkowa 4,6 V-120 – 3 szt.
ul. Ks. Prałata Siwca V-240 – 1 szt.
INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY 
BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00
Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pra-
cy – odbiór zostanie przesunięty o dzień.

ZBIÓRKA Z DZWONÓW

Harmonogram odbioru na 2018 r., SZKŁO, Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc 
Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

KWIECIEŃ 03.04; 16.04; 28.04 04.04; 17.04; 30.04 05.04; 18.04 06.04; 19.04 07.04; 20.04

MAJ 14.05; 28.05 15.05; 29.05 02.05; 16.05; 30.05 04.05; 17.05 05.05; 18.05

CZERWIEC 11.06; 25.06 12.06; 26.06 13.06; 27.06 01.06; 14.06; 28.06 02.06; 15.06; 29.06

ZBIÓRKA Z GNIAZD

Harmonogram odbioru na 2018 r., SZKŁO Z POJEMNIKÓW, Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc 
STRZEGOM, MORAWA, STAWISKA, GODZIESZÓWEK, GOCZAŁKÓW

REJON I 

KWIECIEŃ 04.04; 17.04; 30.04;

MAJ 15.05; 29.05;

CZERWIEC 12.06; 26.06;

 REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA SZKŁA Z DZWONÓW GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski

REJON I; II i III REJON IV REJON V

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, Ametystowa, Bankowa, 
Bazaltowa, Bukowa, Ceglana, Chopina, Cicha, Czerwo-
nego Krzyża, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kocha-
nowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnicka, 
Matejki, Mickiewicza, Mostowa, Niecała, Niepodległości, 
Ofiar Katynia, Paderewskiego, Promenady, Puławskiego, 
Reja, Różana, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosno-
wa, Staffa, Św. Anny, Św. Jana, Wałbrzyska, Wałowa, 
Witosa, Wyspiańskiego, Wesoła, Widokowa, Winogrono-
wa, Wodna, Wolska, Wrzosowa, Wspólna, Wydobywcza, 
Zielona,

3-go Maja, Agrestowa, Andersa, Anielewicza, Armii Krajowej, Bema, Bohate-
rów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarna, Dąbrow-
skiego, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Gronowska, Jagodowa, Jelenio-
górska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszarowa, 
Kościelna, Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwiatowa, Leśna, Limanowskiego, 
Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa, Olszowa, Parko-
wa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Polna, Porzeczkowa, Rybna, Rynek, 
Słoneczna, Starzyńskiego, Stawowa, Szarych Szeregów, Szkolna, Św. Jadwi-
gi, Św. Tomasza, Świdnicka,

Bartoszówek, Grochotów, Jaro-

szów , Międzyrzecze, Modlęcin, 

Morawa, Olszany, Rusko, Skar-

życe, Stanowice, Stawiska,

Goczałków , Goczałków Górny, 

Godzieszówek, Granica, Gra-

niczna, Kostrza, Rogoźnica, 

Tomkowice, Wieśnica , Żelazów, 

Żółkiewka,
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Harmonogram odbioru na 2018 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE. Ulica / miejscowość wg wykazu
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Środa Piątek
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII

KWIECIEŃ
03.04(wt); 9.04; 
16 .04 ;  23 .04 ; 
28.04(sb)

04.04(śr); 10.04; 
17 .04 ;  24 .04 ; 
30.04(pn)

0 5 . 0 4 ( c z w ) ; 
11 .04 ;  18 .04 ; 
25.04

06.04(pt); 12.04; 
19.04; 26.04

07.04(sb); 13.04; 
20.04; 27.04

03.04(wt); 09.04; 
16 .04 ;  23 .04 ; 
28.04(sb)

0 5 . 0 4 ( c z w ) ; 
11 .04 ;  18 .04 ; 
25.04

07.04(sb); 13.04; 
20.04; 27.04

MAJ 07 .05 ;  14 .05 ; 
21.05; 28.05

08 .05 ;  15 .05 ; 
22.05; 29.05

02 .05 ;  09 .05 ; 
16 .05 ;  23 .05 ; 
30.05

04.05(pt); 10.05; 
17.05; 24.05 

05.05(sb); 11.05; 
18.05; 25.05

07 .05 ;  14 .05 ; 
21.05; 28.05

02 .05 ;  09 .05 ; 
16 .05 ;  23 .05 ; 
30.05

05.05(sb); 11.05; 
18.05; 25.05

CZERWIEC 04 .06 ;  11 .06 ; 
18.06; 25.06

05 .06 ;  12 .06 ; 
19.06; 26.06

06 .06 ;  13 .06 ; 
20.06; 27.06

01.06(pt); 07.06; 
14 .06 ;  21 .06 ; 
28.06

02.06(sb); 08.06; 
15 .06 ;  22 .06 ; 
29.06

04 .06 ;  11 .06 ; 
18.06; 25.06

06 .06 ;  13 .06 ; 
20.06; 27.06

02.06(sb); 08.06; 
15 .06 ;  22 .06 ; 
29.06

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00

Harmonogram odbioru na 2018 r. ODPADY SUCHE . Ulica / miejscowość wg wykazu
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Środa Piątek
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII

