
Wszystko odbyło się w  ra-
mach akcji Radia Wrocław 
pn. „Dolny Śląsk bez smo-
gu”. Ekipa reporterów wraz 
z  przedstawicielem Dolno-
śląskiego Alarmu Smogowego 
odwiedziła nasze miasto 25 
stycznia br.

Aby zmierzyć jakość strze-
gomskiego powietrza, na 
okres siedmiu dni został za-
montowany specjalistyczny 
pyłomierz, który sprawdzał 
skład powietrza i  ilość znaj-
dujących się w  nim pyłów. 

- Jeżeli wystąpią przekrocze-
nia, Strzegom mógłby brać 
udział w  przygotowywanych 
programach krajowych bądź 
ewentualnych decyzjach Rady 
Miejskiej - podkreśla bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta.

Radio Wrocław w  sumie 
zbada powietrze w  5 dolno-
śląskich miejscowościach. 
Dodajmy, że wrocławska roz-
głośnia dostała zgłoszenia od 
ponad stu miast i miasteczek.
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W numerze:

STrzeGom
Odszedł do  
Domu Pana

Wierni pożegnali ks. ka-
nonika Józefa Wróbla, wie-
loletniego proboszcza parafii 
pw. Trójcy Świętej w Olsza-
nach, najstarszego kapłana 
w Dekanacie Strzegom. 
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STrzeGom
Bezpieczeństwo 
przede wszystkim

Mniej interwencji w  po-
równaniu do 2015 roku, 
mniej rozbojów, więcej za-
trzymań na gorącym uczyn-
ku, zwiększona efektywność 
pracy, ale też aż 4 wypadki 
śmiertelne i 58 rannych – to 
najważniejsze policyjne sta-
tystyki za rok 2016 w gminie 
Strzegom. 
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STrzeGom
Konkurs!!!

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

mama i ja 

Przypominamy, że w  Bi-
bliotece Miasta i  Gminy 
Strzegom organizowane są 
zajęcia z  cyklu „Mama i  ja 
w  bibliotece” adresowane 
do najmłodszych i  ich ro-
dziców. 

reagujmy!

Zwracamy się do wszyst-
kich mieszkańców z prośbą 
o  zgłaszanie pracownikowi 
strzegomskiego monitoringu 
zauważonych przypadków 
wykroczeń. Zgłoszeń można 
dokonywać pod numerem 
telefonu 74 8560-526. Pra-
cownik podejmie odpowied-
nie działania i  powiadomi 
policję. 

Baner 

Na stronie internetowej 
www.strzegom.pl utworzono 
specjalny baner, po wej-
ściu w który można uzyskać 
wszelkie informacje na te-
mat Mistrzostw Europy 
w  WKKW, zaplanowanych 
na sierpień tego roku. 
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W  następnym  numerze  „Gminnych Wiadomości  Strzegom” 
podamy wynik pomiarów powietrza w Strzegomiu.

W Strzegomiu wyremonto-
wane zostaną dwie kolejne 
drogi gminne. Chodzi o ul. 
Paderewskiego i ul. Matejki. 
Na ich modernizację gmina 
otrzymała dofinansowanie – 
2,21 mln zł. Prace związane 
z  przebudową obydwu ulic 
ruszą na wiosnę br.

Wniosek gminy Strzegom pn. 
„Przebudowa dróg gminnych 
w  Strzegomiu: ul. Paderew-
skiego, Matejki łączących się 
z  drogą wojewódzką nr 374” 
znalazł się na 8. miejscu - na 
29 wniosków złożonych przez 
dolnośląskie gminy - listy ran-
kingowej wniosków o dofinan-
sowanie w  ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”. Kwota dofinanso-
wania z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wynosi ok. 
2,21 mln zł.

Jak podkreśla Ewelina Kowal-
ska, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, ulice 
Paderewskiego i Matejki będą 
przebudowane na całej dłu-
gości. – ul. Paderewskiego na 
odcinku od Rynku do ul. Ban-
kowej będzie wyłożona kostką 
granitową, z  kolei jej dalszy 
odcinek (do wylotu na drogę 
wojewódzką 374) będzie wyko-
nany z nawierzchni bitumicznej. 
Również ul. Matejki w  całości 
będzie wykonana z nawierzchni 
bitumicznej. Chodniki nareszcie 

będą równe i nie będą zagrażały 
bezpieczeństwu przechodniów. 
Pojawią się oczywiście nowe 
miejsca parkingowe, a ul. Ma-
tejki zyska nowe oświetlenie. 
Warto podkreślić, że obydwie 
ulice będą jednokierunkowe, 
a wzdłuż nich powstanie dwu-
kierunkowa ścieżka rowerowa, 
która połączy Rynek ze ścieżką 
na ul. Kościuszki (w kierunku 
Góry Krzyżowej) – wyjaśnia 
Ewelina Kowalska. - Ponadto 
pojawią się innowacyjne roz-
wiązania poprawiające bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, 
z których najciekawszym będzie 
skrzyżowanie ul. Paderewskiego 
i  Bankowej w  formie wyspy 
wyniesionej. Uprzywilejowany 
zostanie ruch pieszy i rowerowy, 
przy jednoczesnym spowol-
nieniu ruchu samochodowego 
– szczególnie na stromej ul. 
Bankowej – dodaje.

Z  przebudowy ul. Paderew-
skiego szczególnie zadowo-

lony jest wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej - Paweł Mosór.  
– Remont tej ulicy jest niezwy-
kle potrzebny i  zasadny. Jest 
to przecież jeden z  dłuższych 
i  ważniejszych ciągów komu-
nikacyjnych w naszym mieście. 
Mieszkańcy niejednokrotnie 
skarżyli się na nierówne, zapa-
dające się chodniki. Również 
kocie łby na jezdni wielokrotnie 

dawały się we znaki kierow-
com. Już niedługo wszystko 
się zmieni, a ul. Paderewskiego 
będzie miała taki sam standard, 
jak niedawno wyremontowane 
ulice: Kościuszki, Boh. Getta 
czy też Świdnicka – zaznacza 
radny.

O  postępie prac będziemy 
informować na bieżąco.

TW

nowa kasa na drogi

Badali jakość powietrza w strzegomiu

Kwota dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi ok. 2,21 mln zł

Na siedem dni został zamontowany pyłomierz, który sprawdzał skład powietrza i ilość zanieczyszczeń 

Dzięki zaangażowaniu burmistrza Strzegomia - Zbi-
gniewa Suchyty i  pracownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi UM - Wioletty 
Wnęk-Soczyńskiej w  naszym mieście badano jakość 
powietrza.
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Blisko 50 lat kapłaństwa i ponad 
40 lat pobytu w Olszanach to dro-
ga kapłańska ks. kanonika Józefa 
Wróbla. Urodził się 13 kwietnia 
1943 r. w  Kannej, w  powiecie 
Dąbrowa Tarnowska, jako dzie-
wiąte dziecko rodziców – Heleny 
i Stanisława, którzy prowadzili 
małe - 4,5 ha - gospodarstwo rol-
ne. Pochodził z pobożnej rodziny, 
pielęgnującej tradycje chrześci-
jańskie, czego wyrazem były aż 
dwa powołania kapłańskie – ks. 
Józef i jego brat Kazimierz, który 
jako starszy brat formował jego 
powołanie kapłańskie.

W  1961 r. rozpoczął naukę 
w  Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu, a  w  1967 r. je 
ukończył. Od 1 sierpnia 1967 
r. objął pierwszą swoją placów-
kę duszpasterską w parafii pw. 
Św. Mikołaja w Świebodzicach. 
Kiedy w 1968 r. w Strzegomiu 
parafię objął ks. dziekan Stani-

sław Siwiec, z którym ks. Wróbel 
się znał z Dąbrowy Tarnowskiej, 
po roku swojego urzędowania 
zaproponował mu pracę dusz-
pasterską w Strzegomiu. W tym 
czasie razem z ks. Józefem Kanią 
był wikariuszem przy parafii pw. 
św. App. Piotra i Pawła w Strze-

gomiu. Dekretem biskupa 
z 1976 r. został powołany 

ks. Wróbel na proboszcza 
w Olszanach. Do parafii 

trafił jednak rok wcze-
śniej, gdy zachorował 
ówczesny proboszcz 
ks. Edward Zą-
decki.

W  trakcie 
swojej pracy 
duszpasterskiej 
w  Olszanach 
podejmował 
wraz z miesz-
kańcami wiele 
działań dusz-

pasterskich i  remontowych, za-
bezpieczając poważnie zanie-
dbane kościoły w  Olszanach 
i  Stanowicach od zniszczenia. 
Jego dokonań jest tak wiele, że nie 
sposób ich wszystkich wymienić. 
Ostatnim jego dziełem było 
odrestaurowanie barokowego, 
drewnianego, bogato zdobionego, 
złoconego i srebrzonego konfe-
sjonału z  roku 1700 z kościoła 
w Olszanach.

W  2015 r., przy okazji uro-
czystości z okazji 40 lat posługi 
kapłańskiej w  Olszanach, ks. 
Józef Wróbel mówił: - Wybrałem 
i  poszedłem właściwą drogę. 
Pochodzę z wielkiej biedy, więc 
sam nie żyję w luksusach, ale ko-
ścioły są zadbane. Może dlatego 
jestem tu 40 lat, bo nie kłócę się, 
nie wywołuję konfliktów, a  jak 
widzę, że źle postąpiłem, potrafię 
przeprosić. Najlepszą metodą na 
dobrą współpracę jest modlitwa 
i trzy słowa: przepraszam, proszę 
i dziękuję. Potrafię przeprosić i to 
się parafianom podoba. 

I takim Go zapamiętamy. 
red

Pożegnaliśmy ks. Józefa Wróbla
Ostatnim jego dziełem było odrestaurowanie barokowego, bogato zdobionego, konfesjonału z 1700 r. z kościoła w Olszanach

zapisz się!
Z a p r a -
s z a m y 

wsz y s t -
k i e 
o s o b y 
z terenu 
g m i n y 

S t r z e -
gom do-

tknięte nie-
pełnosprawno-

ścią dot. dysfunkcji wzro-
ku, osoby posiadające rentę 
z  tytułu utraty wzroku lub 
orzeczenie o  znacznym lub 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności o  symbolu 
orzeczenia 04-O  do zapisy-
wania się do Koła Polskie-
go Związku Niewidomych 
w Strzegomiu.

Będąc członkiem związku, 
można dowiedzieć się o przy-
sługujących ulgach i  upraw-
nieniach dla osób niewido-
mych lub słabowidzących. 
- Przynależność do naszego 
stowarzyszenia daje możli-
wość korzystania z  różnego 
rodzaju szkoleń, pozyskania 
sprzętu optyczno-pomoco-
wego (lupy, zegarki mówiące, 
białe laski, igły samonawleka-
jące, folie powiększające itp.). 
– informuje Andrzej Zontek, 
prezes strzegomskiego związ-
ku. – Nasza działalność opiera 
się także na pomocy doraźnej, 
organizowaniu różnego ro-
dzaju spotkań integracyjnych, 
jak również wycieczek – do-
daje prezes. 

Siedziba Polskiego Związku 
Niewidomych w Strzegomiu 
mieści się w CAS Karmel 
przy ul. Kościuszki 2 – parter 
(pokój nr 120). Zapraszamy w 
każdy wtorek w godz. 10.00-
13.00. 

red

Na początku lat 90-tych XX 
w. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej nawiązało 
stosunki robocze i przyjacielskie 
z tą organizacją. Przewodniczą-
cym był wtedy Helmut Jakob, 
a  jego zastępcą prof. Horst 
Aschenbach.

- Współpraca między naszy-
mi organizacjami układała się 
bardzo poprawnie, a  z  czasem 
przerodziła się w  autentyczne 
przyjaźnie międzyludzkie – in-
formuje Edmund Szczepański, 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej.

Prof. Aschenbach był redak-
torem czasopisma „Heimatbla-
etter”, które ukazywało się dwa 
razy w roku. Prawie w każdym 
numerze pojawiały się informa-
cje o  dniu dzisiejszym współ-
czesnego Strzegomia. Profesora 

interesowały sukcesy i nowości 
Strzegomia, i  takie chętnie za-
mieszczał na łamach swojego 
biuletynu. Interesowała go rów-
nież historia, a w szczególności 
historia naszego miasta. I  tutaj 
okazał się wielkim znawcą daw-
nego Strzegomia. Przez wiele 
lat gromadził swoje archiwum 
dotyczące miasta i Ziemi Strze-
gomskiej. Całą swoją wiedzę 
udostępniał wszystkim zaintere-
sowanym. Pasja kronikarska za-
owocowała powstaniem kroniki 
Strzegomia pt. „Stadt und Kreis 
Striegau 1871 – 1918” w roku 
2000, jego autorstwa.

