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Honorowa obywatelka
Pod adresem bohaterki uroczystości padło wiele sympatycznych i życzliwych słów

Sołtys Zdzisława Dmytrarz za swoją długoletnią działalność była wielokrotnie wyróżniana 
i nagradzana. Posiada tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Strzegom”, nagrodę marszałka 
województwa dolnośląskiego za udział w konkursie o „Kryształową Koniczynę”, a z okazji 
25-lecia działalności sołeckiej uhonorowana została odznaką „Srebrnego sołtysa”. Za długo-
letnią pracę na rzecz swojego środowiska sołtys Zdzisława Dmytrarz została uhonorowana 
tytułem „Sołtys Roku 2008”, a w 2013 roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla Wsi Stanowice”.

W SKrÓCIe: W SKrÓCIe: W SKrÓCIe:

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalno-in-
strumentalnego „Amicis” w  strzegomskiej Bazylice Mniejszej 
odbył się 26 stycznia br. i wzbudził duże zainteresowanie wśród 
strzegomian.  Po występie została przeprowadzona zbiórka ofiar 
do puszek na rzecz wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana Pawła II.

7 lutego br. odbędzie się oficjalne otwarcie Centrum Aktywności 
i Integracji Mieszkańca Wsi Jaroszów. Jest to obiekt, w którym 
mieści się strażnica ochotniczej straży pożarnej oraz Klub Senio-
ra. To miejsce jest spełnieniem marzeń mieszkańców, którzy na 
dokończenie tej inwestycji czekali z niecierpliwością. 

W czeskim mieście partnerskim Strzegomia – Horicach 23 stycznia br. 
odbyło się spotkanie robocze w  sprawie realizacji aktualnych 
i przyszłych projektów unijnych. Uczestnicy rozmawiali m. in. 
o  tegorocznych imprezach zw. z  projektem „Świat kamienia” 
oraz projektach, w których wezmą udział strzegomscy seniorzy 
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Koncertowali w Bazylice 
Wzorowa współpraca 

Centrum Aktywności 

masz wpływ 
na budżet

Duża część podatku do-
chodowego od osób fizycz-
nych zostaje przekazana do 
budżetu gminy Strzegom. 
Drogi mieszkańcu, złóż de-
klarację podatkową PIT za 
rok 2019 w Urzędzie Skar-
bowym w Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie gmi-
ny Strzegom JAKO MIEJ-
SCE ZAMIESZKANIA.

 str. 3

me kuców 
w morawie

Gmina Strzegom wyrasta 
na prawdziwą mekkę spor-
tów konnych. Międzynaro-
dowa Federacja Jeździecka 
kolejny raz powierzyła Klu-
bowi LKS Stragona organi-
zację ME kuców i to od razu 
na trzy lata. Czempionat 
odbędzie się w dniach od 
15-19 lipca br. 

 str. 10

„Odnów 
i wygraj”

Zakończyła się dziewiąta 
edycja konkursu „Odnów 
i wygraj!” za osiągnięcia w 
dziedzinie upowszechniania 
i ochrony kultury mate-
rialnej gminy Strzegom. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 
4 lutego br. o godz. 16.00 w 
sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

 str. 4

Stanisława Wojtyra – mieszkanka Jaroszowa - skończyła w 
styczniu 2020 r. 100 lat! Z tej okazji dostojną jubilatkę w jej 
domu 16 stycznia br. odwiedzili goście: burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta, zastępca burmistrza – Wiesław Wit-
kowski, radna z Jaroszowa – Krystyna Lewicka oraz zastępca 
kierownika USC - Aneta Zaskórska. 

Władze Strzegomia doceniając sukcesy sportowe Małgorzaty 
Ostrowskiej, Kacpra Rutki i Patryka Walczuka, którzy zostali 
mistrzami świata w swoich dyscyplinach sportowych, podjęły 
decyzję o organizacji „Gali strzegomskich mistrzów świata” z 
udziałem naszych gwiazd. Kiedy odbędzie się gala? 

Mniej wypadków i kolizji, mniej rannych i ofiar śmiertelnych, 
mniej kradzieży z włamaniem, więcej zatrzymań na gorącym 
uczynku, więcej uszkodzeń mienia, więcej kradzieży samocho-
dów, ogólna ilość interwencji podobna do roku 2018 r. – to 
najważniejsze statystyki policyjne za 2019 r.

niezwykła stulatka z Jaroszowa str. 2

Będzie wielka gala str. 10

Bezpieczniej w gminie str. 3
Na sesji pojawili się, oprócz 

władz samorządowych Strze-
gomia i  radnych Rady Miej-
skiej, Honorowi Obywatele 
Strzegomia, sołtysi, rolnicy, 
przyjaciele i  znajomi. Dużą 
delegację stanowili mieszkańcy 
Stanowic, dla których było to 
bezprecedensowe wydarzenie. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć 
najbliższej rodziny Zdzisławy 
Dmytrarz.

Burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta, mówiąc o no-
wym Honorowym Obywatelu 
Strzegomia, wskazał na jej bar-
dzo dużą aktywność i  zasługi 

w wielu dziedzinach życia (na-
uczycielka z zawodu, społecznik, 
utalentowana poetka). Podkreślił 
niespożytą wręcz energię i bo-
gaty życiorys. Uzasadnienie do 
uchwały nadającej tytuł „Hono-
rowego Obywatela Strzegomia” 
odczytał wiceprzewodniczący 
Rady Piotr Szmidt. Wniosko-
dawcami byli burmistrz Strzego-
mia oraz właśnie Piotr Szmidt. 

Sama Zdzisława Dmytrarz 
w  swoim wystąpieniu podzię-
kowała strzegomskim radnym 
za podjęcie uchwały ws. nada-
nia tego prestiżowego tytułu, 
a wszystkim gościom za przyby-

cie i uświetnienie tej uroczysto-
ści. Po obejrzeniu interesującej 
prezentacji multimedialnej, bę-
dącej swoistym podsumowa-
niem dotychczasowego życia 
Zdzisławy Dmytrarz, przyszła 
pora na przemówienia gości 
i  składanie okolicznościowych 
życzeń. Pod adresem bohaterki 
uroczystości padło wiele sym-
patycznych i  życzliwych słów. 
Piątkowa sesja zakończyła się 
pamiątkowymi fotografiami 
i wywiadami do Telewizji Inter-
netowej Strzegom. 

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
portażu z uroczystości - str. 12.

Pełniąca funkcję sołtysa Stanowic od 40 lat – Zdzisława Dmytrarz została 
17. Honorowym Obywatelem Strzegomia. Uroczysta sesja odbyła się w pią-

tek, 17 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.
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z d J ę C I e  n u m e r u

Tegoroczna zima należy do łagodnych, nic więc dziwnego że prace związane z remontem podwórka położonego w centrum 
Strzegomia między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem posuwają się do przodu. Ostatnio pojawiły 
się tam krawężniki i nawierzchnia z kostki granitowej. Termin zakończenia robót to 30 kwietnia 2020 r. Koszt inwestycji (III 
etap) to ok. 595 tys. zł.

modernizacja podwórka

Stanisława Wojtyra z  domu Za-
rzyka urodziła się 10 stycznia 1920 r. 
w Wydrnej, obecnie woj. podkarpac-
kie. Kiedy miała 6 tygodni została 
półsierotą; ojciec Józef zginął tragicz-
nie w pracy przy żniwach. W wieku 
6 lat wyjechała z  mamą Franciszką 
Hoc do Belgii, do ojczyma Tomasza 
Hoca, który w  1925 r. wyjechał „za 
chlebem”. Tam pracował w  kopalni 
węgla jako górnik. W  1932 r. pani 
Stasia ukończyła szkołę podstawową 
prowadzoną przez siostry zakonne. 
Języka polskiego uczyła ją w  domu 
mama Franciszka. Bardzo lubiła 
taniec, matematykę, czytała książki 
i  czasopisma. W  wieku 15 lat już 
pracowała w szklarni. 

Jak wspomina pani Stanisława, 
w 1941 r. nastał wielki głód w Belgii. 
W związku z tym zmuszona była wy-
jechać z rodzicami do Francji, do mia-
sta Gomont. Tam pracowała w  go-
spodarstwie rolnym, gdzie poznała 

i zakochała się w Konstantym Wojty-
rze. Konstanty Wojtyra był Polakiem, 
który w czasie II wojny światowej tra-
fił do pracy w Niemczech, a w 1941 r. 
do Francji. W 1944 r. jaroszowianka 
wyszła za mąż za Konstantego Woj-
tyrę. W marcu 1945 r. przyszedł na 
świat syn Józef. 

W  marcu 1946 r. pani Stanisława 
wróciła z mężem i synkiem do Polski, 
do Jaroszowa, a  w  kwietniu 1946 r. 
przyszła na świat córka Zuzanna. 
W marcu 1953 r. urodził się kolejny 
syn Kazimierz, w lipcu 1954 r. – syn 
Zbigniew, a  w  październiku 1956 r. 
– syn Henryk. W Polsce Stanisława 
Wojtyra była szefową kuchni na sto-
łówce zakładowej Jaroszowskich Za-
kładów Materiałów Ogniotrwałych 
przez 26 lat. Za pracowitość, uchwałą 
Rady Państwa w  grudniu 1975 r., 
otrzymała „Złoty Krzyż Zasługi”. 
W 1983 r. została wdową.

red

niezwykła stulatka z Jaroszowa
Stanisława Wojtyra za pracowitość, uchwałą Rady Państwa w grudniu 1975 r., otrzymała „Złoty Krzyż Zasługi”. W styczniu br. świętowała wielką rocznicę

Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 r.,  poz. 65)  
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go  w Strzegomiu, Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, 

przeznaczonych do: - od-
dania  w najem  (dzierżawę) 
zgodnie  z  Zarządzeniem  
Nr: 33/B/2020, 34/B/2020, 
35/B/2020, 36/B/2020, 
37/B/2020, 38/B/2020, 
39/B/2020, 40/B/2020, 
41/B/2020, 42/B/2020, 
43/B/2020, 44/B/2020,  
Burmi s t r z a  S t r z ego-
mia, z dnia 27 stycznia 
2020 roku. 

