
Gminne Wiadomości
STRZEGOM

Odpady 
problemowe

W tym numerze „Gmin-
nych Wiadomości Strze-
gom” podpowiadamy, co 
zrobić z  odpadami pro-
blemowymi, takimi jak: 
zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, przetermi-
nowane leki, czy odpady 
remontowe i  budowlane 
oraz piszemy o tym, czym 
zajmuje się Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych.
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Rowerzyści
Za nami pierwsze spo-

tkanie Strzegomskiej Gru-
py Rowerowej, które cie-
szyło się sporą frekwencją. 
Około 50 rowerzystów 
z  gminy Strzegom oraz 
przyjezdnych z  gmin Ża-
rów i  Jawor, 21 marca br., 
zebrało się w  Strzegom-
skim Centrum Kultury. 
Ustalono harmonogram 
i  miejsce następnych spo-
tkań. oraz plan wyjazdów. 
Była to też okazja do wy-
miany doświadczeń.
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Powitanie 
wiosny

21 marca br. dzieci ze 
strzegomskich przedszkoli 
i  oddziałów przedszkol-
nych  powi ta ł y  wiosnę 
w  uroczystym, barwnym 
przemarszu przez miasto. 
Maluchy ze swoich przed-
szkoli przeszły pod Urząd 
Miejski, gdzie powitały ich 
władze gminy. Było to bar-
dzo radosne wydarzenie.
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Za nami pierwsza edycja konkursu „The Voice of Strzegom”, 
która przysporzyła wielu emocji. Do rywalizacji przystąpiło 
15 uczestników.  Znamy laureatów tego przeglądu. Poziom 
konkursu był wysoki i jury miało nie lada zadanie, aby wyłonić 
zwycięzców. Kolejna edycja imprezy już za rok.

Na zakończenie sezonu III ligi piłki siatkowej zawodnicy 
AKS-u Strzegom podejmowali we własnej hali lidera roz-
grywek TechniSat EMS SMS Olimp Oborniki Śląskie. 
Było to bardzo trudne spotkanie dla podopiecznych Roberta 
Kotowicza, ale wynik cieszy.

Zbliża się kolejna edycja Jarmarku Wielkanocnego, która 
w tym roku odbędzie się 14 kwietnia. Wydarzenie tradycyjnie 
rozpocznie się od uroczystego poświęcenia palm i mszy św., 
a następnie wszyscy spotkają się w hali OSiR, gdzie na ko-
lorowych i starannie przygotowanych stoiskach zaprezentują 
się sołectwa i stowarzyszenia. Zapraszamy!
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PSP nr 4 w Strzegomiu bierze udział w projekcie „Era-
smus+”. Z tego powodu dyrektor i nauczycielki placówki 
wzięły udział z wraz z nauczycielami innych państw part-
nerskich w zajęciach, które odbyły się w hiszpańskiej miej-
scowości Cuenca, promując swoje placówki i miasto.

„Zazdrościmy strzegomianom” – taki tytuł nosi artykuł, 
który ukazał się na Świdnickim Portalu Historycznym. Tekst 
poświęcony jest renowacji murów obronnych i przebudowie 
Grabów.  – Najbardziej cieszy podejście władz Strzegomia 
do kwestii zabytków, a konkretnie reliktów dawnego systemu 
obronnego miasta w postaci fragmentów murów – podkreśla 
autor tekstu Andrzej Dobkiewicz. Zapraszamy do lektury.  

Za nami kolejne spotkanie 
z Bractwem Rycerstwa Joanni-
tów Strzegomskich. Tym razem 
mówiono o  tym, co jadano 
w średniowieczu. Nie zabrakło 
degustacji przygotowanych na 
tę okazję potraw. Na kolejne 
spotkanie zapraszamy już 13 
kwietnia br. do CAS „Karmel” 
w Strzegomiu. 

Z wizytą w Hiszpanii

Chwalą naszą inwestycję

Klub Seniora w Jaroszowie będzie służył integracji i aktywności mieszkańców 

1,2 mln zł
z Unii Europejskiej

20 marca br. została podpisana umowa o dofinansowanie złożonego projektu „Utworzenie 
Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi 
Jaroszów”, złożonego przez gminę Strzegom do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

Przedmiotem projektu jest 
utworzenie Klubu Seniora w Ja-
roszowie w nowo budowanym 
obiekcie centrum aktywności 
i  integracji mieszkańców wsi 
Jaroszów z  przeznaczeniem 
pomieszczeń na pierwszym 
piętrze na Klub Seniora w Ja-
roszowie wraz z  niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
i  zagospodarowaniem terenu. 
Projekt obejmuje także zakup 
wyposażenia do klubu.

Budynek centrum będzie 
pozbawiony jakichkolwiek 
barier architektonicznych i za-
pewnia bezpośredni dostęp do 
wszystkich pomieszczeń. Na 
piętro będzie można wjechać 
windą.

– Zakup wyposażenia zapla-
nowaliśmy tak, alby uwzględ-
niało specjalne potrzeby seniorów 
– na przykład zakupimy 100 
książek drukowanych większą 
czcionką i  100 audiobooków. 

Seniorzy będą mieć również do 
dyspozycji tablety i  komputery. 
Wyposażone zostanie pomiesz-
czenie do zajęć rehabilitacyjno-
-ruchowych – informuje bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. W klubie umieszczo-
ny zostanie również pierwszy 
publicznie dostępny w gminie 
defibrylator AED. Jest to urzą-
dzenie wspomagające reanima-
cję osób, u których doszło do 
zatrzymania akcji serca.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Strzegom
poprzez utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie, przeciwdziałającego wykluczeniu 

społecznemu poprzez realizację działań pozwalających na rozwijanie i propago-
wanie różnych form twórczej działalności seniorów, integrowanie i aktywizowanie 

osób starszych na rzecz społeczności lokalnych.

Spotkanie
z Joannitami
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Pani Maria przez całe życie ciężko pracowała. Doczekała się 3 wnuków i 8 prawnuków

100-latka z Olszan

Pani Maria urodziła się 
8 marca 1919 r. na Kresach 
Wschodnich w  miejscowości 
Chorostków. Pochodzi z  ro-
dziny rolniczej. Miała pięcioro 
rodzeństwa. 3 czerwca 1936 r. 
wyszła za mąż za Józefa 

Sobieszczańskiego, z  którym 
przez wiele lat prowadziła nie-
wielkie gospodarstwo rolne. 
W  1940 r. urodził się starszy 
syn Władysław. 

W maju 1946 r. musieli opu-
ścić swój dom i  wyjechali na 

Ziemie Odzyskane, osiedlając 
się koło Dębna. W  1947 r. 
przeprowadzili się do Olszan. 
W 1951 r. urodził się ich drugi 
syn Tadeusz, który w  1985 
r. przejął gospodarstwo po 
rodzicach. W  1991 zmarł 

mąż Józef. Pani Maria przez 
całe życie ciężko pracowa-
ła. Doczekała się 3 wnuków 
i  8 prawnuków. Od prawie 
5 lat jest osobą leżącą, wymaga-
jącą całodobowej opieki.

red

Maria Sobieszczańska 
z  Olszan 8 marca br. 
obchodziła swoje 100. 
urodziny.  W tym dniu 
naszą Jubilatkę odwie-
dził y władze Strze-
gomia. Nie zabrakło 
również sołtysa Olszan 
i oczywiście najbliższej 
rodziny. 

6 marca br. ok. godz. 1330 na 
ul. Kochanowskiego doszło 
do usiłowania kradzieży te-
lefonu komórkowego. Policja 
wyjaśnia sprawę, posił-
kując się zapisem 
z monitoringu.
7  m a rc a  b r. 
w  godz. 1305 
i 1315 dwóch 
kierujących 
pojazdami 
ciężarowy-
mi  na ul. 
Kościuszki  
nie zastoso-
wało się do zna-
ku zakazu wjazdu 
pojazdom powyżej 
10 t. Zapis z monitoringu 
został przesłany na Policję.
18 marca br. ok. godz. 1050 
w  rejonie skrzyżowania ulic: 

Kościuszki - Ofiar Katynia 
doszło do kolizji drogowej. 
Pojazd osobowy zaparko-
wany w  zatoce parkingowej 

został uszkodzony przez 
auto ciężarowe. Na 

miejscu interwe-
niował patrol 

Policji. Zapis 
z   moni to-
ringu został 
z a b e z p i e -
c z o n y  n a 
p o l e c e n i e 
Policji.

1 9  m a r c a 
br. ok. godz. 

1140 trzej męż-
czyźni spożywali 

alkohol obok placu za-
baw przy ul. Czerwonego 
Krz yża . Inter weniował 
patrol Policji

Ustalono m.in. dni i godziny spotkań, a także szczegóły wspólnych wyjazdów czy miejsce zbiórek. Spotkanie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń rowerowych

Za nami pierwsze spotkanie 
Strzegomskiej Grupy Ro-
werowej, które cieszyło się 
sporą frekwencją.

Około 50 rowerzystów z gmi-
ny Strzegom oraz przyjezdnych 
z gmin Żarów i Jawor, 21 marca 
br., zebrało się w Strzegomskim 
Centrum Kultury. Spotkanie 
miało na celu ustalenie szcze-

gółów dotyczących harmo-
nogramu spotkań, wspólnych 
wyjazdów, tras po których grupa 
zamierza jeździć.

Grupa wspólnie ustaliła rów-
nież punkt zbiórek, który obec-
nie znajduje się na parkingu przy 
Strzegomskim Centrum Kultu-
ry, ul. I.J. Paderewskiego 36.

– Kolejne spotkanie grupy od-
będzie się na przełomie kwietnia 

i maja, gdzie podsumowane zo-
staną początki działalności gru-
py. Zdecydujemy również, jakie 
ewentualne udoskonalenia lub 
zmiany wprowadzić – dodają 
organizatorzy. O  spotkaniu 
informować będziemy zarów-
no na stronie internetowej oraz 
facebooku  Strzegomskiego 
Centrum Kultury oraz na 
plakatach.

W sobotę, 23 marca, rowerzyści wybrali się ze Strzegomia do Jawora, gdzie następ-
nie skierowali się w stronę miejscowości Myślibórz – Myślinów, wracając przeje-
chali przez miejscowości: Paszowice, Celów oraz Roztokę, pokonując tym samym 
dystans 61 km. Natomiast niedzielna wycieczka to między innymi przejazd przez 
Strzegom, Dobromierz, Świebodzice i Żarów. Grupa przejechała około 70 km, po-
dziwiając przy tym piękno Książańskiego Parku Krajobrazowego. Zachęcamy także 
do dołączenia do facebookowej grupy Strzegomskiej Grupy Rowerowej.

Na znak solidarności Wieża Targowa, CAS „Karmel” i PSP  nr 4 zostaną podświetlone na niebiesko

Dla dzieci z autyzmem
2 kwietnia na całym świecie, w tym w Polsce, obchodzi się Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World 
Autism Awareness Day, WAAD). Dzień ten został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ z inicjatywy Kataru.

Na znak solidarności 
z  osobami z  autyzmem 
wiele budowli w  Polsce 
i na świecie będzie pod-
świetlanych na niebiesko.  
Także strzegomska Wie-
ża Targowa, Centrum 
Aktywności Społecznej 
„Karmel” i budynek PSP 
nr 4 w Strzegomiu w tym 
dniu zostaną podświetlo-
ne w tym kolorze.

O godz. 1100 na dzie-
dzińcu CAS „Karmel” 
odbędzie się happening, 
podczas którego zapla-
nowano prezentacje arty-
styczne i konkursy. Będą 
rozdawane niebieskie 
balony. Realizatorami 
akcji są burmistrz Strze-
gomia, SCK i PSP nr 4. 
Zapraszamy!

