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StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
Akcja zima 

W  gminie trwa Akcja 
Zima. Podajemy numery 
telefonów do służb odpo-
wiedzialnych za odśnieżanie 
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StrzeGom
Ile przyłączy?

W  gminie  S trzegom 
prowadzone są czynności 
weryfikujące liczbę użyt-
kowników przyłączonych 
do sieci kanalizacyjnej 
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StrzeGom
nasi prymusi 

10 uczniów z  terenu 
naszej gminy otrzyma-
ło stypendia burmistrza 
Strzegomia za wybitne 
osiągnięcia 
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W skrócIe:

zmiana numeru! 

Informujemy, że od 1 lute-
go 2016 r. następuje zmiana 
numeru telefonu na dworzec 
autobusowy w Strzegomiu. 
Podajemy nowy numer te-
lefonu: 790-789-575. 

nowe blankiety

W związku ze zmianą 
indywidualnych rachunków 
bankowych informujemy, że 
od dnia 25 stycznia 2016 r. 
będą dostarczane informacje 
o harmonogramie opłat za 
odpady komunalne na rok 
2016 wraz z nowym nu-
merem konta bankowego, 
na które należy uiszczać 
należne opłaty.

usunięto lipę 

W  Strzegomiu usunięto 
lipę, która rosła obok bu-
dynku OSP. Powodem był 
jej zły stan. Konieczne więc 
było zniesienie statusu po-
mnika przyrody i wycięcie 
drzewa. 
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Mieszkańcy zwracają szcze-
gólną uwagę na budowę nowych 
dróg, a także chodników i tu rok 
był wyjątkowo dobry. Wyremon-
towano 11 dróg, gdzie najważniej-
szą inwestycją była przebudowa 
ul. Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej 
i Górniczej. Przebudowano także 
drogi w Olszanach, Żółkiewce, 
Żelazowie oraz ul. Milenijną. 
Szczególnie ważna jest inwestycja 
budowy dwóch dróg w Rogoź-
nicy, w  tym dojazdowych do 
cmentarza. Inwestycja ta została 
zrealizowana w całości ze środ-
ków finansowych firmy „Colas 
Kruszywa”. Zakończono budowę 

chodnika prowadzącego przez 
całą wieś Tomkowice. Wybudowo 
boisko w Granicznej.

Nie zabrakło też środków 
na bieżącą działalność gminy, 
począwszy od oświaty, kultury, 
promocji, dotacji dla organizacji 
pozarządowych, remontu prze-
pustów oraz dotacji dla Gminnej 
Spółki Wodnej Strzegom. 

Ważne były zadania duże, ale 
także i  te małe, które dokuczają 
ludziom, a można je załatwić nie-
wielkimi nakładami finansowymi.

Gmina jest rozpoznawalna 
na terenie województwa dol-
nośląskiego i  Polski. - Cieszy 

nas szczególnie fakt, że otrzy-
maliśmy tytuł „Dolnośląska 
Gmina Roku 2015” oraz zaję-
liśmy I  miejsce w  plebiscycie 
Orły Polskiego Samorządu. To 
bardzo ważne wyróżnienia – 
zaznacza burmistrz Strzegomia.

- Dziękuję za ten dobry rok 
dla naszej gminy mieszkańcom, 
którzy coraz częściej uśmie-
chają się i mówią dobrze o na-
szym rozwoju, cieszą się z niego 
i chwalą się naszą Małą Ojczy-
zną. W  sprawach trudnych są 
wyrozumiali i potrafią meryto-
rycznie dyskutować, by osiągnąć 
konsensus w załatwieniu sprawy. 

Dziękuję także wszystkim moim 
współpracownikom z kadry kie-
rowniczej, pracownikom urzędu, 
jednostek organizacyjnych UM 
i instytucji kultury – podsumo-
wuje Zbigniew Suchyta.

- Głównym celem spotkania 
jest pokazanie nowego oblicza 
i specyfiki współczesnej wsi oraz 
pobudzenie integracji i  aktyw-
ności obywatelskiej społeczności 
lokalnych. W kongresie wezmą 
udział Grupy Odnowy Wsi wraz 
ze swoimi liderami z terenu na-
szej gminy - informuje Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Wśród zaproszonych gości są m. 
in. Paweł Czyszczoń – dyrektor 
Wydziału Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz 
Anna Malinowska – koordynator 
Regionalnej Odnowy Dolno-
śląskiej Wsi, którzy poinformują 
o funkcjonowaniu tego programu. 
O pozyskanych środkach z Unii 
Europejskiej w latach 2007-2013 
na obszary wiejskie gminy Strze-
gom oraz perspektywie pozyska-
nia środków na lata 2014-2020 
opowie Anna Hałas, naczelnik 
Wydziału Funduszy Europejskich 
w UM w Strzegomiu. Andrzej 
Sukta, prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Granitu” 

wygłosi referat o perspektywie 
pozyskania środków z UE na lata 
2014-2020 przez LGD. Zastępca 
wójta gminy Dzierżoniów – Jo-
lanta Zarzeka, na przykładzie 
swojej gminy, opisze funkcjono-
wanie Programu Odnowy Dolno-
śląskiej Wsi. Z kolei z referatem pt. 
„Wioska tematyczna – sposób na 

rozwój aktywności i integracji spo-
łeczności na obszarach wiejskich” 
wystąpi Krzysztof Margol, prezes 
Nidzickiej Fundacji Rozwoju 
„Nida”.

W imieniu burmistrza Strze-
gomia serdecznie zapraszamy na 
kongres.

tW

To był dobry rok!

nasze wsie mają pomysł na rozwój

Gmina Strzegom jest rozpoznawalna na terenie województwa dolnośląskiego i Polski

Celem spotkania jest pokazanie nowego oblicza wsi oraz pobudzenie integracji i aktywności ludzi

27 stycznia br. o godz. 15.00 w SCK II przy ul. Paderewskie-
go rozpocznie się Kongres Odnowy Wsi Gminy Strzegom. 
W  trakcie trzygodzinnego kongresu odbędzie się szereg 
ciekawych prelekcji i wykładów. Nie zabraknie oczywiście 
prezentacji sołectw i degustacji produktów lokalnych przy-
gotowanych przez wsie naszej gminy.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych i inwestycyjnych w 2015 r. – mówi burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. Przekładały się one na działania służące naszym mieszkańcom. Najważniejszym zakończo-
nym działaniem było otwarcie Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor dla ludzi starszych. Drugim ważnym 
wydarzeniem jest fakt, że w naszym miasteczku uruchomiono nowoczesne kino 3D, które funkcjonuje i ma się 
dobrze – dodaje Z. Suchyta. 

Gmina Strzegom nie brała 
kredytów i obligacji. Spłacono 
zadłużenie w kwocie prawie 5,5 
mln zł. W 2015 r. wydano na 
inwestycje prawie 16 mln zł, z 
czego ok. 8 mln zł to pozyskane 
dotacje. Rok zakończono nad-
wyżką budżetową.
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Odcinki dróg krajowych tel. 71 
334 73 00, dyżur AZ 74 84 00 
820 i 74 84 10 365
Odcinki dróg wojewódzkich tel. 
71 391 71 00, dyżur AZ 71 391 
71 09 i 74 845 33 57
Odcinki dróg powiatowych 

tel. 74 662 29 20, dyżur AZ 74 
662 29 20
Odcinki dróg gminnych 74 
85 51 051, dyżur AZ 601 808 
942

Właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości 

i  porządku przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego poło-

żoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Właściciel nie-
ruchomości nie jest obowiązany 
do uprzątnięcia chodnika, na 
którym jest dopuszczony płatny 
postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych.

Do Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu wpłynęły 53 wnioski. 
Obecnie zawierane są umowy 
pomiędzy mieszkańcami a gmi-
ną w sprawie realizacji projektu. 
W następnej kolejności przepro-
wadzony zostanie audyt budyn-
ków mieszkalnych oraz opra-
cowane zostaną indywidualne 
programy funkcjonalno-użytko-
we. Opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wybór firmy, 

która wykona instalacje, nastąpi po 
otrzymaniu decyzji o dotacji. 

Przypominamy, że dofinanso-
wanie będzie realizowane jedynie 
w przypadku uzyskania środków 
finansowych przeznaczonych na 
program prosumencki.

Po upływie okresu trwałości 
Programu, tj. po pięciu latach od 
zakończenia (rozliczenia) Pro-
jektu, wykonana mikroinstalacja 
stanie się własnością osoby pry-

watnej (mieszkańca). Program nie 
zakłada odsprzedawania energii 

elektrycznej , a jedynie jej produk-
cję na własne potrzeby. 

Przypomnijmy, że ludzie 
bezdomni przebywający na 
terenie naszej gminy mogą 
uzyskać pomoc w  Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu przy ul. Armii Krajo-
wej 23. Osoby wymagające 
tego rodzaju pomocy mogą się 
również skontaktować z Ko-
misariatem Policji w  Strze-
gomiu.

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i  Komisariat Policji re-

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

Za nami już 9. Strzegomska 
Zbiórka Krwi. Organizatorem 
tej szczytnej akcji, która odbyła 
się 19 stycznia br. na terenie 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji, 
była Młodzieżowa Rada Miej-
ska w Strzegomiu oraz OSiR. 

W tym dniu zarejestrowały się 
aż 42 osoby (rekord), z czego 25 
oddało krew. W sumie zebrano 
11 litrów krwi. Kolejna zbiórka 
odbędzie się 15 marca br. Już 
teraz serdecznie zapraszamy!

red

Trwa "Akcja zima" 

co z mikroinstalacjami?

Pomoc dla potrzebujących 

strzegomianie oddali krew dziewiąty raz

W gminie trwa Akcja Zima. Podajemy numery telefonów do służb odpowiedzialnych za odśnieżanie

Wpłynęły 53 wnioski. Obecnie zawierane są umowy pomiędzy mieszkańcami a gminą. Co dalej?

Ośrodek Pomocy Społecznej i policjanci reagują na zgłoszenia dotyczące zagrożenia zamarznięciem

Podczas ostatniej zbiórki udało się pobrać jedenaście litrów krwi. Kiedy będzie następna akcja?

Zima trwa w najlepsze. W związku z tym podajemy Państwu wykaz numerów alarmowych, pod które można dzwonić 
w kryzysowej sytuacji. W załączeniu znajduje się mapa dróg wraz z ich numeracją. 

Do 15 stycznia 2016 r. trwał nabór wniosków do projektu bu-
dowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w ramach 
Gminnego Programu Prosumenckiego na terenie Gminy 
Strzegom, działanie 3.1, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 

Informujemy, że osoby, które nie mają, gdzie nocować, mogą 
skorzystać z budynku ogrzewanej poczekalni autobusowej 
na ul. Leśnej w Strzegomiu. Klucze do poczekalni znajdują 
się u dyżurnego na Komisariacie Policji.

Fot. internet 
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Styczeń – luty 2016 r.

Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

17.01 – 23.01 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

24.01 – 30.01 Vademecum ul. Rynek 44 74/ 855-52-06

31.01 – 06.02 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

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

W uroczystości wzięli udział: 
Wiesław Kilian, senator RP, 
ks. biskup Ignacy Dec, władze 
samorządowe gminy Strzegom 
na czele z burmistrzem Strze-
gomia Zbigniewem Suchy-
tą i  Tomaszem Marczakiem, 
przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, radni Rady 
Miejskiej, strzegomscy duszpa-
sterze, przedstawiciele jednostek 
podległych gminie oraz wszyscy, 
którym leży na sercu los strze-
gomskich seniorów.