Zbliża się okazja do skorzysta-
nia z bezpłatnej mammografii w 
Strzegomiu. 12 lutego br. „Mam-
mobus” stanie na parkingu 
Strzegomskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Mammografię po-
winny regularnie wyko-
nywać wszystkie kobiety 
po 35. roku życia. Badanie 
mammograficzne jest bezpłatne 
– refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Trwa tylko kilka 
minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć 
rentgenowskich.

Badanie jest bezpłatne dla Pań w 
wieku 50-69 lat, które są ubezpie-
czone i w ciągu 24 m-cy nie miały 
przeprowadzonego profilaktycz-
nego badania mammograficznego 

na koszt NFZ. Istnieje również 
możliwość wykonania badania 
odpłatnie w cenie 100 zł. Każda z 

pań, która chciałaby wykonać 
badanie w mammobusie 

powinna dokonać reje-
stracji od poniedziałku 
do piątku od 8:00 – 

16:00 pod numerami 
telefonów: ( 68 ) 452 77 

96, ( 68 ) 452 77 17, 605 596 655, 
605 598 077.

Przy rejestracji telefonicznej 
NFZ wymaga weryfikacji upraw-
nień do badania na podstawie 
podanego numeru PESEL. Pro-
simy o przygotowanie dowodu 
osobistego przed połączeniem te-
lefonicznym. Badanie nie wymaga 
skierowania lekarskiego.

Burmistrz Strzegomia informujeBezpłatna mammografia

Stanisława Wojtyra – mieszkanka Jaroszowa - skończyła w styczniu 2020 r. 
100 lat! Z tej okazji dostojną jubilatkę w jej domu 16 stycznia br. odwiedzili 
goście: burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, zastępca burmistrza – 
Wiesław Witkowski, radna z Jaroszowa – Krystyna Lewicka oraz zastępca 
kierownika USC - Aneta Zaskórska. Pani Stanisława wychowała 5 dzieci, 
doczekała się 9 wnuków i 10 prawnuków. 
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

STYCZEŃ – luTY 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

26.01 – 01.02 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/ 851-60-73 

02.02 – 08.02 Dobra Apteka ul. Kościelna  6 tel. 74/ 649-12-20

09.02 – 15.02 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

nowości w TV Strzegom
•	 WOŚP	w	Strzegomiu
•	 Zdzisława	Dmytrarz	w	 gronie	

„Honorowych Obywateli Strze-
gomia”

T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m
m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m  s e r w i s u

www.strzegom.pl

(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Komendant poinformo-
wał także, że trwający remont 
budynku Komisariatu Policji 
w Strzegomiu zakończy się w li-
stopadzie br. Koszt prac wynosi 
ok. 2,5 mln zł. Po zakończeniu 
remontu siedziba policji będzie 
wizytówką naszego miasta. 
Odniósł się ponadto do badania 
opinii publicznej przeprowa-
dzonego przez CBOS w dniach 
4-11 kwietnia 2019 r. 89 procent 
badanych uważa Polskę za kraj, 
w którym żyje się bezpiecznie, 
zaś 98 procent badanych uważa 
swoją okolicę za bezpieczną.

- Nigdy w  historii tego ba-
dania, tj. od marca 1987 r., 
odsetek wskazań na poczucie 
bezpieczeństwa w okolicy miej-
sca zamieszkania nie był tak 
wysoki. Niewątpliwie to również 
zasługa coraz skuteczniejszych 
działań podejmowanych przez 
policję – mówił komendant 
Piotr Galicki. 

W  2019 r. strzegomska po-
licja miała na swoim koncie 
kilka udanych akcji. Warto 
wspomnieć, że udało się m. in. 
zatrzymać sprawcę stycznio-
wego - nocnego - rozboju na 
ul. Świdnickiej w Strzegomiu. 
Sprawca uderzał kijem w  tył 
głowy poszkodowanego, a na-
stępnie gdy ten upadł na ziemię, 
bił go po całym ciele, zmu-
szając do oddania pieniędzy 
w kwocie 1.040,00 zł. Podjęte 
przez funkcjonariuszy zespołu 
kryminalnego KP Strzegom 

czynności doprowadziły do za-
trzymania osoby podejrzewanej 
o  dokonanie tego brutalnego 
napadu. Sprawca odbywa teraz 
karę wieloletniego pozbawienia 
wolności. 

Władze samorządowe wysoko 
oceniły pracę strzegomskim po-
licjantów i wyraziły nadzieję na 
dalszą dobrą współpracę między 
policją a lokalnym samorządem. 
Pozytywnie o  pracy stróżów 
prawa ze Strzegomia wypo-
wiedział się komendant KPP 
w Świdnicy Andrzej Dobies.

Po zakończeniu narady – 
pod magistratem – doszło do 
przekazania nowego radiowozu 
policyjnego marki Volkswa-
gen Transporter strzegomskiej 
policji. Nowy samochód ma 
przyczynić się do skuteczniej-
szego funkcjonowania tej waż-
nej formacji. Koszt samochodu 
wyniósł ok. 190 tys. zł, z czego 
z budżetu gminy wydatkowano 
na ten cel ok. 90 tys. zł. Po-
święcenia nowego radiowozu 
dokonał ks. Mateusz Kubusiak 
z Parafii pw. Zbawiciela Świata 
i  Matki Boskiej Szkaplerznej 
z Góry Karmel w Strzegomiu. 
Dodajmy, że naszym policjan-
tom przekazano także kolejny 
alkomat wraz z  kasetami oraz 
pluszowe maskotki “Komisarz 
Lew”, które trafią do dzieci 
uczestniczących w pogadankach 
szkolnych oraz interwencjach 
domowych. 

tW

Bezpieczniej w gminie Strzegom
Po zakończeniu narady doszło do przekazania nowego radiowozu policyjnego marki Volkswagen Transporter strzegomskiej policji

Duża część podatku do-
chodowego od osób fizycz-
nych zostaje przekazana do 
budżetu gminy Strzegom. W 
2020 r. zaplanowana została 
w budżecie kwota ok. 23  mln 
zł.  Drogi mieszkańcu, złóż 

deklarację podatkową PIT za 
rok 2019 w Urzędzie Skar-
bowym w Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie gminy 
Strzegom JAKO MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA. 

red

masz wpływ na budżet gminy

Przypominamy, że 
mieszkańcy Strze-
gomia mogą oso-
biście dokonywać 
odczytów jakości 
powietrza. Na tere-
nie Urzędu Miej-
skiego, na parterze, 
jest zainstalowana 
tablica elektronicz-
na, która na bieżąco 
wyświetla wyniki 
pomiaru jakości po-
wietrza.

mieszkańcu! Sprawdź stan powietrza
Zobacz czy jakość powietrza w twoim mieście jest w porządku czy nie

Twoje pieniądze zostaną przeznaczone na budżet obywatelski, kultu-
rę, rozwój infrastruktury, utrzymanie zieleni, sport, rekreację, ochronę 
środowiska, trasy rowerowe, pomoc społeczną, ochronę zdrowia i edu-
kację dzieci.

Mniej wypadków i kolizji, mniej rannych i ofiar śmiertelnych, 
mniej kradzieży z włamaniem, więcej zatrzymań na gorącym 
uczynku, więcej uszkodzeń mienia, więcej kradzieży samo-
chodów, ogólna ilość interwencji podobna do roku 2018 r. 
– to najważniejsze statystyki za ubiegły rok, które przedstawił 
komendant KP w Strzegomiu – Piotr Galicki  na dorocznej na-
radzie policjantów z władzami miasta i radnymi Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. Spotkanie odbyło się 24 stycznia br. w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.
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Zakończyła się dziewiąta edycja 
konkursu „Odnów i wygraj!” za 
osiągnięcia w dziedzinie upo-
wszechniania i ochrony kultury 
materialnej gminy Strzegom. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 
4 lutego br. o godz. 16.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu.

Do najnowszej edycji (za 2019 r.) 
wpłynęło 27 zgłoszeń, co jest 
rekordem w  prawie 10-letniej 
historii konkursu, 18 w I kategorii 
zgłoszeniowej – budynki wielo-
rodzinne, 8 zgłoszeń w II kate-
gorii zgłoszeniowej – budynki 
jednorodzinne i 1 w III kategorii 
- budynki inne niż mieszkalne.

W  dotychczasowych ośmiu 
edycjach odnowiono w  sumie 
111 budynków, z czego 84 to 
budynki wielorodzinne, zaś 
27 to budynki jednorodzinne 
(prywatne). W  sumie gmina 
Strzegom przeznaczyła ze 
swojego budżetu kwotę ok. 
1,8 mln zł  na nagrody w tym 
konkursie.

Przypomnijmy, że w  ubie-
głorocznej edycji konkursu 
„Odnów i  wygraj!” uczestni-
czyło 16 Wspólnot Miesz-
kaniowych oraz 7 właścicie-
li domów jednorodzinnych 
(w  sumie 23 uczestników). 
Łączna wysokość nagród wy-
niosła 288 tys. zł.