Autyzm 
jest zaburzeniem 
o charakterze neurolo-
gicznym, dotyczącym 
mózgu. Schorzenia 
ujawniają się już na 
etapie okresu dzie-
cięcego i trwają tak 
naprawdę do końca 
życia. Autyzm cechuje 
brak reakcji ze strony 
dziecka na polecenia, 
brak zabawy z rówie-
śnikami, trudności 
z wyrażaniem emocji 
czy porozumiewaniem 
się zarówno za pomo-
cą gestów, jak i mowy.

Okiem
monitoringu

Wesprzyj OPP
Zbliża się okres, kiedy musi-

my rozliczyć swoje ubiegłorocz-
ne zeznania podatkowe. Warto 
pamiętać, że możemy 1 % po-
datku przekazać na rzecz osób, 
organizacji oraz instytucji po-
trzebujących pomocy. Wystar-
czy wejść na www.strzegom.pl 
i skorzystać z darmowego pro-

gramu pitax, który umożliwia 
szybkie i  niekłopotliwe roz-
liczenie swojego PIT-a  wraz 
z  uwzględnieniem 1% dla lo-
kalnych organizacji.

Za pośrednictwem tej platfor-
my można przekazać swój 1% 
dla następujących organizacji 
w gminie Strzegom.

Darmowy Program PIT
dostarcza firma
https://www.pitax.pl/

PITax.pl – łatwe podatki w ramach projektu 
"Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez In-
stytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

LISTA LOKALNYCH ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO:

KRS: 0000116588 
Fundacja Św. Jadwigi

KRS: 0000234294 
Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice

KRS: 0000290395 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany

KRS: 0000407289 
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 

im. Kornela Makuszyńskiego W Strzegomiu "Przyjaciele Czwórki"

KRS: 0000467465 
Stowarzyszenie "Razem Dla Jaroszowa"

Dołącz do Strzegomskiej Grupy Rowerowej!
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Rusko z kanalizacją!
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został 
wykonawca zadania pn."Modernizacja rurociągu stalowego 
metodą krakingu statycznego i przewiertu sterowanego na 
trasie Rusko - Jaroszów". Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma PHU „TEL – BUD” z Wałbrzycha.

– Od września 2018 roku 
do stycznia 2019 roku prze-
targ był ogłaszany trzykrotnie 
i  trzykrotnie unieważniany 
z powodu ceny, która przewyż-
szała kwotę, jaką spółka miała 
przeznaczoną na sf inansowanie 
tego zadania. Dopiero kolejne 
ogłoszenie przetargu w  lutym 

2019 r., po dopuszczeniu wyko-
nania remontu w całości prze-
wiertem, przyniosło pomyślne 
rozstrzygnięcie postępowania. 
Po zakończeniu tych prac, które 
stanowią I etap kanalizowania 
Ruska, rurociąg ten będzie peł-
nił funkcję kanalizacji tłocznej 
o średnicy 110 mm – informuje 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki Wodociągi i Kanaliza-
cja w Strzegomiu. 

Spółka posiada też doku-
mentacje projektowe wraz 
z  pozwoleniami na budowę 
drugiego etapu kanalizowania 
wsi Rusko tj. od istnieją-
cej oczyszczalni (w  miejscu 
której posadowiona zostanie 
przepompownia ścieków) do 
zmodernizowanego rurocią-
gu oraz od tego rurociągu do 
Osiedla Hotele w Jaroszowie.

Ostatnim, trzecim etapem 
będzie budowa kanalizacji na 
terenie Ruska. Warunkiem 
rozpoczęcia etapów drugiego 
i  trzeciego jest wykonanie 
etapu pierwszego.

Pieniądze są przeznaczone na rozwój lokalnej infrastruktury społecznej czy aktywizację życia społecznego

Weź 20 tys. zł!
Do 8 kwietnia br. można składać wnioski w  dobrosąsiedzkim 
konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowanym w ponad 
70 polskich gminach przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Konkurs „WzMOCnij swoje 
otoczenie” ma na celu wyło-
nienie najlepszych projektów 
związanych z rozwojem lokal-
nej infrastruktury społecznej, 
aktywizacją życia społecznego  
i  kulturalnego oraz finansowe 
wsparcie w  ich wdrożeniu. 
Wpisuje się on w przyjętą przez 
spółkę strategię i stanowi jedno-
cześnie wyraz zrównoważonego 
podejścia PSE do wpływu na 
najbliższe otoczenie. 

Do udziału w  pilotażowej 
edycji zaproszone zostały wła-
dze samorządowe, ich jednost-
ki organizacyjne, np. ośrodki 
kultury, ośrodki sportu i rekre-
acji, gminne biblioteki, szkoły, 
przedszkola, organizacje po-
zarządowe oraz grupy miesz-
kańców reprezentowane przez 
uczestników konkursu z  oso-
bowością prawną. Wnioskujący 
mogą ubiegać się o finansowanie 
projektów, które będą wywierały 
pozytywny wpływ na  lokalną 
społeczność oraz będą miały 
charakter trwały i  długofalo-

wy – tak, jak długotrwała jest 
obecność PSE w  regionach. 
W ramach konkursu, na terenie 
każdej z gmin nagrodzony zo-
stanie co najmniej jeden pomysł.

Wnioski w  konkursie moż-
na składać w  jednej z  sześciu 
kategorii:
• rozwój wspólnej przestrzeni 

publicznej,
• oświata,
• środowisko,
• aktywizacja życia społecznego 

i kulturalnego,
• zdrowie i opieka medyczna
• mała infrastruktura.

Uczestnicy mogą starać się np. 
o: dofinansowanie modernizacji 
szkolnej pracowni informatycznej, 
wsparcie w realizacji programów 
edukacyjnych czy budowy ele-
mentów infrastruktury społecznej.

Wnioski projektowe przyj-
mowane są do 8 kwietnia, a do 
28 maja zostanie przedstawiona 
pełna lista laureatów konkursu. 
Od czerwca do końca 2019 r. 
nagrodzone projekty będą re-
alizowane.

Regulamin konkursu, zasady 
składania wniosków, dokumen-
ty aplikacyjne oraz wszelkie 

szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.wzmocnijotoczenie.pl.

Strona czysty.strzegom.pl już działa!
Przypominamy, że uruchomiona została odrębna strona internetowa http://czysty.strzegom.pl/, która poświęcona jest gospodarce odpadami komu-
nalnymi oraz ochronie środowiska w naszej gminie.

Znajdziecie tu Państwo 
wszelkie informacje dotyczące 
odpadów komunalnych. Na 
bieżąco umieszczane będą na 
stronie aktualności i  wcho-
dzące zmiany w  przepisach 
lokalnych oraz krajowych. Na 
stronie zawarte są dane doty-
czące wywozu odpadów m. in. 
harmonogramy tych wywozów, 

dostępny jest druk deklaracji, 
a także wszelkie inne informa-
cje związane z  utrzymaniem 
czystości i porządku w gminie.  
Bardzo pomocna dla miesz-
kańców będzie wyszukiwarka 
– czyli podpowiedź – co zrobić 
z danym odpadem.

– Zapraszamy serdecznie do 
korzystania z  nowej strony. 

Mamy nadzieję, że wspólnie 
będziemy racjonalnie gospo-
darować naszymi odpadami 
komunalnymi, co przyczyni się 
też do tego, że będziemy żyć 
czyściej i  zdrowiej – podkre-
śla Jolanta Dryja, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi w  UM 
w Strzegomiu.

W  związku z  przypadkami 
gromadzenia odpadów, 
w  tym odpadów stwarzają-
cych zagrożenie dla życia, 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska, bez wymagane-
go zezwolenia, przez pod-
mioty dzierżawiące grunty 
i obiekty, uczulam właścicieli 
gruntów i  innych nierucho-
mości, aby na bieżąco kon-
trolowali sposób eksploatacji 
przedmiotu dzierżawy przez 
dzierżawiącego.
Stosownie do treści ustawy 
z  dnia 14 grudnia 2012 r. 
o  odpadach posiadacz od-
padów ponosi odpowie-
dzialność za składowanie 
odpadów bez wymaganego 
zezwolenia i jest on obowią-
zany do niezwłocznego ich 
usunięcia. W  wyżej wymie-

nionej  ustawie wprowadzo-
ne jest domniemanie prawne 
odpowiedzialności za odpa-
dy władającego powierzch-
nią ziemi. Przez władającego 
powierzchnią ziemi należy 
rozumieć właściciela nieru-
chomości, a jeżeli w ewiden-
cji gruntów i  budynków 
prowadzonej na podstawie 
Prawa geodezyjnego i karto-
graficznego ujawniono inny 
podmiot władający gruntem 
– podmiot ujawniony jako 
władający.
W  związku z  powyższym 
władający powierzchnią 
ziemi muszą mieć świado-
mość odpowiedzialności za 
działania osób trzecich oraz 
wynikających z  tego tytułu 
konsekwencji prawnych.

Wojewoda dolnośląski informuje

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

MARZEC – KWIECIEŃ 2019

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

24.03 – 30.03 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/ 855 52 06

31.03 – 06.04 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74 857 19 64

07.04 – 13.04 Przy Fontannie Al. Wojska 
Polskiego 37E/31 tel. 74 661-46-98

Nowości w TV Strzegom Ważna informacja dla rodziców!
• Członkowie Komisji z Unii 

Europejskiej wizytowali 
strzegomskie przedszkole

• Drugi żłobek coraz bliżej
• Delfinek ma już rok
• Trwa rewitalizacja miasta
• Koncert galowy „The Voice 

of Strzegom”
• Radosne powitanie wiosny
• Wielkie emocje na stadionie 

OSiR

Telewizję Internetową 
Strzegom można

oglądać za
pośrednictwem serwisu

www.strzegom.pl

TELEWIZJA INTERNETOWA

STRZEGOM

(kanał YOUTUBE znajduje się na 
stronie głównej,

pod banerem WAŻNE)

Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy racjonalnie gospodarować naszymi odpadami komunalnymi – podkreśla Jolanta Dryja

Dyrektor Żłobka nr 1 w Strzegomiu serdecznie zaprasza rodzi-
ców dzieci przyjętych do Żłobka na spotkanie organizacyjne, które 
odbędzie się w dniu 29 marca br. o godz. 16.00 w siedzibie placówki 
przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu. Przypominamy, że listy w wy-
nikami rekrutacji opublikowane zostały na stronie www.strzegom.pl 
oraz na stronie Fundacji Edukacji Europejskiej www.fee.org.pl.

Będzie 
strajk

W  dniach 15 – 21 marca 
br. we wszystkich podległych 
strzegomskiemu samorządo-
wi szkołach, zespołach szkol-
no-przedszkolnych i  przed-
szkolach zostało przeprowa-
dzone referendum strajkowe. 
Wzięło w nim udział 85,42% 
uprawnionych do głosowania. 
Za przeprowadzeniem akcji 
strajkowej opowiedziało się 
89% ogółu biorących udział 
w głosowaniu.

– Od 8 kwietnia br. we 
wszystkich placówkach oświato-
wych kierowanych przez strze-
gomski samorząd rozpoczęta 
zostanie akcja strajkowa, która 
będzie trwać do odwołania – 
informuje Hanna Krosta, 
prezes Oddziału Międzyg-
minnego ZNP w  Strzego-
miu w piśmie do burmistrza 
Strzegomia. – W celu zapew-
nienia prawidłowej organizacji 
i  przebiegu akcji strajkowej 
zostaną powołane komitety 
strajkowe, które w czasie strajku 
będą współpracowały z  praco-
dawcami, zgodnie z zasadami 
określonymi w  ustawie o  roz-
wiązywaniu sporów zbioro-
wych – dodaje Hanna Krosta.
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Moja i twoja historia…
Fundacja św. Jadwigi w Morawie otrzymała dofinansowanie  
ze środków Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 na realizację projektu 
„Moja i twoja historia – ocalić od zapomnienia”.

