
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

Zapraszamy do rubry-
ki, w  której strzegomianie 
opowiedzą o sobie samych. 
W  tym numerze Edmund 
Szczepański, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej 
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StrzeGom
ruszyli na pomoc

Strzegomianie tłumnie 
przybyli na imprezy chary-
tatywne zorganizowane dla 
chorej Emilki oraz Sylwii 
Romanowskiej 
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StrzeGom
nowy chodnik 

Pr z y  u l i c y  R ó ż a n e j 
w  Strzegomiu trwają pra-
ce związane z  przebudo-
wą chodnika. Termin ich 
zakończenia zaplanowany 
został na koniec maja tego 
roku. 
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W skrócie:

Targowisko 

Przypominamy wszystkim 
rolnikom i  działkowcom 
zainteresowanym sprzedażą 
swoich towarów o możliwo-
ści korzystania z  targowi-
ska przy ul. Paderewskiego 
w  Strzegomiu. Szczegó-
łowych informacji udziela 
Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego. 

z drona

Na stronie www.polskaz-
drona.pl można podziwiać 
piękną strzegomską Bazyli-
kę. Zapraszamy. 

Pluszaki 

Uczniowie strzegomskie-
go LO zaangażowali się 
w dolnośląską akcję „Pluszak 
w  Pogotowiu”. Młodzież 
zbierała pluszowe maskotki, 
które przekazała ratownikom 
pogotowia ratunkowego we 
Wrocławiu. 
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Tylko w marcu br. doszło do 
kilkunastu pożarów i  nie-
bezpiecznych zdarzeń. Na 
ratunek wyruszały jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych gminy Strzegom. Dzię-
ki natychmiastowej reakcji 
i  wielkiej mobilizacji stra-
żaków–ochotników udało 
się ustrzec przed naprawdę 
poważnymi stratami.

W  czwartek, 16 marca br. 
wybuchł duży pożar w  jednej 
z hal magazynowych na terenie 
świebodzickiej podstrefy eko-
nomicznej. – Ogień pojawił się 
ok. godz. 15.00. Jego gaszenie 
zakończyło się dopiero w  go-
dzinach porannych następnego 
dnia. Z uwagi na bardzo duże 
zadymienie akcja była bardzo 
trudna i niebezpieczna. Wzię-
ły w  niej udział m. in. cztery 
jednostki OSP z naszej gminy: 
OSP Granica, OSP Olszany, 
OSP Stanowice i  OSP Tom-
kowice. Strażacy byli zmuszeni 
do użycia nadciśnieniowych 
aparatów ochrony układu odde-
chowego – informuje Urszula 
Olszewska, prezes zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Strzegomiu. Z po-
stawy i zaangażowania naszych 
strażaków bardzo dumny jest 
burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta. – Nasi strażacy 
narażali swoje życie, ratując 
świebodzicką halę. Wielogo-
dzinne użycie aparatów ochrony 
układu oddechowego powoduje 
bardzo duży wysiłek organizmu, 
tym większe słowa uznania dla 
naszych jednostek. W tej akcji 
w sposób szczególny wyróżnili 

się dwaj strażacy z  OSP Ol-
szany: Ireneusz Biernat i  Jan 
Figurak, którym bardzo dzię-
kuję za wielką odwagę i deter-
minację w działaniu – zaznacza 
burmistrz.

W  ostatni weekend (25-26 
marca) doszło do dwóch po-
żarów na terenie naszej gminy. 
Jeden miał miejsce na ul. Szarych 
Szeregów w Strzegomiu, a drugi 
w Goczałkowie. W pierwszym 
przypadku zapaliło się po-
mieszczenie piwniczne domku 
jednorodzinnego, w  drugim – 
elementy drewniane na strychu 
budynku wielorodzinnego. Na 
szczęście, dzięki natychmiasto-
wej reakcji i mobilizacji naszych 

strażaków–ochotników nie do-
szło do poważniejszych strat 
i  sytuacja niedługo później 
wróciła do normy. W  ponie-
działek, 27 marca miało miejsce 
zadymienie jednej z  kamie-
nic na strzegomskim Rynku. 
I  także w  tym przypadku nic 
poważnego się nie stało, bo 
strażacy bardzo szybko przyje-
chali na miejsce zdarzenia. We 

wszystkich tych akcjach wzięła 
udział jednostka ze Strzego-
mia, którą wspierali ochotnicy 
z  Goczałkowa, Rogoźnicy 
i Stanowic. - Dziękuję naszym 
strażakom – szczególnie ze 
Strzegomia - za wspaniałą 
postawę i dotychczasowy wy-
siłek – podkreśla burmistrz 
Zbigniew Suchyta. 

tW

Władze Strzegomia zapro-
ponowały już poszkodowanym 
pomoc w postaci lokali zastęp-
czych w  Strzegomiu. Wiado-
mo, że są rodziny, które   z  tej 
pomocy skorzystają.   Ponadto 
Ośrodek Opieki Społecznej 
w Strzegomiu wypłaci poszko-
dowanym pomoc finansową. 

strażacy w akcji

Pomóżmy pogorzelcom!

- Dziękuję naszym strażakom za wspaniałą postawę i dotychczasowy wysiłek – mówi burmistrz

Strzegomianie mogą pomóc, wpłacając pieniądze na podany numer konta bankowego

Warto przypomnieć, że nasi strażacy-ochotnicy wykonują swoją pracę 
w wolnym czasie, często w weekendy, i są zawsze chętni do niesienia 
pomocy. To trudna i bardzo odpowiedzialna praca, nic więc dziwnego, że 
władze samorządowe Strzegomia sukcesywnie doposażają strażaków 
w coraz nowocześniejszy sprzęt. 

Wszyscy, którzy chcą pomóc strzegomianom mogą wpłacać pieniądze na podane konto wspólnoty mieszkaniowej: 
Bank PKO BP 68 1020 5138 0000 9102 0171 0961 z dopiskiem „Pomoc dla pogorzelców”.

29 marca br. doszło do du-
żego pożaru doszło w Strze-
gomiu przy ul. Kasztelańskiej 
6. W akcji wzięły udział jed-
nostki ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy 
Strzegom oraz jednostki stra-
ży państwowej. Na szczęście 
nikt z mieszkańców nie ucier-
piał. Jednak rodziny, które 
dotknęła tragedia znalazły się 
w trudnej sytuacji i potrzebują 
pomocy. 
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Zapraszamy do rubryki, w której strzegomia-
nie opowiedzą o sobie samych. W tym nume-
rze Edmund Szczepański, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Strzegomskiej. 

Miejsce urodzenia: Strzegom 
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: historia Strzegomia, fotografowanie, 
piesze wędrówki po Sudetach i nie tylko oraz 
jazda na rowerze
Największy sukces: kochająca żona, udane 
dzieci i oczywiście wspaniałe wnuki
Największa porażka: kiedy w 1974 r. wcho-
dziłem na Rysy, na około 150 metrów przed 
szczytem musiałem zrezygnować, ze względu 
na nagłe załamanie pogody 
Największe marzenie: zdobyć Kilimandżaro 
w towarzystwie żony
Książka czy film: raczej dobra książka histo-
ryczna, ale i film też zdarza się fascynujący 
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało 
ode mnie, to chciałbym żeby: wszyscy strze-
gomianie byli dla siebie życzliwi i uśmiech-
nięci
Co podoba się Panu w Strzegomiu? bardzo 
dużo, a najbardziej optymistyczny kierunek 
rozwoju. Strzegom powoli przemienia się w 
bardzo dobre miejsce do życia! 
Co denerwuje Pana w Strzegomiu? ciąg od-
cinków ulic załamujący się dwa razy pod kątem 
prostym nazwany ul. Dembińskiego na osiedlu 
Południe; niektóre odcinki ulic w Strzegomiu 
prezentują liczne ubytki w nawierzchni

Str zegomian ie o sob ie…..

 „rusz z koPyTa do moraWy” 

LKS Stragona i Strzegomskie 
Centrum Kultury zapraszają do 
udziału w kolejnej edycji konkursu 
plastycznego „Rusz z kopyta do 
Morawy”. Konkurs jest skierowany 
do najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. 

„Rusz z kopyta do Morawy” 
to konkurs plastyczny dla dzieci 
z terenu gminy Strzegom, który 
zadebiutował w zeszłym roku. 
Celem konkursu jest ukazanie 
piękna koni oraz zwrócenie uwagi 
na atrakcyjność sportów jeździec-
kich. Szczegółowe informacje na 
temat zasad udziału w konkursie 
już niebawem otrzymają wszystkie 
placówki oświatowe w gminie. 