Laureaci ostatniej edycji kon-
kursu (za 2018 r.):
kategoria - budynki wielorodzin-
ne (miejsca 1-3)
•	 1.	miejsce	-	Wspólnota	Miesz-

kaniowa Rynek 13 - nagroda 
40 tys. zł

•	 2.	miejsce	-	Wspólnota	Miesz-
kaniowa ul. Kościuszki 1 - na-
groda 25 tys. zł

•	 2.	miejsce	ex	aequo	-	Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. Kościusz-
ki 16 - nagroda 25 tys. zł

•	 2.	miejsce	ex	aequo	-	Wspólno-
ta Mieszkaniowa ul. Krótka 2 
- nagroda 25 tys. zł

•	 3.	miejsce	-	Wspólnota	Miesz-
kaniowa ul. Wolska 3-5 - na-
groda 20 tys. zł

kategoria - budynki jednoro-
dzinne (miejsca 1-3)

•	 1.	miejsce	–	Bogusława	Bomba,	
Marian Bomba, ul. Bukowa 17 
- nagroda 5 tys. zł

•	 1.	miejsce	ex	aequo	–	Bolesław	
Wojtków, ul. Szkolna 3 w Ro-
goźnicy - nagroda 5 tys. zł

•	 1.	miejsce	ex	 aequo	–	Maria	

Łoś, Marian Łoś, Al. Wojska 
Polskiego 64 w Strzegomiu - 
nagroda 5 tys. zł

•	 2. miejsce – Wiesław Błoński, 
Tomkowice 15 - nagroda 4 tys. zł

•	 2.	miejsce	ex	aequo	–	Barbara,	
Danuta Hawro, ul. Szkolna 
13/1 w Goczałkowie - nagro-
da 4 tys. zł

•	 2.	miejsce	ex	 aequo	–	Maria	
Jolanta Biełous, Wacław Bie-
łous, ul. Paderewskiego 36a 
- nagroda 4 tys. zł

•	 3.	miejsce	–	Maria	Sosińska,	
ul. Kościuszkowców 2A w Ro-
goźnicy - nagroda 2 tys. zł

Odnowili budynki, mogą wygrać
W 8 edycjach konkursu „Odnów i wygraj!” na wygrane przeznaczono ok. 1,8 mln zł. Efekt? Piękne i zadbane kamienice, budynki, domy. Kto w tym roku odbierze nagrodę?

Zgłoszenia do konkursu „Odnów i wygraj” należy dokonywać do 6 grudnia da-
nego 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: właści-
ciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy budynków posiadający budynki 
nie wpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swoje położenie, ar-
chitekturę albo historię, stanowią cenne obiekty kultury materialnej gminy 
Strzegom, warte wyróżnienia, upowszechnienia i ochrony. 
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Krz ysztof: Od stycznia 2020 r. 
dojeżdżam do pracy do Wrocławia 
pociągiem ze stacji Strzegom Głów-
ny i  codziennie 2 razy zadaję sobie 
pytanie, na które nie mogę znaleźć 
żadnej rozsądnej odpowiedzi, więc 
przekazuję je panu. Dlaczego wszę-
dzie wokół świecą lampy tylko nie 
na ulicy prowadzącej do stacji kole-
jowej? Dlaczego tyle naszej wspólnej 
kasy wydaje się na promocję miasta, 
a tu u  jednej z bram do Strzegomia 
jest ciemno jak w przysłowiowej d... 
Ja rozumiem, że władza wprowadza 
nieodpornych na wyższą orbitę, 
z której nie widać tak przyziemnych 
rzeczy, ale jako jeden z  wielu płat-
ników urzędniczych wypłat proszę 
o  przeznaczenie części naszych 
wspólnych pieniędzy na oświetlenie 
tej ulicy. Zadaję sobie jeszcze jedno 
pytanie z  troski o  nasze przyszłe 
pokolenia i także przekazuję je panu. 
Dlaczego władze naszego miasta 
– głównie znani i  cenieni nauczy-
ciele i wychowawcy –  nie ułatwiają 
mieszkańcom, głównie młodzieży, 
możliwości dotarcia do aglomera-
cji wrocławskiej, wałbrzyskiej czy 
legnickiej, otwierając w  ten sposób 
codzienne przysłowiowe okno na 
świat, mając ku temu możliwości 

finansowe i organizacyjne. A smutne 
dla mnie jest to, że codziennie widzę 
jak „mały świat” wokół się otwiera, 
a  Strzegom pozostaje w  tej kwestii 
w  przysłowiowej czarnej d... Po-
zdrawiam i dziękuję za wysłuchanie 
moich pytań.

Informuję, że działka Nr 38, AM-6, 
Obręb Osiedle Wschód Nr 2 w Strze-
gomiu, na której zlokalizowana jest 
część ul. Kolejowej wraz ze znajdu-
jącą się tam siecią oświetlenia nie jest 
własnością gminy Strzegom.   Mając 
na uwadze powyższą sytuację, gmina 
Strzegom wystąpiła z  pismem do 
właściciela nieruchomości – Polskich 
Kolei Państwowych z prośbą o oświe-
tlenie ul. Kolejowej. Gmina Strzegom 
nie wchodzi w skład aglomeracyjnego 
połączenia z Wrocławiem ze względu 
na odległość. Od wielu, wielu lat to 
połączenie jest realizowane przez 
Jaworzynę Śl., a  o  skomunikowaniu 
decyduje PKP. Przygotowywane są 
dwa projekty: remont linii Legnica-
Dzierżoniów oraz elektryfikacja linii 
Legnica – Kędzierzyn-Koźle. Do 
obu tych projektów gmina złożyła 
wniosek, który został zaakceptowany, 
by na skrzyżowaniu torów z ul. Armii 
Krajowej, po lewej stronie, uruchomić 
przystanek kolejowy, który naszym 
zdaniem ułatwi dostęp do szynobusa, 
bo odległość z  miasta jest o  wiele 
mniejsza niż na Strzegom Główny. 
Ponadto zarząd województwa przej-
muje linię kolejową Strzegom Główny 
– Marciszów celem jej odnowienia 
i  uruchomienia. Moim zdaniem na-
stąpi to w  kolejnej transzy środków 
z Unii Europejskiej dla Polski. 

Janusz: Witam panie burmistrzu, 
piszę z  zapytaniem, czy skwer przy 

Al. Wojska Polskiego /Bankowa 
zostanie w  jakiś sposób odrestau-
rowany?

Niestety, w  ramach użyczenia tego 
terenu (nie jest on własnością gminy 
Strzegom) wykonujemy tylko koszenie 
trawy. Teren ten w planie przestrzen-
nym przeznaczony jest pod usługi. 
To od właściciela zależy, kiedy plac 
zostanie zagospodarowany zgodnie 
z  przeznaczeniem. Braku estetyki 
dopełniają kubły, z których wysypują 
się śmieci. Skieruję tam kontrolę, czy 
są one segregowane, bo wspólnota 
otrzymała w użyczenie teren pod boks 
śmietnikowy.
Justyna: Dzień dobry panie burmi-
strzu. Mam pytanie odnośnie terenu 
przy ul. Armii Krajowej. Czy budy-
nek, który tam powstanie będzie dla 
mieszkańców ul. Armii Krajowej 25, 
gdyż ten budynek nie nadaje się, moim 
zdaniem, do naprawy jeszcze w jaki-
kolwiek sposób. Proszę o odpowiedź.

Nie, nie jest to budynek zamienny.

Patrycja: Co gmina zamierza zrobić 
z wykluczeniem transportowym?

Z tym wykluczeniem to trochę przesa-
da. Posiadamy – jak żadne inne miasto 
w okolicy – dwa dworce autobusowe 
z klimatyzacją. Kursy autobusowe re-
alizowane są przez firmy zewnętrzne, 
a  decyduje o  nich niestety czynnik 
ekonomiczny. Od października ruszy 
komunikacja gminna. W  tej chwili 
mamy otwartą komunikację dla wiosek 
w ramach dowozów do szkół. Mamy 
połączenia pociągowe z  Jaworzyną 
Śląską, a  tam dalej można jechać 
w  wielki świat. Planowany jest re-
mont dworca Strzegom Główny od 

2021 r. Mam nadzieję, że prezes PKP 
dotrzyma słowa. 

Ja: Dzień dobry. Chcę zapytać, jak 
to się dzieje, że na gminnych im-
prezach, wyjazdach, wycieczkach, 
sponsorowaniu wszędzie widać 
„Kostrzan”, „Goczałkowian” itp. 
Może troszkę umiaru by się przydało. 
Przypominam tylko, że to nie jest 
pana podwórko, a  pan jest naszym 
kontraktowym pracownikiem, dla-
tego my - ludzie którzy pana na tym 
stanowisku postawiliśmy - prosimy 
o  promocję jednej z  naszych pereł 
w koronie, czyli zespołu „Ślad”. I to 
nawet nie na poziomie Kostrzan, 
wystarczy połowa moim zdaniem. Czy 
pan nie widzi, że folkloru słucha garść 
ludzi, zupełnie odwrotnie niż zespołu 
Ślad. Myślę że skoro pomógł pan sfi-
nansować nagranie płyty z kolędami 
przez zespół „Kostrzanie”, to teraz 
kolej na pomoc finansową na nagranie 
płyty przez „Ślad”. Co pan na to?