- Najlepszym lekarstwem dla 
człowieka jest drugi człowiek, 
a samotność jest najgorszym to-
warzyszem w chorobie. Dlatego 
wychodząc naprzeciw potrzebom 
ludzi w podeszłym wieku, stwo-
rzyliśmy przy wsparciu finanso-

wym Ministerstwa Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej dzienny 
dom pobytu, w ramach programu 
wieloletniego „Senior – Wigor”. 
Pragniemy nie tylko zapewnić 
wsparcie strzegomskim senio-
rom, w szczególności samotnym 
i nieaktywnym zawodowo, nieść 
pomoc w codziennych czynno-
ściach, ale chcemy udowodnić, 
że jesień życia ma swoje barwne 
oblicze, że można w  każdym 
wieku cieszyć się życiem, ra-
dować się obecnością drugiego 
człowieka, który często jest mo-
tywacją naszych działań, fizycznej 
aktywności, odnajdywania w nas 
nowych pasji i zdolności – mówił 
Zbigniew Suchyta.

- W dziennym domu pobytu 
30 beneficjentów powyżej 60. 

roku życia skorzysta z  usług 
wspomagających, weźmie udział 
w  zajęciach ruchowych, spor-
towo-rekreacyjnych i  aktywi-
zujących, a  także kulturalno-
oświatowych oraz edukacyjnych. 
W  domu „Senior-Wigor” se-
niorzy będą mieli zapewnio-
ną opiekę, posiłek oraz ofertę 
kulturalno-edukacyjną. Nie 
będą samotni - komentowała 
Anna Jarosińska, kierownik 
placówki.

Dla seniorów przygotowano 
wiele przestronnych, nowocze-
śnie wyposażonych pomieszczeń 
m.in.: szatnię z szafkami, jadalnie 
z aneksem kuchennym, pokoje - 
klubowy, ćwiczeń, odpoczynku, 
pielęgniarki i terapii indywidu-
alnej oraz administracyjny.

Z  placówką współpracuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu w  zakresie roz-
poznania sytuacji materialno by-
towej seniorów i wydania decyzji 
o odpłatności oraz pełnomocnik 
burmistrza Strzegomia ds. se-
niorów - Katarzyna Wójcik.

Koszt inwestycji wyniósł w ca-
łości ponad 435 tys. zł, w tym: 
ponad 200 tys. zł wydano z bu-
dżetu gminy i  otrzymano 250 

tys. zł, ze środków finansowych 
Ministra Pracy i Polityki i Spo-

łecznej ze wskazaniem prze-
znaczenia 180 tys. zł na prace 

adaptacyjne oraz 70 tys. zł na 
wyposażenie.

„senior – Wigor” już funkcjonuje
- Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek, a samotność jest najgorszym towarzyszem w chorobie – mówił burmistrz Zbigniew Suchyta

Gimnastyka  
dla seniorów

Poniżej znajduje się harmonogram 
zajęć dla seniorów dla poszczegól-
nych grup. Zajęcia rozpoczęły się 18 
stycznia i potrwają do końca marca br.
GRUPA I
poniedziałek: godz. 12.00 – 13.30 
(judo)
czwartek: godz. 16.30 – 18.00 (fitness)
GRUPA II
poniedziałek: godz. 16.30 – 18.00 
(fitness)
czwartek: godz. 13.00 – 14.30 (judo)
GRUPA III
środa: godz. 09.00 – 10.30 (judo)
piątek: godz. 10.00 – 11.30 (fitness)
GRUPA IV
czwartek: godz. 14.30 – 16.00 (fitness)
piątek: godz. 13.30 – 15.00 (judo)
GRUPA V ( Jaroszów)
wtorek: godz. 16.15 – 17.45
czwartek: godz. 18.15 – 19.45
zajęcia od 26 stycznia

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy 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: 
17/B/2016, 18/B/2016, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 18 stycznia 
2016 roku. 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Strzegom, przeznaczonych 
do: - oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem nr: 
10/B/2016, 11/B/2016, 12/B/2016, 
13/B/2016, 14/B/2016, 15/B/2016 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 13 
stycznia 2016 roku.

uwaga 
przedsiębiorcy!

Przypominamy przed-
siębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoho-
lowych o obowiązku złoże-
nia oświadczenia o wartości 
sprzedaży brutto poszcze-
gólnych rodzajów napojów 
alkoholowych w  punkcie 
sprzedaży w roku poprzed-
nim w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 stycz-
nia 2016 roku!

nowe blankiety
W związku ze zmianą in-

dywidualnych rachunków 
bankowych informujemy, 
że od dnia 25 stycznia 
2016 r. będą dostarczane 
informacje o harmono-
gramie opłat za odpady 
komunalne na rok 2016 
wraz z nowym numerem 
konta bankowego, na które 
należy uiszczać należne 
opłaty.

W  spotkaniu, które odbyło 
się 7 stycznia br. i miało na celu 
poinformowanie społeczności 
wiejskiej o czekających ją zmia-
nach na wsiach w  2016 roku, 
udział wzięli także: Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia oraz radni 
Rady Miejskiej i  pracownicy 
Urzędu. Zastępca burmistrza 
poinformował sołtysów o  za-
sadach naboru wniosków do 

projektu budowy mikroinstala-
cji odnawialnych źródeł energii 
w ramach Gminnego Programu 
Prosumenckiego, na który jest 
możliwość otrzymania dotacji 
zewnętrznej oraz uzasadnił jego 
zalety. - Możemy produkować 
prąd na własne potrzeby. Jest 
szansa na dotację z Unii Euro-
pejskiej – zaznaczył. Zbigniew 
Suchyta nakreślił natomiast 
działania, które będą realizo-

wane na terenach wiejskich 
w bieżącym roku, a wśród nich 
wymienił m.in.: budowę pla-
ców rekreacyjno- sportowych 
w Skarżycach i Godzieszówku, 
remont świetlic w Modlęcinie 
i  Międzyrzeczu, projekt na 
remont świetlicy w Rogoźnicy, 
przejęcie obiektów w Morawie 
i  Grochotowie na Centrum 
Aktywności Wiejskiej, wyko-
nanie chodników w Wieśnicy, 
Skarżycach, Międzyrzeczu 
i  Granicy oraz budowę dro-
gi w  Goczałkowie Górnym. 
W  Jaroszowie nastąpi zmia-
na projektu budowy budynku 
wielofunkcyjnego na Centrum 
Aktywności Społecznej. Na to 
zadanie gmina planuje pozyskać 

dotację zewnętrzną w wysoko-
ści ok. 80%. W  Stanowicach 
pod lupą są drogi transportu 
rolnego, z których jedna zosta-
nie wyremontowana dopiero 
w  2017 r. Na prośbę miesz-
kańców zostaną zamontowane 
trzy lampy solarne. W szkołach 
i przedszkolach Stanowic i Go-
czałkowa nastąpi sukcesywna 
wymiana stolarki okiennej. 
W celu poprawy jakości wody 
zaplanowano przebudowę sta-
cji ujęcia wody w  Żelazowie. 
W Rusku, Bartoszówku i Go-
czałkowie zakończona zostanie 
kanalizacja, a  w  Rogoźnicy, 
Jaroszowie i  Goczałkowie na-
stąpi remont dróg lokalnych. 
Burmistrz podkreślił znaczącą 

rolę gminy Strzegom w 2017 r.,  
kiedy to w  Morawie odbędą 
się Mistrzostwa Europy we 
Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego.- Będzie 
to największe wyzwanie dla 
gminy, która będzie gospoda-
rzem największej jeździeckiej 
imprezy, jakiej w Polsce jeszcze 
nie było – stwierdził i zachęcał 
już dziś sołtysów do współpracy 
w  dziele promocji produktów 
lokalnych. Burmistrz Suchyta 
zaprosił ponadto zebranych na 
Kongres Odnowy Wsi Gminy 
Strzegom, który odbędzie się 27 
stycznia br. w SCK II przy ul. 
Paderewskiego. 

Gk

Po naradzie naszych sołtysów
Mowa była o wielu inwestycjach i zmianach, jakie mają zajść na strzegomskich wsiach w 2016 roku. Czyli o czym?

Burmistrz strzegomia 
informuje 

Burmistrz strzegomia 
informuje 

29 grudnia 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” 
w Strzegomiu. – Dobrze, że powstają takie domy, bo ludzie starsi, często schorowani, pozo-
stający całymi godzinami sami w domu, potrzebują tego kontaktu z drugim człowiekiem, 
a ten dom stwarza im taką możliwość. I jak sama nazwa domu wskazuje - senior ma jeszcze 
wigor i siły do działania. Mam nadzieję, że ten ośrodek pozwoli wam na rozwijanie pasji, 
które w was drzemią - powiedział ks. biskup Ignacy Dec.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR” jest 
odpłatne. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pobytu 
„Senior-Wigor” określa uchwała nr 107/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, tel: 74 647 71 80, od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz z Dziennym Domem Pobytu 
„Senior-Wigor” w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, tel. 74 647 30 84, od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

„Senior- Wigor” zaprasza! 
Zapraszamy seniorów, którzy w gronie 
rówieśników pragną zdrowo, pożytecz-
nie i przyjemnie spędzić wolny czas. 
Jeżeli:
• jesteś osobą w wieku 60+,
• mieszkasz na terenie gminy Strze-

gom,
• jesteś osobą niepracującą,
• pragniesz żyć w sposób twórczy 

i aktywny, pomóc sobie lub innym, 
zostań uczestnikiem Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wigor” - 
placówki wsparcia dziennego prze-

znaczonej dla osób, które nie mogą 
samodzielnie sprostać zadaniom 
stawianym przez codzienne życie, 
wymagają częściowej opieki i po-
mocy w zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb, ale nie wymagają usług 
w zakresie świadczonym przez 
jednostkę całodobowej opieki, 
w zakresie usług opieki pielęgniar-
skiej.

Naszym uczestnikom oferujemy:
• 8-godzinny pobyt od poniedziałku 

do piątku,

• jeden ciepły posiłek dziennie,
• pomoc wykwalifikowanych pracow-

ników,
• terapię zajęciową, treningi umiejęt-

ności społecznych i pamięci,
• szeroko pojętą aktywizację, w tym 

z ogólną gimnastyką usprawniają-
cą,

• realizację potrzeb uczestników 
w aspekcie kulturalnym, rekreacyj-
nym i towarzyskim,

• możliwość korzystania z komputera 
i internetu.

Plan budżetu gminy Strzegom na rok 2016, terminy zebrań 
wiejskich, nabór wniosków do projektu budowy mikroin-
stalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Gminnego 
Programu Prosumenckiego na terenie gminy Strzegom 
zdominowały program pierwszej w 2016 r. narady sołtysów 
gminy Strzegom z burmistrzem Strzegomia Zbigniewem 
Suchytą.
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Podczas kontroli pozytywnie 
oceniono:
• oszacowanie planowanego do 

uzyskania w gminie wzrostu 
liczby użytkowników projek-
towanej sieci kanalizacji sani-
tarnej

• podejmowanie działań infor-
macyjno – edukacyjnych mają-
cych na celu zwiększenie liczby 
użytkowników korzystających 
z kanalizacji sanitarnej

• zapewnienie możliwości dofi-
nansowania zadań związanych 
z podłączeniem budynków do 
kanalizacji sanitarnej w wyso-
kości 90%

• osiągnięcie zaplanowanego 
wzrostu liczby mieszkańców 
i innych użytkowników korzy-
stających z kanalizacji sanitar-
nej. 

