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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Orzeł dla gminy

I nagroda w Ogólno-
polskim Plebiscycie Orły 
Polskiego Samorządu oraz 
Tytuł Dolnośląska Gmina 
roku 2015 to kolejne, za-
szczytne wyróżnienie dla 
gminy Strzegom 

 str.2

StrzeGom
Święto Grabów 

Odsłonięto obelisk z ta-
blicą upamiętniającą 760. 
rocznicę istnienia najstarszej 
dzielnicy Strzegomia 

 str. 3

StrzeGom
Barbórka 

Tradycyjny przemarsz wo-
kół strzegomskiego Rynku 
zainaugurował tegoroczne 
strzegomskie uroczystości 
barbórkowe 

 str.4

w SkróCIe:

Nowy słup 

Na ul icy Granitowej 
w Strzegomiu ustawiono 
słup ogłoszeniowy. Ułatwi 
on z pewnością przekazy-
wanie informacji miesz-
kańcom. 

Już działa 

W Granicy naprawio-
no kanalizację deszczową. 
Dzięki temu deszczówka nie 
będzie zalewała posesji.

Konkursy 

Przypominamy, że na stro-
nie internetowej www.strze-
gom.pl w zakładce „NGO” 
zostały zamieszczone nowe 
informacje o otwartych kon-
kursach ofert. 
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Stanie się to możliwe dzięki 
dotacjom, które gmina Strze-
gom otrzyma w maksymalnej 
wysokości ok. 2,9 mln zł, 
czyli 55% wartości całej in-
westycji. - Dotacja z budżetu 
województwa dolnośląskie-
go wyniesie 1,25 mln zł , 
jako dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w ramach 
pilotażowego programu bu-
dowy małych przyszkolnych 
krytych pływalni pn. „Dol-
nośląski Delfinek”, zaś z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
otrzymamy dofinansowanie 
w wysokości  1,65 mln zł 
w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Plano-
wany koszt całej inwestycji 
wyniesie w granicach 5,5 
mln zł – informuje burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Su-
chyta.

M a ł a  k r y t a  p ł y w a l n i a 
„Delfinek” będzie posiadać 
4-torową nieckę basenową 
o wymiarach 8,5 x 16,67 m 
i głębokości od 0,9 do 1,35 
m. Pływalnie będą w pełni 
dostępne dla osób niepełno-
sprawnych. 

Jak zapowiada Jerzy Mi-
chalak, członek zarządu wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
budowa pierwszych obiektów 
ruszy na początku przyszłego 
roku. Pływalnie będą otwarte 
najpóźniej jesienią 2017. 

Będzie „Delfinek”!
Planowany koszt inwestycji wyniesie ok. 5,5 mln zł – informuje burmistrz Strzegomia, Z. Suchyta
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„Dolnośląski Delfinek” wpisuje 
się w dotychczasowe działania 
gminy w zakresie rozbudowy bazy 
sportowej, promocji zdrowego stylu 
życia i aktywności fizycznej wśród 
mieszkańców. Inwestycja stanowić 
będzie podstawę do kontynuacji 
działań w ramach realizowanych już 
w gminie programów „Multisport” 
czy „Umiem pływać”.
Oprócz Strzegomia małe kryte pły-
walnie powstaną także w Lwówku 
Śląskim, Chocianowie, Głuszycy 
i Górze.

Już wkrótce ponad 1100 dzieci z 9 szkół podstawowych i 630 
młodzieży z czterech gimnazjów gminy Strzegom skorzysta 
z zajęć nauki pływania w strzegomskim „Delfinku”, który 
będzie usytuowany przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 
2 oraz Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne 
telefony

Tym razem polecamy szcze-
gólnie materiał o powstają-
cym właśnie w Strzegomiu 
Domie Dziennego Pobytu 
„Senior - Wigor” oraz o ka-
nal izacj i  sanitarnej  w ul . 
Agrestowej w Strzegomiu. 
Na dzieci i młodzież czeka 

wiele atrakcji – zapraszamy 
do obejrzenia materiałów dot. 
otwarcia kolejnego sezonu 
na strzegomskim lodowisku, 
inauguracji kina 3D w SCK 
oraz wizyty Św. Mikołaja na 
strzegomskim Rynku.

Nowości na antenie TV Strzegom!
Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu www.

strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem WAŻNE).

Prestiżowa I na-
groda w Ogól-
nopolskim Ple-
biscycie Orły 
Po l s k i e g o 
Samorządu 
u m a c n i a 
na krajo-
wym fo-
rum po-
z y t ywny 
w i z e r u -
nek  na-
szej marki 
jako „Gra-
n i o w e g o 
serca  Pol-
ski”, podnosi 
konkurencyj-
ność w stosunku 
do innych samo-

rządów oraz stwa-
rza warunki do 

rozwoju spo-
ł e c z n o ś c i 
lokalnej. 

-  C i e -
s z ę  s i ę , 
że nasza 
g m i n a 
d o ł ą -
czyła do 
g r o n a 
na j l ep-
s z y c h 
s a m o -

r z ą d ó w 
w kraju, że 

możemy in-
spirować in-

nych i być dla 
nich wzorem. To 

wielka radość, ale i zobowiąza-
nie do jeszcze intensywniejszej 
pracy na rzecz naszej społecz-
ności lokalnej - komentuje 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

Tytuł Dolnośląska Gmi-
na roku 2015 został nadany 
gminie Strzegom za efektyw-
nie wykorzystanie środków 
unijnych w rozwój naszego 
regionu, a także za stworze-
nie warunków sprzyjających 

przedsiębiorczości i popra-
wiających jakość życia miesz-
kańców. 

Otrzymując statuetkę Zło-
tego Orła Polskiego Samo-
rządu gmina Strzegom dołą-
czyła do grona samorządów, 
które są wzorowo zarządzane, 
rozwijają się w dynamiczny 
sposób, o których mówi się, 
że są wizytówką polskiej 
gospodarki. 
 gk

Uroczysta gala kończąca 
czwartą edycję plebiscytu TAU-
RON Rakiety Biznesu odbyła 
się 20 listopada br. na zamku 
Topacz pod Wrocławiem. 

Galę poprowadziła para zna-
nych prezenterów - Magda 
Mołek i Marcin Prokop, któ-

rzy rozpoczęli uroczystość wraz 
z gospodarzem - prezesem 
zarządu TAURON Sprze-
daż Ireneuszem Perkowskim. 
Podczas gali przedstawiono 
nominowanych i laureatów w 4 
kategoriach: „Biznes w Służbie 
Społecznej”, „Eko Trendy”, 

„Człowiek z Energią” i „Part-
nerstwo w Biznesie”. 

W kategorii „Człowiek z 
Energią” nominowano Bogu-
sława Solimę, z PPUiH Pira-
mida w Kostrzy, Rafała Liska, 
Art. Heat sp. z o.o. i Dariusza 
Miłka, CCC, który został lau-

reatem w tej kategorii. 
– To wielki zaszczyt i ogrom-

na satysfakcja stać na gali Rakiet 
Biznesu wśród takich przedsię-
biorców, którzy prowadzą naj-
bardziej rozpoznawalne firmy 
nie tylko w kraju, ale i świecie – 
komentuje Bogusław Solima. 

TAURON Rakiety Biznesu 
to ogólnopolski plebiscyt orga-
nizowany dla klientów bizneso-
wych jako wyraz uznania dla ich 
współpracy z grupą TAURON i 
docenienie ich zaangażowania, 
nie tylko w tematy związane 
z zakupem energii, ale także 
działalności dla społeczności 
lokalnych, w których działają, 
czy też dla środowiska natural-
nego. Laureaci Rakiet Bizne-
su są wybierani na podstawie 
głosowania przeprowadzonego 
przez kapitułę konkursową, 
która dokonuje wyboru spośród 
nominowanych.

gk

Orzeł dla gminy

Nasz „Człowiek z Energią” 

Tytuł i statuetkę z ramienia władz samorządowych odebrała Iwona Zabawa, sekretarz gminy Strzegom

TAURON Rakiety Biznesu to ogólnopolski plebiscyt organizowany dla klientów biznesowych

przyznana decyzją Rady Programowej i Kapituły Plebiscytu 

Patronat, Współpraca i Organizatorzy

Warszawa, 28 listopada 2015 r.

przyznana decyzją Rady Programowej i Kapituły Plebiscytu 

Plebiscyt Realizowany w Ramach
Narodowego Programu Promocji
Polska Przedsiębiorczość

I NAGRODA
w Plebiscycie 

Orły Polskiego Samorządu
w kategorii: Gmina Miejsko-Wiejska

Gmina 
Strzegom

I nagroda w Ogólnopolskim Plebiscycie Orły Polskiego 
Samorządu oraz Tytuł Dolnośląska Gmina roku 2015 to ko-
lejne, zaszczytne wyróżnienie dla gminy Strzegom. Wielka 
gala pn. „Polska Przedsiębiorczość”, podczas której przy-
znano nagrody w plebiscytach - Orły Polskiego Samorządu, 
Orły Polskiej Przedsiębiorczości, a także Orły Polskiego 
Budownictwa i Perły Medycyny odbyła się 28 listopada br. 
w Warszawie.

Bogusław Solima, z PPUiH Piramida w Kostrzy wśród nominowanych do Rakiet Biznesu 
- ogólnopolskiego plebiscytu organizowanego przez TAURON Sprzedaż pod patronatem 
magazynów „Forbes” i „Newsweek”. 
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Listopad – grudzień 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

29.11 - 05.12 Przy 
Fontannie

Al. Wojska Pol. 
37E/31

tel. 74/661-
46-98

06.12 - 12.12 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-
98-70

13.12 - 19.12 Strzegomska ul. Rynek 38 tel. 74/855-
14-79

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Dowiedz się jak zdobyć unijne środkiApteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierża-

wę) zgodnie Zarządzeniem 
nr: 403/B/2015, 404/B/2015, 
405/B/2015, 406/B/2015, 407/
B2015 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 30 listopada 2015 r.

11 grudnia br. w siedzibie Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel” w Strze-
gomiu (ul. Kościuszki 2, sala herbowa) 
po raz trzeci będzie można skorzystać 
z bezpłatnej informacji na temat pozy-
skania wsparcia ze środków unijnych. 
Dyżur w ramach Mobilnego Punktu 
Informacyjnego pełnić będzie specjalista 
Lokalnego Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich w Wałbrzychu.

W trakcie dyżuru będzie można 
dowiedzieć się na co aktualnie moż-
na pozyskać wsparcie z funduszy 
europejskich i jakie są warunki jego 

otrzymania. Pracownik PIFE przed-
stawi ofertę pożyczek i poręczeń 
finansowanych z funduszy unijnych 
dostępnych na rozpoczęcie i rozwój 
działalności gospodarczej, a także 
kierunki wsparcia w ramach nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020 dla 
podmiotów gospodarczych, JST oraz 
III sektora. Wskaże, do jakiej instytucji 

należy się zwrócić w przypadku ubie-
gania się o środki. 

Z usług w ramach Mobilnego Punktu 
Informacyjnego mogą skorzystać wszy-
scy zainteresowani tematem funduszy 
europejskich. W szczególności zaprasza-
my przedsiębiorców oraz osoby fizyczne 
planujące rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 11 grudnia 2015 r. (piątek) 
w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”, ul. Kościuszki 2, sala herbowa, 
w godzinach 10.00-13.00. Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!

W niedzielnej uroczystości 
wzięły udział władze Strze-
gomia, radni Rady Miejskiej 
– Janusz Flaman, Zdzisław 
Kudyba i Krzysztof Kaszub, 
ks. prałat Marek Babuśka, 
społeczność PSP nr 3 w Strze-
gomiu na czele Agnieszką Łu-
kaszonek, dyrektorem szkoły, 
oraz mieszkańcy Grabów.

Początki istnienia Grabów 
sięgają 1255 r., kiedy to pobiera-
no dziesięcinę z Grabiny prze-
kazywaną rycerzom maltańskim 
ze Strzegomia. – Można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa 
stwierdzić, że początki istnienia 
Grabiny wiążą się z początkami 

istnienia Strzegomia, jednego 
z najstarszych miast w Polsce – 
wyjaśniał badacz historii Strze-
gomia, Krzysztof Kaszub. 

Burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta, dziękując 
mieszkańcom Grabów za przy-
bycie na uroczystość, podkreślił, 
że w ostatnim okresie ten rejon 
miasta przechodzi dużą me-
tamorfozę. - Szereg inwestycji 
zrealizowanych w ostatnich 
latach na terenie Grabów na 
pewno wpłynie na zmianę wi-

zerunku i postrzegania tej dziel-
nicy Strzegomia. Już wkrótce 
Graby mogą stać się wizytówką 
naszego miasta – zaznaczył 
burmistrz. 

Warto jeszcze wspomnieć, że 
aktu poświęcenia obelisku do-
konał ks. prałat Marek Babuśka, 
a uczeń PSP nr 3 w Strzegomiu 
odczytał specjalną deklarację 
dot. sprawowania opieki nad 
obeliskiem przez społeczność 
tej szkoły.
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Odsłonięto obelisk na Grabach
Szereg inwestycji na terenie Grabów na pewno wpłynie na zmianę wizerunku tej najstarszej dzielnicy Strzegomia, której początki sięgają 1255 r.

Dr Andrzej Głuszyński 
z Państwowego Instytutu 
Geologicznego - Pań-
stwowego Instytutu Ba-
dawczego w Warszawie 
otrzymał Nagrodę Pre-
zesa Rady Ministrów 
za przygotowanie roz-
prawy doktorskiej pt. 
„Budowa geologiczna 
strefy brzeżnej Karpat 
i zapadliska przedkar-
packiego w rejonie Tar-
nowa–Pilzna”. Wyróż-
niona rozprawa stanowi 
obszerne studium geologicz-
no-strukturalne poświęcone 
wgłębnej budowie późnomio-

ceńskiego frontu orogenicznego 
Karpat.

Dr Andrzej Głuszyński wyko-
rzystał do badań zaawansowane 

technologicznie dane sejsmiki 3D, 
pozyskane w ostatnich latach przez 
PGNiG, i zastosował nowoczesne 
metody ich interpretacji. Do wa-
lorów pracy należy również za-
liczyć obszerne przedstawienie 
roli badeńskich soli kamiennych 
oraz głębokich paleodolin roz-
cinających podłoże zapadliska 
przedgórskiego w formowaniu 
się i dzisiejszym lateralnym 
zróżnicowaniu budowy frontu 
Karpat. Dr Głuszyński wskazał 
też i scharakteryzował poten-
cjalne pułapki strukturalne dla 

węglowodorów związane z tekto-
niką klinową, co po ekstrapolacji 
na pozostałe części frontu orogenu 

karpackiego może ułatwić odkry-
cie nowych złóż.

Rozprawa została przygotowa-
na na Uniwersytecie Wrocław-
skim pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Pawła Aleksandrowskiego. 

Uroczyste wręczenie nagrody 
odbyło się w dniu 5 listopada  
2015 r. w Kancelarii Premiera.

Źródło: 
http://www.pgi.gov.pl

Strzegomianin z wysokim odznaczeniem za swoją pracę
Rozprawę przygotowano w UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Aleksandrowskiego

Ludzie bezdomni prze-
bywający na terenie naszej 
gminy mogą uzyskać pomoc 
w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu przy 
ul. Armii Krajowej 23. Osoby 
wymagające tego rodzaju 
pomocy mogą się również 
skontaktować z Komisaria-
tem Policji w Strzegomiu.

Każda z osób bezdomnych, 
wymagających udzielenia 
wsparcia w formie schronie-
nia ma możliwość uzyskania 
skierowania do schroniska 
dla osób bezdomnych lub 
noclegowni.

Obecnie w schroniskach dla 
osób bezdomnych z terenu 
naszej gminy przebywa 8 
osób. Ponadto w zaintere-
sowaniu OPS-u aktualnie 
jest  15 osób dotkniętych 
problemem bezdomności , 
prowadzących tułaczy tryb 

życia, z którymi pracownicy 
socjalni pracują. Nie wszyscy 
bezdomni wyrażają zgodę 
na pobyt w schronisku, jed-
nak zawsze mogą liczyć na 
wsparcie ze strony Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Mają 
możliwość korzystania z go-
rących posiłków w stołówce 
charytatywnej.

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i Komisariat Policji re-
agują na zgłoszenia samych 
zainteresowanych, jak i osób 
zauważających zagrożonych 
zamarznięciem. Dlatego też 
prosimy o kontakt osobisty 
w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu, Komisaria-
cie Policji w Strzegomiu lub 
telefoniczny pod numerami:
74 647 71 80 Ośrodek Pomo-
cy Społecznej 
74 8551 991 lub 997 Komisa-
riat Policji w Strzegomiu

Pomoc dla bezdomnych

Strzegomianie aktywnie uczestniczą w życiu naukowym, gospodarczym, kulturalnym 
i społecznym naszego kraju, otrzymując za swoją pracę wysokie odznaczenia i nagrody 
państwowe. Poznajmy jednego z nas – dr. Andrzeja Głuszyńskiego, geologa rodem z na-
szego miasta.

Fot. M
. Śm

iarow
ski, KPRM

Burmistrz Strzegomia 
informuje

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w za-
kresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Data 29 listopada 2015 r. z pewnością zapisze się w najnowszej historii Grabów. Właśnie 
w tym dniu odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą 760. rocznicę istnienia tej dzielnicy 
Strzegomia.

Kamień na obelisk przekazała firma Górbeh - Kopalnia Granitu Jeziorski 
z Kostrzy, tablicę na obelisk - firma Chest Granit z Wieśnicy. Napis na tablicy 
wykonał Marek Misiaszek z Grabów.

Andrzej Głuszyński - absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Strzego-
miu. Ukończył studia magisterskie 
na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształto-
waniu Środowiska na Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie w listopadzie 
2014 roku obronił pracę doktorską 
w dziedzinie geologii strukturalnej.
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Tradycyjny przemarsz wo-
kół strzegomskiego Rynku 
zainaugurował tegoroczne 
uroczystości barbórkowe. 
Druga część Barbórki, od-
bytej 27 listopada br., miała 
miejsce w sali Strzegom-
skiego Centrum Kultury II. 
Organizatorem gminnych 
obchodów – tak jak w latach 
poprzednich – było Stowa-
rzyszenie Kierowników Ru-
chu Zakładów Górniczych 
w Strzegomiu. 

Przemarsz górników i przed-
stawicieli branży kamieniarskiej 
nastąpił przy akompaniamencie 
orkiestry dętej, która nadała 
piątkowej uroczystości odświętny 
i podniosły charakter. Wśród 
gości byli m. in.: Grzegorz Wow-
czuk – zastępca dyrektora Okrę-
gowego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu, Leszek Loch – dy-
rektor Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei wraz z małżonką, władze 
samorządowe Strzegomia oraz ks. 
kanonik Marek Żmuda, kapelan 

górników-skalników i kamienia-
rzy diecezji świdnickiej. 

W stronę całego środowiska 
związanego z górnictwem i 
branżą kamieniarską popłynęło 
w tym dniu wiele życzeń. Była 
to również doskonała okazja 
do odznaczenia wielu osób. 
Podczas Barbórki odznacze-
nie państwowe „Zasłużony 
dla górnictwa RP” otrzymał 
Henr yk Ciosmak, stopień 
górniczy – dyrektor górniczy 
III stopnia - nadany przez 
ministra gospodarki otrzy-
mał Tomasz Gromiec, z kolei 

stopień górniczy – inżynier 
górniczy - nadany przez prezesa 
Borowskich Kopalni Granitu 
i Piaskowca Skalimex sp. z 
o. o. Spółka komandytowa 
otrzymali: Arkadiusz Mróz, 
Bartłomiej Korzeniowski, 
Michał Świerczek i Dariusz 
Sieńko. Medalem „Zasłużo-

ny dla kamieniarstwa” zostali 
odznaczeni: Marzena Kantor, 
Zenon Kiszkiel, Stanisław 
Sitarz, Bogusław Skolak, Bo-
gusław Solima, Alfred Marian 
Sroka i Jan Ziętek. 

Po części oficjalnej rozpoczęła 
się tradycyjna karczma piwna.
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Piękna Barbórka
Podczas Barbórki odznaczenie państwowe „Zasłużony dla górnictwa RP” otrzymał Henryk Ciosmak

24 młodych radnych z tere-
nu gminy Strzegom złożyło  
1 grudnia br. w Urzędzie 
Mie j sk im w S t r z egomiu 
ślubowanie, stając się tym 
samy m cz łonkami  Mło -
dzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu 3. kadencji 

2015-17.
W trakcie inauguracyjnych 

obrad wybrano przewodni-
czącego rady, którym został 
Paweł Wroński z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu. 

tw

Młodzi radni zaprzysiężeni

W związku z podjęciem przez Radę 
Miejską w Strzegomiu Uchwały Nr 77/15 
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, od 1 stycznia 
2016 r. do gminnego systemu gospodar-
ki odpadami wdrożone zostaną także 
nieruchomości niezamieszkałe.
Oznacza to, że gmina Strzegom będzie 
odbierała odpady komunalne od wła-
ścicieli tych nieruchomości, w ramach 
umowy zawartej z odbiorcą odpadów 
komunalnych, wyłonionym w drodze 
przetargu.
W związku z powyższym właścicie-
le nieruchomości niezamieszkałych 
zobowiązani są złożyć deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do dnia 31 
grudnia 2015 r. 

Właściciele nieruchomości niezamiesz-
kałych, będący członkami wspólnoty 
mieszkaniowej zobowiązani są złożyć 
informację do zarządcy tej wspólnoty, 
a zarządca złoży stosowną deklarację 
burmistrzowi.
Druk deklaracji dostępny będzie od dnia 
15 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu w Wydziale 
Obsługi Interesanta pok. nr 15, w Wy-
dziale Odpadów Komunalnych pok. 
nr 30 oraz na stronie internetowej 
www.strzegom.pl w zakładce – nowy 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi.
W deklaracji właściciele umieszczają 
dane składającego deklarację, adres 
nieruchomości, na której powstają 
odpady, określają sposób zbierania 
odpadów komunalnych oraz obliczają 
miesięczną opłatę.

W przypadku wystąpienia zmiany 
danych mających wpływ na wyso-
kość opłaty oraz informacji zawartych 
w deklaracji, należy powiadomić o tym, 
składając korektę deklaracji lub powia-
domić zarządcę wspólnoty mieszka-
niowej, który złoży stosowną korektę 
burmistrzowi.
Korekty deklaracji należy składać 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
zmiany.
Dotychczasowe umowy na odbiór 
odpadów komunalnych zawarte po-
między właścicielami nieruchomości 
niezamieszkałych a odbiorcą odpadów 
komunalnych, tracą automatycznie 
ważność bez konieczności ich wypo-
wiadania.
Obowiązkowi składania deklaracji nie 
podlegają właściciele nieruchomości 
w przypadku prowadzenia w części 

lokalu zamieszkałego obsługi biurowej 
działalności gospodarczej. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w takim przypadku uiszcza się w 
ramach opłaty dotyczącej nieruchomo-
ści zamieszkałej.
Stawki opłaty za odbiór odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych określone zostały 
Uchwałą Nr 86/15 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie ustalenia stawki opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
za pojemniki z odpadami komunalnymi 
powstałymi na nieruchomości, na któ-
rych nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady.
Analogicznie do nieruchomości za-
mieszkałych, gdzie ustalono stawkę 
opłaty od mieszkańca, w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałej, staw-

ka odbioru odpadów komunalnych 
ustalona została od pojemnika. 
Ustalono wyższą stawkę opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli odpady zbierane są w sposób 
nieselektywny. 
Zgodnie z postanowieniami uchwały 
nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Strzegom oraz 
uchwały nr 99/15 z dnia 26 listopada 
2015r. zmieniającą uchwałę nr 75/15 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Strzegom, właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej obo-
wiązany jest określić pojemność pojem-
ników, dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb właściciela nieruchomości 

niezamieszkałej, uzależnioną od ilości 
osób z nich korzystających.
Opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi należy uiszczać 
miesięcznie do 20. dnia każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, 
którego dotyczy obowiązek ponoszenia 
opłaty.
Odpady komunalne odbierane będą 
zgodnie z harmonogramem ustalonym 
z ich odbiorcą z następującą często-
tliwością :
odpady zmieszane – odbierane będą 
1 raz w tygodniu,
odpady suche – odbierane będą raz na 
dwa tygodnie.
Harmonogram opłat dostępny jest na 
stronie internetowej gminy Strzegom 
www.strzegom.pl w zakładce – nowy 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi

- Wzorem innych miast, które 
sukcesywnie wzbogacają swoje 
dekoracje świąteczne, chcieli-
śmy zrobić wszystkim dzieciom 
miłą niespodziankę i sprawić, 
by tegoroczne Święta Bożego 
Narodzenia były dla nich nie-
samowitym i niezapomnianym 
przeżyciem. Mam nadzieję, że 
prezent się wszystkim spodoba 

i każdy będzie chciał chwilę po-
siedzieć w karecie i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie - mówi bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta.