Zespół „Ślad” to ciekawa sprawa. 
Piosenka „Na kamieniu kamień” jest 
świetną reklamą Strzegomia i  za tę 
piosenkę zespołowi sfinansowano 
zeszłoroczny wyjazd na festiwal do 
Mrągowa. Myślę, że o nagraniu płyty 
członkowie zespołu powinni poroz-
mawiać z dyrektorem Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Do mnie taka infor-
macja nie dotarła. Nie wiem, czy mają 
wystarczający materiał. Panie „Ja”, 
chciałbym bardzo, żeby pan wiedział 
ile energii wkładają w  swoją pracę 
członkowie grup artystycznych, by 
pokazać się na scenie, festynie, czy też 
na deskach SCK. W gminie Strzegom 
istnieją 4 zespoły, które trwają nie-
przerwanie od wielu lat: „Kostrzanie” 
od 45 lat, „Goczałkowianie” od 46 lat, 

„Olszaniacy” od 25 lat i zespół „Retro” 
od 18 lat. W ZF „Kostrzanie” wystę-
puje już kolejne pokolenie młodych 
mieszkańców gminy Strzegom i cieszy 
mnie bardzo wysoki poziom artystycz-
ny, który utrzymują przez wiele lat. 
W przeglądzie kolęd w Złotym Stoku 
na 12 zespołów folklorystycznych  
„Kostrzanie” zajęli 1. miejsce. Wysoki 
poziom dotyczy także pozostałych 
zespołów. Artyści w  zespołach nie 
otrzymują żadnych gratyfikacji finan-
sowych. Jeden z  członków zespołu 
„Ślad” pracuje w  SCK i  myślę, że 
powinien rozmawiać na temat płyty 
z  dyrektorem. Skąd „Ja” wie o  chęci 
wydania płyty, nie wie o  tym nic 
dyrektor SCK.

Jasia: Jakie służby przeprowadzają 
w naszym mieście kontrolę, czym pali 
się w  piecach? Mamy sąsiada, który 
pali czym popadnie, np. porąbane 
meble, panele podłogowe itp., komu 
mamy zgłosić, by została u niego prze-
prowadzona kontrola pieca... Policja 
odmawia, straż pożarna też, straży 
miejskiej w naszym mieście brak....to 
może pracownicy wydziału ochrony 
środowiska taką kontrolę przeprowa-
dzą po zgłoszeniu im miejsca zdarze-
nia? Proszę o udzielenie odpowiedzi, 
bo chcemy by jeszcze w  tym sezonie 
grzewczym był y wobec tej osoby 
wyciągnięte konsekwencje. Mamy 
dość bezkarności takiego zachowania.

Kontrola palenisk leży w  kompe-
tencjach inspektorów ds. ochrony 
środowiska, jednakże taka kontrola 
powinna być przeprowadzona w asy-
ście pracowników policji, którzy na 
podstawie posiadanych kompetencji 
mogą nałożyć mandat w razie stwier-
dzonych nieprawidłowości.

Sven Kato: Czy gmina ma jakiś 
wpływ na to, czym mieszkańcy palą 
w  swoich kotłach i  piecach? To co 
się czuje i  widzi, zwłaszcza popo-
łudniami i  wieczorem to zgroza. 
Z  kominów leci czarny, brunatny 
i gryzący dym, ścieląc się między uli-
cami. Wyjście w tym czasie na spacer 
lub bieganie to po prostu działanie 
przeciwko własnemu zdrowiu i życiu. 
To kwalifikuje się do aktywności 
w  masce przeciwpyłowej. W  tym 
niechlubnym procederze przodują 
zwłaszcza mieszkańcy oś. Kamionka, 
ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki i Al. 
Wojska Polskiego. Po zgłoszeniu 
takiego faktu (straszne zadymienie 
z  konkretnego komina) na policję 
zostałem poinformowany, że policja 
nie zajmuje się tego typu sprawami 
i należy to zgłosić do UM. Stąd moje 
pytanie, czy jest jakieś przełożenie 
włodarzy miasta na tych - delikatnie 
mówiąc - trucicieli i  czy są podej-
mowane jakieś kroki do walki z tym 
jakże obecnie ważkim problemem? 
Proponuję zamontować pyłomierze 
w  w/w  miejscach, to gwarantuję, że 
przekroczenia stężeń PM2,5 i PM10 
będą przekroczone o kilkaset procent. 
Słodownia to przy tym miód-malina. 
Łączę pozdrowienia, aby do wiosny, 
może będzie czyściej.

Gmina Strzegom ma wpływ na to, 
czym palą jej mieszkańcy w  swoich 
paleniskach w  takim zakresie, iż 
inspektorzy ds. ochrony środowiska 
mają uprawnienia do kontroli przed-
miotowych palenisk. Kontrole takie 
odbyły się w Granicznej w niezbędnej 
asyście policji, która na podstawie 
posiadanych kompetencji może na-
łożyć mandat w  razie stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

Jednym z  najważniejszych 
zalożeń na rok 2020 w  Ho-
ricach jest udoskonalenie 
polityki ekologicznej. Wło-
darze naszego partnerskiego 
miasta stawiają sobie za cel 
polepszenie stanu lokalne-
go środowiska naturalnego, 
rozsądne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi re-
gionu oraz wprowadzenie 
systemu segregacji odpadów 
z  ich późniejszym możliwie 
jak najszerszym ponownym 
wykorzystaniem. 

Miasto udostępni pojemniki 
na różne odpady (papier, opa-
kowania z  plastiku, odpady 
biologiczne) i  chce zmoty-
wować swych mieszkańców, 
aby segregowali śmieci, przy-
czyniając się w  ten sposób 
również i  do zmiejszenia ich 
ilości, tak aby jak najmniej 
odpadów trafiało na wysypi-
ska. Dlatego też w  Horicach 
podjęto stosowne działania 

mające na celu stworzenie 
systemu zbierania i sortowania 
odpadów oraz postawiono na 
modernizację usług technicz-
nych zapewniających czystość 

i porządek w mieście. Równie 
istotnym tematem jest rozważ-
ne gospodarowaniem wodą. 
Miasto zamierza wprowadzić 
system zbierania i gromadze-
nia wody deszczowej, która 
zostanie wykorzystana do 
podlewania w mieście oraz do  
wykorzystania tych zasobów 
w  okresie upałów i  związa-
nego z  tym niedoboru wody. 
Miasto zainwestuje w ochronę, 
w przywracanie i powiększenie 
terenów zielonych. W dalszej 
perspektywie Horice planują 
wprowadzenie inteligentnego 
systemu dystrybucji ciepła 
i  energii, wykorzystanie od-

nawialnych źródeł energii 
i  zastosowanie ekologicznych 
rozwiązań w transporcie. 

By zrealizować te wszystkie 
zamierzenia, Horice ubiegają 
się o  dotacje unijne. Czyste, 
zdrowe i  ekologiczne mia-
sto, w  którym mieszkańcy 
oddychają nieskażonym po-
wietrzem i  które skutecznie 
przyczynia się do zmniejszenia 
efektu cieplarnianego to jeden 
z nowych celów polityki nasze-
go południowego sąsiada.

Test i zdjęcia:  
martin Bartik

Tł. i red w j. polskim: 
dominika Kuleba

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

e jak ekologia w Horicach
CO SłyCHAć W nASzyCH mIASTACH pArTnerSKICH?

Zarząd Oddzia-
łu Rejonowe-
go Polskiego 
Z w i ą z k u 
Emerytów, 
R e n c i -
stów i  In-
w a l i d ó w 
w  Strzego-
miu spotkał 
się 10 stycznia 
br., by podsumo-
wać 2019 r. i nakreślić 
plany na 2020 r.

Nasi emeryci zorganizo-
wali w  sumie 39 spotkań 
i   3 zabawy, uczestniczyl i 
w  6 wycieczkach, 2 wspól-
nych grilowaniach i  mar-
szu kapeluszowym, a  także 
w  kursach komputerowych 
i  języków obcych. Łącznie 
w tych wszystkich aktywno-
ściach wzięło udział blisko 
1700 osób. 

- Dzięki różnorodności 
i  atrakcyjności zadań, miłej 
i przyjaznej postawie, zrozu-
mieniu, solidnej współpracy 
całego zarządu, nasz związek 
cieszy się uznaniem w  spo-
łecz eńs twie  –  podkreś l a 
Eugenia Zasińska , prze-
wodnicząca zarządu PZERiI 
w Strzegomiu.

podsumowali ubiegły rok
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Zastosowań Magiczne j 
Ściany jest mnóstwo, gdyż 
zawiera ona programowa-
nie do nauki programowa-
nia	 „PixBlocks.com”,	 zestaw	
12 gier zręcznościowych, 7 

gier edukacyjnych, 3 gry 3D, 
2 gry dla małych artystów, 
4 gry sportowe, 2 gry tema-
tyczne	 oraz	 20	 quizów	 edu-
kacyjnych.  Magiczną Ścianę 
2.0 oraz pozostałe pomoce 

do zajęć edukacyjnych, m.in. 
laptop	Acer	Extensa	15,	mi-
kroskop z zestawem do badań, 
urządzenie wielofunkcyjne 
kolorowe Epson L382, zestaw 
do karaoke i bezprzewodową 
klawiaturę Logitech Touch 
pozyskano dla szkoły dzięki 
opracowaniu projektu pod 
nazwą „Rozwińmy skrzy-
dła!” i  uzyskaniu grantu na 
kwotę 20 000 zł w konkursie 
„WzMOCnij swoje otocze-
nie” organizowanym przez 
Polskie Sieci Elektroener-
getyczne. 

magiczna ściana w „Trójce”
Sprzęt pozyskano dla szkoły dzięki opracowaniu projektu pod nazwą „Rozwińmy skrzydła!” i uzyskaniu grantu na kwotę 20 tys. zł w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”

W najnowszym Rankingu 
„Perspektyw”, w  kategorii 
„Najlepsze licea w Polsce”, 
Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego 
otrzymało Znak Jakości 
Szkoły 2020 w  postaci ty-
tułu Brąz owej 
Szkoły.

