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Kasa na ferie 
Mija pierwszy tydzień 

ferii zimowych dla uczniów 
województwa dolnoślą-
skiego. W tym numerze 
„Gminnych Wiadomości 
Strzegom” przedstawiamy 
informacje, gdzie spędzają 
zimowy wypoczynek naj-
młodsi mieszkańcy gminy 
Strzegom. Lokalny samo-
rząd – w formie konkursów 
dla stowarzyszeń – przeka-
zał na ten cel kwotę ok. 60 
tys. zł.
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Zbiórka odzieży 
Zamiast wyrzucać dobrą 

odzież, przekaż ją na rzecz 
potrzebujących i przynieś 
do punktu readaptacyjnego 
mieszczącego się w Strze-
gomiu przy Al. Wojska Pol-
skiego 25. Odzież można 
przynosić od poniedziałku 
do piątku w godz.: od 8.00 
do 11.00 oraz od 16.00 – 
19.00.
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Sołtysi
24 stycznia br. odbyła się 

ostatnia narada sołtysów 
gminy Strzegom przed wy-
borami sołtysów i rad sołec-
kich. Władze samorządowe 
Strzegomia podziękowały 
sołtysom za pracę na rzecz 
swoich sołectw na prze-
strzeni ostatnich czterech 
lat. Przed sołectwami teraz 
wybory sołtysów.
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Przedszkole  
na finiszu

Dobiega końca budowa 
pierwszego pasywnego przed-
szkola w gminie Strzegom. 
Ze względu na pozostałe do 
wykonania roboty związane z 
zagospodarowaniem terenu, które uzależnione są od warunków 
pogodowych, wykonawcy przedłużono termin zakończenia ro-
bót. Przed przekazaniem użytkownikom budynek musi jeszcze 
przejść odbiór odpowiednich służb technicznych i uzyskać po-
zwolenie na użytkowanie. Powierzchnia użytkowa przedszkola 
będzie liczyć ponad 1900 m kw. Całkowita wartość zadania to 
ok. 17 mln zł. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej inwestycji. 
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Rewitalizacja
Mimo ujemnych temperatur 

prace związane z rewitalizacją, 
czyli przebudową i zagospodaro-
waniem przestrzeni publicznej na 
terenie Grabiny i Starego Miasta 
w Strzegomiu wraz z renowacją 
zabytkowych murów obronnych 
posuwają się sukcesywnie do przodu. Aktualnie budowane są gra-
nitowe alejki wzdłuż Strzegomki oraz funkcjonalny parking przy 
ul. Św. Tomasza. Swój wizerunek diametralnie zmienia również 
zabytkowa basteja, która już jest pokryta dachówkami, a także 
mury miejskie. Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w 
wys. 4,83 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na ten cel. 

 str. 12

„Odnów i wygraj”

Zakończyła się ósma edycja 
konkursu „Odnów i wygraj!” za 
osiągnięcia w dziedzinie upo-
wszechniania i ochrony kultury 
materialnej gminy Strzegom. 
Ogłoszenie wyników nastąpi

12 lutego br. o godz. 16.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Do 
najnowszej edycji konkursu (za 2018 r.) wpłynęły 23 zgłosze-
nia, 16 w I kategorii zgłoszeniowej – budynki wielorodzinne, 
7 zgłoszeń w II kategorii zgłoszeniowej – budynki jednoro-
dzinne. W 7 dotychczasowych edycjach konkursu „Odnów i 
wygraj!” na wygrane przeznaczono ponad 1,5 mln zł.
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Pomysłodawczynią i współre-
alizatorką inicjatywy jest Sabina 
Wiktorowicz, radna RM w 
Strzegomiu w kadencji 2014-
2018. Będzie to wsparcie dla 30 
dzieci poprzez dzienną opiekę 
w świetlicy środowiskowej „a-
cademia”. 

Chodzi o wyrównywanie szans 
społecznych, edukacyjnych i wy-
chowawczych dla dzieci, zapew-
nianie im warunków do samore-
alizacji i samodoskonalenia oraz 
wspieranie, przy współpracy z 
rodziną, rozwoju zainteresowań, 
funkcji poznawczych osobo-
wości dziecka, kształtowanie 
pozytywnego myślenia o sobie 
i swoich możliwościach. 

W ramach tego zadania dzieci 
będą dożywiane, otrzymają 
odzież, pomoce dydaktyczne, 

książki czy dostęp do internetu. 
A co najważniejsze, będą mogły 
liczyć na pomoc w nauce czy 
rozwijaniu zainteresowań. Duży 
nacisk będzie kładziony na prze-
ciwdziałanie nieprawidłowym 
zachowaniom i zagrożeniom. 
- Chciałabym, aby świetlica 
środowiskowa „a-cademia” była 
miejscem, w którym dzieci będą 
czuły się bezpieczne, potrzebne i 
akceptowane. Gdzie będą mogły 
rozwijać swoje pasje i talenty. 
Będzie to świetlica wyrówny-
wania szans. Wszystkie moje 
działania począwszy od projektu 
po współrealizację podejmowa-
łam z myślą o dzieciach i dla 
nich. „Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli 
nie wie - wytłumacz. jeśli nie 
może – pomóż”. Cytat Janusza 

Korczaka będzie nieodzowną 
częścią i wyznacznikiem dzia-
łania świetlicy „a-cademia”, 
która ma być szansą na lepszą 
przyszłość – podkreśla Sabina 
Wiktorowicz.

W gronie wychowanków będą 
uczniowie strzegomskich szkół 
podstawowych i sporadycznie 
ponadpodstawowych, wyma-
gających różnorodnej pomocy 
z obrębu Osiedla przy ul. Ko-
chanowskiego. Świetlicę będzie 
prowadziło Koło Przyjaciół 
Dzieci „COPERNICUS” przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu. Zajęcia 
będą odbywały się 5 dni w ty-
godniu, po 4 godziny dziennie, 
w godzinach od 14.00-18.00 lub 
podobnych – dostosowanych do 
potrzeb wychowanków. 

Zajęcia będą odbywały się 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie
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Spotkanie  
ze strażakami 

Władze gminy wzięły udział 
w spotkaniu noworocznym 
z udziałem strażaków OSP 
naszej gminy, które odbyło się 
25 stycznia br. W tegorocznym 
budżecie znajduje się wiele środków na poprawę bezpieczeń-
stwa i ochronę przeciwpożarową: m. in. na dofinansowanie 
zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Jaroszów, budowę remiz w Jaroszowie i Żelazowie, adaptację 
jednego z budynków w Tomkowicach na miejscową remizę, 
czy też remont w garażu strażnicy OSP Kostrza.

Spotkanie  
ze strażakami 

Władze miasta wzięły udział w spotkaniu noworocznym 
z udziałem strażaków OSP naszej gminy, które odbyło się 
25 stycznia br. W tegorocznym budżecie znajduje się wiele 
środków na poprawę bezpieczeństwa i ochronę przeciwpoża-
rową: m in. na dofinansowanie zakupu średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaroszów, budowę remiz w 

Czas studniówek 
Studniówka to zawsze nie-

zapomniany moment dla 
uczniów szkół średnich. Bale 
maturalne zaczynają się po-
lonezem, co jest najbardziej 
doniosłą i chyba najbardziej 
wzruszającą chwilą tego wie-
czoru. Studniówki za sobą mają już uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego oraz Zespołu Szkół w Strzegomiu. Był to 
bardzo niezwykły dzień dla wszystkich, zarówno dla uczniów, 
rodziców, jak i nauczycieli. – Te chwile zostaną w naszej pa-
mięci na zawsze – mówią uczestnicy studniówki. 

Jerzy Orabczuk 
odznaczony

Honorowy Obywatel Strze-
gomia i prezes strzegomskiego 
Koła Sybiraków Jerzy Orab-
czuk w grudniu ub. roku został 
odznaczony przez wojewodę 
dolnośląskiego Pawła Hreniaka Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski nadanym przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę za zasługi w działalności na rzecz przemian demo-
kratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej 
z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Serdeczne 
gratulacje. 

W SKrócie: W SKrócie: W SKrócie:

W numerze:

Już 11 lutego br. na Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (na terenie dawnego sklepu 
meblowego) rozpocznie swoją działalność środowiskowa świetlica opiekuńczo-wy-
chowawcza. Do placówki będą uczęszczały dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.

Wsparcie dla dzieci

Warto jeszcze dodać, że w ramach konkursu na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo – 
wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo 
oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych” burmistrz Strzegomia przekazał blisko 80 tys. zł na ten cel.
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– 22 grudnia 2018 r. ok. godz. 
23.10 w Rynku przechodzący 
dwaj mężczyźni uszkodzili drzwi 
wejściowe oraz szybę w jednym ze 
sklepów. Zapis z tego zdarzenia 
na polecenie Policji został zabez-
pieczony. 

– 2 stycznia 2019 r. ok. godz. 
14.00 w Rynku przy fontannie 
leżał mężczyzna. Jeden z prze-
chodniów przed wezwaniem Po-
licji zaopiekował się nim, sadzając 
nietrzeźwego na pobliskiej ławce. 
Po chwili mężczyzna ten o wła-
snych siłach udał się do miejsca 
zamieszkania. 

– 13 stycznia 2019 r. ok godz. 
11.30 na ul. Dworcowej obok 
dworca autobusowego inter-
weniował patrol Policji do nie-
trzeźwego mężczyzny, który się 
awanturował.

– 14 stycznia 2019 r. o godz. 
13.25 na Al. Wojska Polskiego 
patrol Policji interweniował do 
kierowcy, który zaparkował po-
jazd na całej szerokości drogi dla 
rowerów.

– 18 stycznia 2019 r. ok. godz. 
12.30 w Rynku na przejściu dla 
pieszych na wysokości pomnika 
św. Jana Nepomucena została 
potrącona kobieta. Kierowca po 
potraceniu kobiety nie zatrzymał 
się, kontynuując dalszą jazdę. 
Policja otrzymała informację o 
marce, kolorze i numerze rejestra-
cyjnym sprawcy pojazdu. Kobieta 
z obrażeniami ciała została prze-
wieziona do szpitala. Serdeczne 
podziękowania dla kierowcy, 
który widząc to zdarzenie, udał 
się za sprawcą i przyczynił się do 
jego zatrzymania.