Z zaleceń pokontrolnych wynika, 
że należy: 
• zidentyfikować w  gminie 

wszystkich mieszkańców, 

którzy nie podłączyli swoich 
budynków do kanalizacji sa-
nitarnej oraz egzekwować od 
tych mieszkańców obowiązek 
podłączenia nieruchomości do 
kanalizacji poprzez bezzwłocz-
ne wszczynanie postępowań 

• sporządzić rejestr zbiorników 
bezodpływowych znajdujących 
się na terenie gminy Strze-
gom

• sprawować nadzór nad pra-
widłowym gromadzeniem 
i  pozbywaniem się przez 
mieszkańców ścieków, w tym 
kontrolować częstotliwość 
opróżniania zbiornika i  po-
równywać ilość zużytej wody 
w zestawieniu z pojemnością 
poszczególnych zbiorników.
W  związku z  powyższym 

w chwili obecnej w gminie Strze-
gom prowadzone są czynności 
weryfikujące liczbę użytkow-
ników przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej. Następnie na pod-
stawie sporządzonego wykazu:

1. Do mieszkańca widniejącego 
na wykazie jako osoba nie 
podłączona do sieci kanaliza-
cyjnej, wysyłane jest wezwanie 
z wyznaczonym terminem do 
podłączenia nieruchomości.

2. W przypadku nie wywiązania 
się z wyznaczonego terminu, 
sprawa zostanie przekazana 
do Komisariatu Policji w celu 
sporządzenia do sądu wnio-
sku o ukaranie. Jednocześnie 
z urzędu zostanie wydana de-
cyzja nakazująca przyłączenie 
tej nieruchomości do sieci ka-
nalizacyjnej.

3. Powyższa decyzja podlega eg-
zekucji administracyjnej. 
- W przypadku, kiedy otrzymali 

państwo powyższe wezwanie, 
pomimo faktu podłączenia nie-
ruchomości do kanalizacji, proszę 
skontaktować się z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej Ochro-
ny Środowiska i  Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu pod 
nr telefonu 74 8560 531 w celu 
wyjaśnienia sprawy i przeprowa-
dzenia wizji w terenie – informuje 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta.

red

Przygotowania  do tego 
przedsięwzięcia trwały na 
długo przed 6 stycznia, obcho-
dzonym w kościele katolickim 
jako Święto Trzech Króli 
lub Objawienie Pańskie na 
pamiątkę Trzech Mędrców 
(Króli), którzy udali się do 
Betlejem, aby oddać pokłon 
nowo narodzonemu Jezuso-
wi Chrystusowi. Głównym 
organizatorem orszaku była 
parafia pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i  Matki 
Boskiej Szkaplerznej z  Góry 
Karmel w Strzegomiu, a jego 
koordynatorem - ks. Wojciech 
Baliński. Współorganiza-
torami byli: Urząd Miejski 
w Strzegomiu i Strzegomskie 
Centrum Kultury.

Punktualnie o  godz. 12.00 
w  kościele Zbawiciela Świa-

ta rozpoczęła się msza św., 
w  trakcie której ks. kanonik 
Marek Żmuda poświęcił ka-
dzidło i kredę, które przy wyj-
ściu z kościoła każdy uczestnik 
nabożeństwa mógł zabrać do 
swojego domu.

Następnie został uformo-
wany orszak, który wyruszył 
w kierunku Rynku. Przebrane 
dzieci wraz z ojcami rycerzami 
trzykrotnie okrążyły Rynek, 
przyprowadzając kolejnych 
Królów - Kacpra z  Europy 
(w  jego rolę wcielił się Józef 
Gromiec), Melchiora z  Azji 
(Ryszard Żmijewski) i Balta-
zara z Afryki (Tomasz Mar-
czak). W międzyczasie zostały 
odegrane scenki teatralne, 
w których uczestniczyła mło-
dzież ze strzegomskiego LO, 
Gimnazjum nr 2 oraz dzieci 

z  Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Na zakończenie 
królowie złożyli pokłon i wrę-
czyli dary: złoto, kadzidło 
i  mirrę Świętej Rodzinie. 
Dodajmy, że uroku orszakowi 
dodawały piękne stroje, w któ-
re przebrane były dzieci i ich 
ojcowie. Chłopcy mieli miecz, 
pelerynkę, koronę i  tarczę. 
Dziewczynki - pelerynkę, 

toczek na głowę i  koronę, 
a ojcowie - szkaplerz rycerski, 
miecz, tarczę i koronę.

Po zakończonym Orszaku 
Trzech Króli burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta 
zaprosił wszystkich chętnych 
do Strzegomskiego Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel” na poczęstunek.

Po kontroli nIk

I strzegomski Orszak Trzech króli zachwycił

W gminie Strzegom prowadzona jest weryfikacja użytkowników przyłączonych do sieci kanalizacyjnej

Przebrane dzieci wraz z ojcami rycerzami trzykrotnie okrążyły Rynek, przyprowadzając kolejnych Królów

W  roku 2015 gmina Strze-
gom udzieliła 5 dotacji na do-
finansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich i  robót 
budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
na łączną kwotę 214 tys. zł.

Zainteresowanym podmio-
tom przypominamy, że udzie-

lenie dotacji może nastąpić na 
podstawie wniosku złożonego 
do Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Wnioski o  przyznanie 
dotacji na bieżący rok budże-
towy należy składać w terminie 
najpóźniej do 31 marca 2016 
roku. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
konsultacje społeczne dot. projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Strzego-
miu ws. nadania nazwy dla ronda 
położonego w Strzegomiu zlokalizo-
wanego w rejonie ulic: Wesołej - Armii 
Krajowej w granicach działki nr 874, 
Am - 26, Obr. 3 - „Rondo Żołnierzy 
Wyklętych”.

Zainteresowani mieszkańcy Strze-
gomia mogą zapoznać się z projek-
tem uchwały w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego (pokój nr 34 – II piętro) lub 
telefonicznie - nr tel. 74/8560- 541.

Ewentualne uwagi do projektu 
uchwały należy składać pisemnie 
w Wydziale Obsługi Interesanta – po-
kój nr 15 – na parterze urzędu lub na 
skrzynkę elektroniczną - strzegom@
strzegom.pl w terminie do dnia 27 
stycznia 2016 r. do godz. 16.00. 

Dotacje na zabytki w 2015 r.

Chodzi o przekazanie 1% za-
płaconego podatku wypełniając 
deklarację podatkową PIT.

- Jesteśmy Stowarzyszeniem 
Razem dla Jaroszowa i chcemy włą-
czyć się w dzieło ratowania naszego 
pięknego, zabytkowego kościoła św. 
Jana Chrzciciela. Pozyskane środki 
przekażemy w całości na remont 
świątyni. W razie pytań zadzwoń 

697 749 703, a wyjaśnimy wątpliwo-
ści i pomożemy uczynić dobry gest. 
Więcej informacji na www.parafia.
jaroszow.pl – informują członkowie 
stowarzyszenia.

Nr KRS: 0000467465
Nazwa OPP: „Razem dla Jaro-

szowa”
Cel szczegółowy” „Remont ko-

ścioła”

Kryta pływalnia zostanie 
zlokalizowana przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 2 
i Gimnazjum nr 2 w Strze-

gomiu. Mała kryta pływalnia 
„Delfinek” będzie posiadać 
4-torową nieckę basenową 
o wymiarach 8,5 x 16,67 m 

i głębokości od 0,9 do 1,35 
m. By zwiększyć liczbę osób 
korzysta jących z   nowego 
obiektu , władze  naszego 
miasta – po rozmowie z rad-
nymi i mieszkańcami – po-
stanowiły poszerzyć zakresu 
standardu pływalni o wspo-
mniane wyżej elementy. 

red

Większy „Delfinek” 
Realizacja zadania zamknie się w kwocie 6,5 mln zł, przy dotacji 2,9 mln zł studnia awaryjna

29 grudnia 2015 r. w wyniku 
przetargu publicznego wyłonio-
no wykonawcę studni awaryjnej 
nr 11B dla studni nr 11A na 
ujęciu wód podziemnych w Ol-
szanach.

Prace, których wartość w/g 
oferty wykonawcy wynosi 101 
tys. zł netto, potrwają do 15 
lutego 2016 r., a  wykonywać 
je będzie Zakład Studniarski 
BRUNO z Wrocławia. 

- Konieczność pozyskania 
nowego źródła wody na ujęciu 
w  Olszanach wynikła z  faktu 
sukcesywnego zmniejszania się 
wydajności kluczowej studni 
11A eksploatowanej od 2004 r.  
– informuje Dorota Borkow-
ska, prezes spółki WIK.

red

We wrześniu ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła w naszej gminie kontrolę na rzecz zwiększenia liczby 
użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej. 

PODMIOT CEL WYS. 
DOTACJI

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry 
Karmel w Strzegomiu

Naprawa zamocowania 
krzyża na wieży kościelnej 
kościoła

14 000 zł

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Strzegomiu 

Pokrycie dachówką ceramicz-
ną dachu nad nawą główną 
kościoła oraz założenie tyn-
ków wewnętrznych na stropie 
nawy głównej w Kościele pw. 
św. Jadwigi w Strzegomiu

50 000 zł

Zgromadzenie Sióstr św. 
Elżbiety, Dom Zakonny 
w Strzegomiu

Wymiana części poszycia 
dachowego i konstrukcji 
dachu wraz z obróbkami 
blacharskimi i orynnowaniem 
Domu Zakonnego

50 000 zł

Parafia Rzymsko-Katolic-
kiej pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Jaroszowie

Wymiana pokrycia i konstruk-
cji dachu kościoła pw. św. 
Jana Chrzciciela w Jaro-
szowie

50 000 zł

Parafia Rzymsko-Katolic-
kiej pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Jaroszowie

Wymiana pokrycia i kon-
strukcji dachu kościoła pw. 
Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Rusku

50 000 zł

Gmina Strzegom przewiduje powiększenie małej, przy-
szkolnej krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” o brodzik 
do zabaw dla dzieci ze ślizgawką wewnętrzną oraz niewielki 
kompleks odnowy biologicznej, w  skład którego wejdą: 
sauna sucha i mokra oraz sauna infrared na podczerwień 
oraz jacuzzi.

Gmina chce również wykorzystać odnawialne źródła energii, tj. instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, układy odzysku 
ciepła oraz ewentualnie przystosować istniejącą przyszkolną kotownię olejową do pracy na paliwo gazowe. Ostatecznie 
i szczegółowo odnawialne źródła energii zostaną przyjęte po dokonaniu analizy techniczno-ekonomicznej w zależności 
od warunków lokalnych. 

W przepięknej i głęboko religijnej atmosferze przebiegał 
w  Strzegomiu Orszak Trzech Króli. Premierowy orszak 
zachwycił mieszkańców naszego miasta do tego stopnia, 
że można z całą pewnością stwierdzić, że idea będzie kon-
tynuowana w następnych latach.

konsultacje społeczne

Wesprzyjmy remont kościoła w Jaroszowie!



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5PytAniA do burmistrzA / ludzie

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

wiola: witam. Przeglądam wła-
śnie internetową stronę strzego-
mia. zauważyłam tam zdjęcie 
z paniami haftującymi. i tu chcę 
zadać pytanie. czy nie można by-
łoby zorganizować takich spotkań 
pań z młodszymi osobami. Panie 
mogłyby nauczyć młodsze kobiety 
- i nie tylko - starej sztuki. w końcu 
młodzi prowadzili kursy dla senio-
rów z obsługi komputera. seniorzy 
też mogą nas czegoś nauczyć.

Myślę, że pomysł jest do 
zrealizowania, a  panie chętnie 
podzielą się wiedzą i  umie-
jętnościami. Proszę o  kontakt 
z  dyrektorem Strzegomskiego 
Centrum Kultury, by uzgodnić 
szczegóły. Informacje, kiedy 
będzie można wziąć udział 
w  takich zajęciach, ukażą się 
w następnym numerze.

marysia: witam pana. chciałam 
zapytać, czy pracownicy w domu 
seniora w strzegomiu mają do tego 
odpowiednie kwalifikacje w sensie 
ukończoną szkołę w tym kierunku? 
Pozdrawiam. 