W Strzegomiu można już 
wyczuć świąteczną atmosferę. 
Św. Mikołaj odwiedzi małych 
mieszkańców w piątek, 4 grud-
nia br. przed Urzędem Miejskim. 

W tym dniu zostanie zapalona 
wielka choinka stojąca w pobliżu 
magistratu. Całości świątecznego 
klimatu dopełniają udekorowane 
lampy uliczne w centrum miasta 
i fontanna w zachodniej pierzei 
Rynku. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak tylko życzyć wszyst-
kim obfitych opadów śniegu.

red

Świąteczna atrakcja dla najmłodszych
W Strzegomiu można już wyczuć niezwykłą bożonarodzeniową atmosferę Alfabet śmieciowy

G – jak gniazdo z pojemni-
kami. 

Są to ogólnodostępne miej-
sca ustawienia pojemników 
będących własnością gminy 
Strzegom. W gniazdach znaj-
dują się pojemniki do zbiórki 
szkła oraz do zbiórki plastiku 
– PETY.

Korzystanie z pojemników 
w gniazdach nie  zwalnia 
właścicieli z obowiązku wy-
posażenia nieruchomości 
w pojemniki do zbiórki od-
padów komunalnych.

H – jak harmonogram.
Odpady komunalne odbie-

rane są od właścicieli nie-
ruchomości zgodnie z usta-
lonym z odbiorcą odpadów 
harmonogramem odbioru. 
Odpady zmieszane odbierane 
są nie rzadziej niż raz w tygo-
dniu natomiast odpady suche 
odbierane są nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie.

Harmonogram opłat do-
stępny jest na stronie interne-
towej gminy Strzegom www.
strzegom.pl w zakładce – 
nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Piękna śnieżna kareta zaprzęgnięta w renifera stanęła w ostatnich dniach na strzegomskim 
Rynku. To bożonarodzeniowy prezent dla najmłodszych mieszkańców gminy Strzegom 
od władz samorządowych.

Karczma piwna jest kontynuacją zwyczajów i obyczajów, którym hołdowali 
górnicy od zamierzchłym czasów. Nawiązuje do tradycyjnych spotkań gwarków 
i combrów babskich, gromadzących się raz w roku po ciężkiej i znojnej pracy 
w kopalniach, by przy kuflu piwa i lampce grzanego wina w niefrasobliwym 
dialogu i dowcipie, kraszonym pieśnią szukać wytchnienia. 

W skład prezydium weszli ponadto: Magdalena Hawro i Syl-

wia Czyczerska (obie z LO), które objęły funkcję wiceprze-

wodniczących rady oraz Paulina Grondowska (Zespół Szkół 

w Goczałkowie), która została sekretarzem.

Władze miasta życzyły sukcesów młodzieżowej radzie, wielu 

pomysłów i kolejnych owocnych obrad.

WłAŚCiCiElu NiEruChOMOŚCi NiEzAMiESzKAłEJ
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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 odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

eugeniusz: szanowny panie, 
idąc ul. Armii krajowej od 
A5 w kierunku ul. gronow-
skiej  w godzinach popołu-
dniowych człowiek w XXi 
w. boi się o swoje życie. brak 
pobocza, oświetlenia, lecz nie 
brak ruchu samochodowego. 
szanowny panie, chwalicie 
się  inwest ycjami, z a które 
wam dziękuję, lecz nie dbacie 
o  bezpieczne dotarcie  wa-
szych mieszkańców do domów. 
może już czas pochylić się nad 
takimi drobnostkami.

Panie Eugeniuszu, nie pla-
nujemy na obecną chwilę 
oświet lać terenów nieza-
mieszkałych. Nie planujemy 
też budować tam chodnika. 
Pochylamy się nad takimi 

„drobnostkami ” . W roku 
2015 wybudowal i śmy 11 
dróg, budu jąc  pr z y  n ich 
chodniki i montując oświe-
tlenie ledowe. Nie wiem czy 
pan jeszcze pamięta, jak wy-
glądała ul. Armii Krajowej od 
drogi krajowej nr 5 w stronę 
miasta. Dziś jest bezpieczna 
i bardzo estetyczna. Inwe-
stujemy przede wszystkim 
tam, gdzie mieszkają nasi 
mieszkańcy.

zof ia: jestem rodowitą strze-
gomianką, ale od ponad 30 
lat mieszkam w warszawie. 
niemniej  jednak pr zynaj-
mniej raz do roku odwiedzam 
moją rodzinę i bliskie memu 
sercu rodzinne miasto. jestem 
wzrokowcem, więc obserwu-
ję zmiany, jakie pr zez ten 
czas nastąpiły w strzegomiu. 
zmiany pozytywne - widać je 
gołym okiem np. odnowione 
parki otaczające strzegom, re-
witalizacja pięknych kamienic 
w rynku, nowy dworzec Pks 
itp. w wielu miejscach wy-
korzystane bogactwo strze-
gomia – granitu. Podobnie 
jak w latach popr z ednich, 
w tym roku także odwiedzi-
łam strzegom we wrześniu 
i chciałam odwiedzić rodzinę 
w dzierżoniowie. okazało 
się, że połączenia Pks bez-
pośredniego nie ma, ale jest 
połącz enie  PkP. nie wiele 
tych połączeń jest  w ciągu 
doby, cóż cytując znaną osobę 
można powiedzieć  -  takie 

mamy czasy i klimat... nie 
miałam wyjścia - przyjęłam 
to do wiadomości. natomiast 
byłam pr z eraż ona wyglą-
dem dworca PkP strzegom 
główny. zniszczenia i ruina 
tego  z abytko w ego  dw or c a 
mnie po prostu zszokowała. 
rozumiem, że wiele ludzi 
porusza się teraz samochodami 
osobowymi, ale są też tacy co 
podziwiają piękne krajobrazy 
Polski, jeżdżąc autobusami 
lub pociągami. i ja właśnie do 
takich osób należę. Przepra-
szam, za zbyt długi wstęp do 
mojego konkretnego pytania. 
co prawda nie mieszkam na 
stałe obecnie w strzegomiu, 
ale zależy mi na wizytówce 
tego miasta, a  moim z da-
niem dworzec PkP strzegom 
główny jest właśnie taką wi-
zytówką. A zatem moje pyta-
nie panie burmistrzu dotyczy 
remontu tego dworca. czy 
w planowaniu inwestycji na 
następne lata jest uwzględnio-
na modernizacja tego obiektu? 
Proszę o kilka zdań na ten te-
mat. Przesyłam pozdrowienia 
z jesiennej warszawy!

Ze strony miasta nie jest 
planowana żadna inwesty-
cja, bo właścicielem dworca 
jest PKP. Już wielokrotnie 
spotykałem się w tym tema-
cie, który też mnie boli, ale 
efektów na razie nie widać. 
Prześlę to pytanie dyrekto-
rowi PKP, może pani słowa 
zainicjują go do jakiegoś 
działania. 

Andrzej: Panie burmistrzu! 
jeżdżąc po ościennych mia-
stach widzę jak od kilkunastu 
lat do dzisiaj rozwijają się 
prężnie strefy ekonomiczne, 
rozbudowują, dobudowują 
piękne hale produkcyjne. moje 
pytanie brzmi - co się stało 
z miastem strzegom, że nie 
powstaje żadna nowa inwe-
stycja poza kamieniarstwem? 
na kamieniu świat nie stoi, 
a my mieszkańcy mamy już 
dość kamienia i pracy u ka-
mieniarzy. dodam, że zbyt na 
kamień z roku na rok maleje, 
a bezrobocie wzrasta.

Niestety, zainteresowanie 
s t re fą  j e s t  małe. Jednym 
z elementów zniechęcających 
inwestorów jest pochyłość 
terenu. Czynimy wiele sta-
rań, by zachęcić inwestorów. 
1. Zwolniliśmy z podatku 
od nieruchomości na 5 lat 
osoby, które wybudują nowe 
hale produkcyjne, a jeśli do-
budują lub nadbudują – to na 
3 lata. 2. Mamy nowe tereny 
inwestycyjne – ponad 9 ha 
na terenie ogródków dział-
kowych. Będziemy chcieli 
uzbroić je z programu unij-
nego 1.1, by były bardziej 
atrakcyjne. 3. Jeśli znalazłby 
się chętny inwestor, to WSSE 
Wałbrzych jest gotowa do 
wybudowania hali produk-
cyjnej, która może być dzier-
żawiona lub leasingowana. 4. 
Utrzymujemy stały kontakt 
z Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych 

(PAIiIZ). 5. Ostatnio ro-
zes ła l i śmy nasze  fo lder y 
inwestycyjne do 50 ambasad 
kra jów Europy i  Azj i . 6 . 
Liczę też na pozytywną pro-
mocję naszych mieszkańców 
Strzegomia w rozmowach 
z przedsiębiorcami.

zadowolona: P ragnę panu 
podziękować za piękne chod-
niki na grabach, teraz jest nie 
tylko ładnie, ale i bezpiecznie. 
długo czekaliśmy, ale warto 
było. duża inwestycja. dba 
pan o nasze miasto. Pozdra-
wiam.

Bardzo duża i trudna inwe-
stycja. Dotowana w kwocie 
2,8 mln zł. Koszt inwestycji 
na Grabach to kwota ok. 
6,8 mln zł. Pięknieją nam 
Graby i bardzo się z tego 
cieszę. Chcemy także wystą-
pić o środki na rewitalizację 
Grabów z zagospodarowa-
niem terenów wokół rze-
ki Strzegomki. Będziemy 
z mieszkańcami konsultować 
tę inwestycję i już dzisiaj 
proszę o aktywność.

kolo: Panie burmistrzu, mam 
pytanie dotyczące orlika przy 
hali osir. Podobno są tam 
zatrudnieni animatorzy, ale 
prawda jest taka że nikogo 
tam nie ma. nie ma kto włą-
czyć światła, wydać piłki. 
o wszystko trzeba „latać” do 
pracowników osir-u i się 
prosić, bo to przecież nie jest 
ich praca. dzieciaki  g rają 

bez światła, a jak już ktoś 
łaskawie zapali światło, to 
światło  pali  s ię  do  późne j 
nocy. dlaczego nikt tego nie 
kontroluje. Przecież panowie 
dostajecie  pieniądze z bu-
dżetu państwa na ten cel + 
pieniądze z budżetu miasta. 
Przeznaczcie panowie w ta-
kim razie te pieniądze na coś 
innego, niż opłacanie f ikcyj-
nych stanowisk. 

Na „Orliku 2012” jest przy-
dzielony etat jednego ani-
matora. W tym przypadku 
zatrudnionych jest dwóch 
animatorów na ½ etatu. Pra-
ca animatora (jeden pełny 
etat) obejmuje przeciętnie 40 
godzin tygodniowo. Orliki 
są czynne od 1 marca do 30 
listopada, od poniedziałku 
do niedzieli, przeciętnie 85 
godzin tygodniowo. Ilość go-
dzin, kiedy Orliki są czynne, 
jest zdecydowanie większa 
od godzin przypadających na 
jeden etat. W związku z tym 
- nie w każdej godzinie, kie-
dy jest otwarty „Orlik”, jest 
obecny animator. Występują 
godziny, kiedy z  powodu 
braku animatora światła na 
Orliku zapalają lub gaszą 
pracownicy OSiR-u, gdyż są 
obecni w obiekcie. W związ-
ku z faktem zgłoszenia braku 
animatorów na Orliku przy 
ul. Mickiewicza 2, dyrektor 
OSiR zobowiąza ł  s ię  do 
częstszych kontroli anima-
torów, w celu sprawdzenia 
prawidłowej pracy.