Urodził się 30 listopada 1926 
r. w  Strzegomiu na obecnej 
Al. Wojska Polskiego 40. Do 
szkoły podstawowej chodził 
do obecnego Zespołu Szkół 
Zawodowych przy ul. Krótkiej. 

W  1960 r. wraz z  Helmu-
tem Jakobem zorganizowali 
„Związek byłych mieszkańców 
niemieckich Strzegomia”. Prof. 
Horst Aschenbach został prze-
wodniczącym niemieckiego 
związku w roku 2000 i pełnił tą 
rolę do 2015 r. kiedy zrezygno-
wał ze względu na wiek i stan 
zdrowia. 

- Ze względu na zasługi 
w krzewieniu przyjaźni między 
polskimi i niemieckimi miesz-
kańcami Strzegomia, w 2015 r. 
Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Strzegomskiej nadało tytuł 
Honorowego Członka TMZS 
dla prof. Horsta Aschenbacha. 
W  osobie profesora tracimy 
przyjaciela i wielkiego miłośni-
ka Ziemi Strzegomskiej – pod-
kreśla Edmund Szczepański. 

red 

zmarł przyjaciel strzegomia
Straciliśmy przyjaciela i wielkiego miłośnika Ziemi Strzegomskiej 

Strzegom 2017 to nie tylko 
mistrzostwa Europy w wkkw, 
to również 3 inne duże im-
prezy międzynarodowe, które 
odbywają się od lat - Strze-
gom Horse Trials, Strzegom 
Autumn Show i  Strzegom 
October Festival.

Już po raz 15-ty Strzegom 
Horse Trials (SHT)

W  związku z  organizacją 
mistrzostw Europy na strze-
gomskim hipodromie, dotych-
czasowa impreza z  najwięk-
szymi tradycjami - Strzegom 
Horse Trials zostanie rozegra-
na w dniach 17-21 maja br. To 
już 15 edycja imprezy, która na 
stałe wpisała się w kalendarz 
wielu zawodników z  całego 
świata. W  tym roku będzie 
to też jedna z ostatnich szans 
na uzyskanie kwalifikacji do 
sierpniowych mistrzostw Eu-
ropy. Będzie to również - dla 
tych co już posiadają kwalifi-
kację - ostatnia przed mistrzo-
stwami szansa na wystarto-
wanie i „poczucie” strzegom-
skiej trasy crossu. Oczywiście 
Strzegom Horse Trials to nie 
tylko zawody 3-gwiazdkowe 
CCI i CICO-NC, ale również 
konkursy CIC/CCI2* i CIC/
CCI1* dla mniej zaawansowa-
nych koni lub jeźdźców, którzy 
dopiero zdobywają swoje mię-
dzynarodowe doświadczenie 
u  boku gwiazd światowego 
WKKW.

Strzegom Autumn Show 
(SAS)

Nieprzerwanie od 2011 roku 
w  wrześniu organizowane 
są w  Strzegomiu specjalne 
zawody dla młodych koni 4, 
5 i  6-letnich połączone jak 

zwykle z  zawodami między-
narodowymi na poziomie 1 
i  2*. W  tym roku zostanie 
rozszerzona ich formuła o do-
datkowe konkursy CNCL 
i  CNCP. Tegoroczna edycja 
SAS odbędzie się w  dniach 
14-17 września br.. Zawody 
SAS od kilku lat cieszą się 
dobrą obsadą utalentowanych 
koni. Wśród nich kilka lat 
temu widzieliśmy tak dobre 
dziś konie jak startujący na 
igrzyskach olimpijskich - 
Banderas i Libertina.

Strzegom October Festival 
(SOF)

W  paź dz ie rn iku  cz eka 
nas wielkie podsumowanie 
i  zakończenie sezonu wkkw 
w Strzegomiu. Na tradycyjnych 
już zawodach zostaną rozegra-
ne klasy CNCL, P, 1*, CCI1*, 
CIC/CCI2*, CIC/CCI3* 
Zawody Strzegom October 
Festival odbędą się w  dniach 
13-15 października br. Za-
wody te z roku na rok zyskują 
coraz większe uznanie wśród 
zawodników, zawsze charakte-
ryzują się dobrze wyważonym 
stopniem trudności tras crossu 
pozwalającym zakończyć sezon 
odpowiednio zmotywowanym 
do dalszej pracy. Tu również 
jest doskonała okazja, aby wiele 
par spróbowało przed końcem 
sezonu swoich sił w konkursie 
wyższej klasy.

27 stycznia br. w wieku 73 lat zmarł ks. kanonik Józef Wróbel, wieloletni proboszcz parafii 
pw. Trójcy Świętej w Olszanach, najstarszy kapłan w Dekanacie Strzegom. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 1 lutego na cmentarzu 
w Olszanach.

Burmistrz Strzegomia – w uznaniu zasług na rzecz gminy Strze-
gom i jej mieszkańców – nadał w 2015 r. ks. kanonikowi Józefowi 
Wróblowi tytuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”.

Spotkanie burmistrza Strzegomia i członków TMZS z prof. Horstem 
Aschenbachem (w środku z kwiatami) w Luebbecke w 2015 r.

10 stycznia br. w  niemieckim Winsen zmarł prof. Horst Aschenbach. Był wieloletnim 
przewodniczącym Bundesheimatgruppe Striegau („Związek byłych mieszkańców nie-
mieckich Strzegomia”). 

inne wielkie imprezy w morawie



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 3AktuAlności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

LUTY 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

29.01 – 04.02 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

05.02 – 11.02 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

12.02 – 18.02 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

Kiedy dyżury naszych aptek? iBOK już działa Przekaż 1% dla OPP
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu infor-
muje, że uruchomione zostało Internetowe Biuro Obsługi 
Klienta. 

- IBOK jest bezpłatną usługą internetową przeznaczoną 
dla naszych odbiorców indywidualnych, którzy dzięki temu 
mogą mieć stały dostęp do aktualnych danych dotyczących 
swojego konta z rozliczeniami – mówi Dorota Borkowska, 
prezes spółki WiK. 

Korzyści dla odbiorców: bezpłatny dostęp, oszczędność 
czasu, wygodna forma kontaktu, dostępność, bieżący pod-
gląd konta odbiorcy w systemie bilingowym, gwarancja 
bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. 

Dostęp do IBOK-a znajduje się na stronie www.wik.
strzegom.pl (strona główna - pasek po lewej stronie ekra-
nu). Zapraszamy do odwiedzenia strony, założenia konta i 
korzystania z systemu IBOK. 

Jeden procent to jeden z przywilejów, 
z którego mogą korzystać organizacje 
pozarządowe. Podatnicy rozliczający 
się z Urzędem Skarbowym powinni 
pamiętać, że korzystając z odpisu mogą 
pomóc. 1% jest przywilejem, dzięki 
któremu każdy z nas może samodzielnie 
zadecydować do kogo trafi część podatku 
dochodowego. Aby móc przyjmować 
1% podatku dochodowego, organizacja 
musi mieć m. in. status organizacji po-
żytku publicznego (OPP) i spełnić inne 
dodatkowe wymagania.

Aktualny wykaz OPP uprawnionych 
do otrzymywania 1% podatku znajduje 

się na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Zachęcamy, aby dokonywać odpisu 
na strzegomskie organizacje, które rów-
nież znajdują się na wykazie. Wniosek 
o przekazanie 1% podatku znajduje się 
na końcu każdego zeznania rocznego. 
Zgodnie z przepisami można wykazać 
tylko jedną OPP. Podatnicy jedyne, 
o czym muszą pamiętać, to numer KRS 
organizacji, a  jeśli chcieliby przekazać 
1% na konkretne subkonto, wtedy należy 
dodatkowo podać cel szczegółowy.

mKs

W  spotkaniu uczestniczyli 
funkcjonariusze z  Komisa-
riatu Policji w Strzegomiu 
na czele z  komendantem 
Piotrem Galickim (po raz 
pierwszy w  tej roli) i  jego 
zastępcą - Sławomirem Jan-
kowskim oraz komendant 
powiatowy Policji – Andrzej 
Dobies. Nie mogło za-
braknąć także władz 
samorządowych 
Strzegomia.

Rok 2016 
był dla Policji 
bardzo uda-
ny. Służby 
doskonale 
poradziły 
sobie z za-
b e z p i e -
czeniem 
porządku 
w   t r a k c i e 
Światowych Dni 
Młodzieży w  Kra-
kowie oraz Szczytu 
NATO w Warsza-
wie. Policja otworzyła 
się również bardziej 
na społeczeństwo. 
– Cieszymy się, że 
praca Policji jest tak 

dobrze oceniana. Nasi 
policjanci również 
starają się jak naj-
lepiej wykonywać 
swoje obowiąz-
ki, mimo tego że 
w ostatnim okre-
sie doszło do wie-

lu zmian 

kadrowych – podkreślał komen-
dant Piotr Galicki.

W wielu przypadkach wskaź-
niki statystyczne są lepsze od tych 
w 2015 r., ale też są nieco gorsze. 
– Gmina Strzegom to nie tylko 
miasto, ale też 22 wsie. W po-
równaniu do innych komisariatów 
mamy więc utrudnione zadanie, 
dlatego serdecznie dziękuję wła-
dzom Strzegomia za stwarzanie 
nam lepszych warunków do pracy 
i  zwiększanie standardu usług. 
Chciałbym podkreślić, że aktual-
nie przestępczość w dużej mierze 
przeniosła się do Internetu i trze-
ba kłaść jeszcze większy nacisk na 
walkę z tymi zagrożeniami. To jest 
bardzo żmudna i mozolna praca – 
stwierdził komendant Galicki.

Burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta wysoko ocenił 
jakość pracy i  skuteczność na-
szych policjantów. – Zawsze 
to podkreślam i powtórzę raz 
jeszcze - wasza praca jest bardzo 
trudna i odpowiedzialna. Dzię-
kuję za wszelkie działania na 
rzecz bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców. Ze swojej strony 
mogę zadeklarować wszelką 
pomoc, by jakość waszej pracy 
była coraz lepsza – zaznaczył 

burmistrz. Ciepłe słowa o strze-
gomskich funkcjonariuszach 
przekazał – w  imieniu Rady 
Miejskiej w Strzegomiu – prze-
wodniczący Tomasz Marczak, 
podkreślając że radni nigdy nie 
mieli wątpliwości o  zasadności 
przekazywania środków finan-
sowych na potrzeby strzegom-
skiego komisariatu. 

Przedstawiciel Związku Zawo-
dowego Policjantów - Dariusz 
Misiura pogratulował strze-
gomskim policjantom i dodał, że 
w 2016 r. Strzegom zorganizował 
najlepszą do tej pory - wcześniej 
odbyło się 15 turniejów - edycję 
Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 
Policyjnych województwa dol-
nośląskiego. 

TW

Po pierwsze bezpieczeństwo
Burmistrz Strzegomia wysoko ocenił jakość pracy i skuteczność naszych policjantów. Zadeklarował dalszą pomoc w poprawie warunków pracy 

24 stycznia br. w Horicach 
odbyło się spotkanie robocze w 
związku z rekomendowaniem 
dofinansowania projektu part-
nerskiego pn. „Szlak Kamienia”. 
Wniosek znalazł się na pierwszej 
pozycji rankingowej spośród 48 
zakwalifikowanych do oceny o 
dofinansowanie projektów w 
ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska. 

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele – koordynatorzy 
projektu obejmującego obszar: 
Horic, Strzegomia, Zvicina, Świd-
nicy i Dobromierza. 

- Głównym tematem rozmów 
było opracowanie i zweryfiko-
wanie szeregu dokumentów, nie-
zbędnych do podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu (do-
kumentacja budowlana, plan 

finansowy, harmonogram działań, 
itd.). Ponadto omówiono: dzia-
łania inwestycyjne i promocyjne 
realizowane w latach 2017-2019 
– informuje Wioletta Urban-
Smagłowska, strzegomski koor-
dynator projektu.