Liceum Ogól-
nokształcące im. 
Stefana Żerom-
skiego w  Strze-
gomiu uzyska-
ło 3. miejsce 
w   p o w i e c i e 
ś w i d n i c k i m , 
68. miejsce na 
Dolnym Śląsku i  933. 
miejsce w Polsce.

- Do sporządzenia ran-
kingu wykorzystano dane 
ze źródeł zewnętrznych 
wobec ocenianych szkół. 
Były to protokoły komi-
tetów głównych olimpiad, 
zestawienia okręgowych 
komisji egzaminacyjnych 
(OKE) z  wynikami ma-
tur z  przedmiotów obo-

wiązkowych i  przedmio-
tów dodatkowych oraz 
dane Systemu Informacji 
Oświatowej. W zestawie-
niach zostały zaprezen-

towane  j edy-
nie szkoły, 

które 
u z y -

skały naj-
lepszą pozycję rankingo-
wą - czytamy na stronie 
„Perspektyw”.

Tytuł Brązowej Szkoły 
przysługuje placówkom 
zajmującym miejsce w ran-
kingu w  przedziale 501 
- 1000, na ponad 3500 
liceów w Polsce.  

LO z tytułem

W  styczniu br.  roku Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Ja-
roszowie przystąpił, już po raz  
czwarty, do programu „Bieg po 
zdrowie”. Program realizowa-
ny jest we współpracy z Powia-
tową Stacją Sanitarno –Epide-
miologiczną w Świdnicy.

„Bieg po zdrowie” skierowa-
ny jest do dzieci z 4 klasy szko-
ły podstawowej. Zajęcia reali-
zowane są z  wykorzystaniem 
bardzo zróżnicowanych metod 

aktywizujących, które dostoso-
wano do wieku odbiorców. Ich 
podstawą jest stymulowanie 
kreatywności i  aktywności 
młodych ludzi. Podczas cyklu 
zajęć dzieci będą dyskutować, 
wymieniać doświadczenia, 
spostrzeżenia, refleksje i  po-
mysły, przeprowadzać wywiady 
z osobami niepalącymi, liczyć 
koszty palenia papierosów 
oraz pracować w grupach przy 
tworzeniu antyreklamy dla 
papierosów.

Bieg po zdrowie
Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany przez ekspertów w GIS

Zadanie 1: Organizacja wypo-
czynku w  okresie ferii zimowych 
z programem profilaktycznym lub 
terapeutycznym w formach wyjaz-
dowych na terenie Polski (zimowiska 
– minimum 4 noclegi) dla dzieci 
i młodzieży z  rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, proble-

mami narkomanii. Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury w  Gminie 
Strzegom „AKCJA” – 14.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Dolnośląski Oddział Regionalny - 
Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” 
przy Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu – 11.000,00 zł

Zadanie 2: Organizacja wypo-
czynku zimowego z  programem 
profilaktycznym lub terapeutycznym 
(półkolonie – minimum 5 dni) dla 
dzieci i  młodzieży pozostającej 
w mieście i na wsi w okresie ferii 
zimowych, z  rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, proble-
mami narkomanii. 
UKS Aktywna Kostrza – 5.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Dolnośląski Oddział Regional-
ny – Koło Przyjaciół Dzieci – 
2.835,00 zł

Stowarzyszenie Mieszkańców na 
Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice – 
3.500,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania Kultury 
w  Gminie Strzegom „AKCJA” – 
5.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dol-
nośląski Oddział Regionalny - Koło 
Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu – 10.000,00 zł
Stowarzyszenie Pedagogów i Psy-
chologów Gminy Strzegom – 
8.465,00 zł.

duża kasa na ferie
Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy ok. 370 dzieci będzie miało możliwość skorzystania z wypoczynku

Od 2  do 20 marca 2020 
roku będzie można złożyć 
wniosek o  przyjęcie dziecka 
do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w  szkole 
podstawowej. Wnioski te 
składać będą rodzice, któ-
rych dzieci nie uczęszczały 
do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego lub jeżeli ro-
dzic chciałby zmienić przed-
szkole, do którego uczęszcza 
dziecko. 

Rodzice, któr ych dzieci 
już uczęszczają do danego 

przedszkola i chcą aby dzieci 
w dalszym ciągu tam uczęsz-
czały od 21 lutego do 2 marca 
2020 roku składają deklarację 
o  kontynuacji wychowania 
przedszkolnego w tym przed-
szkolu (oddziale przedszkol-
nym).

Wzory wniosków i  dekla-
racji oraz kryteria przyjęć 
do przedszkoli od 3 lutego 
2020 roku  będą do pobrania 
ze  stron internetowych lub 
osobiście w  sekretariatach 
poszczególnych placówek.

rekrutacja do przedszkoli

Uczniowie PSP nr 3 w Strzegomiu  mogą cieszyć się moż-
liwością korzystania z supernowoczesnego sprzętu do zajęć 
edukacyjnych – Magicznej Ściany 2.0. To jedyna w swoim ro-
dzaju wielofunkcyjna tablica multimedialna, która umożliwia 
sterowanie grami i rysowanie oraz podłączenie mikrofonów 
do karaoke. Jest to system interaktywnej rozrywki grupowej 
dla 10-15 osób! Łączy aktywność ruchową z wirtualną rzeczy-
wistością. - W świetlicy szkolnej jest po prostu nieoceniona 
– mówią przedstawiciele szkoły. 

Projekt obejmował łącznie 64 godziny zajęć profilaktyki logope-
dycznej, zajęć ekologicznych i integrujących społeczność szkolną, 
które głównie w ramach wolontariatu przeprowadziły w okresie od 
czerwca do listopada 2019 r. wychowawczynie w  świetlicy szkolnej:   
Marzena Król, Edyta Oleksiak i Elżbieta Smolarek – autorki zwycię-
skiego projektu „Rozwińmy skrzydła!”. Gratulujemy!

- Celem programu jest przekazanie dzieciom 
wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych 
oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności 
i postaw związanych z tym obszarem, a tym sa-
mym pomaganie w utrzymaniu zdrowia i osią-
ganie zadowolenia z życia obecnie i w przyszło-
ści – mówi  Beata Jankiewicz, dyrektor placówki. 

Gmina Strzegom rozstrzygnęła III otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym. Rozdysponowano 
61 800 zł na realizację 8 zadań publicznych przez 6 gminnych 
organizacji pozarządowych. 
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W  dzisie jsz y m numer z e 
„Gminnych W iadomości 
Strzegom” prezentujemy wy-
wiad z  Pawłem Gołębiem 
(na zdjęciu drugi od lewej) 
– nowym sołtysem Rogoźni-
cy i  radnym Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. 

- Panie sołtysie, minął już pra-
wie rok od wyborów sołeckich. 
Jakie są pana spostrzeżenia 
i wnioski?
- Praca sołtysa jest bardzo wy-
magająca i trzeba jej poświęcić 
wiele czasu. W sołectwie Ro-
goźnica borykamy się z  wie-
loma problemami, ale staramy 
się je sukcesywnie rozwiązy-
wać. Mieszkańcy mojej wsi 
mogą się do mnie zwrócić 
w  każdej, nawet najmniejszej 
sprawie. Mam ogromną sa-
tysfakcję, gdy uda się pomóc 
mieszkańcom. Chciałbym 
w  tym miejscu podziękować 
za obdarzenie mnie zaufa-
niem, bo oprócz sprawowania 
funkcji sołtysa, zasiadam także 
w  Radzie Miejskiej w  Strze-
gomiu.

- Jakie są największe potrzeby 
wsi, którą pan kieruje?
- W  tym momencie palącym 
problemem jest budowa chod-
nika do miejscowego marketu, 
gdyż mieszkańcy chodzą do 
sklepu niebezpiecznym po-
boczem. Przydałby się także 
wyświetlacz prędkości, który 
ograniczyłby szybkość sa-
mochodów poruszających się 
drogą wojewódzką. Naszym 
marzeniem jest remont świe-
tlicy wiejskiej oraz przebudo-
wa i  adaptacja sali sportowej. 
W  dalszym ciągu zabiegamy, 
by park w  Rogoźnicy stał się 
przyjaznym miejscem rekre-
acyjnym, w  którym całe ro-
dziny mogłyby spędzać swój 
wolny czas. 

- Jakie ma pan pomysły, by Ro-
goźnica była fajnym miejscem do 
życia?
– W  ostatnich miesiącach 
– dzięki środkom unijnym 
i z budżetu gminy Strzegom – 
udało się wyremontować mury 
i  wieżę widokową w  parku 
pałacowym. Obiekt wygląda 

przepięknie i  jest naszą dumą. 
Chciałbym to miejsce wyko-
rzystać do organizacji wielu 
uroczystości i  imprez z udzia-
łem nie tylko mieszkańców 
Rogoźnicy, ale też z całej gmi-
ny Strzegom. Wspólnie z PSP 
Rogoźnica  remontu jemy 
szkolne boisko. Po zakończe-
niu remontu najmłodsi będą 
mogli uprawiać tam różne dys-
cypliny sportu.

- Kto wchodzi w skład Rady So-
łeckiej? Jak wygląda współpraca 
z jej członkami?
– W  skład Rady Sołeckiej 
wchodzą: Małgorzata Hała-
jec, Jolanta Mędrek, Renata 
Zydroń, Łukasz Rostkowski, 
Paweł Marciniuk i  Wojciech 
Bodnar. Z  członkami rady 
współpracuje mi się dobrze 
– zwłaszcza przy organizacji 
różnych imprez. Mogę powie-
dzieć, że się nawzajem uzupeł-
niamy. Mogę na nich zawsze 
liczyć. Współpraca z  innymi 
grupami społecznymi rów-
nież wygląda korzystnie. Mam 
na myśli strażaków z OSP 

Rogoźnica, Stowarzyszenie 
„Mała Szkoła”, Stowarzysze-
nie „Nasza Wieś”, miejscową 
parafię, Koło Emerytów i Ren-
cistów, Muzeum Gross-Rosen, 
okoliczne zakłady i przedsię-
biorstwa, czy też sołectwa: Go-
czałków i Kostrza. 