KWIECIEŃ 9.04; 23.04 10.04; 24.04 11.04; 25.04 12.04; 26.04 13.04; 27.04 03.04(wt); 16.04; 
28.04(sb)

0 5 . 0 4 ( c z w ) ; 
18.04 07.04(sb); 20.04

MAJ 07.05; 21.05 08.05; 22.05 09.05; 23.05 10.05; 24.05 11.05; 25.05 14.05; 28.05 02 .05 ;  16 .05 ; 
30.05 05.05(sb); 18.05; 

CZERWIEC 04.06; 18.06 05.06; 19.06 06.06; 20.06 07.06; 21.06 08.06; 22.06 11.06; 25.06 13.06; 27.06 02.06(sb); 15.06; 
29.06

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00

Harmonogram odbioru na 2018 r. ODPADY ZMIESZANE . Ulica / miejscowość wg wykazu
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

KWIECIEŃ 03.04(wt); 9.04; 16.04; 
23.04; 28.04(sb)

04.04(śr); 10.04; 17.04; 
24.04; 30.04(pn)

05.04(czw); 11.04; 18.04; 
25.04

06.04(pt); 12.04; 19.04; 
26.04

07.04(sb); 13.04; 20.04; 
27.04

MAJ 07.05; 14.05; 21.05; 28.05 08.05; 15.05; 22.05; 29.05 02.05; 09.05; 16.05; 23.05; 
30.05

04.05(pt); 10.05; 17.05; 
24.05 

05.05(sb); 11.05; 18.05; 
25.05

CZERWIEC 04.06; 11.06; 18.06; 25.06 05.06; 12.06; 19.06; 26.06 06.06; 13.06; 20.06; 27.06 01.06(pt); 07.06; 14.06; 
21.06; 28.06

02.06(sb); 08.06; 15.06; 
22.06; 29.06

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00

UWAGA !!!
ZMIANA HARMONOGRAMU NA ODPADY SUCHE ORAZ BIODEBRADOWALNE OD 01.01.2018 – zmiana 

dotyczy: Al. Wojska Polskiego, Legnicka, Kamienna, Krótka, Morawa, Skarżyce
REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Środa Piątek
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII
Agatowa

Al. Woj. Pol-

skiego (od 31 

do 78)

Ametystowa

Bazaltowa

Bukowa

Cicha

Dębowa

Fiołkowa

Granitowa

Chopina

Jaśminowa

Kalcytowa

Kasztanowa

Klonowa

K o c h a n o w -

skiego

Kwarcowa

Niecała

Promenady

Różana

Skalna

Sosnowa

B o h a t e r ó w 

Getta

Brzegowa

Dolna

Górnicza

Jeleniogórska

Konopnickiej

Kopalniana

Malinowa

Milenijna

Miodowa

Św. Tomasza

Wałbrzyska

Wydobywcza

Al. Woj. Pol-

skiego (od 1 

do 28)

Cicha

Kamienna

K o c h a n o w -

skiego

Krótka

Ofiar Katynia

Sosnowa

Witosa

Legnicka
Mostowa
Sikorskiego

3-go Maja
Armii Krajo-
wej
Bracka
Cicha
K o c h a n o w -
skiego
Dąbrowskie-
go
Dworcowa
Kasztelańska
Kościelna
Ks. Prałata St. 
Siwca
Leśna
Matejki
Morska
Ogrodowa
Parkowa
P l a c  J a n a 
Pawła II
Rybna
Rynek
Sosnowa
Stawowa
Szarych Sze-
regów
Szkolna
Św. Anny
Św. Jadwigi
Wesoła
Wodna
Wolska
Wspólna
Zielona