Celem projektu „Moja i two-
ja historia – ocalić od zapo-
mnienia” jest rozwój aktywno-
ści społecznej osób starszych 
poprzez integrację wewnątrz 
i międzypokoleniową oraz roz-
wój wolontariatu senioralnego. 
Projektem obejmiemy w sumie 
100 osób, w  tym 80 seniorów 
w wieku 60+ i 20 przedstawi-
cieli młodego pokolenia.

W  projekcie przewidujemy 
działania wolontariatu senio-
ralnego, warsztaty i  wykłady, 
bogatą ofertę edukacyjną – 

rozwijanie pasji, vademecum 
zdrowego seniora, wycieczki 
i  spotkania z  kulturą, kon-
certy, spotkania ze znaczą-
cymi seniorami, działania 
międzypokoleniowe, warsz-
taty ceramiczne, fotograficz-
ne, przewodnickie, spotkania 
z  młodzieżą, a  także dużo 
wspólnej zabawy. Wszystkich 
zainteresowanych seniorów, 
zapraszamy do udziału w pro-
jekcie, którego koordynatorką 
jest Alicja Przepiórska.

red

C O  S Ł Y C H A Ć  W  N A S Z Y C H  M I A S T A C H  P A R T N E R S K I C H ?

Miasto Horice jest jednym 
z 800 miast i gmin w Cze-
chach, które wywiesiło 
flagę Tybetu i tym symbo-
licznym gestem włączyło 
się do corocznej między-
narodowej akcji pn. „Flaga 
dla Tybetu”.

Akcja organizowana jest za-
wsze 10 marca w rocznicę tybe-
tańskiego powstania narodowego 
przeciwko Chinom w  1959 r. 
Celem akcji jest przypomnienie 
o tych tragicznych wydarzeniach 
i ukazanie naruszeń praw i wol-
ności człowieka. W 2018 r. w Re-
publice Czeskiej flagę wywiesiło 
737 gmin oraz ponad 100 szkół. 

Flaga Tybetu
w Horicach

Choć niebo było nieco zachmurzone, to i tak nastroje dopisywały. Wiosna wreszcie nadeszła, o czym cały Strzegom informowali najmłodsi mieszkańcy

Przedszkolaki powitały wiosnę!
Dzieci ze strzegomskich przedszkoli 

i  oddziałów przedszkolnych powita-
ły wiosnę w  uroczystym, barwnym 
przemarszu przez miasto. 21 marca br. 
maluchy ze swoich przedszkoli przeszły 
pod Urząd Miejski, gdzie powitały ich 
władze gminy. Następnie udały się na 
Skwer Sybiraków, który zachwyca prze-
pięknymi krokusami. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z tego wydarzenia.
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Dla społeczności wsi Jaroszów jest to wspaniała wiadomość, bowiem mieszkańcy czekali na tę chwilę ponad 70 lat

Budynek wielofunkcyjny w Jaroszowie

Dla społeczności wsi Jaro-
szów jest to wspaniała wia-
domość, bowiem mieszkańcy 
czekali na tę chwilę ponad 
70 lat. Przypomnijmy, na 
terenie obiektu będzie m. in.: 
remiza strażacka OSP Jaro-
szów i główna sala świetlicy 

wiejskiej wraz z zapleczem 
kuchennym i socjalnym. 
W  budynku będzie winda 
dla osób niepełnospraw-
nych i na zewnątrz miejsca 
parkingowe. Koszt inwe-
stycji wynosi ok. 4,6 mln zł.

red

Dobiega końca budowa Centrum Aktywności i Integracji 
Mieszkańców Wsi Jaroszów – budynku wielofunkcyjnego 
ze świetlicą wiejską.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Mieszkaniec: Dzień dobry, 
chciałbym się dowiedzieć, 
na jakim etapie są prace przy 
rewitalizacji parków. Kiedy 
jest termin zakończenia prac? 
Pozdrawiam.

Trudno określić zaangażowa-
nie procentowe ze względu na 
różnorodność prac. Chcemy, by 
sierpień był miesiącem kiedy 
wszystkie elementy infrastruk-
tury zaistnieją. Prace idą bardzo 
dobrze. W  czasie ostatniej 
sesji Rady Miejskiej dostałem 
przyzwolenie na odtworzenie 
fragmentu Młynówki, potoku, 
który zaopatrywał w  wodę 

młyn przy ulicy Kasztelańskiej. 
Staramy się też, żeby nowy 
parking przy Bazylice (będzie 
bezpłatny) był wyłożony kostką 
z odzysku. Część parkowa swój 
blask odsłoni na pewno dopiero 
w przyszłym roku, kiedy rośliny 
i  krzewy tam posadzone będą 
w swojej pełnej krasie.

Miciu: Proszę o  regularny 
patrol policji (najlepiej nie-
oznakowany i  w  cywilu) na 
ul. Mickiewicza w godzinach 
7:30-8:00. Lenistwo niektó-
r ych rodziców przekracza 
dobre granice, a ma wpływ na 
bezpieczeństwo dzieci. Proszę 
również o  kontrolę w  tych 
godzinach pojazdów rodziców 
wjeżdżających przez bramę na 
teren szkoły nr 2.

Sprawę przekazałem do Ko-
misariatu Policji w  Strze-
gomiu i  liczę na skuteczną 
interwencję.

ZUK: Panie burmistrzu, jakie 
kompetencje miała osoba, któ-
ra objęła stanowisko dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Strzegomiu?

Sprawy kadrowe są wyłączną 
moją kompetencją, a wszystkie 
decyzje kadrowe wzbudzają 
jakieś kontrowersje.

Maria: Panie Burmistrzu, czy 
w naszej gminie jest możliwe 
wsparcie dla opiekunów osób 

z  demencją starczą i  chorobą 
Alzheimera? Chodzi o  po-
gadanki, szkolenia itp. przez 
wyspecjalizowany personel, 
jak radzić sobie z  taką osobą 
w  domu. Brakuje na naszym 
terenie jakiejkolwiek inicja-
tywy w  tym temacie ani ze 
strony urzędu, komisji zdrowia 
czy podległ ych jednostek, 
jak OPS. My opiekunowie 
jesteśmy pozostawieni sami 
sobie w  trudach opieki nad 
takimi osobami i  czujemy się 
wykluczeni ze społeczeństwa, 
bowiem o  nas się nie myśli 
w  ogóle. Zapewne nie wie 
Pan jak dużo jest takich osób 
w mieście. Ja sama znam kilka 
przypadków w  najbliższym 
otoczeniu, które mają taką 
osobę pod opieką. Podejmowa-
ne są różne piękne inicjatywy 
dla innych grup społecznych 
i  to się chwali, lecz my opie-
kunowie musimy radzić sobie 
sami, wspomagając się jedynie 
wiedzą z internetu. Nie dla nas 
jest pomoc opiekunki z OPS, 
bowiem zakupy i  sprzątanie 
mieszkania wykonujemy sami, 
bo z tymi osobami mieszkamy 
na co dzień, więc o taką pomoc 
nie prosimy i nie potrzebuje-
my. Potrzebna jest nam po-
moc, o  której wspomniałam 
na wstępie. Czy uruchomiany 
zostanie w  naszym mieście 
całodobowy dom opieki, jeśli 
tak, to czy swoje miejsce w nim 
znajdą osoby tak schorowane? 
Pozdrawiam.

Pisze pani, że brak jest zain-
teresowania tym tematem ze 
strony urzędu. Pragnę wyja-
śnić, że te tematy i  w  ogóle 
służba zdrowie nie należą do 
zadań własnych ani zleconych 
gminy, a mimo to realizujemy 
wiele zadań, które pani zauwa-
ża. Gmina nie planuje urucho-
mić domu całodziennej opieki 
dla ludzi starszych. Ogłosili-
śmy informację o możliwości 
wydzierżawienia na dom cało-
dziennej opieki III piętra byłej 
przychodni na ulicy Armii 
Krajowej. Na razie nie mamy 
żadnego odzewu. Współczuję 
trudnej sytuacji i zapewniam, 
że wiem, jak ciężko jest żyć 
w  takiej. Zachęcam do kon-
taktu ze stowarzyszeniami, 
które na pewno interesują 
się tym tematem. Jeśli była-
by potrzeba dofinansowania 
jakiegoś szkolenia i  działań 
w tym zakresie, to obiecuję, że 
podejmę działania, żeby gmina 
mogła je wesprzeć.

Adam: Dzień dobry, panie 
burmistrzu, czy można by 
zadziałać w  temacie monta-
żu lustra, jadąc ul. Witosa 
i  włączając się do ruchu na 
Kościuszki. Nie ukr ywam, 
że włączanie odbywa się pod 
górkę i  dla mniej wprawio-
nych kierowców stanowi to 
problem. Zresztą podob-
nie wykonano na wyjazdach 
z  prywatnych posesji. Wra-
cając do ul. Witosa, to jadąc 

odwrotnie z góry dojeżdża się 
do skrzyżowania z Legnicką, 
gdzie na końcu ulicy jest 
przejście dla pieszych. W mo-
jej ocenie przejście jest mało 
widoczne przez krzewy po-
rastające pas w środku drogi. 
Zasadne byłoby wycięcie z 5m 
przed przejściem tych krza-
ków. Chyba w  tym miejscu 
potrącił jakiś kierowca dziec-
ko. W końcu nam wszystkim 
chodzi o  bezpieczeństwo. 
Pozdrawiam.

Proszę zauważyć, że tych lu-
ster w Strzegomiu jest bardzo, 
bardzo dużo i  znowu kolejne. 
Rozumiem bezpieczeństwo! Ja 
też jeżdżę tymi drogami i uwa-
żam, że trochę przesadzamy. 
Szanowni państwo, są to koszty 
gminy, a  gdzie odpowiedzial-
ność kierowcy, który powinien 
jechać w  sposób bezpieczny 
dla siebie i innych. Próśb o spo-
walniacze i lustra jest tak dużo, 
że gdyby sumować wszystkie 
potrzeby, to w zamian można by 
wybudować bezpieczny chod-
nik w którejś części miasta, czy 
gminy. Sprawę lustra i wycięcia 
krzaków (jest to teren Dolno-
śląskiej Służby Dróg i  Kolei) 
przekazuję do rozpatrzenia do 
wydziału zajmującego się tymi 
tematami.

Monika: Dzień dobry, panie 
burmistrzu zwracam się 
z  pytaniem, czy możliwe 
jest zainstalowanie progów 

zwalniających na jezdni? 
Dotyczy odcinka drogi jed-
nokierunkowej na ulicy Par-
kowej (konkretnie - odcinek 
od myjni samochodowej 
do garaży przy skate par-
ku). Jest to prosty odcinek 
„z  górki", gdzie niestety 
(mimo ograniczenia prędko-
ści,  kierowcy jeżdżą bardzo 
szybko). Jest tam chodnik, 
ale bardzo wąski! w zasadzie 
dla jednej osoby i  niestety 
nie jest on na całej długo-
ści tego odcinka. Tą ulicą 
z  dzielnicy Graby rodzice 
prowadzą dzieci m.in. do 
przedszkola i część uczniów 
porusza się do naszego LO. 
Z ainstalowanie progów 
z pewnością poprawi bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży 
oraz innych pieszych.

Myślę, że jest to dobry pomysł. 
Przekazuję Pani wniosek do 
realizacji.

Kris: Panie Burmistrzu, czy 
może pan powiedzieć coś 
więcej na temat nowo po-
wstającego dirt-parku. Kiedy 
ruszy budowa? Jak ostatecznie 
będzie on wyglądał?  Może 
gdzieś dostępny jest projekt 
lub wizualizacja?