Okiem miejskiego monitoringu

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminny projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności kształ-
cenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” uzy-
skał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Doposażenie sal języ-

kowych w każdej z

8
gminnych szkól pod-
stawowych m.in. w:

laptopy
tablice interaktywne
komplety pilotów do 

rozwiązywania testów 
on-line

pomoce dydaktyczne
lektury w języku an-

gielskim

160 
godzin szkoleń dla

17 
nauczycieli j. angiel-
skiego w zakresie 

uatrakcyjnienia zajęć 
dzięki wykorzystaniu 
m.in. narzędzi elek-

tronicznych, zasobów 
edukacyjnych do-

stępnych w Interne-
cie, elektronicznych 

platform edukacyjnych, 
portali społecznościo-

wych

4440 
godzin lekcyjnych 

zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i zajęć 
rozwijających uzdolnie-
nia w zakresie języka 

angielskiego
dla 

271 
uczniów i uczennic 
klas VII i VIII w roku 
szkolnym 2019/20 i 

klas VIII w roku szkol-
nym 2020/21

Angielski po nowemu

Unia Europejska

684  
tys. zł

Budżet Państwa

684  
tys. zł

Gmina Strzegom

40  
tys. zł

Kto za to zapłaci?

Koszt dla ucznia= 0,00 zł
Rozpoczęcie zajęć dodatkowych już od września 2019 roku

Zadanie 1: Organizacja 
wypoczynku w okresie ferii 
zimowych z programem pro-
filaktycznym lub terapeutycz-
nym w formach wyjazdowych 
na terenie Polski (zimowiska 
– minimum 4 noclegi) dla 
dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych problemem al-
koholowym, problemami nar-
komanii.

Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w Gminie Strzegom 
„AKCJA” – 12.000,00 zł

„Malownicze ferie w Szklar-
skiej Porębie” w dniach 30 
stycznia - 3 lutego br. dla grupy 
60 dzieci i młodzieży. W ramach 
ferii m. in.: zajęcia z programem 
profilaktycznym prowadzone 
przez opiekunów, zwiedzanie 
Szklarskiej Poręby oraz gry i 
zabawy integracyjne. 

Stowarzyszenie Amatorski 
Klub Sportowy Strzegom – 
2.600,00 zł

„Zima z górami” w Stroniu 
Śląskim w dniach 2-8 lutego 
br. dla 13 osób i 2 opiekunów. 
W ramach ferii m. in.: zajęcia 
z programem profilaktycznym 
prowadzone przez opiekunów, 
zabawy edukacyjne, zabawy re-
kreacyjno-sportowe, konkursy, 
kino, spacery w górach, czy tez 
jazda na nartach. 

Stowarzyszenie Amatorski 
Klub Sportowy Strzegom – 
4.200,00 zł

„Zdrowa zima” w Świerado-
wie Zdrój w dniach 28 stycznia 
– 2 lutego br. dla 21 osób i 2 
opiekunów. W ramach ferii m. 
in.: zajęcia z programem profi-
laktycznym prowadzone przez 
opiekunów, zabawy edukacyjne, 
zabawy rekreacyjno-sportowe, 
konkursy, kino, basen kryty, 
spacery w górach, czy tez jazda 
na nartach. 

Zadanie 2: Organizacja wy-
poczynku zimowego z pro-
gramem profilaktycznym lub 
terapeutycznym (półkolonie 
– minimum 5 dni) dla dzieci i 
młodzieży pozostającej w mie-
ście i na wsi w okresie ferii zi-
mowych, z rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, 
problemami narkomanii. 

Koło Przyjaciół Dzieci „Co-
pernicus” przy Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 2 w Strzego-
miu – 12.000,00 zł

W ramach „Ferii z Coperni-
cusem” są zorganizowane dwa 
5-dniowe turnusy. W sumie 
bierze w nich udział 90 osób 
w wieku 5-13 lat. W ramach 
ferii m. in.: lodowisko OSiR, 
Delfinek, zajęcia profilaktyczne, 
zajęcia muzyczne, wycieczki 
do Teatru Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu, Loopy’s World i 
Kolejkowa we Wrocławiu.

Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stano-
wice – 3.460,00 zł

„Ferie 
przyjemne 
i pożyteczne” 
są zorganizowane w 
dniach 28 stycznia – 1 lutego br. 
dla 26 uczniów z klas I-VIII. W 
ramach ferii m. in.: programy 
profilaktyczne, dwa wyjazdy 
do Wałbrzycha (Stara Kopal-
nia, Teatr Lalki i Aktora), dwa 
wyjazdy do Wodnego Centrum 
Rekreacji i Wypoczynku w 
Świebodzicach i strzegomskie 
kino.

S towarz y sz enie 
Pedagogów i Psy-
chologów Gminy Strzegom 
– 12.000,00 zł

Zimowisko będzie odbywało 
się w dniach 4-8 lutego br. w 
PSP nr 3 w Strzegomiu. We-
zmą w nim udział uczniowie 
z PSP nr 3 oraz z Jaroszowa 
i Goczałkowa. W czasie zajęć 
będzie realizowany projekt pt. 
„Od ziarenka do bochenka”. 
W ramach ferii m. in.: dwa 
wyjścia na lodowisko oraz krytą 
pływalnię w Strzegomiu, dwie 
wycieczki (Wrocław, Dobro-
cin), strzegomskie kino. 

Koło Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Strze-
gomiu – 2.740,00 zł

Zajęcia pn. „Bezpiecznie 
spędzam ferie zimowe” są 
zorganizowane w dniach 28 

stycznia 
do 1  lu-

tego br. d la 
grupy 16 uczniów 

Zespołu Szkół Specjalnych 
w wieku 6-25 lat, z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w różnym stopniu. W ramach 
ferii m. in.: zajęcia profilak-
tyczne, artystyczne, sporto-
wo-rekreacyjne, wycieczki 
do fabryki „Śnieżka-Invest” 
w Świebodzicach, zwiedzanie 
rynku i murów obronnych w 
Świebodzicach, do „Ostoi nad 
Młynówką” w Mościsku, Del-
finek w Strzegomiu, zajęcia z 
gospodarstwa domowego. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Kornela Makuszyń-
skiego w Strzegomiu „Przyja-
ciele Czwórki” – 12.000,00 zł

Zajęcia „Kulturalnie i spor-
towo – w czwórce ferie spędź 
bombowo” są zorganizowane 
dla 90 dzieci w wieku szkol-
nym w okresie 28 stycznia do 
1 lutego br. W ramach ferii: 
zajęcia z profilaktyki uza-
leżnień, wycieczki do Teatru 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu i 
Zagrody Edukacyjnej „Maria-
nówek” w Dobrocinie, zajęcia 
kreatywne, zajęcia sportowe, 
spacery po okolicy, konkursy 
i projekcja filmu w strzegom-
skim kinie. 

Ferie zimowe na zimowiskach i półkoloniach finansowane są z budżetu gminy Strzegom

Mija pierwszy tydzień ferii zimowych dla uczniów wojewódz-
twa dolnośląskiego. W tym numerze „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” przedstawiamy informacje, gdzie spędzają zimowy 
wypoczynek najmłodsi mieszkańcy gminy Strzegom. Lokalny 
samorząd – w formie konkursów dla stowarzyszeń – przekazał 
na ten cel kwotę ok. 60 tys. zł. 

Kasa na ferie
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LUTY 2019 

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

27.01 – 02.02 Przy 
Fontannie

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

03.02 – 09.02 Vitrum Al. Wojska Polskiego 
80D/7 tel. 74/ 632-38-28

10.02 – 16.02 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/ 647-98-70

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 

Zbiórka 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.

Masz wpływ na budżet gminy Strzegom!

D uża część podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych zostaje prze-
kazana do budżetu gmi-
ny Strzegom. W 2019 r. 
zaplanowana została w 
budżecie kwota ok. 22 
mln zł . Drogi  miesz-
kańcu , z łóż  dek l a r a -
cję podatkową PIT za 
rok 2018 w Urzędzie 
Skarbowym w Świdnicy, 
wpisując miejscowość na 

terenie gminy Strzegom 
JAKO MIEJSCE ZA-
MIESZKANIA. Two-
j e  p i en i ądz e  z o s t aną 
przeznaczone na budżet 
obywate l sk i , ku l tu rę , 
ro zwó j  i n f r a s t r uk tu-
ry, utrzymanie zieleni, 
sport, rekreację, ochronę 
środowiska, trasy rowe-
rowe, pomoc społeczną, 
ochronę zdrowia i edu-
kację dzieci. 

Powierzchnia użytkowa przed-
szkola będzie liczyć ponad 1900 
m kw. W jego skład wejdzie m. 
in.: 6 sal przedszkolnych i żłob-
kowych, sala wielofunkcyjna, sale 
zabaw, antresole, szatnie, zaplecze 
kuchenne, gabinet pielęgniarki i 
logopedy, pomieszczenia biuro-
we i techniczne. Na terenie przy 
przedszkolu znajdą się m. in. 3 
place zabaw dostosowane do róż-
nych grup wiekowych, zjeżdżalnie 
terenowe i amfiteatr terenowy, 
sad owocowy oraz ogrody „ptasi” 
i „motyli”. Całkowita wartość 
zadania to ok. 17 mln zł. Wniosek, 
złożony przez gminę o dofinan-

sowanie tej inwestycji, uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 10,3 
mln zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Osi Priorytetowej 
nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” 
Działania nr 3.3 „Efektywność 
energetyczna w budynkach uży-
teczności publicznej i w sektorze 
mieszkaniowym” Poddziałania nr 
3.3.4. „Efektywność energetycz-
na w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszka-
niowym – ZIT AW” Regional-
nego Programu operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.

Przedszkole na finiszu!
Dobiega końca budowa pierwszego pasywnego przedszkola 
w gminie Strzegom. Ze względu na pozostałe do wykona-
nia roboty związane z zagospodarowaniem terenu , które 
uzależnione są od warunków pogodowych Wykonawcy 
przedłużono termin zakończenia robót. Przed przekaza-
niem użytkownikom budynek musi jeszcze przejść odbiór 
odpowiednich służb technicznych i uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie.

Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu
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Do najnowszej edycji kon-
kursu (za 2018 r.) wpłynęły 
23 zgłoszenia, 16 w I kategorii 
zgłoszeniowej – budynki wielo-
rodzinne, 7 zgłoszeń w II kate-
gorii zgłoszeniowej – budynki 
jednorodzinne.

W dotychczasowych siedmiu 
edycjach odnowiono w sumie 
88 budynków, z czego 68 to 
budynki wielorodzinne, zaś 
20 to budynki jednorodzinne 
(prywatne). W sumie gmi-
na Strzegom przeznaczyła ze 
swojego budżetu kwotę ponad 
1,5 mln zł na nagrody w tym 
konkursie.

Przypomnijmy, że w ubiegło-
rocznej edycji konkursu „Od-
nów i wygraj!” uczestniczyło 
16 Wspólnot Mieszkaniowych 
oraz 9 właścicieli domów jed-
norodzinnych (w sumie 25 
uczestników, co jest cały czas 
rekordem). Łączna wysokość 
nagród wyniosła 330 tys. zł.

Laureaci poprzedniej edycji 
konkursu (za 2017 r.):

kategoria - budynki wieloro-
dzinne (miejsca 1-3)
•	 1.	 miejsce	 -	 Wspólnota	

Mieszkaniowa ul. Świdnicka 
33 - nagroda 35 tys. zł

•	 2.	 miejsce	 -	 Wspólnota	

Mieszkaniowa ul. Rynek 28-
29 - nagroda 30 tys. zł

•	 2.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Pade-
rewskiego 25 - nagroda 30 
tys. zł

•	 2.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Świd-
nicka 12 - nagroda 30 tys. zł

•	 2.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Le-
gnicka 10 - nagroda 30 tys. 
zł

•	 3.	 miejsce	 -	 Wspólnota	
Mieszkaniowa ul. Św. Jadwigi 
7-9 - nagroda 25 tys. zł

•	 3.	miejsce	ex-aequo	-	Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. Ko-
ściuszki 16 - nagroda 25 tys. 
zł

kategoria - budynki jednoro-
dzinne (miejsca 1-3)
•	 1.	miejsce	–	Agnieszka	i	An-

drzej Lusa, Irena i Wiesław 
Wielgomas, ul. Legnicka 30 
- nagroda 5 tys. zł

•	 2.	miejsce	–	Andrzej	Pietkie-
wicz, ul. Legnicka 4a - nagro-
da 4 tys. zł

•	 2.	miejsce	 ex-aequo	–	Wie-
sław Grajny, Tomkowice 17 
- nagroda 4 tys. zł

•	 2.	miejsce	ex-aequo	–	Olga	i	

Bartłomiej Pasławscy, Mię-
dzyrzecze 31 - nagroda 4 tys. 
zł

•	 2.	miejsce	ex-aequo	–	Kata-
rzyna i Grzegorz Dobies, ul. 
Kościuszki 28 - nagroda 4 tys. 
zł

•	 3.	miejsce	–	Wanda	i	Włodzi-
mierz Przerada, ul. Boczna 9 

w Goczałkowie - nagroda 3 
tys. zł

•	 3.	miejsce	ex-aequo	–	Maciej	
Wojtków, ul. Kościuszkow-
ców 4/2 w Rogoźnicy - na-
groda 3 tys. zł

•	 3.	miejsce	ex-aequo	–	Danuta	
i Henryk Burszta, ul. Klono-
wa 9 - nagroda 3 tys. zł

J e S t e ś  Z A i n t e R e S O W A n y  W y M i A n ą  S t A R e g O  P i e C A ? 
Z ł ó ż  d e K l A R A C J ę ! 

Gmina Strzegom wspólnie z 
gminami z terenu Aglomeracji 
Wałbrzyskiej przystąpiła do 
przygotowania wspólnego wnio-
sku o dotację ze środków Unii 
Europejskiej na wymianę kotłów 
opalanych paliwem stałym ( np. 
koks, węgiel, ekogorszek) na 
bardziej przyjazne środowisku 
źródła ciepła. 

W ramach projektu możliwe 
będzie dofinansowania moder-
nizacji systemów grzewczych 
(np. wymiana kotła, instalacji 
grzewczej) w budynkach jed-
norodzinnych oraz lokalach 
mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych. Przewidujemy, 
że na ten cel mieszkańcy będą 
mogli otrzymać dotację w mak-
symalnej wysokości 25 tys. zł dla 
budynku jednorodzinnego i 10 
tys. zł dla mieszkania w budynku 
wielorodzinnym (wartości mogą 
ulec zmianie). 

Abyśmy mogli dla miesz-
kańców gminy złożyć wniosek 
o dotację, prosimy Państwa o 

zgłaszanie wstępnej deklaracji 
udziału w projekcie, która po-
zwoli nam na prawidłowe przy-
gotowanie wniosku o dotację. 
Bez Państwa aktywnego 
udziału nie zrealizujemy 
projektu na terenie naszej 
gminy. Wstępną dekla-
rację udziału w projekcie 
można złożyć za pośred-
nictwem Internetu, ko-
rzystając z adresu http://
strzegom.badanie.net/ 
lub w wersji papierowej 
na formularzu zgłoszenia. 
Aby móc złożyć dekla-
rację za pośrednictwem 
internetu w pierwszej 
kolejności musicie Pań-
stwo uzyskać hasło, które 
udostępni Państwu pra-
cownik urzędu Wioleta 
Wnęk-Soczyńska, tel. 74 
8560 531

Formularz drukowa-
ny zgłoszenia dostępny 
jest w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu, ul. 

Rynek 38, Wydział Obsłu-
gi Interesantów, parter, pok. 
nr 15. Wstępne deklaracja 
udziału w projekcie można 

będzie składać w terminie do 
15.02.2019 r. 

Złożenie deklaracji nie gwaran-
tuje uzyskania dotacji, ale osoby, 

które rzetelnie wypełnią 
deklaracje mogą liczyć 
na preferencje w sytuacji 
uzyskania przez projekt 
dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskie. 
Brak jest możliwości 
wymiany kotła na ko-
cioł węglowy, opalany 
ekogroszkiem, koksem, 
miałem węglowym, itp.

Przed wypełnieniem 
zgłoszenia uprzejmie 
prosimy o uważne za-
poznanie się z instruk-
cjami wypełniania. W 
przypadku pytań prosi-
my o kontakt z Wioletą 
Wnęk-Soczyńską, tel. 
74 /8560 531 w godz. od 
7.00 do 15.00.

Deklaracje można 
także pobrać na stronie 
www.strzegom.pl . 

Odnowili kamienice
W 7 edycjach konkursu „Odnów i wygraj!” na wygrane przeznaczono ponad 1,5 mln zł

W lipcu br. zakończy się 
kompleksowy remont budynku 
gospodarczego na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Grochoto-
wie. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi ok. 330 tys. zł. - Bardzo 
się cieszymy z tego, że w końcu 
będziemy mieli świetlicę. Do tej 
pory spotykaliśmy się w altan-
kach – podkreśla Renata Pod-
kówka, sołtys Grochotowa. 

Remont polega na adapta-
cji budynku gospodarczego – 
ostatniego po lewej stronie przy 
drodze wojewódzkiej w kierun-
ku Świebodzic - na potrzeby 
świetlicy wiejskiej. Finalnie 
zostanie wykonana sala wraz z 
zapleczem kuchennym i toaletą 
oraz poddaszem nieużytkowym. 
Przed wejściem do świetlicy 
zostanie wykonany ganek, a 
dojście do niej będzie stanowił 

chodnik betonowy. Pozostały 
teren zostanie obsiany trawą. 
Budynek zostanie ocieplony 
styropianem oraz wykończony 
tynkiem mineralnym. - Do tej 
pory wykonano roboty roz-
biórkowe, izolacyjne, strop nad 
parterem i piętrem, pokrycie 
dachowe, przyłącze wodocią-
gowe i zamontowano szambo 
– wymienia Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych w UM 
w Strzegomiu. 

Warto podkreślić, że prace 
remontowe związane z po-
wstaniem świetlicy wiejskiej w 
Grochotowie tak zmotywowały 
mieszkańców wsi, że postano-
wili założyć w grudniu 2018 r. 
Koło Gospodyń Wiejskich. 
Trzymamy kciuki za wiele po-
mysłów i inwencji.

grochotów ze świetlicą!

Trwa budowa Centrum Ak-
tywności i Integracji Mieszkań-
ców Wsi Jaroszów. Już niedługo 
powstanie obiekt, który połączy 
w jednym budynku różne funk-
cje- powstanie świetlica wiejska, 
remiza strażacka oraz Klub 
Seniora. 

Gmina Strzegom złożyła 
wniosek na „Utworzenie Klubu 
Seniora w Jaroszowie w ramach 
Centrum Aktywności i Integra-
cji Mieszkańców wsi Jaroszów, 
który uzyskał pozytywną ocenę. 
Unijny projekt zakłada utwo-
rzenie klubu dla osób w wieku 

senioralnym w części pomiesz-
czeń nowo powstałego centrum. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwe stało się pozyskanie 
1,25 mln zł ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Pozyskana kwota 
stanowi znaczny zastrzyk finan-

sowy dla całego przedsięwzięcia 
wartego blisko 4,7 mln zł. 

W Centrum Aktywności i 
integracji Mieszkańców Wsi 
Jaroszów pomieszczenia na 
pierwszym piętrze wykorzy-
stywane będą na działalność 
Klubu Seniora w Jaroszowie. 

Finansowanie tego projektu 
ze środków europejskich po-
zwoliło także na zaplanowanie 
zakupu wyposażenia do Klubu 
Seniora.

Utworzenie Klubu Seniora w 
Jaroszowie pozwoli na zwiększe-
nie dostępu do usług społecznych 

w Gminie Strzegom, a poprzez 
realizację działań pozwalających 
na rozwijanie i propagowanie 
różnych form twórczej działal-
ności seniorów, integrowanie i 
aktywizowanie osób starszych 
na rzecz społeczności lokalnych 
i będzie przeciwdziałać wyklu-
czeniu społecznemu.