Kolejne spotkanie partnerów 
projektu odbędzie się po pod-
pisaniu decyzji o dofinansowa-
niu. 30 czerwca br. - z udziałem 
wszystkich partnerów - odbędzie 
się w Strzegomiu konferencja 
inauguracyjna projekt pn. „Szlak 
Kamienia”.

spotkanie w Horicach

Po sześciu etapach wery-
fikacji, do finału dostała się 
ścisła czołówka 8 najlepszych 
salonów. Punkt Piękności ze 
Strzegomia został wyłonio-
ny jako zwycięzca głównej 
kategorii „Kryształowy Ga-
binet 2016”. W kategorii tej 
oceniane były takie aspekty 
jak  nieskazitelny standard 
usług, innowacyjność zabie-
gów, kompleksowość oferty 
kosmetyków profesjonalnych 
i do pielęgnacji domowej, styl 

i wystrój gabinetu, wyposaże-
nie gabinetu, marketingowy 
zmysł i  przedsiębiorczość.   
Właściciele salonu Maria 
i Michał Szymańscy przyjęli 
z  rąk prezesa firmy Arkana 
Wojciecha Pyzika szklaną 
statuetkę oraz dyplom. Dla 
wszystkich nominowanych 
przygotowano nagrody oraz 
dyplomy uczestnictwa.  Zwy-
cięzcom serdecznie gratu-
lujemy i  życzymy dalszych 
sukcesów!

sukces strzegomskiego „Punktu Piękności”
Salon ze Strzegomia został wyłoniony jako zwycięzca głównej kategorii „Kryształowy Gabinet 2016”

Mniej interwencji w  porównaniu do 2015 roku, mniej rozbojów, więcej zatrzymań na 
gorącym uczynku, zwiększona efektywność pracy, ale też aż 4 wypadki śmiertelne i 58 
rannych – to najważniejsze policyjne statystyki za rok 2016 w gminie Strzegom. Zostały 
one przedstawione na dorocznej naradzie, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu 27 stycznia br.

Andrzej Dobies pochwalił nowego komendanta i stwierdził, że bar-
dzo dobrze wywiązuje się on ze swoich obowiązków. Komendant 
powiatowy podziękował również za ścisłą współpracę między Urzę-
dem Miejskim w Strzegomiu a strzegomskimi funkcjonariuszami. 

Punkt Piękności ze Strzegomia został zwycięzcą 
ogólnopolskiego plebiscytu Arkana na najlepszy sa-
lon kosmetyczny 2016 w Polsce! W sobotę 21.01.2017 
r.  odbyła się we wrocławskim Afrykarium uroczysta 
Gala Arkana. W plebiscycie wzięło udział ponad 3000 
salonów kosmetycznych, kosmetologicznych i medycyny 
estetycznej z całej Polski.
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Widzów wzruszyła insce-
nizacja na motywach „Opo-
wieści wigilijnej” Ch. Dic-
kensa, opracowana i  wyre-
żyserowana przez Agnieszkę 
Marczak. Aktorom na scenie 
towarzyszył zespół muzyczny 
i   k i lkudzies ięc ioosobowy 
chór prowadzony przez Mar-
cina Ruta.

Równolegle w  holu SCK 
odbył się kiermasz rękodzieła 
przygotowany przez Koło 
Przyjaciół Dzieci „Coper-
nicus”. - Dzięki hojności 

strzegomian, którzy wsparli 
naszą akcję, udało nam się 
zebrać 3.200 zł dla Emil-
ki. Serdecznie dziękujemy 
i już zapraszamy państwa na 
inscenizację jednej z  baśni 
Andersena z udziałem dzieci, 
rodziców i nauczycieli, która 
odbędzie się 19 marca br. 
w SCK – informuje Bożena 
Bednarska, przewodniczą-
ca  zarządu Koła  Prz y ja-
ciół  Dzieci  „Copernicus” 
w Strzegomiu.

red

B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a 
w Strzegomiu zorganizowała 
dla strzegomskich seniorów 
zajęcia taneczne. Seniorzy po-
znali kroki do kilku układów 

tanecznych i  w  rytm bluesa 
i salsy pląsali po sali. 

- Odtańczyliśmy kazaczoka 
dla najstarszych, czyli na krze-
śle. Było to bardzo aktywne, 

rozgrzewające spotkanie, które 
prowadziła Ewa Frąckowiak. 
Uczestnikom spotkania tak się 
spodobało, że proszą o kolejne 
animacje – mówi Katarzyna 

Wójcik, dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i  Gminy 
Strzegom i pełnomocnik bur-
mistrza ds. seniorów. 

Jasełka dla emilki

Taneczne potyczki seniorów w bibliotece

Dzięki hojności strzegomian, którzy wsparli akcję, udało nam się zebrać dla Emilki 3.200 zł

Uczestnikom spotkania tak się spodobało, że proszą o kolejne animacje – mówi Katarzyna Wójcik

Minis te r s two  Rozwoju 
uruchomiło nowe usługi dla 
przedsiębiorców. Od stycznia 
2017 można już zarejestrować 
własną firmę przez telefon. 
Kolejnym udogodnieniem jest 
telefoniczne powiadamianie 
o  zbliżających się ważnych 
terminach i zmianach w prze-
pisach. Nowe usługi to kolejny 
krok w  kierunku przyjaznej 
e-administracji. Usługa telefo-
nicznej rejestracji działalności 
gospodarczej dostępna jest pod 
numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon - 
Jak to działa?

W  trakcie rozmowy telefo-
nicznej konsultant wyjaśnia 
zasady rejestracji działalno-
ści gospodarczej, przyjmuje 
dane niezbędne do wypełnienia 
wniosku i  wprowadza je do 
systemu Centralnej Ewidencji 
i  Informacji o  Działalności 
Gospodarczej (CEIDG). Po 
rozmowie klient otrzyma sms 
z numerem wniosku, z którym 
może udać się do dowolnego 
urzędu gminy. Urzędnik wy-
drukuje wniosek i przedłoży do 

podpisu. Całą rejestrację moż-
na wykonać również w  pełni 
elektronicznie, wykorzystując 
do tego profil zaufany lub pod-
pis elektroniczny. Załóż firmę 
przez telefon to pierwsze tego 
typu rozwiązanie w  polskiej 
administracji publicznej.

Centrum Pomocy 
Przedsiębiorcy biznes.gov.pl

Nowe usługi realizowane są 
przez nowoczesne Centrum 
Pomocy Przedsiębiorcy biznes.
gov.pl, nadzorowane przez 
Ministerstwo Rozwoju. Biznes.
gov.pl to serwis przeznaczony 
dla osób zamierzających prowa-
dzić i prowadzących działalność 
gospodarczą. Celem portalu 
jest pomoc w  realizacji spraw 
związanych z  zakładaniem 
i  prowadzeniem działalności 
gospodarczej drogą elektronicz-
ną w sposób łatwy i intuicyjny 
oraz uproszczenie formalno-
ści niezbędnych do założenia 
i prowadzenia firmy. Centrum 
obsługuje użytkowników Cen-
tralnej Ewidencji i  Informacji 
o  Działalności Gospodarczej 
oraz serwisu biznes.gov.pl.

Gmina Strzegom nie ma 
żadnych możliwości przymu-
szenia właścicieli posesji do 
utrzymania czystości – uprząta-
nie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z  chodników 
położonych wzdłuż nierucho-
mości. Jednak za nieodśnieżanie 
chodnika grozi kara…

Takie sytuacje należy zgłaszać 
na policję. Za nieodśnieżanie 
chodnika grozi bowiem kara. 
Jeśli na miejsce zostanie we-

zwana policja i  stwierdzi, że 
właściciel posesji uchyla się od 
ustawowego obowiązku sprzą-
tania trotuaru, może wystawić 
mu mandat. 

Ponadto jeśli na nieodśnieżo-
nym chodniku przylegającym 
do posesji dojdzie do wypadku 
z udziałem pieszego, ten np. się 
poślizgnie, może domagać się 
odszkodowania od właściciela 
nieruchomości sąsiadującej. 

red

załóż firmę przez telefon!

Odśnież swój chodnik

Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl

22 stycznia br. strzegomianie po raz kolejny pokazali, że mają Wielkie Serca. W Strzegomskim Centrum Kultury w ra-
mach akcji charytatywnej „Dla Emilki” młodzi artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu wystawili 
Jasełka. 

masz wpływ na budżet gminy strzegom!
Duża część podatku dochodowego od osób fizycznych zo-

staje przekazana do budżetu gminy Strzegom. W 2017 r. jest 
to kwota ok. 17 mln złotych w budżecie. Drogi mieszkańcu, 
złóż deklarację podatkową PIT za rok 2016 w Urzędzie 
Skarbowym w Świdnicy, wpisując miejscowość na terenie 
gminy Strzegom JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA. Twoje 
pieniądze zostaną przeznaczone na budżet obywatelski, 
kulturę, rozwój infrastruktury, utrzymanie zieleni, sport, 
rekreację, ochronę środowiska, trasy rowerowe, pomoc 
społeczną, ochronę zdrowia i edukację dzieci. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

Feliks: witam. czy w tegorocz-
nych zadaniach dla gminy jest 
uwzględniony projekt współfi-
nansowania wymiany pieców 
(na nowe np. gazowe) dla miesz-
kańców strzegomia?

W tym tygodniu kończy się 
pomiar smogu w  Strzegomiu 
przez urządzenie mobilne, które 
dotarło do nas w ramach akcji 
Radia Wrocław. Poznamy, jaka 
jest sytuacja smogowa. 

9 lutego br. mam spotkanie 
z wiceprezesem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska w  sprawie ewentualnych 
dopłat oraz z  PGNiG w  tej 
samej sprawie. Ze strony gminy 
Strzegom też jest przygotowany 

projekt dopłat, który zostanie 
w lutym przekazany pod obrady 
komisji. 

A.: Panie burmistrzu, czy są już 
plany dotyczące zagospodarowa-
nia terenu po szkole Podstawo-
wej nr 3 przy ul. jeleniogórskiej? 
Pozdrawiam.

Tak. Od września br. zostanie 
tam przeniesione Publiczne 
Przedszkole nr 4, które będzie 
tam funkcjonować ok. 2 lata. 
Później wróci do nowo wybu-
dowanego przedszkola i żłobka 
w tym samym miejscu. Wtedy 
to ten budynek według planów 
na dzień dzisiejszy byłby prze-
kształcony na mieszkania chro-
nione. Z każdej klasy powsta-
łyby dwa małe mieszkania typu 
studio z  aneksem kuchennym 
i  częścią sanitarną. Do miesz-
kań tych przeprowadzałyby się 
osoby samotne. Atutem tych 
mieszkań byłby 24-godzinny 
dyżur opiekunki, która interwe-
niowałaby na potrzeby miesz-
kańców. Założenie jest takie, że 
do tych mieszkań starsi ludzie 
zabraliby część swoich mebli 
i wyposażenia (m. in. rodzinne 
pamiątki), a nie jak w domach 
całodobowej opieki – mają 
do dyspozycji jedną szufladę 
i  szafkę, a  mieszkają w  poko-
jach 4-osobowych. Byłaby tam 
też część stołówkowa, gdzie 
catering dowoziłby zamówione 
posiłki. Byłby to nie do końca 

dom całodobowej opieki, gdzie 
byłoby też dużo samodzielności 
mieszkańców i intymności. 

osiedle wschód: Proszę odpo-
wiadać na wszystkie zadane 
pytania.

Rzadko zdarza się, że nie od-
powiadam na pytania, a dotyczy 
to tych, które nie są w  mojej 
kompetencji, ale wtedy prze-
kazuję je danej instytucji – bez 
numeru IP i  imienia. Przy-
pominam też, że nie jest to 
z założenia rubryka z polemiką, 
lecz obowiązuje zasada pytanie 
– odpowiedź. Jeśli ktoś chce 
polemiki lub dyskusji na dany 
temat, to zapraszam osobiście. 
Dziękuję państwu za mery-
toryczność pytań i  informacje 
o  trudnych sprawach. Dzięku-
ję też swoim czterem stałym 
mieszkańcom, od których mam 
najwięcej pytań.

mat 4: witam. na ul. mickie-
wicza wiem, że jest pani stopka. 
A  gdzie na ul. legnickiej jest 
stopka? nigdy jej nie widzia-
łam.

Ja widziałem i  to nie raz. 
Z informacji pani dyrektor PSP 
nr 2 pani Stopka pracuje na 
przejściu dla pieszych w godz. 
7.30 – 15.30, z przerwą w godz. 
10.30 – 11.30. Jeśli będzie sytu-
acja, że pani nie będzie, proszę 
informacje przekazać do dyrek-
cji szkoły. 

sąsiadka: witam, czy podczas 
remontu ul. św. jadwigi zostaną 
wyremontowane tylko chodniki 
i wymienione lampy? dlaczego 
przy tak samo szerokim chodniku 
jak przy posesji nr 8, przy posesji 
nr 10 i 12 nie przewidziano za-
toczek parkingowych? tego nigdy 
nie za wiele przy takiej liczbie 
samochodów. Pozdrawiam.