Projekt dostępny jest u  pre-
zesa spółki OSiR. Inwestycja 
jest na etapie przetargu, który 
ogłoszony zostanie na początku 
kwietnia br.
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Zdzisława Dmytrarz kolejne 5 lat
będzie pełnić funkcję sołtysa Stanowic

Koniec wyborów sołeckich w gminie
Zakończyły się trwające ponad  miesiąc wybory sołeckie na terenie naszej gminy. Poniżej 
podajemy informację, kto będzie pełnił tę funkcję w kolejnych miejscowościach oraz 
składy rad sołeckich.

W miejsce Marty Zięby wszedł Robert Chyłek, który został przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Strzegomiu

Sesja Rady Miejskiej za nami 

NOWE STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE:
Mieszkańcy: Przedsiębiorcy:

segregowane niesegregowane

1 osoba 18 zł 1 osoba 36 zł

segregowane niesegregowane

60 l – 120 l 21 zł 60 l – 120 l 41 zł

240 l 41 zł 240 l 81 zł

1 100 l 185 zł 1 100 l 370 zł

7 000 l 1 175 zł 7 000 l 2 350 zł

UWAGA: Zniesione zostały zniżki dla grup mieszkańców od 5-7 
osób i powyżej siedmiu osób. W to miejsce wprowadzono ulgi dla 
rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodzi-
ny, w wysokości 15 % zniżki opłaty miesięcznej od takiej rodziny, 
 (o procedurze skorzystania z takiej zniżki poinformujemy na stronach 
internetowych oraz w następnym wydaniu gazety).

Nowy radny
Na początku obrad ślubowanie 

złożył nowy radny Robert Chy-
łek, który wszedł w miejsce Marty 

Zięby. Później został wybrany 
został przewodniczącym Komi-
sji Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Nowe stawki za 
odpady komunalne

Pierwsza uchwała podjęta 
przez radnych dot. nowych sta-
wek za odpady komunalne. Jedną 
z przesłanek do wprowadzenia 
podwyżek są zmiany w przepi-
sach, które powodują, że śmieci 
będzie trzeba segregować na 
pięć rodzajów. To papier, szkło, 
tworzywa sztuczne i metale, od-
pady biodegradowalne. Jednakże 
główną przyczyną wzrostu opłat 
za śmieci jest wprowadzenie 
przez rząd podwyżki tzw. opłaty 
marszałkowskiej. Nowe stawki 
są również efektem wzrostu cen 
energii, paliwa, płacy minimalnej 

oraz drastycznych podwyżek za 
składowanie jednej tony odpa-
dów na składowiskach.

Rozwój gminnego 
budownictwa

Radni podjęli także uchwałę 
ws. ustalenia zaleceń i  kierun-
ków działania dla burmistrza 
Strzegomia dot. wdrożenia pro-
cedur zmierzających do rozwoju 
gminnego budownictwa miesz-
kaniowego na terenie gminy 
Strzegom. W celu zwiększenia 
dostępności do nowych miesz-
kań na wynajem dla mieszkań-
ców gminy Strzegom, Rada 
Miejska w  Strzegomiu zaleca 
podjęcie działań kierunkowych, 
zmierzających do wytypowania 
nieruchomości na terenie gmi-
ny przeznaczonej na ten cel, 
określenia zapotrzebowania na 

mieszkania (ilość mieszkań i ich 
powierzchnia) oraz wykonanie 
analizy efektywności inwestycji, 
w  której udziałowcem byłaby 
gmina oraz partner prywatny, 
którego zadaniem byłoby sfi-
nansowanie kosztów inwestycji.

Pomoc dla powiatu
Wzorem lat ubiegłych gmina 

Strzegom wspiera powiat świd-
nicki w  budowie chodników 
przy drogach powiatowych 
na terenie naszych sołectw. 
Chodzi o chodniki w miejsco-
wościach: Stanowice, Olszany 
i Międzyrzecze. Wysokość do-
tacji celowej wynosi 230 tys. zł. 
Druga pomoc finansowa doty-
czy wsparcia przeprowadzenia 
akcji bezpłatnych badań profi-

laktycznych  i konsultacji me-
dycznych w Strzegomiu w dniu 
15 czerwca br. dla mieszkańców 
naszej gminy (w trakcie tego-
rocznej edycji Święta Granitu 
Strzegomskiego). Wysokość 
pomocy finansowej wynosi 
5 tys. zł. 

Inne uchwały
Na środowej sesji przegłoso-

wano także zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2019-2029 
i zmiany budżetu gminy Strze-
gom na 2019 r. Ponadto przyjęto 
„Program opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Strzegom 
w 2019 r.” oraz projekt założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i  paliwa 
gazowe dla gminy Strzegom 
na lata 2019-2033. Zmieniono 
również uchwałę ws. przyjęcia 
regulaminu udzielania dotacji 
celowej ze środków budżetu 
gminy Strzegom w  ramach 
programu priorytetowego pn.: 
„Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolno-
śląskiego”. Radni uchwalili tak-
że zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w historycznym centrum miasta 
Strzegomia oraz przystąpili 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obr. wsi Granica. red

Wzrost kosztów systemu go-
spodarki odpadami w  gmi-
nie, pomoc finansowa dla 
powiatu do budowy chod-
ników czy przeprowadzenia 
akcji bezpłatnych badań 
profilaktycznych  dla miesz-
kańców naszej gminy – to 
tylko kilka ważnych uchwał 
podjętych przez strzegom-
skich radnych podczas sesji, 
która odbyła się 13 marca br. 
w  sali konferencyjnej UM 
w Strzegomiu. Po raz pierw-
szy w obradach udział wziął 
też nowy radny…

Ze szczegółową treścią wszystkich 
uchwał można zapoznać się za pośred-
nictwem oprogramowania e-Sesja, 
które znajduje się ma stronie
w w w. s t r z e g o m . p l
W tym miejscu można
również oglądać transmisje
i później retransmisje.
poszczególnych sesji.

W ostatnim czasie mieszkańcy strzegomskich wsi wybierali swoich przedstawicieli, którzy będą sprawować władzę i wypełniać obowiązki szefa ich sołectw

 GOCZAŁKÓW:
sołtys: Krzysztof Grondowski
rada sołecka: Agnieszka Kla-
sa, Danuta Branicka, Monika 
Iwanicka, Mariusz Branicki, 
Mariola Sujkowska, Agniesz-
ka Sajkiewicz, Elżbieta Świą-
tek, Marcin Świątek, Irena 
Tomczyńska, Maciej Sikora, 
Stanisława Jaszowska i Beata 
Witka 

 JAROSZÓW:
sołtys: Zofia Rułka
rada sołecka: Irena Bardoń, 
Małgorzata Diduszko, Izabela 
Marek, Jak Kisielewski, Mate-
usz Bobowski, Jolanta Bohonos, 
Barbara Krzyszczak, Lucyna 
Kowalska, Krystian Ciepły i 
Michał Trestka

 KOSTRZA:
sołtys: Helena Szerszeń
rada sołecka: Dorota Marcin-
kowska, Wojciech Mikołajczyk, 
Jolanta Zimka, Bogumiła Zą-
bek, Małgorzata Król i Józef 
Hernik

 MIĘDZYRZECZE:
sołtys:  Teresa Stopa
rada sołecka: Katarzyna Czub, 
Elżbieta Czub, Jadwiga Kru-
czyk, Krystyna Błaszczuk, Lidia 
Sidorczuk i Wojciech Ragan

 MORAWA:
sołtys: Joanna Rogoża
rada sołecka: Renata Kolano, 
Wanda Iskra, Roman Zysk, 
Zbigniew Karoń i Stanisława 
Goss

 RUSKO:
sołtys: Mieczysław Łopatka
rada sołecka: Bogdan Przy-
byłko, Aleksandra Bochyńska, 
Sabina Łopatka, Teresa Kupisz 
i Jarosław Przepłata

 STANOWICE:
sołtys: Zdzisława Dmytrarz
rada sołecka:  Danuta Szwed, 
Jadwiga Maziarz, Łucja Sasiń-
ska, Ryszarda Mika, Wiesława 
Słysz, Piotr Kustroń, Jadwiga 
Chmieliczek, Edward Pasis, 
Walenty Klęsk i Dorota Pasis

ŻELAZÓW:
sołtys: Czesław Sołtysik
rada sołecka: Renata Zawiślak, 
Joanna Łomacz, Jacek Łomacz, 
Marian Giera i Halina Ciepluch

 ŻÓŁKIEWKA:
sołtys: Monika Róg
rada sołecka: Sebastian Marek, 
Anna Jurkiewicz, Dominika 
Michalska, Robert Michalski, 
Kaja Stefaniak, Anna Górowska 
i Emilia Marek
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Jury postanowiło przyznać jedną nagrodę specjalną, która trafiła w ręce Karola Zycha. Jest nią profesjonalna lekcja śpiewu u Iwony Kuśnierz

Po „The Voice of Strzegom”
Urszula Strażyc, Alicja Mazurkiewicz i Justyna Sitarek to 
zwyciężczynie koncertu galowego I Gminnego Konkursu 
Piosenki „The Voice of Strzegom. Do muzycznej rywa-
lizacji, w  Strzegomskim Centrum Kultury 16 marca br.,  
przystąpiło 15 uczestników. Zostali oni wybrani podczas 
przesłuchań eliminacyjnych.

Cała gala została wzbogacona 
o dodatkowe występy artystycz-
ne w wykonaniu Oliwii Walic-
kiej, uczestniczki The Voice of 
Kids, Marcina Malinowskiego, 
wokalisty zespołu ,,Na czasie’’, 
oraz Natalii Rydwańskiej, in-
struktora Strzegomskiego Cen-
trum Kultury i  jednocześnie 
osoby prowadzącej zarówno 
przesłuchania, jak i  koncert 
galowy.

Finaliści wykonali po jednej 
piosence. Ich zmagania oce-
niało jury w  składzie: Iwona 

Kuśnierz, Józef Kuźma, Mar-
cin Malinowski oraz Rafał 
Oryńczak.

Jury postanowiło przyznać 
jedną nagrodę specjalną, która 
trafiła w  ręce Karola Zycha, 
a  jest nią profesjonalna lek-
cja śpiewu u  Iwony Kuśnierz 
w szkole ART w Świdnicy.

Gratulujemy wszystkim 
laureatom oraz uczestnikom 
I  Gminnego Konkursu ,,The 
Voice of Strzegom’’. Kolejna 
edycja już za rok. Serdecznie 
zapraszamy! fo

t. 
Se

ba
 T

.

JURY PRZYZNAŁO NAGRODY
NASTĘPUJĄCYM UCZESTNIKOM:

I kategoria (klasy I-III)
I miejsce: Urszula Strażyc

II miejsce: Julia Dobrochowska

II kategoria (klasy IV-VI)
I miejsce: Alicja Mazurkiewicz
II miejsce: Kornelia Łabędzka

III miejsce: Antonina Horbach oraz Bianca Świderska

III Kategoria (klasy VII, VIII oraz Liceum)
I miejsce: Justyna Sitarek
II miejsce: Nicole Sarna
III miejsce: Alan Tułacz

30.03 godz. 16:00 – „Corgi, psiak Królowej” – dubbing
30.03 godz. 18:00 – „Prodigy. Opętany” 
31.03 godz. 16:00 – „Corgi, psiak Królowej” – dubbing
31.03 godz. 18:00 – „Prodigy. Opętany”

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

oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

C o  w  k i n i e  S C K ?

Bilety:
normalny 18 zł

ulgowy 15 zł

KONKURS
kinowy

Wygraj wejściówki do Kina SCK!

