
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

Tym razem o  sobie opo-
wiada Andrzej Zontek, pre-
zes Polskiego Związku Nie-
widomych w Strzegomiu 

 str.2

StrzeGom
Tak rośnie  
„Delfinek”

W szybkim tempie posu-
wa się budowa krytej pły-
walni „Delfinek” w Strzego-
miu. Efekty dotychczasowej 
pracy są imponujące 

 str.3

StrzeGom
Ocieplają szkołę 

Trwa termomodernizacja 
Gimnazjum nr 2 w Strzego-
miu. Ocieplono już stropo-
dach nad budynkiem, ściany 
zewnętrzne sali gimnastycz-
nej oraz dach łącznika i sali 
gimnastycznej 

 str.3

W skrócie:

OPs pracuje inaczej 

W  okresie od 3-07-2017 
r. do 31-08-2017 r. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu będzie czynny w godz. 
od 7.00 do 15.00. Kasa 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej będzie czynna w godz. od 
10.00 do 14.00 z przerwą od 
12.00 do 12.30. 

Honorowy Obywatel

12 lipca 2017 r. o godz. 
13.00 odbędzie się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej w Strze-
gomiu, podczas której ks. 
Markowi Żmudzie zostanie 
nadany tytuł Honorowego 
Obywatela Strzegomia.

Grillowanie 

Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Strzego-
miu wzięli udział w imprezie 
integracyjnej „Grill(owa-
nie) typowych ludzi”. Było 
smacznie i wesoło. 
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Konferencja, którą prowadziła 
Wioletta Urban-Smagłowska, 
naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu, strze-
gomski koordynator projektu, 
odbyła się 23 czerwca br. w Strze-
gomskim Centrum Kultury. 
Wzięli w niej udział realizatorzy 
projektu z Horic, Podzvicinska, 
Świdnicy, Dobromierza i Strzego-
mia, władze samorządowe, przed-
stawiciele strzegomskiej branży 
kamieniarskiej, mieszkańcy gminy 
Strzegom i zaproszone media.

Włodarze gmin realizujących 
„Szlak Kamienia” podkreślali 
rangę projektu i wymieniali, jakie 
działania będą realizowane w po-
szczególnych miastach. Zaznaczy-
li, że oprócz wymiernych efektów 

najbardziej cieszą się z  tego, że 
dzięki projektowi będą mogli spo-
tykać się sami mieszkańcy. Za po-
średnictwem wcześniej nagranego 
filmu do uczestników konferencji 
zwróciła się prezydent Świdnicy 
– Beata Moskal-Słaniewska, 
która nie mogła być w tym dniu 
w Strzegomiu. Szczegóły całego 
projektu omówili koordynatorzy 
ze Strzegomia i Horic: Wioletta 
Urban–Smagłowska i  Martin 
Bartik. Bardzo ciekawe wykłady 
przedstawili Krzysztof Skolak, 
prezes Związku Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej i prezes 
Fundacji Bazalt oraz Josef Mo-
ravec, dyrektor średniej szkoły 
kamieniarskiej i  rzeźbiarskiej 
w  Horicach. Punktem kulmi-
nacyjnym była premiera spotu 
promującego „Szlak Kamienia”. 

Tę część konferencji zakończyły 
popisy wokalne grupy „Melodi” ze 
Szkoły Artystycznej w Horicach 

oraz niezwykle dynamiczne pre-
zentacje artystyczne w wykonaniu 
dzieci z Akademii Tańca i Ruchu 
„Bans” ze Strzegomia. 

Uczestnicy konferencji „Granit 
na Szlaku Kamienia” mieli oka-
zję odwiedzić miejsca realizacji 
projektu w Strzegomiu, a więc 
ul. Al. Wojska Polskiego, gdzie 
będzie utworzona tzw. „Aleja 
Rzeźb”. Zwiedzili także Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel”, 
na terenie którego powstanie mul-
timedialne centrum informacje 
o  „Szlaku Kamienia”. Z okien 

autokaru podziwiali również 
krzyż na Górze Krzyżowej, któ-
ry – dzięki projektowi – będzie 
oświetlony. Przy okazji zobaczyli 
kamieniołom BAZALT oraz 
kamieniołom należący do firmy 
„Piramida” w Kostrzy. 

Podsumowaniem całodniowej 
konferencji były bezpłatne pro-
jekcje czeskich bajek ze słynnym 
Krecikiem w roli głównej i filmu 
„Dobry Wojak Szwejk” w sali ki-
nowej Strzegomskiego Centrum 
Kultury. 

tW

Program jest prowadzony 
przez Ministerstwo Rozwoju 

we współpracy z Krajową Izbą 
Rozliczeniową S.A., która 

pełni rolę koordyna-
tora programu oraz 
wspiera finansowo 
jego wdrożenie i funk-
cjonowanie. 

Możliwość doko-
nywania płatności 
bezgotówkowych w 
UM w Strzegomiu 
jest odpowiedzią na 
oczekiwania klientów. 
- Mamy nadzieję, że 
przyjmowanie opłat w 
formie bezgotówkowej 
będzie dla państwa 
wygodne, zaoszczędzi 
czas, zwiększy bezpie-
czeństwo transakcji, a 
dla urzędu przełoży 
się na usprawnienie 
prac całej instytucji – 
informują urzędnicy.

red

szlakiem kamienia

zapłać kartą płatniczą i telefonem

Uczestnicy konferencji „Granit na Szlaku Kamienia” mieli okazję odwiedzić miejsca realizacji projektu w Strzegomiu

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych jest odpowiedzią na oczekiwania klientów

W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu można zapłacić kartą 
płatniczą i telefonem. Strzegomski magistrat uczestniczy w 
Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w ad-
ministracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.

Premiera spotu promu-
jącego „Szlak Kamienia”, 
polsko-czeskie prezentacje 
multimedialne, wykłady te-
matyczne, okolicznościowe 
przemówienia, popisy wo-
kalno-artystyczne, konfe-
rencja prasowa dla dzienni-
karzy, wycieczka autokarowa, 
a  także projekcje czeskich 
bajek i filmu wypełniły pro-
gram Konferencji „Granit 
na Szlaku Kamienia”, która 
oficjalnie otworzyła projekt 
„Szlak Kamienia” („Cesta 
Kamene”) realizowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Progra-
mu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu 
to 1.998.851,20 EUR.
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StrzeGom

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie 
opowiedzą o sobie samych. W tym numerze An-
drzej Zontek, prezes Polskiego Związku Niewido-
mych w Strzegomiu. 

Miejsce urodzenia: Świdnica 
Miejsce zamieszkania: Strzegom 
Hobby: sport, turystyka 
Największy sukces: kochająca rodzina, wspaniałe 
wnuki, oddanie pracy społecznej i służba potrze-
bującym, bo życie poświęcone innym warte jest 
przeżycia 
Największa porażka: nie było takiej jeszcze 
Największe marzenie: wytrwać w zdrowiu i służyć 
w dalszym ciągu społeczności lokalnej, pomagać lu-
dziom i znaleźć wreszcie więcej czasu dla rodziny 
Książka czy film: film 
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode 
mnie, to chciałbym, żeby: świat zmienił się na 
lepsze, a życie przeciętnego Kowalskiego nabrało 
barw
Co podoba się Panu w Strzegomiu? zmieniająca się 
infrastruktura, rozmaite i ciekawe wydarzenia kul-
turalne. Miasto pięknieje w oczach, a na twarzach 
ludzi gości uśmiech 
Co denerwuje Pana w Strzegomiu? Strzegom nie 
daje powodów do zdenerwowania 

Str zegomian ie o sob ie….. - Spot promujący projekt „Szlak Kamie-
nia”

- 6. Bieg „Strzegomska Dwunastka – Bie-
gajmy Razem”

- Konferencja „Granit na Szlaku Kamie-
nia”

- Kamienne Gody OSP Stanowice
- Budowa „Delfinka”

nowości na antenie TV strzegom

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

Grupa strzegomskich senio-
rów z Dziennego Domu Poby-
tu „Senior-Wigor” odwiedziła 
Arboretum w  Wojsławicach, 
znane z  bogatego zbioru ró-
żaneczników i  azalii, liliow-
ców, bukszpanów oraz drzew 
i krzewów niemrozoodpornych 
w innych częściach Polski.