Gmina wykonała poszerze-
nia umożliwiające parkowa-
nie w  miejscach, gdzie jest to 
możliwe technicznie. Budynek 
nr 12 leży w obrębie skrzyżo-
wania ul. Św. Jadwigi i ul. Armii 
Krajowej i w związku z powyż-
szym zabronione jest parko-
wanie pojazdów w  odległości 
10 metrów od skrzyżowania, 
a tym samym budowania zatok 
parkingowych. Dodatkowo 
zakres opracowania inwestycji 
„Remont chodnika przy ul. Św. 
Jadwigi w Strzegomiu” kończy 
się pomiędzy budynkami nr 10 
i  12, a  więc w  miejscu, gdzie 
zakończona została, realizo-
wana w 2014 r., inwestycja po-
legająca na „Przebudowie dróg 
gminnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą prowadzących 
do terenów powojskowych – 
ul. Armii Krajowej i  Wesołej 
w  Strzegomiu”. W  związku 
z  powyższym, nie obejmuje 
„wysokości” budynku ul. Św. 
Jadwigi 12. Ze względu na 
otrzymane dofinansowanie 
z  RPO, nie ma możliwości 

ingerowania w nowo wykonaną 
nawierzchnię. 

jakub: Panie burmistrzu, czy 
jest możliwość namalować pasy 
na ul. kasztelańskiej między 
sklepem budowlanym a parkiem 
koło netto, ponieważ przechodzi 
tam bardzo dużo ludzi np. do 
kościoła.

Jest to zakręt drogi i w takich 
miejscach nie ma możliwo-
ści namalowania przejścia dla 
pieszych ze względów bezpie-
czeństwa. 

robert: witam. Panie burmi-
strzu, czytałem o zaplanowanym 
remoncie odcinka kolei pomię-
dzy legnica a dzierżoniowem. 
zakładam, że to odcinek przez 
strzegom. może dobrym pomy-
słem byłby remont stacji strze-
gom miasto. Przecież aktualnie 
pociągi potrafią jeździć w dwie 
strony, więc nie musiałyby na-
wracać. z  pewnością byłoby to 
dużą atrakcją oraz połączenie 
ze świdnicą i legnicą z centrum 
miasta. może warto zapropono-
wać to PkP, a nuż się uda.

Nie ma możliwości reaktywo-
wania rozebranej linii kolejowej 
Graby – Roztoka – Bolków 
do Marciszowa. Dlatego też 

wykonane zostało zabezpie-
czenie istniejących elementów 
nastawni, tak by w miarę wyglą-
dało schludnie. Linia kolejowa 
Marciszów – Strzegom Główny 
została już dawno skreślona 
z rozkładu jazdy PKP. 

michał: witam, doszły do mnie 
słuchy, że święto granitu strze-
gomskiego będzie w  tym roku 
w  morawie. czy to będzie na 
stale przeniesione, czy tylko ze 
względu na mistrzostwa europy 
w zawodach wkkw. kto zagra 
na tegorocznych imprezach?

Tak, tylko w  tym roku łą-
czymy Święto Granitu Strze-
gomskiego, Dożynki Gmin-
ne z  Mistrzostwami Europy 
w  WKKW. Zdecydowały 
o  tym względy promocyjne. 
Sygnał telewizyjny będzie 
odbierać ponad 50 krajów, 
spodziewamy się ok. 15-20 
tysięcy gości. Ważnym były też 
względy finansowe. Przypomi-
nam, że mieszkańcy gminy za 
okazaniem dowodu osobistego 
wydanego przez burmistrza 
Strzegomia mają wstęp bez-
płatny z  wyjątkiem wejścia 
na trybuny w  niedzielę, 20 
sierpnia br. Dzieci wchodzą 
za darmo.

Odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się na stronie www.strzegom.pl – 
w zakładce „Pytania do burmistrza”.

Odnowione strzegomskie budynki
Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą składać: właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy budynków posiadający budynki nie wpisane do rejestru zabytków

Przedstawiamy zdjęcia 7 odnowionych kamienic w Strzegomiu, które zyskały największe uznanie komisji konkursowej w ramach konkursu „Odnów i wygraj” za rok 2016. 
Tym razem najlepsza okazał się Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 51, ale pozostałe budynki również zmieniły się nie do poznania i zachwycają naszych 
mieszkańców.

1. miejsce 
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Al. Wojska Polskiego 51

3. miejsce 
– Wspólnota Mieszkaniowa ul. Al. Wojska 
Polskiego 27a - 35

3. miejsce ex-aequo 
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicza 3

3. miejsce ex-aequo 
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Matejki 1, 
Paderewskiego 33a

3. miejsce ex-aequo 
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 
39-39a-39b

2. miejsce 
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 2

2. miejsce ex-aequo
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Legnicka 9
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Stypendia i nagrody
Władze samorządowe Strze-

gomia wręczyły 9 stypendiów 
szczególnie uzdolnionym 
uczniom i  studentom do 25. 
roku życia. Tym razem w  tym 
zaszczytnym gronie znaleźli 
się: Bartosz Bajerski (taniec 
towarzyski), Anna Świędrych 
(taniec towarzyski), Wiktoria 
Antosiak (dziedzina nauko-
wa i  sport), Kornelia Dyduch 
(sport), Jakub Gaboń (sport), 
Joanna Sozańska (dziedzina 
naukowa i wolontariat), Błażej 
Kołodziej (dziedzina naukowa 
i wolontariat), Radosław Cie-
lemęcki (sport) i Kacper Rutka 
(taniec towarzyski). Nagrodzono 
także 3 osoby, które wyróżniły 
się osiągnięciami sportowymi 
w  ostatnim półroczu 2016 r. 
Nagrody otrzymali: Mariusz 
Kleniuk (jeździectwo), Woj-
ciech Dolny (taekwondo) i Jan 
Pidanty (taekwondo).

Odnowili i wygrali
Już po raz szósty rozstrzy-

gnięto popularny konkurs „Od-
nów i  wygraj”. Na nagrody 
przeznaczono 278 tys. zł z bu-
dżetu gminy Strzegom. W su-
mie zgłosiło się 13 budynków 
wielorodzinnych i  4 budynki 

jednorodzinne. Zwycięzcą za 
rok 2016 r. w kategorii budynki 
wielorodzinne została Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. Al. Wojska 
Polskiego 51 (nagroda w  wys. 
40 tys. zł). Wśród budynków 
jednorodzinnych bezkonku-
rencyjny okazał się dom zloka-
lizowany na ul. Kościuszki 47, 
którego właścicielem jest Piotr 
Kania (nagroda w  wys. 7 tys. 
zł). Szczegółowe rozstrzygnięcia 
konkursu znajdują się na www.
strzegom.pl.

Pomoc dla powiatu i Policji
Strzegomscy radni zadecy-

dowali o  przekazaniu pomocy 
finansowej powiatowi świdnic-
kiemu w wys. 150 tys. zł na bu-
dowę chodników przy drogach 
powiatowych w  Stanowicach 
i Goczałkowie. Przegłosowano 
uchwałę dot. udzielenia pomo-
cy rzeczowej w kwocie 40 tys. 
zł Komendzie Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu w  for-
mie zakupu niezbędnych usług 
w celu wykonania remontu za-
budowań magazynowych Policji 
przy ul. Czerwonego Krzyża 1 
w Strzegomiu. Przekazano także 
kwotę 25 tys. zł dla Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy 
w wysokości 25 tys. zł, będącą 

rekompensatą pieniężną dla 
policjantów Komisariatu Policji 
w  Strzegomiu za czas służby 
przekraczający normę (20 tys. 
zł) i  na nagrody (5 tys. zł) za 
osiągnięcia w  służbie dla po-
licjantów Komisariatu Policji 
w Strzegomiu realizujących za-
dania z zakresu służby prewen-
cyjnej. Udzielono także pomocy 
rzeczowej dla KP w Strzegomiu 
w wys. 5 tys. zł na zakup dwóch 
laptopów i drukarki. 

Uchwały oświatowe
W  ramach dostosowania 

sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego radni podjęli de-
cyzję o  przeniesieniu PSP Nr 
3 w  Strzegomiu do budynku 
po wygaszanym Gimnazjum 
Nr 1. Jednocześnie siedziba 
Publicznego Przedszkola Nr 4 
w  Strzegomiu zostanie prze-
niesiona na dwa lata do obec-
nego budynku PSP nr 3. Ma to 
związek z  planowaną budową 
nowego budynku Przedszkola 
Nr 4 w  systemie pasywnym. 
Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie projektu dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego 
ustawą - Prawo oświatowe. Jak 

wyjaśnia naczelnik Wydziału 
Oświaty - Urszula Podsiadły-
-Szubert, jest to tzw. uchwała 
intencyjna, która trafi teraz do 
zaopiniowania przez Kurato-
rium Oświaty i związki zawo-
dowe. – Po zaopiniowaniu tej 
uchwały strzegomscy radni do 
końca marca będą zobligowani 
do podjęcia już tej właściwej 
uchwały – informuje naczel-
nik. Burmistrz Strzegomia 
podkreślił z  całą stanowczo-
ścią, że dyrektorzy szkół wraz 
z  Wydziałem Oświaty będą 
monitorować ruch kadrowy 
w szkołach i jednocześnie sta-

rać się eliminować zwolnienia 
z tytułu reformy oświaty. Prze-
głosowano również uchwałę 
w sprawie określenia kryteriów 
i  przyznanych im punktów, 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Strzegom 
(szczegóły na stronie interne-
towej BIP Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu).

Inne uchwały
Podjęto także uchwały dot. 

zmian wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Strzegom na 
lata 2017-2025, zmian budżetu 
gminy Strzegom na 2017 r., wy-
nagrodzenia burmistrza Strze-
gomia, sprawozdania z  pracy 
stałych komisji Rady Miejskiej 
za 2016 r., planu tychże komisji 
na 2017 r., uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru w ob-
rębie wsi Morawa i Grochotów 
oraz przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębie wsi 
Goczałków Górny.

TW

Dzięki dużemu zaangażowaniu 
radnego Pawła Mosóra udało się 
wyremontować chodnik na ul. Al. 
Wojska Polskiego przy budynku 
wojskowym. Poprawiła się tam 
nie tylko estetyka, ale również bez-
pieczeństwo pieszych. 
Ważne również 
było wyremon-
towanie drogi 
do j az dowe j 
do podwórka 
Al. Wojska 
Po l s k i e g o 
25. – Cieszę 
się, że m. in. 
dzięki mo-
jej inicjatywie 
udaje się suk-
cesywnie remon-
tować strzegomskie 
podwórka. Przypomnę, 
że pod koniec 2014 r. udało się 
wyremontować bardzo duże po-
dwórko u zbiegu ul. Al. Wojska 
Polskiego i ul. Reja. Remont ten 
bardzo ucieszył mieszkających 
tam strzegomian – podkreśla 
wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej. - Mam również bardzo do-
brą wiadomość dla mieszkańców 
ul. Paderewskiego, którzy w tym 
roku doczekają się modernizacji 
tej ulicy – dodaje Paweł Mosór.

Na wniosek radnego gmina 
Strzegom zakupiła dwa efektow-

ne maszty, na których wiszą flagi 
naszego kraju. Jeden z masztów 
znajduje się przy pomniku Igna-
cego Paderewskiego, a drugi przy 
pomniku 1050. rocznicy Chrztu 
Polski na skwerze przy ul. Świd-

nickiej i ul. Kasztelańskiej.
Radny aktywnie 
włączył się w akcję 

promującą zdro-
wą żywność pn. 
„Modnie, zdro-
wo, kolorowo” 
w gminnych 
placówkach 
oświatowych, 
której inicja-

torką była wice-
przewodnicząca 

rady – Marta Zię-
ba. - Celem akcji był 

zakup tablic, na których 
można było wpisać menu oraz 
ważne informacje związane z 
funkcjonowaniem stołówek i 
szkolnego cateringu. Udało się 
również pomalować stołówki 
szkolne w PSP nr 2, PSP nr 4 i 
Gimnazjum nr 2 i zakupić sprzęt 
AGD – wymienia radny.

Paweł Mosór również osobiście 
wspiera finansowo strzegomskie 
szkoły i przedszkola. Nie zapo-
mina również o uczestnikach 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Chętnie włącza się w organizacje 

imprez plenerowych, okazjo-
nalnych i okolicznościowych w 
Strzegomiu – m. in. Mikołajek 
i festynu „Światło i dźwięk”. Z 
racji swoich zainteresowań spor-
towych, bardzo chętnie bierze 
udział w różnych zawodach, god-
nie reprezentując Radę Miejską w 
Strzegomiu.