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na filmy wyświetlane w dniach 

30-31 marca 2019 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 

Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, 

tj. imię, nazwisko i numer telefonu.

W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

Powodzenia!

PYTANIE KONKURSOWE
TYGODNIA:
O kim – z imienia i nazwiska 
– opowiada film Władysława 
Pasikowskiego pt. „Kurier”?

Książka „Tajemnice Garnizonów Radzieckich w Polsce”jest dostępna w strzegomskiej bibliotece

Po spotkaniu
z Wojciechem Konduszą

W Bibliotece Publicznej w Strzegomiu 20 marca br. odbyło 
się spotkanie autorskie z dr. Wojciechem Konduszą, który 
promował swoją nowo wydaną książkę pt. „Tajemnice Gar-
nizonów Radzieckich w Polsce”

Podczas spotkania autor 
opowiadał o  miejscach, które 
dostępne były wyłącznie dla 
żołnierzy rosyjskich. Przedsta-
wił życie codzienne garnizonu 
radzieckiego, który za pilnie 
strzeżonymi murami żył swoim 
życiem. W  spotkaniu licz-

nie udział wzięli członkowie 
Związku Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów w  Strzegomiu. 
Zapraszamy czytelników do 
zapoznania się z lekturą, którą 
nasza biblioteka dostała w pre-
zencie od autora.

red

Dr Wojciech Kondusza 
jest również autorem 
publikacji "Mała Mo-
skwa. Rzecz o  radziec-
kiej Legnic y", która 
w 2011 roku otrzymała 
statuetkę autorstwa 
prof. Stanisława Bo-
rowskiego za Legnicką 
Książkę Roku 2011.

Nowa
wystawa
M u z e u m  G ro s s - R o s e n 
w  Rogoźnicy zaprasza do 
odwiedzenia nowej wysta-
wy czasowej „Samarytanie 
z  Markowej” wypożyczonej 
z  Muzeum Polaków Ratu-
jących Żydów w  czasie II 
wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów w Markowej.

Ekspozycja składa się z dwudzie-
stu plansz, prezentujących m.in. do-
kumenty i zdjęcia ilustrujące historię 
polskiej i  żydowskiej społeczności 
Markowej, a  także realia okupacji 
niemieckiej w Polsce, podczas której 
każdemu, kto pomagał Żydom, gro-
ziła kara śmierci.

Przedstawiono tragiczną historię 
rodziny Ulmów oraz ukazano liczne 
przykłady ratowania Żydów (także 
w  Markowej, gdzie Polacy ocalili 
życie 21 osobom). Józef i Wiktoria 
Ulmowie w czasie okupacji niemiec-
kiej ukrywali w swoim domu ośmioro 
Żydów: pięciu mężczyzn z rodziny 
Goldmanów z  Łańcuta oraz trzy 
markowianki – Leę (Laykę) Didner 
z córką i Genię (Gołdę) Grünfeld. 
Władze niemieckie dowiedziały się 
o  tym w wyniku donosu i wszyscy 
ukrywani przez Ulmów Żydzi zostali 
zabici. Życie stracili też pomagający 
im Polacy: Józef Ulm, będąca w za-
awansowanej ciąży Wiktoria, a także 
sześcioro ich małych dzieci.

Kurator i autor tekstów: dr Mate-
usz Szpytma. Opracowanie graficz-
ne: Marcin Krzanicki. Ekspozycja 
w języku polskim i angielskim bę-
dzie dostępna do 6 czerwca 2019 
roku w  godzinach otwarcia mu-
zeum. Wstęp wolny. Zapraszamy!
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Już po raz siódmy eliminacje gminne XXIV Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” zostały przygotowane 
przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie. Impre-
za odbyła się pod koniec lutego br. w wyremontowanej sali 
gimnastycznej.

Tegorocznym motywem 
przewodnim był czas, który 
odmierzały zegary dominu-
jące w  scenografii. Czas to 
momenty spędzone z poezją, 
sztuką pięknego mówienia 
w naszych ojczystym języku 
i młodzi ludzie, którzy chcieli 
pokazać swoje recytatorskie 
uzdolnienia. Stąd też recyta-
torzy i goście otrzymali pa-
miątkowe suweniry - inspiro-
wane twórczością Salvadora 
Dalego - misternie wykonane 
przez pomysłodawczynię 
Dorotę Burzyńską, nauczy-
cielkę z Jaroszowa.

W  imieniu organizatorów 
gości – recytatorów i  na-

uczycieli – przywitała Beata 
Jankiewicz dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaroszowie. W roli konfe-
ransjerek wystąpiły uczenni-
ce – Natalia Machnikowska 
i Wiktoria Świątoniewska.

K om i s j a  K on k u r s ow a 
w składzie: Tomasz Smagłow-
ski – kierownik CAS „Karmel”, 
Ewa Frąckowiak – bibliote-
karka z Biblioteki Publicznej 
w  Strzegomiu, Ewa Bereta 
– instruktorka ze Strzegom-
skiego Centrum Kultury oraz 
Maria Kierko – emerytowana 
nauczycielka wysłuchała 24 
recytacji w kategorii „młodsi” 
i 9 w kategorii „starsi”.

Tegorocznym motywem przewodnim był czas, który odmierzały zegary dominujące w scenografii. Wysłuchano łącznie 33 pięknych recytacji

„Pegazik” 2019
za nami

Zakwalifikowani uczniowie uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Rozpoczęcie współpracy ze 
szkołą partnerską w Torgau

Aktualnie – w dniach 24–31 marca 
br. – grupa 20 uczniów z 4 opiekuna-
mi z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Mikołaja Kopernika z od-
działami przedszkolnymi w  Strze-
gomiu przebywa w  szkole z  miasta 
partnerskiego Torgau. Jest to pierw-
sza wymiana międzyszkolna ze szkołą 
Katharina von Bora Oberschule.

W  trakcie ośmiu dni realizacji 
projektu pt. „Poznajmy się” młodzież 
polska i niemiecka poznaje historię 
miasta i  związanej z  nim postaci 
Kathariny von Bory oraz uczestniczy 
w  zajęciach lekcyjnych i  zapoznaje 
się z niemieckim systemem edukacji. 
Znalazł się również czas na aktyw-
ność sportową i wycieczki. 

A  co na temat wymiany mówi 
młodzież ze szkoły im. Katarzyny 
von Bora w  Torgau? – Najbardziej 

interesuje mnie, jak żyją nasi rówie-
śnicy z Polski. Chciałabym poznać ich 
kulturę i nauczyć się ich języka – mówi 
15-letnia Alina. – Moja mama jako 
15-latka była w Polsce i  brała udział 
w wymianie polsko-niemieckiej. Do dziś 
opowiada o  tym spotkaniu w  samych 
superlatywach. Dla mnie było więc 
od początku jasne, że chcę uczestniczyć 
w  programie. Najbardziej interesują 
mnie różnice w  systemie nauczania – 
zaznacza 15-letnia Monique.

Przypomnijmy, że szkołę im. Ka-
tarzyny von Bora przedstawiliśmy 
w poprzednim wydaniu naszej gazety.

Tekst:
Elżbieta Smyk

i Nick Leukhardt
Tł. i red. w j. polskim:

Dominika Kuleba

C O  S Ł Y C H A Ć  W  N A S Z Y C H  M I A S T A C H  P A R T N E R S K I C H ?

C O  S Ł Y C H A Ć  W  N A S Z Y C H 
M I A S T A C H  P A R T N E R S K I C H ? Zajęcia gimnastyczne w Kostrzy

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy realizuje program 
"Zmieniam postawę ciała 
aktywnie, kiedy do sportu 
podchodzę pozytywnie". 
Program jest organizowany 
przez Dolnośląski Szkolny 
Związek Sportowy, a  dofi-
nansowany ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Do udziału w  programie 
aplikowały szkoły z pięciu wo-
jewództw. Z  powiatu świd-
nickiego zakwalifikowały się 
tylko dwie, w tym PSP im. Jana 
Pawła II w Kostrzy. – W naszej 
rzeczywistości coraz częściej za-
uważamy wady postawy ciała, 
co potwierdzają badania prze-
siewowe przeprowadzane przez 

specjalistyczne poradnie. Nie 
wszyscy rodzice dzieci, u których 
stwierdzono takie wady, mogą 
skorzystać z pomocy poradni spe-
cjalistycznych, dlatego program 
ten jest alternatywą dla dzieci 

potrzebujących pomocy w korygo-
waniu wad postawy – zaznaczają 
organizatorzy. 

Zakwalifikowani uczniowie 
uczestniczą w zajęciach gimna-
styki korekcyjno-kompensacyj-

nej 2 – 3 razy w tygodniu i robią 
to bardzo chętnie, bo ćwiczenia 
połączone są z  rozmaitymi 
grami i  zabawami. Realizacja 
programu zakończy się w listo-
padzie 2019 roku.

Spotkanie
młodzieży

Nasi uczniowie, dzięki uprzej-
mości władz i  młodzieży Torgau, 
mieli możliwość zwiedzenia jednego 
z  najpiękniejszych renesansowych 
miast w  Niemczech. Pierwszego 
dnia podziwiali w  pełni zachowaną 
renesansową zabudowę Starówki. Na 
niej umiejscowiony jest potężny ratusz 
z 1579 r., w którym uczniowie zostali 

uroczyście przywitani przez burmi-
strza i oprowadzeni po tej, uznawanej 
za najpiękniejszą w  całej Saksonii, 
budowli.

Wielbiciele historii zadumali się 
w muzeum – miejscu pamięci byłego 
zamkniętego więzienia dla młodocia-
nych z czasów NRD. Był to obóz pracy 
dla młodzieży, do którego trafiały sie-

roty oraz członkowie młodzieżowych 
subkultur. 

Drugiego dnia pobytu młodzież 
polska i niemiecka wspólnie zwiedziła 
jedną ze szkół w Torgau i porównała 
system nauki obowiązujący w Polsce 
i  Niemczech. Nie zabrakło także 
akcentu sportowego. Uczniowie obu 
państw zacieśniali więzy podczas gry 

w  dwa ognie oraz tańcząc wspólnie 
w szkole tańca pod kierunkiem trenera 
w rytm muzyki jumpstyle. 

Ciekawym punktem spotkania była 
wymiana poglądów oraz wskazanie 
podobieństw i  różnic panujących 
w  Polsce i  Niemczech. Młodzież 
miała wówczas okazję do bliższego 
poznania, zrozumienia odmiennych 

zwyczajów i kultury, panujących w in-
nym państwie.

W niedzielę młodzi ludzie uczest-
niczyli w niemieckiej mszy w zamko-
wym kościele z 1544 r., poświęconym 
przez samego Marcina Lutra.

– Bardzo dziękujemy organizatorom 
spotkania za tak mile spędzony czas! – 
dodają uczestnicy.

Uczniowie PSP nr 2 i 4 w Strzego-
miu oraz PSP w Kostrzy w dniach 
15-17 marca br. wzięli udział w wy-
jeździe zorganizowanym przez 
młodzież z  miasta partnerskiego 
Torgau w Niemczech. 

Wszystkim uczest-
nikom serdecznie 

gratulujemy i życzymy 
powodzenia

w eliminacjach
powiatowych

i wojewódzkich.

KATEGORIA „MŁODSI”
I miejsce – Zuzanna Głąb (Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie)
II miejsce – Julia Drohomirecka (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie)
III miejsce – Kornelia Łabędzka (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie)
wyróżnienie – Kamila Rakuś (Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach)
wyróżnienie – Cyprian Ślemp (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu)

KATEGORIA „STARSI”
I miejsce – Amelia Kostyk (Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie)
II miejsce – Jagoda Piekarska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie)
III miejsce – Emilia Henike (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie)
wyróżnienie – Malwina Dzieniszewska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie)
wyróżnienie – Diana Rogalska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie)
wyróżnienie – Janusz Hołówka (Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie)

Nagrody książkowe dla laureatów i  wyróżnionych zostały ufundowane przez Urząd Miejski 
w Strzegomiu. Eliminacje powiatowe odbyły się 14 i 15 marca br. w Świdnickim Ośrodku Kultury. 
Organizatorkami konkursu były polonistki – Monika Bytnar-Gołembiowska i Bronisława Czapla.