Na pierwszą edycję, w 2016 roku, 
wpłynęły 84 prace w trzech katego-
riach wiekowych: przedszkola, kla-
sy I-III, klasy IV-VI. Etap gminny 
wyłonił 38 prac finałowych, które 
prezentowane były na wystawie 
plenerowej podczas zeszłorocznej 
edycji Strzegom Horse Trials. 
Spośród nich najlepszy na świecie 
zawodnik wkkw - Michael Jung 
- wyłonił zwycięzców poszczegól-
nych kategorii. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody podczas nie-
dzielnej ceremonii dekoracji. 

Właśnie rusza druga edycja 

konkursu. Na prace czekamy do 30 
kwietnia. Należy je złożyć w Strze-
gomskim Centrum Kultury. Prace 
finałowe będzie można oglądać na 
Hipodromie w Morawie podczas 
tegorocznej edycji Strzegom Horse 
Trials, która odbędzie się w dniach 
17-21 maja. Spośród finalistów w 
niedzielę, 21 maja, gwiazdy wkkw 
wyłonią zwycięzców. 

- Przedszkola i szkoły zapra-
szamy również do odwiedzenia 
Hipodromu w Morawie podczas 
zawodów Strzegom Horse Trials, 
które będą przedsmakiem tego 
co nas czeka w sierpniu, czyli 
mistrzostw Europy w wkkw – 
mówi Marcin Konarski, dyrektor 
zawodów. 

- Proponujemy organizację wy-
cieczek edukacyjnych do Morawy 
w piątek, 18 maja. Podczas tego 
dnia na Hipodromie w Morawie 
będzie można zobaczyć zarówno 
ujeżdżenie, jak i cross. Wycieczka 
ta będzie zatem świetną okazją 
do zobaczenia na żywo sportowej 
rywalizacji i spotkania z zawodni-
kami oraz bliższego poznania dys-
cypliny, która sprawi, że w sierpniu 
o naszej gminie będzie mówił cały 
jeździecki świat.

Zapraszamy do Morawy!

Polecamy oglądanie ma-
teriałów filmowych, które 
sukcesywnie pojawiają się na 
antenie Telewizji Interneto-
wej Strzegom.

Warto zobaczyć materiał 
o termomodernizacji aż 6 
budynków oświatowych na 
terenie naszej gminy, news 
dot. budowy przyszkolnej 
pływalni „Dolnośląski Del-
finek” i news o wyremonto-
wanej remizie strażackiej w 
Granicy. Polecamy również 

relacje z przywitania wiosny 
przez strzegomskich przed-
szkolaków, z obchodów „Dnia 
Sołtysa” w Granicy oraz „Bab-
skich spotkań” w Olszanach. 

Szczególnie warto zobaczyć 
materiał filmowy dot. skrzy-
żowania drogi wojewódzkiej 
nr 374 z ul. Olszową w Strze-
gomiu, w którym burmistrz 
Strzegomia wyjaśnia i tłuma-
czy zaistniałą tam sytuację.

tW

co na antenie TV strzegom? 

Równolegle w holu SCK odbył 
się kiermasz rękodzieła przygoto-
wany przez Koło Przyjaciół Dzieci 
„Copernicus”, na którym można 
było nabyć m. in. ręcznie wykonane 
wielkanocne ozdoby czy płócienne 
torby. - Mieszkańcy naszego miasta 
po raz kolejny pokazali, że mają 
wielkie serca i nie jest im obojętny los 

ludzi potrzebujących pomocy. Dzięki 
hojności strzegomian, którzy wsparli 
naszą akcję, udało się zebrać kilka 
tysięcy zł na rehabilitację malutkiej 
Emilki. Serdecznie dziękujemy i 
zapraszamy państwa do udziału w 
kolejnych naszych działaniach – in-
formują organizatorzy akcji.

red

razem dla malutkiej chorej emilki!
Mieszkańcy kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca i nie jest im obojętny los ludzi potrzebujących pomocy

W niedzielne popołudnie (19 marca br.) sala widowiskowa Strze-
gomskiego Centrum Kultury pękała w szwach podczas niezwykłej 
inscenizacji historii o Królewnie Śnieżce i Czerwonym Kapturku. 
Na scenie uczniowie, rodzice i nauczyciele PSP 2 zaprezentowali 
humorystyczną wersję znanych baśni w ramach akcji charytatywnej 
„Dla Emilki”. 

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu 
www.strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod 
banerem WAŻNE).
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MARZEC – KWIECIEŃ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

02.04 – 08.04 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20 

09.04 – 15.04 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00 

16.04 – 22.04 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06 

kiedy dyżury naszych aptek? 
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

masz wpływ na gminny budżet!
Duża część podatku 

dochodowego od osób 
fizycznych zostaje prze-
kazana do budżetu gmi-
ny Strzegom. W 2017 r. 
jest to kwota ok. 17 mln 
złotych w budżecie. 

Drogi mieszkańcu, 
złóż deklarację podat-
kową PIT za rok 2016 
w Urzędzie Skarbowym 
w Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie 

gminy Strzegom JAKO 
MIEJSCE ZAMIESZKA-
NIA. Twoje pieniądze 
zostaną przeznaczone 
na budżet obywatelski, 
kulturę, rozwój infra-
struktury, utrzymanie 
zieleni, sport, rekreację, 
ochronę środowiska, 
trasy rowerowe, po-
moc społeczną, ochro-
nę zdrowia i edukację 
dzieci. 

Burmistrz Strzegomia oraz Dolno-
śląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy 
dla organizacji pozarządowych w Wał-
brzychu zapraszają przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych na bezpłatne 
spotkanie informacyjne w Strzegomiu 
pn. „Praktyczne aspekty nowelizacji 
ustawy o pożytku publicznym i o 
wolontariacie – nowe wzory sprawoz-
dań w realizacji zadań publicznych”. 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 4 
kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 

Strzegomiu. Zakres tematyczny szko-
lenia: omówienie znowelizowanych 
przepisów prawnych, nowy wzór spra-
wozdania w trybie otwartego konkursu 
ofert i w trybie art. 19 a ustawy, istotne 
zapisy nowych umów o dotacje, na co 
zwracać uwagę przy realizacji zadań 
publicznych. 

szkolenie dla oPP

Udział w spotkaniu należy zgłosić do dnia 31 marca 2017 r. na adres: magdalena.
kuczynska@strzegom.pl lub telefonicznie pod nr tel. 74 8560-566. Ilość miejsc 
jest ograniczona. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Mur okalający teren zielony 
przy ulicy Św. Jadwigi w Strze-
gomiu już niebawem całkowicie 
zmieni swoje oblicze. Obecnie 
poddawany jest modernizacji ze 
względu na planowany w naj-
bliższym czasie remont ulicy, 
przy której się znajduje. 

- Mur uległ degradacji po-
przez system korzeniowy drzew, 

jakie rosną w jego pobliżu, stąd 
też jego naprawa jest konieczna 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu. Nowo 
wyremontowany mur z pew-
nością wpłynie na poprawę 
estetyki otoczenia. 

Co w ostatnim czasie zaobser-
wowało czujne oko strzegom-
skiego monitoringu? 

14 marca br. interweniował 
patrol Policji ws. pojazdów za-
parkowanych na zakazie zatrzy-
mywania się przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu.

16 marca br. ok. godz. 8.00 
kierowca pojazdu marki VW nie-
prawidłowo wyjechał z parkingu 
piekarni przy ul. Kościuszki przez 
chodnik, drogę dla rowerów oraz 
przejście dla pieszych. Sprawą 
zajęła się Policja.

17 marca br. ok. godz. 12.45 
interweniował patrol Policji 
ws. dwóch mężczyzn spożywa-
jących alkohol na ławce na ul. 

Czerwonego Krzyża w pobliżu 
placu zabaw.

17 marca br. zgłosiła się do 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu kobieta, prosząc o sprawdze-
nie zapisu z kamer, czy nie doszło 
do uszkodzenia jej samochodu, 
który pozostawiła dzień wcze-
śniej na ul. Krótkiej w Strzego-
miu. Po przeanalizowaniu zapisu 
kamer usytuowanych przy ul. 
Krótkiej nie potwierdzono szko-
dy parkingowej, która mogła wy-
stąpić w innym miejscu i czasie.