- Kolekcja obejmuje 4650 
gatunków roślin drzewiastych 

oraz 4885 gatunków i odmian 
bylin. Znaleźliśmy również 
czereśnie i nie mogliśmy oprzeć 
się, aby ich nie spróbować. Po 
spacerze w  zachwycających 
okolicznościach przyrody, 
udaliśmy się na obiad i  pełni 
wrażeń wróciliśmy do domu 
– informuje Anna Tofkin, pra-
cownik socjalny DDP „Senior- 
Wigor” w Strzegomiu.

seniorzy w Arboretum

Szkolenie odbyło się pod 
opieką wykwalifikowanych in-
struktorów z zakresu orientacji 
przestrzennej - posługiwanie się 
białą laską w terenie, obsługa 
dnia codziennego oraz zapo-
znanie się z obsługą i sprzętem 
brajlowskim. W ramach szkole-
nia miały miejsce ponadto: po-
kaz sprzętu pomocniczego dla 
osób słabowidzących i zajęcia 
manualne (z psychologiem). 

- Uczestnicy szkolenia po-
przez zajęcia warsztatowe 
zostali zintegrowani do pracy 
zespołowej w społeczeństwie. 
Po raz pierwszy w historii 
szkolenia z dwudniową wi-
zytą odwiedził nas burmistrz 
Zbigniew Suchyta – infor-
muje Andrzej Zontek, prezes 
strzegomskiego koła. 

–  Dzięku jemy serdecz-
n ie  burmis t r zowi  S t r z e-

gomia, pracownikom ma-
g i s t r a tu  o r az  wsz y s tk im 
osobom, które  wspar ł y  to 

zadanie  – dodaje  Andrzej 
Zontek . 

red

Warsztaty w ustroniu morskim
Szkolenie odbyło się pod opieką wykwalifikowanych instruktorów z zakresu orientacji przestrzennej

W   d n i a c h  o d  3  d o  4 
czerwca 2017 r. odbyły się 
XXIX S potkan ia  AA na 
J a s n e j  G ó r z e , w   k t ó r yc h 
u d z i a ł  w z i ę ł o  4 8  o s ó b . 
Uczestnikami wyjazdu byli 
członkowie Klubu Absty-
nenta „ ARKA” , Grupa AA 
„ Krokus ” oraz Grupa AL 
ANON wraz z rodzinami . 
Temat spotkań w tym roku 
b r z m i a ł  „  D z i ę k u j e m y, 

niosąc pomoc tym, którzy 
j e sz cze  c ie rp ią” . Wy jazd 
zosta ł  dofinansowany ze 
środków gminy Strzegom. 

Z kolei 24 czerwca 2017 r.  
w  domu parafialnym przy 
Bazylice Mniejszej odby-
ły s ię  uroczyste obchody 
16-tej rocznicy powstania 
K l u b u  „ A r k a” . N a  u r o -
cz ystość  l icznie  prz yby l i 
z a p r o s z e n i  g o ś c i e . N i e 

zabrakło burmistrza Strze-
gomia Zbigniewa Suchyty, 
k s i ę d z a  p r a ł a t a  M a r k a 
Babuśki  oraz tych wszyst-
kich, którzy na co dzień 
p r acu j ą  na  r z ecz  K lubu . 
W  spotkaniu wzięli  rów-
nież udział przedstawiciele 
zaprzy jaźnionych klubów 
abstynenckich. Prezes Klu-
bu „Arka” Wiesława Zuch-
mantowicz  podziękowała 
zgromadzonym za  zaan-
gażowanie w sprawy Klubu 
o r a z  w s p a r c i e  i   p o m o c . 
Zwieńczeniem spotkania 
była zabawa taneczna. 

co nowego w klubie Abstynenta „Arka”?
W domu parafialnym przy Bazylice Mniejszej odbyły się uroczyste obchody 16-tej rocznicy powstania klubu. Na uroczystość licznie przybyli goście

Członkowie strzegomskiego Klubu Abstynenta „Arka” 
w ostatnim czasie wzięli udział w Ogólnopolskich Spotka-
niach Trzeźwościowych w  Częstochowie oraz świętowali 
16-lecie swojego istnienia. 

Urząd Miejski w Strzegomiu przekazał dotację w kwocie 9,9 tys. zł dla PZN 
Koło w Strzegomiu na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych w Ustroniu 
Morskim. 

22 osoby z gminy Strzegom uczestniczyły w warsztatach 
szkoleniowych dla osób niewidomych i słabowidzących, 
które odbyły się w specjalistycznym ośrodku w Ustroniu 
Morskim. 
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LIPIEC 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

02.07 – 08.07 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

09.07 – 15.07 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-19-64

16.07 – 22.07 Przy 
Fontannie

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

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

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, 
zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem Nr: 184/B/2017, 
185/B/2017, 186/B/2017, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 30 czerwca 2017 
roku.

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Udzielanie informacji o przerwach w dostawie wody

Publikacja informacji o braku w do-
stawie wody

www.wik.strzegom.pl
www.strzegom.pl
www.strzegomiak.pl
wiadomości SMS Gminy Strzegom 

Numery telefonów, pod którymi 
udzielane są informacje o awariach 
wodociągowych i dowozie wody 
stacjonarne:  (74) 8551232,  

(74) 8550641
komórkowy: 661355755

stacjonarne:  (74) 8551232,  
(74) 8550641

komórkowy: 661355755

Co tym razem zaobserwowa-
ło czujne oko strzegomskiego 
monitoringu?

W nocy z 13 na 14 czerwca 
na ul. Świdnickiej w  Strzego-
miu rozbito szybę w  jednym 
z  zaparkowanych pojazdów. 
Materiał z monitoringu został 
zabezpieczony i  przekazany 
Policji.

16 czerwca ok. godz. 10.30 
strzegomscy policjanci inter-
weniowali w sprawie pojazdów 
zaparkowanych na skrzyżo-
waniach i  zakazach w  Rynku 
w Strzegomiu.

26 czerwca w  godz. 17.30-
18.00 na terenie placu zabaw na 
ul. Czerwonego Krzyża doszło 
do sprzeczki pomiędzy dwoma 
kobietami. Jedna z nich pisem-
nie oświadczyła, że sprawę odda 

do sądu z powództwa cywilne-
go. Materiał został zabezpie-
czony i zostanie przekazany na 
polecenie sądu.

28 czerwca ok. godz. 11.30 
dwaj mężczyźni spożywali al-
kohol w  parku „Strzegomskie 
Planty” od strony ul. Parkowej. 
Interweniowali policjanci.

29 czerwca ok. godz. 07.20 na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki 
- Ofiar Katynia - Promenady 
kierujący pojazdem nie za-
stosował się do znaku nakazu 
jazdy po prawej stronie znaku, 
a  następnie przejechał w  po-
przek przejścia dla pieszych. 
Materiał z  tego zdarzenia zo-
stał przesłany do Komisariatu 
Policji w  Strzegomiu w  celu 
podjęcia stosownych czynności 
służbowych. 

Okiem miejskiego monitoringu

Planowana wartość zadania: 
„Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej 

w Gminie Strzegom – Gim-
nazjum nr 2 w  Strzegomiu” 
to koszt ok. 1 mln zł, w tym 

dofinansowanie w wy-
sokości ok. 615 tys. 
zł.

Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w strzegomiu

Prace są już bardzo zaawansowane. Budynek przechodzi metamorfozę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

- Wykonano już posadzki 
piwnic i tynki oraz płytę denną 
pod nieckę basenową. Ponadto 
wykonano ścianki działowe, 

zamontowano stolarkę okienną 
łącznika, konstrukcję nośną 
dachu łącznika, konstrukcję 
dachu nad pływalnią. Rozpo-

częto również montaż instalacji 
sanitarnej oraz przystąpiono do 
wymiany sieci ciepłowniczej – 
wylicza Jerzy Kościk, inspektor 
nadzoru budowlanego. 

Przypomnijmy, że pływalnia 
będzie posiadać 4-torową niec-
kę basenową o wymiarach 8,5 
x 16,67 m i głębokości od 0,9 

do 1,35 m, a także brodzik do 
zabaw dla dzieci ze ślizgawką 
wewnętrzną oraz niewielki 
kompleks odnowy biologicz-
nej, w  skład którego wejdą: 
sauna sucha i mokra oraz sauna 
na podczerwień oraz jacuzzi. 
Planowany koszt wykonania 
całej inwestycji wynosi ok. 