Powstały Klub Seniora bę-
dzie miejscem spotkań osób 
starszych.

Unijne pieniądze trafią do Jaroszowa
Utworzenie Klubu Seniora pozwoli na zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Strzegom, a także aktywizowanie osób starszych 

Zgłoszenia do konkursu „Odnów i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia 
danego roku kalendarzowego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do połowy 
lutego następnego roku. Środki na nagrody pieniężne pochodzą z budżetu 
gminy Strzegom. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą składać: właściciele, współwłaściciele, 
zarządy lub zarządcy budynków posiadający budynki nie wpisane do rejestru 
zabytków, które ze względu na swoje położenie, architekturę albo historię, 
stanowią cenne obiekty kultury materialnej gminy Strzegom, warte wyróżnienia, 
upowszechnienia i ochrony. 

Zakończyła się ósma edycja konkursu „Odnów i wygraj!” za 
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury 
materialnej gminy Strzegom. Ogłoszenie wyników nastąpi 
12 lutego br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkań-
ców i ich problemów. Ceni 
sobie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

d a n u ta : Pa n i e  b u r m i -
strzu, proszę o informację 
w sprawie dof inansowania 
dotyczącego wymiany pie-
ców. kiedy będą zrealizo-
wane wnioski, które zostały 
złożone w terminie? czy 
jest jakaś przyczyna, która 
opóźnia wypłatę?

W marcu br. będą wypłaty 
w ramach tzw. programu 
„PIECYK”. Opóźnienie wy-
nika z faktu, że Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu bez uprzedzenia 
i niespodziewanie w czerwcu 

2018 r. zawiesił program 
„PIECYK”. Bez dotacji nie 
ma możliwości dofinanso-
wania mieszkańcom dzia-
łań już wykonanych, dlate-
go przeprowadziłem wiele 
rozmów w tym temacie z 
WFOSiGW, także z woje-
wodą dolnośląskim. Dzięki 
wsparciu wielu samorządow-
ców WFOŚiGW urucho-
mił drugą edycję programu 
pod koniec października 
2018 r., jednak na mniej 
korzystnych dla gmin wa-
runkach. Mieliśmy gotowe 
wnioski, które w tej chwili 
zostały zaakceptowane przez 
WFOSiGW. W lutym pod-
piszemy umowy, a wypłaty 
nastąpią w marcu. Jest to 
informacja pewna i nic już 
się nie zmieni. Przepraszamy 
za zaistniałą sytuację nie z 
naszej winy i zachęcamy, by 
kolejne osoby wymieniały 
piece w edycji 2019. Staram 
się, by WFOSiGW usunął 
zapis w tej edycji konkursu 
grantowego, który mówi, że 
może on odwołać program w 
każdej chwili i bez podania 
przyczyn. 

stanisława: Panie burmi-
strzu, mam prośbę o podanie 
terminu, kiedy będzie wy-

płacana refundacja za wy-
mianę pieców tradycyjnych 
na nowe, gazowe? 

Realizacja tego zadania 
została znacznie zakłócona 
niespodziewanymi decyzja-
mi Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Mamy 
decyzję o uruchomieniu 
d la Strzegomia środków 
finansowych i zostaną one 
wypłacone w marcu. W 
chwili obecnej trwa odbiór 
techniczny wykonanych 
instalacji. 

kml: Panie burmistrzu, 
czy to prawda, że likwido-
wany jest zakład z wielolet-
nią tradycją, który jest jed-
nym z symboli strzegomia, a 
mianowicie uniPAP? zna-
lazłem ostatnio na jednym 
z portali ofertę sprzedaży 
całych terenów zakładów 
papie r o wych. w iele  osób 
straci pracę, produkcje pew-
nie przeniosą gdzie indziej. 
ogromna strata dla miasta 
i ludzi. uniPAP to kawał 
historii miasta. 

Nie znam planów właści-
ciela firmy. Zgadzam się ze 
zdaniem, że UNIPAP to 
kawał historii Strzegomia, 
jednak pragnę zauważyć, 

że sprzedaż nie oznacza 
likwidacji zakładu. 

P i ę k n y  r o m a n : w i ta m 
panie burmistrzu. zna pan 
temat ul. rybnej nie od dziś 
w aspekcie bezpieczeństwa. 
brak chodników, dziury w 
asfalcie, a w nocy zapada 
prawdziwa ciemność. nie 
zapominajmy, ze jest pan 
gospodarzem tego miasta i 
jest odpowiedzialny za nasze 
bezpieczeństwo. zapraszamy 
nas odwiedzić, nie czekajmy 
na wypadek.

Byłem na ul. Rybnej nie 
raz. Postaram się, by jesz-
cze w tym roku rozpocząć 
projekt przebudowy tej ulicy 
z oświetleniem. Ustalę też 
możliwość instalacji lamp 
hybrydowych. Takich ulic 
jak ul. Rybna jest jeszcze 
wiele w mieście i na wsi. 
Będziemy działać. Po to 
wybraliście mnie państwo 
na następną kadencję. 

ewa: witam. Panie bur-
mistrzu, czy jest szansa na 
dof inansowanie do dachu, w 
którym jest tylko 4 rodziny, 
a dach remontować trzeba 
na cito. nie mamy takich 
dużych środków. Proszę nam 
pomóc.

Wszystko zależy od tego, 
czyj jest to budynek. Jeśli 
wspólnoty, to niestety nie 
możemy finansować tego 
remontu. Chyba, że mamy 
tam udziały, to tylko w tej 
części udziałów. 

A n o n i m : d z i e ń  d o b r y. 
c h c i a ł a by m  z apy ta ć  c z y 
parking pr zy A l. wojska 
Polskiego 52 do 58 jest par-
kingiem dla mieszkańców z 
tych posesji, czy jest parkin-
giem ogólnodostępnym? jeśli 
można byłoby namalować 
jakieś linie, bo każdy staje jak 
mu się podoba, a człowiek jak 
wraca z pracy to nie ma gdzie 
zaparkować samochodu. 

Jest to parking ogólno-
dostępny i nie ma żadnego 
związku z posesjami tam 
się znajdującymi. Parkować 
może tam każdy. Co do linii 
- to dobry pomysł. Kiedy bę-
dziemy malować pasy i linie, 
to też tam namalujemy. 

Ada: dzień dobry. Panie 
burmistrzu, jaki był całko-
wity koszt projektu „Ławka 
niepodległości”. jak napisano 
na strzegom.pl, gmina otrzy-
mała dotację  od mon w 
kwocie 30 tys. Pln. Proszę o 
podanie całkowitego kosztu. 

ile mieszkańcy dopłacili z 
budżetu gminy? 

30  t y s . z ł  o t r z y ma l i -
śmy z budżetu Minister-
stwa Obrony Narodowej. 
4.845,00 zł to wkład gminy. 
Moją intencją było trwałe 
podkreślenie uroczystości 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Sami 
państwo słyszycie krytykę 
wykonania tej inicjatywy w 
całej Polsce. Także moim 
zdaniem projekt jest nieste-
ty zły, nietrafiony i niefunk-
cjonalny, a szkoda. 

mieszkaniec rynku: Pro-
szę o interwencję związaną 
z parkowaniem aut na po-
dwórku między ulicami: boh. 
getta, rynek, świdnicka. 
Parkują tu kierowcy, którzy 
chcą uniknąć opłat, nieza-
mieszkujący tego obszaru. 
myślę, że nikt by nie chciał 
szukać miejsc do parkowania 
na innych ulicach oddalonych 
od miejsca zamieszkania.

Tak jak napisałem wcze-
śniej, oczekujemy uchwał 
wszystkich wspólnot przyle-
gających do tego podwórka. 
Wtedy gmina podejmie się 
montażu szlabanów i kwe-
stii odpłatnej dystrybucji 
pilotów. 

CO SłyChAć W nASZyCh MiAStACh PARtneRSKiCh? CO SłyChAć W nASZyCh  
MiAStACh PARtneRSKiCh?

Najważniejszym wydarzeniem 
w Znojmo jest Znojemskie hi-
storyczne winobranie. To naj-
większe święto wina w Republice 
Czeskiej odbędzie się w dniach 
13 – 15 września. Turystów 
przyciąga do Znojma ciekawy 
program artystyczny, tradycyjny 
orszak, liczne koncerty, turnieje 
rycerskie oraz niepowtarzalna 
atmosfera. 

-W dniach 3–4 maja br. na-
tomiast zapraszamy państwa na 
coroczną szczególną imprezę 
poświęconą współpracy z naszymi 
miastami partnerskimi, podczas 
której każde z miast może zapre-
zentować swoje lokalne produkty 
oraz pokazać nam swe kultural-
ne atrakcje. W ubiegłym roku 
gościliśmy delegacje ze Strze-
gomia, Chrudimu w Czechach, 
miejscowości Retz (Austria), 
Nové Zámky, Bratislava-Ružinov 
(Słowacja), Villazzano oraz Tren-
to Povo (Włochy). Przez dwa 
dni na rynku miasta ustawione 
były stragany, w których często-
wano smakołykami z Włoch i 
Polski, austriackim winem czy 
słowackim serem. Na Dniach 
Miast Partnerskich nie zabraknie 
oczywiście bogatego programu 
kulturalnego, który tradycyjnie 
przygotujemy wspólnie z naszymi 
goścmi. Już dziś z niecierpliwością 
czekamy na ten czas pełen tańca i 

muzyki! – mówi starosta Znojmo. 
- Tych z państwa, którzy wolą 
podróżować latem, zapraszamy w 
lipcu na Znojemski festiwal mu-
zyczny, bądź w sierpniu na święto 

Ogórka (02.08) i Dni Teatru (21 
– 25.08) – dodaje. 

Zdjecia: UM Znojmo
tekst: Petra Maršounová

tłumaczenie i redakcja w j. 
polskim. dominika Kuleba 

Koperta życia 
„Koperta Życia” to akcja do 

której przystąpienia zachęcają 
lekarze i pracownicy pogotowia 
ratunkowego. Akcja skierowana 
jest do osób przewlekle chorych, 
starszych, samotnych i polega 
na umieszczeniu w specjalnie 
przygotowanych kopertach 
najważniejszych informacji o 
stanie zdrowia, przyjmowanych 
lekach, alergiach na leki, kon-
taktach do najbliższych, danych 
osobowych, w tym numer pesel. 
Pakiet z takimi informacjami 
powinien być przechowywany 
w lodówce, czyli miejscu, które 
jest prawie w każdym domu i 
zarazem jest łatwo dostępne.