Tak, wszystkie osoby, które 
zostały przyjęte do Domu Senior 
– Wigor, mają kwalifikacje zgodne 
z  wymogami obowiązującymi 
przy naborze.

zbigniew: dlaczego posiadając 
niewielką f irmę kamieniarską, 
muszę tak dużo płacić za śmieci? 
odpad poprodukcyjny wywożę 
na wysyp i za to płacę, pracownicy 
nie generują odpadów! śniada-
nie przynoszą w  plastikowych 
chlebakach, wodę mam dostępną 
z dystrybutora. kubeł stoi pusty 
i za to muszę płacić ponad 250 zł 
miesięcznie! 

Każdy produkuje śmieci – czy 
to w domu, czy w firmie i za nie 
trzeba płacić proporcjonalnie do 
ich produkcji. Jest uchwała Rady 
Miejskiej, która określa te zasady. 
Co do wysokości opłaty, mu-
siałbym znać więcej szczegółów 
dotyczących firmy. Bardzo proszę 
o zapoznanie się z ulotką, która 
jest dzisiaj wkładką do gazety. 
Informujemy w niej o podstawo-
wych zasadach gospodarowania 
odpadami. 

edek: Panie burmistrzu, jak wy-
gląda sytuacja ze śmieciami? dzi-
siaj tj. 9 stycznia (sobota) godzina 
20.00 jeździ śmieciarka, nie ma 
harmonogramu odbioru śmieci, 
ledwo zdążyłem wystawić ku-
bły na ulicę. Proszę konkretnie 

odpowiedzieć kiedy pojawi się 
harmonogram i czy znowu musimy 
składać deklaracje na śmieci?

Harmonogram jest na stronie 
www.strzegom.pl, a dziś drukuje-
my go w gazecie. Nowe deklaracje 
składają tylko przedsiębiorcy za 
nieruchomości niezamieszkałe. 
Uwaga – od 25 stycznia 2016 r. 
będą roznoszone nowe blankiety 
wpłat od miesiąca stycznia 2016 r. 
(płatność za styczeń 2016 r. należy 
uiścić do 20 lutego).

strzegomianin: Panie burmistrzu, 
czy zostanie wybudowany chodnik 
do nowo otwartej biedronki przy 
ul. Al. wojska Polskiego? chodzi 
o odcinek od ul. ceglanej do bie-
dronki, bo póki co są tam niezabez-
pieczone studzienki. Przejście tego 
odcinka jest naprawdę niebezpiecz-
ne. Pozdrawiam strzegomianin. 

Już przygotowujemy projekt 
na budowę ścieżki rowerowej od 
świateł na skrzyżowaniu ul. Al. 
Wojska Polskiego z ul. Legnicką 
do rozpoczętej budowy restauracji 
McDonald’s oraz odcinek chodni-
ka od torów do McDonald’sa. Za-
danie będzie współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Na 
niewyremontowaną część ul. Al. 
Wojska Polskiego, z obu stron, też 
przygotowujemy projekty i w tej 
chwili trwają uzgodnienia, bo 
chcemy złożyć projekt na dofinan-
sowanie zagospodarowania części 
chodników z Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska.

michał: witam panie burmistrzu, 
mam pytanie - kto zagra na święcie 
granitu strzegomskiego w tym 

roku? jestem fanem muzyki disco 
polo, myślę że zaprosiliście kogoś 
znanego pozdrawiam.

W  tym roku Święto Grani-
tu Strzegomskiego odbędzie się 
w dniach od 17-19 czerwca. W pią-
tek (17.06) wystąpi Gabi Gold oraz 
Marcin Siegieńczuk z zespołem 
Junior. W sobotę (18.06) – Mrozu 
i O.S.T.R, a w niedzielę (19.06) – 
Wilki (Robert Gawliński) i Mał-
gorzata Ostrowska. 

Anna: dzień dobry. Panie bur-
mistrzu, pozdrawiam w nowym 
roku i chciałabym zapytać, czy będą 
przyjęcia do Publicznego Przed-
szkola nr 2 miś uszatek na nowy 
rok szkolny?

Rekrutacja do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych przy szko-
łach rozpocznie się z początkiem 
marca bieżącego roku. Decyzja, czy 
dane przedszkole będzie ogłaszało 
rekrutację zależeć będzie od rodzi-
ców dzieci już uczęszczających do 
przedszkola. Rekrutację bowiem 
przeprowadza się tylko na wolne 
miejsca. Jak państwo zapewne wie-
cie, po ostatniej zmianie przepisów 
rodzic dziecka sześcioletniego ma 
prawo do pozostawienia swojego 
dziecka w przedszkolu. Rodzice 
mają czas do podjęcia ostatecznej 
decyzji do końca marca bieżącego 
roku. Część rodziców, która pod-
czas badania sondażowego zade-
klarowała pójście dziecka do szkoły, 
w tej chwili zmienia swoje decyzje. 
Na stronie internetowej www.
strzegom.pl w zakładce „oświata” 
będziemy na bieżąco informo-
wać państwa o zmieniających się 
przepisach prawa oświatowego 

i rekrutacji do przedszkoli i szkół. 
Informacje te będą cyklicznie uka-
zywać się w naszej lokalnej prasie 
oraz „Gminnych Wiadomościach 
Strzegom”. 

jan: Panie burmistrzu, zwracam 
się o  wstawienie znaku „zakaz 
parkowania” na ul. krótkiej przy 
skrzyżowaniu z  ul. bohaterów 
getta, bo jadąc od strony szkoły 
samochody stoją tak, że samochody 
się nie mieszczą. 

Też mi się nie podoba bezmyśl-
ność niektórych kierowców. Jak 
zapewne pan wie, parkowanie 
w odległości mniejszej niż 10 m 
od skrzyżowania jest zabronione 
i widząc takie zachowanie, po-
winniśmy zgłaszać to na Komi-
sariat Policji w Strzegomiu. Już 
w tamtym roku zwracaliśmy się do 
Policji o przeprowadzenie działań 
prewencyjnych dot. nieprawidło-
wości zaparkowanych pojazdów, 
zwłaszcza przy tym skrzyżowaniu. 
Niestety, ze względu na duży 
deficyt miejsc parkingowych, nie 
jest możliwe wyeliminowanie 
parkowania na całym odcinku ul. 
Krótkiej, a wprowadzenie znaku 
zakazu parkowania na odcinku 
10 – 15 m od skrzyżowania mija 
się z  celem, bo takie odległości 
zakazujące parkowania – jak wyżej 
wspomniałem – już są określone. 
W związku z  tym mój apel do 
pana i do innych czytających tę 
odpowiedź, aby widząc naruszenia 
przepisów ruchu drogowego, nie 
przechodzili obojętnie i zgłaszali 
te naruszenia na Komisariat Policji. 
Może wspólnie rozwiążemy ten 
problem. 

basia: witam panie burmistrzu, 
poruszałam już temat dostępności 
woreczków na psie odchody w par-
ku, ale do dziś dnia nie ukazała 
się odpowiedź na ten temat, ale 
dzisiaj nie o  tym (a w woreczki 
zaopatruję się sama, mimo że 
dokonuję opłat za posiadanie psa, 
a z tych pieniążków powinny być 
kupowane w/w woreczki, oczywi-
ście nie tylko na to idą te pieniążki), 
jak już pisałam dzisiaj nie o tym, 
a mianowicie moje pytanie - kiedy 
w parku będą regularnie opróż-
niane kosze na psie odchody? Pro-
szę mi wybaczyć, ale sprzątając 
po swoim pupilu nie mam gdzie 
tego woreczka wyrzucić, ponie-
waż z  kubłów przeznaczonych 
na odchody wywalają się wręcz 
te woreczki i  leżą nawet obok, 
szpecąc tym samym park - jedno 
z miejsc, które jest wizerunkiem 
naszego miasta. nie lepiej jest 
z  innymi kubłami na odpady - 
w jednym parku, jak i w drugim 
śmieci wręcz „wychodzą” z koszy, 
„wędrując” po całym parku. Pięk-
ny wizerunek miasta. czy można 
coś z  tym zrobić? zauważyłam 
również, że nie wszyscy sprzątają 
po swoich pupilach i  wcale im 
się nie dziwię, woreczków brak, 
a  i miejsca w koszach również. 
Pozdrawiam 

Zobowiązałem odpowiedzialne 
służby do zrobienia porządków. 
Wyjaśniam też, że worki są na 
bieżąco uzupełniane i praktycz-
nie natychmiast kradzione. Ze 
skontrolowanych w  dniu 20 
stycznia 2016 r. 6 koszy w par-
kach przy ul. Krótkiej i Św. Anny 
tylko jeden był przepełniony.

Urodziłam się 14.10.1937 r. 
w  Ciemierzyńcach nad Złotą 
Lipą, woj. lwowskie, w  rodzi-
nie wielodzietnej. Moi rodzice 
wychowywali czwórkę dzieci. 
Powodziło im się dobrze – mieli 
dwie krowy, dwa konie, uprawiali 
ziemię na siedmiu morgach. Ni-
czego nam nie brakowało, a gdy 
były zapasy, to oddawaliśmy do 
Żyda do sklepu. Potem rodzice 
zbudowali swój własny dom. 
Mieli także staw, w  którym 
hodowali ryby. W stawie rodzice 
moczyli konopie. One miały 
specyficzny zapach. Na konopie 
wpływały ryby, a ja je zbierałam 
- taka byłam zaradna. Konopie 
się moczyło, mędliło, wybielało 
ługiem. Z nich robiło się płótno, 
a  z niego worki, prześcieradła, 
grubsze rzeczy, sznurki, liny do 
celów gospodarczych. We wsi 
mieszkali Polacy, Ukraińcy i Ży-
dzi. Polacy jeździli na Ukrainę, 
bo tam były urodzajne ziemie – 
czarnoziemy. Kiedyś Ukraińcy 
i Polacy żyli zgodnie, a później 
się to zmieniło. 

Koszmar z dzieciństwa 
Pewnego dnia ktoś wieczo-

rem zapukał w okno i powie-
dział ojcu, żeby go do rana 

tutaj nie było i  wtedy ojciec 
wziął bochenek chleba i pod-
szedł do Wicynia, bo to była 
wieś typowo polska. Mama 
ze strachu zabrała dzieci 
i  przeniosła się do sąsiadki. 
I  wtedy jako sześcioletnie 
dziecko przeżyłam koszmar. 
Ukraińcy spalili nasz dom. Do 
dziś mam przed oczami obraz 
palącego się domu. Łzy cisną 
się do oczu i głos się łamie… 
Gdy Ukraińcy odeszli mama 
wyciągnęła z  palącego się 
domu dokumenty, pieniądze, 
obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej i niecki - typo-
we narzędzia do wyrabiania 
ciasta. Mama wyniosła to 
wszystko i schowała w zbożu, 
a kiedy wróciła po raz drugi 
dach spadł, wszystko spalono 
i  zniszczono. W  cztery lata 
po wybudowaniu własnego 
domu, cały nasz dobytek 
strawił ogień. Kiedy ojciec 
wrócił i zobaczył co się stało, 
z rozpaczy wskoczył do stawu, 
bo na marne poszła cała jego 
ciężka praca. Mama skoczyła 
za nim i  go wyciągnęła. Jak 
mówiła nie trafił na źródło, 
bo gdyby trafił , to by się 
utopił. Po spaleniu została 

tylko krowa, ona była naszą 
żywicielką. Byliśmy ponie-
wierani, nie mieliśmy gdzie 
pójść, rodzina nas przygar-
nęła. Na wschodzie ludzie pę-
dzili bimber, mama ujawniła 
schron banderowców ruskim 
i  za bimber wywieźli nas za 
granicę, w rzeszowskie. 