Ciekawym punktem spotkania była wymiana poglądów oraz wskazanie podobieństw i różnic panujących w Polsce i Niemczech
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W Y N I K I  P I Ł K A R S K I E

W ostatnim meczu nie zabrakło walki. Mimo tego drużyna AKS-u Strzegom kończy rozgrywki na 6. miejscu. To środek tabeli w gronie 11 drużyn III ligi

Koniec sezonu siatkarzy
Na zakończenie sezonu III ligi piłki siatkowej zawodnicy 
AKS-u Strzegom podejmowali we własnej hali lidera roz-
grywek TechniSat EMS SMS Olimp Oborniki Śląskie. 
Było to bardzo trudne spotkanie dla podopiecznych Roberta 
Kotowicza.

Zespół gości od początku 
rozgrywek dominował w  III 
lidze. Wygrywał mecz za me-
czem, nie tracąc zbyt wielu 
setów. W sobotnim meczu nie 
zabrakło walki. Nie  wystarczyły 
jednak mocne zagrywki Piotra 
Nowakowskiego i  atomowe 
ataki Adama Pęczyńskiego. 
Zawodnicy TechniSatu sku-
tecznie blokowali nasze kontry, 
a  serwujący goście punkto-
wali naszych przyjmujących 
trudnymi zagrywkami.  Mecz 
zakończył się wygraną siatkarzy 
Olimpu 3:0 w  setach do 20, 

21 i  21.  Strzegomscy kibice 
obejrzeli ciekawy mecz i  siat-
kówkę na wysokim poziomie. 
Szkoda, że zabrakło naszym 
zawodnikom skutecznej gry 
w  końcowych fragmentach 
partii. Gdyby udało się urwać 
choćby seta, przebieg spotkania 
mógłby być inny. 

Drużyna AKS-u  Strzegom 
kończy rozgrywki na 6. miej-
scu. To środek tabeli w gronie 
11 drużyn III ligi. Naszym 
rywalom życzymy dobrej gry 
i   powodzenia w  turniejach 
barażowych o awans do II ligi.

– Zawodnicy i trenerzy sekcji piłki siatkowej serdecznie 
dziękują zarządowi klubu AKS Strzegom i gminie Strze-
gom za cały sezon ligowy, w szczególności za  działania 
na rzecz wspierania siatkówki w naszej gminie. Dzięku-
jemy wiernym kibicom za doping  w tym sezonie. Dzięki 
wam w hali OSiR w Strzegomiu zagościły  prawdziwe siat-
karskie emocje – podsumowuje Robert Kotowicz. AKS Strzegom – TechniSat EMS SMS Olimp Oborniki Śląskie 0 : 3 (20, 21, 21)

„Delfinek” świętował roczek!
Jak ten czas szybko upływa. Strzegomska pływalnia ma już rok. Z tej okazji, 16 marca br. 
mieszkańcy naszego miasta świętowali to radosne wydarzenie. W tym dniu bilet kosz-
tował tylko „złotówkę” dla każdego na cały obiekt. Na chętnych czekało dużo atrakcji. 
Dodajmy, że władze Strzegomia częstowały pysznym tortem.

Z  okazji 1. rocznicy po-
wstania „Delfinka”, OSiR Sp. 
z o. o. w Strzegomiu ogłosił 
konkurs plastyczny dla dzieci 
związany tematycznie ze 
strzegomskim obiektem. 

Na konkurs wpłynęło aż 97 
prac z całej gminy. Jury miało 
trudne zadanie, by wybrać te 
najlepsze. Ostatecznie wybór 
padł na 10 prac. Pozostałe 
– 87 – zostały wyróżnione. 

Szczegółowe informacje 
o  rozstrzygnięciu konkur-
su plastycznego i  sposobie 
odbioru nagród znajdują się 
na stronie:

www.osir.strzegom.pl

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strzegomskiego Delfinka.

IV LIGA PIŁKARSKA – ZACHÓD
(AKS GRANIT STRZEGOM S. A.)

Kolejne mecze w tym sezonie:
AKS – Prochowiczanka Prochowice 3:0, Sparta Rudna – AKS 2:3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Chrobry II Głogów 16 45

2. AKS Granit Strzegom S. A. 16 42

3. Odra Ścinawa 16 35

4. Apis Jędrzychowice 16 32

5. Karkonosze Jelenia Góra 16 26

6. Stal Chocianów 16 26

7. Górnik Złotoryja 15 26

8. Orla Wąsosz 16 21

9. Orkan Szczedrzykowice 16 19

10. Sparta Rudna 16 17

11. BKS Bobrzanie Bolesławiec 16 14

12. Prochowiczanka Prochowice 16 13

13. Sparta Grębocice 16 12

14. Włókniarz Mirsk 16 11

15. Victoria Ruszów 15 4
Olimpia Kowary wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek.

Źródło: www.90 minut.pl

Na razie zawodniczki trenują i uczą się podstaw piłki siatkowej, ale już niebawem rozegrają pierwsze mecze

Siatkówka dziewcząt w Strzegomiu!
Zajęcia odbywają się w  hali 

OSiR w Strzegomiu w ponie-
działki i środy w godzinach 1700 
do 1830. Już pierwsze zajęcia po-
twierdzają popularność siatków-
ki wśród dziewcząt w naszym 
mieście. Na zajęcia systematycz-
nie uczęszcza 18 zawodniczek.

Choć są to uczennice z róż-
nych szkół i prezentują bardzo 
zróżnicowany poziom umie-

jętności siatkarskich, to nie 
brakuje im chęci do treningów 
i  zaangażowania. Grupa pla-
nuje systematyczne zajęcia 
treningowe do czerwca. Jeśli 
tylko dziewczyny potwierdzą 
swoją frekwencją i ambicją chęć 
kontynuowania treningów, to 
z  powodzeniem grupa będzie 
się rozwijać w przyszłości.

– Zajęcia z  piłki siatkowej 

dla dziewcząt to nowość na 
strzegomskim rynku sportowym. 
Mamy nadzieję, że nadal będą 
cieszyć się dużą popularnością. Na 
razie zawodniczki tylko trenują 
i  uczą się podstaw piłki siatko-
wej, ale już niebawem rozegrają 
pierwsze mecze. Na początek na 
poziomie gminnym – podkreśla 
Wiesław Witkowski, prezes 
AKS-u Strzegom. red

W  AKS-ie Strzegom zain-
augurowała działalność gru-
pa siatkarska dla dziewcząt. 
Treningi prowadzi absol-
wentka AWF we Wrocławiu 
i instruktorka piłki siatkowej 
Aleksandra Dolecka. Na 
zajęcia uczęszcza 18 zawod-
niczek z różnych szkół.
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Co zrobić z odpadami problemowymi?

Do odpadów tych należą przede 
wszystkim:

• odpady wielkogabarytowe
• meble
• zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny
• odpady budowlane i remon-

towe (oprócz gruzu)
• odpady zielone
• zużyte opony
• przeterminowane leki

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY
Jest to wszelki zużyty sprzęt 
działający na prąd lub baterie, 
którego właściciel nierucho-
mości chce się pozbyć. Zgodnie 
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 
o  zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym zużytego 
sprzętu elektrycznego i  elek-
tronicznego czyli tzw. „elektro-
śmieci” nie wolno umieszczać 
w  pojemnikach na pozostałe 
niesegregowane zmieszane. 
Grozi za to kara w wysokości od 
500,00 zł do 5.000,00 zł.
Zużyte urządzenia elektrycz-
ne i  elektroniczne zawierają 
substancje niebezpieczne dla 
ludzi i środowiska, dlatego też 
muszą być selektywnie zbiera-
ne i oddawane do recyklingu, 
odzysku lub unieszkodliwia-
nia specjalistycznym firmom.

Szczegółowy wykaz sprzętów 
elektrycznych i  elektronicz-
nych zawiera załącznik nr 1 
do ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
Wykaz ten stanowi listę otwar-
tą, co oznacza, że jeżeli danego 
sprzętu nie można jednoznacz-
nie przyporządkować w ramach 
danej grupy, to należy go sklasy-
fikować jako „pozostały sprzęt” 
z danej grupy.

CO ZROBIĆ 
Z ELEKTROŚMIECIAMI?
Mieszkańcy gminy Strzegom 
zobowiązani są przekazywać 
elektrośmieci podmiotom od-
bierającym taki sprzęt, czyli:

• sprzedawcom detalicznym 
i hurtowym – każdy sprze-
dawca zobowiązany jest 
nieodpłatnie przyjąć od nas 
zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny podczas 
zakupu nowego sprzętu 
– obowiązek ten dotyczy 
wymiany na zasadach 1 : 1 
tj. np. przy zakupie nowej 
lodówki możemy nieod-
płatnie pozostawić w punk-
cie handlowym starą lo-
dówkę – wykaz tych punk-
tów podany jest na stronie 
www.czysty.strzegom.pl)

• przedsiębiorcy odbierają-
cemu odpady komunalne 

– przedsiębiorca, który wy-
łoniony został w  postę-
powaniu przetargowym, 
ma obowiązek odbierać 
elektrośmieci od właścicieli 
nieruchomości – w  każdej 
ilości oraz każdego rodzaju 
– w terminach określonych 
w  przyjętym harmonogra-
mie ich odbioru

• do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komu-
nalnych – PSZOK. 
W  gminie Strze-
g o m  P S Z O K 
funkcjonuje przy 
Alei Wojska Pol-
skiego 75 w Strze-
gomiu.

ODPADY 
BUDOWLANE 
I REMONTOWE
Właśc i c i e l , k tó r y 
przeprowadza remont 
mieszkania lub domu 
ma obowiązek wypo-
sażyć swoją nierucho-
mość na czas tego re-
montu, w specjalny kon-
tener na odpady budow-
lane. Kontener taki oraz 
jego odbiór ma zapewnić 
przedsiębiorca posiadający 
wpis do Rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych, 
prowadzonego przez Burmi-
strza Strzegomia. Usługa taka 
odbywa się odpłatnie na koszt 
właściciela nieruchomości.
Właściciel nieruchomości może 
nieodpłatnie sam dostarczyć 

posegregowane odpady budow-
lane do PSZOKu.

ODPADY ZIELONE
Odpady zielone należy zbie-
rać w  pojemniku brązowym 
lub worku brązowym (zbiórka 
w worku dopuszczona jest tylko 
w  przypadku nieruchomości 
jednorodzinnych). Odpady 
zielone można także nieod-

płatnie dostarczyć do 
PSZOKu mieszczą-
cego się przy Alei 
Wojska Polskiego 75 

w Strzegomiu.

ZUŻYTE OPONY
Obowiązuje całkowity zakaz 
składowania zużytych opon na 
wysypiskach odpadów. Roz-
kład mieszanek gumowych 
stosowanych do produkcji opon 
w środowisku naturalnym trwa 
ponad 100 lat. Z tego powodu 

nie dopuszczalne jest wrzu-
cania opon do pojemników 
na pozostałe niesegregowane 
odpady zmieszane a  przede 
wszystkim wyrzucania opon 
do rowów i  lasów itp. Zużyte 
opony są bardzo cennym surow-
cem wtórnym – dzięki wysokiej 
kaloryczności mogą być wyko-
rzystane jako paliwo alterna-
tywne lub mogą być poddane 
recyklingowi materiałowemu, 
w wyniku którego mogą otrzy-
mać „drugie życie” np. w postaci 
dywaników samochodowych, 
mat gumowych lub nawierzchni 
placów zabaw.