Taką „Kopertę życia” jak rów-
nież samą „Kartę Informacyjną” 
można odebrać w tut. Urzędzie 
– Wydział Obsługi Interesan-
tów pok. nr 15 – parter lub w 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu. Akcja na terenie 
gminy Strzegom trwa od 2015 
roku. 

Nad historyczną 
starówką Tor-
gau wznos i 
sie potężny i 
już z daleka 
w i d o c z -
ny zamek 
Hartenfels. 
Jest to je-
den jeden z 
cenniejszych 
prz ykładów 
architektury re-
zydencjonalnej w 
stylu renesansowym 
na terenie Saksonii. 

To tutaj rezydowali w XVI w. 
książęta saksońscy. Nawet kiedy 
ich główna siedziba przeniesio-
na zastała z Torgau do Drezna, 
zamek Hartenfels pozostał 
nadal ulubionym miejscem 
książęcych ślubów i wystaw-
nych uczt. 

Dziś w zamku w skrzydle 
od strony Łaby znajduje się 
stylowo urządzona komnata, 
łącząca książęcą elegancję z 
nowoczesnością, w której za-
kochane pary wypowiadają 
TAK. Teren zamku wraz z ro-
mantycznym ogrodem różanym 
stanowi idealne tło dla ślubnych 
fotografii.

Również i historyczna sala ślu-
bów we wnętrzu ratusza renesan-
sowego ratusza jest ulubionym 

miejscem do 
zawierania związku 

małżeńskiego. Wychodzące pro-
sto na pięknie odrestaurowane 
historyczne kamieniczki okna 
przenoszą nowożeńców w dawny 
książęcy świat… 

- W ubiegłym roku w Torgau 
udzieliliśmy 155 ślubów. Na 
ten rok mamy już 80 zgłoszeń 
- mówi Cornelia Olbrich, 
kierownik USC w Torgau. 
Miasto pragnie wykorzystać 
swój historyczny potencjał, 
by jak najwięcej młodych par, 
również i spoza Torgau, właśnie 
tutaj zdecydowało się na dalszą 
wspólną drogę życia. 

tekst: tilo Schroth
foto: Andreas Franke

tł. i redakcja w j. polskim: 
dominika Kuleba

W Znojmo będzie się działo...

Współpraca partnerska ze Znojmem istnieje od 1998 r. Miasto położone jest w 
Czechach, w południowych Morawach, w poblizu granicy z Austrią. Jest jednym 
z najstarszych, zabytkowych miast morawskich Liczy ok 35.tys. mieszkańców, 
a słynie z licznych zabytków, produkcji win i browarnictwa.

Akt umowy partnerskiej między Strzegomiem i Torgau podpisano w 1997 r. 
Torgau leży nad Łabą we wschodnich Niemczech. Miasto posiada port, liczy 
ok. 21 tys. mieszkańców i jest renesansową perełką Saksonii. 

Przypominamy jednak, że 
indywidualna „Karta Infor-
macyjna” – dane o osobie, 
jest ważna 1 rok od momen-
tu jej wypełnienia. Należy ją 
aktualizować, szczególnie 
w danych dotyczących 
telefonów do najbliższych 
członków rodziny, przeby-
tych i obecnych chorobach, 
jak również przyjmowanych 
lekach.

Dla miasta Znojmo położonego w południowych Czechach rozpoczął się rok pełen inwesty-
cji, prac renowacyjnych i budowlanych. To jednocześnie rok obfitujący w wydarzenia kultu-
ralne i liczne imprezy okolicznościowe. - Te wszystkie uroczystości przygotowywane są nie 
tylko z myślą o mieszkańcach, lecz z wielką przyjemnością chcielibyśmy przywitać na nich 
również i gości z naszych miast partnerskich – podkreśla Jan Grois, starosta Znojmo. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

śluby w torgau
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Radni m. in. podjęli uchwałę 
ws. zmian w budżecie gminy 
Strzegom na rok 2019. Warto 
wspomnieć o wydatkowaniu 
kwoty ok. 466 tys. zł na wy-
konanie zastępcze robót zwią-
zanych z montażem żaluzji na 
elewacji budynku przedszkola 
pasywnego w Strzegomiu. – W 
celu jak najszybszego zakoń-
czenia zadania i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 
w terminie umożliwiającym 
otwarcie żłobka, gmina zleci 
wykonanie zastępcze żaluzji, 
a wydane środki odzyskane 
zostaną po wykonaniu robót 
z gwarancji ubezpieczeniowej 
należytego wykonania umowy 
przedłożonej przez wykonawcę 
– wyjaśnia burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta. 

Podjęto także decyzję ws. 
powierzenia Zakładowi Usług 
Komunalnych w Strzegomiu Sp.  
z o.o. prowadzenia Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) 

na 10 lat. Warto dodać, że 
wydzielona jednostka nie 
jest związana z ogłoszonym 
przetargiem dot. odbioru i 
zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy 
Strzegom. ZUK w Strzego-
miu Sp. z o.o. będzie mógł się 
ubiegać o dofinansowanie z 
przeznaczeniem na rozbudowę 
PSZOK-u, co w konsekwencji 
może mieć wpływ na zwiększe-
nie udziału odpadów zebranych 
w gminie selektywnie oraz 
przyczyni się do likwidacji 
dzikich wysypisk śmieci.

Susza występująca na terenie 
gminy Strzegom w 2018 r. 
spowodowała duże straty w 
uprawach rolnych. Wywołało 
to napływ wniosków składa-
nych przez poszkodowanych 
rolników do burmistrza Strze-
gomia o zastosowanie ulgi 
w spłacie podatku rolnego w 
formie umorzenia zaległości 
podatkowych. Z uwagi na wy-

czerpany w listopadzie 2018 r. 
roczny krajowy limit pomocy 
de minimis w rolnictwie, zło-
żone w ostatnim kwartale 2018 
roku wnioski o umorzenie III i/
lub IV raty podatku rolnego za 
2018 rok, będą rozpatrzone w 
I kwartale 2019 r.

Swoją rezygnację z mandatu 
radnego ogłosiła na sesji Marta 
Zięba, która – jak poinformo-
wał burmistrz Strzegomia - 
obejmie stanowisko dyrektora 
w Zakładzie Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w Strzegomiu 
i prokurenta tej firmy. Była 
już radna będzie się zajmować 
przede wszystkim współtwo-
rzeniem oraz realizacją strate-
gii firmy, przygotowywaniem 
i udziałem w podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych, 
podejmowaniem decyzji do-
tyczących kierunku rozwoju 
nowych usług. Skoncentruje 
się na poprawie koordyna-
cji  działań pracy wszystkich 
działów w firmie. Będzie także 

wspomagać procesy negocja-
cyjne z klientami i dostawcami.  
Ważnym aspektem będzie dla 
niej podnoszenie kompetencji 
pracowników. 

red

Burmistrz Strzegomia przyznał 
stypendia za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów naszej 
gminy na okres od stycznia do 
czerwca 2019 r. 

W gronie wyróżnionych znaleźli 
się: Rafał Włodarczyk (dziedzina 
naukowa), Paweł Balawender 
(dziedzina naukowa), Zofia Mazur 
(dziedzina sportowa i naukowa), 
Emilia Kustra (dziedzina sporto-
wa), Alan Tomaszewski (dziedzina 
sportowa), Nicole Sarna (dziedzina 
artystyczna) i Kacper Rutka (dzie-
dzina sportowa). 

Gratulujemy! 

Obradowali strzegomscy radni
Na sesji miała miejsce uroczystość związana z nadaniem Srebrnej Odznaki Dolnośląskiej Izby Rolniczej pracownikowi UM w Strzegomiu – Alicji Czekajło

Pierwsza tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyła się 28 stycznia br. W pierw-
szej części posiedzenia wręczono nagrody dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia 
(piszemy o tym w osobnym artykule). 

Na sesji miała miejsce miła uroczystość związana z nadaniem Srebrnej 
Odznaki Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” 
pracownikowi UM w Strzegomiu – Alicji Czekajło. Odznaka przyznawana 
jest za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi dolnośląskiej. 
Ze szczegółową treścią podjętych na sesji uchwał można zapoznać się w 
zakładce eSesja znajdującej się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Siedmiu wspaniałych
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Ile nominacji do Oscara otrzymał polski film pt. 
„Zimna wojna”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w dniach 2-3 lutego 2019 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W 
tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kino-
wy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina SCK !

„Ralph Demolka w interne-
cie” DUBBING
01.02.2019 r. o godz. 10:00 
02.02.2019 r. o godz. 16.00
03.02.2019 r. o godz. 16:00 
05.02.2019 r. o godz. 10.00
06.02.2019 r. o godz. 10.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Zabawa, zabawa”
02.02.2019 r. o godz. 18:10 
03.02.2019 r. o godz. 18:10
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Człowiek, który zabił Don 
Kichota” DKF
07.02.2019 r. o godz. 18:00 
Bilet: 15 PLN

„Asteriks i Obeliks. Tajem-
nica magicznego wywaru” 
DUBBING 3D
09.02.2019 r. o godz. 16:00 
10.02.2019 r. o godz. 16.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Underdog”
09.02.2019 r. o godz. 18:00 
10.02.2019 r. o godz. 18.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

Maraton „Planeta singli 1, 
2 i 3”
15.02.2019 r. – cz. 1 godz. 
17.00
cz. 2 godz. 19.30
cz. 3 godz. 21.40
bilet: maraton (3 filmy) 35 
PLN/ jeden film: 18 PLN

Co w kinie SCK?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Jak zawsze każdego roku 
najlepsi uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Jaroszowie biorą udział w kon-
kursie wojewódzkim „zDolny 
Ślązak” w ramach Dolnoślą-
skiego Systemu Wspierania 
Uzdolnień.