21 marca br. ok. godz. 10.00 
w Rynku wezwano patrol Policji 
ws. osoby kierującej pojazdem 
marki Volvo, jadącej niezgodnie 
z kierunkiem jazdy.

naprawiają mur

okiem miejskiego monitoringu

Przy ulicy Różanej w Strze-
gomiu trwają prace związa-
ne z przebudową chodnika. 
Termin ich zakończenia 
z aplano wany z ostał  na 
koniec maja tego roku. 

– Sprzyjające warunki oraz 
tempo prac wskazują jednak, 
że uda się zakończyć je przed 
terminem – mówi Paweł 
Marchlewski z  Wydziału 
Gospodarki  Komunalnej , 
Ochrony Środowiska i  Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

W wyniku prac wymienio-
na zostanie nawierzchnia ze 
starych, zużytych płyt grani-
towych na nową nawierzchnię 
z  kostki betonowej. Koszt 
przeprowadzonej moderni-
zacji wyniesie 30190,08 zł. 
To bardzo dobra wiadomość 
dla mieszkańców tej części 
miasta.

- Cieszymy się, że wreszcie 
będzie można tu bezpiecznie 
spacerować – mówią. 

- Nasza wspólna impreza pod 
hasłem „Dla Sylwii” zakończyła 
się wielkim sukcesem. Bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy za-
angażowali się w tę akcję. Wielkie 
wyrazy wdzięczności za wsparcie 
dla instytucji, przedsiębiorców, 
strażaków, zespołu „Rondo” oraz 
dla wszystkich ludzi wielkiego 
serca, którym los Sylwii nie jest 
obojętny. W ciągu ostatnich dni 
wszystkie drzwi, do których puka-
liśmy były dla nas otwarte – mówi 
Jakub Romanowski, mąż Sylwii. 

Chorobę u strzegomianki roz-
poznano w 2014 roku. Od tego 
momentu przeszła cztery operacje. 
Sylwia cały czas próbuje pokonać 
tę ciężką chorobę. Ma dla kogo 
żyć. Jest mamą dwóch córeczek 
– Niny i Oliwii. – Wierzymy, że 
Sylwia będzie zdrowa, że pokona 
nowotwór. Nie poddajemy się. 
Dopóki bije serce, jest nadzieja na 
zupełne wyjście z choroby, trzeba 
tylko podjąć odpowiednie kroki 
w tym kierunku – dodaje Jakub 
Romanowski. 

nowy chodnik

Wielki koncert dla chorej sylwii

Wymieniona zostanie nawierzchnia ze zużytych płyt granitowych na nową nawierzchnię z kostki betonowej

- Dopóki bije serce, jest nadzieja na zupełne wyjście z choroby – mówi J. Romanowski, mąż strzegomianki

18 marca 2017 r. odbyła się impreza, podczas której 
zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację Sylwii, 
36-letniej strzegomianki, zmagającej się z glejakiem 
mózgu. 

Chodnik przy ulicy Różanej w Strzegomiu nie był remontowany od wielu lat. Jego długość to ok. 100 m. - Ulica 
Różana położona jest na osiedlu, które stanowi miejsce spacerów całych rodzin, stąd szczególna potrzeba 
przeprowadzenia przebudowy chodnika. Przedsięwzięcie to bez wątpienia wpłynie pozytywnie na komfort i 
bezpieczeństwo mieszkańców, a na tym nam szczególnie zależy  – podkreśla Paweł Marchlewski.
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W dniach 24-28 kwietnia br. 
odbędzie się wielkie sprząta-
nie gminy Strzegom! Każdy, 
komu leży na sercu czystość 
w Małej Ojczyźnie, powinien 
wziąć udział w tej akcji.

- Zapraszamy jednostki bu-
dżetowe gminy, przedszkola, 
szkoły, zakłady pracy, stowa-
rzyszenia, fundacje i  osoby 
prywatne do włączenia się do 
przedsięwzięcia – zachęcają 
organizatorzy. - Serdecznie 
zapraszamy do włączenia się 
do akcji. Przyroda nam odpła-
ci czystą ziemią, powietrzem 
i wodą – dodają. 

Koordynatorem działań jest 
Wydział Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w  Strze-
gomiu – tel. 74 8560 531. Do 
odbioru w  urzędzie są worki 
i  rękawice. Chętnych prosi-
my o  telefoniczne zgłoszenie 
udziału w celu ustalenia z ZUK 
wywozu nieczystości oraz prze-
słanie zdjęć terenu przed i  po 
uporządkowaniu na adres: biu-
letyn@strzegom.pl

15 marca br. wyruszyli na wy-
cieczkę do Starej Kopalni w Wał-
brzychu oraz Parku Zdrojowego 
w Szczawnie Zdroju, w ramach 
tzw. „Środowych spotkań”.

Na terenie dawnej Kopalni Wę-
gla Kamiennego „Julia” utworzo-
no nowoczesne Centrum 
Nauki i Sztuki „Stara 
Kopalnia”. – Zwiedzi-
liśmy Muzeum 
P r z e m y s ł u 
i   Techniki . 
Poznaliśmy 
historię wę-
gla, górnic-
twa, maszy-
ny górnicze 
i   pamiątk i 
z w i ą z a n e 

z  działalnością wałbrzyskich 
kopalń – informują strzegomscy 
emeryci. 

Następnie członkowie PZERiI 
w Strzegomiu udali się do położo-
nego nieopodal Szczawna Zdro-
ju. – Przy pięknej pogodzie mile 

spędziliśmy czas spa-
ceru-

jąc 

po Parku Zdrojowym, popijając 
wody zdrojowe, a w kawiarni de-
lektując się wyśmienitymi lodami, 
bezami, kawą i  herbatą. Pełni 

wrażeń wróciliśmy do domu – 
podsumowują nasi emeryci. 

red

Wiosenne porządki

strzegomscy emeryci w starej kopalni

Sprzątanie gminy to akcja promująca poszanowanie środowiska, edukację ekologiczną i estetykę otoczenia

Zwiedzili Muzeum Przemysłu i Techniki. Poznali historię węgla, górnictwa, maszyny górnicze i pamiątki

Przypominamy, że od 7 
marca br. wdrożono czasową 
organizację ruchu dla zada-
nia pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 382 od km 

2+000 do km 3+600 z  roz-
biórką mostu w  km 2+922 
i  budową nowego nad rzeką 
Pełcznica w  miejscowości 
Nowy Jaworów”.

We wtorek, 21 marca br. 
odbyła się kolejna zbiórka 
kr wi . Je j  organizatorami 
by l i :  Młodzieżowa Rada 
Miejska w Strzegomiu oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w  Strzegomiu. Tym razem 

zgłosiły się 24 osoby, z któ-
rych oddało krew 20. W su-
mie zebrano 9 litrów tego 
życiodajnego płynu. Kolejna 
zbiórka będzie miała miej-
sce 23 maja br. Serdecznie 
zapraszamy. 

uwaga! utrudnienia drogowe!

kolejna zbiórka krwi za nami.
ile osób wzięło w niej udział?

Zdecydowanym faworytem 
spotkania AKS – Zamet byli 
strzegomianie, ale jak to często 
w piłce nożnej bywa – nie za-
wsze lepsza drużyna wygrywa. 
Przed przerwą kibice nie byli 
świadkami porywającej gry, 
zarówno AKS, jak i  Zamet 
rzadko stwarzali zagrożenie 
pod bramką przeciwnika. Druga 
połowa – a  zwłaszcza ostat-
ni kwadrans – obfitowała już 
w więcej emocji. W 75. minucie 
goście wykonywali rzut wolny 

z  ok. 20 metrów. Precyzyjnie 
uderzona piłka – niestety - wpa-
dła do bramki Kretkowskiego 
i  przyjezdni objęli sensacyjne 
prowadzenie. Gospodarze rzu-
cili się do desperackich ataków, 
narażając się jednak na szybkie 
kontry gości z  Przemkowa. 
Tylko dzięki świetnej postawie 
naszego bramkarza wynik nie 
był wyższy. Mimo wszystko 
AKS mógł wyrównać na 1:1. 
Pod sam koniec świetnie bił 
piłkę z wolnego Sobczak, jednak 

Nitarski nie zdołał jej skutecznie 
dobić. W ostatniej akcji meczu 
futbolówkę z  kolejnego rzutu 
wolnego za lekko uderzył Adam 
Wasilewski i  niespodzianka 
stała się faktem.

Zespół Orkana Szczedrzyko-
wice nie leży strzegomianom. 
Wystarczy przypomnieć wysoką 
porażkę w  rundzie jesiennej 
u  siebie 1:7, która zaskoczyła 
wielu sympatyków naszego 
klubu. 