Dom w Żurawce
W Polsce rodzice pani Marii 

prowadzili gospodarstwo rolne. 
Mieli trójkę dzieci. 

 - W 1938 r. rodzice postanowili 
wyjechać w okolice Zaleszczyk 
- do wioski Żurawka, w gminie 
Będrykowce. Wtedy za Bugiem 
budowali kolonie wojskowe „na 
spłatę”, a rodzice nie mieli gdzie 
mieszkać. Miałam wtedy 3 latka. 
W Żurawce rodzice dostali dom 
murowany, 5 ha pola, 1 ha sadu. 
W naszym domu była szkoła. 
Moja mama gotowała w szkole 
kawę. Tam mieszkaliśmy dwa 
lata - wyznaje pani Maria. 

Na nieludzkiej ziemi 
10 lutego 1940 r. Rosjanie wy-

wieźli całą rodzinę na Sybir, w Taj-
gę, w okolice Irkucka. 

– Pamiętam, jak mama opowia-
dała, że całą rodzinę wywieźli na 
Sybir, bo kułaków wywozili, ale 
my nie byliśmy kułakami, tylko 
polskimi osadnikami – irytuje 
się pani Maria i obrazuje sytu-
ację w momencie wyjazdu: - Co 
wzięli do ręki, to zabrali ze sobą. 
Mama zabrała worek sucharów, 
dzbanek na wodę i pierzynę. 
Z domu wywieźli nas na saniach, 
jechaliśmy po lodzie do pociągu, 
a później pociągiem do Irkucka 
– wspomina.

W okolicach Irkucka przeżyli 
2 trudne lata. Ojciec pani Marii 
postanowił wstąpić do Armii An-
dersa i chciał wyjechać. Rodzina 
towarzyszyła mu, ruszając z nim 
w trasę własnym transportem. 
Trudy podróży zatrzymały ich 
w obłasti Krasnojarsk. – Cała 
rodzina – dwie siostry, brat, mama 
i ojciec - pozostała we wiosce Mała 
Minusa, gdzie był sierociniec dla 
sierot i półsierot. Mama pracowała 
w kołchozie, przynosiła kukurydzę 
w gumiakach, by nas nakarmić. 
Chcieli ją za to zamknąć w więzie-
niu, ale my kurczowo trzymaliśmy 
się spódnicy mamy. Wtedy mama 
powiedziała, żeby nas wszystkich 
zamknęli w więzieniu, ale nie 
chcieli. Do sierocińca też nie 
chcieli nas przyjąć, bo mieliśmy 
rodziców. Mamie było trudno, 
ale dzielnie dawała sobie radę. 
Brata i siostrę wzięli do sierocińca, 
a po śmierci brata wzięli i mnie. 
Tato w międzyczasie zachorował 
i leżał w szpitalu, a kiedy wyszedł 
ze szpitala, to z Armią Andersa 
też nie ruszył, bo nie zdążyliśmy 
dojechać do punkt zbiorczego, ale 
w 1942 r. ojciec zaciągnął się do 
Polskiego Wojska. Pamiętam jak 
żołnierze odchodzili do wojska. 
500 dzieci trzymało w rękach 
polne kwiaty. Rzucaliśmy je żoł-
nierzom, tworząc dywan kwiatów 

pod ich stopami – opowiada ze 
wzruszeniem. 

Wielu zesłanych na Syberię 
określało ją jako nieludzką ziemię. 
Dlaczego? Na to pytanie pani 
Maria odpowiada bez zastanowie-
nia: - Głód, smród, wszy, pluskwy. 
Nie mieliśmy się w co ubrać, 
chodziliśmy na bosaka nawet gdy 
było 50 stopni poniżej zera. Mama 
mieszkała 0,5 km od naszego 
sierocińca. Co ukradła, to nam 
przynosiła. W sierocińcu był taki 
głód, że wstawaliśmy nocą, szliśmy 
do lepianki i przynosiliśmy kapu-
stę, by ją zjeść pod kocem. Surową 
kapustę, ja tego nie zapomnę. I tak 
przeżyliśmy na Syberii 6 lat. Jak 
tylko dali pozwolenie na wyjazd 
Polakom, to postanowiliśmy wy-
jechać. Mama się bała, że dzieci 
z ochronki nie dostaną pozwolenia 
na wyjazd i nas stamtąd zabrała. 
Była dzielna. 

W tym czasie ojciec pani Marii 
walczył na froncie w szeregach 
Wojska Polskiego, forsował Wisłę, 
był ranny. 1 maja 1945 r. zginął 
pod Berlinem, ugodzony bagne-
tem pod Bramą Brandenburską. 
- Mama dostała wiadomość, że 
został pochowany z honorami 
wojskowymi w miejscowości 
Deklaw – zaznacza. 

Powrót do Polski 
W 1946 r. matka pani Marii, 

jedna z wielu matek – bohaterek 
tamtych czasów, przywiozła dwoje 
swoich dzieci do Polski. Jechali 
wagonami w nieludzkich warun-

kach. Przystanek mieli w Pozna-
niu. - Z siostrą poszliśmy na 
most nad torami i tam że-
brałyśmy. Mama wzięła 
miednicę i szukała dla 
nas ubrania i wy-
żywienia. Teraz po 
latach, gdy byłam na 
wycieczce w Pozna-
niu sprawdziłam, że 
ten most, na którym 
żebrałam, stoi – mówi. 

W Polsce rodzina pani 
Marii rozpoczęła nowe życie 
w gminie Golanice, w okolicach 
Myśliborza. - Przyjechaliśmy na 
boso, nadzy, głodni. Tam mama 
nas zostawiła u znajomych z trans-
portu, by pojechać w rzeszowskie 
i powiadomić rodzinę, gdzie je-
steśmy. Mama wróciła po dwóch 
miesiącach z rozbitym kolanem, 
bo przewróciła się na torach. Była 
w szpitalu. Płakaliśmy, bo myślały-
śmy, że mama nigdy nie wróci po 
nas, że nas zostawiła – wyjaśnia 
pani Maria. 

Trafili do Strzegomia 
- Jak mama po nas przyjechała, 

pojechaliśmy do Strzegomia, 
gdzie nas skierował Państwowy 
Urząd Repatriacyjny. W Strze-
gomiu w tych trudnych życiowych 
momentach osadnikom pomagał 
Państwowy Urząd Repatriacyjny. 
Dostaliśmy gospodarkę w za-
mian za mienie pozostawione 
na wschodzie. Mama wreszcie 
mogła nas wysłać na kolonię do 
Jaroszowa. Nigdy już nie wyszła 

za mąż. Nie 
zapomnę tej chwili jak boso, 
z nogami jak asfalt brudnymi, 
w podartej sukience składałam 
życzenia kierownikowi kolonii 
- panu Nowakowi. Bardzo się 
cieszyłam. Pamiętam jak w 1946 r.  
jako dziecko przelatywaliśmy 
z innymi dziećmi przez las do 
domu po jabłka, choć Niemki nas 
goniły, to i tak coś przynosiliśmy. 
Takie było moje dzieciństwo – 
relacjonuje.

Wiek dorosły przyniósł sta-
bilizację. Pani Maria wyszła za 
mąż w 1958 r. Na męża wybrała 
Władysława Papieża z Jaro-
szowa, chłopaka pochodzącego 
z okolic Limanowej. Wspólnie 
z mężem wychowali trójkę dzieci 
– chłopców. W 1978 r. po półto-
rarocznej walce z rakiem krtani 
mąż pani Marii umarł. 

Życie zawodowe związała 
z jednym zakładem pracy - 
Dolbutem, gdzie podjęła pracę 

w 1956 r., przepracowując 35 
lat. Na emeryturę przeszła ze 

stanowiska magazyniera 
w wieku 55 lat.

Najważniejsze jest 
zdrowie

Wielkie doświad-
c z e n i e  ż y c i o w e 
i ogromne wartości 

etyczno – moralne 
pani Marii są jej prze-

kazem wychowawczym 
dla dzieci. - Dzieciom chcia-

łam przekazać wszystko, czego 
się dowiedziałam od mamy i co 
sama przeżyłam na Syberii - 
mówi. Na pytanie, jak należy 
przejść przez życie, odpowiada: 
- Życie należy przeżyć tak, żeby 
było dobrze, żeby nie było tak 
jak tam. My zaczynaliśmy od 
łyżki, od talerza i daliśmy radę. 
Dziękuję Panu Bogu za to, że do 
tej pory nie mam kłopotów ze 
zdrowiem, bo jak jest zdrowie, 
to jest wszystko. Pieniądze nie 
są najważniejsze, zawsze sobie 
radziłam. Najważniejsze w życiu 
jest zdrowie. 

Podsumowując swoje roz-
ważania nad przeszłością, pani 
Maria stwierdza: - Wielu ludzi 
nie przeżyło Syberii, bo tyfus 
i malaria wykończyły ich. Ja też 
przeszłam malarię i na Syberii, 
i w Strzegomiu, ale się wygrze-
bałam. Nigdy nie narzekałam. 
Wiem, że należy Bogu dziękować 
za wszystko i wtedy damy radę. 

gk

Najważniejsze w życiu jest zdrowie
- Głód, smród, wszy, pluskwy. Nie mieliśmy się w co ubrać, chodziliśmy na bosaka nawet, gdy było 50 stopni poniżej zera – mówi pani Maria Papież

Maria Papież, członkini Strzegomskiego Koła Związku Sybi-
raków Polskich, urodziła się 17 października 1936 r. w Bratko-
wicach, w woj. rzeszowskim. 10 lutego 1940 r. Rosjanie wywieźli 
jej całą rodzinę na Sybir, w Tajgę, w okolice Irkucka. 
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Na początku sesji były kwia-
ty wręczone dla burmistrza 
Strzegomia Zbigniewa Su-
chyty przez Dorotę Sozańską, 
zastępcę dyrektora Zespołu 
Szkół przy ul. Krótkiej i Mo-
nikę Kozłowską, kierownika 
Klubu TPD przy ZS. Ten 
miły gest był wyrazem po-
dziękowania dla burmistrza za 
pomoc i wsparcie wieloletniej 
działalności klubu TPD przy 
Zespole Szkół w Strzegomiu 

w trakcie jego istnienia, bo 
właśnie klub ten zakończył 
swoją działalność.

Ważnym punktem w porząd-
ku obrad była informacja z wy-
konania budżetu gminy Strze-
gom za I półrocze 2015 r. oraz 
informacja o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Strzegom za I półrocze 
2015 r. Na temat przedłożonej 
przez burmistrza Strzegomia 
informacji o przebiegu wyko-

nania budżetu 
za I półrocze 
2015 r. pozy-
tywną opinię 
wydał w formie 
uchwały Skład 
Orzekający Re-
gionalnej Izby 
Obrachunkowej 
we Wrocławiu, 
którą na sesji 
odczytano. 

gk

Jakie kierunki działania?
Ważnym punktem w porządku obrad była informacja z wykonania budżetu gminy Strzegom za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r. poz.1774 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 390/B/2015, 
Nr 391/B/2015, Nr 392/
B/2015, Nr 393/B/2015, 
nr 394/B/2015 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 18 listo-
pada 2015 r. 

W skrócie

Statut OPS
W  z w i ą z k u  z e 

zmianami przepisów 
prawa oraz dodat-
kowymi zadaniami 
przekazywanymi do 
realizacji przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu zaszła 
konieczność opraco-
wania nowego Statu-
tu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzego-
miu uwzględniającego 
zadania wykonywane 
przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Strze-
gomiu. 