8 mln zł. Gmina pozyskała 
na ten cel dotację z  budżetu 
województwa dolnośląskiego 
w wysokości 1,25 mln zł w ra-
mach pilotażowego programu 
budowy małych przyszkolnych 
krytych pływalni pn. „Dolno-
śląski Delfinek” oraz dotację 
z Ministerstwa Sportu i Tury-

styki w  wysokości 1,3 mln zł 
w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego. Wykonawcą 
inwestycji jest Przedsiębior-
stwo Budowlano-Konserwa-
torskie CASTELLUM Sp. 
z o.o. z Wrocławia. Obiekt bę-
dzie gotowy do końca 2017 r.

nowa pływalnia „Delfinek” rośnie w oczach
Na budowę obiektu gmina pozyskała dotację z budżetu województwa dolnośląskiego (1,25 mln zł) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki (1,3 mln zł)

W  szybkim tempie posuwa się budowa krytej pływalni 
„Delfinek” w  Strzegomiu. Efekty dotychczasowej pracy 
są imponujące. Obiekt zlokalizowany jest przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 i  Gimnazjum nr 2. Planowany 
koszt wykonania całej inwestycji wynosi ok. 8 mln zł.

Aktualnie trwają prace termomodernizacyjne w  Gimnazjum nr 2 w  Strzegomiu. Ocieplono stropodach nad 
budynkiem szkoły granulatem. Ocieplono ściany zewnętrzne sali gimnastycznej oraz dach łącznika i sali gim-
nastycznej. Montowane są rynny. Rozpoczęto także docieplenie ścian nadziemnych 
budynku szkoły. 
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Gośćmi jubileuszowych uroczysto-
ści byli m. in. wojewoda dolnośląski 
– Paweł Hreniak oraz dolnośląski 
komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej – Adam Konieczny. 
Nie mogło zabraknąć oczywiście 
burmistrza Strzegomia – Zbigniewa 
Suchyty i  radnych Rady Miejskiej 
w Strzegomiu.

Wiele radości na twarzach uczestników 
uroczystości wywołały występy artystyczne 
przedszkolaków ze Stanowic.

tW

AktuAlności

OsP stanowice ma 70 lat!
Burmistrz Strzegomia w podziękowaniu za niestrudzoną postawę i wzorową służbę stanowickich strażaków wręczył im czek na 3 tys. zł

Gmina  S t r z egom 
w maju br. wszczęła 28 
postępowań wobec wła-
ścicieli nieruchomości, 
którzy zbierają odpady 
komunalne w  sposób 
niezgodny ze złożonymi 
deklaracjami. 

Konsekwencją wy-
mienionych powyżej 
postępowań będzie 
określenie właścicie-
lom wyższej stawki za 
gospodarowanie od-

padami komunalnymi 
w  sposób nieselektyw-
my. Jedna z  kontrolo-
wanych wspólnot przy-
znała, że nieprawidłowo 
zgromadziła odpady, 
ale zaraz dobrowolnie 
je uprzątnęła. W  tym 
przypadki umorzono 4 
postępowania, odstę-
pując jednocześnie od 
ukarania mieszkańców 
wyższą stawką za zbie-
rane odpady.

O ekologii

Siedzibę Zakładu Usług Ko-
munalnych w  Strzegomiu sp. 
z o.o. odwiedziły dzieci z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz młodzież z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Strzego-
miu. Zajęcia na temat segregacji 
odpadów poprowadzili zastępca 
prezesa Grzegorz Kozłowski 
oraz Krzysztof Marczak. 

Uczniowie obejrzeli zakład, 
zapoznali się z  jego profilem 
działalności oraz zostali opro-
wadzeni po całym jego terenie. 
Zaprezentowano dzieciom 
specjalistyczny pojazd dwu-
komorowy do zbierania od-
padów oraz sposób, w  jaki są 
one odbierane. Dzieci podczas 
prezentacji przypatrywały się 
pracy w zakładzie. Największe 
zainteresowanie wzbudziła 
prasa hydrauliczna do zgnia-
tania surowców wtórnych oraz 
praso-kontener do zmniejszania 
gabarytowo odpadów zmie-
szanych.

Spotkania odbyły się w  ra-
mach realizacji umowy zawartej 
z gminą Strzegom oraz projektu 
programu proekologicznego 
„Z ekologią za rękę”. 

red

Trasa biegu głównego bie-
gła ulicami miasta i   była 
urozmaicona , obf i towała 
w  niełatwe podbiegi i  szyb-
kie zbiegi. Przebieg trasy był 
następujący: Rynek – Krótka 
– Parkowa– droga gruntowa 
wzdłuż torów kolejowych – 
Górnicza – Niepodległości 
– Kościuszki – Rynek.

W ramach biegu głównego 
– oprócz klasyfikacji general-
nych – prowadzono również 
klasyfikacje w  kategoriach 
wiekowych co 10 lat, w kate-
gorii małżeństw (łączny czas 
żony i  męża w  biegu głów-
nym 12 km) oraz klasyfikacje 
gminy Strzegom. Ponadto 
rozegrano III Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Branży Kamie-
niarskiej.

Bieg główny na dystansie 
12 km wygrał Czech Pavel 

Brydl z  Trutnova, najlepszą 
biegaczką została – kolejny 
już raz w Strzegomiu - Ha-
lina Szczensna-Radzikow-
ska (Ukraina) ze Świdnicy. 
Wśród zawodników z gminy 
Strzegom wygrał  Marcin 
Czerwiecki, który dosłownie 
o  włos wyprzedził Tomasza 
Kr ymskiego (w  generalce 
obaj byli odpowiednio na 
12. i  13. miejscu). Bezkon-
kurencyjną biegaczką z gmi-
ny S trzegom okazała  s ię 
Marzanna Durlik. Wśród 
małżeństw najlepsi okazali 
się Monika i  Przemysław 

Lachowsc y  z   Bolesławca. 
Ogólnopolskie mistrzostwa 
branży kamieniarskiej wy-
grali : Przemysław Gibiec 
z  Cieszyna i  Joanna Trąbka 
ze Starego Lubosza koło Ko-
ściana. W biegu na 6 km naj-
lepsi okazali się: Daniel Tra-
czyński ze Świdnicy i Edyta 
Gardecka z Wałbrzycha. 

Na wszystkich uczestników 
czekał atrakcyjny pakiet spor-
towy, a na mecie - pamiątko-
wy medal. Najlepsi biegacze 
otrzymali puchary (statuetki) 
i nagrody rzeczowe.

tW

rekordowo na „strzegomskiej Dwunastce”
Wśród zawodników z gminy Strzegom wygrał Marcin Czerwiecki

nie segregujesz, 
zapłacisz więcej! 24 czerwca br. już po raz szósty ulicami Strzegomia odbył się bieg „Strzegomska Dwunast-

ka - Biegajmy Razem”, w którym wzięła udział rekordowa liczba uczestników - 395. Przed 
biegiem głównym - na boisku sportowym Zespołu Szkół - odbyły się biegi dla młodszych 
kategorii wiekowych. 

W tym roku na terenie strzegomskiego Rynku zostało utwo-
rzone „miasteczko biegowe”, gdzie na wszystkich czekało 
wiele atrakcji.

W stronę stanowickich strażaków na 
czele z prezesem Józefem Jabłoń-
skim popłynęło wiele ciepłych słów 
i życzeń kolejnych jubileuszy. Ważną 
częścią jubileuszu było przekazanie 
nowego sztandaru, który został 
ufundowany przez sponsorów, dar-
czyńców i społeczność wsi Stano-
wice. Strażakom z gminy Strzegom 
wręczono także złote i brązowe me-
dale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Wszystkim gościom wręczono po-
nadto pamiątkowe medale z okazji  
70-lecia OSP Stanowice.

