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zima 2018/2019 
W związku z okresem zimo-

wym i występującymi znacznymi 
spadkami temperatur, strzegom-
scy policjanci prowadzą działania 
mające na celu przeciwdziałanie 
zagrożeniom życia i zdrowia 
osób bezdomnych i bezrad-
nych. Głównym celem akcji 
pn. „Zima 2018/2019” są dzia-
łania prewencyjne i pomocowe.  
Okres zimowy to znaczne spadki 
temperatury, które stwarzają za-
grożenie dla bezdomnych, osób 
starszych i samotnych. 
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Jubileusz
Publiczna Szkoła Podsta-

wowa w Olszanach obcho-
dziła 20-lecie nadania imie-
nia Adama Mickiewicza. Ten 
wybitny Polak, wielki poeta i 
patriota napawa dumą kolej-
ne pokolenia Polaków. Zgod-
nie z tradycją Dzień Patro-
na obchodzony był przez 
społeczność szkolną bardzo 
uroczyście. Twórczość Mic-
kiewicza stale przypomina, 
że miłość, dobro i prawa to 
wartości uniwersalne.  
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Budżet
Radni przyjęli budżet gminy 

Strzegom na 2019 r. Dochody 
budżetu gminy w 2019 r. będą 
wynosić 123 736 979,50 zł, zaś 
wydatki 127 202 988,19 zł. De-
ficyt w wysokości 3 466 008,69 
zł zostanie pokryty przychoda-
mi z zaciągniętych zobowią-
zań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz kredytów 
i pożyczek. Na inwestycje za-
planowano 27 214 359,69 zł, 
co stanowi 21,4% wydatków 
budżetowych ogółem. 
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Dobry rok
Spotkanie noworoczne - or-

ganizowane tuż po Świętach 
Bożego Narodzenia - jest sta-
łym punktem w kalendarzu 
gminy Strzegom. Odbyło się 
ono 27 grudnia 2018 r. w sali 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury II. Uczestnicy spotkania podsumowali kończący się rok i 
złożyli sobie życzenia na 2019 r. Rozmawiano o zrealizowanych 
inwestycjach oraz o tych, które będą podejmowane. Była to 
także okazja, aby podziękować wszystkim, którzy wspierają 
rozwój gminy i interesują się jej sprawami. 
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WOŚP
27. finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy w 
Strzegomiu był bardzo udany. 
Łącznie zebrano 43.720,84 zł, 
czyli o ponad 14 tys. zł więcej 
niż przed rokiem. Celem tego-
rocznej edycji WOŚP było ze-
branie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. Już od godzin porannych na ulice naszego miasta 
wyszło 45 wolontariuszy, aby poprosić o finansową pomoc 
w imieniu najbardziej potrzebujących, tych najmłodszych i 
bezbronnych.
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orszak 

Strzegomianie  t łumnie 
uczestniczyli w kolejnym Or-
szaku Trzech Króli, który tra-
dycyjnie odbył się 6 stycznia. 
Piękny i kolorowy orszak, który 
wyruszył po raz pierwszy w 
swojej historii – ulicami: Ko-
ściuszki, Bankową, Al.Wojska Polskiego i Mickiewicza – do 
hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam odbyły się 
Jasełka, których głównym  motywem przewodnim była walka 
dobra ze złem.
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W dniu 7 i 15 stycznia 2019 r.  
Gmina Strzegom otrzymała 
zawiadomienia od Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  we Wrocławiu o 
przyznaniu dofinansowania: 
pożyczki w wysokości łącznie 
527 tys. zł na realizację zada-
nia pod nazwą: „Ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskie-
go poprzez wymianę źródeł 

ciepła w Gminie Strzegom w 
2018 r.-  Etap I, IIA i IIB. 

Wszystkie osoby, które wy-
mieniły piec w 2017 i 2018 
roku oraz złożyły do gmi-
ny  kompletny i prawidłowy 
wniosek w terminie do dnia 
30 października 2018 r.  - 
ogółem 133 nieruchomości 
-  otrzymają dofinansowanie. 

W chwili obecnej  przygo-
towywane są dokumenty nie-
zbędne do podpisania umowy 

między Gminą Strzegom a 
Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu. 

Środki finansowe dla 133 
wnioskodawców zostaną wy-
płacone w terminie ustalonym 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
niezwłocznie po przelaniu 
przez fundusz pożyczki.

133 nieruchomości otrzymają dofinansowanie na wymianę pieca
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W hołdzie Pawłowi 
Adamowiczowi 

Strzegomianie poruszeni są 
tragiczną śmiercią prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza. 
W związku z tym, władze Strze-
gomia podjęły decyzję o wyga-
szeniu miejskich iluminacji świątecznych. W sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy magistratu, udostępniona 
została księga kondolencyjna.  Flaga na Urzędzie Miejskim została 
opuszczona do połowy masztu i przyozdobiona kirem. Przy rzeźbie 
granitowego serca, zapłonęły znicze, będące wyrazem solidarności 
strzegomian ze wszystkimi, których ta tragedia dotknęła.

Zbiórka krwi
15 stycznia br.  Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu oraz Młodzieżowa 
Rada Miejska zorganizowali 
kolejną zbiórkę krwi. Do 
zbiórki zgłosiło się 25 osób, 
ale krew oddało ostatecznie 
21, w ilości prawie 9,5 litra. Następne akcje są planowane 
w następujących terminach: 12 marca, 14 maja, 9 lipca, 
10 września  i 12 listopada. Wszystkie zbiórki zaczynają 
się o godz. 9.00 i trwają do 13.00. Zachęcamy do wzięcia 
w nich udziału! 

Alejki cmentarne 
Alejki na cmentarzu przy ulicy 

Olszowej w Strzegomiu przeszły 
gruntowną metamorfozę. Od 
maja 2017 r. do listopada 2018 
r., na zlecenie gminy Strzegom, 
spółka ZUK wyremontowała 
alejki o łącznej powierzchni 1216 
m2. Do modernizacji ścieżek wykorzystano kostkę powierzoną od 
gminy Strzegom. Wartość wykonanych robót wyniosła 179 475,40 
zł. Dobry stan alejek na nekropoliach z pewnością docenią wszyscy, 
którzy odwiedzają groby swoich bliskich. Przy niesprzyjającej pogo-
dzie na nieutwardzonych ścieżkach łatwo było ugrzęznąć w błocie, 
tworzącym się po opadach deszczu. Dziś to już przeszłość.

W Skrócie: W Skrócie: W Skrócie:

W numerze:

Mamy dobrą wiadomość dla osób, które do 30 października 2018 r. złożyły kompletny 
i prawidłowy wniosek o wymianę pieca. 

Będzie dofinansowanie! 
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- 7-8 grudnia 2018 r. w Rynku 
w godzinach nocnych doszło 
do włamania z kradzieżą w 
jednym ze sklepów. Policja 
wyjaśnia sprawę, posiłkując się 
zapisem z kamer.

- 12-13 grudnia 2018 r. Policja 
dokonała kontroli pojazdów 
zaparkowanych nieprawidłowo 
w Rynku, w szczególności w 
miejscach przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
przed Urzędem Miejskim.

- 14 grudnia 2018 r. ok. godz. 
11.40 w Rynku patrol policyjny 
interweniował do nietrzeźwej 
kobiety, która będąc w jednych 
ze sklepów, odniosła uraz nosa. 
Na miejsce została wezwa-
na karetka pogotowia, która 
udzieliła pierwszej pomocy. 
Kobieta została odprowadzona 
do domu przez przechodnia.

- 17 grudnia 2018 r. ok. godz. 
11.00 na parkingu przy CAS 
Karmel (ul. Kościuszki) męż-
czyzna zostawił w drzwiach 
pojazdu kluczyki. Kluczyki 
zostały oddane właścicielowi.

- 17 grudnia 2018 r. ok. godz. 
13.30 kierujący tirem nie za-
stosował się do znaku B-18 
zakaz wjazdu pojazdom 
powyżej 10t, jadąc ulicami 
Niepodległości, Kościuszki, 
Rynek, Świdnicka. Zapis z 
monitoringu zabezpieczono 
dla dalszego postępowania w 

sprawie przez Policję.
- 19 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 

jeden z mieszkańców zgło-
sił, że w okolicy fontanny w 
Rynku zgubił dowód osobisty. 
Po sprawdzeniu zapisu kamer 
monitoringu, fakt nie został 
potwierdzony. Po dalszych 
czynnościach sprawdzających 
okazało się, że mieszkaniec 
zostawił swój dowód w Urzę-
dzie Miejskim, gdzie załatwiał 
swoją sprawę. 

- 20 grudnia 2018 r. ok. godz. 
07.45 w Rynku doszło do 
kolizji parkingowej. Kierowcy 
sprawę załatwili polubownie.

- 20 grudnia 2018 r. o godz. 13.10 
przy CAS Karmel grupa mło-
dzieży zaśmieciła niedopałka-
mi papierów teren publiczny. 
Z grupą przeprowadzono 
rozmowę ostrzegawczo-pro-
filaktyczną, informując o tym 
fakcie pedagoga szkolnego. 

- 26 grudnia 2018 r. ok. godz. 
23.00 na polecenie Policji za-
bezpieczono nagranie z kame-
ry w Rynku, gdzie mężczyzna 
znieważył kobietę i naruszył jej 
nietykalność.

- 31 grudnia 2018 r. ok. godz. 
23.30 pojazd ciężarowy na 
skrzyżowaniu ulic Jelenio-
górska-Wałbrzyska uszkodził 
znak D-6 przejście dla pie-
szych. W tej sprawie toczy się 
postępowanie wyjaśniające. 

Okiem miejskiego monitoringu
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Janina i Jan Zychowie wstą-
pili w związek małżeński 28 
grudnia 1958 r. w Rozto-
ce. Zamieszkali w Borowiu. 
Zostali rodzicami czterech 
synów: Marka, Zbigniewa, 
Krzysztofa i Wiesława. W 
1971 r. przeprowadzili się do 
Strzegomia. Zamieszkali w 
nowo wybudowanym bloku w 
Rynku. Tam mieszkają do dnia 
dzisiejszego. Do końca swej 
pracy zawodowej pan Jan pra-
cował jako kierowca autobusu 
w PKS Świdnica - oddział 
w Strzegomiu, a pani Janina 
pracowała jako sprzedawca w 
kiosku RUCH. Doczekali się 
12 wnuków i 8 prawnuków. 
Państwo Zychowie są wspa-
niałym przykładem jak należy 
kultywować tradycje rodzinne, 
dzielić się miłością i być po 
prostu dobrym człowiekiem. 