Nowy skład 
Sześcioosobowy skład 

Komisji Oświaty i Wy-
chowania został posze-
rzony o jedną osobę 
- radnego Pawła Rud-
nickiego, który w dniu 
15 października 2015 r. 
złożył pisemny wnio-
sek o powołanie jego 
osoby w skład komisji 
Oświaty i Wychowania 
Rady Miejskiej. Zatem 
obecnie w skład komisji 
wchodzą: Piotr Szmidt, 
Monika Kozłowska, 
Roman Asynger, Mar-
ta Zięba, Krzysztof 
Kaszub, Zbigniew Mi-
łek i Paweł Rudnicki.

Stawki podatku od środków  
transportowych

Rada Miejska w Strzegomiu zde-
cydowała o pozostawieniu większości 
obowiązujących na terenie gminy 
Strzegom stawek na poziomie roku 
2015, z dwoma wyjątkami: dla cią-
gników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów 
nie mniejszej niż 31 ton z liczbą dwóch 
osi oraz dla przyczep i naczep, które 
łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą 
nie mniejszą niż 38 ton z liczbą trzech 
osi, dla których to kategorii zastoso-
wano minimalną stawkę wynikającą 
z obwieszczenia ministra finansów. Jest 
to spowodowane dążeniem do zwięk-
szenia taboru u podatników, a tym 
samym do zwiększenia dochodów 
gminy z tego tytułu. Roczne stawki 
podatku od środków transportowych 
obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. na 
terenie gminy Strzegom od jednego 
środka transportowego znajdują się na 
stronie www.strzegom.pl 

Stawki podatku od nieruchomości
Podatek od nieruchomości na rok 

2016 ustalono na podstawie stawek 
ogłoszonych w Obwieszczeniu Mi-

nistra Finansów z dnia 5 sierpnia 
2015 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2016 r. Od budynków 
mieszkalnych zastosowano stawkę 
o 7 groszy niższą od górnej granicy. 
Wzrostowi o 8 groszy uległa stawka 
podatku od budynków pozostałych. 
Kolejny rok z rzędu utrzymana została 
znacznie obniżona stawka dla komórek 
i budynków składowych (o 3,48 zł 
niższa od maksymalnej). Stawka po-
datkowa od budynków lub ich części 
związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 
uległa obniżeniu z kwoty 4,68 zł do 
kwoty 4,65 zł. Stawka podatku od 
budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym uległa obniżeniu 
z kwoty 10,75 zł do kwoty 10,68 zł, tj. 
o 7 groszy. Na niezmienionym pozio-
mie pozostawiono stawkę podatku od 
budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. W odnie-
sieniu do gruntów pozostałych zasto-
sowano stawkę 0,35 zł, tj. o 12 groszy 
niższą od górnej granicy. Nieznacznej 
zmianie uległa stawka podatku doty-
cząca gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 
– wzrosła o 1 grosz. Pomimo wzrostu 
stawka nadal jest niższa od maksymal-
nej o 2 grosze. Stawka podatkowa od 
budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej uległa wzrostowi z 22,04 zł na 
22,10 zł tj. 6 groszy.

Określenie wzoru formularzy  
informacji i deklaracji podatkowych

Obowiązek określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych na podatki: rolny, leśny 
i od nieruchomości, obowiązujące na 
terenie gminy Strzegom leży w gestii 
Rady Miejskiej, która uchwałą podjęła 
dostosowanie obowiązujących wzorów 
formularzy informacji i deklaracji po-
datkowych do aktualnych przepisów 
prawa.

Podatki pod lupą
Jakie będą stawki podatków od środków transportowych i od nieruchomości?

W związku z utworzeniem 
Domu Dziennego Pobytu 
„Senior - Wigor” w Strze-
gomiu Rada Miejska na se-
sji odbytej 25 listopada br. 
określiła szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w nim. Wysokość od-
płatności została opracowana 
z uwzględnieniem faktu, iż 
większość uczestników utrzy-
muje się z niskich świadczeń 
ZUS oraz zasiłków z pomocy 
społecznej. 

Szczegółowe zasady odpłat-
ności za korzystanie z usług 
w Dziennym Domu Pobytu 
„Senior - Wigor”, opracowa-
ne w stosunku procentowym 
uzależnionym od kryterium 
dochodowego uczestnika, 
określa poniższa tabela:

W powyższych kwotach 
zawierają się usługi w zakresie 
działań opiekuńczych dosto-
sowanych do indywidualnych 
potrzeb osób w postaci opieki 
higienicznej, terapii zajęciowej 
- indywidualnej i grupowej 
oraz zajęć kulturalno- rekre-

acyjnych, bez uwzględnienia 
odpłatności za gorący posi-
łek, którą dana osoba ponosi 
w pełnej wysokości.

Zainteresowanych pobytem 
w Domu Dziennego Pobytu 
„Senior - Wigor” prosimy o kon-
takt osobisty lub telefoniczny 
z Ośrodkiem Opieki Społecznej 
w Strzegomiu, tel. 74 6477 180.

Zadanie współfinansowa-
ne ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu Wielo-
letniego „Senior – Wigor” na 
lata 2015-2020.

gk

„Senior - Wigor” zaprasza

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dniu 
26 listopada br. w Goczał-
kowie powstaną nowe ulice. 
Otrzymają one nazwę – Spa-

cerowa i Tęczowa. Wiąże się 
to z wyznaczeniem w miej-
scowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego we wsi 
Goczałków nowych terenów 

przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
oraz nowego układu komuni-
kacyjnego związanego z jego 
obsługą. 

Nowa ulica powstanie także 
w Strzegomiu w obrębie byłych 
ogrodów miejskich i otrzyma 
nazwę - Słoneczne Ogrody. 
Oznakowanie nowych ulic jest 

związane z rozwojem urbani-
stycznym miasta i wyznacze-
niem w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzenne-
go Strzegomia nowych terenów 

przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. Te działania 
generują potrzebę wyznaczenia 
nowych ulic umożliwiających 
komunikację na tym terenie. 

Jakie nowe ulice w gminie Strzegom?
Spacerowa i Tęczowa w Goczałkowie, a także Słoneczne Ogrody w Strzegomiu – to trzy nowe trakty, przy których powstaje zabudowa mieszkaniowa

Aż 21 uchwał znalazło się w porządku obrad Rady Miejskiej w Strzegomiu 
w dniu 26 listopada - a wśród nich uchwały w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2015-2024, zmian budżetu 
gminy Strzegom na 2015 rok, a także uchwały zatwierdzające programy, 
plany, regulaminy, sprawozdania, stawki podatków, opłat czy statut OPS. 
Szczegóły poniżej.

Podatek od środków transportowych 
płatny jest za pośrednictwem banków, 
urzędów pocztowych lub w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Roczne stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące od dnia 1 stycznia 
2016 r. na terenie gminy Strzegom znaj-
dują się na stronie www.strzegom.pl 

Dochód osoby wyrażony w % 
kryterium dochodowego okre-
ślonego w ustawie o pomocy 
społecznej (art.8 ust.1 i 2)

Wysokość odpłat-
ności dla osoby 
samotnie gospo-
darującej 

Wysokość odpłat-
ności dla osoby w 
rodzinie

do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie
powyżej 100% - 150 % 951 zł 5,00 zł 771 zł 7,00 zł
150% - 200% 1268 zł 10,00 zł 1028 zł 12,00 zł
200% - 250 % 1584 zł 15,00 zł 1285 zł 17,00 zł
250% - 300 % 1902 zł 20,00 zł 1542 zł 22,00 zł
300% - 350% 2219 zł 25,00 zł 1799 zł 27,00 zł
powyżej 350 % 2219 zł 30,00 zł 1799 zł 32,00 zł

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe

Podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w dn. 26. 11. 2015 r. radni podjęli uchwały o wysokości stawek 
podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości oraz określili uchwałą wzory formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. 

ul. Słoneczne ogrody ul. Spacerowa ul. tęczowa
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W Świdnickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
20 listopada br. odbyła się 
szósta edycja konkursu „Two-
ja Europa”. Konkurs zorga-
nizowało koło Ligi Kobiet 
Polskich przy współudziale 
Nadleśnictwa w Świdnicy, 
Punktu Informacji  Euro-
pejskiej  Europe Direct  – 
Wrocław, sponsorów nagród 
rzeczowych. 

Patronat nad konkursem 
objął poseł do Parlamentu 
Europejsk iego -  Bogdan 

Zdrojewski, który był rów-
nież fundatorem głównej na-
grody: wyjazdu studyjnego do 
Parlamentu Europejskiego.

Konkurs był dwuetapowy 
i miał charakter turnieju dru-
żyn. Do pierwszego etapu 
przystąpiło 8 zespołów repre-
zentujących szkoły ponadgim-
nazjalne powiatu świdnickiego. 
Po etapie pisemnym, do ścisłego 
finału, zakwalifikowały się trzy 
drużyny: ZS Strzegom, I LO 
Świdnica, II LO Świdnica.

red

uczniowie zS w czołówce

W świetlicy wiejskiej w Go-
czałkowie 10 listopada br. 
odbyło się spotkanie patrio-
tyczne, którego celem było 
upamiętnienie 97. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Organizatorami tej uroczy-
stości była społeczność Zespołu 
Szkół w Goczałkowie oraz Gru-
pa Rekonstrukcji Historycznej 
„Pancerni Strzegom”. Wśród 
przybyłych gości nie mogło za-
braknąć również mieszkańców 
wsi, którzy w ten sposób dali 
wyraz swojego patriotyzmu. 

Reprezentanci klas 0-VI 
szkoły podstawowej oraz klas 
I-III gimnazjum zaprezento-
wali wiersze oraz pieśni pa-
triotyczne. Natomiast Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 
„Pancerni Strzegom” przygo-
towała pokaz umundurowania 
oraz militariów pochodzących 
z czasów wojny o niepodle-
głość Polski. Dla wszystkich 
uczestników spotkania była to 
niezapomniana lekcja historii 
oraz patriotyzmu. 

red

lekcja patriotyzmu
„Pancerni Strzegom” przygotowali pokaz umundurowania oraz militariów pochodzących z czasów wojny

Ten miś z klapniętym uszkiem 
jest patronem ponadczasowym, 
wychowuje, bawi i wnosi opty-
mizm. Uczy się śmiać i mieć 
pogodę pluszowego misia. Dzie-
ci z radością zaprosiły swojego 
gościa do wspólnej zabawy. 
Były tańce, smakowanie misio-
wych przysmaków, rysowanie 
portretów misia z zawiązanymi 

oczami, wybory najmniejszego 
i największego misia a także 
konkurencje sportowe. Miłym 
akcentem zabawy było wręcze-
nie nagród i dyplomów dla lau-
reatów konkursu literackiego na 
wierszyk-rymowankę o Misiu 
Uszatku. - Długo przygotowy-
waliśmy się do tego święta. Aby 
ozdobić przedszkolną galerię, 

dzieci z grupy Słoneczka za-
prosiły swoich rodziców na 
warsztaty plastyczne, w których 
pluszowy miś stał się głównym 
bohaterem. Pomysłowość rodzi-
ców i dzieci przeszła wszelkie 
oczekiwania Powstawały mi-
siowe dzieła sztuki. Dzieci nie 
zapomniały także o misiowych 
ciasteczkach, które same upiekły 

na ten wyjątkowy dzień – re-
lacjonuje dyrektor. Jak co roku 
przyniosły do przedszkola swo-
jego ukochanego misia. Wszyst-
kie zasiadły w przedszkolnej 
galerii. Zabawa zakończyła się 
tańcem z Misiem Uszatkiem 
oraz wspólną fotografią. Był to 
radosny misiowy dzień, bo moda 
na misia nie przemija. 