Kamienne Gody świętowali strażacy z  OSP 
Stanowice. 24 czerwca br. w  parku przy 
świetlicy wiejskiej w  Stanowicach odbyły 
się uroczystości związane z  70-leciem 
powstania miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej i  przekazaniem jej 
nowego sztandaru. 
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W  gronie 10 stypendystów 
znaleźli się: Kamil Kleniuk 
(Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących), Zuzanna Kawiak 
(Gimnazjum Jaroszów), Kry-
stian Krzywda (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących), Jakub 
Nejman (Gimnazjum nr 1), 
Aleksandra Burdzy (Zespół 
Szkół Ogólnokształcących), 
Urszula Koller (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących), Kacper 

Rutka (Gimnazjum nr 2), 
Milena Wiśniewska (Zespół 
Szkół Ogólnokształcących), 
Tomasz Hałas (LO Świdnica) 
i Rafał Włodarczyk (PSP nr 2 
w Strzegomiu).

Władze samorządowe nagro-
dziły również 9 absolwentów 
gimnazjów: Pawła Balawende-
ra, Katarzynę Mądrzak, Jaku-
ba Nejmana i Zofię Podkówkę 
(Gimnazjum nr 1), Jakuba 

Miszkiewicza, Kacpra Rutkę 
i  Nicole Sarnę (Gimnazjum 
nr 2), Paulinę Grondowską 
(Gimnazjum w  Goczałkowie) 
i  Wiktorię Łobodziec (Gim-
nazjum w Jaroszowie).

Przed podjęciem uchwał rad-
ni uczcili symboliczną minutą 
ciszy Ś. P. Jerzego Skierę, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Strzegomiu drugiej kadencji 
w latach 1994-1998. 

Strzegomscy radni podjęli 
uchwałę dot. przekazania do-
tacji celowej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Tomko-
wicach w wys. 2.777,80 zł na 
zakup 4 kompletów umun-
durowania bojowego. Warto 
wspomnieć, że całkowity 
koszt zakupu umundurowania 
wynosi 5.977,80 zł. Pozostałe 
środki przekazał Zarząd OSP 
w Warszawie. 

Kolejne środki w  wyso-
kości 3,8 tys. zł przezna-
czono na dodatkowe – po-
nadnormatywne - patrole 
funkcjonariuszy Komisariatu 
Policji w  Strzegomiu, które 
pełnione będą na terenie 

gminy Strzegom, w  tym na 
terenie zasobów mieszka-
niowych, administrowanych 
przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową w  Świebodzicach. 
Kwotę tę w formie darowizny 
przekazała gminie Strzegom 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w  Świebodzicach. Dodajmy, 
że na początku tego roku 
gmina przeznaczyła na ten 
cel środki w wys. 20 tys. zł ze 
swojego budżetu. 

Radni podjęli także uchwały 
dot.: przekazania środków fi-
nansowych na remont chodnika 
powiatowego w Międzyrzeczu, 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom na 
lata 2017 - 2026, zmian budżetu 
gminy Strzegom na 2017 rok 
i  zarządzenia wyborów uzu-
pełniających na członka Rady 
Sołeckiej na terenie sołectwa 
Bartoszówek.

tW

stypendia, nagrody i uchwały
Radni uczcili symboliczną minutą ciszy Ś. P. Jerzego Skierę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu drugiej kadencji w latach 1994-1998

„Szukam Cię, Zoe” autor-
stwa Alyson Noel porusza 
temat trudnej relacji mię-
dzy siostrami. Przedstawia 
histor ię, o   sz cz egółach 
której  dowiadujemy się 
dopiero w  trakcie czyta-
nia.

Minął rok od śmierci na-
stoletniej Zoe. Jej młodsza 
siostra Echo wciąż boryka się 
ze skutkami tamtej tragedii. 
Uciekając przed szeptami, 
nat rę tnymi  spo j r z eniami 
i plotkami, dziewczyna trafia 
na pamiętnik, który opowiada 
prawdziwą historię Zoe. Czy 
powinna go przeczytać?

Echo podejmuje decyzję, 
które znacznie wpływają na 
jej postrzeganie świata. Ta-
jemnicza śmierć Zoe opisana 
zaledwie kilkoma zdaniami, 

poruszą naszą wyobraźnię. 
Odkrywając tajemnice swo-
jej siostry, nastolatka do-
świadcza wielu bolesnych, 
a jedocześnie wartościowych 
lekcji, które pomagają jej 
uporać się z  bólem i  zrozu-
mieć coś, czego do tej pory 
nie była świadoma. Książka 
uświadamia nam, że każdej 
stracie towarzyszą niestwo-

rzone historie opowiadane 
przez ludzi, którzy nie mają 
pojęcia o naszym życiu. Każ-
da śmierć owiana jest falą 
szeptów, plotek i natrętnych 
spojrzeń. Zamiast oddalać się 
od osób, które doświadczyły 
tragedii, powinniśmy służyć 
im pomocą i wsparciem, po-
mimo tego, że nie wiemy jak 
się zachować.

Jest to bez wątpienia książka 
wspaniała, wzruszająca i  na 
pewno zmieniająca spojrzenie 
na pewne sprawy. „Szukam Cię, 
Zoe” serwuje nam wartościową 
lekcję pokazującą, czego należy 
unikać. Polecam!

 elżbieta michaluk 
Biblioteka Publiczna miasta 

i Gminy strzegom 

Lekcja życia, którą warto poznać
Bibliotekarze z gminy Strzegom polecają książki. Tym razem „Szukam Cię, Zoe” Alyson Noel

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który aktor zagrał rolę gospodarza domu Stanisława 
Anioła w serialu „Alternatywy 4”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 8-9 lipca 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłasza-
jącej, tj. imię, nazwisko i  numer telefonu. W  tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

„AUTA 3” (DUBBING) 3D 
8 lipiec, godz. 14.00, godz. 16.00
9 lipiec, godz. 14.00, godz. 16.00
15 lipiec, godz. 14.00, godz. 
16.00
16 lipiec, godz. 14.00, godz. 
16.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„PONAD WSZYSTKO”
8 lipiec, godz. 18.00
9 lipiec, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„DUDI: CAŁA NAPRZóD” 
(DUBBING)
11 lipiec, godz.10.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„MUMIA”
15 lipiec, godz. 18.30
16 lipiec, godz. 18.30
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„OLD FASHIONED”
22 lipiec, godz. 16.00
23 lipiec, godz. 16.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„WONDER WOMAN” 
(DUBBING)
22 lipiec, godz. 18.30
23 lipiec, godz. 18.30
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„Gru, Dru i Minionki” 
29 lipiec, godz. 16.00
30 lipiec, godz. 16.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„TRANSFORMERS. 
OSTATNI RYCERZ” (DUB-
BING) 3D
29 lipiec, godz. 18.30
30 lipiec, godz. 18.30
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

W trakcie sesji burmistrz Strzegomia serdecznie podziękował za pracę od-
chodzącej na emeryturę Alicji Niziołomskiej, byłej już dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 3 w Strzegomiu.

W  trakcie ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej w  Strzegomiu, która odbyła 
się 28 czerwca br., wręczono stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów 
gminy Strzegom, nagrodzono najlepszych absolwentów gimnazjów gminy Strzegom oraz 
podjęto kilka ważnych uchwał. 
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Zespół Szkół w  Strzego-
miu otrzymał wyróżnienie 
za podejmowane działa-
nia w  ramach kampanii 
„Drugie Życie”. W  pro-
jekcie udział wzięło 750 
szkół, z czego tylko Zespół 
Szkół reprezentował po-
wiat świdnicki.

Akcja „Drugie Życie” pro-
wadzona jest od początku 
2009, a  uczniowie Zespołu 
Szkół w Strzegomiu aktywnie 
uczestniczyli w jej VIII edycji. 
Uczniowie w ramach kampa-
nii rozdawali mieszkańcom 
miasta oświadczenie woli, 
które są małym, niepozornym 
dokumentem, który jednak za 
sprawą podpisu zyskuje nie-
zwykłą moc. Jedno świadome 
wyrażenie zgody na oddanie 
swoich narządów do prze-
szczepu jest decyzją, która 
może uratować życie i przy-
wrócić zdrowie kilku osobom. 
Akcja „Drugie Życie” ma na 
celu promocję oświadczeń 
woli poprzez przekazywanie 
informacji na temat trans-
plantacji. Poprzez poruszanie 
tematu przeszczepiania na-
rządów, kontakt z  lekarzem, 
czy osobą, która żyje dzięki 
transplantacji ma skłaniać do 
refleksji, pobudzać do dysku-
sji i podejmowania rozmów.