- Chciałbym serdecznie po-
dziękować władzom Strzegomia 
i radnym za owocną współpracę 
i dostrzeganie problemów miesz-
kańców naszego miasta – podsu-
mowuje Paweł Mosór.

TW

stypendia, nagrody i uchwały

Okiem Pawła mosóra

Już po raz szósty rozstrzygnięto popularny konkurs „Odnów i wygraj”. Na nagrody przeznaczono 278 tys. zł z budżetu gminy Strzegom

W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W tym wydaniu Paweł Mosór

Paweł Mosór jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Strzegomiu, na co dzień pra-
cuje w dwóch komisjach: Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej oraz Kultury, Sportu i Rekreacji. Jest doświadczonym samorządowcem, 
zasiadającym w strzegomskiej Radzie od 2010 r.

Zwiększenie  deficytu  o  kwotę  ok.  1,44 mln  zł  związane  jest  z  realizacją  dwóch  nowych  zadań  inwestycyjnych: 
przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie i realizacji projektu transgranicznego pn. „Szlak Kamienia”.
Zawarcie umowy o dofinansowanie wymaga zabezpieczenia w budżecie gminy pełnej kwoty na pokrycie wszystkich 
wydatków ujętych we wniosku.  W ramach niektórych programów możliwe jest uzyskanie zaliczki na realizację zadania 
objętego wnioskiem.  Wówczas finansowanie pozostałej kwoty polega na wydatkowaniu środków własnych gminy, 
a następnie  ich zrefundowaniu przez  instytucję dofinansowującą. W  takim przypadku dotacja może wpłynąć na 
rachunek gminy  nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Taka sytuacja wymusza  okresowe zwiększanie deficytu 
budżetowego gminy – by pokryć na bieżąco ponoszone wydatki, a następnie jego ograniczenie na skutek wpływu 
dotacji. 

Aż 16 uchwał znalazło się w  porządku obrad sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 
stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Rozstrzygnięto również konkurs „Odnów 
i wygraj”, wręczono stypendia za wybitne osiągnięcia, a także nagrody dla osób wyróżnia-
jących się w dziedzinie sportowej.

Nagrodzeni w konkursie „Odnów i wygraj” za 2016 r.
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Studniówka rozpoczęła się od 
podziękowań skierowanych do 
dyrekcji i  pedagogów za trud 
włożony w  edukację i  wycho-
wanie oraz niezwykłą atmosferę 
stworzoną w LO. W części arty-
stycznej licealiści zaprezentowali 
humorystyczne scenki z  życia 
szkoły, wspaniale wykonali utwory 
muzyczne oraz wyświetlili poru-
szający film o  szkole. Uśmiech 
i  łzy wzruszenia pojawiły się na 

twarzach zgromadzonych gości. 
Życzenia maturzystom złożyli: 
dyr. Tomasz Marczak i burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Częścią   kulminacyjną balu 
studniówkowego był polo-
nez. Licealiści i  nauczyciele 
zatańczyli wspaniale. Tunele, 
podwójne pary, korowody rów-
noległe i indywidualne zrobiły 
na rodzicach i  zaproszonych 
gościach olbrzymie wraże-

nie. Chorografię   opracowali 
nauczyciele: Anita Kołaczek 
i  Przemysław Stempniewicz. 

Po części oficjalnej maturzyści 
oddali się szaleństwu stud-
niówkowej nocy przy muzyce, 

którą przygotował DJ. Zaba-
wa trwała do bladego świtu. 
Uczniowie Zespołu Szkół 

w  Strzegomiu będą bawić się 
na swojej studniówce 10 lutego 
2017 r. 

magiczna studniówka LO

Oto plan sieci publicznych 
szkół podstawowych pro-
wadzonych przez gminę 
Strzegom oraz granice ich 
obwodów, a także publicz-
nych szkół podstawowych 
prowadzonych przez inne 
organy na okres od 1 wrze-
śnia 2017 r. do 31 sierpnia 
2019 r.

I. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Mikołaja 
Koper nika z   oddziałami 
przedszkolnymi w  Strze-
gomiu
1) Struktura organizacyjna - 

klasy I-VIII
2) Adres siedziby - ul. Mic-

kiewicza 1, Strzegom
3) Szkoła funkcjonuje na ba-

zie obiektów oświatowych 
przy ul . Mickiewicza 1 
w Strzegomiu

4) Granice obwodu szkoły 
obejmują ulice: Agatowa, 
Aleja Wojska Polskiego 
od numeru 27, Ametysto-
wa, Bazaltowa, Bukowa, 
F. Chopina, Cicha, Dębo-
wa, Dworcowa, Fiołkowa, 
Granitowa, Jaśminowa, 
Kalcytowa, Kasztanowa, 
Klonowa, J. Kochanowskie-
go, Kolejowa, T. Kościuszki 
od numeru 36, Kwarcowa, 
Legnicka, A. Mickiewicza, 
Mostowa, Niecała, Ofiar 
Katynia, Promenada, K. 

Pułaskiego, M. Reja, Ró-
żana, Rzeźnicza, W. Sikor-
skiego, Skalna, Sosnowa, L. 
Staffa, Wałowa, W. Witosa, 
S. Wyspiańskiego, miejsco-
wość Wieśnica.

II. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3 im. 
Henryka Sienkiewicza 
z oddziałami 
przedszkolnymi 
w Strzegomiu
1) Struktura organizacyjna - 

klasy I- VIII
2) Adres siedziby - ul. Brze-

gowa 1, Strzegom
3) Szkoła funkcjonuje na ba-

zie obiektów oświatowych 
przy ul. Brzegowej 1

4) Granice obwodu szkoły 
obejmują ulice: Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Bo-
haterów Getta, Czarna, 
Dolna, Górnicza, Jelenio-
górska, Kamienna, Kaszte-
lańska, Kopalniana, Krótka, 
M. Konopnickiej, Kwia-
towa, B. Limanowskiego, 
Malinowa, Milenijna, Mio-
dowa, Ogrodowa, Olszo-
wa, Parkowa, Marszałka J. 
Piłsudskiego, Polna, Sło-
neczna, S. Starzyńskiego, 
Świdnicka od numeru 38, 
Św. Tomasza, Wrzosowa, 
gen. J. Bema, gen. H. Dem-
bińskiego, gen. W. Ander-
sa, Lipowa, Piekarnicza, 
Wydobywcza, Wałbrzyska, 

Słoneczne Ogrody, Wido-
kowa, miejscowości: Stawi-
ska, Tomkowice, Granica, 
Godzieszówek, Modlęcin 
od numeru 57.

III. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4 im. 
Kornela Makuszyńskiego 
z oddziałami 
przedszkolnymi 
w Strzegomiu
1) Struktura organizacyjna - 

klasy I-VIII
2) Adres  s iedziby  -  Ale ja 

Wojska  Pol sk iego  3-5 , 
Strzegom

3) Szkoła funkcjonuje na ba-
zie obiektów oświatowych 
przy Alei Wojska Polskiego 
3-5

4) Granice obwodu szkoły 
obejmują ulice: Aleja Woj-
ska Polskiego do numeru 
26, Armii Krajowej, M. 
Anielewicza, Agrestowa, 3 
Maja, Bankowa, Brzoskwi-
niowa, Ceglana, Czerwone-
go Krzyża, J. Dąbrowskie-
go, Gronowska, Jagodowa, 
Koszarowa, Kościelna, T. 
Kościuszki do numeru 35, 
Księdza Prałata Stanisława 
Siwca, Leśna, Morska, J. 
Matejki, Niepodległości, 
I.J. Paderewskiego, Plac 
Jana Pawła II, Porzeczko-
wa, Poziomkowa, Rybna, 
Rynek, Szarych Szeregów, 
Szkolna, Strzelnicza, Świę-

tej Anny, Świętej Jadwigi, 
Świętego Jana, Świdnicka 
do numeru 37, Wesoła, 
Wodna, Wolska, Wspólna, 
Winogronowa, Zielona, 
mie jscowości : Morawa, 
Międzyrzecze, Skarżyce, 
Żółkiewka.

IV. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Janusza 
Korczaka wchodząca 
w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaroszowie
1) Struktura organizacyjna - 

klasy I-VIII
2) Adres siedziby - Jaroszów 

98
3) Szkoła funkcjonuje na ba-

zie obiektów oświatowych 
w Jaroszowie 98

4) Inna lokalizacja prowadze-
nia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuń-
czych - Jaroszów 37 (sala 
gimnastyczna)

5) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości : 
Jaroszów, Rusko, Bartoszó-
wek.

V. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki z oddziałami 
przedszkolnymi 
w Goczałkowie
1) Struktura organizacyjna - 

klasy I-VIII
2) Adres siedziby ul. Szkolna 

1, Goczałków
3) Szkoła funkcjonuje na ba-

zie obiektów oświatowych 
przy ul. Szkolnej 1 w Go-
czałkowie

4) Inna lokalizacja prowadze-
nia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i  opie-
kuńczych - ul. Parkowa 4 
w Goczałkowie

5) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości : 
Goczałków, Goczałków 
Górny, Graniczna, Rogoź-
nica.

VI. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Stanowicach 
wchodząca w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Stanowicach
1) Struktura organizacyjna - 

klasy I-VIII
2) Siedziba szkoły - ul. Świe-

bodzka 9, Stanowice
3) Szkoła funkcjonuje na ba-

zie obiektów oświatowych 
przy ul. Świebodzkiej 9 
w Stanowicach

4) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości : 
Stanowice, Grochotów.

VII. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza z oddziałami 
przedszkolnymi 
w Olszanach
1) Struktura organizacyjna 

klasy I-VIII
2) Siedziba szkoły - Olszany 

138
3) Szkoła funkcjonuje na ba-

zie obiektów oświatowych 

w Olszanach 138
4) Inna lokalizacja prowadze-

nia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuń-
czych -Olszany 33

5) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości : 
Olszany, Modlęcin do nu-
meru 56.

VIII. Publiczna Szkoła 
Podstawowa imienia Jana 
Pawła II z oddziałami 
przedszkolnymi w Kostrzy
1) Struktura organizacyjna - 

klasy I-VIII
2) Adres siedziby - ul. S. Że-

romskiego 22
3) Szkoła funkcjonuje na ba-

zie obiektów oświatowych 
przy ul. S. Żeromskiego 22 
w Kostrzy

4) Granice obwodu szkoły 
obejmują miejscowości : 
Kostrza, Żelazów.

IX. Publiczna Szkoła 
Podstawowa z oddziałem 
przedszkolnym 
w Rogoźnicy prowadzona 
przez Stowarzyszenie 
„Mała Szkoła” 
w Rogoźnicy
1) Struktura organizacyjna - 

klasy I-VIII
2) Siedziba szkoły - ul. Par-

kowa 1, Rogoźnica
3) Szkoła funkcjonuje na ba-

zie obiektu oświatowego 
przy ul. Parkowej 1 w Ro-
goźnicy

4) Szkole nie określono granic 
obwodu

sieć szkół podstawowych
Od września br. wracają ośmioklasowe szkoły podstawowe, a wygaszone zostaną gimnazja. Jak po tych zmianach będą funkcjonowały te placówki?

Po części oficjalnej maturzyści oddali się szaleństwu studniówkowej nocy przy muzyce, którą przygotował DJ. Zabawa trwała do bladego świtu

Uczniowie szkół gimnazjal-
nych i średnich z terenu gminy 
Strzegom spotkali się z burmi-
strzem Strzegomia Zbignie-
wem Suchytą oraz jego 
zastępcą Wiesła-
wem Witkowskim 
na specjalnie zor-
ganizowanych 
debatach. 

Debaty odbyły 
się w  strzegom-
skich Gimnazjach 
nr 1 i nr 2, w Gimna-
zjach w Jaroszowie i Go-
czałkowie oraz w Zespole Szkół 

i w Liceum Ogólnokształcącym. 
Inicjatorami spotkań były władze 
gminy. Młodzież dowiedziała 
się m.in., jakie inwestycje były, 

są i będą realizowane w 
gminie oraz na jakich 

zasadach funkcjo-
nują samorządy 
terytorialne. Mło-
dzi strzegomianie 
chętnie zadawali 
gościom pytania. 

Po spotkaniach 
uczniowie podkreślali, 

że była to dla nich cenna 
lekcja. 