Bernadetta i Józef Gorycz-
kowie przysięgli sobie miłość 
do końca życia 25 grudnia 
1968 r. Doczekali się trójki 
dzieci, sześciorga wnucząt 
oraz dwóch prawnuczek. Pani 

Bernadetta jest wielką fanką 
jazdy na rowerze. Pan Józef z 
kolei jest zapalonym majster-
kowiczem, tzw. „złotą rączką”, 
ale przede wszystkim jest go-
spodarzem z powołania. Oboje 
zawsze byli i są nadal ważną 

częścią lokalnej społeczności, 
a drzwi ich domu są stale 
otwarte. Pan Józef od wielu lat 
pełni zaszczytną funkcję ko-
mendanta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Olszanach, gdzie 
niejednokrotnie stawiał czoła 

różnym niebezpieczeństwom. 
Wszystko co osiągnęli w życiu 
zawdzięczają swojej ciężkiej 
pracy i wytrwałości. W ciągu 
tych 50 lat dzieci, wnuki i pra-
wnuki zawsze mogli liczyć na 
ich wparcie, pomoc i serce.

Jubileusze małżeńskie
Obie pary są wspaniałym przykładem jak należy kultywować tradycje rodzinne i dzielić się miłością

W związku z nierozstrzy-
gniętym przetargiem nieogra-
niczonym dotyczącym odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie 
gminy Strzegom, informujemy 
mieszkańców, że pojemniki 
do selektywnej zbiorki od-
padów biodegradowalnych 

oraz pojemniki „dzwony” do 
selektywnej zbiórki papieru 
i tektury dostawiane będą 
sukcesywnie, począwszy od 
stycznia 2019 r. Obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów 
bio oraz selektywnej zbiórki 
papieru i tektury będzie na-
stępował w momencie dosta-
wienia pojemników.

Ważne dla mieszkańców!

Wśród gości byli m. in.: za-
stępca burmistrza Strzego-
mia - Wiesław Witkowski 
oraz dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie - 
Beata Galewska. Były także 
osoby, które od początku 
są mocno zaprzyjaźnione z 
warsztatem: Maria Micha-
lec i Marian Burkiewicz. 

Uczestnicy, którzy w ciągu 
całego roku wykazywali się 
mocnym zaangażowaniem i 
chęcią realizowania zadań z 

zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej otrzymali 
bony finansowe o zróżnico-
wanej wartości w ramach 
treningu ekonomicznego. 
Pozostali zaś otrzymali dy-
plomy uznania. 

Był  to czas  wspomnień 
osób, które były w warsz-
tacie, pracowały i wspierały 
p lacówkę przez  p ięć  l a t . 
Dla wszystkich uczestników 
było to ogromne przeżycie. 
Wszyscy świetnie się bawili, 

wspólnie śpiewali piosenki, 
a wyjątkowego tonu tego 
jubileuszowego spotkania 

doda ł  p r z epy szny  to r t  z 
wizerunkiem uczestników 
i kadry. 

WTZ w Strzegomiu ma już 5 lat!
Był to czas wspomnień osób, które były w warsztacie, pracowały i wspierały placówkę

Janina i Jan Zychowie

Bernadetta i Józef Goryczkowie

Po koniec grudnia 2018 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Strzegomiu obchodził swoją piątą rocznicę działalności. 
Dla uczestników i kadry ten dzień był szczególny. 

W ostatnim tygodniu 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się dwa jubileusze małżeńskie: 60-lecie państwa Janiny 
i Jana Zychów ze Strzegomia oraz 50-lecie państwa Bernadetty i Józefa Goryczków z Olszan. Na obu uroczystościach 
nie zabrakło władz Strzegomia.

W przypadku chęci selektywnej zbiórki biood-
padów przez właściciela nieruchomości przed 
dostawieniem przez ich odbiorcę brązowego 
pojemnika – zwracamy się z prośbą o zbieranie 
odpadów bio w brązowych workach.
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STYCZEŃ – LUTY 2019 

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

13.01 – 19.01 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/ 855-52-06

20.01 – 26.01 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/ 857-19-64

27.01 – 02.02 Przy 
Fontannie 

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

Kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

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

Nowości w 
TV Strzegom
- Spotkanie noworoczne 

w gminie Strzegom
- Orszak  Trz ech  Kró l i 

w Strzegomiu
- WOŚP w Strzegomiu

Gminne statystyki 2018

W styczniu tradycy jnie 
przedstawiamy najważniejsze 
statystyki w naszej gminie za 
rok poprzedni. 

Liczba stałych mieszkań-
ców gminy Strzegom (stan na 
31.12.2018 r.) to 25.272 osoby, 
z czego w Strzegomiu zameldo-
wanych jest 15 673 osoby, zaś na 
terenie sołectw – 9 599 osób. 

W 2018 r. urodziło się 193 
nowych mieszkańców gminy 
Strzegom: 81 dziewczynek i 
112 chłopców, w tym jedno 
urodzenie nastąpiło w Rogoź-

nicy. Najpopularniejsze imiona 
dziewczynek to: Hanna, 
Zofia, Julia, Maja i 
Zuzanna, a chłop-
ców: Franciszek, 
Aleksander, Ja-
kub i Szymon. 

Z terenu gminy 
Strzegom zmar-
ło 318 osób, w tym: 
148 kobiet i 170 mężczyzn. 
Urząd Stanu Cywilnego w 
Strzegomiu zarejestrował 155 
zgonów. W 2018 r. na terenie 
gminy Strzegom zameldowano 

na pobyt stały 569 osób, na 
pobyt czasowy - 950. 

Zarejestrowano 44 
rozwody. 

Liczba zawar-
tych małżeństw 
na terenie gmi-

ny Strzegom - 
ogólnie 132 śluby, 

w tym 49 zawartych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu, 83 - zawarte w 
sposób określony w art. 1 § 2 i 3 
kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego (konkordaty).

Tradycyjnie, na zaproszenie 
władz samorządowych Strzegomia 
przybyli przedstawiciele ducho-
wieństwa na czele z bp. świdnickim 
- ks. Ignacym Decem, zaprzyjaź-
nieni ze Strzegomiem parlamen-
tarzyści, gospodarze ościennych 
gmin, a także reprezentanci róż-
nych grup społecznych, stowarzy-
szeń i instytucji działających na 
terenie naszej gminy. Spotkanie 
rozpoczęło się od zaśpiewania 
kolęd przez ZF „Kostrzanie” i obej-
rzenia filmu podsumowującego 
kadencję 2014-2018.

Gospodarzem uroczystości był 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta, który podziękował 

za bardzo dobrą współpracę z 
instytucjami różnych szczebli. - 
To był niezwykle trudny, ale też 
owocny rok. Udało nam się zre-
alizować wiele inwestycji i działań 
służących naszym mieszkańcom. 
Wśród wielu zadań chcę zwrócić 
uwagę na otwarcie pierwszej na 
Dolnym Śląsku przyszkolnej 
pływalni „Dolnośląski Delfinek”. 
Z wyborem imprezy kulturalnej 
mam pewien problem, ale po 
dłuższym zastanowieniu po-
stawię na przepiękny koncert 
zespołu Mazowsze, który odbył 
się niedawno w Bazylice Mniej-
szej - podkreślał burmistrz.

Ciepłe słowa do uczestników 

spotkania skierowali: bp świdnic-
ki - ks. Ignacy Dec, posłowie na 
Sejm RP - Monika Wielichow-
ska i Ireneusz Zyska, prezydent 
Wałbrzycha - Roman Szełemej 
i starosta świdnicki - Piotr Fe-
dorowicz.

Dodajmy, że władze naszego 
miasta wręczyły gospodarzom 
ościennych gmin i przedstawicie-
lom związków oraz stowarzyszeń 
działających na terenie gminy 
Strzegom okolicznościowe meda-
le z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
Przepiękne spotkanie zakończył 
symboliczny toast noworoczny.

tW

Zakup Opla Mokki z napę-
dem 4x4 i mocy 140 KM w 
połowie sfinansowała gmina 
Strzegom, drugie 50% wy-
datków pokryto z budżetu 
państwa. Nowy samochód ma 
przyczynić się do skutecz-
niejszego funkcjonowania tej 
jakże ważnej formacji. 

W urocz y s t ym spotka-
niu uczestniczyły władze 
samorządowe naszego mia-
sta, radni Rady Miejskiej 

w Strzegomiu i funkcjona-
riusze Policji. Poświęcenia 
pojazdu dokonał ks. kanonik 
Marek Żmuda. Komendant 
KP w Strzegomiu Piotr Ga-
licki podziękował władzom 
Strzegomia za wsparcie fi-
nansowe i kolejną pomoc w 
poprawie warunków pracy, 
podkreślając, że radiowóz 
przyda się zwłaszcza podczas 
trudnych warunków atmos-
ferycznych.

Za nami trudny, ale dobry rok 

Nowy samochód dla Policji

Burmistrz Strzegomia podziękował za bardzo dobrą współpracę z instytucjami różnych szczebli. - To był niezwykle trudny, ale też owocny rok - mówił

Strzegomski komendant podziękował za wsparcie finansowe i kolejną pomoc w poprawie warunków pracy. Nowy pojazd będzie służył mieszkańcom

18 stycznia br. w UM w Strzegomiu odbędzie się coroczna odprawa strzegom-
skich policjantów z udziałem władz miasta i radnych.

Strzegomska Policja wzbogaciła się o nowy radiowóz. 
Uroczyste przekazanie kluczyków odbyło się 4 stycznia br. 
w KP w Strzegomiu. 