 - Transplantacja to życie. 
Wielu chorych umiera, bo nie 

dożyli chwili, kiedy znalazłby 
się dla nich zdrowy narząd. 
Przeszczep pozwoliłby im 
normalnie funkcjonować – 
uczyć się, pracować, założyć 
rodzinę, podróżować. Dzia-
łania, jakie były prowadzone 
w ramach akcji spowodowały 
wzrost świadomości społecz-
nej młodych ludzi w zakresie 
transplantacj i  – wy jaśnia 
Monika Kozłowska, koor-
dynator akcji. 

na rzecz życia
Uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się za przeprowadzenie kampanii „Drugie Życie”

Milena Wiśniewska oraz 
Urszula Koller z  klas dru-
gich Liceum Ogól-
n o k s z t a ł c ą c e g o 
w   S t r z e g o m i u 
zostały laureat-
kami VII edy-
c j i  k o n k u r s u 
Ogólnopolskie-
g o  k o n k u r s u 
„SocjoSzkoła 
2017” i zna-
l a z ł y  s i ę 
gronie 15 
laureatów 
z   c a ł e j 
Polski.

Te g o -
r o c z n a 
e d y c j a 
konkur-
s u  o d -
b y w a ł a 
s i ę  p o d 
h a s ł e m : 
„Lokalna 
a k t y w -
ność/Aktywna lokalność”. 
Tradycyjnie organizatorem 
był Instytut Socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, 
a  patronat nad konkursem 
objęli: Centrum Komunikacji 
Społecznej UM Stołecznego 
Warszawy oraz Prezydent 
Warszawy. Patronat medialny 
sprawował portal „Perspek-
tywy”.

Uczestnicy konkursu mu-
sieli zebrać informacje na 
temat zjawiska społeczeństwa 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym, a następnie napisać 
prace w formie eseju, reporta-
żu lub przygotować reportaż 
wizualny.

Nagrodą dla laureatów było 
zaproszenie na „SocjoSz-
kołę 2017”, czyli warsztaty, 
podczas których wzięli oni 
udział w  spotkaniach i  zaję-
ciach związanych z tematem 
przewodnim tej edycji. Mieli 
możliwość poznania pracow-
ników naukowych i  studen-
tów Uniwersytetu Warszaw-
skiego i  zwiedzenia stolicy. 
Warsztaty dla zwycięzców 
odbywały się w dniach od 16 
do 18 czerwca 2017.

Gratulujemy Milenie, Uli 
oraz Małgorzacie Kuchar-
skiej, która sprawowała opie-
kę merytoryczną nad uczen-
nicami.

Laureatki „socjoszkoły”

Swoje zadanie podsumowały: 
Wioletta Kardynał, Wiktoria 
Guzera, Katarzyna Wilczak 
i  Sandra Guzera. Realizowały 
one projekt ekologiczno – pla-
styczny pod hasłem „Z ekologią 
na Ty – zrób coś z niczego” pod 
okiem opiekuna – Moniki Bytnar 
– Gołembiowskiej. W prezenta-

cji multimedialnej gimnazjalistki 
zawarły krótkie opisy swoich 
zadań oraz dokumentację foto-
graficzną. 

Dziewczęta wręczyły także 
dyplomy i nagrody dla uczniów: 
Diany Rogalskiej, Macieja Ka-
wiaka i Adrianny Dubielczyk za 
udział w konkursie plastycznym.

Drugi projekt pod nazwą „Sport 
i aktywność fizyczna – drogą do 
zdrowia” realizowali: Bartosz 
Głód, Maciej Makówka, Konrad 
Puchalski i Emil Żądło. Chłopcy 
wybrali tematykę sportową, a ich 
opiekunem była nauczycielka – 
Justyna Fedyczkowska.

Gimnazjaliści podsumowali 
swoje działania także, zamiesz-
czając je w prezentacji multime-
dialnej. Najciekawszym zadaniem, 
z którego zadowoleni byli chyba 

wszyscy uczniowie to wyjątkowy 
trening z Małgorzatą Ostrowską 
oraz turniej sportowy dla młod-
szych uczniów naszej szkoły.

Po zakończeniu prezentacji 
każdego z projektów, dyrektor 
Beata Jankiewicz dzieliła się 
z uczniami swoimi spostrzeże-
niami i uwagami, które były bar-
dzo przydatne przede wszystkim 
dla pierwszoklasistów, którzy 
w przyszłym roku będą wykony-
wali swoje projekty edukacyjne. 

- Wieczorem, 23 czerwca 
w  prawdziwie letniej scenerii 
przy przepięknej pełni księżyca 
i tradycyjnych dla tego święta 
białych strojach, spotkaliśmy 

się w ogrodzie przedszkolnym.
Noc Świętojańska to noc 

pełna tradycji i zwyczajów lu-
dowych. Głównym obrzędem 
sobótek jest rzucanie wianków 

na wodę. Ileż było emocji, 
kiedy w blasku księżyca dziew-
czynki puszczały na wodę 
wianki z  płonącą świeczką. 
Który z chłopców wyłowi wia-
nek, i  czy to ten oczekiwany? 
– relacjonuje Wiesława Górka, 
dyrektor przedszkola. 

Dzieci prezentowały się 

przeuroczo w  radosnych tań-
cach przy tradycyjnym świę-
tojańskim ognisku, który jest 
stałym elementem obrzędów 
świętojańskiej nocy. Gdy ogni-
sko przygasało, odważniejsi 
chłopcy próbowali je jak naj-
wyżej przeskoczyć, zapewnia-
jąc sobie jak najwięcej zdro-

wia i  szczęścia. W  tę jedyną 
wyjątkową noc zakwita kwiat 
paproci, który miał znalazcy 
przynieść wielkie szczęście 
i  mądrość. Znaleźć go może 
podobno tylko człowiek od-
ważny i prawy. Był także czas na 
pieczenie kiełbasek i  wspólne 
biesiadowanie przy ognisku. 

Atrakcją wieczoru były także 
skaczące kule Bumper Ball. Po 
radosnych zabawach wieczor-
nych przyszedł czas na „zieloną 
noc”. Dla sześciolatków była 
to już naprawdę ostatnia noc 
w przedszkolu. Był to czas pełen 
radości, obrzędów i zabawy.

ze sportem i ekologią na Ty w Jaroszowie

Wyjątkowa noc Świętojańska przedszkolaczków

W podsumowaniu swoich działań uczniowie mówili także o swoich wrażeniach z realizacji projektów, o nowych doświadczeniach i ciekawym wyzwaniu

Dzieci prezentowały się przeuroczo w radosnych tańcach przy tradycyjnym świętojańskim ognisku, który jest stałym elementem obrzędów świętojańskiej nocy

W minionym roku szkolnym pracę nad swoimi projektami 
edukacyjnymi zakończyły dwie grupy uczniów z  klasy II 
Gimnazjum w Jaroszowie. 

Magiczną, jedną, jedyną w roku „Noc Świętojańską” zwaną 
też „Nocą Sobótki” mogły przeżyć przedszkolaki z Misia 
Uszatka.
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Piękna letnia pogoda, która 
towarzyszyła przez cały dzień, 
nie zawiodła oczekiwań orga-
nizatorów i  uczestników tej 
plenerowej imprezy. Sześcio-
godzinny program festynu 
wypełniły liczne konkursy 
i  konkurencje sportowo-re-
kreacyjne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, promujące zdrowy 
styl życia wolny od jakich-
kolwiek uzależnień, występy 
wokalno-muzyczne: Natalii 
Rydwańskiej - solistki ze-
społu wokalnego SCK oraz 
instruktorki Akademii Tańca 
i Ruchu „Bans” ze Strzegomia, 
zespołu wokalno-instrumen-
talnego „Jeruzalem”, scholii 
„Emaus” oraz zespołu „Co-
verside” z  Jaroszowa, pokazy 
sprzętu militarnego Eugeniu-
sza Stodolaka ze Strzegomia 
oraz Związku Strzeleckiego 
oddział Strzegom, a  także 
wozu bojowego przez dru-
hów strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jaroszowie. 
Specjalną atrakcją był przelot 
samolotem nad Jaroszowem tej 
osoby, która wylosuje specjalnie 
ufundowany na tę okoliczność 
talon w loterii fantowej.