JAK POZBYĆ SIĘ 
ZUŻYTYCH OPON ?
Najprościej jest pozostawić je 
w  zakładzie wulkanizacyjnym, 
podczas zmiany opon. Zużyte 
opony można wystać do od-
bioru przedsiębiorcy odbiera-
jącemu odpady komunalne na 
terenie naszej gminy, w termi-
nach ustalonych w  przyjętym 
harmonogramie (aktualnie 
odbiór taki odbywa się jeden 
raz w miesiącu). Opony należy 

udostępnić w miejscu ustawie-
nia pojemników na odpady.
Zużyte opony można także 
nieodpłatnie dostarczyć do 
PSZOKu.

PRZETERMINOWANE 
LEKI
Przeterminowane leki to odpa-
dy niebezpieczne, które mogą 
stanowić zagrożenie dla zdro-
wia i życia ludzi, a wyrzucone 
do pojemnika na pozostałe 
niesegregowane odpady zmie-
szane – stanowią także poważne 
zagrożenie dla środowiska. 
Wszystkie leki przeterminowa-
ne i  niepotrzebne należy bez-
względnie wrzucać do specjal-
nie przystosowanych do tego 
celu pojemników. Pojemniki ta-
kie znajdują się w każdej aptece 
na terenie miasta Strzegom, 
z  których odbierane są przez 
wyspecjalizowane, uprawnione 
firmy. Taki sposób pozbywania 
się leków stanowi gwarancję, 
że zostaną one unieszkodli-
wione w  bezpieczny sposób. 
Leki można również oddać do 
PSZOK

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpa-
dy problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub 
właściwości nie mogą zostać umieszczone w pojemnikach 
i kontenerach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Opony mogą być spalane tylko i wyłącznie w specjalistycz-
nych piecach w bardzo wysokich temperaturach. Nigdy 
nie pal opon w piecu domowym lub w ognisku. Można 

w ten sposób uszkodzić piec, a przede wszystkim podczas 
spalania opon w niskich temperaturach, jakie osiągają pie-
ce domowe – wydzielają się silne toksyczne i rakotwórcze 

substancje chemiczne.
Nie truj siebie, swoich bliskich i swoje otoczenie!

* PAMIĘTAJ *

CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE
Z OPŁAT ZA ŚMIECI
dla rodzin wielodzietnych
KOMU PRZYSŁUGUJE 
ZNIŻKA W OPŁACIE ZA 
GOSPODAROWANIE OD-
PADAMI KOMUNALNYMI
Zniżka w opłacie za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi przysługuje właścicielom 
nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielo-
dzietne.

PRZEZ RODZINĘ WIELO-
DZIETNĄ ROZUMIE SIĘ:
Rodzinę , w której rodzic (ro-
dzice) mają na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci;
1) w wieku do ukończenia 18 

roku życia
2) w  wieku ukończenia 25 

roku życia- w  przypadku 
gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 wrze-

śnia następującego po 
końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do koń-
ca roku akademickiego – 
w którym jest planowane 
ukończenie nauki;

3) bez ograniczeń wieko-
wych- w przypadku dzieci 
legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

OD KIEDY NALEŻY SIĘ 
ZNIŻKA:
Zniżka przysługuje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym 
właściciel złoży deklarację .

JAKA JEST WYSOKOŚĆ 
ZNIŻKI
Wysokość zniżki to 15% kwo-
ty opłaty miesięcznej od każ-
dej rodziny wielodzietnej.

ABY RODZINIE ZOSTA-
ŁA PRZYZNANA ZNIŻ-
KA W OPŁACIE NALEŻY:
1) złożyć nową deklarację, 

która będzie zawierała dane 
o  zamieszkiwaniu na da-
nej nieruchomości rodziny 
wielodzietnej wraz z  wy-
pełnionym załącznikiem, 
którego wzór znajduje się 
w uchwale nr 20/19 Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu 
z  dnia 13 marca 2019r. 
(druk będzie można po-
brać ze strony internetowej 
oraz w Urzędzie Miejskim 
w pok. 15 i 16);

2) jeżeli rodzina będzie wła-
ścicielem lokalu w budynku 
wielolokalowym – wspól-
noty, spółdzielnie, załącz-
nik do deklaracji należy 
złożyć do zarządcy, zarządu, 
administratora, spółdziel-
ni. Na podstawie danych 
zawartych w  załączniku 
wspólnota czy spóldzielnia, 
złożą deklarację zbiorczą do 
tutejszego Urzędu.

W RAZIE PYTAŃ
PODAJEMY NR TEL.:
74/ 8 560 570
74/ 8 560 571

Co to jest PSZOK?
Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych – PSZOK 
znajduje się przy Alei Wojska Pol-
skiego 75 w Strzegomiu.

Do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przyjmuje się w  każdej 
ilości następujące rodzaje odpadów 
komunalnych:
 1) zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny;
 2) zużyte baterie i akumulatory;
 3) posegregowane odpady budow-

lane i rozbiórkowe;
 4) meble i inne odpady wielkoga-

barytowe;
 5) zużyte opony;
 6) chemikalia, w tym opakowania 

po chemikaliach;

 7) odpady zielone;
 8) odpady ulegające biodegradacji;
 9) odpady niebezpieczne powstające 

w gospodarstwach domowych;
 10) papier, tektura;
 11) metal;
 12) tworzywa sztuczne;
 13) szkło i opakowania ze szkła;
 14) przeterminowane leki.
W  PSZOK odpady komunalne, 

dostarczone przez ich wytwórców – 
przyjmowane są nieodpłatnie. 

PSZOK funkcjonuje zgodnie z za-
sadami określonymi w  regulaminie 
stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr 57/18 Rady Miejskiej w  Strze-
gomia z  dnia 28 sierpnia 2018r. 
w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług 

w  zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i  zagospodarowania tych 
odpadów.

PSZOK może odmówić przyjęcia 
odpadów niezidentyfikowanych, 
niewiadomego pochodzenia, o  nie-
wiadomym składzie, odbiegających 
od charakterystyki podanej w regu-
laminie funkcjonowania

PSZOK.
Ustalony został następujący tryb 

i  sposób zgłaszania przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właściciela 
nieruchomości lub przez prowadzą-
cego Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych:

 1. właściciele nieruchomości winni 
zgłaszać przypadki niewłaści-
wego świadczenia usług nie-
zwłocznie, po stwierdzeniu tego 
faktu, nie później jednak niż 
w terminie 3 dni roboczych od 
dnia, w  którym usługa została 
niewłaściwie wykonana;

 2. zgłoszenie winno nastąpić oso-
biście w  Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu, telefonicznie 
lub pocztą elektroniczną na 
adres e-mail Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu – strzegom@
strzegom.pl

w  siedzibie przedsiębiorcy odbiera-
jącego odpady komunalne od wła-
ścicieli nieruchomości lub w siedzibie 
prowadzącego PSZOK.

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
przyjmuje odpady komunalne oraz 
inne odpady pochodzące z  gospo-
darstw domowych z przeznaczeniem 
do unieszkodliwienia lub odzysku.
I. Zasady ogólne:
 1. Przyjęcia odpadów dokonu-

je upoważniony pracownik 
PSZOK.

 2. Przyjęcia odpadów dokonuje się 
po sprawdzeniu zawartości do-
starczonych odpadów, ich zgod-
ności z wykazem przyjmowanych 
odpadów, ich czystości, składu, 
zabezpieczenia.

II. Ustalenia szczegółowe:
 1. PSZOK przyjmuje odpady od 

poniedziałku do piątku w godz. 

od 1000 – 1800 i w soboty od 700 – 
1400 (za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy).

 2. PSZOK przyjmuje odpady tylko 
od mieszkańców gminy Strzegom.

 3. Odpady dostarczone do PSZOK 
muszą być posegregowane.

 4. Dostarczone odpady nie mogą 
być zmieszane i zanieczyszczone 
innymi odpadami.

 5. Odpady niebezpieczne płynne 
powinny znajdować się w  ory-
ginalnych opakowaniach pro-
ducenta. Opakowania powinny 
posiadać etykiety i nie powinny 
być uszkodzone.

 6. Do PSZOK przyjmowane są 
wyłącznie odpady wymienione 
w uchwale w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowanie tych odpadów.

 7. Do PSZOK nie są przyjmowane 
następujące rodzaje odpadów:
a) odpady zawierające azbest;
b) szyby samochodowe;
c) szkło zbrojeniowe i hartowane;
d) zmieszane odpady komunalne;
e) części samochodowe;
f ) zmieszane odpady budowlane.

 8. Dostarczający odpady komunal-
ne zobowiązany jest do natych-
miastowego zabrania odpadów 
w przypadku:
a) stwierdzenia przez pracow-

nika PSZOK, iż odpady do-

starczone nie znajdują się na 
wykazie odpadów aktualnie 
przyjmowanych;

b) stwierdzenia zanieczyszczeń 
i zabrudzeń w dostarczonych 
odpadach;

c) stwierdzenia braku możli-
wości identyfikacji odpadów 
zanieczyszczonych.

 9. Przyjmujący odpady pracownik 
PSZOK wystawi dostarczającemu 
potwierdzenie przyjęcia odpadu.

Wszelkich informacji o pracy punk-
tu udziela pracownik PSZOK na 
miejscu lub pracownik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu nr tel. 74 8560 570.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Informacja dotycząca  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.

Koperta Życia Właścicielu budynku mieszkalnego, 
usługowego lub o innym przeznaczeniu

„Koperta Życia” to akcja do 
której przystąpienia zachę-
cają lekarze i  pracownicy 
pogotowia ratunkowego. 

Akcja skierowana jest do 
osób przewlekle chorych, star-
szych, samotnych i polega na 
umieszczeniu w  specjalnie 
przygotowanych kopertach 
najważniejszych informacji 
o stanie zdrowia, przyjmowa-
nych lekach, alergiach na leki, 
kontaktach do najbliższych, 
danych osobowych, w  tym 
numer pesel. Pakiet z  takimi 
informacjami powinien być 
przechowywany w  lodówce, 
czyli miejscu, które jest prawie 
w każdym domu i zarazem jest 
łatwo dostępne.

Taką „Kopertę życia” jak rów-
nież samą „Kartę Informacyjną” 
można odebrać w tut. Urzędzie 

– Wydział Obsługi Interesantów 
pok. nr 15 – parter lub w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu. Akcja na terenie gminy 
Strzegom trwa od 2015 roku.

Na stronie internetowej www.
strzegom.pl bip.strzegom@
strzegom.pl, w  zakładce Kar-
ty Usług/ Nieruchomości/ 
znajduje się karta usługi Nr 
WNZ.0143/K-3/2011 – Usta-
lenie numeru porządkowego dla 
budynku wraz z  formularzem 
F-2/WNZ (6). Po wypełnieniu 
formularza wniosku, należy 
go  złożyć wraz z załącznikami 
(kserokopią decyzji pozwolenia 
na budowę budynku, obiektu lub 
zgłoszenia oraz kserokopią mapy 
zasadniczej – projektu zagospo-
darowania działki lub kserokopią 
inwentaryzacji powykonawczej 
budynku, obiektu z  zaznaczo-
nym wejściem) bez opłaty skar-
bowej w  Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu – Rynek 38, 
Wydziale Obsługi Interesanta, 
pokój nr 15 – na parterze. 