- Na co przeznaczycie środki 
z funduszu sołeckiego?
- Większość środków z  fun-
duszu sołeckiego na 2020 r. 
przeznaczyliśmy na realizację 
projektu naszego parku. Środ-
ki zabezpieczyliśmy także na 
usługi związane z  utrzyma-

niem terenów zielonych, or-
ganizację spotkań kulturalno
-edukacyjno-sportowych, czy 
też na zakup umundurowania 
i sprzętu dla OSP Rogoźnica. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

G m i n a  S t r z e go m  o t r z y -
mała niemal dwa miliony 
złotych na budowę kana-
lizacji sanitarnej w  Rusku 
z  Programu Rozwoju Ob-
szarów W iejskich na lata 
2014-2020.

Celem operacji  jest po-
prawa warunków życia oraz 
prowadzenia działalności 
gospodarczej we wsi Rusko 

poprzez rozwinięcie infra-
struktury technicznej - bu-
dowę kanalizacji sanitarnej 
g r awi tac y jno  -  t łoczne j , 
z apewnia jące j  dos tęp  do 
podstawowych us ług  d la 
l udnośc i  i   go spoda rk i  - 
w  zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków.

- W ramach przedsięwzię-
cia, będącego kontynuacją 
zadania z  roku 2019, prze-

widuje s ię  budowę kana-
lizacji sanitarnej o  łącznej 
długości 2 453 m. Z  uwa-
gi na konfigurację terenu 
zaprojektowano rurociągi  
grawitacyjne i tłoczne wraz 
z instalacją 3 przepompowni 
ścieków, w tym: 1 sieciowej 
i  2 przydomowych – wyja-
śnia Marek Jaryczewski, wi-
ceprezes spółki Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu.  

Dodatkowy koszt połączenia 
nowych sieci kanalizacyj-
nych ze wsi Rusko z  ist-
niejącym systemem kanali-
zacji sanitarnej w  Jaroszo-
wie wyniesie: 2.147.000 zł, 
z czego Spółka w 2019 roku 
wykona ła  p i e r wsz y  e t ap 
prac w  kwocie 572 tys. zł. 
Całkowity koszt budowy ka-
nalizacji w samej wsi Rusko 
wynosi 3.030.280 zł.

dla dobra mieszkańców

Kasa na kanalizację dla ruska!

Palącym problemem jest budowa chodnika do miejscowego marketu, gdyż mieszkańcy chodzą do sklepu niebezpiecznym poboczem

Całkowity koszt budowy kanalizacji w całej wsi wynosi  ponad trzy miliony złotych. Tegoroczna inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w ubiegłym roku

Wartość środków przypadających na dane sołectwo  w budżecie 
gminy Strzegom na rok 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego 

Fundusz sołecki 2020 r.

Lp. SOŁECTWO Liczba mieszkańców 
na 30.06.2019 r.

Kwota funduszu  
sołeckiego

1. Strzegom 16274 42.435
2. Bartoszówek 213 17.525
3. Goczałków 1260 42.435

4. Goczałków Górny 247 18.968

5. Godzieszówek 162 15.361

6. Granica 257 19.392
7. Graniczna 156 15.107
8. Grochotów 97 12.603
9. Jaroszów 1869 42.435
10. Kostrza 679 37.300
11. Międzyrzecze 250 19.096
12. Modlęcin 285 20.581
13. Morawa 161 15.319
14. Olszany 935 42.435
15. Rogoźnica 681 37.385
16. Rusko 369 24.145
17. Skarżyce 67 11.330
18. Stanowice 992 42.435
19. Stawiska 75 11.670
20. Tomkowice 343 23.042
21. Wieśnica 100 12.730
22. Żelazów 175 15.913
23. Żółkiewka 327 22.363

RAZEM 25.974 562.005

WAżne
dla uczestników scalania
Zgodnie z ustawą o podatku 

rolnym zwalnia się od podatku 
rolnego grunty gospodarstw 
rolnych otrzymane w  drodze 
wymiany lub scalenia - na 1 rok 
następujący po roku, w którym 
dokonano wymiany lub scale-
nia gruntów.

Po upływie tego okresu zwol-
nienia, stosuje się ulgę w  po-
datku rolnym, polegającą na 
obniżeniu podatku:

- w pierwszym roku o 75% i 
- w drugim roku o 50%.

Tak więc ulga zostanie przy-
znana osobom, które złożyły 
w  siedzibie burmistrza Strze-
gomia stosowne wnioski wraz 
z kompletem dokumentów. 

Burmistrz Strzegomia infor-
muje, że ulgi w podatku rolnym 
z  tytułu scalenia gruntów we 
wsiach: Granica, Godzieszówek 

i Tomkowice zostaną udzielone 
dopiero po wprowadzeniu przez 
starostę świdnickiego stosow-
nych zmian w ewidencji grun-
tów i  budynków, prowadzonej 
przez ten organ. 

Decyzje w  sprawie wymiaru 
podatku za 2020 r. będą wy-
dane bez uwzględnienia zmian 
dotyczących scalenia. Dopiero 
po wprowadzeniu powyższych 
zmian przez starostę, burmistrz 
wyda decyzje uwzględniające 
powstałe zmiany. Powyższe 
opóźnienie jest niezależne od 
burmistrza Strzegomia.

– Podatnicy, którzy złożyli 
stosowne wnioski, będą indy-
widualnie informowani przez 
burmistrza o terminie załatwie-
nia ich sprawy – informuje Ewa 
Michaluk, naczelnik Wydziału 
Podatkowego w UM w Strze-
gomiu.
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Gmina Strzegom wyrasta na 
prawdziwą mekkę sportów 
konnych. Międzynarodowa 
Federacja Jeździecka kolejny 
raz powierzyła Klubowi LKS 
Stragona organizację Mi-
strzostw Europy Kuców i  to 
od razu na trzy lata.

- Organizacyjny sukces ubie-
głorocznych Mistrzostw Euro-
py Kuców sprawił, że staliśmy 
się naturalnym kandydatem 
do przeprowadzenia kolejnych 
edycji imprezy - mówi Marcin 
Konarski, przewodniczący ko-
mitetu organizacyjnego. 

To będą już piąte mistrzostwa 
Europy organizowane przez 
Klub Sportowy LKS Stragona. 
Pierwsze, w  kategorii junio-
rów odbyły się w  2012 roku. 
Od 2015 roku sukcesywnie co 
dwa lata odbywały się kolejno 
mistrzostwa Europy młodych 
jeźdźców, seniorów i kuców. 

- Organizowanie tak presti-
żowych wydarzeń sportowych 
to spore wyzwanie – podkreśla 
Marcin Konarski. – Jednak lata 

doświadczenia, przeszkolony 
zespół ludzi oraz odpowied-
nie zaplecze infrastrukturalne 
sprawiają, że jesteśmy w pełni 
przygotowania do tego zada-
nia. Dysponujemy pięknym 
i świetnie przygotowanym hi-
podromem, na którym jeźdźcy 
i konie mają zapewnione opty-
malne warunki do treningów 
i startów – dodaje. red

me kuców ponownie w morawie
- Organizowanie tak prestiżowych wydarzeń sportowych to spore wyzwanie – podkreśla Marcin Konarski, przewodniczący komitetu organizacyjnego

Ubiegły rok był bardzo 
bogaty w sukcesy naszych 
sportowców. Wśród wielu 
godnych uwagi  osiągnięć 
należy wyróżnić zdobycie ty-
tułów mistrzów świata przez 

Małgorzatę Ostrowską (arm-
wrestling), Patryka Walczuka 
(kulturystka) i Kacpra Rutkę 
(taniec towarzyski). Wła-
dze Strzegomia doceniając 
ich wspaniałe występy na 

międzynarodowych arenach, 
podjęły decyzję o organizacji 
„Gali strzegomskich mistrzów 
świata” z udziałem naszych 
gwiazd. 

red

„Gala mistrzów Sportu w gminie Strzegom”!
Impreza odbędzie się 6 marca br. o godz. 16.00 w Strzegomskim Centrum Kultury

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i  młodzież 
z gminy Strzegom do udziału w II Edycji Gmin-
nego Konkursu Piosenki „The Voice of Strzegom” 

Termin eliminacji wstępnych: 2 lutego br. o godz. 
14:00. Koncert galowy zaplanowano na 22 lutego br. 
na godz. 15:00. Zgłoszenia do konkursu przyjmo-
wane w siedzibie Strzegomskiego Centrum Kultury 
do 31.01. br.  Gościem specjalnym oraz członkiem 
jury będzie Maciek Balcar. Po wydarzeniu odbędzie 
się również koncert artysty. Zachęcamy do udziału. 

22 stycznia br. z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, wszyscy ba-
wili się znakomicie na balu w 
„Senior – Wigor. Nie zabrakło 

muzyki: Mieczysława Fogga, 
Hanki Ordonówny i wielu 
innych znakomitych wykonaw-
ców. Do balu seniorzy przygo-

towywali się wcześniej, gdyż 
zrobili przepiękne przepaski 
na głowy z piórami dla pań, a 
muchy dla panów.