Mecz odbywał na grząskim 
i  mokrym boisku. Goście ze 
Strzegomia od początku gra-
li defensywnie, chcąc zasko-
czyć przeciwnika skutecznymi 
kontrami. Do ok. 30 minuty 
utrzymywał się bezbramkowy 
remis, ale wtedy nasi zawodnicy 

stracili piłkę i  faulowali gracza 
miejscowych. Sędzia odgwizdał 
rzut wolny, a do piłki podszedł 
Wyżga. Mający patent na swo-
ich byłych kolegów zawodnik 
Orkana skutecznie wykonał 
stały fragment gry i gospodarze 
objęli prowadzenie. Po zmianie 
stron przyjezdni zagrali od-
ważniej, jednak ciężko im było 
skonstruować akcje bramkowe. 
Piłkarze AKS-u popełniali rów-
nież proste błędy w defensywie, 
które ekipa Orkana Szcze-
drzykowice – niegrająca jakoś 
w olśniewając sposób - potrafiła 
wykorzystać. Miejscowi jeszcze 
dwukrotnie (w tym raz Wyżga) 
zmusili do kapitulacji Kretkow-
skiego i  to oni zeszli z  boiska 
w glorii zwycięzców.

Podop ieczn i  Jarosława 
Krzyżanowskiego poszuka-
ją pierwszych wiosennych 
punktów w meczu z GKS-em 
Wartą Bolesławiecką. Spotka-

nie w  Strzegomiu odbędzie 
się już w najbliższą sobotę tj. 
1 kwietnia – początek o godz. 
16.00.

tW

Piłkarze źle wystartowali na wiosnę 
Podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego poszukają pierwszych wiosennych punktów w meczu z GKS-em Wartą Bolesławiecką

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Strzegomiu 

2 mecze, 2 porażki, bilans bramkowy 0:4 – tak wygląda do-
tychczasowy bilans AKS-u Granit Strzegom S. A. w rundzie 
wiosennej rozgrywek Saltex IV ligi dolnośląskiej (zachód). 
Nasza drużyna najpierw przegrała u  siebie z  Zametem 
Przemków 0:1, a później na wyjeździe z Orkanem Szcze-
drzykowice 0:3.

W związku z powyższym na czas prowadzonych robót 
odcinek drogi wojewódzkiej nr 382 w km 2+000 do km 
3+600 zostanie wyłączony z ruchu. Objazd realizowany 
będzie ciągiem drogi wojewódzkiej nr 382 (obwodnica 
Świdnicy),  droga krajową DK35, DK34, następnie 
DW374 do skrzyżowania z DW 382.
Zakończenie prac planowane jest w połowie stycznia 2018 r.
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Tomasz Jeziorski jest młodym, 
pełnym zapału, radnym. Jak pod-
kreśla, pierwsza część kadencji 
była dla niego przygotowaniem 
do realizacji wielu działań na 
rzecz mieszkańców. 

– Dużo czasu poświęciłem 
na spotkania z  ludźmi. Będąc 
radnym dwóch komisji, często 
uczestniczyłem także w wyjaz-
dowych posiedzeniach, gdzie 
naocznie mogłem zobaczyć, 

z  jakimi problemami borykają 
się nasi mieszkańcy. Po dwóch 
latach wiem, że nie wszystko 
da się załatwić od razu. Wiele 
spraw wymaga czasu i wsparcia 
od różnych instytucji i  osób 
decyzyjnych – zaznacza Tomasz 
Jeziorski. 

Radny jest szczególnie za-
dowolony ze skanalizowania 
Kostrzy, dzięki dotacjom z gminy 
Strzegom i  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W  tym 
roku powstanie projekt na prze-
budowę chodnika na ul. Ko-
ściuszki w  Kostrzy i  zostaną 
wykonane szatnie kontenerowe 
na boisku sportowym w Kostrzy. 

Jest również szansa na boisko 
wielofunkcyjne w tym sołectwie. 
Tomasz Jeziorski wspiera również 
różne inicjatywy w Rogoźnicy. Już 
wkrótce będzie wyremontowana 
główna sala w świetlicy wiejskiej. 
Wiele satysfakcji sprawił mu re-
mont sanitariatów w miejscowej 
szkole. Bardzo chętnie bierze 
udział w  wielu wydarzeniach 
i  imprezach organizowanych 
przez sołtysa i  radę sołecką wsi 
Rogoźnica. Radny bardzo dobrze 
ocenia współpracę z miejscową 
szkołą i  dyrekcją, a  także ze 
strażakami OSP Rogoźnica. – 
Chciałbym podkreślić wzorową 
wręcz współpracę pomiędzy 
strażakami z Rogoźnicy i Ko-
strzy. Strażacy ze sobą w żaden 
sposób nie konkurują, tylko stara-
ją się wspólnymi siłami pomagać 
osobom będącym w potrzebie. 
Jestem z  tego powodu bardzo 
dumny – twierdzi Tomasz Je-
ziorski. 

Trochę niepokoi go brak ścisłej 
współpracy z pobliskimi zakła-
dami kamieniarskimi, które nie 
włączają się aktywnie w  życie 
społeczne mieszkańców. – Ciężko 
jest cokolwiek od nich wyeg-
zekwować i  otrzymać większą 
pomoc, a  przecież korzystają 
z dóbr tej ziemi. Uważam, że ta 
sytuacja powinna się zdecydowa-
nie poprawić – mówi. 

Radny stawia na szeroko pojęte 
dobro dzieci, dlatego też bardzo 
często organizuje im atrakcyjne 
imprezy, które zawsze są darmo-

we. Stara się również pozyskiwać 
środki finansowe na wakacyjny 
wyjazd, by najmłodsi zmienili 
otoczenie i klimat. – Wiem, że 
to wymaga wiele czasu i poświę-
cenia, ale dobro dzieci zawsze 
będzie dla mnie najważniejsze. 
Przy okazji dziękuję mojej rodzi-
nie za wsparcie, wyrozumiałość 

i dużą pomoc – podkreśla Tomasz 
Jeziorski. – Dziękuję również 
władzom Strzegomia oraz moim 
koleżankom i kolegom z Rady 
Miejskiej, od których mogę się 
wiele nauczyć i  czerpać z  ich 
doświadczenia – podsumowuje 
radny.

tW

r Adni / w ydArzeniA

Tak nie wolno gromadzić śmieci! 

dyrektor osir 
informuje

Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm. ) infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 
38, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieru-
chomości stanowiących 
własność gminy Strze-
gom przeznaczonych do:
oddania w najem zgod-
nie z Zarządzeniem Nr 
2/2017, Dyrektora OSiR, 
z dnia 23 marca 2017 
roku.

okiem Tomasza Jeziorskiego
W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W tym wydaniu Tomasz Jeziorski

Radny Tomasz Jeziorski na co 
dzień pracuje w dwóch komisjach: 
d/s Wsi i Bezpieczeństwa, Ładu 
i Porządku Publicznego oraz 
Ochrony Środowiska. Ponadto 
jest sołtysem Kostrzy i prezesem 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Kostrza. Jego okręg obejmuje 2 
wsie: Kostrzę i Rogoźnicę. 

Burmistrz Strzegomia oraz 
S trz egomskie Centr um 
Kultury zapraszają na XIX 
Jarmark Wielkanocny, któ-
ry odbędzie się 9 kwietnia 
br. w hali sportowej OSiR 
w Strzegomiu.

W  programie m. in.: po-
święcenie palm, msza św. 
w  Bazylice Mniejszej, pre-
zentacja amatorskich zespo-
łów artystycznych, kiermasz 
i   wystawa stroików, palm 
i  ozdób świątecznych oraz 
degustacja wypieków i potraw 
świątecznych. Warto wspo-
mnieć, że specjalna komisja 
będzie przyznawać punktację 
w konkursie „Aktywne sołec-
twa gminy Strzegom”. 

Jarmark 
Wielkanocny

Mimo wielu apeli i informacji w lokalnych mediach, 
strzegomianie w dalszym ciągu niewłaściwie segregują 
odpady. Poniżej na zdjęciu przedstawiamy sytuację, jaka 
miała miejsce w marcu br. w centrum Strzegomia. Infor-
mujemy, że w naszym mieście działa monitoring, który 
rejestruje podobne przypadki. Od tej chwili każda zare-
jestrowana nieprawidłowość będzie kierowana na Policję 
w celu nałożenia kary grzywny.