Wnioski rozpatruje i realizuje 
Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego – pokój nr 34, 
drugie piętro. Wszelkie infor-
macje w  tym zakresie można 

uzyskać pod nr tel. 74 8 560 541, 
543. Nadanie numeru nastę-
puje w terminie 7 dni od daty 
złożenia kompletnego wnio-
sku w  formie „Zawiadomienia 
o ustaleniu numeru porządko-
wego dla budynku”.

Numer porządkowy dla bu-
dynku jest wymagany na eta-
pie zawierania umów przez 
właściciela budyn-
ku (mieszkalnego, 
usługowego lub 
o  innym prze-
znaczeniu) 

z  gestorami mediów tj: wody, 
kanalizacji, prądu, gazu, śmieci). 
Zgłoszenie faktu nadania przez 
Urząd numeru porządkowego 
do innych instytucji, urzędów 
np. (Urząd Skarbowy w Świdni-
cy , Sąd Rejonowy – V Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Świdnicy, 
Poczta Polska i  inne) leży po 
stronie właściciela budynku.

Już na etapie projektowania, w  trakcie budowy lub zakończenie budowy istniejącego 
budynku powinieneś wystąpić do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o ustalenie numeru 
porządkowego dla budynku.

Mieszkańcy pytają…o obowiązek meldunkowy

Ustawa o ewidencji ludności 
nakłada zarówno na obywate-
li polskich, jak i  cudzoziem-
ców, obowiązek meldunkowy 
polegający na zameldowaniu 
w  miejscu pobytu stałego lub 
czasowego, wymeldowaniu 
z  miejsca pobytu stałego lub 
czasowego, a  także zgłoszeniu 

wyjazdu poza granice RP oraz 
powrotu do kraju, w przypad-
ku wyjazdu na okres dłuższy 
niż 6 miesięcy. Zgłoszenia 
zameldowania/wymeldowania 
dokonuje się w  formie pisem-
nej, na określonym formularzu 
przedstawiając dowód osobisty 
lub paszport. Do wglądu przed-

stawia się również dokument 
potwierdzający tytuł praw-
ny do lokalu np. odpis aktu 
notarialnego, wypis z  księgi 
wieczystej, umowę najmu itp. 
Na formularzu meldunkowym,  
fakt pobytu osoby w  lokalu 
potwierdza właściciel lub inny 
podmiot dysponujący tytułem 
prawnym do lokalu. Zameldo-
wania/wymeldowania za osobę 
nieposiadającą zdolności lub 
posiadającą ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych 

dokonuje jej przedstawiciel 
ustawowy, opiekun prawny lub 
inna osoba sprawującą nad nią 
faktyczną opiekę w miejscu ich 
wspólnego pobytu. Obowiązku 
meldunkowego można także 
dopełnić przez pełnomocnika, 
legitymującego się pełnomoc-
nictwem sporządzonym przez 
wnioskodawcę. Istnieje rów-
nież możliwość dopełnienia 
obowiązku meldunkowego 
w  formie dokumentu elektro-
nicznego, na zasadach określo-

nych w  ustawie o  informaty-
zacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 
Zgodnie z ustawą o ewidencji 
ludności, można posiadać jedno 
miejsce pobytu stałego i jedno 
miejsce pobytu czasowego. Do-
konując zameldowania w  no-
wym miejscu pobytu, można 
jednocześnie wymeldować się 
z poprzedniego.

Zameldowania dziecka obywa-
teli polskich, urodzonego na te-
rytorium RP dokonuje kierownik 

urzędu stanu cywilnego sporzą-
dzający akt urodzenia. Zgłoszenie 
zgonu dokonane w urzędzie stanu 
cywilnego, zastępuje wymeldowa-
nie osoby zmarłej.

Organ dokonujący zamel-
dowania na pobyt stały wydaje 
z  urzędu zaświadczenie o  za-
meldowaniu. W przypadku za-
meldowania na pobyt czasowy, 
zaświadczenie wydaje się na 
wniosek osoby meldującej się, 
z  uwzględnieniem przepisów 
ustawy o opłacie skarbowej.

Czy meldunek jest obowiązkowy? Jak można się wymeldo-
wać? Kto wydaje zaświadczenie o zameldowaniu? – na py-
tania m.in. odpowiada Lucyna Krzak, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Przedmiot
Z  dniem 1 stycznia 2019 r. 

prawo użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe – zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi i wielorodzinnymi, 
w  których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale 
mieszkalne, nastąpi przekształ-
cenie gruntu w  prawo własno-
ści i  współwłasności gruntu na 
rzecz właścicieli  domów i lokali  
położonych w budynkach wielo-
rodzinnych w oparciu o przepisy 
ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów.

Jeżeli na gruncie będącym 
w  wieczystym użytkowaniu 
znajdują się zarówno budynki 
mieszkalne, jak i  komercyj-
ne, to cały ten grunt zostanie 
przekształcony na własność, 
ale przedsiębiorca nie skorzysta 
z ewentualnej bonifikaty

Prawa związane z użytkowa-
niem wieczystym stają się pra-
wami związanymi z własnością 
nieruchomości.

Zaświadczenie
Własność gruntów zostanie 

ujawniona w  księdze wieczy-
stej oraz w ewidencji gruntów 
i  budynków na podstawie za-
świadczenia potwierdzającego 
przekształcenie wydawanego:

– z  urzędu przez wójta – 
burmistrza prezydenta miasta, 
nie później niż w terminie 12 
miesięcy od dnia przekształ-
cenia, tj do 31 grudnia 2019 
r. które to doręcza się również 
dotychczasowemu użytkow-
nikowi wieczystemu na adres 
wskazany w rejestrze ewidencji 
gruntów lub inne adresy , na 
które przed dniem przekształ-
cenia doręczano korespon-
dencję dotyczącą użytkowania 
wieczystego, 

– na wniosek właściciela (do-
tychczasowego użytkownika 
wieczystego gruntu) w terminie 
4 miesięcy od dnia otrzymania 
wniosku. Za wydanie zaświad-
czenia – na wniosek pobierana 
jest opłata skarbowa w wysoko-
ści – 50,00 zł.

W zaświadczeniu organu za-
mieszczona będzie informacja 
o obowiązku wnoszenia opłaty 

za przekształcenie, wysokości 
i okres wnoszenia tej opłaty.

Właściwy organ przekazuje 
zaświadczenie do sądu wła-
ściwego do prowadzenia ksiąg 
wieczystych, w terminie 14 dni 
od daty jego wydania. Sąd do-
konuje  z urzędu wpisu własno-
ści gruntu oraz wpisu roszczenia 
o  opłatę w  księgach wieczy-
stych. Zawiadomienie o wpisie 
sąd doręcza na adres wskazany 
w zaświadczeniu. Za dokonanie 
wpisu w księgach wieczystych 
nie uiszcza się opłat sądowych.
Opłaty za przekształcenie

Osoby, które staną się z mocy 
prawa właścicielami gruntów, 
będą zobowiązane do uiszcza-
nia należności za nabycie prawa 
własności w formie opłat rocz-
nych, przez okres 20 lat.

Wysokość opłat za przekształ-
cenie zwanych „opłatami prze-
kształceniowymi” ustalona jest 
według stanu na dzień 1 styczna 
2019 r. i  równa się wysokości 
opłaty rocznej z  tytułu użytko-
wania wieczystego, która obowią-
zywać będzie w dniu przekształ-
cenia a uiszczenie tej opłaty – do 
31 marca każdego roku.

Termin wniesienia opłaty 
przekształceniowej za 2019 r. 
został wyjątkowo przesunięty 
do 29 stycznia 2020 r.

Każdy właściciel (poprzedni 
użytkownik wieczysty), którego 
dotyczy przekształcenie może 
wnieść opłatę szybciej – np. 
jeszcze w  tym roku np. przy  
płaceniu podatku od nierucho-
mości lub później. Ponieważ 
termin wniesienia opłaty za 
2020 r. przypada na 31 marca.

Na wniosek złożony nie póź-
niej niż 14 dni przed dniem 
upływu terminu płatności, wła-
ściwy organ może rozłożyć 
opłatę na raty lub ustalić inny 
termin jej wniesienia, nieprze-
kraczający danego roku kalen-
darzowego.

Osoby, które będą chciały 
uregulować opłatę wcześniej niż 
w ciągu 20 lat, w każdym cza-
sie trwania obowiązku opłaty, 
zgłaszają organowi na piśmie 
zamiar wniesienia opłaty jed-
norazowo – pozostałej kwoty 
do spłaty.

Obowiązek wnoszenia opłat 
związanych z przekształceniem 
obciąża każdego właściciela 

nieruchomości, przez okres 
pozostały do wnoszenia opła-
ty, począwszy od 1 stycznia 
roku następującego po roku, 
w  którym nastąpiło nabycie 
nieruchomości.

Opłata roczna podlegać bę-
dzie waloryzacji zgodnie z za-
sadami określonymi w  art. 5 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. 

Waloryzację opłaty organ do-
konuje z urzędu lub na wniosek 
właściciela nieruchomości, nie 
częściej niż raz na 3 lata od dnia 
dokonania ostatniej waloryzacji. 
O  wysokości zwaloryzowanej 
opłaty organ zawiadamia wła-
ściciela nieruchomości, dorę-
czając informacje na piśmie, 
na adres wskazany w  rejestrze 
ewidencji gruntów lub inne 
adresy, na które przed dniem 
przekształcenia doręczano ko-
respondencję dotyczącą użyt-
kowania wieczystego.

Po wniesieniu wszystkich 
opłat albo opłaty jednorazowej, 
właściwy organ wydaje z urzędu 
zaświadczenie o  wniesieniu 
opłat, które to właściciel dołą-
cza do wniosku o  wykreślenie 

w  dziale III księgi wieczystej 
wpisu roszczenia o opłatę.

Od wniosku o  wykreślenie 
wpisu w Dziale III Księgi Wie-
czystej – Roszczenia pobierana 
będzie przez sąd opłata sądo-
wa – stała w wysokości 250 zł 
w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej oraz 75 zł w po-
zostałych przypadkach.
Bonifikaty

Organ może udzielić osobom 
fizycznym będącymi właścicie-
lami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym, na podstawie 
uchwały rady – bonifikaty od 
opłaty za dany rok lub w odnie-
sieniu do opłaty jednorazowej.

Rada Miejska w Strzegomiu  
nie podjęła uchwały w  w/w za-
kresie. Opłaty roczne z  tytułu 
użytkowania wieczystego grun-
tów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowe, zabudowanych 
garażami, przeznaczonych pod 
zabudowę garażową, gruntów 
rolnych oraz przeznaczonych 
na cele rzemieślnicze, nie ule-
gły zmianie po wejściu w życie 
w/w ustawy.

Przypominamy jednak, że indywidualna „Karta Informa-
cyjna” – dane o osobie, jest ważna 1 rok od momentu jej 
wypełnienia. Należy ją aktualizować, szczególnie w da-
nych dotyczących telefonów do najbliższych członków 
rodziny, przebytych i obecnych chorobach, jak również 
przyjmowanych lekach. fot. Bigstock

Wymienili 
przyłącza

Spółka Wodociągi i Kana-
lizacja w Strzegomiu zakoń-
czyła prace związane z wy-
mianą przyłączy wodocią-
gowych przy ul. Polnej 1,3, 
5, 11, 13 i 15 w Strzegomiu. 
Przyłącza te wykonane były 
z rur stalowych i znajdowały 
się w złym stanie technicz-
nym z powodu silnej korozji.

Łącznie wymieniono 6 
sztuk przyłączy o  długości 
36,0 mb. Zastosowano rury 
PE, które charakteryzuje 
wysoka wytrzymałość me-
chaniczna oraz odporność 
na niskie temperatury. Na 
przyłączach wodociągowych 
zamontowane zostały nowe 
zasuwy wraz z  obudową 
i skrzynką uliczną.
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