Emilia Henike, uczennica 
klasy III gimnazjum, repre-
zentuje powiat świdnicki w 
etapie wojewódzkim. Jest jedną 
z 39 uczniów, którzy zostali 

wyłonieni we wcześniejszych 
etapach eliminujących spośród 
6000 uczestników powiatu 
świdnickiego.

Aby uzyskać sukces, Emilka 
przygotowywała się, czytając 
liczne książki w języku angiel-
skim. Obecnie z niecierpliwo-
ścią czekamy na ostateczne 
wyniki, trzymamy za Emilię 
kciuki, a za dotychczasowe 
osiągnięcia serdecznie gratu-
lujemy.

Sukces emilii henike

W  Z e s p o l e  S z k o l n o -
Przedszkolnym w Jaroszo-
wie w dniach od 17 do 21 
grudnia 2018 r. i od 7 do 
18 stycznia br. realizowano 
projekt „Bądźmy poszukiwa-
czami Autorytetu” w ramach 
ogólnopolskiej kampanii 
profilaktyczno-edukacyjnej 
we współpracy z Minister-
stwem Sprawiedliwości.

Kampania została skierowa-
na do uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli. Celem jej jest 
przeprowadzenie działań w 
zakresie profilaktyki zachowań 
ryzykownych, szczególnie an-
tyspołecznych i przestępczych. 
Generalna idea kampanii to 
odbudowanie i wzmocnienie w 
naszym społeczeństwie autory-
tetu rodzica i nauczyciela.

Działania profilaktyczno – 
edukacyjne prowadzone wśród 
uczestników projektu to diagno-
za polegająca na wypełnienie 
ankiet przez uczniów, rodziców 
i nauczycieli w zakresie działań 
w obszarze bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży, warsztaty 

edukacyjne oraz dyskusje i 
prelekcje po projekcji filmu 
„Ekstremalni”.

Koordynatorami programu w 
szkole byli: pedagog – Violetta 
Posłuszna- Koziałkowska 

oraz nauczyciele informatyki: 
Waldemar Abram i  Jacek 
Krogel.

Strzegomskie Centrum Kultury zaprasza 
wszystkie chętne zespoły do udziału w 1. 
Przeglądzie zespołów weselnych i dancin-
gowych. 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie 
mailowego zgłoszenia na adres: r.orynczak@
sck.strzegom.pl z krótką notatką o zespole i 
linkiem do odsłuchania utworu granego na 
żywo (YouTube).

O autorytetach 

Przegląd zespołów weselnych i dancingowych

Kampania została skierowana do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. A jaki był jej cel?

To jest szansa na pokazanie swojego talentu i umiejętności przed szerszym gronem publiczności … 

Na zgłoszenia organizator 
czeka do 10 lutego 2019 r.
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24 stycznia br. odbyła się 
ostatnia narada sołtysów 
g miny S tr z egom pr z ed 
wyborami sołtysów i rad 
sołeckich.

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta oraz jego za-
stępca Wiesław Witkowski 
podziękowali sołtysom za 
pracę na rzecz swoich so-

łectw na przestrzeni ostat-
nich czterech lat. Przed 
sołectwami wybor y soł-
tysów, z których pierwsze 
odbędą się w Rogoźnicy, a 

ostatnie w Międzyrzeczu. 
O wynikach wyborów po-
informujemy na łamach 
„Gminnych Wiadomości 
Strzegom. 

Ostatnia narada
Przed sołectwami wybory sołtysów. Pierwsze odbędą się w Rogoźnicy, a ostatnie w Międzyrzeczu

25 stycznia br. w Morawie 
odbyło się uroczyste otwarcie 
zmodernizowanego obiektu, 
wchodzącego w skład zespołu 
pałacowo - parkowego. 

- Dbamy o lokalne dzie-
dzictwo, dlatego staramy się 
remontować kolejne budynki 
- mówi Marzena Muszyńska-
Szwegler, prezes Pałac Morawa 
sp. z o.o. Realizacja inwestycji 
możliwa była w ramach zadania 
pn. „Przebudowa zabytkowego 
budynku mieszkalnego w ze-
spole pałacowym w Morawie 
z adaptacją piwnic na funkcje 
ekspozycyjne”. Projekt dofi-
nansowany jest z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020 w ramach 
Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu”. 

Celem operacji jest zwięk-
szenie poziomu przedsiębior-
czości spółki Pałac Morawa 

oraz rozwój oferty turystycznej 
na obszarze gminy Strzegom 
oraz Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu” poprzez 
przebudowę zabytkowego bu-
dynku mieszkalnego na funkcję 
dwóch mieszkań na wynajem 
oraz adaptacja piwnic na funk-
cje sal ekspozycyjnych oraz 
warsztatów ceramicznych.

- W wyremontowanym bu-
dynku będziemy organizować 
warsztaty ceramiczne, zarówno 
dla dzieci i młodzieży, jak i se-
niorów. Ale także wystawy czy 
wernisaże. Planujemy również 
organizację warsztatów kuli-
narnych w oparciu o produkty 
lokalne, chociażby z wykorzy-
staniem czosnku niedźwiedzie-
go. Zapraszam wszystkich do 
współpracy, chcemy aby nowy 
obiekt tętnił życiem - podsu-
mowuje Marzena Muszyńska 
- Szwegler.

W budynku świetlicy wiej-
skiej w Bartoszówku w ostat-
nim czasie zaszły pewne zmiany. 
W związku z przeprowadzony-
mi tam pracami, wygłuszono 

między innymi ściany i sufity. 
Wymieniono także instalację 
elektryczną. Poza tym poma-
lowano ściany i zamontowano 
oświetlenie zewnętrzne. 

Po remoncie budynku  
w zespole pałacowym

Zmiany w świetlicy

Nowy  rok i nowe sukcesy. 
W niedzielę, 20 stycznia br. 
reprezentanci strzegomskie-
go klubu Tatami wystąpili w 
międzynarodowym turnieju w 
miejscowości Ceske Trebove. W 
tych bardzo silnie obsadzonych 
zawodach ok. 800 zawodni-
ków z 10 krajów Europy (70 
klubów). 

Podopieczni trenera An-
drzeja Rozwałki kolejny raz 
nie zawiedli swoich sym-
patyków. Pierwsze  miej-
sca w swoich kategoriach 
wagowych zajęli:  Krystian  
Perchun,  Dawid  Kamiński  
i   K ajetan  Kr z y st y niak . 
Trzecią lokatę wywalczył 
Adrian Heil. 

Judocy tatami z medalami

Takie prace z pewnością wpłynęły na poprawę estetyki 
obiektu, co sprawi, że czas spędzany w tym miejscu 
będzie przyjemniejszy.
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Rogoźnica – zabudowa mieszkaniowa z usługami 

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komu-
nalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabu-
dowana działka nr 359/7, 
AM–1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy o 
powierzchni wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,2519 
ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00013680/0. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 58.800,00 zł
Wadium - 6.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.02.2019 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 

wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalone-
go Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 03.12.2004 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 6 MU 2 za-
budowa mieszkaniowa z 
usługami.
Strefa K ochrony krajobrazu 
kulturowego.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Ze względu na to, że na 
nieruchomości działce nr 
359/7, AM-1, obr. Rogoź-
nica znajdują się urządze-
nia elektroenergetyczne 
– odcinek napowietrzny 
linii niskiego napięcia wraz 
ze stanowiskiem słupowym 
pojedynczym oraz złącze 
kablowe przyszły właściciel 
nieruchomości w momen-
cie sprzedaży ustanowi na 

prawie własności działki 
gruntu nr 359/7, AM-1, obr. 
Rogoźnica na rzecz przed-
siębiorstwa przesyłowego 
TAURON Dystrybucja S. 
A. Oddział w Wałbrzychu i 
jego następców prawnych 
bezpłatną bezterminową 
służebność przesyłu w prze-
biegu linii kablowej niskiego 
napięcia szerokości pasa 
ograniczonego użytkowania 
0,50 m oraz posadowionych 
złączy kablowych, stano-
wiska słupa pojedynczego 
polegającą na prawie do: 
całodobowego, nieutrud-
nionego, nieograniczonego 
w czasie i miejscu dostępu 
(przechodu i przejazdu nie-
zbędnym sprzętem) przez 
służby TAURON Dystrybucja 
S.A. bądź jej przedstawicieli, 
wykonywania czynności 
związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, 
modernizacją, dokonywa-
niem ich przeglądów, remon-
tów, demontaży, kontroli, 
wykonywania pomiarów, 
konserwacji, wymianą na 
nowe i usuwaniem awarii, z 
obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego 
na koszt właściciela urzą-

dzeń (TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddział w Wałbrzychu i 
ich następców prawnych).
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 25.02.2019 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 

razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadko-
wi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może 

być zawarta wyłącznie z 
podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzen ia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p ię t ro  lub te le fon iczn ie 
pod nr 748560543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej 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 Zabudowa mieszkaniowa w żółkiewce 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PIĄTY PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość położona na terenie 
Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudowa-
na składająca się z działek nr 
42/8, 42/9, AM–1, Obr. Żelazów, 
położona w Żelazowie 
o łącznej powierzchni wg reje-
stru ewidencji gruntów 0,1478 
ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020741/8. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 38.070,00 zł
Wadium - 3.900,00 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. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 22.03.2018 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 28.06.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 13.09.2018 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 22.11.2018 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-

ny 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 zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa. Nieruchomość 
położona jest w granicy strefy 
zewnętrznej pośredniej ochrony 
ujęć wody. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z 
produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, na 
konto Gminy Strzegom – Santan-
der Bank Polska O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym 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 sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-

ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W 
przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej 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 piętro lub te-
lefonicznie 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 przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
CZWARTY PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
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.