Już niebawem rozpoczną się 
prace związane z  przebudową 
kolejnych strzegomskich  ulic: 
Paderewskiego, Matejki i  Św. 
Jadwigi. Będzie wiązało się to 
z dużymi trudnościami w ruchu 
drogowym.

- Aktualnie dobiegają koń-
ca prace związane z  projek-
towaniem organizacji ruchu 
w  tych miejscach. Informacje 

o  zamknięciu modernizowa-
nych ulic będą dostępne na 
stronie www.strzegom.pl oraz 
w „Gminnych Wiadomościach 
Strzegom” – informuje Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i  Wsi 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu.

red

Będą utrudnienia drogowe

Serdeczne zaprasza-
my na to wydarzenie.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
O kim opowiada polski film pt. „Zerwany kłos”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w dniach 31 marca oraz 1 i 2 
kwietnia 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W ty-
tule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Po-
wodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

„ZAJąC MAX RATUJE 
WIElKANOC” (DUB-
BING)
31 marca, godz. 16.00
1 kwietnia, godz. 11.00
2 kwietnia, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„ZERWANY KłOS” 
31 marca, godz. 18.00
2 kwietnia, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„PATERSON” – W RA-
MACh DYSKUSYJNEGO 
KlUBU FIlMOWEGO
6 kwietnia, godz. 18.00
bilet: 15 zł
„BYł SOBIE PIES”
21 kwietnia, godz. 16.00
22 kwietnia, godz. 15.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 
„POKOT”
21 kwietnia, godz. 18.30
22 kwietnia, 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

Do końca maja br. w Cen-
t r um Akt ywności  S po-
łecznej „Karmel” w Strze-
gomiu można podziwiać 
wystawę „Piękno Kwiatów” 
autorstwa leszka Szwaji. 
Urocz y st y  wer nisaż  te j 
wystawy odbył się 23 marca 
2017 r. 

Ekspozycję można oglą-
dać w godzinach otwarcia 
CAS „Karmel” . Wystawa 
prezentuje piękno przyro-
dy, roślinności i kwiatów w 
najróżniejszych odsłonach. 

Jest to niezwykle barwna 
i energetyczna ekspozycja, 
która doskonale wpisuje się 
w temat rozkwitającej wiosny. 
Zapraszamy. 

kwiaty oczami szwaji
Zaprezentowane fotografie doskonale ukazują piękno przyrody. Wystawę można oglądać w CAS „Karmel”

Halina dorasta w kolonii 
Marusia, niewielkiej wiosce 
na Wołyniu. Potomkini pol-
skiej szlachty, córka boga-
cza i miejscowej piękności 
Konstancji - ma wszystko, 
o czym można marzyć. Sie-
l a n k ę  p r z e r y w a  w y b u c h 

wojny. A gdy 
Ukraińcy za-
czynają mor-
dować Pola-
k ó w, ś w i a t 
małej  Hali-
ny się rozsy-
puje. I choć 

jej samej i jej 
rodzinie udaje 
się uciec, prze-
czucie nadcho-
dzącej tragedii 
już zawsze bę-
dzie jej towa-
rzyszyć, odci-
skając piętno, 
które  kobieta 
j a k  s w o i s t e 
d z i e d z i c t w o 
przekaże cór-
ce.

Sylwia Zien-
tek tworzy po-

ruszające, przenikliwe i nie-
zwykle realistyczne studium 
traumy, tak wielkiej i nie-
wyobrażalnej, że oddziałuje 
na kolejne pokolenia. To 
także wzruszający, niekiedy 
bolesny obraz relacji matki 
i córki, które są dla siebie 
jednocześnie największym 
rozczarowaniem i najwięk-
szym punktem odniesienia.

Halina duch 
Biblioteka Publiczna 

miasta i Gminy 
strzegom

Przerwana sielanka
Bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Kolonia Marusia” Sylwii Zientek. Dlaczego warto ją przeczytać? O tym pisze Halina Duch

Wo ł y ń s k i e  k r w a we  l a t o, k t ó re  o d -
cisnęło t r ag iczne pięt no na t r z ec h 
pokoleniach kobiet. To poruszające, 
przenikliwe i niezwykle realistyczne 
studium traumy, tak wielkiej i niewy-
obrażalnej, że oddziałuje na kolejne 
pokolenia…
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Granitowe serce Polski re-
prezentowali uczniowie czte-
rech szkół: Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w  składzie: 
Kinga Kawałko, Filip Falkie-

wicz i Filip Gmyrek; Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 4 
w  składzie: Zofia Piekielny, 
Weronika łoś i  Marcin Du-
dek; Gimnazjum nr 1 - Paweł 

Balawender; Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w  Jaroszowie, 
który reprezentowali uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej: Diana Rogalska, Martyna 
Tomiczek i  Maciej Kawiak 
oraz Gimnazjum - Zuzanna 
Kawiak. 

W  wyniku rywalizacji, jury 
przedstawiło końcowe wyniki, 
na podstawie których Zuzan-
na Kawiak zajęła 5. miejsce, 
natomiast Paweł Balawen-
der 8. miejsce na 14 uczest-

ników. Trzyosobowe drużyny 
uczniowskie reprezentujące 

strzegomskie szkoły zajęły 
miejsca w  „drugiej dziesiątce” 

na 21 szkół uczestniczących 
w konkursie. Gratulujemy. 

W  ramach świętowania 
Dnia Liczby Pi w  szkole 
odbył się tradycyjnie konkurs 
na wizualizację tej liczby. 
Najciekawszą pracę wykona-
ła Natalia Jamrozik z  klasy 
III a.

Głównym punktem obcho-
dów był natomiast konkurs na 
wyrecytowanie najdłuższe-
go rozwinięcia dziesiętnego 
liczby pi. Zwyciężył Wiktor 
Rzeziński z klasy III c, który 
pobił  swój ubiegłoroczny 

rekord o  133 cyfry, ustana-
wiając nowy rekord szkoły 
– 336 cyfr  po przecinku. 
Konkurs przebiegał w  miłej 
i  emocjonującej atmosferze. 
Uczestnicy otrzymali drobne 
upominki. 

uczyli się, jak bezpiecznie żyć 

„Światowy dzień Liczby Pi” w Gimnazjum nr 2

Zuzanna Kawiak zajęła 5. miejsce, natomiast Paweł Balawender 8. miejsce na 14 uczestników. Zanim doszli do półfinału, przeszli cztery etapy

W ramach świętowania Dnia Liczby Pi w szkole odbył się tradycyjnie konkurs na wizualizację tej liczby. Wygrała Natalia Jamrozik z klasy III a

F i n a l i ś c i  r y w a l i z ow a l i 
w  siedmiu konkurencjach 
s p r a w d z a j ą c y c h  w i e d z ę 
i   kompetenc j e  j ę z ykowe 
w  atrakcyjnej formie i  przy 
użyciu nowoczesnych tech-
nologii. Uczestnicy wykazali 
się dużą wiedzą i  umiejęt-
nościami w  zakresie języka 
angielskiego.

Patronat Honorowy nad tym 
wydarzeniem objęli lidia Ge-
ringer de Oedenberg, poseł do 
Parlamentu Europejskiego, któ-
ra ufundowała nagrodę główną 
– wyjazd do Parlamentu Euro-
pejskiego i Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia, który 
jest fundatorem nagród za II 
i III miejsce oraz wyróżnienia.

dziesięciu najlepszych z języka angielskiego
Finaliści rywalizowali w konkurencjach sprawdzających wiedzę i kompetencje językowe w atrakcyjnej formie 

Już w pierwszej połowie kwiet-
nia uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego w  Strzegomiu, 
wraz ze swoimi rówieśnikami 
z Niemiec i Izraela, wezmą udział 
w projekcie językowym realizowa-
nym od wielu lat.

Partnerami projektowymi 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu są: Gimnazjum 
Ekumeniczne w  Magdeburgu 
oraz organizacja pozarządowa 
„Face to Face” z Izraela.

Tematyka projektu zawsze obej-
muje najważniejsze zagadnienia 
współczesnego świata i  tym ra-
zem dotyczy „Losów uchodźców 
w przeszłości i obecnie w Polsce, 

Niemczech i Izraelu”. Już w kwiet-
niu młodzież wylatuje do Izraela 
na dziewięć dni. Licealiści zwiedzą 
Jerozolimę, Tel Aviv oraz okolice. 
Natomiast w lipcu projekt będzie 
realizowany w Niemczech (Berlin, 
Magdeburg) oraz Polsce (Warsza-
wa, Wrocław, Strzegom).