Debatowali z burmistrzami

W czasie wizyty przy słodkim 
poczęstunku uczestnicy oglądali 
wspaniale przygotowane wystę-
py trzech grup przedszkolaków. 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
dzieci przygotowały również 
piękne laurki z życzeniami. 

- Nasi seniorzy, pełni podziwu 
dla przedszkolaków, po powro-
cie opowiadali swoje wrażenia. 
Dziękujemy za zaproszenie 
– informuje Anna Tofkin, pra-
cownik socjalny DDP „Senior- 
Wigor” w Strzegomiu.

seniorzy gościli u przedszkolaków

100 dni przed maturą uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego w Strzegomiu bawili się na studniówce w „Restauracji 
Esperanto” w Świdnicy. Świętowały  trzy klasy: III a (wy-
chowawczyni: Beata Suwart-Orzechowska), III b (wy-
chowawcy: Piotr Bułakowski, Przemysław Stempniewicz)  
i III c (wychowawczyni: Agnieszka Soboń-Nowakowska). 

Fot. H
. Rybiński 

Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor”
Zadanie jest współfinansowane ze środków 
otrzymanych w ramach Programu Wielolet-
niego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Delegacja strzegomskich seniorów, na zaproszenie dyrektor 
Alicji Niziołomskiej, gościła w Publicznym Przedszkolu nr 
3 w Strzegomiu. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Która polska aktorka zagrała rolę Michaliny Wisłockiej 
w filmie „Sztuka kochania”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 4-5 lutego 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej 
tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila należy 
wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poin-
formowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina scK !

„BALERINA” (DUBBING)
4 luty, godz. 15.00
5 luty, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 
zł + okulary 3D wielokrotnego 
użytku – 4,50 zł

„POWIDOKI”
4 luty, godz. 18.00
5 luty, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 
WISłOCKIEJ”
11 luty, godz. 17.00
12 luty, godz. 19.30
*14 luty, godz. 17.30 – bilet dla 
pary tylko 30 zł
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„PO PROSTU PRZYJAźń”
11 luty, godz. 19.30
12 luty, godz. 17.00
*14 luty, godz. 19.45 – bilet dla 
pary tylko 30 zł
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„OSTATNI SMOK ŚWIATA” 
(DUBBING)
13 luty, godz. 11.00
14 luty, godz. 11.00
17 luty, godz. 10.00
19 luty, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„KONWóJ”
17 luty, godz. 18.00
19 luty, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

co w kinie scK 

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

kultur A

Diana – ukrywa tajemnicę, 
która nie pozwala jej żyć nor-
malnie. Pięć 
lat temu przez 
jej nieuwagę 
wydarzyła się 
tragedia. Od-
trącona przez 
rodziców wy-
jechała na stu-
dia do innego 
mias ta , n ie 
potrafi jednak 
z a p o m n i e ć 
o  przeszłości. 
Kiedyś najbar-
dziej pragnęła 
przebaczenia. 
Teraz nie pra-
gnie już nicze-
go.

K a r o l  – 
z wyglądu niegrzeczny chłopiec, 
wychowany „na złej ulicy”, stu-
dent ekonomii i bokser. Kiedyś, 
w  innym życiu, Diana i Karol 
spotykali się. Nie traktowali 
tego poważnie, ale to, co ich 

rozdzieliło, było śmiertelnie 
poważne. Pięć lat później wpa-

dają na siebie 
na studenckiej 
imprezie. 

Przypadek? 
Żadne z  nich 
n i e  w i e r z y 
w  przypadki. 
Szybko okazu-
je się, że stają 
się dla siebie 
bardzo ważni. 
Czy razem uda 
im się zbudo-
wać wspólną 
p r z y s z ło ś ć ? 
Bez względu 
na wszystko…

N i e z w y -
kła opowieść 
o młodych lu-

dziach, którzy zdążyli już po-
znać gorzki i słodki smak życia, 
oraz o ich walce o szczęście.

Życzę miłej lektury! 
maria Pińkoska z Biblioteki 

Publicznej w Kostrzy

słodko-gorzki smak życia
Bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Urodzeni, by przegrać” Igi Wiśniewskiej

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom zaprasza 
dzieci ze szkół podstawowych 
na warsztaty plastyczne, które 

będą odbywały się w pierw-
szym tygodniu ferii zimowych 
13.02.2017 r. – 17.02.2017 r. 
w godzinach 11.00. – 12.00. 

Ferie z Biblioteką

W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem wysta-
wą „Strzegom na dawnej 
widokówce” ekspoz ycja 
zostaje przedłużona do 
końca marca 2017 r.

Tych wszystkich, którzy 
jeszcze nie zobaczyli tej arcy-
ciekawej wystawy zapraszamy 
od poniedziałku do piątku 
od godz. 8.30 do 18.00 oraz 
w soboty i niedziele w godz. 
9.00 - 15.00.

„strzegom na dawnej widokówce”
Nie zdążyłeś jeszcze tego zobaczyć? Strzegomskie Centrum Kultury przedłuża wystawę godną obejrzenia…

Mieli się już nigdy nie spotkać. Los jednak chciał inaczej.

Warsztaty będzie prowadził emerytowany nauczy-

ciel plastyki Zbigniew Jurgielewicz. Zapraszamy 

dzieci, które chcą poznać tajniki i techniki malar-

skie  na  zajęcia w  czytelni Biblioteki Publicznej 

w Strzegomiu, ul. Świdnicka 21-23. 
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Sołectwa gminy Strzegom od 
kilku już lat mają do dyspozycji 
środki z funduszu sołeckiego. 

W tym roku w gminnym bu-
dżecie zabezpieczono je w kwo-
cie 413 808 zł. Zobacz, na co 
między innymi w poszczegól-
nych sołectwach zostaną prze-
znaczone pieniądze z funduszu 
sołeckiego.

W  Rogoźnicy zaplanowano 
renowację murów i baszty w par-
ku. Wykonany zostanie projekt 
i  kosztorys nowej nawierzchni 
placu na działce w  Olszanach 
przy świetlicy i  remizie OSP. 
Wykonany zostanie projekt 
i ogrodzenie działek przy tere-
nie rekreacyjno-wypoczynko-
wym w  Jaroszowie. Zakupione 
i  zamontowane zostaną urzą-
dzenia siłowni plenerowych 
w  Olszanach, Goczałkowie 
Górnym, Granicy i  Strzego-

miu. W urządzenia zabawowe 
zostaną doposażone place zabaw 
w  Goczałkowie, Stanowicach, 
Stawiskach oraz w Olszanach. 
Nowych wiat przystankowych 
doczekają się Mały Modlęcin 
i  Olszany. W  Tomkowicach 
zostanie przebudowana część 
drogi gminnej. W  Żółkiewce 
zostanie przebudowana na-
wierzchnia przy świetlicy wiej-
skiej. Stanowice natomiast czeka 
zakup i montaż klimatyzacji do 
świetlicy. Zakup kosiarki – trak-
torka planowany jest w sołectwie 
Kostrza. Sołtysi podkreślają, że 
ważne jest, że dzięki środkom 
z funduszu sołeckiego mogą 
wspólnie z mieszkańcami podej-
mować decyzję o przeznaczeniu 
pieniędzy na realizację zadań w 
swoich wsiach. – Dzięki temu 
nasze miejscowości pięknieją 
– dodają. 

na co pieniądze z funduszu?

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
oraz jego zastępca Wiesław Wit-
kowski opowiedzieli o uchwa-
łach, jakie zostaną podjęte na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
Omówiono także zasady kon-
kursu „Aktywne sołectwa gminy 
Strzegom”, którego pierwsza 
edycja odbędzie się w tym roku. 
Burmistrz zachęcił wszystkich 
sołtysów do uczestnictwa w kon-
kursie. Podczas narady poruszano 
także temat Dożynek Gmin-
nych, które odbędą się w sierpniu 
w Morawie. W  ich trakcie po-
szczególne sołectwa zaprezentują 

swoje barwne stoiska oraz samo-
dzielnie przygotowane potrawy. 
Przypomnijmy, że w  tym roku 
wyjątkowo, niemalże równolegle 
będą odbywały się dwie ważne 
gminne uroczystości – dożynki 
oraz Święto Granitu Strzegom-
skiego. Wszystko to z  uwagi 
na obywające się w  Morawie 
w sierpniu Mistrzostwa Europy 
we wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego. Jednym 
z ostatnich tematów tej stycznio-
wej narady sołtysów był sprawa 
pozyskania przez gminę środków 
na przebudowę świetlic. 

narada sołtysów
Jednym z ważniejszych tematów spotkania było pozyskanie przez gminę środków na przebudowę świetlic

14 stycznia 2017 roku odbył 
się w  Stanowicach „Srebrny 
Opłatek”. Bawili się na nim 
wszyscy, którzy przez 25 lat 
tę imprezę przygotowywali. 
Podziękowania i  życzenia 
zostały złożone na ręce pio-
nierów, którzy w  1993 roku 
rozpoczęli tę piękną tradycję. 
Uroczystość rozpoczęła się 
od krótkiej historii „Opłatka”, 
wręczenia statuetek, wieńców 
laurowych zrobionych z  cu-
kierków i  kwiatów dla naj-
bardziej zasłużonych, życzeń 
i  wspólnego zdjęcia, które 
każdy z uczestników otrzymał 
także na tej imprezie. Miesz-
kańcy Stanowic bawili się do 
późna przy muzyce zespołu 
„Sąsiedzi”. 

W świetlicy wiejskiej w Ol-
szanach 15 stycznia br. odbyło 
się „Spotkanie opłatkowo-
noworoczne mieszkańców” 
organizowane przez radną 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
i  sołtys Olszan - Stanisła-
wę Górską , r adę  sołecką 
oraz zespół folklorystyczny 
„Olszaniacy”. Jak co roku, 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Olszanach zaprezentowały 
„Jasełka”. Były to chwile do 
zadumy i  refleksji. Gościem 
specjalnym spotkania była 
śpiewaczka operowa Chantal 
Prymka-Radkiewicz. 

Natomiast 21.01.2017 r. 
w  Goczałkowie odbyło się 
spotkanie opłatkowe zorga-
nizowane przez Towarzy-

stwo Przyjaciół Wyższego 
Seminarium Duchownego 
Diecezji Świdnickiej, pod 
kierownictwem Ewy Miał-
kowskiej. W  przygotowania 
spotkania włączyła się rów-
nież miejscowa rada sołec-
ka z  sołtysem Krzysztofem 
Grondowskim na czele. Uro-
czystość rozpoczęła się mszą 
św. w  kościele parafialnym. 
Następnie w  świetlicy wiej-
skiej wszyscy mieli okazję 
do złożenia sobie życzeń no-
worocznych. Po poczęstunku 
radośnie zabrzmiały kolędy 
wykonywane wspólnie oraz 
przez zespół folklorystyczny 
„Goczałkowianie”. 

spotkania opłatkowe w gminie strzegom
Zarówno mieszkańcy Olszan, Goczałkowa, jak i Stanowic podkreślali, że wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w ich pamięci

W ostatnim czasie w trzech 
miejscowościach g miny 
Strzegom odbyły się spo-
tkania noworoczno-opłat-
kowe, w  któr ych udział 
wzięli mieszkańcy wsi oraz 
zaproszeni goście. 

27 stycznia 2017 r. sołtysi gminy Strzegom spotkali się 
z  władzami gminy, radnymi oraz dyrektorami instytucji, 
żeby porozmawiać o bieżących sprawach sołectw. 

Fot. archiw
um
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W  turnieju uczestniczyły 
dwa zespoły Śląska Wrocław, 
Zagłębie Lubin, Ślęza Wro-
cław, Nysa Kłodzko, Lechia 
Dzierżoniów, Javoria Jawor, 
Pogoń Pieszyce, Polonia-Stal 
Świdnica i  gospodarze AKS 
Strzegom – Sokoły.

Rywalizacja stała na bardzo 
wysokim poziomie, dzięki 
temu, że do Strzegomia udało 

się zaprosić naprawdę marko-
we zespoły. Trzeba podkre-
ślić, że ekipy Śląska Wrocław 
i  Zagłębia Lubin, znane ze 
znakomitej pracy z piłkarskim 
narybkiem, z sukcesami grają 
nie tylko w naszym wojewódz-
twie, ale świetnie spisują się 
w ogólnopolskich turniejach.