Dla n ieruchomości  urzą -
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 wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
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 sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 

zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
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 telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 1 lutego 201910 ogŁoszeniA 

HARMONOGRAM ODBIORU METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH (POJEMNIK ŻÓŁTY) ORAZ BIO (POJEMNIK BRĄZOWY) MIASTO I GMINA STRZEGOM  
od 11.01.2019 – 31.03.2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Agatowa, Agrestowa, Al. Woj. 
Polskiego (od 31 do końca), Ame-
tystowa, Anielewicza, Bazaltowa, 
Brzoskwiniowa, Bukowa, Cho-
pina, Cicha, Dębowa, Fiołkowa, 
Granitowa, Gronowska, Chopina, 
Jagodowa, Jaśminowa Kalcytowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Kochanow-
skiego, Kościuszki, Kwarcowa, 
Niecała, Porzeczkowa, Promenady, 
Puławskiego, Różana, Skalna, Sło-
neczne Ogrody, Sosnowa, Strzelni-
cza, Widokowa, Winogronowa

Bohaterów Getta, Brzegowa, Dol-
na, Górnicza, Jeleniogórska, Ko-
nopnickiej, Kopalniana, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Św. Tomasza, 
Wałbrzyska, Wydobywcza

Al. Woj. Polskiego (od 1 do 28), 
Andersa, Bema, Brzozowa, Cicha, 
Czarna, Dembińskiego, Familij-
na, Kamienna, Kochanowskiego, 
Koszarowa, Krótka, Kwiatowa, 
Limanowskiego, Lipowa, Ofiar 
Katynia, Olszowa, Piekarnicza, 
Piłsudskiego, Pogodna, Polna, 
Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, 
Starzyńskiego, Świdnicka, Witosa, 
Wrzosowa

Legnicka, Mostowa, Sikorskiego 3-go Maja, Armii Krajowej, Banko-
wa, Bracka, Ceglana, Cicha, Czer-
wonego Krzyża, Dąbrowskiego, 
Dworcowa, Kasztelańska, Kocha-
nowskiego, Kolejowa, Kościelna, 
Ks. Prałata St. Siwca, Leśna, 
Matejki, Mickiewicza, Morska, Nie-
podległości, Ogrodowa, Paderew-
skiego, Parkowa, Plac Jana Pawła 
II, Potokowa, Reja, Rybna, Rynek, 
Rzeźnicza, Sosnowa, Staffa, Sta-
wowa, Szarych Szeregów, Szkol-
na, Św. Anny, Św. Jadwigi, Św. 
Jana, Wałowa, Wesoła, Wodna, 
Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, 
Zielona, Źródlana

Bartoszówek, Jaroszów, Rusko Godzieszówek, Granica, Modlęcin 
Mały, Tomkowice

Grochotów, Olszany, Stanowice, 
Międzyrzecze, Modlęcin , Morawa , 
Skarżyce, Stawiska

Goczałków, Graniczna, Goczałków 
Górny , Rogoźnica, Wieśnica

Kostrza, Żelazów, Żółkiewka

ZBIÓRKA SZKŁA Z POJEMNIKÓW 

Harmonogram odbioru od 11.01 – 31.03.2019 r. Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc MIASTO STRZEGOM

STYCZEŃ 22.01;

LUTY 19.02;

MARZEC 19.03;

ZBIÓRKA PAPIERU Z POJEMNIKÓW 

Harmonogram odbioru od 11.01 – 31.03.2019 r. Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc MIASTO STRZEGOM

STYCZEŃ 22.01;

LUTY 05.02; 19.02;

MARZEC 05.03; 19.03;

BURMiStRZ 
StrzeGomiA 
inFORMUJe

Na podstawie art. 35, ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 2204 z 

późn. zm.) informuję, że 

na tablicy ogłoszeń Urzę-

du Miejskiego w Strzego-

miu, Rynek 38, zostały 

wywieszone na okres 21 

dni wykazy nieruchomości 

stanowiących własność 

Gminy Strzegom, prze-

znaczonych do: - oddania 

w najem (dzierżawę), uży-

czenie zgodnie z Zarzą-

dzeniem Nr: 

20/B/2019, 21/B/2019, 

22/B/2019, 23/B/2019, 

24/B/2019, 25/B/2019, 

26/B/2019, 27/B/2019, 

28/B/2019, 29/B/2019, 

30/B/2019, Burmistrza 

Strzegomia, z dnia 28 

stycznia 2019 roku.

Rozszerzona zbiórka odpadów komunalnych

Informujemy właścicie-
li nieruchomości oraz 
mieszkańców, że zgod-
nie z rozporządzeniem 
ministra środowiska w 
sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frak-
cji odpadów - przy okazji 
zawierania nowej umowy z 
odbiorcą odpadów komu-
nalnych - gmina Strzegom 
jest zobowiązana rozsze-
rzyć zbiórkę odpadów ko-
munalnych o selektywne 
zbieranie odpadów ulega-
jących biodegradacji oraz 
odpadów z papieru i tek-
tury.

W wymagane pojemniki ko-
loru brązowego oraz kolo-
ru niebieskiego doposaży 
odbiorca odpadów, który 
wyłoniony zostanie w postę-
powaniu przetargowym. Po-
jemnik brązowy dostawiony 
zostanie w miejscu zbierania 
odpadów komunalnych na 
terenie poszczególnych nie-
ruchomości, natomiast nie-
bieski „dzwon” dostawiony 
zostanie w „gnieździe” przy 
„dzwonie” zielonym.
W związku z nierozstrzy-
gniętym przetargiem nie-
ograniczonym dotyczącym 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy Strzegom, 
informujemy mieszkańców, 
że pojemniki do selektywnej 
zbiorki odpadów biodegra-

dowalnych oraz pojemniki 
„dzwony” do selektywnej 
zbiórki papieru i tektury do-
stawiane będą sukcesyw-
nie, począwszy od stycznia 
2019 r. Obowiązek selektyw-
nej zbiórki odpadów bio oraz 
selektywnej zbiórki papieru i 
tektury będzie następował w 
momencie dostawienia po-
jemników.
W przypadku chęci selek-
tywnej zbiórki bioodpadów 
przez właściciela nierucho-
mości przed dostawieniem 
przez ich odbiorcę brązo-
wego pojemnika - zwraca-
my się z prośbą o zbieranie 

odpadów bio w brązowych 
workach.
Informujemy, że od stycznia 
2019 r. zmianie uległa czę-
stotliwość odbierania odpa-
dów komunalnych w naszej 
gminie.
Pozostałe odpady niesegre-
gowane - zmieszane, meta-
le i tworzywa sztuczne oraz 
odpady ulegające biodegra-
dacji - odbierane będą mini-
mum jeden raz w tygodniu.
Odpady z papieru i tektury 
odbierane będą minimum 
jeden raz na dwa tygodnie. 
Szkło odbierane będzie mini-
mum jeden raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe, 
meble, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, zu-
żyte opony, odpady zielone 
- odbierane będą minimum 
jeden raz w miesiącu.
Właścicielom nieruchomości 
i mieszkańcom naszej gminy 
dostarczona została ulotka 
informująca o zasadach se-
lektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych obowiązują-
cych w gminie Strzegom od 
stycznia 2019 r.
Ulotka wykonana została w 
formie naklejki i będzie po-
mocna podczas zbierania 
odpadów komunalnych.

Aktualnie odbiorca odpa-
dów komunalnych dostarczy 
wszystkim właścicielom nie-
ruchomości i mieszkańcom 
harmonogramy ich odbioru. 
Harmonogramy te dostępne 
są także na stronie interne-
towej gminy Strzegom oraz 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Strzegomiu sp. z o.o.
Informujemy także, że 
w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu w Wydziale 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi pok. nr 16 - do 
odebrania są okoliczno-
ściowe kalendarze na rok 
2019. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
AGD I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTO-

WYCH Z TERENU WSI GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi
Terminy od-
bioru zużyte-
go sprzętu

1 Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Mora-
wa , Skarżyce, Międzyrzecze

28.01.2019
25.02.2019

2 Goczałków , Goczałków Górny, Gra-
niczna , Rogoźnica, Wieśnica

29.01.2019
26.02.2019

3 Kostrza , Żelazów, Godzieszówek , 
Żółkiewka , Tomkowice

30.01.2019
27.02.2019

4 Modlęcin, Granica , Olszany, Stawiska, 
Grochotów, Stanowice

31.01.2019
28.02.2019

1 Bartoszówek, Jaroszów, Rusko 25.03.2019

2 Goczałków , Goczałków Górny, Gra-
niczna , Rogoźnica, Wieśnica 26.03.2019

3 Kostrza , Żelazów, Godzieszówek , 
Żółkiewka , Tomkowice 27.03.2019

4 Morawa , Skarżyce, Międzyrzecze, 
Stanowice 28.03.2019

5 Modlęcin, Granica , Olszany, Stawiska, 
Grochotów 29.03.2019

Odpady prosimy wystawiać do godz. 7°° przy pojemni-
kach do selektywnej zbiórki odpadów. 

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

Lp. Nazwa ulicy Termin

1

Agatowa, Ametystowa, Bazaltowa, Bukowa, Cicha, Chopina, Dębowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Kościuszki (prawa strona od ul. 
Niepodległości do ul. Legnickiej od nr 14-40A), Kościuszki (lewa strona od ul. Niepodległości 
do ul. Legnickiej od nr 27-57), Legnicka (od nr 25-3), Legnicka (wewnętrzna od nr 42-58), 
Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia od nr 24-64 , oprócz numerów 42-58), 
Matejki, Niepodległości, Niecała, Ofiar Katynia, Paderewskiego (prawa strona od ul. Bankowej 
do ul. Legnickiej od nr 14-9), Paderewskiego ( prawa strona od ul. Bankowej do ul. Legnickiej 
nr 28-40), Promenady, Puławskiego, Różana, Sosnowa, Skalna, Św. Jana, Witosa

21.01.2019
18.02.2019
18.03.2019

2
Aleja Wojska Polskiego ( prawa strona od ul. Legnickiej od nr 34 do 80), Aleja Wojska Polskiego 
(lewa strona od ul. Legnickiej od nr 25 do 79), Aleja Wojska Polskiego (od nr 37 – 37E), Cegla-
na, Dworcowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Legnicka (prawa strona od nr 2 – 22A), Mostowa, 
Mickiewicza, Reja, Rzeźnicka, Sikorskiego, Staffa, Wałowa, Wyspiańskiego