Organizatorzy zadbali o licz-
ne atrakcje dla uczestników im-
prezy, a szczególnie dla dzieci: 
dmuchane zamki, ślizgawki, 
zabawki, malowanie twarzy, 
stoiska ze słodkościami, stoiska 
ze słodkimi wypiekami, wiktu-
ałami przygotowanymi przez 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich „Morwa Biała” z Jaroszo-
wa oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich z  Ruska, lody, popcorn, 
frytki, dania z grilla, sportowy 
tor przeszkód z  atrakcyjnymi 
nagrodami oraz konkursy - na 
świętojańskie ciasto wiejskie 
oraz wianki świętojańskie. Było 
również stoisko reklamujące 
Bank Spółdzielczy w  Jaworze, 
a  także stoisko profilaktyczne 
z różnymi ulotkami dotyczący-
mi profilaktyki uzależnień. 

Oprócz głównych organizato-
rów w organizację festynu włą-
czyło się wielu sponsorów, ofia-
rodawców i  ludzi dobrej woli. 
Pozyskane przedmioty można 
było wygrać w  przygotowanej 
przez organizatorów loterii fan-
towej. – Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za pomoc i wsparcie 
wszystkim sponsorom, darczyń-
com, wolontariuszom, osobom 

zaangażowanym w organizację 
tego jakże ważnego, integru-

jącego całą parafię Jaroszów 
przedsięwzięcia – mówią orga-

nizatorzy. Festyn zakończył się 
wspólnym śpiewem piosenek 

biesiadnych, „światełkiem do 
nieba” oraz modlitwą. 

iii Świętojański Festyn Parafialny
Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla uczestników imprezy, a szczególnie dla dzieci: dmuchane zamki, ślizgawki, zabawki, malowanie twarzy itp. 

co się dzieje
w klubie seniora? 

Choć niedługo działający, 
ale za to bardzo prężnie Klub 
Seniora w Bibliotece w Sta-
nowicach, może pochwalić 
się wieloma ciekawymi two-
rami własnej pracy. Podczas 
spotkań członkinie klubu 
wykazują się rozmaitymi, 
ogromnymi talentami i umie-
jętnościami. - Bardzo chętnie 
sobie pomagają i  uczą się 
wzajemnie – mówi Wioletta 
Kwiatkowska z  Biblioteki 
Publicznej w  Stanowicach. 
Ostatnio panie tworzyły pięk-
ne i niepowtarzalne pachnące 
koszyczki na mydle oraz słod-
kie i  aromatyczne bukieciki 
z  cukierków. Przypomnijmy, 
że zajęcia przeprowadzone 
zostały w  ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. 

17 czerwca 2017 r. w  Ko-
strzy odbył się tradycyjny, 
coroczny Festyn Rodzinny 
zorganizowany przez Pu-
bliczną Szkołę Podstawo-
wą im. Jana Pawła II we 
współpracy z Radą Sołecką 
i Strażą Pożarną.

- Było to potrójne święto: 
Matki, Ojca i Dziecka, dlatego 
na nasze zaproszenie bardzo 
licznie odpowiedzieli rodzice 
i  dziadkowie naszych uczniów 
oraz inni mieszkańcy z Kostrzy 
i okolic, którzy obejrzeli program 
artystyczny przygotowany przez 
uczniów, a następnie wzięli udział 
w zabawie – mówią 
organizatorzy. 

Festyn obfitował w  wiele 
atrakcji, pośród których każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Była loteria fantowa z  na-
grodami, smakołyki z  grilla, 
pyszne ciasto i  kawa, usługi 
fryzjerskie, dmuchane zjeż-
dżalnie dla dzieci, konkursy, 
pokaz wozów strażackich 
i   umiejętności  strażaków 
z naszej gminy, pokaz replik 
broni przygotowany przez 
Związek Strzelecki oraz mecz 
piłkarski dorośli kontra dzie-
ci, który wzbudził wiele emo-
cji wśród zebranej publicz-
ności. Oczywiście wygrały 
dzieci, które nie kryły radości 
z odniesionego sukcesu.

Zabawa zgromadziła kilka-
set osób z  Kostrzy i  sąsied-
nich miejscowości. Wszyscy 
świetnie się bawili. 

Festyn rodzinny w kostrzy
 Festyn obfitował w wiele atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie

W  Goczałkowie nie braku-
je atrakcji dla najmłodszych 
mieszkańców tej miejscowości. 
W ostatnim czasie dzieci spę-
dzały wspólnie czas na imprezie 
z  okazji Dnia Dziecka oraz 
wycieczce do Wrocławia. 

- Wraz z Radą Sołecką zorga-
nizowaliśmy Dzień Dziecka – 
mówi Krzysztof Grondowski, 
sołtys Goczałkowa. Atrakcji 
nie brakowało. Odbyły się róż-
ne, ciekawe konkursy i  kon-
kurencje sportowe, za udział 
w  których dzieci otrzymały 
nagrody. Na uczestników zaba-

wy przygotowano poczęstunek. 
Z  kolei 17 czerwca 2017 r. 
44-osobowa grupa dzieci udała 
się na wycieczkę do wrocław-
skiego Afrykarium. – Dziękuję 
pani Agnieszce Wawocznej, 
pracownikowi Zespołu Szkół 
w Goczałkowie za pomoc przy 
organizacji wycieczki – mówi 
sołtys. To były niezapomniane, 
pełne wrażeń chwile. Dla naj-
młodszych przygotowano także 
poczęstunek. Wycieczka została 
sfinansowana ze środków pozy-
skanych przez Radę Sołecką. 

moc atrakcji w Goczałkowie

W niedzielne popołudnie, 25 czerwca 2017 r., Stowarzyszenie 
„Razem dla Jaroszowa”, Duszpasterstwo oraz Rada Parafial-
na w Jaroszowie, we współpracy ze Strzegomskim Centrum 
Kultury i wieloma wolontariuszami, zorganizowali na terenie 
Osiedla Spółdzielczego w Jaroszowie III Świętojański Festyn 
Parafialny z elementami profilaktyki uzależnień.
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Klasa A – grupa Wałbrzych II (Unia Jaroszów, Herbapol 

Stanowice)
Ostatni mecz w tym sezonie:

Unia – Zryw Łażany 5:2

Błękitni Słotwina - Herbapol 4:4
Poz. Klub Mecze Punkty

1. Granit Roztoka 26 64

2. Unia Jaroszów 26 48

3. LKS Wiśniowa 26 47

4. Ślężanka Tąpadła 26 44

5. Cukrownik/ Polonia Pszen-
no

26 43

6. Płomień Makowice 26 42

7. Delta Słupice 26 40

8. Darbor Bolesławice 26 39

9. Wenus Nowice 26 39

10. Czarni Sieniawka 26 36

11. Herbapol Stanowice 26 24

12. Błękitni Słotwina 26 24

13. Zryw Łażany 26 16

14. Zieloni Mrowiny 26 12

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan 
Olszany):
Ostatni mecz w tym sezonie:

Sokół – Orzeł Witoszów 5:3

Płomień Dobromierz – Huragan 2:2
Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto W-ch 26 69

2. Wierzbianka Wierzbna 26 62

3. Podgórze Wałbrzych 26 58

4. MKS II Szczawno-Zdrój 26 50

5. Nysa Kłaczyna 26 44

6. Sokół Kostrza 26 40

7. Zagłębie Wałbrzych 26 38

8. LKS Piotrowice Świdnickie 26 36

9. Orzeł Witoszów 26 34

10. Tęcza Bolesławice 26 31

11. Grom Panków 26 27

12. Błyskawica Kalno 26 12

13. Płomień Dobromierz 26 11

14. Huragan Olszany 26 7

W  tur nieju piłkarskim 
„Strzegom Cup” (rocznik 
2002 i młodsi), który rozegra-
no w  dniach 17-18 czerwca 
br. na obiektach sportowych 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
wystartowało aż 10 zespołów. 
Zjednoczeni Żarów okazali 
się najlepsi. 

O p r ó c z  3  d r u ż y n  
AKS-u Strzegom, w zawodach 
uczestniczyło 5 ekip z  ukra-
ińskiej Winnicy, zespół Zjed-
noczonych Żarów i  Victoria 
Wałbrzych. 