Pluszowy Miś miał swoje święto w Przedszkolu nr 2
Miłym akcentem było wręczenie nagród dla laureatów konkursu literackiego o Misiu Uszatku

Zapraszamy uczniów i stu-
dentów do składania wniosków 
za wybitne osiągnięcia. Termin 
składania wniosków upływa 
15 grudnia 2015 r. Stypen-
dia przyznawane są szcze-
gólnie uzdolnionym uczniom 
i studentom do 25 roku życia, 
którzy posiadają udokumento-
wane osiągnięcia w konkursach 
i olimpiadach ogólnopolskich, 

wojewódzkich oraz powiato-
wych dotyczące laureatów jak 
i finalistów, a także inne wybitne 
sukcesy wykraczające ponad 
przeciętne osiągnięcia w dzie-
dzinie nauki, kultury, sportu, 
muzyki, plastyki, literatury itp., 
Celem stypendiów jest wspiera-
nie rozwoju młodych talentów 
i promocja najzdolniejszych 
uczniów i studentów. 

złóż wniosek o stypendium!

Wniosek można pobrać ze strony www.bip.strzegom.pl oraz w Wydziale Obsługi 
Interesantów-parter, pokój nr 15. Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Oświaty: pokój 38, tel. 74 8560-587. 

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. A każdy piękny i wyjątkowy to oczywiście Pluszowy Miś, który 25 listopada 
obchodzi swoje święto. - W Misiu Uszatku ten dzień obchodzimy bardzo uroczyście i radośnie. Ileż było radości, kiedy 
przed przedszkolem pojawił się główny bohater tego święta patron naszego przedszkola ,,Miś Uszatek” – opowiada 
Wiesława Górka, dyrektor Przedszkola nr 2 w Strzegomiu. 

Rywalizacja finałowa była bardzo emocjonująca, 
a uczestnicy finału musieli wykazać się dogłębną 
znajomością nie tylko instytucji unijnych, ale również 
historii, geografii, kultury państw członkowskich. 
Ostatecznie drużyna Zespołu Szkół ze Strzegomia, 
przygotowana przez Marzennę Łaciuk, w składzie: 
Justyna Bodziuch, Adela Gawlik, Dagmara Malina 
zajęła trzecie miejsce.
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Akt I to połączenie muzyki, 
tańca, śpiewu i niesamowitych 
dialogów. Utwory („All that 
jazz”, „Więziennego tanga” 
oraz „Funny Honey”, „When 
you’re good Mama”) w wy-
konaniu licealistek: Moniki 
Kołdachy, Joanny Głód, Alek-
sandry Dudyk, Magdaleny 
Kolasy, Magdaleny Hawro, 
Joanny Krusiewicz, Aleksan-
dry Szapańskiej, Aleksandry 
Fornal, Julii Szymczyk, Jo-
anny Gwardzik, Sylwii Czy-
czerskiej i Sandry Nadwornej 
były pełne emocji i finezji. 
Kobiety okazały się dominu-
jące, a mężczyźni, za wyjąt-
kiem Amosa Harta (Pawła 
Wrońskiego), nie przeżyli 
konfrontacji z kobietami, które 
sięgnęły po różne narzędzia: 
pistolet, nóż i arszenik. Najlep-
szym przykładem jest wybuch 
gniewu Roxie (Aleksandry 
Szapańskiej), która na oczach 
widzów zastrzeliła Freda (Jana 
Kubiaka). 

Akt II przygotowali nauczy-
ciele, którzy ponownie stanęli 
na wysokości zadania. Pięk-
nie zaśpiewały Agnieszka 
Rut (Velma) i Agnieszka 
Żelazko (Roxie) , świet-
ny dialog prowadziły 
Ewa Tutka (Mama 
Morton) i Elżbie-
ta Farion ( June), 
przekonywująco 
zagrały Małgo-
rzata Kuchar-
ska (Sunshi-
ne), Agniesz-
k a  S o b o ń -
Nowakowska 
(Mona), Joanna 
M a r c i n i s z y n 
(Elwira), Syl-
w i a  W i t k a 

(Katalin), Joanna Durlik 
(Anna), Beata Orzechowska 
(Strażniczka), Kamila Mazur 
(Strażniczka), Regina Puczka 
(Strażniczka). Mężczyźni 
występujący w tym akcie nie 
okazali się gorsi. Prezentacja 
twardzieli dokonała się przy 
dźwięku znanych motywów 
filmowych. Widzowie mogli 
poznać gangstera Arnolda, 
zwanego „Sztywnym” (Pawła 
Durlika), bandziora Johnego 
zwanego „Kudłatym” (Eryka 
Bendiga), dziennikarza Ran-
dego (Piotra Bułakowskiego), 
Amosa Harta (Przemysława 
Knapa) oraz prawnika Billego 
Flyna (Tomasza Marczaka). 

Akt III był występem zapro-
szonych gości, wśród których 
nie zabrakło aktorów telewizyj-
nych i teatralnych: Anety Za-
jąc, Aleksandry Zienkiewicz, 
Mirosława Oczkosia, Łukasza 
Płoszajskiego, posłanki Mo-
niki Wielichowskiej, władz 
gminy: burmistrza Zbigniewa 
Suchyty, zastępcy burmistrza 

Wiesława Witkowskie-
go, władz powiatu: 
starosty Piotra 
Fe d o r o w i c z a 
i wicestarosty 
Z y g m u n t a 
Worsy. Akcja 

przeplatana zabawnymi dialo-
gami i monologami miała swo-
je mocne momenty: rozmowa 
ks. Marka Żmudy z ks. Seba-
stianem Bardasem, monolog 
Amosa Harta (Krzysztofa 
Kalinowskiego) oraz występ 
wyrachowanych kobiet: Elwiry 
(Marty Zięby), Mamy Morton 
(Bożeny Bojanowskiej-Czuk, 
Katty (Katarzyny Wójcik) 
i June (Krystyny Lewickiej). 
Swoją rolę świetnie odegra-
li również: Daniel (Cezary 
Włodarczyk), Dziennikarz 
(Zbigniew Kołodziej), John 
(Paweł Mosór). Dopełnieniem 
tego aktu były utwory wykona-

ne przez Elizabeth (Elżbietę 
Smyk): „Portofino” i „All 

that jazz”.
- Dziękuję serdecznie 

cudownym licealistom 
za przepiękny, kreatyw-
ny występ, wspaniałym 

nauczycielom, pra-
cownikom admini-
stracji, obsługi LO 
i rodzicom, bez któ-
rych nigdy bym nie 
zrealizował tego 
przedsięwzięcia 
oraz wszystkim 

widzom, którzy 
tak licznie groma-
dzą się na naszych 

p r z eds t awien iach 

i wspierają szczytną ideę sty-
pendiów dla najzdolniejszych 
maturzystów LO. Słowa po-
dziękowania kieruję również 
dla władz gminy Strzegom 
oraz powiatu świdnickiego za 
wsparcie tej inicjatywy – dodaje 
dyr. Tomasz Marczak.

Niezwykle święto teatru w lO
Najistotniejszym wydarzeniem tego wieczoru było wręczenie stypendiów najlepszym maturzystom LO w roku szkolnym 2014/2015: K. Dacko i M. Budzowskiej

W 2015 r. w ramach programu 
ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego – Miejsca Pamięci 
Narodowej, konserwacji poddane 
zostały dwa wagoniki transpor-
towe wraz z odcinkami torowisk, 
wykorzystywane przez więźniów 
obozu Gross-Rosen do transportu 
urobku, tj. granitu pozyskiwanego 
w kamieniołomie, na miejsce 
jego składowania oraz dalszego 
załadunku.

W ramach zadania opracowano 
również 5 dokumentów – pro-
jektów konserwatorsko-budow-
lanych (jeden dla kostnicy przy 

krematorium, 

jeden dla basenu przeciwpożaro-
wego, jeden zbiorczy dla czterech 
obrysów rewirów, jeden dla obrysu 
Wetterstelle, jeden dla poobo-
zowej oczyszczalni ścieków), wg 
których w przyszłości prowadzone 
będą prace mające na celu zabez-
pieczenie bezcennej substancji 
historycznej.

Zadanie pn. „Wykonanie pro-
jektów konserwatorsko-budowla-
nych dla 8 poobozowych obiektów 
na terenie Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy” współfinansowane 
jest ze środków ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz 
środków województwa dolno-
śląskiego.

Prace w Muzeum Gross-rosen

W piątek, 26 listopada br. 
w strzegomskiej bibliotece 
było wyjątkowa gwarnie i we-
soło – świętowano Andrzejki! 
- Dzieci wróżyły swój zawód 
w przyszłości, imię koleżan-

ki i kolegi w przedszkolu, 
wrzucały pieniążek do wody 
na szczęśliwą wróżbę, lały 
przez klucz czekoladowy 
wosk, który wyśmienicie po-
tem smakował, kolorowały 

farbami andrzejkowy klucz, 
grały na instrumentach i wy-
konywały ulubione zabawy 
paluszkowe.

- Kolejne spotkanie już 
w pierwszy piątek grudnia 

o godzinie 10.00 – informuje 
Katarzyna Wójcik, dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Strzegom.

red

Taka była andrzejkowa zabawa w naszej bibliotece…
Dzieci m.in. wróżyły swój zawód w przyszłości i wrzucały pieniążek do wody na szczęśliwą wróżbę

Listopadowy, sobotni wieczór. Liceum Ogólnokształcące 
w Strzegomiu rozświetlone niebieskimi iluminacjami. 
Drzwi od szkoły nawet przez chwilę się nie zamykają. 
W holu sączy się muzyka. Widzowie, po wejściu do auli, 
są zachwyceni scenografią. Napis „Chicago” zwiastuje 
tematykę tegorocznego przedstawienia andrzejkowego, 
opartą na fragmentach sztuki Maurina Dallasa Wat-
kinsa. 

Najistotniejszym wydarzeniem 
tego wieczoru było wręczenie 
stypendium najlepszym matu-
rzystom LO w roku szkolnym 
2014/2015: Katarzynie Dacko 
i Marcie Budzowskiej. 
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Ostatnio mamy same dobre 
wieści odnośnie występów 
naszych ulubieńców na czwar-
toligowym froncie. Tym razem 
AKS Granit Strzegom S. A. w 
pierwszej kolejce rewanżowej 
pokonał – a jakże 1:0 – Polo-
nię Trzebnica. Zawody odbyły 
się w niedzielę (22.11) w 
Świebodzicach. Jak się później 
okazało, był to ostatni tego-
roczny mecz AKS-u.

Ten wynik szczególnie upodo-
bali sobie zawodnicy Jarosława 
Krzyżanowskiego pod koniec 
tego roku. Przypomnijmy, że 
w takim samym wymiarze 
pokonali w listopadzie Pogoń 
Oleśnicę i GKS Kobierzyce. 

Stan boiska w niedzielne 
popołudnie nie rozpieszczał 
piłkarzy obu drużyn. Płyta po-
kryta była błotnistą mazią, któ-
ra nie pozwalała na techniczne 
granie. Trener AKS-u, który 
kolejny raz zagrał od początku 
meczu, nakazał wobec tego 
używanie prostych środków, by 
nie tracić niepotrzebnie sił na 
koronkowe akcje. 

Strzegomianie w przekro-
ju całego meczu mieli kilka 
świetnych okazji, których nie 
wykorzystali m. in. Dobro-
wolski, Stępień czy Wasilew-
ski. Piłka po strzałach AKS-u 
dwukrotnie zatrzymała się na 
słupku. Goście też trafili w 

słupek, ale tak naprawdę to 
„miejscowi” bardziej zasłu-
żyli na trzy punkty. Pod sam 
koniec spotkania – w 86. mi-
nucie – piłkę z rzutu rożnego 
zacentrował Jarosław Krzy-
żanowski, ta spadła pod nogi 
Wojciecha Durajczyka, który 
z bliska pokonał golkipera z 
Trzebnicy. Jak się za chwilę 
okazało, było to trafienie na 
wagę kompletu punktów. Dla 
Durajczyka był to premie-
rowy gol w barwach AKS-u.  
- Niezmiernie trudny mecz. 
Mnóstwo niedokładnych 
podań z obu stron. Polonia 
Trzebnica zaprezentowała się 
w mojej ocenie lepiej niż GKS 
Kobierzyce – zwłaszcza przed 
przerwą. Po zmianie stron by-
liśmy bardziej zdeterminowa-
ni, by odnieść zwycięstwo. W 
czwartym kolejnym spotkaniu 
nie tracimy bramek, co mnie 
bardzo cieszy. W przerwie 
zimowej musimy pomyśleć, jak 
sprawić, by strzelać więcej goli. 
Brakuje nam trochę takiego 
kilera, który strzelałby gole 
seriami – podsumował trener 
Jarosław Krzyżanowski.