The Voice of Strzegom

Bal w „Seniorze-Wigorze”

Konkurs podzielony będzie na dwa etapy: eliminacje oraz koncert galowy

Tańce były przeplatane ciekawymi zabawami, był również pyszny poczęstunek 

Zawody odbędą się w terminie 
od 15 do 19 lipca br. w Mora-
wie. Na arenach zmierzą się 
zawodnicy w wieku od 12 do 
16 lat oraz ich kuce, czyli konie 
o wzroście do 149 cm. Dla kibi-
ców to będzie wyjątkowe wy-
darzenie. W  jednym miejscu 
i czasie rywalizacja będzie się 
toczyć jednocześnie w  trzech 
dyscyplinach olimpijskich: 
ujeżdżeniu, WKKW i  skokach 
przez przeszkody. 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2020 ENERIS Surowce  S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

 

Segreguj z nami na 5 
 

 

GMINA STRZEGOM 

RODZAJ ODPADU MIEJSCOWOŚĆ  STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) - Bartoszówek 

- Grochotów 
- Jaroszów 
- Międzyrzecze 
- Modlęcin 
- Morawa 
- Olszany 
- Rusko 
- Skarżyce 
- Stanowice 
- Stawiska 

16 13 12 16 21 18 16 20 17 15 19 17 

SZKŁO 
(pojemnik) 17 14 13 17 22 19 17 21 18 16 20 18 

PAPIER 
(dzwon) 9*, 23 6, 

20 5, 19 9, 23 14, 
28 10*, 25 9, 23 13, 27 10, 24 8, 22 12, 26 10, 24 

PAPIER 
(pojemnik) 10, 24 7, 

21 6, 20 10, 24 15, 
29 12, 26 10, 

24 14, 28 11, 25 9, 23 13, 27 11, 23 

WIELKOGABARYTOWE 
+ ZSEiE 8 5 11 8 13 17 8 12 9 7 12* 9 

SZKŁO        
(dzwon) - Goczałków 

- Goczałków 
Górny 
- Godzieszówek 
- Granica 
- Graniczna 
- Kostrza 
- Rogoźnica 
- Tomkowice 
- Wieśnica 
- Żelazów 
- Żółkiewka 
 

17 14 13 17 22 19 17 21 18 16 20 18 

SZKŁO 
(pojemnik) 17 14 13 17 22 19 17 21 18 16 20 18 

PAPIER 
(dzwon) 10, 24 7, 

21 6, 20 10, 24 15, 
29 12, 26 10, 

24 14, 28 11, 25 9, 23 13, 27 11, 23 

PAPIER 
(pojemnik) 10, 24 7, 

21 6, 20 10, 24 15, 
29 12, 26 10, 

24 14, 28 11, 25 9, 23 13, 27 11, 23 

WIELKOGABARYTOWE+ 
ZSEiE 8 5 11 8 13 17 8 12 9 7 12* 9 

                 DO DZWONÓW (oraz obok dzwonów) NA SZKŁO NIE NALEŻY WRZUCAĆ: SZYB OKIENNYCH, SZYB SAMOCHODOWYCH, ORAZ SZKŁA PRZEMYSŁOWEGO. 
                 DO DZWONÓW (oraz obok dzwonów) NA PAPIER NIE NALEŻY WRZUCAĆ: WORKÓW PO MATERIAŁACH BUDOWLANYCH, KARTONÓW OWINIĘTYCH FOLIĄ, 
STYROPIANU. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2020 ENERIS Surowce  S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

 

Segreguj z nami na 5 
 

 

GMINA STRZEGOM 

RODZAJ 
ODPADU 

MIEJSCOWOŚĆ / 
ULICA STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

ZM
IE

SZ
A

N
E 

(K
P-

7)
 

Bohaterów Getta 15, 
Świdnicka, Cmentarz 

7*, 13, 
20, 27 

3, 10, 
17, 24 

2, 9, 
16, 23, 

30 

6, 11*, 
20, 27 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 21, 
28 

5, 12, 19, 
26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 
19*, 28 

Krótka, Św. Jana, 
Kościuszki, Cmentarz 

8, 14, 
21, 28 

4, 11, 
18, 25 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 21, 
28 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 
21, 28 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 20, 
27 

3, 10, 17, 
24 

1, 8, 15, 
21*, 29 

Cmentarze        
2*, 9*, 
15, 22, 

29 

5, 12, 
19, 26 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 
17, 24 

1, 8, 
15, 22, 

29 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 21, 
28 

4, 12, 18, 
25 

2, 9, 16, 
22*, 30 

Bohaterów Getta 15, 
Świdnicka, Cmentarz 

3*, 10*, 
16, 23, 

30 

6, 13, 
20, 27 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 
21, 28 

4, 12*, 
18, 25 

2, 9, 
16, 23, 

30 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

1, 8, 15, 22, 
29 

5, 13*, 
19, 26 

3, 10, 17, 
23*, 31 

Krótka, Św. Jana, 
Kościuszki 

4*, 11*, 
17, 24, 

31 

7, 14, 
21, 28 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

2*, 8, 
15, 

22, 29 

5, 13*, 
19, 26 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 
21, 28 

4, 11, 18, 
25 

2, 9, 16, 23, 
30 

6, 14*, 
20, 27 

4, 11, 18, 
24* 

 W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W KONTENERZE W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – KONTENER NIE ZOSTANIE 
ODEBRANY. 

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2020 ENERIS Surowce  S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

 

Segreguj z nami na 5 
 

 

GMINA STRZEGOM 

RODZAJ 
ODPADU MIEJSCOWOŚĆ  STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

ZM
IE

SZ
A

N
E 

 

TW
O

RZ
YW

A
 

BI
O

 

- Bartoszówek  
- Goczałków 
- Goczałków 
Górny 
- Graniczna 
- Jaroszów 
- Międzyrzecze 
- Morawa 
- Rusko 
- Skarżyce 
- Stanowice 

8*, 14, 
21, 28 

4, 11, 
18, 25 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 21, 
28 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 
21, 28 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 20, 
27 

3, 10, 
17, 24 

1, 8, 15, 
21* ,29 

- Godzieszówek 
- Granica 
- Grochotów 
- Kostrza 
- Modlęcin 
- Olszany 
- Rogoźnica 
- Stawiska 
- Tomkowice 
- Wieśnica 
- Żelazów 
- Żółkiewka 

3*, 10*, 
16, 23, 

30 

6, 13, 
20, 27 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 
21, 28 

4, 12*, 
18, 25 

2, 9, 
16, 

23, 31 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

1, 8 15, 22, 
29 

5, 13*, 
19, 26 

3, 10, 17, 
23*, 31 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH 
LUB SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE ODEBRANY. 

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2020 ENERIS Surowce  S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

 

Segreguj z nami na 5 
 

 

GMINA STRZEGOM 

RODZAJ 
ODPADU MIEJSCOWOŚĆ  STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

ZM
IE

SZ
A

N
E 

 

TW
O

RZ
YW

A
 

BI
O

 

- Bartoszówek  
- Goczałków 
- Goczałków 
Górny 
- Graniczna 
- Jaroszów 
- Międzyrzecze 
- Morawa 
- Rusko 
- Skarżyce 
- Stanowice 

8*, 14, 
21, 28 

4, 11, 
18, 25 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 21, 
28 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 
21, 28 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 20, 
27 

3, 10, 
17, 24 

1, 8, 15, 
21* ,29 

- Godzieszówek 
- Granica 
- Grochotów 
- Kostrza 
- Modlęcin 
- Olszany 
- Rogoźnica 
- Stawiska 
- Tomkowice 
- Wieśnica 
- Żelazów 
- Żółkiewka 

3*, 10*, 
16, 23, 

30 

6, 13, 
20, 27 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 
21, 28 

4, 12*, 
18, 25 

2, 9, 
16, 

23, 31 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

1, 8 15, 22, 
29 

5, 13*, 
19, 26 

3, 10, 17, 
23*, 31 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH 
LUB SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE ODEBRANY. 

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom10 31 stycznia 2019HArmonogr Am w ywozu odpAdÓw 2020/ogłoszeniA 
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ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

 

Segreguj z nami na 5 
 

 

GMINA STRZEGOM 

RODZAJ ODPADU MIEJSCOWOŚĆ  STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

MIASTO  
STRZEGOM 

13, 14, 
15 

10, 11, 
12 

9, 10, 
11 

14, 15, 
16 

18, 19, 
20 

15, 16, 
17 

13, 14, 
15 

17, 18, 
19 

14, 15, 
16 12, 13, 14 16, 17, 

18 
14, 15, 

16 

SZKŁO 
(pojemnik) 

17 14 13 17 22 19 17 21 18 16 20 18 

PAPIER 
(dzwon) 

MIASTO  
STRZEGOM 

7, 8, 9, 
20, 21, 

22 

3, 4, 5, 
17, 18, 

19 

2, 3, 4, 
16, 17, 

18 

6, 7, 8, 
20, 21, 

22 

11, 12, 
13, 25, 
26, 27 

8, 9, 10, 
22, 23, 

24 

6, 7, 8, 
20, 21, 

22 

10, 11, 
12, 24, 
25, 26 

7, 8, 9, 
21, 22, 

23 

5, 6, 7, 19, 
20, 21 

9, 10, 
12, 23, 
24, 25 

7, 8, 9, 
21, 22, 

23 

PAPIER 
(pojemnik) 

10, 24 7, 21 6, 20 10, 24 15, 29 12, 26 10, 24 14, 28 11, 25 9, 23 13, 27 11, 23 

WIELKOGABARYTOWE 
+ ZSEiE 

MIASTO  
STRZEGOM 15 12 18 15 20 24 15 19 16 14 18 16 

                     DO DZWONÓW (oraz obok dzwonów) NA SZKŁO NIE NALEŻY WRZUCAĆ: SZYB OKIENNYCH, SZYB SAMOCHODOWYCH, ORAZ SZKŁA PRZEMYSŁOWEGO. 
 