W LO trwają właśnie inten-
sywne przygotowania do tego 
niezwykłego projektu pod bacz-
nym okiem nauczycielek języka 
angielskiego: Agnieszki Soboń 
– Nowakowskiej i Agnieszki 
Żelazko.

Projekt jest współfinansowany 
przez: Fundację “Remembrance, 
Responsibility and Future”.

Licealiści polecą do izraela

Uczniowie reprezentujący placówki oświatowe z terenu 41 gmin, w tym gminy Strzegom, 
zmagali się z zadaniami podczas półfinału XIII Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa 
dla Dzieci i Młodzieży pn. „Uczę się bezpiecznie żyć 2017”. Zawody odbyły się 14 marca 
2017 r. w hali lekkoatletycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. 

Uczestnicy konkursu w kategorii klas 
IV-VI szkoły podstawowej i gimna-
zjum przechodzili przez cztery etapy, 
na których musieli wykonać łącznie 8 
zadań praktycznych, wykazując się 
swoimi wiadomościami z dziedziny 
bezpieczeństwa środowiskowego 
oraz udzielania pierwszej pomocy. 

I miejsce zajęła Julia Mucherska, II miejsce 
– Paweł Balawender oboje z Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu. Miejsce III zajął Kacper Rutka 
z Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, natomiast 
wyróżnienie otrzymała Zuzanna Kawiak 
z Gimnazjum w Jaroszowie. Pozostali finaliści 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 
Gratulujemy. 

Turniej był przeprowadzony 
w ramach obchodów Ogólno-
polskiego Dnia Matematyki 
zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie Doskonalenia 
i Rozwoju 4improve. Hono-
rowy patronat nad świętem 
objęła Minister Edukacji Na-
rodowej. W akcji wzięło udział 
2100 szkół z całej Polski.

16 marca 2017 roku w  Gimnazjum nr 1 w  Strzegomiu 
odbył się finał V Międzygimnazjalnej Olimpiady Języka 
Angielskiego. Finał był poprzedzony dwoma etapami eli-
minacyjnymi – I etap wewnątrzszkolny oraz II przy użyciu 
platformy edukacyjnej Fronter. Do finału zakwalifikowano 
10 najlepszych uczniów.

14 marca br. w Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu odbyły się uroczyste obchody „Światowego 
Dnia liczby Pi”. W ramach projektu edukacyjnego uczniowie udekorowali szkołę, przy-
gotowali plakaty i ciekawostki dotyczące tej liczby. Na lekcjach matematyki gimnazjaliści 
uczestniczyli w turnieju matematycznym „Pieniądze to nie wszystko”. 
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- Obchody „Dnia Sołtysa” to 
okazanie wdzięczności sołty-
som za ich codzienną pracę oraz 
zwrócenie uwagi społeczności 
naszej gminy na rolę sołtysa we 
współczesnej wsi – podkreślał 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. Warto wspo-
mnieć, że każdy sołtys 

otrzymał 

upominki od Rady Sołeckiej 
Granicy oraz od Strzegom-
skiego Centrum Kultury. Był 
również tort ufundowany przez 
przewodniczącego Komisji 
ds. Wsi – radnego Andrzeja 
Szczepanika. 

W trakcie uroczystości bur-
mistrz Strzegomia poinfor-
mował o rozstrzy-

gnięciach konkursu 
ogłoszonego przez 
wojewodę dolnoślą-
skiego na „Sołtysa 
Roku 2016”. Uro-
czysta gala miała 
miejsce 10 marca 
br. we Wrocławiu. 

W gronie nominowanych do 
nagrody byli: Monika Róg - 
sołtys Żółkiewki i Andrzej 
Gliński - sołtys Granicznej, 
dzięki którym ich miejscowości 
w ostatnich latach zmieniły się 
nie do poznania. 

red

uroczysty „dzień sołtysa”
W gronie nominowanych do nagrody „Sołtys Roku” byli: Monika Róg - sołtys Żółkiewki i Andrzej Gliński - sołtys Granicznej

14 marca br. w Publicz-
ne j  Szko le  Pods tawowe j 
im. Adama Mick iewicza 
w  O lsz anach  odby ło  s i ę 
spotkanie  uczniów i  na-
uczycieli z sołtysem Olszan 
- Stanisławą Górską, soł-
tysem Modlęcina - Kr ysty-
ną Gielatą, a także przed-
stawicielem Rady Sołeckiej 
Mod lęc ina  -  Tadeusz em 
Wątrobą.

Gości zaproszono w ra-
mach cyklu spotkań z cieka-
wym człowiekiem, a okazja 
była  do tego szczególna, 
ponieważ w dniu 11 marca 
przypadał „Dzień Sołtysa”. 

- W czasie wizyty, sołtysi 
opowiedzieli nam o sobie, 
swoich rodzinach, soł t y s 
Olszan przyniosła nawet ze 
sobą zdjęcia swoje i swoich 

bliskich. Głównym tematem 
spotkania była jednak praca 
sołtysa. Dowiedzieliśmy się 
na czym, ona polega, w jaki 
sposób zostaje się sołtysem 
i  j a k i e  o b ow i ą z k i  s ą  n a 
jego głowie – opowiadają 
uczniowie. 

Na  z akończ en ie  dz i ec i 
oczywiście miały wiele py-
tań do gości, którzy z chę-
cią na nie odpowiadali. W 
ramach podziękowania za 
przybycie do naszej szkoły 
przewodnicząca Samorządu 
U c z n i o w s k i e g o  Z u z a n -
n a  C z u b a l a  powiedz i a ł a 
okolicznościowy wierszyk, 
wręczając Tadeuszowi Wą-
trobie słodki upominek, a 
chłopcy z klasy VI wręczyli 
obu paniom kwiat y  oraz 
czekoladki.

spotkali się z sołtysami

Ponadto przeprowadzony został 
remont bramy remizy. Remizy 
na terenie gminy Strzegom są 
sukcesywnie remontowane. Przy-
pomnijmy, że w ubiegłym roku za-
kończono prace przy modernizacji 

remizy w Strzegomiu. Natomiast 
w tym roku wyremontowana 
zostanie remiza w Stanowicach. 
O efektach tych prac będziemy in-
formować na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”. 

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi 
nowych zasad wycinki drzew, przypominamy, że od 1 
stycznia 2017 r. właściciele prywatnych posesji mogą 
bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeśli nie jest 
to związane z działalnością gospodarczą oraz użytko-
waniem wieczystym. 

Od 1 stycznia 2017 r. osoby prywatne, które zechcą 
wyciąć drzewo z własnej działki, nie będą musiały już 
występować o zgodę do samorządu, gdy nie ma to związku 
z prowadzeniem działalności gospodarczej (firmy wciąż 
muszą występować do gminy o stosowne zezwolenie).

UWAGA WYJĄTEK: inaczej będzie w przypadku 
osób, które myślą o usunięciu okazów szczególnie cennych 
oraz przedsiębiorców. O pozwolenie powinien wystąpić: 
posiadacz działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. 
Posiadaczem może być właściciel działki albo inna osoba, 
która zarządza działką (np. najemca, dzierżawca, użytkow-
nik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarzą-
dzania działką) oraz właściciel urządzeń przesyłowych (np. 
linii energetycznych), wówczas nie musi on załączać zgody 
właściciela. Urząd poinformuje właściciela działki, że dostał 
taki wniosek. Wniosek może zostać złożony osobiście 
albo może to zrobić pełnomocnik. Jeśli są wątpliwości, czy 
potrzeba zezwolenia na wycięcie, wniosek o wycinkę należy 
złożyć. Urzędnik powinien ocenić, czy należy je wydać.

remiza już po remoncie

Łatwiejsza wycinka drzew i krzewów 

W gminie Strzegom budynki ochotniczych straży pożarnych są sukcesywnie odnawiane i doposażone

Inne zasady obowiązują w przypadku przedsiębiorców oraz użytkowników wieczystych 

Już po raz szósty zorganizowano w naszej gminie „Dzień 
Sołtysa”. Gospodarzem uroczystości, która odbyła się 18 
marca br. było sołectwo Granica. W kierunku gospodarzy 
naszych wsi popłynęły życzenia zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności, wytrwałości oraz sukcesów w pracy samorządowej na 
rzecz gminy. Ponadto przekazano wyrazy uznania za wiel-
kie zaangażowanie w realizację zadań służących poprawie 
jakości życia na wsi. 

Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołtysom z Dolnego Śląska 
za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaanga-
żowanie w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych z 
aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i 
miejscowego folkloru.