Nic dziwnego, że „Strze-
gom Cup” został zdomino-

wany przez te drużyny, któ-
re w  komplecie zajęły trzy 
miejsca na podium. Gospo-
darze, przetrzebieni przez 
grypę, zajęli dalszą lokatę.  
– Jeszcze na trzy dni przed 
zawodami miałem spore oba-
wy, czy w ogóle wystartujemy 
w  tym doborowym turnieju. 
Do gry było zdolnych tylko 4 
chłopców. Na szczęście udało 

nam się jakoś pozbierać i osta-
tecznie zagraliśmy. Tym razem 
nie udało się zająć czołowych 
miejsc, ale nie musimy się 
wstydzić swojego występu, 
tym bardziej że poziom był 
naprawdę bardzo wysoki – 
podkreślił Jarosław Krzyża-
nowski, trener strzegomskich 
Sokołów. 

TW

W  6. Otwartych Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska 
PF T, które odbył y się 8 
stycznia br. w  Świebodzi-
cach zawodnicy Klubu Ta-
ekwondo „Taipan” Strze-
gom zdobyli szereg medali, 
osiągając swoje pier wsze 
sportowe sukcesy na arenie 
krajowej. Wśród medalistów 
byli uczniowie PSP nr 2, 
PSP nr 4 i przedszkolacy.

- Mateusz Wieczorek - złoty 
medal i tytuł Mistrza Dolnego 
Śląska w walkach KALAKI,
- Emil Bejnarowicz - srebrny 
medal w  walkach KALAKI 
oraz srebrny medal w techni-
kach specjalnych,
- Dawid Widlarz - srebrny 
medal w walkach KALAKI,
- Anna Pacak - złoty medal 
oraz tytuł Mistrza Dolnego 
Śląska w  walkach KALAKI 
i srebrny medal w technikach 
specjalnych,
- Aleksandra Pacak - złoty 
medal i tytuł Mistrza Dolnego 
Śląska w walkach KALAKI,
- Natalia Soroka - srebrny 
medal w walkach KALAKI,

- Artur Tatarczuk - srebrny 
medal w walkach KALAKI, 
brązowy medal w technikach 
specjalnych,
- Jakub Zdanowski - srebr-
ny medal w  walkach KA-
LAKI oraz brązowy medal 
w technikach specjalnych,
- Kamil Kowalski - złoty 
medal oraz tytuł Mistrza 
Dolnego Śląska w  walkach 
KALAKI,

- Filip Przybylski - srebrny 
medal w walkach KALAKI,
- Kacper Wolski - brązowy 
medal w walkach KALAKI,
- Piotr Pietrzyk - brązowy 

medal w walkach KALAKI 
oraz brązowy medal w tech-
nikach specjalnych.

red

Po „strzegom cup”

sukcesy strzegomian w taekwondo

Zawody zakończyły się sukcesem organizacyjnym, a pochlebne opinie o nich wyrażali m. in. przyjezdni trenerzy 

Gratulujemy zaangażowania i sukcesów oraz życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć

Dla Kacpra Rutki ze Strze-
gomia i  jego partnerki Sary 
Litorowicz  z   Oławy rok 
2016 był bardzo szczęśliwym 
i udanym okresem.

Oboje zakończyli go ty-
tułem wicemistrzów świata 
w  konkurencji  10 tańców 
w austriackim Linz oraz jako 
finaliści i 5. para mistrzostw 
świata w  Paryżu w  tańcach 
standardowych i  latynoame-
rykańskich. Po drodze zo-
stali wicemistrzami Europy 
w  stylu standardowym oraz 
4. parą w stylu latynoamery-

kańskim w angielskim Black-
pool, srebrnymi medalistami 
International Dance Cham-
pionships w Londynie w stylu 
latynoamerykańskim oraz 4. 
parą w  standardzie. W kraju 
zdobyli tytuły mistrzów Pol-
ski w  stylu standardowym, 
latynoamerykańskim oraz 
w 10 tańcach. 

W Nowym Roku nasi tancerze 
zaczynają rywalizację w starszej 
kategorii wiekowej 16-18 lat, co 
jest wyzwaniem i motywacją do 
jeszcze cięższej pracy.

red

9 stycznia br. IV-ligowa dru-
żyna AKS-u Granit Strzegom 
S. A. rozpoczęła przygotowa-
nia do rundy wiosennej sezonu 
2016/17. Zajęcia odbywają 
się aktualnie w hali Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Strze-
gomiu.

Warunki treningów - jak 
podkreśla trener Jarosław 
Krzyżanowski i  jego pod-
opieczni - są komfortowe. 
Piłkarze oprócz zajęć z piłką 
korzystają z  siłowni, by jak 
najlepiej przygotować się pod 
kątem wytrzymałościowym. 

Strzegomski szkoleniowiec 
zadowolony jest także z  fre-
kwencji na zajęciach, bo poza 
drobnymi wyjątkami jest ona 
bliska 100 procent. Wiadomo 
już, że z AKS-em pożegnali się: 

obrońca Mateusz Dominiak 
i  napastnik Przemysław Kloc, 
treningów nie podjął również 
kolejny defensor - Dawid Gó-
rowski. Wszystko wskazuje 
na to, że wiosną w  barwach 
AKS-u zobaczymy najlepszego 
strzelca zespołu - Adama Wa-
silewskiego, który miał propo-
zycję z zagranicznego klubu, ale 
z niej nie skorzystał. - Z naszym 
klubem trenuje dwóch nowych 
piłkarzy: prawy obrońca/ po-
mocnik i lewy obrońca/ pomoc-
nik. Jest szansa, że obaj wzmoc-
nią kadrę AKS-u. Bacznie się im 
przyglądam - informuje Jarosław 
Krzyżanowski. 

Do rozpoczęcia rundy re-
wanżowej pozostały niecałe 
2 miesiące. 

TW

rok pełen tanecznych sukcesów

seniorzy już trenują

- Te wszystkie tytuły nie byłyby możliwe, gdyby nie tre-
nerzy: Gosia Jabłońska, Radek Hojsan z Klubu Tańca 
Iglica Wrocław oraz Paweł Szajda. Wielkie podzięko-
wania dla  trenerów oraz wszystkich  szkoleniowców, 
z którymi udało nam się współpracować w ubiegłym 
roku. Szczególne podziękowania należą się  również 
sponsorom oraz wszystkim,  którzy  nas  dopingują 
i wspierają. Dzięki  tym wszystkim osobom możemy 
godnie reprezentować nasz kraj na świecie i realizować 
swoją pasję – informuje Kacper Rutka.

12 lutego br. w naszym mieście odbędzie się kolejny turniej „Strzegom Cup” 
(rocznik 2008). Początek o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Poniżej plan sparingów.
20.01.2017 r. - Miedź II Legnica – AKS Granit Strzegom S. A. 4:0 
(4:0) 
04.02.2017 r. - AKS - Zagłębie II Lubin (godz. 13.00)  
11.02.2017 r. - AKS - KS Polkowice (godz. 13.00)  
18.02.2017 r. - AKS - Nysa Kłodzko (godz. 13.00)  
25.02.2017 r. - AKS - Kuźnia Jawor (godz. 13.00)  
01.03.2017 r. - AKS - Polonia-Stal Świdnica (godz. 18.00)  
04.03.2017 r. - AKS - Lotnik Jeżów Sudecki (godz. 13.00)  
11.03.2017 r. - AKS – Unia Bardo (godz. 13.00)

- Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom serdecznie gratuluję 
ogromnego zaangażowania, sukcesów oraz życzę kolejnych 
wspaniałych osiągnięć, które przed nami - podkreśla Jarosław 
Włochal II dan, trener i instruktor taekwondo.

Z  udziałem praktycznie najlepszych drużyn na Dolnym Śląsku (rocznik 2009 i  młodsi) 22 stycznia br. w  hali 
strzegomskiego OSiR-u odbył się halowy turniej piłkarski „Strzegom Cup”. Zawody rozegrano o Puchar Bur-
mistrza Strzegomia. 
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Garaż - strzegom, ul. Św. Jana w strzegomiuBurmistrz strzegomia informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr: 15/B/2017, 16/B/2017, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 27 stycznia 2017 roku.

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.) informu-
ję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/
B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 stycz-
nia 2017 r.
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 19/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 
styczna 2017 r. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
garażem - działka nr 1110, AM 
– 2, Obr. 1, 
o powierzchni 0,0021 ha poło-
żona w Strzegomiu, przy ulicy 
Świętego Jana, gmina Strze-
gom Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020713/3. 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 Strzego-
miu z dnia 10.11.2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Strzegom, 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem KS – 
obsługa komunikacyjna, strefa 
B ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 15.000,00 zł
Wadium - 1.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
09.03.2017 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 03.03.2017 r. 
godz. 1000 do 1015.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 06.03.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza 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 sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 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 Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub tele-
fonicznie pod nr (74) 85-60-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH Z KONTENERÓW - (SAMOCHÓD HAKOWIEC)
Cykl tygodniowy – rok 2017

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1. Kościelna 
(NOVA DENT)

2. Szkolna 
3. Św. Tomasza
4. Al. Wojska Polskiego 

38-40-42 (ZIAJKA)
5. BAR
6. Za Rossmanem
7. Św. Jana
8. Matejki
9. URZĄD MIEJSKI
10. Granitowa
11. Ogrodowa 9
12. Krótka
13. Boh. Getta 15
14. Sosnowa

1. Za Rossmanem
2. Szkolna
3. Kościelna 
(NOVA DENT)
4. Dolna 3
5. Kwiatowa
6. Wrzosowa
7. Bankowa
8. Al. Woj. Pol. 31
9. URZĄD MIEJSKI
10. KAMIENNA
SPÓŁDZIELNIA
11. Witosa
12. KOŚCIELNA GARAŻE
13. Sosnowa

1. Szkolna
2. Kościelna 
(NOVA DENT)
3. Dolna 2
4. Dolna 44
5. Za Rossmanem
6. BAR
7. Kościelna Jutrzenka
8. Al. Wojska Polskiego 

43abc
9. URZĄD MIEJSKI
10. Boh. Getta 15
11. Mickiewicza Hala
12. Sosnowa

1. Szkolna
2. Kościelna 
(NOVA DENT)
3. Witosa
4. Św. Tomasza
5. Św. Jana
6. Za Rossmanem
7. Granitowa
8. Bankowa
9. URZĄD MIEJSKI
10. Matejki
11. BAR
12. KRÓTKA
13. Sosnowa

1. Szkolna
2. Kościelna 
 (NOVA DENT)
3. Dolna 3
4. Za Bohunem
5. BAR
6. Za Rossmanem
8. Boh. Getta 15
9. Al. Wojska Polskiego 38-40-42 

(ZIAJKA)
10. KOŚCIELNA GARAŻE
11. AL. WOJ. POLSKIEGO 31
12. URZĄD MIEJSKI
13. KAMIENNA 
SPÓŁDZIELNIA
14. Ogrodowa 9
15. Sosnowa

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

ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH MAŁYM SAMOCHODEM
PONIEDZIAŁEK :
ul. Kasztelańska 2 V-110 – 3 szt.
ul. Świdnicka 37 V-110 – 3 szt.
WTOREK:
ul. Boh. Getta 4 A V-110 – 1 szt.
ŚRODA :
ul. Kasztelańska 2 V-110 – 3 szt.
ul. Świdnicka 37 V-110 – 3 szt.
ul. Parkowa 14 V-110 – 3 szt.
ul. Kościuszki 38B V-110 – 1 szt.
ul. Św. Anny „CARO” 17A V-110 – 1 szt.
ul. Paderewskiego 15 V-110 – 5 szt.
ul. Paderewskiego 17 V-110 – 2 szt.
ul. Paderewskiego 15A V-120 – 1 szt.
ul. Parkowa 4 V-110 – 2 szt.
ul. Parkowa 6 V-110 – 4 szt.
ul. Al. Woj. Polskiego 51 V-110 – 9 szt.
CZWARTEK:
ul. Legnicka 10 V-110 – 7 szt.
PIĄTEK:
ul. Kasztelańska 2 V-110 – 3 szt.
ul. Świdnicka 37 V-110 – 3 szt.
INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTA-
WIANE DO GODZ. 6:00
Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór 
zostanie przesunięty o dzień.