22.01.2019
19.02.2019
19.03.2019

3

Andersa, Bema, Brzozowa, Brzegowa (od nr 13 do 71),, Bohaterów Getta, Dembińskiego, Dol-
na, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna (prawa strona od ul. Krótkiej od nr 2 do 13), Kamienna 
(lewa strona od ul. Krótkiej od nr 1 do 7), Kopalniana, Konopnickiej, Kwiatowa, Krótka, Lima-
nowskiego, Lipowa, Miodowa, Milenijna, Olszowa, Ogrodowa ( nr 1,3,5,), Polna, Piłsudskiego, 
Parkowa, Rynek (od nr 32-36 ABCD, 37 + ul. Rynek wewnętrzny 38,39,40-48), Rynek (od ul. 
Kościuszki do ul. Paderewskiego od nr 19 do 12), Rynek (od nr 1 do 7), Słoneczne Ogrody, 
Słoneczna, Starzyńskiego, Św. Tomasza, Świdnicka (od nr 2 do 36), Wałbrzyska, Widokowa, 
Wrzosowa, Wydobywcza

23.01.2019
20.02.2019
20.03.2019

4

- Bankowa, Dąbrowskiego, Kamienna (prawa strona od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego od nr 
15 do 17), Kamienna (lewa strona od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego od nr 10 do Biedronki 
+ ul. Czerwonego Krzyża), Kościuszki ( prawa strona od Rynku do ul. Niepodległości od nr 1 do 
25), Kościuszki ( lewa strona od Rynku do ul. Niepodległości od nr 2 do 12), Kościelna, Ogrodowa 
(9-18), Prałata Stanisława Siwca, Paderewskiego (prawa strona od Rynku do ul. Bankowej nr 
6), Paderewskiego (lewa strona od Rynku do ul. Bankowej od nr 1 do 23), Rynek (od nr 27A do 
20-21), Rynek (28, 29), Szkolna, Świdnicka (prawa strona od Rynku do ul. Kościelnej od nr 2 
do 36), Świdnicka (lewa strona od Rynku do ul. Kościelnej od nr 1 do 25), Św. Anny

24.01.2019
21.02.2019
21.03.2019

5

Aleja Wojska Polskiego ( prawa strona od ul. Kasztelańskiej do ul. Bankowej od nr 1A do 13), 
Aleja Wojska Polskiego ( lewa strona od ul. Kasztelańskiej do ul. Bankowej od nr 2 do 16), 
Armii Krajowej, Al. Wojska Polskiego (przy drodze krajowej nr 5 od nr 82 do 96), Agrestowa, 
Anielewicza, Brzegowa (od nr 1 do 9), Brzoskwiniowa, Bracka, Czarna, Gronowska, Jagodowa, 
Koszarowa, Kasztelańska, Leśna, Morska, Malinowa, 3-go Maja, Poziomkowa, Rybna, Strzel-
nicza, Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Świdnicka (prawa strona od ul. Kościelnej do wyjazdu 
na Świdnicę od nr 29 do 49), Świdnicka (lewa strona od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę 
od nr 38 do 54), Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Zielona

25.01.2019
22.02.2019
22.03.2019

Odpady prosimy wystawiać do godz. 7°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH od 11.01.2019 – 31.03.2019
UWAGA: Zmiana harmonogramu na odpady zmieszane w stosunku do roku 2018

(zmiana dotyczy: Armii Krajowej (za przejazdem kolejowym do ul. Ceglanej), Kościuszki (2 i 2A) + 33 + 33 A-G, Dworcowa, Skarżyce, Modlęcin Mały, Zielona, Olszowa (od 
nr 50 do końca), Malinowa, Brzegowa od 1 do 9, Żelazów, Al. Woj. Polskiego 1 + 7 + 8 + 12A do 14A + od 15 do 37 + 44, 48-48a, od 46 do 78 + (od Ceglanej do 96))

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Al. Woj. Polskiego 9 + 16+ 22-24 + 
80H(Mc. Donald), Agatowa, Amety-
stowa, , Armii Krajowej (od 1 do 
25) , Bazaltowa, Boh. Getta 3-5-5A, 
Bracka, Chopina, Dąbrowskiego 3, 
5 ,7, Fiołkowa, Granitowa, Jaśmi-
nowa, Kalcytowa, Kasztelańska 2, 
Kamienna + 10 (od ul. Krótkiej do 
ul. T. Kościuszki), Kochanowskie-
go, Koszarowa, Krótka, Kwarcowa, 
Legnicka 3 + 9 + 14, (16-18 – 
Biedronka), Mickiewicza, Morska, 
Mostowa, Niecała, Of. Katynia, 
Ogrodowa 1-3-5, Paderewskiego 
od 1 do ul. Kamiennej, Parkowa 
1-3 + 5+7, Rynek 14-18abcd, 16, 
19, 20-21, 22, 23, 24, 26, 27, 27A, 
32-38, Różana, Skalna, Sikorskie-
go, Staffa, Szarych Szeregów (od 
1 do skrzyżowania ul. Morska – ul. 
Wodna), Św. Anny od 1 do 11, 
Świdnicka (15-1, 31-33,37), Św. 
Jadwigi (1-1a i 9), Św. Tomasza, 
Wesoła 3, Widokowa, Wodna (do 
mechanika), Wolska, Wspólna, 
Wyspiańskiego.

Al. Woj. Polskiego 38-40-42, 52-
52a, Boh. Getta 4a, J. Matejki, 
Kościuszki (2 i 2A) + 33 + 33 A-G 
14, M. Reja 2-4-6, Niepodległości, 
Paderewskiego od 25 do 43, Pie-
karnicza, Zielona. 

Al. Wojska Polskiego 48-48a, 51, 
1 + 7 + 8 + 12A do 14A + od 15 do 
37 + od 46 do 78 + (od Ceglanej do 
96), Chopina, Czerwonego Krzyża, 
Dąbrowskiego 3, 5 ,7, Dworco-
wa, Kasztelańska 2, Kamienna, 
Kochanowskiego, Kościuszki , od 
Parkowej do wyjazdu na Legnicę, 
Legnicka - od 22 do 64 (wyjazdu 
na Legnicę), Ofiar Katynia, Olszo-
wa (od nr 50 do końca), Paderew-
skiego 15,15a,17, Parkowa 4,6,14, 
Puławskiego, Rynek 20-21, 22, 23, 
24, 26, 27, 27A), Św. Anny od 1 
do 15, 17a, Świdnicka od nr 1 do 
parkingu, 37.

3-go Maja, Agrestowa, Al. Woj. 
Polskiego (od 2 do 6), Andersa, 
Anielewicza, Armii Krajowej 24, 26, 
28, 30, (za przejazdem kolejo-
wym , do ul. Ceglanej), Bankowa, 
Bema, Brzegowa, Brzoskwiniowa, 
Brzozowa, Bukowa, Ceglana, 
Czarna, Dembińskiego, Dębowa, 
Familijna, Gronowska, Jagodo-
wa, Kasztanowa, Kasztelańska, 
Klonowa, Kolejowa, Kościuszki 
6, Legnicka 2,9,10 od 12 do 18, 
Leśna, Limanowskiego, Lipowa, 
Malinowa, M. Reja, Niepodległo-
ści (18 - wysypisko BARCZ i 22), 
Ogrodowa 1-3-5, Olszowa do ul. 
Andersa, Piłsudskiego, Pogodna, 
Polna, Porzeczkowa, Rzeźnicza, 
Rybna, Słoneczna, Spokojna, Sta-
wowa, Starzyńskiego, Strzelnicza, 
Szarych Szeregów (od skrzyżo-
wania ul. Morska – ul. Wodna do 
wiaduktu), Św. Jadwigi, Świdnicka 
(15-17 i od 38 do 54), Św. Toma-
sza, Wałowa, Wesoła (1; 5, 7, 
10-12), Winogronowa, Wodna (od 
mechanika), Wolska, Wrzosowa, 
Źródlana.

Al. Woj. Polskiego 44, Armii Krajo-
wej 25, Bohaterów Getta (od nr 12 
do skrzyżowania ul. Św. Tomasza), 
Chopina, Dąbrowskiego 3, 5 ,7, 
Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, 
Legnicka 3 i 4, Kamienna (od ul. 
Krótkiej , do ul. Paderewskiego), 
Kasztelańska 2, 20, Kochanow-
skiego, Kopalniana, Koszarowa, 
Kościuszki 4, Ks. Prałata St. Siwca, 
Ofiar Katynia, M. Konopnickiej, 
Miodowa, Paderewskiego od 6 
do ul. Bankowej, Parkowa, Rynek 
20-21, 22, 23, 24, 26, 27, 27A, 
Szarych Szeregów 15, Św. Anny 
od 1 do 15, Świdnicka 31-33, 37, 
38, Wałbrzyska, Wesoła (3 i 4), 
Witosa, Wydobywcza.

Jaroszów 14-43 + 44-56 + 71–81 
+ Osiedle (tylko boksy Spółdzielni 
Mieszkaniowej).

Goczałków Dolny, Goczałków 
Górny, Godzieszówek, Granica, 
Grochotów, Międzyrzecze, Mo-
dlęcin Mały, Stanowice, Stawiska, 
Wieśnica, Żelazów.

Jaroszów 1–13 + 44 + 57-70 + 82-
128 + Osiedle (tylko boksy Spół-
dzielni Mieszkaniowej), Modlęcin 
Duży, Olszany.

Graniczna, Kostrza, Rogoźnica, 
Żółkiewka + Wiatrak. 

Bartoszówek, Jaroszów 31 + 44 
+ 129-130 + (Osiedle – całe) + 
Hotele, Morawa, Rusko, Skarżyce, 
Tomkowice.

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI ORAZ WORKI POWINNY BYĆ WYSTAWIANE DO GODZ. 6:00
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Mimo ujemnych temperatur prace związane z rewitalizacją, czyli przebudową i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją 
zabytkowych murów obronnych posuwają się sukcesywnie do przodu. Aktualnie budowane są granitowe alejki wzdłuż Strzegomki oraz funkcjonalny parking przy ul. Św. Tomasza. Swój wize-
runek diametralnie zmienia również zabytkowa basteja, która już jest pokryta dachówkami, a także mury miejskie. Przypomnijmy, że gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie na rewitalizację 
Grabów i parku miejskiego w wys. 4,83 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotografii. 

trwa rewitalizacja miasta
inwestycje w gminie strzegom