W poszukiwaniu domu 
Na Rzeszowszczyznę przy-

jechaliśmy w  1944 r., ludzie 
nas przygarnęli koło Sanoka. 
Na tych terenach byli Łem-
kowie i Bojkowie. Długo tam 
nie byliśmy, bo tam nie było 
ani co jeść, ani co robić. Z rze-
szowskiego pojechaliśmy dalej 
i osiedliliśmy się w Cieplicach 
nad Sanem. Tam było dużo 
pustostanów i  rodzice zajęli 
jeden z  nich, prawdopodob-
nie AK przegoniła tubylców. 
Mieszkaliśmy tam może z rok, 
pewnej nocy musieliśmy ucie-
kać, bo ktoś strzelał, każdy 
się bał, uciekliśmy w  krzaki. 
Ludzie się bali i każdy chciał 
wyjechać, wszyscy się groma-
dzili na torach i palili ogniska, 
piekli ziemniaki, każdy kom-
binował, żeby przeżyć. Krowę 
zabraliśmy ze sobą. Pociąg for-
mował się przez miesiąc. Było 
identycznie, jak w filmie „Sami 
swoi”. Pies się zgubił, krowa 
została. Jechaliśmy w  wago-
nach, dziury były w podłodze, 
by ludzi i zwierzęta mogli się 
załatwić. Zwierzęta też jechały 

z ludźmi, bo by je ukradli. Nikt 
nie wiedział, dokąd nas wieźli. 
Była późna jesień, zimno. 
Jak się później dowiedzieli-
śmy - wieźli nas na ziemie 
zachodnie. Dowieźli nas do 
Środy Śląskiej, a stamtąd - sa-
mochodami do Lusiny, gdzie 
w  1944 r. mieszkali jeszcze 
Niemcy. Ludzie zajmowali 
domy całymi rodzinami, bo 
się bali Niemców. Przyjecha-
liśmy w  grudniu, a  stodoły 
były pełne zboża, więc ludzie 
młócili i  mieli z  czego żyć. 
Na wiosnę Niemcy musieli 
się wyprowadzić. To co dali 
radę wziąć na wózek, to wzięli. 
Wegetowaliśmy, ale nie było 
tak źle, bo mieliśmy krowę. 
Później dostaliśmy 7 ha w za-
mian za mienie zostawione na 
wschodzie. Chleb piekliśmy 
sami, na swój sposób. Ciasto 
zarabiały kobiety, rozgrzewały 
drewnem piec i  wkładały do 
niego na łopacie chleb. I  tak 
powoli układaliśmy sobie życie 
w Lusinie. 

Trudna edukacja
Brat najstarszy skończył tech-

nikum, średni został nauczy-
cielem, a najmłodszy pozostał 
w  rolnictwie. Zaś ja postano-
wiłam się uczyć. Ukończyłam 
szkoły podstawowe w Lusinie, 
Udaninie i Konarach. Nikt nas 
nie woził, chodziliśmy pieszo 
po 5 km. Bardzo chciałam się 
uczyć. By pójść do ogólniaka, 

uciekałam z  domu, bo chcia-
łam się w  Środzie Śląskiej 
uczyć. Wtedy w  internacie 
było potrzebne własne łóżko, 
a  rodzice nie mieli pieniędzy 
i powiedzieli, że łóżka mi nie 
dadzą, więc uciekłam z domu. 
Moja koleżanka mi pomogła, 
pozwoliła mi spać w  swoim 
łóżku. Wtedy rodzice się zli-
towali i  przywieźli mi łóżko. 
Ukończyłam 9 klas. To był 
okres, gdy zakładali spółdziel-
nie produkcyjne i wtedy ojciec 
powiedział: „Koniec twojej 
edukacji, bo nie mamy pie-
niędzy”. Wróciłam do domu 
i pomagałam w gospodarstwie. 
Ale dla mnie to nie był koniec 
edukacji, bo uczyłam się ko-
respondencyjnie. Mieszkałam 
na wsi, pracowałam w gospo-
darstwie, zawsze chciałam się 
uczyć. 

Dorosłe życie 
W lutym 1955 r. wzięłam ślub 

cywilny w Konarach. Wyszłam 
za mąż, nie mając 18 lat. Mąż 
służył w wojsku w Bolesławcu. 
Poznaliśmy się w  pociągu. Po 
wojsku wrócił do mnie już jako 
mąż i  w  Lusinie zamieszkali-
śmy. On był bardziej zakochany 
we mnie, niż ja w nim. Rodzice 
męża nie wyrazili zgody na ślub 
i nie przyjechali. Ślub i tak od-
był się, z weselem na 100 osób 
z  mojej rodziny. Ciężko mi 
było z tym żyć. Pojechałam do 
teściów z książeczką stanu cy-
wilnego, a teściowa powiedziała, 
że on ma jeszcze czas, więc jej 
nie pokazałam książeczki. 

Dalsza część tekstu na stro-
nie www.strzegom.pl 

Wspomnienia pani Albiny 
Witkowskiej spisała 

Grażyna kuczer

Przeżyła koszmar i cieszy się życiem
- Jako sześcioletnie dziecko przeżyłam koszmar. Ukraińcy spalili nasz dom. Do dziś mam przed oczami obraz palącego się domu – mówi bohaterka

Radosna, pogodna, życzliwa, ciesząca się życiem, pomaga-
jąca ludziom i bardzo uzdolniona. O kim mowa? O Albinie 
Witkowskiej, mieszkance Strzegomia, która przyjechała z 
kresów wschodnich w 1945 r. Strzegomianka opowiada o 
swoich losach i przeżyciach… 
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Wypełniając deklarację 
na odbiór odpadów ko-
munalnych, powinieneś 
uwzględnić, iż:

* Właściciele nierucho-
mości niezamieszkałych 
zobowiązani są do wy-
posażenia nieruchomości 
w pojemniki na odpady 
komunalne, dostosowując 
pojemność pojemników 
do swych indywidualnych 
potrzeb uwzględniając na-
stępujące normatywy:

1) dla szkół, przedszko-
li - 12 litrów na każdego 

ucznia, dziecko, 60 litrów 
na pracownika;

2) dla hoteli i innych pla-
cówek całodziennego poby-
tu - 80 litrów na łóżko, 60 
litrów na osobę pracującą;

3) dla lokali handlowych 
i usługowych - 60 litrów na 
osobę pracującą, jednak co 
najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów 
na lokal;

4) dla punktów handlo-
wych i usługowych znaj-
dujących się poza lokalem 
( kioski, uliczne punkty 

szybkiej konsumpcji, kwia-
ciarnie) - 120 litrów;

5) dla lokali gastrono-
micznych - 50 litrów na 
każde miejsce konsump-
cyjne, 60 litrów na pra-
cownika;

6) dla urzędów, instytu-
cji, banków - 60 litrów na 
pracownika;

7)  d la  zakładów wy-
twórczych i  pozostałe j 
działalności gospodarczej 
- 60 litrów na pracow-
nika;

8) dla ogrodów dział-

kowych - 30 l i trów na 
działkę;

9) dla związków węd-
karskich, stowarzyszeń 
- co najmniej jeden po-
jemnik o pojemności 120 
litrów;

10) dla cmentarzy - 8 
litrów na każde miejsce 
pochówku;

11) dla przychodni le-
karskich - 12 litrów na 
pac jenta , 60 l i t rów na 
osobę pracującą;

12) dla obiektów spor-
towych -  12 l i t rów na 

osobę korzysta jącą, 60 
litrów na pracownika. 

*Wyc i ąg  poc hodz i  z 
uchwały nr 99/15 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 26 listopada 2015 
r. zmieniającej uchwałę 
Nr 75/15 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 
września 2015 r. w spra-
wie Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku 
na terenie Gminy Strze-
gom.

uwaga:
Informujemy mieszkańców 
wsi Tomkowice, Granica, Go-
dzieszówek, że 2 lutego 2016 
r. o godz. 17.00 w świetlicy 
wiejskiej w Tomkowicach 
odbędzie się spotkanie w spra-
wie opracowanego projektu 
scalenia gruntów na obsza-
rze wsi Tomkowice, Granica, 
Godzieszówek. W spotkaniu 
uczestniczyć będą: dyrektor 
Dolnośląskiego Biura Geo-
dezji i Terenów Rolnych we 
Wrocławiu oraz projektant 
opracowania. Burmistrz Strze-
gomia serdecznie zaprasza na 
spotkanie.

ceny za pojemniki 
Stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właści-
cieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny - za jeden pojemnik z odpadami 
komunalnymi o pojemności:
a) 120 litrów - w wysokości     12,00 zł,
b) 240 litrów - w wysokości     24,00 zł,
c) 1100 litrów - w wysokości  110,00 
zł,
d) 7000 litrów - wysokości      700,00 
zł.
Stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właści-
cieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, jeżeli odpady nie 
są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny - za jeden pojemnik z odpadami 
komunalnymi o pojemności:
a) 120 litrów - w wysokości        24,00 
zł,
b) 240 litrów - w wysokości        48,00 
zł,
c) 1100 litrów - w wysokości     220,00 
zł,
d) 7000 litrów - w wysokości  1.400,00 
zł.
W przypadku nieruchomości mie-
szanych, które w części stanowią 
nieruchomość zamieszkałą a w części 
nieruchomość, na której nie zamiesz-
kują mieszkańcy, opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
stanowi sumę opłat obliczonych dla 
każdej z części nieruchomości.

28 stycznia br. o godz.15.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu odbędzie się XVII Sesja 
Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 
2014-2018.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie z działalności burmi-

strza Strzegomia.
6. Informacja o pracach przewodniczą-

cego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian budżetu gminy na 2016 rok,
b/ przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Strzegom dla obszaru położonego 
w Obr. wsi Rusko,

c/ przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Strzegom dla obszaru położonego 
obrębie wsi Grochotów, w gminie 
Strzegom,

d/ przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Strzegom dla obszaru położonego 
obrębie wsi Morawa, w gminie 
Strzegom,

e/ przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Strzegom dla obszaru położonego 
obrębie wsi Międzyrzecze, w gminie 
Strzegom,

f/ udzielenia pomocy rzeczowej dla 
województwa dolnośląskiego na 
realizację zadania pod nazwą: „Prze-
budowa chodników przy drodze 374 
na odcinku od ul. Legnickiej do ul. 
Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap 
IV”,

g/ udzielenia pomocy rzeczowej dla 
województwa dolnośląskiego na 
realizację zadania pod nazwą: „Prze-
budowa skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej nr 374 z ul. Olszową w 
Strzegomiu”

h/ nadania nazwy dla ronda położone-
go w Strzegomiu,

i/ zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 
listopada 2015r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gminy Strzegom,

j/ uznania skargi Teresy Kopciuch za 
bezzasadną,

k/ podtrzymania stanowiska zawar-
tego w uchwałach: Nr 81/12 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 
października 2012 r., Nr 93/15 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 
listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 
grudnia 2015 r.

l/ sprawozdania z pracy stałych komisji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu za 
2015 rok,

m/ planu pracy stałych komisji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu na 2016 rok.