Spotkanie noworoczne - organizowane tuż po Świętach Bożego Narodzenia - jest stałym 
punktem w kalendarzu gminy Strzegom. Odbyło się ono 27 grudnia 2018 r. w sali Strze-
gomskiego Centrum Kultury II. Uczestnicy spotkania podsumowali kończący się rok i 
złożyli sobie życzenia na 2019 r.
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W Y P E Ł N I J  A N K I E T Ę  w s .  b u d o w y  s i e c i  i n f r a s t r u k t u r y  r o w e r o w e j  w  g m i n i e  S t r z e g o m

W związku z okresem zi-
mowym i występującymi 
znacznymi spadkami tempe-
ratur, strzegomscy policjanci 
prowadzą działania mające 
na celu przeciwdziałanie 
zagrożeniom życia i zdrowia 
osób bezdomnych i bez-
radnych. Głównym celem 
akcji pn. „Zima 2018/2019” 
są działania prewencyjne i 
pomocowe.

Okres zimowy to przede 
wszystkim znaczne i częste 
spadki temperatur, które stwa-
rzają potencjalne zagrożenie 
dla życia i zdrowia osób bez-
domnych, samotnych oraz bę-
dących w podeszłym wieku. 
Zagrożenie utraty życia dotyczy 
w tym okresie także osób nie-
trzeźwych, które znajdują się 
na wolnym powietrzu, bądź w 
pomieszczeniach opuszczonych 
i nieogrzewanych.

Strzegomscy funkcjona-
riusze apelują do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy 
o informowanie Policji oraz 
innych służb o każdej zauwa-
żonej osobie, która siedzi na 
przystanku, w parku, a także 
będącej pod wpływem alkoholu 
lub znajdującej się w podobnej 
sytuacji mogącej spowodować 
wychłodzenie organizmu. Nie 
przechodźmy obok takich lu-
dzi obojętnie - wystarczy, że 

zareagujmy w takim przypadku 
i powiadomimy odpowiednie 
służby. Pamiętajmy, że od na-
szego zaangażowania i pomocy 
może zależeć czyjeś życie.

Policjanci przypominają, 
że każdego roku odnotowuje 
się w Polsce przypadki zgo-
nów osób bezdomnych i sa-
motnych, których przyczyną 
jest wychłodzenie organizmu. 
Dlatego wzorem lat ubiegłych 
strzegomscy funkcjonariusze 
podejmują działania prewen-
cyjne zmierzające do tego, 
by takich zdarzeń było jak 
najmniej i aby każdy, kto po-
trzebuje pomocy, taką pomoc 
otrzymał. Funkcjonariusze na 
bieżąco monitorują i kontrolują 
miejsca, gdzie mogą przebywać 
bezdomni. Zwracają również 
szczególną uwagę na osoby 
znajdujące się pod wpływem 

alkoholu, w okolicznościach 
zagrażających ich życiu.

Wszystkie działania mają 
charakter pomocowy i w związ-
ku z tym policjanci, w trakcie 
wykonywania obowiązków 
służbowych, udzielają infor-
macji oraz wszelkiej pomocy w 
dotarciu do placówek pomaga-
jących bezdomnym oraz innym 
osobom wymagającym opieki.

W nadchodzącym okresie 
mogą nastąpić silne opady 
śniegu, zalegania go na dachach 
budynków i w przypadku zanie-
chania przez zarządców swoich 
obowiązków może dojść do 
katastrof budowlanych. 

W ramach działań prewen-
cyjnych funkcjonariusze przy-
pominają zarządcom i właści-
cielom o obowiązku utrzymania 
czystości i porządku w obrębie 
nieruchomości. 

Reagujmy zimą!
Policja przypomina, że od naszej pomocy może zależeć czyjeś życie 

W związku z planowaną 
budową s iec i  infrast ruk-
tury rowerowej w gminie 
Strzegom, zwracamy się z 
prośbą o udzielenie odpo-
wiedzi na pytania zawarte 
w specjalnie przygotowanej 
ankiecie. Zebrane informa-
cje zostaną uwzględnione 
podczas  rea l izac j i  sy s te-

mu  S t r z e g o m s k i  R o w e r 
Miejski.

A n k i e t a  m a  c h a r a k t e r 
a n o n i m o w y. J e j  w y n i k i 
zostaną opracowane staty-
stycznie.

Aby móc odpowiedzieć 
na pytania zawarte w an-
kiec ie , t r z eba  za logować 
się do profi lu zaufanego. 

Jeżeli ktoś nie ma profilu 
zaufanego, zachęcamy do 
jego założenia. 

Tutaj można oddać swój 
głos:

h t t p s : / / p o r t a l . s t r z e -
gom.pl/konsultacje-spo-
leczne/c,270,budowa-sie-
ci-infrastruktur y-rowero-
wej-w-gminie-strzegom

Sportowy Klub Malucha 
„Skaczące Żabki” - zaprasza 
dzieci w wieku żłobkowym i 
przedszkolnym na zimową edy-
cję zajęć. - W formie zajęć spor-
towych pragniemy przekazać 
dzieciom wartości, które będą 
pomocne w żłobku i przed-
szkolu. Dzieci poznają podstawy 
zasad pracy w zespole, reguły  
poruszania się  grupie, uczą się 
autoprezentacji, wiary w siebie i 
odwagi. Nazwa projektu wzięła 
się od piosenki o skaczących 
żabkach, którą dzieci śpiewają 
na początek i koniec zajęć – wy-
jaśnia Dominka Kuleba, pomy-
słodawczyni projektu. Opiekun 
dziecka uczestniczy aktywnie w 
zajęciach, co jest bardzo ważne 
ze względu na bezpieczeństwo 

dziecka, ponieważ trener pro-
wadzący zajęcia nie jest w stanie 
asekurować każdego dziecka. 
Więc nie filmują i nie fotogra-
fują dzieci, lecz z nimi ćwiczą. W 
założeniu projekt służy wzmoc-
nieniu więzi miedzy dzieckiem 
a opiekunem.

 -Bardzo dziękujemy za „Ska-
czące Żabki”. Świetny projekt. 
Daje on nam wiele radości, 
mobilizacji do wyjścia z domu i 
spędzenia czasu na fajnej zaba-
wie z dzieckiem. Synek uwielbia 
te ćwiczenia, a ja cieszę się, że 
mogę mu w nich towarzyszyć i 
poświęcać czas tylko dla niego- 
mówi Katarzyna Lewandowska, 
mama chłopca, uczestniczącego 
w zajęciach. Zajęcia odbywają się 
w sali balowej Strzegomskiego 

Centrum Kultury przy ul. Pa-
derewskiego. Dzieci uczą się 
sportowej rywalizacji i zasad fair 
play. Wspólne budowanie toru 
przeszkód, który co tydzień jest 
inny, to idealna ścieżka, by przez 
zabawę rozwijać kreatywność i 
twórcze myślenie dzieci.

Szczególnie cieszy fakt, ze 
w zajęciach uczestniczą całe 
rodziny a większość dzieci przy-
chodzi na żabki od samego po-
czątku programu. Zapraszamy 
do wzięcia udziału w kolejnej 

edycji programu. Pierwsze za-
jęcia już 21 stycznia br.  Projekt 
skierowany jest do wszystkich 
dzieci. 

„Skaczące Żabki” – rusza kolejna edycja!
W trakcie zajęć dzieci biorą m.in. w torze przeszkód oraz w wielu ciekawych zabawach

„Skaczące Żabki” to projekt kompleksowych działań 
wpływających na rozwój psychomotoryczny i emocjonalny 
dziecka, rozwijający jego kontakty społeczne, obejmujący 
ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze, koncentrację 
uwagi,  precyzję ruchów rąk i koordynację wzrokowo – ru-
chową.  Ale przede wszystkim to dobra zabawa z rodzicami 
i opiekunami.

Zajęcia prowadzone są w trzech 
grupach wiekowych:
Maluszki rocznik 2017, 2016  w 
poniedziałki  godz. 16.00
Średniaki rocznik 2015, 2014, we 
wtorki godz. 16.30
Starszaki rocznik 2013, 2012 w 
środy godz. 16.30.
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Punktualnie o godz. 12.00 
w kościele pw. Najświęt-
szego Zbawiciela Świata i 
Matki Boskiej Szkaplerznej 
z Góry Karmel rozpoczę-
ła się msza św., w trakcie 

której ks. kanonik Marek 
Żmuda poświęcił kadzidło 
i kredę, które przy wyjściu 
z kościoła każdy uczestnik 
nabożeństwa mógł zabrać do 
swojego domu.

Następnie został uformowany 
piękny i kolorowy orszak, który 
wyruszył po raz pierwszy w swojej 
historii – ulicami: Kościuszki, 
Bankową, Al. Wojska Polskiego i 
Mickiewicza – do hali sportowej 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam 
odbyły się Jasełka, których głów-
nym motywem przewodnim była 
walka dobra ze złem. Punktem kul-
minacyjnym było złożenie przez 
Trzech Króli (w ich role wcielili się 
tym razem: Andrzej Matyszkie-
wicz, Wiesław Kramek i Roland 
John Emeka) pokłonu i wręczenie 
darów Świętej Rodzinie.

Uczestnicy orszaku mieli po-
nadto okazję wysłuchać koncertu 
pięknych kolęd i pastorałek w 
wykonaniu dzieci i młodzieży 
z PSP nr 2 w Strzegomiu, ZF 
Kostrzanie oraz zespołów Retro 
i Goczałkowianie. Na chętnych 
czekał również ciepły posiłek. 

Organizatorami wydarzenia 
są: Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Najświętszego Zba-
wiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej w 
Strzegomiu, gmina Strze-
gom, Strzegomskie Cen-
trum Kultury, LO 
Strzegom, OSiR 
sp. z o. o., PSP nr 
2 w Strzegomiu, 
PP nr 2 w Strze-
gomiu, ZUK sp. 
z o. o. i Bractwo 
Rycerskie Jo-
annitów Strze-
gomskich.

Rekordowa frekwencja podczas orszaku 
Uczestnicy orszaku mieli ponadto okazję wysłuchać koncertu pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu dorosłych i dzieci z gminy Strzegom 

Strzegomianie tłumnie (największa frekwencja w dotychczasowych edycjach) uczestniczyli 
w kolejnym Orszaku Trzech Króli, który tradycyjnie odbył się 6 stycznia. Kościół katolicki 
w tym dniu obchodził Święto Trzech Króli lub Objawienie Pańskie.