16. kolejka – 22.11.2015 r. 
(Świebodzice) 
AKS Granit Strzegom S. A. - 
Polonia Trzebnica 1:0 (0:0) 
bramka: Durajczyk
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AKS skuteczny do bólu!

W dniach 17 i 27 listopada br. 
odbyły się miejsko-gminne 
zawody w mini koszykówce 
dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych. Turniej od-
był się w sali gimnastycznej 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4.

Koszykówka przez wiele lat 
należała do grupy najpopular-
niejszych gier sportowych w 
naszej gminie. Do rozgrywek 
zgłosiły się szkoły podstawowe 
nr 2 i nr 4 ze Strzegomia i szkoła 
z Jaroszowa. 

Jako pierwsze rywalizację roz-
poczęły dziewczęta. Zaciętą ry-
walizację uczennice zakończyły 
w kolejności: I miejsce PSP nr 4 
Strzegom, II miejsce SP Jaroszów, 
III miejsce PSP nr 2 Strzegom. 

Te same szkoły spotkały się w 
kategorii chłopców. W klasyfi-
kacji końcowej najlepiej wypadli 
uczniowie z PSP nr 4 ze Strze-
gomia. Drugie miejsce wywal-
czyli koszykarze z PSP nr 2 ze 
Strzegomia, a trzecie zawodnicy 
ze szkoły z Jaroszowa. 

Puchary i dyplomy dla uczest-
ników zawodów ufundował 
dyrektor strzegomskiego OSiR-u 
- Grzegorz Luszawski. Serdecz-
ne podziękowania dla nauczycieli 
wychowania fizycznego za orga-
nizację zawodów. 

red 

Nasi mistrzowie
Puchary i dyplomy dla uczestników zawodów ufundował dyrektor strzegomskiego OSiR- u G. Luszawski

Inicjatorem wskrzeszenia ze-
społu po tak długiej przerwie 
był Tadeusz Zarzycki, radny 
Rady Miejskiej z Goczałkowa, 
który jest także prezesem klubu. 
- Cieszę się, że udało namówić 
się chłopaków do gry. W sumie 
na co dzień trenuje ich ok. 30 
– podkreśla Tadeusz Zarzycki. 
Trenerem Orła jest Sebastian 
Jaszowski. 

W lidze LZS rywalami Orła 
Goczałków są drużyny z Kątków, 
Ostroszowic, Bojanic i Tworzy-
janowa. Radny Tadeusz Zarzycki 
zaznacza, że zawsze może liczyć na 
pomoc prezesa AKS-u Strzegom 
i jednocześnie zastępcy burmistrza 
Strzegomia – Wiesława Wit-
kowskiego, który chętnie dzieli 
się swoją wiedzą i wieloletnim 
doświadczeniem. – Muszę też 

podziękować Władysławowi Ja-
wilakowi z Goczałkowa Górnego. 
Mówię o nim „człowiek złoto”, 
ponieważ jeszcze nigdy mnie nie 
zawiódł, a jego wkład w funk-
cjonowanie naszego zespołu jest 
nieoceniony. To m. in. dzięki niemu 
mamy zawsze wykoszone boisko, 
które jest dobrze przygotowane do 
gry – kończy Tadeusz Zarzycki.
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Orzeł Goczałków – reaktywacja
Inicjatorem wskrzeszenia zespołu po tak długiej przerwie był Tadeusz Zarzycki, radny Rady Miejskiej z Goczałkowa, który jest także prezesem klubu

Kiedy zapisy? 

Do 5 grudnia br. można 
jeszcze zgłaszać swój udział 
w kolejnej edycji Strzegom-
skiej Amatorskiej Ligi Pił-
ki Nożnej Halowej. Zapisy 
można dokonywać w hali 
sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu (ul. 
Mickiewicza). 

red

W niedzielę, 22 listopada 
br. w Olszance koło Opola 
odbyły się V Otwarte Mi-
strzostwa Województwa 
Opolskiego w Wyciskaniu 
Leżąc. Strzegom reprezen-
towali: Marek Rydwański, 
Bartłomiej Nawrocki, Piotr 
Pawlica, Angelina Mań-
ska, Jarosław Niewęgłowski, 
Krzysztof Kuraciński oraz 
Karol Kałuża.

Złoty medal dla KS START 
Strzegom zdobył Bartłomiej 
Nawrocki, a srebrny Krzysztof 
Kuraciński. Podczas zawodów 
zostały wręczone pamiątkowe 
medale działaczom z okazji 
25-lecia istnienia Polskiego 
Związku Fitness Kulturystyki 
i Trójboju Siłowego.

red

rywalizowali w Olszance
Złoty medal zdobył Bartłomiej Nawrocki, a srebrny Krzysztof Kuraciński

30 l i s topada br. w hal i 
sportowej OSiR odbyły się 
Mistrzostwa Szkół Gimna-
zjalnych Gminy Strzegom w 
Piłce Siatkowej Dziewcząt i 
Chłopców. Do turnieju zgło-
siły się wszystkie gimnazja z 
naszej gminy.

Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”. 
Po rozegraniu wszystkich 
meczów ustalono następującą 
kolejność końcową:

CHŁOPCY:
1. Gimnazjum nr 2
2. Gimnazjum nr 1
3. Gimnazjum Jaroszów
4. Gimnazjum Goczałków

DZIEWCZĘTA:
1. Gimnazjum nr 1
2. Gimnazjum nr 2
3. Gimnazjum Jaroszów

Siatkarze rywalizowali

Z powodu złego stanu boiska w Bielawie nie doszło do skutku 
spotkanie w ramach 17. kolejki pomiędzy miejscową Bielawianką 
a AKS-em.

Lista zgłoszeniowa (w formie 
drukowanej) musi zawierać 
następujące dane: imię i na-
zwisko zawodnika (max 10 
osób) oraz nazwę drużyny 
wraz z numerem telefonu. 
Wpisowe – 50 zł (osoby do-
rosłe); 15 zł (uczniowie, stu-
denci). Decyduje kolejność 
zapisów. Ilość drużyn ograni-
czona – maks. 8.

Po blisko 10 latach przerwy zespół Orła Goczałków ponownie rywalizuje z drużynami z powiatu 
świdnickiego. Od kilku miesięcy gra w tzw. Rekreacyjnej Lidze Piłki Nożnej LZS Seniorów.

Po zakończeniu rozgrywek drużyny otrzymały z rąk dyrektora 
OSiR-u Grzegorza Luszawskiego puchary i dyplomy, które 
ufundował OSiR.
Zwycięskie drużyny będą reprezentować naszą gminę na 
szczeblu powiatowym. Mamy nadzieję, że z sukcesami, czego 
bardzo im życzymy.
Dyrektor OSiR-u dziękuje bardzo nauczycielom wychowania 
fizycznego za przygotowanie zawodników do turnieju.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 4 grudnia 201510 ogłoszeniA

Pomieszczenie gospodarcze legnicka 10

Jaroszów - nieruchomość przeznaczona do rozbiórki zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
pomieszczenia gospodarcze 
o pow. 9,60 m2 i 2,30 m2 znaj-
dujące się na III piętrze budyn-
ku oraz pomieszczenie przyna-
leżne - piwnica o pow. 0,70 m2 
położone w budynku w Strzego-
miu przy ul. Legnickiej 10 wraz 
z udziałem 402/10000 w czę-
ściach wspólnych budynku i pra-
wie użytkowania wieczystego 
działki nr 942, 943, AM - 4, Obr. 
1  o łącznej powierzchni 377 m2

Przetarg ogranicza się do 
właścicieli lokali mieszkal-
nych w budynku położonym 
w Strzegomiu przy ulicy Le-
gnicka 10.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 4.900,00 zł Wadium - 
500,00 zł Postąpienie – nie mniej 

niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.01.2016 r. o godz. 1030 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00039434/9, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strze-
gom nieruchomość oznaczona 
jest symbolem MW zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna.
Dla osób zainteresowanych 
pomieszczenia gospodarcze 
udostępnione będzie do oglą-
dania w dniu 18.12.2015 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.

Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 11.01.2016 r. zgło-
sić się w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego tut. 
Urzędu pok. 34, II p. w celu pi-
semnego potwierdzenia uczest-
nictwa w przetargu i złożenia 
dowodów potwierdzających 
spełnienie warunków przetar-
gu ograniczonego. W terminie 
do dnia 12.01.2016 r. Komisja 
Przetargowa zakwalifikuje osoby 
uprawnione do wzięcia udziału 
w przetargu, wywieszając na ta-
blicy ogłoszeń listę osób zakwa-
lifikowanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232  w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  
11.01.2016 r. (za dzień wpłaty 

wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-

sności oraz koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu. 
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra.
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 nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości zabudowanej sta-
nowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość stanowiąca 
działkę nr 147/6, AM-2, Obr. 
Jaroszów o powierzchni 0,03 
ha zabudowana budynkiem 
mieszkalnym o pow. 59,50 
m2 oraz budynkiem gospo-
darczym o pow.15,70 m2. 
Ze względu na zły stan 
techniczny obu budynków 
przeznaczone są one do 
rozbiórki. 
Dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00019588/7. 
Cena nieruchomości zgod-
nie z wyceną rzeczoznawcy 
520,00 zł
(Wartość nieruchomości 
9.108,00 zł
koszt robót rozbiórkowych 
i wywozu 8.588,00 zł)
Cena wywoławcza nieru-
chomości 520,00 zł
Wadium - 60,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 14.01.2016 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej obrę-
by: Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko, Skarżyce, Morawa 
i Międzyrzecze zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18 października 2004 
r. Strzegom przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem – MR zabu-
dowa zagrodowa.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto Gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
11.01.2016 r.

(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-

że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. 
Nr z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr 74 85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-prze-
targi.
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.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu 
jest działka położona na 
terenie gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
1028, AM – 25, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Szarych Szeregów 
o powierzchni 0,6921 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 373.983,30 zł
Wadium - 38.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 17.12.2015 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
15.10.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 30 stycznia 2013 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem E.19.MW/
MN – tereny pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną 
i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-

kraczalnym terminie do dnia 
14.12.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-

tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-543, 
ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
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.
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hArMONOGrAM WYWOzu NiECzYSTOŚCi STAłYCh 
zMiESzANYCh. rok 2015 r. (CYKl TYGODNiOWY)

hArMONOGrAM WYWOzu NiECzYSTOŚCi STAłYCh
SAMOChODAMi SPECJAliSTYCzNYMi ŚMiECiArKAMi 

Na dzień 01 grudnia 2015 r (CYKl TYGODNiOWY)

Harmonogram odbioru od 01.12.2015 do 31.12.2015 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE  
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu
 REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

GRUDZIEŃ 7,19 8,21 9,22 10,23 11,24

Harmonogram odbioru od 01.12.2015 do 31.12.2015 r.
PLASTIK

Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc
Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV
GRUDZIEŃ 7,19 9,22 11,24

Harmonogram odbioru od 01.12.2015 do 31.12.2015 r.
SZKŁO

Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc
Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV
GRUDZIEŃ 14,28 16,29 18,30

Harmonogram odbioru od 01.12.2015 do 31.12.2015 r. ODPADY SUCHE 
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

GRUDZIEŃ 7,19 8,21 9,22 10,23 11,24

I REJON - VOLVO

Poniedziałek
Jaroszów + Osiedle + Hotele
Miasto punktowo: Al. Wojska Polskie-
go - punktowo, Kościuszki punktowo, 
Mostowa, Sikorskiego, Parkowa 2-7, 
Paderewskiego - punktowo, Wol-
ska, Kasztelańska 6-10, Legnicka 
punktowo, Czerwonego Krzyża przy 
Policji, Ogrodowa 1, Of. Katynia, Św. 
Anny 1-9, 
Św. Tomasza, Świdnicka 15-17, Armii 
Krajowej 2-12 + punktowo, Wspólna, 
Bracka, Leśna, Armii Krajowej za 
przejazdem do ul. Ceglanej