W wyniku dwudniowej rywa-
lizacji najlepsi okazali się młodzi 
piłkarze z Żarowa, którzy wy-
przedzili AKS I i czwarty zespół 
z  Winnicy na Ukrainie. Naj-
lepszym strzelcem był Wiktor 
Strzyżewski (AKS), najlepszym 
golkiperem – Pawło Bierezow 
(Ukraina), a  zawodnikiem – 
Karol Dudyka z Żarowa.

Puchary wszystkim zespołom 
startującym w „Strzegom Cup” 
wręczył prezes AKS-u  Strze-
gom – Wiesław Witkowski. 

Po „strzegom cup”
Najlepszym strzelcem był Wiktor Strzyżewski (AKS), a zawodnikiem – Karol Dudyka z Żarowa

Burmistrz Strzegomia ogłasza czwar-
ty przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka 
położona na terenie gminy Strze-
gom
Działka niezabudowana nr 43, AM 
– 1, Obr. Goczałków, 
położona w Goczałkowie , o po-
wierzchni 0,2001 ha, 
użytek RIIIb
Dla nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020738/4. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 
grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów wiej-
skich dla części północno-zachod-
niej gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, przed-
miotowa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1 R 3 uprawy rolne 
Cena wywoławcza nieruchomości 
8.004,00 zł
Wadium - 810,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.09.2017 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 26.01.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
23.03.2017 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
18.05.2017 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu 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 11.09.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie 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 przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Końcowa kolejność turnieju:
1) Zjednoczeni Żarów
2) AKS I Strzegom
3) Ukraina IV
4) AKS II Strzegom
5) Victoria Wałbrzych
6) Ukraina II
7) AKS III Strzegom
8) Ukraina III
9) Ukraina V
10) Ukraina I

Działka rolna w Goczałkowie

Natalia Jankowska z  Koła 
Strzegom zdobyła Mistrzostwo 
Polski w Spławiku w kategorii 
kobiet w  2017 r. Mistrzo-
stwa Polski Kobiet i Młodzieży 
w  Wędkarstwie Spławiko-
wym rozegrano w  dniach 23-
25 czerwca br. na zbiorniku 
w Kluczborku.

Na starcie sta-
nęło 41 zawod-
ników i  44 za-
wodniczki wraz 
z  trenerami. Po 
p i e r wsz e j  tu-
rze Natalia była 
trzecia w sektorze 
z wagą ryb 7375g, 
co dało jej 7. miej-
sce indywidual-
nie. Następnego 
dnia było jeszcze 
lepiej - w drugiej 
turze zajęła 1. 
miejsce w  sekto-
rze z wagą 12790 
g. Po podliczeniu 
wszystkich wyni-
ków okazało się, 
że Natalia Jan-
kowska zdobyła 
4 punkty i z łącz-
ną wagą 20165 g 
wywalczyła tytuł 
Polski.

Trenerami Na-

talki są brat Krzysztof Jankow-
ski oraz ojciec Roman Jankow-
ski. Gratulacje dla zwyciężczyni 
oraz trenerów od zarządu koła 
PZW w Strzegomiu złożył pre-
zes Tadeusz Chmieliński.

tW

Wielki sukces natalii Jankowskiej
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
2799, AM – 15, Obr.3, położona 
w Strzegomiu, przy ulicy Par-
kowej gmina Strzegom o po-
wierzchni 1,1642 ha użytek:
- R II 0,9268 ha
- S-R II 0,2374 ha
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00028602/8. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom, przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem J.1.MW/MN zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, 
jednorodzinna oraz usługowa.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 883.000,00 zł
Wadium - 88.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 

zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.09.2017 r. o godz. 900 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Przyszły właściciel nieruchomo-
ści w momencie sprzedaży usta-
nowi na prawie własności działki 
gruntu nr 2799, AM-15, Obr.3 na 
rzecz przedsiębiorstwa przesyło-
wego TAURON Dystrybucja S. 
A. Oddział w Wałbrzychu i jego 
następców prawnych bezter-
minową służebność przesyłu 
w przebiegu linii napowietrznych 
średniego napięcia (SN 20 kV) 
o długości ok. 48 m oraz ok. 50 m 
i szerokości pasa ograniczonego 
użytkowania 4,6 m dla każdej 
z linii, polegającą na prawie do:
- całodobowego nieutrudnione-
go , nieograniczonego w czasie 
i miejscu dostępu (przechodu 
i przejazdu niezbędnym sprzę-
tem) przez służby TAURON 

Dystrybucja S.A. bądź jej przed-
stawicieli, wykonania czynno-
ści związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, 
modernizacją, dokonywaniem 
ich przeglądów, remontów, de-
montaży, kontroli, wykonywania 
pomiarów, konserwacji, wymia-
na na nowe i usuwaniem awarii, 
z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego 
na koszt właściciela urządzeń 
(TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Wałbrzychu i jej na-
stępców prawnych) oraz zakazie 
wznoszenia nowych budynków, 
budowli oraz nasadzeń i utrzy-
mania drzew i krzewów. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
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 11.09.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-

cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 

Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta 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. 
z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
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 zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia 
w oparciu o art. 38 ust. 
4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2147 
z późn. zm.)
o d w o ł u j e
czwarty przetarg ust-
ny nieograniczony na 
sprzedaż nierucho-
mości działki nr 43, 
AM-1, Obr. Goczałków 
ogłoszony na dzień 13 
lipca 2017 r. na godz. 
1000.
Przetarg zostaje odwo-
łany w związku omyłką 
pisarską, w ogłoszeniu 
o przetargu podana zo-
stała kwota wadium jako 
8.010,00 zł, a winno być 
810,00 zł.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2016 
r. poz.2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
70/2, AM – 3, Obr. Jaroszów 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 4,2807 ha Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00032055/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Klasa gruntu:
- RIIIa – 4,2294 ha, - Ps III - 
0,0513 ha.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym uchwa-
łą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrębu 
wsi Jaroszów oraz obrębu wsi 
Bartoszówek przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 17 R – tereny rol-
nicze.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego jest konsekwencją zmiany 
przepisów związanej z wej-
ściem w życie, z dniem 30 
kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie 

niektórych ustaw w tym usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.). Warunki przetar-
gowe mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, 
tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nie-
ruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz 
art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemne-
go oświadczenia, o którym 
mowa w punkcie 3 (oświad-
czenie dotyczące uczestnic-
twa w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgło-
szenia uczestnictwa niżej 
wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres 
co najmniej 5 lat, na terenie 
gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miej-
sce położenia nieruchomości 
rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicie-
lem w części ułamkowej – nale-
ży podać powierzchnię propor-
cjonalną do udziału w nierucho-
mości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 
rolnych stanowiących przedmiot 

współwłasności), użytkowni-
kiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być 
poświadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 
2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 109) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu przetargu oraz warunka-
mi przetargu i nie wnosi z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – podstawa praw-
na: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z dopi-
skiem „Zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym 
w dniu 14.09.2017 r. – dz. nr 
70/2, AM- 3, Obr. Jaroszów” 
należy złożyć w Urzędzie Miej-

skim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 05.09.2017 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych do-
kumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez komisję 
przetargową zgłoszeń i pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
07.09.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 226.100,00 zł 
(słownie: dwieście dwadzie-
ścia sześć tysięcy sto złotych 
00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1221 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
22.610,00 zł (słownie: dwa-
dzieścia dwa tysiące sześćset 
dziesięć złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 11.09.2017 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 

. Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 70/2, 
AM-3, Obr.Jaroszów”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 
w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.09.2017 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowa-
nia przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywoław-
czej przynajmniej o jedno postą-
pienie. Postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpie-

nia decydują uczestnicy prze-
targu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszą-
cej własność
nieruchomości.
4)  Wygrywający przetarg 
pokrywa koszty notarialne 
i sądowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pokój nr 34 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74 8560 
543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl

Działka rolna w Jaroszowie

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa 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

21.08

2

Goczałków  
Goczałków Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

22.08

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek  
Żółkiewka  
Tomkowice

23.08

4
Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

24.08

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

25.08

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), Puławskiego, 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.

14.08

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. Rzeźnicka, Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, Kolejowa, 
Ceglana, Mostowa

16.08 - 
środa

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 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 

1 7 . 0 8 
- czwar-
tek

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

18.08 – 
piątek

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

19.08 – 
sobota

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. 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.