Informacja o 
zbiórce odzieży 

Zamiast wyrzucać dobrą 
odzież, przekaż ją na rzecz 
potrzebujących i przynieś 
do punktu readaptacyjnego 
mieszczącego się w Strze-
gomiu przy ul. Al. Wojska 
Polskiego 25.

Prosimy o przynoszenie 
ubrań wyłącznie w dobrym 
stanie i stosownych do danej 
pory roku. Obecnie - kurtki, 
swetry, czapki, spodnie itp. 

Odzież można przynosić 
od poniedziałku do piątku 
w godz.: od 8.00 do 11.00 
oraz od 16.00 – 19.00.

Działalność kolędników mi-
syjnych skierowana jest w 
tym roku na pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym. - Peru to 
przykładowy kraj naszej akcji 
charytatywnej, którą prowadzi-

my już po raz 61. – powiedziała 
Christina Neupert, pracująca 
w parafii katolickiej w Torgau. 

- Wspieramy dzieci i ich ro-
dziny z ubogiej dzielnicy Limy, 
stolicy Peru. Widzimy, z jakimi 

problemami borykają się na co 
dzień – dodała. 

Burmistrz Torgau Dr. Lars 
Faehling przekazał kolędni-
kom serdecznie pozdrowienia 
od pani nadburmistrz i po-
chwalił ich działalność. - Dzie-
ci, wy jesteście błogosławień-
stwem, i bardzo się cieszę, że 
przynosicie błogosławieństwo 
innym dzieciom, które nie mają 
możliwości, by żyć w takich 
warunkach jak wy – podkreślił. 

Po tych słowach przekazał 
miejscowemu proboszczowi 
datek, a w jego ślad poszli 
pracownicy UM.  
Tekst i zdjęcie: Tilo Schroth 

Tł. i redakcja w j. polskim: 
Dominika kuleba 

Kolędnicy misyjni w Torgau

Pierwsza tego typu akcja miała miejsce w r. 1959, a wiec dokładnie 60 lat temu. To największe wydarzenie charytatywne od 
dzieci dla dzieci na całym świecie Przez minione 60 lat uzbierano łącznie kwotę ok. miliarda euro. Z tej sumy sfinansowano 
ponad 73 tys. projektów służącym dzieciom. W ubiegłym roku 300.000 kolędników misyjnych w Niemczech zebrało na 
pomoc dzieciom kwotę 48.757.762,23 eur.

Zebrani obejrzeli wspaniałe 
noworoczne przedstawienie w 
wykonaniu  grupy działającej 
przy Domu Kultur y oraz 

słuchali dzieci, które rozśpie-
wane wprowadziły zebranych 
w świąteczną atmosferę. Bur-
mistrz miasta Tatiana Lewko-

wicz skierowała do mieszkań-
ców Podhajec cieple słowa i 
świąteczne życzenia. Dużym 
przeżyciem dla dzieci była wi-
zyta świętego Mikołaja, który 
rozdawał wszystkim dzieciom 
upominki i zapraszał na prze-
jażdżkę saniami. 

Tekst i zdjęcia:  
miasto Podhajce 

Tłumaczenia na j. polski  i 
redakcja tekstu.  

Dominika kuleba  

Świąteczna atmosfera w Podhajcach

Na Ukrainie dzieci czekają na św. Mikołaja 19 grudnia. Ukraiński 
Mikołaj jest św. Biskupem. Tradycyjny ukraiński cykl bożonaro-
dzeniowy obejmuje okres od 6 stycznia (Wigilia) do 19 stycznia 
(święto Chrztu Pańskiego).

Grupa bożonarodzeniowych kolędników misyjnych parafii 
katolickiej w Torgau przybyła w do miejscowego ratusza z 
błogosławieństwem. Motto ich tegorocznej działalności 
to: „Przychodzimy z błogosławieństwem, jesteśmy bło-
gosławieństwem. Jesteśmy z wami  -  w Peru i na całym 
świecie”.

W dniu św. Mikołaja tj. 19 grudnia 2018 r. w naszym mieście partnerskim Podhajce na 
Ukrainie mieszkańcy uroczyście świętowali postawienie na rynku przepięknej choinki. 
Dookoła drzewka zebrało się wiele dzieci i dorosłych, a świąteczne lampki pięknie roz-
świetliły drzewko. 
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Dochody budżetu gminy w 
2019 r. będą wynosić 123 736 
979,50 zł, zaś wydatki 127 202 
988,19 zł. Deficyt w wysokości 
3 466 008,69 zł zostanie pokry-
ty przychodami z zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji pa-
pierów wartościowych oraz kre-
dytów i pożyczek. Na inwestycje 
zaplanowano 27 214 359,69 zł, 
co stanowi 21,4% wydatków 
budżetowych ogółem. Część 
środków finansowych przezna-
czono na kontynuację zadań 
inwestycyjnych z 2018 r., część 
dotyczy nowych wyzwań. 

Wśród nowych - najważniej-
szych - zadań inwestycyjnych 
należy wymienić: przebudowę 
ul. Olszowej w Strzegomiu, 
przebudowę drogi wojewódz-
kiej nr 374 w zakresie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego na 
odcinku Strzegom-Wieśnica, 
przebudowę ul. Piłsudskiego w 
Strzegomiu - etap III, przebu-
dowę dróg wewnętrznych wraz 

z budową kanalizacji deszczo-
wej na osiedlu w Goczałkowie, 
remont chodników przy ul. 
Chopina w Strzegomiu i wy-
konanie nakładki bitumicznej 
na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu. 
Warto wspomnieć też o budo-
wie świetlic wiejskich w Go-
czałkowie Górnym, Morawie 
i Żelazowie (wraz z remizą), 
adaptacji budynku na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Grocho-
towie i przebudowie świetlicy 
wiejskiej w Modlęcinie. Ama-
torów kolarstwa z pewnością 
ucieszy budowa dirt-parku na 
ul. Parkowej w Strzegomiu i 
utworzenie sieci infrastruktury 
rowerowej w gminie Strzegom. 
Nie zapomniano o budowie 
„Gwiezdnego podwórka” - 
centrum rekreacyjno-eduka-
cyjnego na ul. Mickiewicza w 
Strzegomiu oraz remoncie i 
modernizacji podwórka po-
łożonego w centrum miasta 
pomiędzy ulicami Bohate-

rów Getta, Świdnicką, Krótką, 
Ogrodową a Rynkiem - III 
etap. Ponadto, wiele środków 
przeznaczono na oświatę, opie-
kę społeczną, fundusz sołecki, 
konkurs „Aktywne sołectwa”, 
utrzymanie dwóch dworców 
autobusowych, Budżet Obywa-
telski, poprawę bezpieczeństwa, 
organizacje pozarządowe, czy 
też zabytki. 

Pozytywną opinię nt. budże-
tu naszej gminy przedstawiła 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa we Wrocławiu oraz rad-
na Dorota Kwaśnicka, która 
reprezentowała Komisję Bu-
dżetu, Finansów, Planowania 
i Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej. 

Za podjęciem uchwały bu-
dżetowej opowiedzieli się wszy-
scy obecni na sesji radni Klubu 
„Razem dla gminy Strzegom”. 
Przedstawiciele Klubu „Prawo 
i samorządność” wstrzymali się 
od głosu. 

- Jesteśmy ogromnie wdzięcz-
ni, że możemy być wolnymi 
ludźmi w wolnym kraju, o 
którym decydujemy. Nigdy 
państwu nie zapomnimy, że 
dokonaliście tej wielkiej, bezkr-
wawej rewolucji – zaakcentował 
w trakcie uroczystości Andrzej 
Duda. 

W tym dniu wśród 41 osób 
odznaczonych (z Polski i zagra-
nicy) znalazł się strzegomianin 

Ryszard Rossa, który pełnił 
funkcję burmistrza Strzegomia 
w latach 1990-1994. – Jestem 
bardzo szczęśliwy i dumny z 
tego wyróżnienia. W ceremonii 
dekoracji towarzyszył mi wnuk 
Przemysław Rossa. Dodam 
jeszcze tylko, że wręczyłem 
prezydentowi Andrzejowi 
Dudzie symbol naszej gminy, 
czyli „Granitowe Serce Polski” – 
podsumował Ryszard Rossa.

Budżet gminy został przyjęty

Ryszard Rossa odznaczony przez prezydenta RP

W 2019 r. kolejne drogi i chodniki w gminie doczekają się remontu, wybudowane zostaną świetlice wiejskie. I to nie koniec planowanych inwestycji

– Nigdy państwu nie zapomnimy, że dokonaliście wielkiej, bezkrwawej rewolucji w Polsce – mówił w trakcie uroczystości prezydent RP Andrzej Duda

13 grudnia 2018 r. – w 37. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce – prezydent RP Andrzej Duda wręczył 
odznaczenia państwowe działaczom opozycji antykomuni-
stycznej. Jak powiedział: za zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce. 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w 2018 r. , która odbyła się 27 grudnia, 
strzegomscy radni (16 głosów za i 3 głosy wstrzymujące) przyjęli budżet na 2019 r. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Która ze znanych amerykańskich wokalistek 
występuje w filmie pt. „Narodziny gwiazdy”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowie-
dzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę 
na dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 
19-20 stycznia 2019 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane oso-
by zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs 
kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani te-
lefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

Konkurs • Konkurs • Konkurs

„Grinch” DUBBING
19.01.2019 r. o godz. 16:00 
20.01.2019 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Pech to nie grzech”
19.01.2019 r. o godz. 18:00 
20.01.2019 r. o godz. 18:00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Mar y Poppins powraca” 
DUBBING
26.01.2019 r. o godz. 16:00 
27.01.2019 r. o godz. 16.00
29.01.2019 r. o godz. 10:00 
30.01.2019 r. o godz. 10.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Zabójcze maszyny” 
26.01.2019 r. o godz. 18:00 
27.01.2019 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

Co w kinie SCK?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

Już od godzin porannych na 
ulice naszego miasta wyszło 45 
wolontariuszy, aby poprosić o 
finansową pomoc w imieniu 
najbardziej potrzebujących, 
tych najmłodszych i bezbron-
nych. 