                     DO DZWONÓW (oraz obok dzwonów) NA PAPIER NIE NALEŻY WRZUCAĆ: WORKÓW PO MATERIAŁACH BUDOWLANYCH, KARTONÓW OWINIĘTYCH FOLIĄ, 
STYROPIANU. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2020 ENERIS Surowce  S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław 

es_wroclaw@eneris.pl, tel. 77 466 15 14 (BOK), kom. 884-201-912 
www.eneris.pl 

 

Segreguj z nami na 5 
 

 

GMINA STRZEGOM 
RODZAJ ODPADU ULICA STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

ZM
IE

SZ
A

N
E 

 

TW
O

RZ
YW

A
 

BI
O

 

3 Maja, Agatowa, Agrestowa, Al. Wojska 
Polskiego, Ametystowa, Anielewicza, Armii 
Krajowej, Bazaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, 
Ceglana, Chopina, Dębowa, Dworcowa, 
Fiołkowa, Granitowa, Gronowska, Jagodowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, 
Kwarcowa, Legnicka, Leśna, Mickiewicza, 
Morska, Mostowa, Niecała, Porzeczkowa, 
Potokowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, 
Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Stawowa, Strzelnicza, Szarych 
Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, 
Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, 
Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana + SM (Miasto 
Strzegom + Jaroszów) 

7*, 13, 
20, 27 

3, 10, 
17, 24 

2, 9, 16, 
23, 30 

6, 11*, 
20, 27 

4, 11, 
18, 25 

1, 8, 15, 
22, 29 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 21, 
28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 

23, 30 
7, 14, 21, 

28 

Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, 
Dembińskiego, Dolna, Familijna, Górnicza, 
Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, 
Konopnickiej, Kopalniana, Kościuszki, Krótka, 
Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, 
Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Polna, Pogodna, Promenada, Pułaskiego, 
Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, 
Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, 
Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, 
Wydobywcza  
+ SM (Miasto Strzegom + Jaroszów) 

2*, 8, 15, 
22, 29 

4, 11, 
18, 25 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 21, 
28 

5, 12, 
19, 26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 
21, 28 

4, 11, 
18, 25 

2, 9, 16, 
23, 30 7, 14, 21, 28 4, 12*, 

18, 25 
2, 9, 16, 
22*, 30 

Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, 
Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar 
Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, 
Sybiraków, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa, + SM (Miasto Strzegom + 
Jaroszów) 

4*, 11*, 
17, 24, 31 

7, 14, 
21, 28 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

2*, 8, 
15, 22, 

29 

5, 13*, 
19, 26 

3, 10, 
17, 24, 

31 

7, 14, 
21, 28 

4, 11, 18, 
25 

2, 9, 16, 23, 
30 

6, 14*, 
20, 27 

4, 11, 18, 
24* 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 06:00 W DNIU WYWOZU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W POJEMNIKU W POSTACI ODPADÓW BUDOWLANYCH LUB 
SAMOCHODOWYCH – POJEMNIK NIE ZOSTANIE ODEBRANY.  OZNACZENIE SM DOTYCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH.   

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru 
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BurmISTrz STrzeGOmIA OGłASzA druGI przeTArG uSTny nIeOGrAnICzOny

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komu-
nalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie Gminy Strzegom
Nieruchomość n iezabu -
dowana działka nr 749/2, 
AM–29, Obr.2, położona w 
Strzegomiu o powierzchni 
wg rejestru ewidencji grun-
tów 0,1351 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości  65.000,00 zł
Wadium  - 6.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2020 r. o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 

położonego  w obrębie 2 
miasta Strzegom zatwier-
dzonego Uchwałą Nr 64/14 
Rady Miejskiej  w Strze-
gomiu z dnia 24.09.2014 
r. powyższa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 4 
U/P  usługi, produkcja.
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.
Pierwszy przetarg ogło-
szony na dzień 12.12.2019 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miej-
skiego  w Strzegomiu lub  
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  02.03.2020 
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 
reprezentacji, 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 podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-

wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzenia 
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).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydzia le 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego 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 odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja  o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i 
w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia  o przetargu.

BurmISTrz STrzeGOmIA 
InFOrmuJe

BurmISTrz STrzeGOmIA 
InFOrmuJe

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 65) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego  w Strzegomiu Rynek 
38, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do: 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem  Nr 32/B/2020 
Burmistrza Strzegomia z dnia 24 
stycznia 2020 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65)  informu-
ję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 30/B/2020, Nr 31/B/2020 
Burmistrza Strzegomia z dnia  22 
stycznia 2020 r.
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dzIAłKA nIezABudOWAnA W rOGOźnICy 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a PIĄTY PRZE-
TARG USTNY NIEOGRANI-
CZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komu-
nalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość położona na 
terenie Gminy Strzegom
Nieruchomość niezabudo-
wana działka nr 359/7, AM–1, 
Obr. Rogoźnica, położona w 
Rogoźnicy o powierzchni wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,2519 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest  księga wieczysta 
SW1S/00013680/0. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 58.800,00 zł
Wadium - 6.000,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w 
górę do pełnych dziesiątek 
złotych ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2020 r. o godz. 1030 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie  powyższe j  n ierucho -
mości ogłoszony na dzień 
28.02.2019 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie 
p o w y ż s z e j  n i e r u c h o m o -
ś c i  o g ł o s z o n y  n a  d z i e ń 
13.06.2019 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Tr z e c i  p r z e t a r g  n a  z b y -
cie  powyższe j  n ierucho -
mości ogłoszony na dzień 
12.09.2019 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zby-
cie  powyższe j  n ierucho -
mości ogłoszony na dzień 
28.11.2019 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
n e m  z a g o s p o d a r o w a n i a 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części  pół -
nocno-zachodnie j  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 mieszkan iowa 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. Rogoźni-
ca znajdują się urządzenia 
elektroenergetyczne – od-
cinek napowietrzny linii ni-
sk iego napięc ia  wraz  ze 
s tanowisk iem s łupowym 
pojedynczym oraz złącze 
kablowe przyszły właściciel 
nieruchomości w momen-
cie sprzedaży ustanowi na 
prawie własności  dzia łk i 
gruntu nr 359/7, AM-1, obr. 
Rogoźnica na rzecz przed-
siębiorstwa przesyłowego 
TAURON Dys t rybuc ja  S . 
A. Oddział w Wałbrzychu i 
jego następców prawnych 
bezp ła tną  bez terminową 
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 przedstawicie-
li, wykonywania czynności 
związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploatacją, 
modernizacją, dokonywa-
niem ich przeglądów, re -
montów, demontaży, kontro-
li, 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 nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
02.03.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża 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 sprzeda-
ży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące  do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.  W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właś-
ciwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta,  sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji .  W 
przypadku ustanowien ia 
pełnomocnika przez osobę 
f izyczną,  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 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 przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i 
Zagospodarowania  Prze -
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 748560543, 
ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i 
Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

dzIAłKA nIezABudOWAnA W JArOSzOWIe

nAJem GArAżu W GOCzAłKOWIe GÓrnym 

BURMISTRZ STRZEGOMIA o 
g ł a s z a PIĄTY PRZETARG 
USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komu-
nalne Gminy Strzegom
1. Działka niezabudowana nr 
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.620,00 zł
Wadium - 162,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2020 r. o godz. 1130 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.620,00 zł
Wadium - 163,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2020 r. o godz. 1150 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0029 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.740,00 zł
Wadium - 174,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2020 r. o godz. 1210 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr 
138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0027 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.620,00 zł
Wadium - 164,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2020 r. o godz. 1230 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
5. Działka niezabudowana nr 
138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 0,0029 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.740,00 zł
Wadium - 175,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2020 r. o godz. 1250 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 21.03.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 

dzień 13.06.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 12.09.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na powyższe 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 28.11.2019 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek w 
gminie Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 24 
sierpnia 2016 r. powyższe nie-
ruchomości oznaczone są sym-
bolem 6 MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.
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.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
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 02.03.2020 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notar ialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 

przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu 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 tele-
fonicznie 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 zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny, nieograniczony na od-
danie w najem garażu, o pow. 20,70 
m2, położonego w granicach działki 
nr 154/4 w Goczałkowie Górnym, na 
zapleczu budynku Goczałków Górny 
nr 23A-23B. 
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 
2020 roku, o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem garażu na kwotę 4,05 
zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki czyn-

szu doliczony zostanie obowiązujący 
podatku VAT.
Pierwszy przetarg na oddanie w 
najem powyższego garażu, ogło-
szony na dzień 12 grudnia 2019 roku 
zakończył się wynikiem negatywnym 
z uwagi na brak oferentów.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
300 zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. O/
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

2 marca 2020 roku. 
W tytule wpłaty wadium powinien 
widnieć zapis: „najem garażu, działka 
nr 154/4 Goczałków Górny”.
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 
przetargu, który wygra przetarg zali-
cza się na poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc od dnia 

odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia pełno-
mocnictwa przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 

przed rozpoczęciem przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona w 
przetargu wzrastać będzie w przy-
szłości o kwotę o jaką wzrośnie staw-
ka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetar-
gu jest wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych do 

oglądania w dniu 28 lutego 2020 roku, 
w godzinach od 1000 do 1015.
Szczegółowe informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560542.
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. Zapraszamy! 
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zdzisława dmytrarz wyróżniona!
Nauczycielka z zawodu, społecznik, utalentowana poetka, sołtys Stanowic od 40 lat. Kobieta - orkiestra. Zdzisława Dmytrarz na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 
(17.01) otrzymała tytuł „Honorowy Obywatel Strzegomia”. Serdeczne gratulacje! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego pięknego i wzruszającego wydarzenia.