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

LIPIEC 3; 10; 17; 
24; 31

4; 11; 18; 
25

5; 12; 19; 
26

6; 13; 20; 
27

7; 14; 21; 
28

3; 10; 17; 
24; 31

5; 12; 19; 
26

7; 14; 21; 
28

S I E R -
PIEŃ

7; 14; 21; 
28

1; 8; 16 
(śr);  22; 
29

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

3; 10; 18 
(pt);  24; 
31

4; 11; 19 
(sob); 25

7; 14; 21; 
28

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

4; 11; 19 
(sob); 25

W R Z E -
SIEŃ

4; 11; 18; 
25

5; 12; 19; 
26

6; 13; 20; 
27

7; 14; 21; 
28

1; 8; 15; 
22; 29

4; 11; 18; 
25

6; 13; 20; 
27

1; 8; 15; 
22; 29

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.

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

LIPIEC 3; 17; 31 4; 18 5; 19 6; 20 7; 21 10; 24 12; 26 14; 28

S I E R -
PIEŃ 14; 28 1; 16 (śr); 

29
2 ;  1 7 
(czw); 30

3; 18 (pt); 
31

4 ;  1 9 
(sob) 7; 21 9; 23 11; 25

W R Z E -
SIEŃ 11; 25 12; 26 13; 27 14; 28 1; 15; 29 4; 18 6; 20 8; 22

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.
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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

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA SZKŁA 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, Dąbrowskie-
go, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Gronowska, Jagodowa, Jeleniogórska, 
Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszarowa, Kościelna, 
Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwiatowa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, 
Malinowa, Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, 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

Jaroszów 

Międzyrzecze

Modlęcin

Morawa

Olszany

Rusko

Skarżyce

Stanowice

Stawiska

Goczałków 

Goczałków Górny

Godzieszówek

Granica

Graniczna

Kostrza

Rogoźnica

Tomkowice

Wieśnica 

Żelazów

Żółkiewka

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

LIPIEC 11; 25 13; 27 14; 28

SIERPIEŃ 8; 22 10; 24 11; 25

WRZESIEŃ 5; 19 7; 21 8; 22

Odpady zmieszane
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Al. Woj. Polskiego 7-9 + 47 + 48-48a + 52-56 + 76-78 

+ 80H , Agatowa, Ametystowa, Armii Krajowej (od 1 

do 25) + za przejazdem kolejowym do ul. Ceglanej 

, Bazaltowa, Boh. Getta 3-5-5A, Bracka , Chopina, 

Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa , Jaśminowa, Kalcy-

towa, Kamienna (od ul. Krótkiej do ul. T. Kościuszki), 

Kochanowskiego, Koszarowa, Kościuszki (2 i 2A), 

Krótka , Kwarcowa, Legnicka 3 + 9 + 14 (16-18 – Bie-

dronka), Jaroszów 14-43 + 44-56 + 71–81 + Osiedle 

(tylko boksy Spółdzielni Mieszkaniowej), Mickiewicza, 

Morska, Mostowa, Niecała, Of. Katynia , Ogrodowa 

1-3-5 , Paderewskiego od 1 do ul. Kamiennej, Par-

kowa 1-3 + 5+7 , Rynek 32-38 , Różana, Skalna , 

Skarżyce, Sikorskiego, Staffa, Szarych Szeregów (od 

1 do skrzyżowania ul. Morska – ul. Wodna), Św. Anny 

, Świdnicka (15-17 i 31-33) , Św. Jadwigi (1-1a i 9), 

Św. Tomasza , Wesoła 3, Widokowa, Wodna 

, Wolska , Wspólna , Wyspiańskiego

Al. Woj. Polskiego 22-24

Goczałków Dolny

Goczałków Górny

Godzieszówek

Granica

Grochotów

Kościuszki 14

Międzyrzecze 

Niepodległości 

Paderewskiego od 25 do 43 

Stanowice

Stawiska

Wieśnica

Al. Wojska Polskiego 1 + od 12B do 14A + od 46 
do 78
Chopina
Czerwonego Krzyża
Jaroszów 1–13 + 44 + 57-70 + 82-128 + Osiedle (tylko 
boksy Spółdzielni Mieszkaniowej)
J. Matejki 
Kamienna
Kochanowskiego
Kolejowa
Kościuszki od Parkowej do wyjazdu na Legnicę 
Modlęcin Duży
Modlęcin Mały
Legnicka - od 22 do 64 (wyjazdu na Legnicę)
Leśna 
Ofiar Katynia 
Olszany
Puławskiego
Św. Anny od 1 do 15 
Świdnicka od nr 1 do parkingu 
Wałowa 
Wesoła 7 + 11-12

3-go Maja, Agrestowa , Al. Woj. Polskiego 25 + 37 + 

44 + (od Ceglanej do 96), Andersa, Anielewicza , Armii 

Krajowej 24 26 28 30, Bankowa , Bema, Brzegowa , 

Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Ceglana, Czarna, 

Dembińskiego, Dębowa , Graniczna, Gronowska, Jago-

dowa , Kasztanowa , Kasztelańska, Klonowa, Kostrza, 

Legnicka 2 + 9 + od 12 do 18 , Leśna, Limanowskiego 

, Lipowa, Malinowa , M. Konopnickiej , Miodowa, M. 

Reja , Niepodległości (18 - wysypisko BARCZ i 22), 

Ogrodowa 1-3-5, Olszowa , Piłsudskiego, Polna, Po-

rzeczkowa , Rogoźnica, Rzeźnicza , Rybna, Słoneczna, 

Starzyńskiego, Strzelnicza, Szarych Szeregów (od 

skrzyżowania ul. Morska – ul. Wodna do wiaduktu), Św. 

Jadwigi , Świdnicka (15-17 i od 38 do 54), Św. Tomasza, 

Wesoła (1; 5 i 10) , Winogronowa , Wolska, Wrzosowa, 

Zielona, Żelazów, Żółkiewka + Wiatrak 

Al. Wojska Polskiego od 1 do 12 A + 13 + od 15 do 

36, Armii Krajowej 25, Bartoszówek, Bohaterów Getta 

(od nr 12 do skrzyżowania ul. Św. Tomasza), Chopina 

, Dolna, Górnicza, Jaroszów 31 + 44 + 129-130 + 

(Osiedle – całe) + Hotele , Jeleniogórska, Legnicka 3 

i 4, Kamienna (od ul. Krótkiej do ul. Paderewskiego), 

Kasztelańska 20, Kochanowskiego, Kopalniana, 

Koszarowa , Kościuszki 4, Ofiar Katynia , Morawa, 

Paderewskiego od 6 do ul. Bankowej, Parkowa , Rusko, 

Szarych Szeregów 15 , Św. Anny od 1 do 17, Świdnicka 

31-33 38 , Tomkowice, Wałbrzyska , Wesoła (3 i 4), 

Witosa , Wydobywcza
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Całodzienne wydarzenie rozpoczęło się od konferencji prasowej dla 
lokalnych mediów 

Za pośrednictwem nagranego filmu do uczestników konferencji zwróciła się 
prezydent Świdnicy - Beata Moskal-Słaniewska

Popisy wokalne grupy „Melodi” ze Szkoły Artystycznej w Horicach bardzo 
spodobały się publiczności

Uczestnicy konferencji zwiedzili także CAS „Karmel”, gdzie powstanie 
multimedialne centrum informacji o „Szlaku Kamienia”

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali poszczególnych
wystąpień 

Bardzo ciekawy wykład wygłosił Josef Moravec, dyrektor średniej szkoły 
kamieniarskiej i rzeźbiarskiej w Horicach

Niezwykle dynamiczne prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci 
z Akademii Tańca i Ruchu „Bans” ze Strzegomia

Kamieniołom należący do firmy „Piramida” w Kostrzy zrobił na wszystkich 
wielkie wrażenie

Czerwcowa konferencja „Granit na Szlaku Kamienia”, która oficjalnie otworzyła projekt „Szlak Kamienia” („Cesta Kamene”), przeszła już do hi-
storii. Wielu obserwatorów, także z Czech, chwaliło organizację konferencji i podkreślało, że Strzegom sprostał temu niełatwemu zadaniu. Teraz 
czekamy już na konkretne efekty związane z realizacją projektu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

”Granit na szlaku kamienia”
po konferencji w strzegomiu