O godz. 15.00 w sali Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
rozpoczęły się koncerty i li-
cytacje. Na scenie wystąpiło w 
sumie ok. 400 artystów. Wśród 
nich były m. in.: strzegomskie 
przedszkolaki oraz dzieci z Ro-
goźnicy. Nie zabrakło przed-
stawicieli Akademii Ruchu i 
Tańca „Bans” oraz młodzieży 
z sekcji gitarowej SCK. Wy-
stąpił także zespół „Ametyst”. 
Jedną z atrakcji - podobnie jak 
przed rokiem - było wspólne 

morsowanie zorganizowane 
przez społeczność „Strze-
gomska Dwunastka” i OSP 
Goczałków na parkingu SCK. 
Tegoroczną edycję WOŚP 
wsparła również Strzegomska 
Grupa Motocyklowa.

Licznie przybyła publicz-
ność chętnie brała udział w 
licytacjach. Oprócz gadżetów 
WOŚP (kalendarze, koszulki 
itp.) można było wylicytować 
także słodycze, misie, maskot-
ki, talony na masaże, dekoracje 
ścienne, haftowane obrazy, czy 
też granitową biżuterię. 

O godz. 20.00 widownia 
– zamiast sztucznych ogni – 
mogła obejrzeć pokaz światła 
na scenie SCK. 

Rekordowa zbiórka 
W Strzegomiu widownia – zamiast sztucznych ogni – mogła obejrzeć pokaz światła na scenie SCK

Koncert kolęd i pastorałek zgro-
madził w strzegomskiej bazylice 
wiele osób. Zespół „Mazowsze” za-
chwycił swoim kunsztem i perfek-
cyjnym wykonaniem muzycznym. 
Publiczność po każdym utworze 
długo biła brawo solistom, chórowi 
i orkiestrze dyrygowanym przez 
Jacka Bonieckiego. Ten koncert 
z pewnością przejdzie do historii 

naszego miasta. Dodajmy, że przed 
„Mazowszem” wystąpił zespół „Ko-
strzanie”, który również zaprezento-
wał się z bardzo dobrej strony. 

Organizatorem środowych uro-
czystości byli: gmina Strzegom, 
Strzegomskie Centrum Kultury, 
Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
oraz Parafia pw. Św. App Piotra i 
Pawła w Strzegomiu. 

„mazowsze” zachwyciło w Strzegomiu!
Przed „Mazowszem” wystąpił zespół „Kostrzanie”, który również zaprezentował się z bardzo dobrej strony

To był niezapomniany wieczór dla mieszkańców Strzego-
mia. W środę, 19 grudnia 2018 r. po Wieczerzy Bożonaro-
dzeniowej odbył się przepiękny koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu ZF „Kostrzanie” i solistów, chóru i orkiestry 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazow-
sze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. 

Strzegomskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowanie wspaniałej 
strzegomskiej młodzieży – wolontariuszom, licytującym, ale też i darczyń-
com. SCK dziękuje mieszkańcom Strzegomia za okazane serce, życzliwość 
i pomoc. Zapraszamy do udziału już za rok.

27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Strzego-
miu był bardzo udany. Łącznie zebrano 43.720,84 zł, czyli o 
ponad 14 tys. zł więcej niż przed rokiem. Celem tegorocznej 
edycji WOŚP było zebranie środków na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych.
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Drugi rok z rzędu zabrzmia-
ły nieśmiertelne piosenki 
zespołu ABBA oraz muzyka 
grecka (w wykonaniu Sotirisa 
Samourelisa i Christosa Da-
rasa), ponieważ na deskach 
liceum została wystawiona 
druga część znanego musicalu 
„Mamma Mia”. Honorowy 
patronat nad przedstawie-
niem, po raz drugi, objął 
ambasador Grecji w Polsce 
Evangelos Tsaoussis.

W akcie I wystąpili ucznio-
wie, którzy tradycyjnie za-
chwycili  strzegomską pu-
bliczność. W II akcie zagrali 
nauczyciele LO, a w III – 
zawodowi aktorzy, rodzice, 
samorządowcy i pracownicy 
gminnych jednostek.

W tym roku III akt zasilili: 
Agnieszka Kawiorska („Pit-
bull. Ostatni pies”,”Ślad”), 
Beata Tadla (prezenterka 
telewizyjna, „Taniec z Gwiaz-
dami”) i Lesław Żurek („Lon-
dyńczycy”, „Mała Moskwa”). 
Olbrzymiego wsparcia  w 
realizacji  przedsięwzięcia 
udzielił Mirosław Oczkoś 
(absolwent LO, specjalista 
PR), który nie tylko włączył 
się reżyserię przedstawienia, 
ale również przekonał do 

występu na deskach szkoły 
znanych aktorów.

Publiczność, zgromadzona 
na trzech spektaklach, nie 
kryła zachwytu. Oklaskom 
nie było końca. A ilość osób 
wychodzących z LO z uśmie-
chem na twarzy i pozytyw-
nymi emocjami można było 
liczyć w setkach. 

Idea przedstawienia te-
atralnego jest związana z 
wręczeniem stypendiów ma-
turzystom LO, którzy uzy-
skali bardzo wysokie wyniki 
maturalne oraz angażowali 
się w życie szkoły. Fundusze 
pochodzą z dobrowolnych 
wpłat na radę rodziców, które 
wpłacali uczestnicy wyda-
rzenia. Wyróżnione zostały: 
Natalia Bodnar, Martyna 
Zielkowska (które otrzy-
mały już nagrodę starosty 
świdnickiego). Natomiast 
stypendia trafiły do: Natalii 
Kożewnikow i  Arkadiusza 
Cymera. Oficjalnego wręcze-
nia wyróżnień i stypendiów 
dokonały posłanki: Kata-
rzyna Mrzygłocka, Monika 
Wielichowska, Agnieszka 
Kołacz – Leszczyńska oraz 
starosta świdnicki Piotr Fe-
dorowicz i burmistrz Strze-

gomia Zbigniew Suchyta. 
Nagrody książkowe dla sty-
pendystów przekazała rów-
nież prezes oddziału ZNP 
Hanna Krosta.

Ważnym punktem uroczy-
stości było wręczenie sta-
tuetek przy jaciela szkoły. 
Wyróżnione zostały dwie 
wspaniałe osoby, które wspie-
rają i włączają się w życie LO: 
dyrektor PSP nr 2 - Elżbieta 
Smyk oraz ks. kanonik Marek 
Żmuda.

Po spektaklach widzowie 
miel i  okazję zasmakować 
wypieków przygotowanych 
przez rodziców i uczniów.

red

„mamma mia” po raz drugi w LO
Idea przedstawienia teatralnego jest związana z wręczeniem stypendiów maturzystom LO, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki maturalne

Projekt został dofinansowany przez Urząd Miejski w Strzegomiu 
w ramach zadania: „Organizacja imprez kulturalnych, konferencji, 
dyskusji i prelekcji o randze lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej, w tym związanych z promocja gminy i jej dzie-
dzictwa kulturowego. Młodzieżowy świat teatru. Edukacja przez gest 
i słowo” oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy w ramach obszaru: 
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Organizowanie 
imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza zwią-
zanych z promocją dziedzictwa kulturowego Powiatu Świdnickiego. 
Młodzieżowy świat teatru. Edukacja przez gest i słowo”.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego 
w Strzegomiu po raz czternasty zostało wystawione przed-
stawienie teatralne. Tym razem, ze względu na ogromne 
zainteresowanie mieszkańców, zostały wystawione aż trzy 
spektakle (o godz. 14:00, 16:00 i 19:00). Na widowni zasiadło 
w sumie ponad 1000 osób.

Słowa poety „Miej serce i pa-
trzaj w serce” były myślą prze-
wodnią akademii. Uczniowie 
olszańskiej szkoły przygotowali 
z tej okazji przedstawienie pt. 
„Świat potrzebuje wartości”. 

- Twórczość A. Mickiewicza 
stale nam przypomina, że mi-
łość, dobro i prawda to wartości 
uniwersalne, nieprzemijające i 
bardzo potrzebne we współcze-
snym świecie – podkreśla Maria 
Karkowska, dyrektor PSP Ol-
szany. W swoim przedstawieniu 
uczniowie zachęcili widzów do 
głębokiej refleksji oraz prze-
myśleń. Była to cenna lekcja, 
dzięki której warto pamiętać, że 
zawsze jest czas na odnowienie i 

upiększenie ludzkich serc.
W uroczystości wzięły udział 

władze Strzegomia, dyrek-
torzy placówek kulturalnych 
oraz szkół i przedszkoli z te-
renu naszej gminy. Nie zabra-

kło radnych Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, sołtysa i ks. 
proboszcza z Olszan, a także 
sponsorów, przyjaciół szkoły, 
emerytowanych nauczycieli 
oraz rodziców. 

Jubileusz szkoły w Olszanach
Słowa poety „Miej serce i patrzaj w serce” były myślą przewodnią akademii Zebrali pomoc 

W ostatnim okresie uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu zebrali dary dla 
polskich kombatantów na Litwie. 
Każdy zespół klasowy przygo-
tował paczkę żywnościową oraz 
własnoręcznie wykonał, adreso-
wane do kombatantów i ich ro-
dzin, kartki z życzeniami z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia.

Akcją kierowało Stowarzysze-
nie Odra-Niemen z Wrocławia, 
a w LO zainicjowała ją Agata 
Nowak z kl. IIIa oraz nauczyciel-
ka języka polskiego Małgorzata 
Kucharska. Do działań aktywnie 
włączyli się: przedstawiciele pre-
zydium Samorządu Szkolnego, 
przewodniczący poszczególnych 
klas i ich wychowawcy. Dary 
zostały dostarczone do Wrocła-
wia dzięki pomocy nauczyciela 
wychowania fizycznego Przemy-
sława Stempniewicza.