Wtorek
Goczałków Dolny, Wieśnica , Go-
dzieszówek
Miasto: Bankowa punktowo, Pade-
rewskiego 29 za restauracją DALI, 
Niepodległości + Kamieniarze 

Środa
Jaroszów + Osiedle
Miasto: Legnicka - od 22 do nr 62, 
Kościuszki - punktowo, J. Matejki, 
Ofiar Katynia, Parkowa, Widokowa, 
Św. Anny - punktowo, Paderewskie-
go, Niepodległości, Świdnicka 
od nr 1 do parkingu, Al. Wojska Pol-
skiego 1, Kolejowa, Wałowa

Czwartek
Miasto: Al. Wojska Polskiego od ZUK 
do CPN ORLEN, Wałowa, Wesoła, 
Leśna, Rzeźnicza, Reja, Legnicka 
punktowo od 10 do Placu targowego 
+ parking INTERMARCHE, Kamien-
na, Rynek ROSSMAN, Klonowa, 
Kasztanowa, Dębowa, Bukowa + 
Sosnowa (2 pojemniki), Św. Jadwigi, 
Brzegowa od nr 9 do nr 71, Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Bukowa 1-5, 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dębowa 
1-5, M. Konopnickiej, Miodowa, Św. 
Tomasza, Ogrodowa 1, Świdnicka 
– punktowo, Armii Krajowej – punk-
towo, Św. Anny 2

Piątek
Rusko, Jaroszów punktowo + Osie-
dle, Bartoszówek
Miasto: Kościuszki punktowo, Ofiar 
Katynia, Witosa, Paderewskiego 
punktowo, Bankowa cała, Al. Wojska 
Polskiego 1, 52, 60, 78 + za obwod-
nicą, Parkowa – 2-7, Gronowska, Wi-
nogronowa, Strzelnicza, Anielewicza, 
Agrestowa, Jagodowa, Porzeczkowa, 
Brzoskwiniowa, Kamienna, Cicha, 
Osiedle Piast, Św. Anny – punktowo, 
Oś. Piast, Cicha

II REJON - MAN

Poniedziałek
Skarżyce
Miasto: Chopina, Niecała, Mickiewi-
cza, Różana, Fiołkowa, Kalcytowa, 
Skalna, Kwarcowa, Ametystowa, 
Bazaltowa, Granitowa, Agatowa, 
Jaśminowa, Szarych Szeregów do nr 
20 – obie strony, Morska, Św. Jadwigi, 
Koszarowa, Armii Krajowej 7, 10, 16 i 
25, Wesoła, Świdnicka 31-33, Al. Woj. 
Polskiego 9 i 48-48a, Legnicka 3 i 4, 
Dolna 28, Dworcowa, Wyspiańskiego, 
Staffa, Kamienna

Wtorek
Stanowice, Międzyrzecze , Grocho-
tów, Stawiska

Środa
Olszany, Modlęcin Duży

Miasto: Al. Woj. Polskiego 9, Kamien-
na, Cicha, Oś. Piast, Chopina

Czwartek
Miasto: Rybna, Wodna, 3-go Maja, 
Szarych Szeregów od Sklepu Moto-
ryzacyjnego 
do Morskiej, Zielona, Czarna, Świd-
nicka od 39 do 54, Polna, Wrzosowa, 
Lipowa, Piłsudskiego, Dembińskiego, 
Olszowa, Bema, Słoneczna, Brzozo-
wa, Limanowskiego, Starzyńskiego, 
Andersa, Malinowa, Brzegowa do 
nr 9

Piątek
Morawa, Jaroszów 71, 103
Miasto: Osiedle Graby: Dolna, Gór-
nicza, Kopalniana, Wydobywcza, 
Jeleniogórska, Wałbrzyska, Szarych 
Szeregów: budynki wojskowe, Ka-
mienna, Kasztelańska 20, Kosza-
rowa, Armii Krajowej 22, 25 oraz 2 
budynki wojskowe z pojemnikami 
V-110, Bohaterów Getta od nr 12, 
Chopina punktowo, Legnicka 3 i 4, 
Wesoła, Świdnicka 31-33, 38, Al. 
Woj. Polskiego 9, Kościuszki 20-20a, 
Parkowa - punktowo

III REJON - DAF
 
Poniedziałek
Cicha, Oś. Piast, Krótka 9A-9B
Odpady segregowane typu: PET, 
szkło, makulatura
Teren miasta i gminy Strzegom
 
Wtorek
Wieśnica 2, Rogoźnica, Goczałków 
Górny, Graniczna
 
Środa 
Tomkowice, Granica, Modlęcin Mały
 Miasto: Kasztelańska, Kasztelańska 
6-8, Wolska, Rybna 2-4 od strony 
Kasztelańskiej, Ceglana, Al. Wojska 
Polskiego 2-6, 44 61-63, Legnicka 40
Odpady segregowane typu: PET, 
szkło, makulatura
Teren miasta i gminy Strzegom

Czwartek 
Żółkiewka + Wiatrak (62-62a, 64, 65, 
66), Żelazów, Kostrza
Miasto: Niepodległości (BARCZ 
pojemniki), Puławskiego, Parkowa 
– punktowo 

Piątek
Odpady segregowane typu: PET, 
szkło, makulatura
Teren miasta i gminy Strzegom

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH GMINA 
STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

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

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

Agrestowa

Al. Woj. Polskiego 

od nr 78 do końca

Anielewicza

Bartoszówek

Brzoskwiniowa

Graniczna

Gronowska

Jagodowa

Jaroszów 

Międzyrzecze

Morawa

Porzeczkowa

Rusko

Skarżyce

Strzelnicza

Winogronowa

Godzieszówek, 

Granica, 

Grochotów, 

Modlęcin, 

Olszany, 

Stanowice, 

Stawiska, 

Tomkowice

Goczałków

Goczałków 

Górny 

Kostrza 

Żelazów 

Żółkiewka 

Wieśnica 

Rogoźnica

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA Z GNIAZD GMINA STRZEGOM
Miasto Wioski

REJON I REJON II REJON III REJON IV
Agatowa, Al. Wojska 
Polskiego, Ametystowa, 
Bankowa, Bazaltowa, 
Bukowa, Ceglana, 
Chopina, Cicha, 
Czerwonego Krzyża, 
Dębowa, Dworcowa, 
Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, 
Kasztanowa, Klonowa, 
Kochanowskiego, 
Kolejowa, Kościuszki, 
Kwarcowa, Legnicka, 
Matejki, Mickiewicza, 
Mostowa, Niecała, 
Niepodległości, Ofiar 
Katynia, Paderewskiego, 
Promenady, 
Puławskiego, Reja, 
Różana, Rzeźnicza, 
Sikorskiego, Skalna, 
Sosnowa, Staffa, Św. 
Anny, Św. Jana, Wałowa, 
Witosa, Wyspiańskiego

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

Bartoszówek

Grochotów

Jaroszów 

Międzyrzecze

Modlęcin

Morawa

Olszany

Rusko

Skarżyce

Stanowice

Stawiska

Goczałków 

Goczałków Górny

Godzieszówek

Granica

Graniczna

Kostrza

Rogoźnica

Tomkowice

Wieśnica

Żelazów

Żółkiewka

Poniedziałek
Jaroszów + Osiedle + Hotele, Skarżyce
Miasto punktowo: Al. Wojska Polskiego - punktowo, Kościuszki punktowo, Mostowa, Sikorskiego, Parkowa 
2-7, Paderewskiego - punktowo, Wolska, Kasztelańska 2, 6-10, Legnicka punktowo, Czerwonego Krzyża 
przy Policji, Ogrodowa 1, Of. Katynia, Św. Anny 1-9, Św. Tomasza, Świdnicka 15-17, Armii Krajowej 2-12 + 
punktowo, Wspólna, Bracka, Leśna, Armii Krajowej za przejazdem do ul. Ceglanej, Chopina, Niecała, Mic-
kiewicza, Różana, Fiołkowa, Kalcytowa, Skalna, Kwarcowa, Ametystowa, Bazaltowa, Granitowa, Agatowa, 
Jaśminowa, Szarych Szeregów do nr 20 – obie strony, Morska, , Św. Jadwigi, Koszarowa, Armii Krajowej 7, 
10, 16 i 25, Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, Al. Woj. Polskiego 9 i 48-48a, Legnicka 3 i 4, Dolna 28, Dworcowa, 
Wyspiańskiego, Staffa, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Krótka 9A-9B

Wtorek 
Goczałków Dolny, Stanowice, Stawiska, Międzyrzecze, Wieśnica, Rogoźnica, Grochotów, Godzieszówek, 
Goczałków Górny, Graniczna
Miasto: Bankowa punktowo, Paderewskiego 29 za restauracją DALI, Niepodległości + Kamieniarze, Boh. 
Getta 4A 

Środa 
Jaroszów + Osiedle, Modlęcin Duży, Tomkowice, Granica, Modlęcin Mały, Olszany
Miasto: Legnicka - od 22 do nr 62, Kościuszki - punktowo, J. Matejki, Ofiar Katynia, Parkowa, Widokowa, 
Św. Anny - punktowo, Paderewskiego, Niepodległości, Świdnicka od nr 1 do parkingu, Al. Wojska Polskiego 
1, Kolejowa, Wałowa, Al. Woj. Polskiego 9, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Chopina, Kasztelańska, Kasztelań-
ska 2, 6-8, Wolska, Rybna 2-4 od strony Kasztelańskiej, Ceglana, Al. Wojska Polskiego 2-6, 44, 51, 61-63, 
Legnicka 40

Czwartek 
Żelazów, Kostrza, Żółkiewka + Wiatrak (62-62a, 64, 65, 66) 
Miasto: Niepodległości (BARCZ pojemniki), Puławskiego, Parkowa – punktowo, Al. Wojska Polskiego od ZUK 
do CPN ORLEN, Wałowa, Wesoła, Leśna, Rzeźnicza, Reja, Legnicka punktowo od 10 do Placu targowego + 
parking INTERMARCHE, Kamienna, Rynek ROSSMAN, Klonowa, Kasztanowa, Dębowa, Bukowa + Sosnowa 
(2 pojemniki), Św. Jadwigi, Brzegowa od nr 9 do nr 71, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bukowa 1-5, Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Dębowa 1-5, M. Konopnickiej, Miodowa, Św. Tomasza, Ogrodowa 1, Świdnicka – punktowo, 
Armii Krajowej – punktowo, Św. Anny 2, Rybna, Wodna, 3-go Maja, Szarych Szeregów od Sklepu Motory-
zacyjnego do Morskiej, Zielona, Czarna, Świdnicka od 39 do 54, Polna, Wrzosowa, Lipowa, Piłsudskiego, 
Dembińskiego, Olszowa, Bema, Słoneczna, Brzozowa, Limanowskiego, Starzyńskiego, Andersa, Malinowa, 
Brzegowa do nr 9, Prałata Siwca, Kościuszki 33

Piątek 
Rusko, Jaroszów punktowo + Osiedle, Bartoszówek, Morawa, Jaroszów 71, 103
Miasto: Osiedle Graby: Dolna, Górnicza, Kopalniana, Wydobywcza, Jeleniogórska, Wałbrzyska, Szarych 
Szeregów: budynki wojskowe, Kamienna, Kasztelańska 2, 20, Koszarowa, Armii Krajowej 22, 25 oraz 2 
budynki wojskowe z pojemnikami V-110, Bohaterów Getta od nr 12, Chopina punktowo, Legnicka 3 i 4, 
Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, 38, Al. Woj. Polskiego 9, Kościuszki 20-20a, Parkowa – punktowo, Kościuszki 
punktowo, Ofiar Katynia, Witosa, Paderewskiego punktowo, Bankowa cała, Al. Wojska Polskiego 1, 52, 60, 78 
+ za obwodnicą, Parkowa – 2-7, Gronowska, Winogronowa, Strzelnicza, Anielewicza, Agrestowa, Jagodowa, 
Porzeczkowa, Brzoskwiniowa, Kamienna, Cicha, Osiedle Piast, 
Św. Anny – punktowo, Oś. Piast, Cicha

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie przesunięty o dzień. Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie przesunięty o dzień.

zBiÓrKA z GNiAzD
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