8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Informacje dla radnych .
11. Zamknięcie obrad.

zapowiedź styczniowej sesji 

- Bardzo się cieszę, że dzięki 
zaangażowaniu radnych: Sabiny 
Wiktorowicz, Moniki Kozłow-
skiej i Tomasza Marczaka udało 
się zachęcić naszych strzegomskich 
przedsiębiorców do przystąpienia 
i wsparcia programu „Strzegom 
dla Rodziny” - mówi Marta Zięba, 
pomysłodawczyni. – Program ten 
wspiera rodziny wielodzietne, co 
było bardzo słuszną inicjatywą. 
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 
ponad 500 kart, natomiast w naszej 
gminie tylko w dwóch miejscach 
można było z karty skorzystać – 
dodaje. 

Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury zaproponowały 
bardzo ciekawe oferty dla Rodzin 
3+, natomiast pozostawał ogromny 
niedosyt dotyczący uczestnictwa 
w programie firm działających na 
terenie naszej gminy.

- Tuż przed Bożym Narodze-
niem zapukaliśmy do blisko 100 
firm, proszą o wsparcie i przystąpie-

nie do programu. Część jeszcze się 
zastanawia, natomiast blisko 30 de-
klaracji wróciło do nas podpisanych, 
z czego ogromnie się cieszymy i za 
co bardzo dziękujemy – podkreśla 
Marta Zięba.

Jako pierwszy do programu przy-
stąpił Roman Jankowski, właściciel 
Baru u Natalki i już dzisiaj w jego 
sklepowej witrynie widnieje logo 3+.

Burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta zadeklarował, że wy-
różni wszystkich tych, którzy wesprą 

program „Strzegom Dla Rodziny”, 
promując ich w lokalnych mediach 
oraz stwarzając możliwość promocji 
podczas uroczystości gminnych. 
Burmistrz zachęca: - Przedsiębiorco, 
zostań LOKALNYM PARTNE-
REM Strzegomskiej Karty Dużej 
Rodziny.

W kolejnym numerze „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom” 
przedstawimy wszystkich LO-
KALNYCH PARTNERÓW 
Strzegomskiej Karty Dużej Ro-
dziny.. Zachęcamy także rodziny 
3+ do zgłaszania się i wypełniania 
wniosków.

„strzegom dla rodziny”
Jako pierwszy do programu Karty Dużej Rodziny przystąpił Roman Jankowski, właściciel Baru u Natalki

Szanowni Przedsiębiorcy zapraszamy was do udziału w programie!
Strzegom dla Rodziny to lokalna forma Karty Dużej Rodziny.
W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie art. spożywczych 
i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek, a także usług oraz paliwa. 
Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. 
Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych 
miejscowościach. Partnerem programu może zostać każda firma i instytucja, 
niezależnie od sektora i wielkości. Jedynym warunkiem jest zapewnienie 
wsparcia rodzinom wielodzietnym, w postaci zniżek.
Wypełniając deklarację, to Ty decydujesz w jakiej formie chcesz 
wspierać wielodzietne rodziny.
W zamian za okazaną pomoc partnerzy mogą posługiwać się logo
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promo-
cyjnych.
W naszej gminie zamierzamy wyróżnić wszystkich, którzy wesprą program 
„Strzegom Dla Rodziny”, promując ich w lokalnych mediach oraz wyróżniając 
podczas uroczystości gminnych.
ZOSTAŃ LOKALNYM PARTNEREM Strzegomskiej KARTY DUŻEJ RODZINY.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuletyn@strzegom.pl
lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii 
Krajowej 23., pok. 319, koordynator Agnieszka Zawada.

Podczas grudniowej Sesji Rady Miejskiej radna Marta Zięba 
zaproponowała radnym przystąpienie do Akcji Ambasado-
rów Strzegomskiej Karty Dużej Rodziny. Efektem tej trwają-
cej zaledwie miesiąc akcji jest blisko 30 złożonych deklaracji. 

Przykład dla przedsiębiorców zatrudniających 150 osób Ilość pojemników potrzebnych do 
zbiórki wyliczonej ilości odpadów Kwota do zapłaty

Segregacja odpadów
Przedsiębiorstwo liczące 150 pracowni-
ków: 150 pracowników x 60l/osobę/m-c = 
9000 litrów odpadów miesięcznie

np. 1 pojemnik o pojemności 7000l 2 
pojemniki o pojemności 1100 l
lub np. 8 pojemników o pojemności 1100l 
1 pojemnik o pojemności 240l

1x700 zł + 2x110zł = 920 zł
8x110zł +1x24zł = 904 zł

Niesegregacja odpadów 150 pracowników x 60l/osobę/m-c = 9000 
litrów  odpadów miesięcznie

np. 1 pojemnik o pojemności 7000l 2 
pojemniki o pojemności 1100l 
lub np.8 pojemników o pojemności 1100l1 
pojemnik o pojemności 240l

1x1400zł + 2x220zł =1840zł 
8x220+1x48 = 1808zł

Przykład dla przedsiębiorców zatrudniających 10 osób Ilość pojemników potrzebnych do 
zbiórki wyliczonej ilości odpadów Kwota do zapłaty

Segregacja odpadów
Przedsiębiorstwo liczące 10 pracowni-
ków: 10 pracowników x 60l/osobę/m-c 
= 600 litrów odpadów miesięcznie

np. 2 pojemniki o pojemności 240l, 1 
pojemnik o pojemności 120l 2x24zł + 1x12zł = 60zł

Niesegregacja odpa-
dów

10 pracowników x 60l/osobę/m-c = 
600 litrów odpadów miesięcznie

np. 2 pojemniki o pojemności 240l, 1 
pojemnik o pojemności 120l 2x48zł +1x24zł = 120zł

Przykład dla 300 użytkowników ROD „Stokrotka”  Ilość pojemników potrzebnych do 
zbiórki wyliczonej ilości odpadów Kwota do zapłaty

Segregacja odpadów
ROD „Stokrotka” w Strzegomiu: 
300szt ogrodów działkowych x30l/
działkę/miesiąc = 9000l/miesiąc w 
okresie od III -X

np. 8 pojemników o pojemności 1100l
8x110zł =880zł, Koszt odbioru odpa-
dów komunalnych z jednej działki – 
880zł:300 działek = 2,93zł

Niesegregacja odpa-
dów

300szt ogródków działkowych x30l/
działkę/miesiąc = 9000l odpadów/
miesiąc w okresie od III -X

np. 8 pojemników o pojemności 1100l
8x220zł = 1760zł, Koszt odbioru od-
padów komunalnych z jednej działki 
– 1760zł:300 działek = 5,86zł

Uwaga!  Przypominamy, iż odpady inne niż komunalne powstające z procesów produkcji, z handlu (makulatura) z usług itp. muszą być 
odbierane przez uprawnione firmy na podstawie odrębnych umów.

szAnOWny PrzeDsIęBIOrcO!

Przykład wyliczenia miesięcznej ilości produkowanych odpadów komunalnych oraz należnej miesięcznej opłaty za ich odbiór:
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Rekordzistką okazała się 
Karolina Mrozik, która ze-
brała kwotę 2 706,80. Wspie-
rała ją mama, która częstowała 
darczyńców cukierkami. Pa-
weł Płaszewski, jeden z naj-
młodszych wolontariuszy, 
kwestował po raz pierwszy 
i  zebrał kwotę 1 341,79 zł. 
Brawo! Kwota ze zbiórki, 
łącznie z  licytacją, bez obcej 
waluty to 27 822,35 zł. To też 
rekord w Strzegomiu!

Tuż przed koncertem Hania 
i  Bartek Kubaccy przekazali 
kwotę zbieraną przez cały 
rok. Natomiast w  sali wido-
wiskowej SCK już o  godz. 
15.00 do wspólnego świę-
towania zaprosiła Bożena 

Bojanowska-Czuk, dyrektor 
SCK. Można było podziwiać 
prezentacje artystyczne naj-
młodszych artystów, dzieci ze 
strzegomskich przedszkoli nr 
2, 3, grupę wokalną In Live 
z SCK Marka Rydwańskiego, 
zespół folklorystyczny Ko-
strzanie, dzieci z sekcji pianina 
i  skrzypiec SCK Katarzyny 
Borys i Piotra Pilzaka, grupy 
taneczne z  Akademii Ruchu 
i  Tańca Bans Magdy Janiak, 
grupę tańczącą zumbę Ewy 
Zapolnej, dzieci z „Karmelka”. 
Na scenie niezwykłe zdolności 
taneczne zaprezentowali pół-
finaliści Mistrzostw Świata 
w Paryżu i wicemistrzowie Pol-
ski w  tańcach latyno-amery-

kańskich Kacper Rutka i Sara 
Litorowicz. Na zakończenie 
prezentacji scenicznych wystą-
pił strzegomski zespół rockowy 
„Białe drzewa”, a tuż przed nim 
zespół „Koldbris”. Na zakoń-
czenie koncertu organizatorzy 
zaprosili na pokaz sztucznych 
ogni, czyli tradycyjne światełko 
do nieba.

Licznie przybyła publicz-
ność chętnie brała udział w li-
cytacjach, otwierając serca, ale 
też i  portfele. Strzegomskie 
Centrum Kultury składa ser-
deczne podziękowanie wspa-
niałej strzegomskiej młodzie-
ży - wolontariuszom, licytu-
jącym, ale też i darczyńcom. 

strzegomianie otworzyli serca
Podczas 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Strzegomiu padł rekord. Kwota ze zbiórki i licytacji (bez obcej waluty) to 27 822,35 zł

 Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów

Pierwsze spotkanie w nowym 
roku grupy zabawowej „Mama 
i  ja w  bibliotece” odbyło się 
w  piątek, 15 stycznia. Dzieci 
tańczyły z woalami, bawiły się 
kolorową chustą, wyklejały di-
nozaury z kolorowych szablo-

nów. - Za pomocą wachlarzy 
zrobiliśmy wiatr, który unosił 
lekki papierowy deszczyk. 
Dzieci spędziły miły czas na 
wspólnej zabawie z  rówieśni-
kami - mówią organizatorzy.

red

W gronie wyróżnionych byli: 
Radosław Cielemęcki, Korne-
lia Dyduch, Patrycja Klęczar, 
Martyna Lewandowska, Rafał 
Mielczarek, Kacper Rutka, Filip 
Sarama, Emilia Ślęk, Antoni 
Wojtasik i Jakub Zator.

- Jesteście elitarną grupą, która 
w sposób szczególny zasłużyła na 
te wyróżnienia. Cieszę się z tego, że 
w naszej gminie mamy tak utalen-
towane osoby. Gratuluję serdecznie 
i życzę, by te stypendia był motorem 
do dalszego rozwoju – stwierdził 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta.

Stypendia przyznawane są szcze-
gólnie uzdolnionym uczniom i stu-
dentom do 25 roku życia, którzy 
posiadają udokumentowane osią-
gnięcia w konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich oraz 
powiatowych dotyczące laureatów 
jak i finalistów, a także inne wybitne 
sukcesy wykraczające ponad prze-
ciętne osiągnięcia w dziedzinie na-
uki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, 
literatury itp. Celem stypendiów 
jest wspieranie rozwoju młodych 
talentów, pomoc finansowa i pro-
mocja najzdolniejszych uczniów 
i studentów..

mama i ja w bibliotece
Burmistrz Strzegomia oraz 

Koło Związku Sybiraków 
w  Strzegomiu zapraszają na 
podwójną uroczystość: 25-lecie 
powstanie Koła Sybiraków oraz 

76. rocznicę pierwszej wywózki 
Polaków na Sybir. Obchody od-
będą się 5 lutego br. Szczegóły 
na plakacie. 

uczczą pamięć sybiraków

Tym razem celem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
był zakup sprzętu na oddziały pediatryczne i sprzętu, który 
zapewni godną opiekę medyczną seniorów. W Strzegomiu, 
podobnie jak w innych miastach Polski już od godzin po-
rannych na ulice wyszli wolontariusze, aby zapukać do serc 
i poprosić o pomoc w imieniu najbardziej potrzebujących, 
tych najmłodszych i najstarszych. Udało się to doskonale, 
puszki były pełne! 