Prezenty były potwierdzeniem, 
że LO w Strzegomiu pamięta o 
swoich rodakach na Litwie. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach obchodziła 20-lecie nadania imienia Adama 
Mickiewicza. Ten wybitny Polak, wielki poeta i patriota napawa dumą kolejne pokolenia 
Polaków. Zgodnie z tradycją Dzień Patrona obchodzony był przez społeczność szkolną 
bardzo uroczyście.
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Od 14 stycznia br. wzno-
wiono  z a j ęc i a  „Akt ywny 
Senior”, które odbywają się 
w hali sportowej OSiR przy 
ul. Mickiewicza 2 oraz na 
Krytej Pływalni „Dolnoślą-
ski Delfinek” przy ul. Kocha-
nowskiego 4. - Informujemy, 
że ćwiczenia będą się od-
bywać na dotychczasowych 
zasadach jak poprzednio, tj. w 
tych samych grupach i z tymi 
samymi fizjoterapeutami. 
Zajęcia będą trwać 3 miesiące 
- do połowy kwietnia 2019 r. 
– informuje zarząd OSiR. 

Korzyści z zajęć:
•	 poprawa	 funkcjonowania	

organizmu,
•	 podnies ien ie 	 komfor tu	

życia,

•	 poprawa	 samooceny	 i	 sa-
mopoczucia,

•	 poprawa	wydolności	orga-
nizmu,

•	 zapobieganie	bólom	krzy-
ża,

•	 zwiększenie	 ruchomości	
stawów,

•	 pobudzenie	do	dalszej	ak-
tywności ruchowej,

•	 zaspokojenie	potrzeb	psy-
cho-fizycznych,

•	 wywieranie	 pozytywnego	
wpływu na samopoczucie,

•	 zwiększenie	wiary	we	wła-
sne siły,

•	 oderwanie	się	od	codzien-
nej rzeczywistości,

•	 dostarczenie	 wiele	 satys-
fakcji życiowej.

Piękny prezent świąteczny 
zrobiła mieszkańcom Stano-
wic Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego, montując barier-
ki wzdłuż chodnika przy ulicy 
Świdnickiej.

Ze względu na głęboki rów 
takie barierki są konieczne. 
Od momentu ukończenia 
budowy chodnika problem 
barierek był sygnalizowany, a 
pracownicy SDPŚ wykazywali 
zrozumienie i wolę rozwiąza-
nia problemu. - Istotną kwe-

stią pozostawały środki 

niezbędne na sfinansowanie 
zakupu i montażu - realny 
był początek przyszłego roku. 
Jednak okazało się, że dzięki 
gospodarności SDPŚ udało 
się zgromadzić konieczne 
środki i barierki już są. W 
tym miejscu chciałbym ser-
decznie podziękować SDPŚ 
za załatwienie tak ważnej dla 
nas sprawy – informuje Piotr 
Szmidt, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
radny ze Stanowic.

„Aktywny Senior”

Nowe barierki

W niedzielne południe 
6 stycznia br. po raz 
pier wsz y został zor-
g a n i z o w a n y  O r s z a k 
Trzech Króli w Jaro-
szowie. To wyjątkowe 
świętowanie rozpoczęło 
się od uroczystej mszy 
świętej, podczas której 
barwny korowód z fla-
gami wniósł do stajenki 
figury trzech mędrców 
ze Wschodu. 

Po Eucharystii w koro-
wodzie, za sztandarami 
i królami, ruszyli miesz-
kańcy czterech miejsco-
wości  wchodzących w 
skład jaroszowskiej pa-
rafii: Jaroszowa, Mielęci-
na, Mikoszowej i Ruska. 
Wszyscy uczestnicy, ze 
śpiewem kolęd na ustach, 
podążali w kierunku żłób-
ka z maleńkim Jezusem. 
Po drodze orszak przysta-
nął na dłuższą chwilę przy 
dworze króla Heroda, zaś 
cały dalszy przemarsz 
został zablokowany przez 
podstępnego diabła, który 
ostatecznie przegrał poje-
dynek z Archaniołem Mi-
chałem. W końcu wszyscy 
dotarli do stajenki, by tam 
wspólnie z królami złożyć 
hołd Bożej Dziecinie. Po 
zakończeniu orszaku na 
wszystkich uczestników 
czekała pyszna gorąca 
herbata i słodki poczę-
stunek. 

Organizatorami pierw-
sz ego  j a rosz owsk iego 
orszaku byli: Stowarzy-
szenie „Razem dla Jaro-
szowa” i Koło Gospodyń 
Wiejskich „Morwa Biała” 
z Jaroszowa, którzy już 
dziś zapraszają wszystkich 
na kolejny „Orszak Trzech 
Króli” za rok!

Orszak w Jaroszowie
W korowodzie uczestniczyli mieszkańcy: Jaroszowa, Mielęcina, Mikoszowej i Ruska

Fot. Renata D
ziurla i Paw

eł Buryło

Osoby, które chciałyby dołączyć do zajęć „Ak-
tywny Senior” prosimy o kontakt z biurem OSiR 
Sp. z o. o. – numer tel.+48 (74) 855 15 24

Gimnastyka dla seniorów to ćwiczenia przynoszące 
dużo korzyści, poprawiające zdolności ruchowe 
oraz ogólną sprawność, nie tylko fizyczną, ale także 
psychiczną. Umiarkowana aktywność fizyczna ma 
dobroczynny wpływ na jakość życia, ułatwia wykony-
wanie codziennych czynności, to również profilaktyka 
wielu chorób.
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Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

Obowiązek usuwania śniegu oraz obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów  
dymowych i spalinowych przez właścicieli i zarządców obiektów

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
919/1, AM – 26, Obr. 3, poło-
żona w Strzegomiu 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzchnia 
wynosi 0,0304 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest  księga wieczysta 
SW1S/00071745/8. 
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właściciela przyległej 
nieruchomości – dz. nr 907, 
AM-26, obr.3, dz. nr 908, AM-
26, obr.3, dz. nr 920, AM-26, 
obr.3, dz. nr 921, AM-26, obr.3, 
dz. nr 922, AM-26, obr.3. 
Przedmiotowa nieruchomość 
obciążona jest umowami dzier-

żawy. Nabywca nieruchomości 
wstępuje w stosunek dzierżawy 
na miejsce zbywcy nierucho-
mości.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 17.300,00 zł
Wadium - 1.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.02.2019 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 
10/13 Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 30 stycznia 2013 r. nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem E.12.MW/MN zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i 
jednorodzinna. 
Granica historycznego układu 

urbanistycznego przedmieścia 
średniowiecznego miasta.
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny w 
terminie do dnia 06.02.2019 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa w 
przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ograniczo-
nego. W dniu 07.02.2019 r. Ko-
misja Przetargowa zakwalifikuje 
osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywie-
szając na tablicy ogłoszeń listę 
osób zakwalifikowanych do 
przetargu
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na konto 
gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 

0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 11.02.2019 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom) Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 

przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nierucho-
mości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
2396/1, AM – 32, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzchnia 
wynosi 0,0406 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest  księga wieczysta 
SW1S/00019509/0. 
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właściciela, użytkow-
nika wieczystego przyległej 
nieruchomości – dz. nr 2403, 
AM-32, obr. 3, dz. nr 2655, 
AM-33, obr.3, dz. nr 2656, 
AM-33, obr. 3. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 15.800,00 zł
Wadium - 1.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.02.2019 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 
10/13 Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 stycznia 2013 r. 

nieruchomość oznaczona jest 
symbolem I.31.MN - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 
Ze względu na to, że na nie-
ruchomości działce nr 2396/1, 
AM-32, obr.3 znajdują się urzą-
dzenia elektroenergetycznego 
w postaci linii kablowej niskiego 
napięcia oraz złączy kablowych 
przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprzedaży 
ustanowi na prawie własności 
działki gruntu nr 2396/1, AM-32, 
Obr.3 na rzecz przedsiębior-
stwa przesyłowego TAURON 
Dystrybucja S. A. Oddział w 
Wałbrzychu i jego następców 
prawnych bezpłatną beztermi-
nową służebność przesyłu w 
przebiegu linii kablowej niskie-
go napięcia szerokości pasa 
ograniczonego użytkowania 
0,50 m oraz posadowionych 
złączy kablowych polegającą 
na prawie do: całodobowego, 
nieutrudnionego , nieograni-
czonego w czasie i miejscu 
dostępu (przechodu i przejazdu 
niezbędnym sprzętem) przez 
służby TAURON Dystrybucja 
S.A. bądź jej przedstawicie-
l i, wykonywania czynności 
związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, 
modernizacją, dokonywaniem 
ich przeglądów, remontów, de-
montaży, kontroli, wykonywania 
pomiarów, konserwacji, wymia-
ną na nowe i usuwaniem awarii, 
z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego 
na koszt właściciela urządzeń 
(TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Wałbrzychu i ich 
następców prawnych).

Ze względu na to, że przez nie-
ruchomość działkę nr 2396/1, 
AM-32, obr.3 przebiega sieć 
wodociągowa Ø 110 PVC znaj-
dująca się w posiadaniu WIK 
Sp. z o.o. przyszły właściciel 
nieruchomości w momencie 
sprzedaży na prawie własności 
działki gruntu nr 2396/1, AM-32, 
Obr.3 na rzecz Wodociągów 
i Kanalizacji w Strzegomiu 
Spółka z o.o. i jego następców 
prawnych ustanowi bezpłat-
ną bezterminową służebność 
przesyłu. W umowie zostaną 
określone warunki:
1. Ustanowienia prawa do 
utrzymania przez WIK Sp. z 
o.o. w Strzegomiu, na terenie 
przedmiotowej działki sieci 
wodociągowej Ø 110 oraz usta-
nowienia prawa do korzystania 
i używania sieci wodociągowej, 
zgodnie z jej przeznaczeniem 
i w zakresie niezbędnym dla 
zapewnienia prawidłowego jej 
funkcjonowania. 
2. Ustanowienia prawa dostępu, 
wejścia, przechodu i przejazdu 
(w tym sprzętem ciężkim) osób 
upoważnionych przez Spółkę 
WIK, w celu dokonywania czyn-
ności związanych z konserwa-
cją, remontem, modernizacją, 
przebudową, usuwaniem awarii 
sieci wodociągowej.
3. Zachowania minimalnych 
odległości 3,00 m (licząc od 
skrajni sieci wodociągowej) 
wszelkich nowo powstających 
obiektów od ww. przewodów 
wodociągowych. 
4. Wydzielania, wzdłuż sieci 
pasów ochronnych o szero-
kości 1,5 m (po obu stronach 