Zakończył się remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Granicy. Prace rozpoczęły się z początkiem lutego br., a 
zakończyły 20 marca. Ich zakres objął remont i docieplenie 
elewacji, wymianę drzwi, parapetów zewnętrznych, kratek 
wentylacyjnych oraz wykonanie obróbek blacharskich. 
Budynek zyskał także nowe rynny. 

Zgoda nie jest ponadto wymagana w przypadku:
1. Krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m kw.
2. Drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
• 100 cm - dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego robinii 

akacjowej oraz platana klonolistnego,
• 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
3. Drzew lub krzewów:
• wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
• na plantacjach lub w lasach,
• owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 

terenach zieleni,
• usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
• usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem 

przeciwpowodziowym,
• które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych 

albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych,
• stanowiących przeszkody lotnicze,
• usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
• usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
• usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego, 

rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego albo planów dla obszaru Natura 2000,
• stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez np. straż pożarną,
• należących do gatunków obcych,
• prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby.
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Jakub Miller, uczeń klasy 
piątej Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Strzegomiu, jest 
wielkim pasjonatem piłki nożnej. 
Z inicjatywy Zofii laskowskiej, 
nauczycielki wychowania fizycz-
nego, klub piłkarski Legia War-
szawa zaprosił Kubę na mecz 
z Wisłą Kraków, który odbył się 
12 marca br. na stadionie Legii, 
przy ulicy Łazienkowskiej.

Jakub pojechał do Warsza-
wy z  rodzicami. Na stadionie 

zostali przywitani przez tre-
nera drużyny Jacka Magierę 
i  zawodników Legii poprzez 
przybicie sportowej „piątki”. 
Piłkarze wręczyli strzegomia-
ninowi bluzę klubową Legii. 
Następnie Kuba mógł zwie-
dzić cały stadion i  kibicować 
piłkarzom z trybun. Dodajmy, 
że Legia pokonała Wisłę 1:0, 
a  gola strzelił Serb Miroslav 
Radović. 

red 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuję, 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:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 63/B/2017, 64/B/2017, 65/B/2017, 66/B/2017, 67/B/2017, 
69/B/2017 burmistrza Strzegomia z dnia 24 marca 2017 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 62/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 
22 marca 2017 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 24 marca 2017 r.

Burmistrz Strzegomia w oparciu 
o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2147 z późn. zm.)
O d w o ł u j e przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż lo-
kalu użytkowego nr 1 położonego 

w Kostrzy przy ul. Mikołaja Koper-
nika 8, działki nr 244, AM-1, Obr. 
Kostrza ogłoszony na dzień 24 
kwietnia 2017 r. na godz. 1000.
Przetarg zostaje odwołany 
w związku z pokrywającą się datą 
terminu wpłaty wadium z datą 
przetargu.

spełnione marzenie kuby

Obie drużyny uczestniczy-
ły w  rozgrywkach ligowych 
Dolnośląskiego Związku Piłki 
Siatkowej i  rozgrywki zakoń-
czyły w marcu br. Młodzi strze-
gomianie – mimo że nie zajęli 
czołowych miejsc – grali jednak 
ambitnie i  na miarę swoich 
aktualnych możliwości. 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza piąty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal użytkowy nr 1 o pow. 
129,75 m² położony w budyn-
ku przy ul. Mikołaja Koperni-
ka 8 w Kostrzy wraz z udzia-
łem 3218/10000 w częściach 
wspólnych budynku i prawie 
własności działki nr 244, AM - 
1, Obr. Kostrza  o powierzchni 
0,0700 ha.
Lokal użytkowy nr 1 składa 
się z:
- sala sprzedaży o pow. 59,53 
m2

- 5 wc o łącznej pow. 6,62 
m2 
- wejście o łącznej pow. 5,63 
m2

- biuro o pow. 12,98 m2

 -magazyn o łącznej pow. 
26,21 m2 
- hol o pow. 15,04 m2

- pokój socjalny o pow. 3,74 
m2
C e n a  w y w o ł a w c z a 
-        60.000,00 zł Wadium  
- 6.000,00 zł Postąpienie 
– nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 27.04.2017 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
14.07.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.10.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 27.04.2017 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
D la  budynku  u rządzo -
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020712/6, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 5 
MN/RM 2 – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i za-
grodowa.
Dla osób zainteresowa-
nych, lokal udostępniony 
będzie do oglądania w dniu 
21.04.2017 r. w godzinach od 
1000 do 1015.

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 
terminie do dnia  24.04.2017 
r. (za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 

określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74/85-60-543, ponadto 
informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

sezon zakończony
Koniec sezonu siatkarskiego. Młodzi strzegomianie – mimo, że nie zajęli czołowych miejsc – grali ambitnie

Możliwość spotkania się z piłkarzami i trenerem na stadionie Legii była wielkim 
przeżyciem dla Jakuba, który z pewnością nadal będzie wiernym kibicem 
warszawskiej drużyny.

W  sezonie 2016/17 klub 
sportowy AKS Strzegom 
reprezentowały dwie druży-
ny siatkarskie w kategoriach 
młodzieżowych kadetów 
i młodzików. Trenerem gru-
py kadetów jest Eryk Bendig, 
a trenerem grupy młodzików 
- Robert Kotowicz. 

Kadeci:
Od lewej  - trener Eryk Bendig, libero Patryk Rymarczyk, Bartłomiej Wójtowicz, 
Kamil Pacan, Jakub Kowalczyk, Maciej Wielgus, Aleksander Jurczak, Patryk 
Hajduk, Sebastian Dychus i Marcin Dulemba (nieobecni na zdjęciu: Karol Zych, 
Filip Podhalicz  i Daniel Kozar).

Młodzicy:
Od lewej - Jan Kleczyński, Dominik Nackiewicz, Filip Pawlus, Adrian Klimowski,   
Sebastian Dudzik, Jakub Andrzejewski, Konrad Gorzelnik, Bartłomiej Wójtowicz, 
Sebastian Gmyrek, Volodymyr Vynnyk, Bartosz Szuran i trener Robert Kotowicz 
(nieobecny na zdjęciu Natan Wojtasik).

Dodajmy jeszcze, że w zakoń-
czonym właśnie sezonie dwóch 
zawodników naszej  sekcji: 
Przemysław Sypko i Dawid 
Kopciuch grało na wypożyczeniu 
w Gwardii Wrocław. 
Drużyny AKS-u kontynuują tre-
ningi w hali OSiR w Strzegomiu 
w poniedziałki i środy o 17.00. 
Serdecznie zapraszamy chęt-
nych uczniów - roczniki 2004 
i młodsze - do uprawiania piłki 
siatkowej w AKS-ie.

Lokal użytkowy w kostrzy BurmisTrz sTrzeGomia inFormuJe

o g ł o s z e n i e
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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

22.05

2

Goczałków  
Goczałków Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

23.05

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek  
Żółkiewka  
Tomkowice

24.05

4
Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

25.05

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

26.05

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, Ametystowa, Granitowa, Jaśmi-
nowa, 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. Polskiego), 
ul. Niepodległości, ul. Św. Jana.

13.02, 15.05, 
1 4 . 0 8 , 
13.11.2017

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

14.02, 16.05, 
(16.08 – środa), 
14.11.2017

3

ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanowskiego, Słoneczna, Bema, Piłsudskiego, 
Andersa, Dembińskiego, Dolna, Brzegowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, Konopnickiej, Jeleniogórska, Milenijna, 
Kopalniana, Górnicza, Wydobywcza, Lipowa, Kamienna (od ul. Kościuszki do ul. Krótkiej), Rynek (część równole-
gła 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, 17.05, 
(17.08 czwar-
tek), 15.11.2017

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, 18.05, 
(18.08 – piątek), 
16.11.2017

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, 19.05, 
(19.08 – sobota), 
17.11.2017

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

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. Rynek 26 – 28
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. Rynek 26 – 28
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. Rynek 26 – 28
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.