ZBIÓRKA Z GNIAZD Harmonogram odbioru na 2017 r. SZKŁO. Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc 
Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV

LUTY 7; 21 9; 23 10; 24

MARZEC 7; 21 9; 23 10; 24

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, Czerwo-
nego Krzyża, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kocha-
nowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnicka, 
Matejki, Mickiewicza, Mostowa, Niecała, Niepodległości, 
Ofiar Katynia, Paderewskiego, Promenady, Pułaskie-
go, Reja, Różana, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, 
Sosnowa, Staffa, Św. Anny, Św. Jana, Wałowa, Witosa, 
Wyspiańskiego,

3-go Maja, Agrestowa, Andersa, Anielewicza, Armii Krajowej, Bema, Bohate-
rów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarna, Dąbrow-
skiego, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Gronowska, Jagodowa, Jeleniogór-
ska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszarowa, Kościel-
na, Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwiatowa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, 
Malinowa, Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piłsud-
skiego, Plac Jana Pawła II, Polna, Porzeczkowa, Rybna, Rynek, Słoneczna, 
Słoneczne Ogrody, Starzyńskiego, Strzelnicza, Szarych Szeregów, Szkolna, 
Św. Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Wesoła, Widokowa, Wino-
gronowa, Wodna, Wolska, Wrzosowa, Wspólna, Wydobywcza, Zielona,

Bartoszówek, Grochotów, Jaro-

szów , Międzyrzecze, Modlęcin, 

Morawa, Olszany, Rusko, Skar-

życe, Stanowice, Stawiska,

Goczałków , Goczałków Górny, 

Godzieszówek, Granica, Gra-

niczna, Kostrza, Rogoźnica, 

Tomkowice, Wieśnica , Żelazów, 

Żółkiewka,
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HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGOSPRZĘTU AGD I RTV 
ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU WSI 

GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi Terminy odbioru 
zużytego sprzętu

1
Bartoszówek 
Jaroszów 
Rusko

20.02.2017

2

Goczałków  
Goczałków Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

21.02.2017

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek  
Żółkiewka  
Tomkowice

22.02.2017

4
Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

23.02.2017

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

24.02. 2017

Odpady prosimy wystawiać do godz. 8°° przy pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpadów. 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
NA TERENIE MIASTA STRZEGOM

Lp. Nazwy ulic Termin

1

ul. Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia), Bazaltowa, Kwarcowa, Skalna, Kalcytowa, Ametystowa, Grani-
towa, Jaśminowa, Fiołkowa, Różana, Niecała, Chopina, Osiedle Goczałków, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa, 
Sosnowa, Cicha, Promenady, Kościuszki (od ul. Legnickiej do ul. Niepodległości), Pułaskiego, ul. Ofiar Katynia, Witosa, 
Matejki, Paderewskiego (od ul. Legnickiej do ul. Bankowej), lewa strona ul. Legnickiej ( od ul. Niecałej do Al. Woj. Polskie-
go), ul. Niepodległości, ul. Św. Jana.

13.02.2017

2
ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska Polskiego), 
ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do nr 76), ul. Rzeźnicza, Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, Kolejowa, 
Ceglana, Mostowa

14.02.2017

3

ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanowskiego, Słoneczna, Bema, Piłsudskiego, Ander-
sa, Dembińskiego, Dolna, Brzegowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, Konopnickiej, Jeleniogórska, Milenijna, Kopalniana, 
Górnicza, Wydobywcza, Lipowa, Kamienna (od ul. Kościuszki do ul. Krótkiej), Rynek (część równoległa do ul. Kamiennej), 
Krótka, Parkowa, Bohaterów Getta, Św. Tomasza, Ogrodowa (od ul. Bohaterów Getta do ul. Świdnickiej), lewa strona ul. 
Świdnickiej (od Rynku do ul. Św. Tomasza), Rynek (od ul. Świdnickiej do ul. Krótkiej), Słoneczne Ogrody, Widokowa 

15.02.2017

4

ul. Bankowa , Paderewskiego (od ul. Bankowej do Rynku), Kościuszki (od ul. Niepodległości do Rynku), Kamienna (od 
ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego w tym Czerwonego Krzyża ), Św. Anny, Kościelna, Rynek (część równoległa do ul. 
Kościelnej), Rynek (od ul. Dąbrowskiego do ul. Świdnickiej), ul. Dąbrowskiego do ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Szkolna, 
Świdnicka (prawa strona od Rynku do ul. Kościelnej), Ogrodowa(od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej), Prałata Stanisława 
Siwca

16.02.2017

5

ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Bankowej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, ul. Leśna, Wesoła, Bracka, Świdnicka 
(od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę), Czarna, Brzegowa (Szkoła Nr 6), Malinowa, ul. Armii Krajowej, Zielona, Al. 
Wojska Polskiego (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, Strzelnicza, Agrestowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, 
Winogronowa, Św. Jadwigi, Wspólna, Koszarowa, Rybna, 3-go Maja, Morska, Szarych Szeregów, Wolska, Wodna

17.02.2017

Odpady prosimy wystawiać do godz. 8°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ZMIESZANYCH Rok 2017 r. (CYKL TYGODNIOWY)
Poniedziałek
Jaroszów + Jaroszów 71 Osiedle + Hotele, Skarżyce
Miasto: Al. Wojska Polskiego – 1, 8 ,2-6, 9, 22-24, 26, 44, 48-48a, 61-63, 76, 78 + punktowo, Kościuszki 2-2a, Mostowa, Sikorskiego, Parkowa 2-7, Paderewskiego - punktowo, Kasztelańska, Legnicka 3, plac Targowy + parking INTERMAR-
CHE + punktowo, Rynek ROSSMAN + za Urzędem, Czerwonego Krzyża przy Policji, Ogrodowa 1, Of. Katynia, Św. Anny 1-9, Św. Tomasza, Świdnicka 15-17, 21-33, 37 Armii Krajowej 2-12, 7, 10, 16, 25 + punktowo, Wspólna, Chopina, 
Niecała, Mickiewicza, Różana, Fiołkowa, Kalcytowa, Skalna, Kwarcowa, Ametystowa, Bazaltowa, Granitowa, Agatowa, Jaśminowa, Szarych Szeregów do nr 20 – obie strony, Morska, Św. Jadwigi, Koszarowa, Wesoła od Szarych Szeregów 
do wiaduktu, Dolna 28, Dworcowa, Wyspiańskiego, Staffa, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Krótka 9A-9E, Wodna, Rybna 2-4 od strony Kasztelańskiej, Widokowa, Paderewskiego 29 za restauracją DALI, Słoneczne Ogrody
Wtorek
Goczałków Dolny, Stanowice, Stawiska, Międzyrzecze, Wieśnica, Rogoźnica, Grochotów, Godzieszówek, Goczałków Górny, Graniczna
Miasto: Bankowa Bank, Niepodległości + Kamieniarze, Boh. Getta 4A 
Środa
Jaroszów + Jaroszów 103 + Osiedle, Modlęcin Duży, Tomkowice, Granica, Modlęcin Mały, Olszany
Miasto: Wolska, Bracka, Leśna, Armii Krajowej za przejazdem do ul. Ceglanej, Wesoła od wiaduktu do Leśnej, Legnicka - od 22 do nr 62, Kościuszki, J. Matejki, Ofiar Katynia, Parkowa, Św. Anny - punktowo, Świdnicka od nr 1 do parkingu, 
Al. Wojska Polskiego 1, Kolejowa, Wałowa, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Chopina, Ceglana, Legnicka 40, Pułaskiego
Czwartek
Żelazów, Kostrza, Żółkiewka + Wiatrak (62-62a, 64, 65, 66) 
Miasto: Niepodległości (BARCZ pojemniki), Pułaskiego, Parkowa – punktowo, Al. Wojska Polskiego 
od ZUK do CPN ORLEN, Al. Woj. Polskiego 80 + za obwodnicą, Leśna, Rzeźnicza, Reja, Legnicka punktowo od 10 do Placu targowego + parking INTERMARCHE, Klonowa, Kasztanowa, Dębowa, Bukowa + Sosnowa (2 pojemniki), Św. 
Jadwigi, Brzegowa, 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, 
3-go Maja, Szarych Szeregów od Sklepu Motoryzacyjnego do Morskiej, Zielona, Czarna, Świdnicka 15-17 + od 39 do 54, Polna, Wrzosowa, Lipowa, Piłsudskiego, Dembińskiego, Olszowa, Bema, Słoneczna, Brzozowa, Limanowskiego, 
Starzyńskiego, Andersa, Malinowa, Prałata Siwca, Gronowska, Winogronowa, Strzelnicza, Anielewicza, Agrestowa, Jagodowa, Porzeczkowa, Brzoskwiniowa
Piątek
Rusko, Jaroszów punktowo + Osiedle, Morawa, Bartoszówek
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 pojemni-
kami V-110, Bohaterów Getta od nr 12, Chopina punktowo, Legnicka 3 i 4, Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, 38, Al. Woj. Polskiego 9, 11, Kościuszki 20-20a, Parkowa 2-7 + punktowo, Ofiar Katynia, Witosa, Paderewskiego punktowo, Bankowa, 
Al. Wojska Polskiego 1, 52, 60, 78, Cicha, Osiedle Piast, Św. Anny – punktowo

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy - odbiór zostanie przesunięty o dzień. INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00 

Harmonogram odbioru na 2017 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE, samochód specjalistyczny 
(dwukomorowy). Ulica / miejscowość wg wykazu

Ponie-
działek Wtorek Środa Czwar-

tek Piątek Ponie-
działek Środa Piątek

REJON I REJON II REJON 
III

REJON 
IV

REJON 
V

REJON 
VI

REJON 
VII

REJON 
VIII

LUTY 13; 27 14; 28 1; 15 2; 16 3; 17 6; 20 8; 22 10; 24
MARZEC 13; 27 14; 28 1; 15; 29 2; 16; 30 3; 17; 31 6; 20 8; 22 10; 24

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Środa Piątek
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V REJON VI REJON VII REJON VIII
Agatowa
Al. Wojska Polskiego
Ametystowa
Bazaltowa
Bukowa
Dębowa
Fiołkowa
Granitowa
Chopina
Jaśminowa
Kalcytowa
Kasztanowa
Klonowa
Kościuszki
Kwarcowa
Niecała
Mickiewicza
Pułaskiego
Promenady
Różana
Skalna
Staffa
Wyspiańskiego

Bohaterów Getta

Brzegowa

Dolna

Godzieszówek

Granica

Górnicza

Jeleniogórska

Konopnickiej

Kopalniana

Malinowa

Milenijna

Miodowa

Św. Tomasza

Tomkowice

Wałbrzyska

Wydobywcza

Cicha

Grochotów

Kochanowskiego

Modlęcin

Modlęcin Mały

Olszany

Sosnowa

Stanowice

Stawiska

Goczałków

Graniczna

Goczałków Górny

Legnicka

Mostowa

Ofiar Katynia

Rogoźnica

Sikorskiego

Wieśnica

Witosa

3-go Maja
Armii Krajowej
Bracka
Cicha
Kochanowskiego
Dąbrowskiego
Dworcowa
Kasztelańska
Koszarowa
Kościelna
Ks. Prałata St. Siwca
Leśna
Matejki
Morska
Ogrodowa
Paderewskiego
Parkowa
Plac Jana Pawła II
Rybna
Rynek
Sosnowa
Szarych Szeregów
Szkolna
Św. Anny
Św. Jadwigi
Wesoła
Wodna
Wolska
Wspólna
Zielona

Agrestowa
Al. Woj. Polskiego od nr 
78 do końca
Anielewicza
Bartoszówek
Brzoskwiniowa
Chopina
Gronowska
Jagodowa
Jaroszów
Kamienna
Krótka
Morawa
Porzeczkowa
Rusko
Skarżyce
Słoneczne Ogrody
Strzelnicza
Widokowa
Winogronowa

Andersa
Bema
Brzozowa
Cicha
Czarna
Dembińskiego
Kochanowskiego
Kwiatowa
Limanowskiego
Lipowa
Międzyrzecze
Olszowa
Piłsudskiego
Polna
Słoneczna
Sosnowa
Starzyńskiego
Świdnicka
Wrzosowa

Bankowa

Ceglana

Cicha

Czerwonego Krzyża

Kochanowskiego

Kolejowa

Kostrza

Niepodległości

Reja

Rzeźnicza

Sosnowa

Św. Jana

Wałowa

Żelazów

Żółkiewka

Harmonogram odbioru na 2017 r. ODPADY SUCHE , samochód specjalistyczny (dwukomoro-
wy). Ulica / miejscowość wg wykazu

Ponie-
działek Wtorek Środa Czwar-

tek Piątek Ponie-
działek Środa Piątek

REJON I REJON II REJON 
III

REJON 
IV

REJON 
V

REJON 
VI

REJON 
VII

REJON 
VIII

LUTY 13; 27 14; 28 1; 15 2; 16 3; 17 6; 20 8; 22 10; 24
MARZEC 13; 27 14; 28 1; 15; 29 2; 16; 30 3; 17; 31 6; 20 8; 22 10; 24

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00. Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie przesunięty o dzień.

HArmonogr Am odbioru odPAdów  w i kwArtAle 2017 r.