przewodu (licząc od skrajni 
przewodu)) stanowiących nie-
zbędne minimum dla prawidło-
wej eksploatacji sieci. 
5. Obowiązku znoszenia, przez 
każdoczesnego właściciela nie-
ruchomości obciążonej, ograni-
czeń i zakazów wynikających 
z istnienia pasów ochronnych, 
w tym zakazu wznoszenia w 
pasach ochronnych budynków 
mieszkalnych, budowli, doko-
nywania trwałych nasadzeń 
(drzewa, wieloletnie krzewy 
ozdobne), magazynowania 
towarów i urządzeń, prowa-
dzenia robót ziemnych mogą-
cych spowodować wypłycenie 
sieci wodociągowej, a także 
korzystania z nieruchomości 
obciążonej w sposób zgodny z 
aktualnie obowiązującymi prze-
pisami dotyczącymi urządzeń 
wodociągowych. 
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu winny w 
terminie do dnia 06.02.2019 
r. zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa w 
przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ograni-
czonego. W dniu 07.02.2019 r. 
Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogło-
szeń listę osób zakwalifikowa-
nych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 

w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na konto 
gminy Strzegom – Santander 
Bank Polska S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 11.02.2019 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nieru-
chomości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 

określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

PRZYPOMINAMY !!!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 7.06 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i tere-
nów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w 
obiektach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa 
się zanieczyszczenia z przewo-
dów dymowych i spalinowych:
cztery razy w roku w domach 
opalanych paliwem stałym (np. 
węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach 
opalanych paliwem ciekłym i 
gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, 

jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej od palenisk 
zakładów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2018r., 
poz.1202 z późn. zm.) zobo-
wiązuje właścicieli i zarządców 
bloków mieszkalnych i domów 
jednorodzinnych do okresowej 
kontroli, co najmniej raz w roku 
stanu technicznego instalacji 
gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spali-
nowych i wentylacyjnych).
Pamiętaj :

Nie wolno zasłaniać otworów 
nawiewnych ani wywiewnych 
oraz ogrzewać pomieszczenia 
kuchenkami gazowymi.
W ZIMĘ ŚNIEG LEŻY WSZĘ-
DZIE, TAKŻE NA TWOIM DA-
CHU !!! 
Śnieg na dachu jest zimą zja-
wiskiem tak powszechnym, że 
praktycznie nie zwraca się na 
niego uwagi. Niestety, często 
stanowi groźne obciążenie dla 
konstrukcji nośnej dachu. Jeden 
metr sześcienny puchu śniego-
wego waży do 200 kg, śniegu 
mokrego 700-800 kg, a lodu 
ok. 900 kg. Śnieg zalegający 
na dachu może być przyczyną 
tragedii, zwłaszcza gdy nie 
usuwa się go z dachów płaskich 

i dużych. Niebezpieczne dla 
zdrowia i życia są także lodowe 
sople i nawisy śniegowe. Trzeba 
je usuwać na bieżąco, by nie 
stanowiły zagrożenia dla ludzi.
Prawo nakłada na administra-
torów i właścicieli budynków 
określone obowiązki. 
Za właścicieli obiektów budow-
lanych są uważane nie tylko 
osoby czy firmy, które dysponują 
wyłącznym prawem własności, 
ale też współwłaściciele, użyt-
kownicy wieczyści oraz insty-
tucje mające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu. Jeśli 
podmiot, który włada obiektem 
nie dopilnuje usunięcia śniegu 
z dachu, może spodziewać się 
mandatu lub nawet zamknięcia 

obiektu. Właściciele i zarządcy 
obiektów o powierzchni zabu-
dowy przekraczającej 2000 
m2 oraz obiekty budowlane o 
powierzchni dachu przekracza-
jącej 1000 m2 mają obowiązek 
przeprowadzenia dwa razy w 
roku kontroli stanu techniczne-
go swoich obiektów. 
 Właściciele, zarządcy i ad-
ministratorzy budynków są 
zobowiązani przez ustawę Pra-
wo budowlane do usuwania z 
dachów śniegu i lodu. W czasie 
odwilży nawet kilkucentyme-
trowa warstwa śniegu robi się 
ciężka i często zamienia się w 
lód. To zjawisko bardzo niebez-
pieczne dla konstrukcji dachów 
płaskich, pokrywających np. 

hipermarkety, hale produkcyjne 
lub hale wystawiennicze. Zgod-
nie ze wspomnianą ustawą, 
właściciel lub zarządca jest 
zobowiązany do zapewnienia 
bezpiecznego użytkowania 
obiektu budowlanego w razie 
wystąpienia zdarzeń mających 
lub mogących mieć wpływ na 
uszkodzenie obiektu lub bez-
pośrednie zagrożenie takim 
uszkodzeniem, które może 
spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, mienia oraz 
środowiska. Do zdarzeń tych 
należą: wyładowania atmosfe-
ryczne, wstrząsy sejsmiczne, 
silne wiatry, intensywne opady 
atmosferyczne, osuwiska ziemi, 
pożary lub powodzie.
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Zabudowa mieszkaniowa w Żółkiewce

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka, 
położona w Żółkiewce, gmina 
Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,2425 ha 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 72.750,00 zł
Wadium - 7.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.02.2019 r. 
o godz. 1100 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomość jest wolna od ob-

ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 09.08.2018 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 18.10.2018 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg ogłoszony na 
dzień 20.12.2018 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 83/14 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 29 października 
2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
obrębu wsi Żółkiewka w gminie 
Strzegom działka nr 18/9 ozna-
czona jest symbolem 9 MN – te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
 Przyszły nabywca nieruchomo-
ści uzyska techniczne warunki 
przyłączenia do sieci wodno-ka-
nalizacyjnej dla nieruchomości, 
w których to warunkach zobo-

wiązany zostanie do:
Uzyskania i dostarczenia do WiK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej 
zgody właściciela nieruchomości 
dz. nr 18/8 na którego terenie 
znajduje się sieć kanalizacji sa-
nitarnej, na wejście na teren jego 
nieruchomości w celu włączenia 
do sieci ks, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłączy 
kanalizacji sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do WiK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej 
zgody właściciela nieruchomości 
dz. nr 17 na którego terenie 
znajduje się sieć wodociągowa, 
na wejście na teren jego nieru-
chomości w celu włączenia do 
sieci wodociągowej, ułożenia i 
późniejszej eksploatacji odcinka 
przyłącza wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-

zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom – 
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 11.02.2019 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom)Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra 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 sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-

mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 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 bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 

który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu 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 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na 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.

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) in-
formuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem Nr: 
1/B/2019, 2/B/2019, 3/B/2019, 
burmistrza Strzegomia, z dnia 
2 stycznia 2019 roku oraz Nr: 
9/B/2019, 10/B/2019, 11/B/2019, 
12/B/2019, 13/B/2019 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 14 stycznia 
2019 roku.

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z 
późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 8/B/2019 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 14 stycznia 
2019 r.,

Przetarg ograniczony
Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość położona na terenie 
gminy Strzegom.
Nieruchomość niezabudowana 
działka nr 146/3, AM–39, Obr. 
1, położona w Strzegomiu o po-
wierzchni wg rejestru ewidencji 
gruntów 0,0441 ha, 
d la  n ieruchomości  urządzo -
n a  j e s t  k s i ę g a  w i e c z y s t a 
SW1S/00020724/3. 
Ze względu na warunki usytuowa-
nia przedmiotowej nieruchomości 
przetarg ogranicza się do właści-
ciela przyległej nieruchomości – dz. 
nr 146/1, AM-39, obr. 1.
Cena wywoławcza nieruchomości 
19.800,00 zł
Wadium - 2.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.02.2019 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom, zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. 
powyższa nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem MN zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.
Ze względu na to, że na nierucho-
mości działce nr 143/3, AM-39, 
obr.1 znajdują się urządzenia tele-
komunikacyjne przyszły właściciel 
nieruchomości w momencie sprze-
daży ustanowi na prawie własności 
działki gruntu nr 143/3, AM-39, 
obr.1 na rzecz Orange Polska S.A. 
oraz następcom prawnym oraz pra-
cownikom partnera technicznego 
Orange Polska, bezpłatną i bezter-
minową służebność przesyłu pole-
gającej na dostępie i korzystaniu 
z tej nieruchomości, umożliwiając 
wejście na nieruchomość w celu 
wykonywania robót związanych z 
eksploatacją, konserwacją, moder-
nizacją oraz wszelkimi naprawami i 
remontami infrastruktury telekomu-
nikacyjnej, w tym w szczególności: 
usuwania awarii, przeprowadzania 
remontu, konserwacji, dozoru, 
pomiarów okresowych lub moder-
nizacji z obowiązkiem każdorazo-
wego doprowadzenia terenu do 
stanu pierwotnego, po wykonaniu 
ewentualnych robót ziemnych na 
tym terenie. Szerokość pasów eks-
ploatacyjnych określa Zarządzenie 
nr 7/17 Dyrektora Dostarczania 
i Serwisu Usług Orange Polska. 
Zgodnie z tym zarządzeniem pasy 
eksploatacyjne dla kabli telekomu-
nikacyjnych mają szerokość 1 m 
wzdłuż osi kabla (po 0,5 m po obu 
stronach kabla). 
Osoba zamierzająca uczestniczyć 
w przetargu winny w terminie do 
dnia 20.02.2019 r. zgłosić się w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urzędu pok. 34, II 
p. w celu pisemnego potwierdzenia 
uczestnictwa w przetargu i złoże-
nia dowodów potwierdzających 
spełnienie warunków przetargu 
ograniczonego.