Agrestowa

Al. Woj. Pol-

skiego od nr 

78 do końca

Anielewicza

Brzoskwinio-

wa

Chopina

Cicha

Gronowska

Jagodowa

Kościuszki

Porzeczkowa

Puławskiego

S ł o n e c z n e 

Ogrody

Sosnowa

Strzelnicza

Widokowa

Winogronowa

Andersa

Bema

Brzozowa

Cicha

Czarna

Dembińskie-

go

K o c h a n o w -
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HARMONOGRAM ŚMIECIAREK 2018
Poniedziałek:Al. Woj. Polskiego 9 + 16+ 22-24 +44 + 48-48a 
+ 80H(Mc. Donald), Agatowa, Ametystowa, Armii Krajowej (od 
1 do 25) + za przejazdem kolejowym , do ul. Ceglanej, Bazalto-
wa, Boh. Getta 3-5-5A, Bracka, Chopina, Dworcowa, Fiołkowa, 
Granitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, Kamienna (od ul. Krótkiej 
do ul. T. Kościuszki), Kochanowskiego, Koszarowa, Kościuszki 
(2 i 2A) + 33 + 33 A-G, Krótka , Kwarcowa, Legnicka 3 + 9 + 14, 
(16-18 – Biedronka), Jaroszów 14-43 + 44-56 + 71–81 + Osiedle 
(tylko boksy Spółdzielni Mieszkaniowej), Mickiewicza, Morska, 
Mostowa, Niecała, Of. Katynia, Ogrodowa 1-3-5, Paderewskiego 
od 1 do ul. Kamiennej, Parkowa 1-3 + 5+7 , Rynek 32-38, Róża-
na, Skalna, Skarżyce, Sikorskiego, Staffa, Szarych Szeregów (od 
1 do skrzyżowania ul. Morska – ul. Wodna), Św. Anny od 1 do 11, 
Świdnicka (15-17 i 31-33) , Św. Jadwigi (1-1a i 9), Św. Tomasza, 
Wesoła 3, Widokowa, Wodna (do mechanika), Wolska, Wspólna , 
Wyspiańskiego,
Wtorek: Goczałków Dolny, Goczałków Górny, Godzieszówek, 
Granica, Grochotów, J. Matejki, Kościuszki 14, Międzyrzecze , 
Niepodległości , Paderewskiego od 25 do 43 , Stanowice, Stawi-
ska, Wieśnica
Środa:Chopina, Czerwonego Krzyża, Jaroszów 1–13 + 44 + 57-
70 + 82-128 + Osiedle (tylko boksy Spółdzielni Mieszkaniowej), 
Kamienna, Kochanowskiego, Kościuszki od Parkowej do wyjazdu 
na Legnicę, Modlęcin Duży, Modlęcin Mały, Legnicka - od 22 do 
64 (wyjazdu na Legnicę), Ofiar Katynia, Olszany, Puławskiego, 
Św. Anny od 1 do 15 , Świdnicka od nr 1 do parkingu, 
Czwartek: 3-go Maja, Agrestowa, Al. Woj. Polskiego 1 + (od 2 
do 6) + 7 + 8 + 12A do 14A + od 15 do 37 + od 46 do 78 + (od 
Ceglanej do 96), Andersa, Anielewicza, Armii Krajowej 24, 26, 28, 
30, Bankowa, Bema, Brzegowa od 13 do końca , Brzoskwiniowa, 
Brzozowa, Bukowa, Ceglana, Czarna, Dembińskiego, Dębowa, 
Graniczna, Gronowska, Jagodowa, Kasztanowa, Kasztelańska, 
Klonowa, Kolejowa, Kostrza, Legnicka 2 + 9 + od 12 do 18 , 
Leśna, Limanowskiego, Lipowa, M. Reja, Niepodległości (18 - 
wysypisko BARCZ i 22), Ogrodowa 1-3-5, Olszowa, Piłsudskiego, 
Polna, Porzeczkowa, Rogoźnica, Rzeźnicza, Rybna, Słoneczna, 
Stawowa, Starzyńskiego, Strzelnicza, Szarych Szeregów (od 
skrzyżowania ul. Morska – ul. Wodna do wiaduktu), Św. Jadwigi, 
Świdnicka (15-17 i od 38 do 54), Św. Tomasza, Wałowa, Wesoła 
(1; 5, 7, 10-12) , Winogronowa, Wodna (od mechanika), Wolska, 
Wrzosowa, Zielona, Żelazów, Żółkiewka + Wiatrak 
Piątek:Armii Krajowej 25, Bartoszówek, Bohaterów Getta (od nr 
12 do skrzyżowania ul. Św. Tomasza), Brzegowa od 1 do 9, Cho-
pina, Dolna, Górnicza, Jaroszów 31 + 44 + 129-130 + (Osiedle 
– całe) + Hotele , Jeleniogórska, Legnicka 3 i 4, Kamienna (od ul. 
Krótkiej , do ul. Paderewskiego), Kasztelańska 20, Kochanowskie-
go, Kopalniana, Koszarowa, Kościuszki 4, Ofiar Katynia, Malino-
wa , M. Konopnickiej, Miodowa, Morawa, Paderewskiego od 6 do 
ul. Bankowej, Parkowa , Rusko, Szarych Szeregów 15 , Św. Anny 
od 1 do 15, Świdnicka 31-33, 38, Tomkowice, Wałbrzyska, Wesoła 
(3 i 4), Witosa, Wydobywcza
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Nieco później niż zwykle – ze względu na niezbyt przychylną aurę – mali strzegomianie przywitali wiosnę. 10 kwietnia br. przedszkolaki odwiedziły burmistrza Strzegomia, a na-
stępnie w niezwykle barwnym korowodzie przeszły na Skwer Sybiraka, gdzie czekały na nich różne niespodzianki. Dzieciom najbardziej spodobały się kolorowe krokusy, tulipany 
i szafirki, które niedawno zakwitły w tym miejscu. Żegnając Marzannę, maluchy bawiły się i tańczyły w rytm wesołej muzyki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

Powitali upragnioną wiosnę
wiosnA w gminie strzegom