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH OD 01.04.2017 Rok 2017 r. (CYKL TYGODNIOWY) 
Poniedziałek
Jaroszów + Jaroszów 71 Osiedle + Hotele, Skarżyce
Miasto: Al. Wojska Polskiego – 1, 9, 48-48a, Kościuszki 2-2a, Mostowa, Sikorskiego, Parkowa 2-7, Paderewskiego, Legnicka 3, plac Targowy + parking INTERMARCHE, Rynek ROSSMAN + za Urzędem, Ogrodowa 1, Of. Katynia, Św. 
Anny 1-9, Św. Tomasza, Świdnicka 15-17, 21-33, 37, Armii Krajowej 2-12, 7, 10, 16, 25, Wspólna, Chopina, Niecała, Mickiewicza, Różana, Fiołkowa, Kalcytowa, Skalna, Kwarcowa, Ametystowa, Bazaltowa, Granitowa, Agatowa, Jaśmi-
nowa, 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, Widokowa, 
Paderewskiego 29 za restauracją DALI, Słoneczne Ogrody
Wtorek
Goczałków Dolny, Stanowice, Stawiska, Międzyrzecze, Wieśnica, Granica, Grochotów, Godzieszówek, Goczałków Górny
Miasto: Bankowa Bank, Niepodległości + Kamieniarze, Boh. Getta 4A 
Środa
Jaroszów + Jaroszów 103 + Osiedle, Modlęcin Duży, Tomkowice, Granica, Modlęcin Mały, Olszany
Miasto: Bracka, Armii Krajowej za przejazdem do ul. Ceglanej, Legnicka - od 22 do nr 62, Kościuszki, J. Matejki, Ofiar Katynia, Św. Anny, Świdnicka od nr 1 do parkingu, Al. Wojska Polskiego 1, Kolejowa, Wałowa, Kamienna, Cicha, Oś. 
Piast, Chopina, Legnicka 40, Pułaskiego, Czerwonego Krzyża przy Policji
Czwartek
Żelazów, Kostrza, Żółkiewka + Wiatrak (62-62a, 64, 65, 66), Rogoźnica, Graniczna 
Miasto: Niepodległości (BARCZ pojemniki), Pułaskiego, Parkowa, Al. Wojska Polskiego od ZUK do CPN ORLEN, Al. Woj. Polskiego 80 + za obwodnicą, Rzeźnicza, Reja, Legnicka punktowo od 10 do Placu targowego + parking INTER-
MARCHE, 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, Ogro-
dowa 1, Świdnicka, Armii Krajowej, 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, Kasztelańska, Rybna 
2-4 od strony Kasztelańskiej, Wolska, Ceglana
Piątek
Rusko, Jaroszów punktowo + Osiedle, Tomkowice, 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 pojem-
nikami V-110, Bohaterów Getta od nr 12, Chopina, Legnicka 3 i 4, Wesoła + od wiaduktu do Leśnej, Świdnicka 31-33, 37, 38, Kościuszki 20-20a, Parkowa + 2-7, Ofiar Katynia, Witosa, Paderewskiego, Bankowa, Al. Wojska Polskiego - 1, 
2-4, 8, 9, 11, 22-24, 26, 44, 61-63, 76, 78 + 52, 60, 78, Cicha, Osiedle Piast, Św. Anny, Leśna

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 

Uwaga właścicielu nieruchomości!

Od 1 kwietnia 2017 r. zmianie ulega 
harmonogram odbioru zmiesza-
nych odpadów komunalnych.

Zmiana dotyczy dnia odbioru z 
następujących ulic i wsi:
1. Kasztelańska - czwartek
2. Wolska - czwartek

3. Leśna - piątek
4.  Parkowa - piątek
5. Wesoła - piątek 
6. ul. Bracka - poniedziałek
7. Armii Krajowej, za przejazdem 

kolejowym do ul. Ceglanej - 
poniedziałek, 

8. Widokowa – poniedziałek

9. Czerwonego Krzyża - środa
10. Ceglana - czwartek 
11. Granica - we wtorek
12. Tomkowice - w piątek
13. Rogoźnica – w czwartek
14. Graniczna – w czwartek

Zmianie ulegają także rejony od-

bioru odpadów segregowanych 
suchych i biodegradowalnych 
następujących ulic i wsi: 

1. Tadeusza Kościuszki – rejon 
VI

2. Kazimierza Pułaskiego - rejon 
VI

3. Adama Mickiewicza – rejon 
VIII

4. Leopolda Staffa – rejon VIII
5. Stanisława Wyspiańskiego - 

rejon VIII
6. Ofiar Katynia – rejon III
7. Legnicka – rejon III
8. Wincentego Witosa – rejon III

9. Jana Ignacego Paderewskiego 
– rejon VIII

10. Koszarowa w Strzegomiu – re-
jon VII

11. Mały Modlęcin – rejon II
12. Stawiska i Modlęcin – rejon 

VII
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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, Puławskie-
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,

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

KWIE-
CIEŃ

3; 10; 18 
(wt); 24; 
29 (sob)

4; 11; 19 
(śr); 25

5; 12; 20 
(czw); 26

6; 13; 21 
(pt); 27

7; 14; 22 
(sob); 28

3; 10; 18 
(wt); 24; 
29 (sob)

5; 12; 20 
(czw); 26

7; 14; 22 
(sob); 28

MAJ 8; 15; 22; 
29

2; 9; 16; 
23; 30

4 (czw); 
1 0 ;  1 7 ; 
24; 31

5 (pt); 11; 
18; 25

6 (sob); 
1 2 ;  1 9 ; 
26

8; 15; 22; 
29

4 (czw); 
1 0 ;  1 7 ; 
24; 31

6 (sob); 
1 2 ;  1 9 ; 
26

C Z E R -
WIEC

5; 12; 19; 
26

6; 13; 20; 
27

7; 14; 21; 
28

1; 8; 16 
(pt);  22; 
29

2; 9; 17 
(sob); 23; 
30

5; 12; 19; 
26

7; 14; 21; 
28

2; 9; 17 
(sob); 23; 
30

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU NA ODPADY SUCHE ORAZ BIODEGRADOWALNE OD 01.04.2017
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
Cicha
Dębowa
Fiołkowa
Granitowa
Chopina
Jaśminowa
Kalcytowa
Kasztanowa
Klonowa
Kochanowskiego
Kwarcowa
Niecała
Promenady
Różana
Skalna
Sosnowa

Bohaterów Getta

Brzegowa

Dolna

Godzieszówek

Granica

Górnicza

Jeleniogórska

Konopnickiej

Kopalniana

Malinowa

Milenijna

Miodowa

Modlęcin Mały

Św. Tomasza

Tomkowice

Wałbrzyska

Wydobywcza

Cicha

Grochotów

Kochanowskiego

Legnicka

Ofiar Katynia

Olszany

Sosnowa

Stanowice

Witosa

Goczałków

Graniczna

Goczałków Górny

Mostowa

Rogoźnica

Sikorskiego

Wieśnica

3-go Maja
Armii Krajowej
Bracka
Cicha
Kochanowskiego
Dąbrowskiego
Dworcowa
Kasztelańska
Kościelna
Ks. Prałata St. Siwca
Leśna
Matejki
Morska
Ogrodowa
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
Kościuszki
Krótka
Morawa
Porzeczkowa
Pułaskiego
Rusko
Skarżyce
Słoneczne Ogrody
Strzelnicza
Widokowa
Winogronowa

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

Bankowa
Ceglana
Cicha
Czerwonego Krzyża
Kochanowskiego
Kolejowa
Kostrza
Mickiewicza
Niepodległości
Paderewskiego 
Reja
Rzeźnicza
Sosnowa
Staffa
Św. Jana
Wałowa
Wyspiańskiego
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

K W I E -
CIEŃ 10; 24 11; 25 12; 26 13; 27 14; 28 3; 18 (wt); 

29 (sob)
5 ;  2 0 
(czw)

7 ;  2 2 
(sob)

MAJ 8; 22 9; 23 10; 24 11; 25 12; 26 15; 29 4 (czw); 
17; 31

6 (sob); 
19

C Z E R -
WIEC 5; 19 6; 20 7; 21 8; 22 9; 23 12; 26 14; 28 2 ;  1 7 

(sob); 30

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.

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

KWIECIEŃ 4; 19 (śr) 6; 21 (pt) 7; 22 (sob)

MAJ 2; 16; 30 5 (pt); 18 6 (sob); 19

CZERWIEC 13; 27 1; 16 (pt); 29 2; 17 (sob); 30



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12

Tradycją stały się barwne korowody ulicami Strzegomia, które zwiastują nadejście kalendarzowej wiosny. Przedszkolaki nie zawiodły i w tym roku. Niezwykle barwny marsz 21 
marca 2017 r. dotarł pod budynek Urzędu Miejskiego, gdzie na dzieci czekały już władze Strzegomia, które obdarowały maluchy słodkościami. Następnie przedszkolaki udały się 
do parku, gdzie podczas zabawy pożegnały zimę, witając jednocześnie wiosnę. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia. 

Tak maluchy witały wiosnę 
pierwszy dzień wiosn y w strzegomiu 