W dniu 21.02.2019 r. Komisja 
Przetargowa zakwalifikuje osoby 
uprawnione do wzięcia udziału w 
przetargu, wywieszając na tablicy 
ogłoszeń listę osób zakwalifikowa-
nych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 25.02.2019 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 sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. Koszty związane z 
przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nie-
ruchomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II piętro lub telefonicznie pod 
nr 748560543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Rogoźnica – zabudowa mieszkaniowa z usługami
Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość położona na terenie gminy 
Strzegom.
Nieruchomość niezabudowana 
działka nr 359/7, AM–1, Obr. Ro-
goźnica, położona w Rogoźnicy o 
powierzchni wg rejestru ewidencji 
gruntów 0,2519 ha, 
d l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00013680/0. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
58.800,00 zł
Wadium - 6.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.02.2019 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. powyższa nieru-
chomość oznaczona jest symbolem 
6 MU 2 zabudowa mieszkaniowa z 
usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu kultu-
rowego. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Ze względu na to, że na nierucho-
mości działce nr 359/7, AM-1, obr. 
Rogoźnica znajdują się urządzenia 
elektroenergetyczne – odcinek na-
powietrzny linii niskiego napięcia 
wraz ze stanowiskiem słupowym 
pojedynczym oraz złącze kablowe 
przyszły właściciel nieruchomości 
w momencie sprzedaży ustanowi 

na prawie własności działki gruntu 
nr 359/7, AM-1, obr. Rogoźnica 
na rzecz przedsiębiorstwa prze-
syłowego TAURON Dystrybucja 
S. A. Oddział w Wałbrzychu i jego 
następców prawnych bezpłatną 
bezterminową służebność prze-
syłu w przebiegu linii kablowej 
niskiego napięcia szerokości 
pasa ograniczonego użytkowa-
nia 0,50 m oraz posadowionych 
złączy kablowych, stanowiska 
słupa pojedynczego polegającą 
na prawie do: całodobowego, nie-
utrudnionego, nieograniczonego 
w czasie i miejscu dostępu (prze-
chodu i przejazdu niezbędnym 
sprzętem) przez służby TAURON 
Dystrybucja S.A. bądź jej przed-
stawicieli, wykonywania czynności 
związanych z utrzymaniem tych 
urządzeń, eksploatacją, moder-
nizacją, dokonywaniem ich prze-
glądów, remontów, demontaży, 
kontroli, wykonywania pomiarów, 
konserwacji, wymianą na nowe i 
usuwaniem awarii, z obowiązkiem 
przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego na koszt właściciela 
urządzeń (TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddział w Wałbrzychu i ich 
następców prawnych).
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25.02.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 

najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z 
przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 748560543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza piąty 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stanowią-
cej mienie komunalne gminy Strze-
gom. Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na terenie 
gminy Strzegom.
Nieruchomość niezabudowana 
składająca się z działek nr 42/8, 
42/9, AM–1, Obr. Żelazów, poło-
żona w Żelazowie 
o łącznej powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,1478 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na  jes t  ks ięga  w ieczys ta 
SW1S/00020741/8. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 38.070,00 zł
Wadium - 3.900,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.02.2019 r. o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 22.03.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
28.06.2018 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

Trzeci przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
13.09.2018 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 22.11.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, uchwalonego 
Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. 
powyższa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 8 MN/RM 2 zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna i 
zagrodowa. Nieruchomość położo-
na jest w granicy strefy zewnętrznej 
pośredniej ochrony ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Santander Bank 
Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 

25.02.2019 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 uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepadko-
wi.  Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości. Osoby przystępujące 
do przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 

sposób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone  pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra.  Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe 
informacje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II piętro lub telefo-
nicznie pod nr 748560543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi. Zastrzega się prawo 
odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie w 
sposób i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

    

Żelazów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
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Dział Treść Wartość
600 Transport i łączność 9 780 896,00

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pie-
szo-rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica 1 235 796,00

 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów 
związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 000,00

 Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. We-
sołej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa 15 000,00

 FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 
162/3 w Tomkowicach wraz z dokumentacją 17 000,00

 Modernizacja placu- działki nr 1267/1, Obr.3, AM-14, przy ul. Czerwo-
nego Krzyża w Strzegomiu- dokumentacja projektowa 30 000,00

 Modernizacja ul. Ogrodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa 10 000,00

 Modernizacja ul. Strzelniczej w Strzegomiu- dokumentacja projekto-
wa 20 000,00

 
Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum 
miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów 
pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu

15 000,00

 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 648 040,00

 Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 
1 5 655 060,00

 Przebudowa dróg gminnych w Stanowicach- dokumentacja projekto-
wa 30 000,00

 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej 
na osiedlu w Goczałkowie 950 000,00

 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu 85 000,00

 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu- Etap 
III 300 000,00

 Remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu 80 000,00
 Utworzenie sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom 240 000,00
 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu 300 000,00

630 Turystyka 70 000,00
 Szlak Kamienia 70 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 501 140,00

 Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wałbrzyskiej 2 w 
Strzegomiu 40 000,00

 
Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między 
ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III 
etap - Budżet Obywatelski 2019

281 140,00

 Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku 
mieszkalnego w Strzegomiu, ul. Al. Wojska Polskiego 78 35 000,00

 Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji frontowej 
budynku mieszkalnego w Jaroszowie 103 25 000,00

 Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji frontowej 
budynku mieszkalnego w Strzegomiu, ul. Brzegowa 55 20 000,00

 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa 100 000,00
710 Działalność usługowa 40 000,00
 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 40 000,00

750 Administracja publiczna 282 420,00

 Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu- III 
piętro wraz z przyłączem energetycznym 232 420,00

 Zakup sprzętu komputerowego 50 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 759 010,00

 Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu 
typu furgon dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 85 000,00

 Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tomkowicach 33 825,00

 Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP 
w Kostrzy 66 000,00

 Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg 
projektu 100 000,00

 Zakup wyposażenia do nowobudowanego obiektu, pomieszczeń dla 
OSP w Jaroszowie 35 000,00

 Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4x4 dla OSP w Jaroszowie 400 000,00

 FS. Stanowice- Zakup i montaż urządzeń monitorujących wieś Stano-
wice wraz z dokumentacją 39 185,00

801 Oświata i wychowanie 1 439 077,00

 Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja pro-
jektowa 60 000,00

 Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach- dokumentacja pro-
jektowa 60 000,00

 FS. Olszany- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw 
przy PSP Olszany 12 000,00

 FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw przy 
PSP 3 w Strzegomiu 5 000,00

 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza 
w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019 360 000,00

 Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali 
gimnastycznej- dokumentacja projektowa 60 000,00

 Remont pokrycia dachowego na budynku PSP nr 2 w Strzegomiu 80 000,00
 Wykonanie monitoringu na terenie szkoły PSP 2 20 000,00
 Wykonanie monitoringu na terenie szkoły PSP 3 16 000,00

 Wykonanie nowej elewacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w 
Strzegomiu- dokumentacja projektowa 10 000,00

 Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strze-
gomiu 361 577,00

Dział Treść Wartość

 
Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych 
parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem 
żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu

384 000,00

 Meble kuchenne ze stali nierdzewnej 10 500,00
852 Pomoc społeczna 18 000,00

 Pierwsze wyposażenie dla potrzeb świetlicy przy budownictwie socjal-
nym w Jaroszowie 18 000,00

855 Rodzina 470 000,00

 Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu 
na potrzeby żłobka 400 000,00

 Nowy żłobek w Strzegomiu 70 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 851 038,69
 

 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do 
zbiorowego systemu kanalizacji 50 000,00

FS. Rogoźnica- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wizuali-
zacją parku w Rogoźnicy 20 000,00

 
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej  emisji 
na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł 
ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIB

96 000,00

 
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji 
na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł 
ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap I

142 049,12

 
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji 
na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł 
ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIA

288 970,57

 Lampy hybrydowe przy garażach na ul. Koszarowej w Strzegomiu- 
Budżet Obywatelski 2019 60 000,00

 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej w Strzegomiu 280 000,00

 FS. Godzieszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac 
zabaw oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy 9 000,00

 FS. Jaroszów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynko-
wego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie 30 000,00

 FS. Kostrza- Wykonanie dokumentacji oraz zagospodarowanie działki 
nr 144/23 w Kostrzy 29 000,00

 FS. Międzyrzecze- Wykonanie przebudowy placu przy świetlicy wiejskiej 
wraz z dokumentacją 17 751,00

 
Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie 
Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych 
murów obronnych

5 757 268,00

 Zadaszenie placu zabaw na ul. Paderewskiego oraz na ul. Polnej w 
Strzegomiu - Budżet Obywatelski 2019 21 000,00

 Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu 50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 459 093,00
 Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie 245 940,00

 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - 
budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie 2 062 550,00

 Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym 830 465,00
 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa 711 834,00
 Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie 1 017 834,00

 FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na 
doposażenie świetlicy wiejskiej- I doposażenie 12 000,00

 FS. Goczałków- Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej 11 500,00

 FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na do-
posażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie 7 877,00

 FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli na doposa-
żenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie 13 000,00

 FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na dopo-
sażenie świetlicy wiejskiej- I doposażenie 12 500,00

 FS. Żółkiewka- Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na 
działkach nr 18/3 i 18/10 w Żółkiewce II ETAP 20 494,00

 Urządzenie mobilne (zakup zestawu nagłaśniającego) przekazane pod 
opiekę SCK- Budżet Obywatelski 2019 17 580,00

 

 Zagospodarowanie działki nr 13 w Wieśnicy na potrzeby terenu rekre-
acyjno - sportowego - dokumentacja projektowa 16 000,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modlęcin w Gminie Strzegom 892 519,00
 Zakup sprzętu do obsługi wydarzeń artystycznych 90 000,00

 Zachowanie zabytku- parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez 
remont i przebudowę murów i wieży widokowej 350 000,00

 
Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy 
Strzegom

125 000,00

 Zakup modułowej podłogi z przeznaczeniem do oganizacji imprez 22 000,00
926 Kultura fizyczna 543 685,00
 Wydatki na zakup i objęcie akcji 195 000,00

 Dotacja celowa dla NGO na dofinansowanie inwestycji w zakresie 
kultury fizycznej 70 500,00

 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Strzegomiu ul. Anielewicza 151 000,00

 FS. Olszany- Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w 
Olszanach wraz z dokumentacją 7 185,00

 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowego 
na górnej płycie stadionu OSiR 60 000,00

 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu 30 000,00

 Wykonanie monitoringu na terenie działki nr 1650 przy ul. Krótkiej w 
Strzegomiu (SKATE-I DIRT-PARKU) 30 000,00

I N W E S T Y C J E  W  2 0 1 9  R O K U

Razem 27 214 359,69