Już po raz szósty – 10 stycznia 2016 r. - w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie został zorgani-
zowany „sztab pomocniczy” Strzegomskiego Centrum Kultury. 
Po podliczeniu całej zbiórki okazało się, że w tym roku został 
pobity ubiegłoroczny rekord, bo podczas jaroszowskiej edycji 
WOŚP zebrano łącznie kwotę  6.250,78 zł, 2 pensy i 1 koronę.

– Na kolejne zajęcia zapraszamy dzieci z opiekunami 22 
stycznia 2016 r. – informuje Katarzyna Wójcik, dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.

10 uczniów z terenu naszej gminy otrzymało stypendia burmi-
strza Strzegomia za wybitne osiągnięcia. Uroczyste wręczenie 
stypendiów odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w dniu 19 stycznia br.

najlepsi z najlepszych
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-  Turnie j  zarówno pod 
względem sportowym, jak 
i logistycznym wypadł na 
„przysłowiową szóstkę”. Je-
stem zbudowany postawą 
moich podopiecznych, którzy 

zaprezentowali się bardzo 
dobrze. Wszystko idzie w 
dobrym kierunku, a treningi 
przynoszą zadowalające efek-
ty. W zawodach nie było ani 
zwycięzców, ani pokonanych. 

Wsz yscy  za ję l i  p ie r wsze 
miejsca, a wyniki poszcze-
gólnych spotkań zeszły na 
dalszy plan – podkreśla Ja-
rosław Krzyżanowski. 

Organizatorem niedziel-
nych zawodów był Amatorski 
Klub Sportowy w Strzego-
miu, a współorganizatorem 
– Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu.

Wyniki AKS-u I Strzegom 
w grupie eliminacyjnej: 
AKS I – Górnik Wałbrzych 
7-0 
AKS I – Akademia Piłkarska 
13 Świdnica 3-0 
AKS I – Football Academy 
Wałbrzych 2-1 
AKS I – Pogoń Pieszyce 
1-1 

skład AKS-u I: Michał 
Redlica, Adam Deptuła, 

Franciszek Rybka, 
Bartłomiej Kurgan, 
Piotr Krzyżanowski, 
Marcel Pietrusiewicz, 
Wiktor Parchanowicz i 
Maksymilian Jaros 

AKS I zajął pierwsze miejsce 
w grupie. 

Wyniki AKS-u II 
Strzegom w grupie 
eliminacyjnej: 
AKS II – Javoria Jawor 1-2 
AKS II – Akademia Piłkar-
ska Nowa Ruda 0-0 
AKS II  –  Nysa  Kłodzko 
1-1 
AKS II – Piast Bolków 0-3 

skład AKS-u II: Olaf Gwar-
d z i k , Pa t r y k  B u r z y ń s k i , 
Gabriel Świrad, Sebastian 
Lusz awski, Maksymilian 
M r o c z k o w s k i ,  M a r c e l 

Mroczkowski, Kacper Łoś 
i Kacper Kamiński
AKS II zajął czwarte miejsce 
w grupie. 

MECZE FINAŁOWE:
mecz o 9 miejsce: Pogoń Pie-
szyce - Akademia Piłkarska 
Nowa Ruda 0-0 
mecz o 7 miejsce: AKS II - 
Górnik Wałbrzych 0-1 
mecz o 5 miejsce: Akademia 
Piłkarska 13 Świdnica - Nysa 
Kłodzko 0-2 

mecz o 3 miejsce: Football 
Academy Wałbrzych – Javo-
ria Jawor 1-1 
finał: AKS I – Piast Bolków 
1-1 
Najlepsi zawodnicy turnieju 
„Strzegom Cup”: Michał 
Redlica (AKS Strzegom), 
Oliwier Strzelecki ( Javo-
ria Jawor), Dawid Błoński 
(Nysa Kłodzko), Bar tosz 
Szywała (Piast Bolków) i 
Adam Deptuła (AKS Strze-
gom). 

W 2015 roku w ośrodku 
zorganizowanych zostało aż 
15 imprez - rangi międzynaro-
dowej, ogólnopolskiej i regio-
nalnej w czterech dyscyplinach 
- ujeżdżenie, skoki, wkkw i 
powożenie. Najważniejsze z 
nich to oczywiście Strzegom 
Horse Trials – największa im-
preza w wkkw w Polsce oraz 
zorganizowane po raz pierwszy 
w Ośrodku Jeździeckim Stra-
gona – Mistrzostwa Europy 
Młodych Jeźdźców w wkkw. 
We wszystkich imprezach 
organizowanych w Morawie w 
2015 roku wystartowało blisko 

1000 koni, z czego ponad 660 
w zawodach międzynarodo-
wych.
Najważniejsze wyniki 
zawodników i klubu w 
sezonie 2015:
Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w wkkw:
• 5 m-ce - Oliwia Paździora
• 6 m-ce - Emilia Chmielow-

ska
Puchar Polski Kucy w 
skokach przez przeszkody:
• 4 m-ce - Emilia Chmielow-

ska
Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w wkkw:

• 2 m-ce - Oliwia Paździora - 
kuce

• 3 m-ce - Emilia Chmielow-
ska - kuce

• 1 m-ce - Natalia Stelmach - 
juniorzy młodsi

• 2 m-ce - Aleksandra Chmie-
lińska - juniorzy młodsi

• 3 m-ce - Paulina Góra - ju-
niorzy

Najważniejsze starty 
międzynarodowe w sezonie 
2015:
• Natalia Stelmach i Adrianna 

Szczepara reprezentowały 
Polskę na rozgrywanych 
w Białym Borze Mistrzo-

stwach Europy Juniorów w 
wkkw.

• Szymon Nachotko należał 

do zespołu reprezentującego 
barwy Polski w Pucharze 
Narodów podczas Strzegom 

Horse Trials 2015. Jako je-
dyny z Polaków ukończył 
konkurs.

Wysokie loty naszych sokołów 

sukcesy Lks stragona w 2015 roku

W zawodach walczyło 10 zespołów. Nie było jednak ani zwycięzców, ani pokonanych. Wszyscy zajęli pierwsze miejsca, a wyniki zeszły na dalszy plan

Sezon 2015 klub LKS Stragona Strzegom zakończył na III miejscu w rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego. Którzy zawodnicy zapracowali na ten sukces?

Wyniki:
5. kolejka, 09.01.2016 r.
COŚ TAM GRAJĄ – FLE-
XIKI 1-6
STACJA U EMILA – TABA-
LUGA 0-4

MART-KAM - GALACTI-
COS OSIEK 0-5 walkower
KAM-TRANS – YEAHOF-
CY 7-2

6. kolejka, 10.01.2016 r.

GALACTICOS OSIEK – 
COŚ TAM GRAJĄ 12-1
FLEXIKI – STACJA U EMI-
LA 5-1

YEAHOFCY – TABALUGA 
1-5
KAM-TRANS - MART-
KAM 5-0 walkower

sALPnH: W czołówce bez większych zmian
Tabaluga i Galacticos powalczą o zwycięstwo w klasyfikacji końcowej ligi piłki nożnej halowej

Niezbyt długo trwała przerwa 
zimowa seniorów AKS-u Strze-
gom. Nasi czwartoligowcy ostat-
ni mecz w lidze zagrali 22 listo-
pada 2015 r., a  już 11 stycznia 
br. pojawili się na pierwszych 
zajęciach. 

Treningi odbywają się 3-4 razy 
w tygodniu (poniedziałek, środa, 
czwartek i sobota) w hali spor-
towej strzegomskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Oprócz zajęć 
stricte piłkarskich nasi zawodni-
cy wykuwają swoją formę na si-
łowni. 15 stycznia strzegomianie 
rozegrali pierwszy tegoroczny 
sparing z III-ligowymi rezer-
wami Miedzi Legnica i przegrali 
4:6, choć przez większość meczu 
grali jak równy z równym. 

23 stycznia AKS Granit Strze-
gom S. A. wyjedzie na 5 – dnio-
wy obóz do Nowej Rudy, a 30 
stycznia zagra kolejny sparing 
– tym razem z Lechią Dzierżo-
niów (III liga). 

- Przed nami sporo pracy do 
wykonania w okresie przygoto-
wawczym. Wiemy już na pewno, 
że w  rundzie rewanżowej nie 
zagra u nas Sławomir Stępień, 
który ma inne plany. Wszystko 
wskazuje na to, że do naszego 
klubu wrócą: Mateusz Bober 
i Daniel Burszta. Cel na wiosnę? 
Szóste miejsce w tabeli, które – 
wydaje mi się – jest na miarę na-
szych możliwości i umiejętności. 
Jeżeli uda się zakończyć sezon 
wyżej, to będzie to nasz duży 
wspólny sukces. Chcemy uniknąć 
sytuacji sprzed ponad pół roku, 
kiedy praktycznie do ostatniego 
spotkania walczyliśmy o  ligowy 
byt. Cały czas patrzę z optymi-
zmem w przyszłość, tym bardziej, 
że mamy dużą nadzieję rozgry-
wać domowe mecze rewanżowe 
na zmodernizowanym stadionie 
w Strzegomiu – zaznacza trener 
Jarosław Krzyżanowski.

tW

seniorzy wznowili treningi

10 stycznia br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu odbył się III Turniej Piłki Nożnej „Strzegom 
Cup”, w którym wzięli udział chłopcy – rocznik 2008 i młodsi. W kilkugodzinnej rywalizacji wzięło udział aż 10 zespołów: 
Football Academy Wałbrzych, Górnik Wałbrzych, Piast Bolków, Nysa Kłodzko, Akademia Piłkarska 13 Świdnica, Javo-
ria Jawor, Pogoń Pieszyce, Akademia Piłkarska Nowa Ruda oraz dwie drużyny gospodarzy – AKS I i AKS II Strzegom 
(Sokoły), które na co dzień trenują pod bacznym okiem trenera Jarosława Krzyżanowskiego. 

Tabaluga i Galacticos w dalszym ciągu nadają ton rozgryw-
kom w ramach Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Noż-
nej Halowej. Oba zespoły uciekły reszcie stawki i – jeśli nie 
zdarzy się coś niespodziewanego – powalczą o zwycięstwo 
w klasyfikacji końcowej ligi.
LP NAZWA MECZE BRAMKI PUNKTY
1 TABALUGA 6 31-10 16
2 GALACTICOS OSIEK 6 35-15 15
3 FLEXIKI 6 24-23 10
4 KAM-TRANS 6 18-9 9
5 COŚ TAM GRAJĄ 6 14-26 6
6 STACJA U EMILA 6 8-16 5
7 MART-KAM 6 8-28 4
8 YEAHOFCY 6 7-28 3

W sezonie 2015 w barwach klubu startowało 26 zawodników: 1 młodzik, 7 juniorów 
młodszych, 7 juniorów, 2 młodych jeźdźców i 9 seniorów. Nasi zawodnicy odnosili sukcesy 
na zawodach rangi ogólnopolskiej i regionalnej, reprezentowali również barwy Polski na 
arenie międzynarodowej.
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HArmOnOGrAm ODBIOru 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, Jaśminowa, 
Fiołkowa, Różana, Niecała, Chopina, Osiedle Goczałków, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa, Sosnowa, Cicha, Prome-
nady, 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.

15.02

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

16.02

3

ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanowskiego, Słoneczna, Bema, Piłsudskiego, Andersa, 
Dembińskiego, Dolna, Brzegowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, Konopnickiej, Jeleniogórska, Milenijna, Kopalniana, Gór-
nicza, 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) 

17.02

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

18.02

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 Polskie-
go (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, Strzelnicza, Agrestowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, Winogronowa, Św. 
Jadwigi, Wspólna, Koszarowa, Rybna, 3-go Maja, Morska, Szarych Szeregów, Wolska

19.02

I REJON - VOLVO

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

Wtorek
Goczałków Dolny
Wieśnica 
Godzieszówek
Miasto: Bankowa punktowo, Paderewskiego 29 za restauracją DALI, Niepodległości + Kamieniarze 

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

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

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

II REJON - MAN

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

Wtorek
Stanowice, Międzyrzecze , Grochotów, Stawiska

Środa
Olszany, Modlęcin Duży
Miasto: Al. Woj. Polskiego 9, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Chopina

Czwartek
Miasto: Rybna, Wodna, 3-go Maja, Szarych Szeregów od Sklepu Motoryza-
cyjnego 
do Morskiej, Zielona, Czarna, Świdnicka od 39 do 54, Polna, Wrzosowa, Lipowa, 
Piłsudskiego, Dembińskiego, Olszowa, Bema, Słoneczna, Brzozowa, Limanow-
skiego, Starzyńskiego, Andersa, Malinowa, Brzegowa do nr 9

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

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

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

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

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

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.

HArmOnOGrAm ODBIOru zuŻyTeGO sPrzęTu AGD I rTV OrAz ODPADóW WIeLkOGABAryTOWycH 

LuBLIn DsW 74k3 reJOny

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

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

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

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

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

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

PONIEDZIAŁEK :

• ul. Kasztelańska 2 V-110 – 3 szt.
• ul. Świdnicka 37 V-110 – 3 szt.
• Wspólnota Legnicka 18 (2 x m-c) V-110 – 2 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 12 V-110 – 1 szt.
• ul. Parkowa 14 V-110 – 3 szt.
• ul. Kościuszki 16 V-110 – 1 szt.
• ul. Kościuszki 47A V-110 – 1 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. Prałata St. Siwca V-110 – 
• ul. Prałata St. Siwca ( 2 x m-c) V-110 – 1 szt.
• ul. Legnicka 10  V-110 – 7 szt.
• ul. Kościuszki 33 G V-120 – 2 szt.
• ul. Kościuszki 33 B V-120 – 2 szt.

PIĄTEK:

• ul. Kasztelańska 2 V-110 – 3 szt.
• ul. Świdnicka 37 V-110 – 3 szt.

HArmOnOGrAm WyWOzu nIeczysTOŚcI sTAŁycH zmIeszAnycH
rok 2016 r. (cykL TyGODnIOWy)

Z TERENU WSI GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi Terminy odbioru zużytego sprzętu

1 Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko 22.02

2
Goczałków , Goczałków 
Górny, Graniczna , Rogoźnica, 
Wieśnica

23.02

3 Kostrza , Żelazów, Godzieszó-
wek , Żółkiewka , Tomkowice 24.02

4 Morawa , Skarżyce , Stanowi-
ce, Międzyrzecze 25.02

5 Modlęcin, Granica , Olszany, 
Stawiska, Grochotów 26.02
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Harmonogram odbioru na 2016 r.
PLASTIK

Ulica / miejscowość wg wykazu
Miesiąc Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV
STYCZEŃ 11, 25 13, 27 15, 29
LUTY 8, 22 10, 24 12, 26
MARZEC 7, 21 9, 23 11, 25

SZKŁO
Ulica / miejscowość wg wykazu

Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca
Miesiąc REJON I i II REJON III REJON IV
STYCZEŃ 4, 18 (7 czw), 20 (9 sob), 22
LUTY 1, 15 3, 17 5, 19
MARZEC (1 wt), 14 2, 16 4, 18

Harmonogram odbioru na 2016 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE  
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu

 REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

STYCZEŃ 11, 25 12, 26 13, 27 14, 28 15, 29

LUTY 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25 12, 26

MARZEC 7, 21 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25

Harmonogram odbioru na 2016 r. ODPADY SUCHE  
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowość wg wykazu
 REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V
STYCZEŃ 11, 25 12, 26 13, 27 14, 28 15, 29
LUTY 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25 12, 26
MARZEC 7, 21 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH SAMOCHODAMI KONTENEROWYMI 
Cykl tygodniowy – rok 2016

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. Kościelna 1. Za Rossmanem 1. Szkolna 1. Szkolna 1. Szkolna
(NOVA DENT) 2. Boh. Getta 15 2. Kościelna 2. Kościelna 2. Kościelna 
2. Szkolna 3. Szkolna (NOVA DENT) (NOVA DENT)  (NOVA DENT)
3. Za Bogunem 4. Kościelna 3. Dolna 2 3. Witosa 3. Dolna 3
4. Św. Tomasza (NOVA DENT) 4. Dolna 44 4. Św. Tomasza 4. Za Bohunem
5. Al. Wojska Polskiego 38-40-42 5. Dolna 3 5. Za Rossmanem 5. Św. Jana 5. BAR
6. BAR 6. Kwiatowa 6. BAR 6. Za Rossmanem 6. Za Rossmanem
7. Za Rossmanem 7. Wrzosowa 7. Kościelna Jutrzenka 7. Boh. Getta 15 8. GRANITOWA
8. Św. Jana 8. Bankowa 8. Al. Wojska Polskiego 43abc 8. Bankowa 9. Al. Wojska Polskiego 38-40-42
9. Matejki 9. Al. Woj. Pol. 31 9. URZĄD MIEJSKI 9. URZĄD MIEJSKI 10. KOŚCIELNA GARAŻE
10. URZĄD MIEJSKI 10. URZĄD MIEJSKI 10. Ogrodowa 9 10. Matejki 11. AL. WOJ. POLSKIEGO 31
11. Granitowa 11. KAMIENNA 11. Za Bohunem 11. Ogrodowa 9 12. URZĄD MIEJSKI
12. Ogrodowa 9 SPÓŁDZIELNIA 12. BAR 13. OGRODOWA 9
13. Krótka 12. Witosa 13. KRÓTKA 14. KAMIENNA SPÓŁDZIELNIA
14. Boh. Getta 15 13. KOŚCIELNA GARAŻE
Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie przesunięty o dzień.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
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 zgod-
nie z Zarządzeniem Nr 428/B/2015 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/B/2016, Nr 
2/B/2016, Nr 3/B/2016, Nr 4/B/2016, Nr 5/B/2016, Nr 6/B/2016 
Burmistrza Strzegomia z dnia 4 stycznia 2016 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/B/2016 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 15 stycznia 2016 r.

Burmistrz strzegomia informuje

MIASTO

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

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

WIOSKI + OSIEDLE WSCHÓD

REJON III
Agrestowa, Al. Woj. Polskiego od nr 78 do końca, , Anielewicza, Bartoszówek, Brzo-
skwiniowa, Graniczna, Gronowska, Jagodowa, Jaroszów , Międzyrzecze, Morawa, 
Porzeczkowa, Rusko, Skarżyce, Strzelnicza, Winogronowa,

REJON IV
Godzieszówek, Granica, Grochotów, Modlęcin, Olszany, Stanowice, Stawiska, 
Tomkowice,

REJON V
Goczałków , Goczałków Górny, Kostrza, Żelazów, Żółkiewka, Wieśnica, Rogoźnica,

MIASTO

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

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

WIOSKI 

REJON III
Bartoszówek, Grochotów, Jaroszów , Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, 
Olszany, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska,

REJON IV
Goczałków , Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Kostrza, 
Rogoźnica, Tomkowice, Wieśnica , Żelazów, Żółkiewka,

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH 
I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA Z GNIAZD
GMINA STRZEGOM
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Tereny obsługi komunikacji strzegom, ul. Wałbrzyska

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna realizacja zadań OPs w 2015 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
piąty przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej sta-
nowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Wałbrzyskiej o po-
wierzchni 0,5545 ha, dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nierucho-
mość obciążona jest umową 
najmu nr WNZ/20/2014 z dnia 
24 marca 2014 r. (reklama 
dwustronna, powierzchnia 32 
m2) zgodnie z art. 678 § 1 Ko-
deksu cywilnego nabywca 
nieruchomości wstępuje w 
stosunek najmu na miejsce 
zbywcy nieruchomości.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 220.887,00 zł
Wadium - 22.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 

podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2016 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 26.03.2015 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 18.06.2015 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 03.09.2015 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 19.11.2015 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położo-
nych w obrębie 5 miasta Strze-
gom zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 65/14 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 24 września 
2014 r. nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 2 KS 

– tereny obsługi komunikacji 
na części działki znajduje się 
granica strefy ochronnej sani-
tarnej od cmentarza.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 22.02.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
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 wadium wpłacone 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 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 

być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-

darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.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 ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowią-
cej mienie komunalne Gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
1028, AM – 25, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Sza-
rych Szeregów o powierzchni 
0,6921 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 346.050,00 zł
Wadium - 34.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2016 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 15.10.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 17.12.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w ob-

rębie 3 miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 10/13 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 
stycznia 2013 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem E.19.
MW/MN – tereny pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i 
jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z 
produkcji rolnej.
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 22.02.2016 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 wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 

zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, 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 Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem 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 przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Zabezpieczone w pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu są również osoby samotne, 
starsze, schorowane, które korzystają z pomocy opiekunek zatrudnianych przez OPS. Łącznie z tej 
formy pomocy skorzystało 88 osób. W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
na lata 2014-2020 prowadzona była pomoc w zakresie dożywiania uczniów z terenu całej gminy 
Strzegom. Obecnie dożywianych jest 173 uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 
oraz 15 uczniów ze szkół średnich. W okresie Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia 
podopieczni OPS zabezpieczani są w pomoc w formie paczki żywnościowej. Średnio wydawanych 
jest 400 paczek.

 POMOC SPOŁECZNA WYPŁACONO 
NA KWOTĘ (zł) DLA KOGO?

zasiłki celowe z przeznaczeniem głównie na zakup żyw-
ności, opału, leków, odzieży, opłat za energię elektryczną, 
gaz i czynsz

 222 000  486 rodzin

zasiłki okresowe 297 000 327 rodzin
zasiłki stałe ok. 440 000 122 osoby
składki zdrowotne 42 300 90 osób
zasiłki celowe – klęski żywiołowe 72 000 27 rodzin
zdarzenia losowe 21 200 16 rodzin
utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej 422 000 15 osób
utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 149 145 50 dzieci

DODATKI MIESZKANIOWE plus STYPENDIA WYPŁACONO 
NA KWOTĘ (zł)

L ICZBA ŚWIAD-
CZEŃ

dodatki mieszkaniowe 108 929 942
dodatki energetyczne 2 432 60 gospodarstw
stypendia szkolne 196 458 275
W Ośrodku Pomocy Społecznej wydawana jest karta Dużej Rodziny. W roku 2015 wydano ich 320.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYPŁACONO 
NA KWOTĘ (zł)

L ICZBA ŚWIAD-
CZEŃ

zasiłki rodzinne 1 063 195 10 838
dodatek z tyt. urodzenia dziecka 62 000 62
dodatek z tyt. przebywania na urlopie wychowawczym 77 280 199
dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka 98 880 567
dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego 52 720 687

dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 83 800 838
dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamiesz-
kania 31 430 619

dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej 129 280 1 436

zasiłek pielęgnacyjny 734 553 4 801
świadczenie pielęgnacyjne 756 840 634
specjalny zasiłek opiekuńczy 51 480 105
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 220 345 1 655
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 146 000 146
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 842 884 2350
Prowadzone były ponadto działania wobec 146 dłużników alimentacyjnych (wywiad alimentacyjne, 
aktywizacja zawodowa).
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