
Jak już wcześniej informowa-
liśmy, gmina Strzegom dyspo-
nuje kamerami, które pojawiły 
się w miejscach, gdzie upor-
czywie podrzucane są śmieci. 
Ich lokalizacja rotacyjne się 
zmienia. Miejsca, w których 

będą montowane, pozostaną 
tajemnicą.

Kamery służą do kontrolo-
wania sytuacji, w których ktoś 
podrzuca śmieci lub nielegal-
nie je składuje. Wiele osób 
nie przejmuje się segregacją, 

dlatego papier ląduje w pojem-
nikach na plastik, a obok wiat 
śmietnikowych rosną sterty 
różnych śmieci. Resztki mebli, 
dywany, kanapy, opony to tylko 
niektóre rzeczy, jakie można 
zobaczyć pod kontenerami 
i altanami śmietnikowymi.

- Gminne kamery już zareje-
strowały sytuacje i osoby, które 
zaśmiecają oraz podrzucają 
śmieci w miejscach do tego nie-
przeznaczonych. Na potwier-
dzenie tych słów publikujemy 
zdjęcia, które przedstawiają 
takie sytuacje w ostatnim czasie. 
Niepokorni mieszkańcy mogą 
się liczyć z wizytami policji. 
Obecnie w wielu przypadkach 
prowadzone są czynności wyjaś-
niające – tłumaczą strzegomscy 
urzędnicy. 
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Kolejny już raz przypominamy, że odpady można zawieźć i oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu. Wystarczy zabrać ze 
sobą dokument tożsamości.

Pytamy 
radnych…
Publ ikujemy rozmowy 
z radnymi na temat bieżą-
cych spraw oraz działań, 
jakie podejmuje Rada Miej-
ska w Strzegomiu. W tym 
numerze na nasze pytania 
odpowiada radny Roman 
Asynger.
 str. 2

Harmonogramy 
śmieciowe 
W tym numerze „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” po-
dajemy harmonogram wy-
wozu odpadów na 2021 r. 
Pros imy o  zapoznanie 
się z tymi informacjami 
i uważne sprawdzanie, kiedy 
nastąpi wywóz z państwa 
miejscowości. 
 str. 6-7

Złote Gody 
państwa 
Oleszków
W Urzędzie Stanu Cywil-
nego 19 grudnia 2020 r. 
odbyła s ię uroczystość  
50-lecia pożycia małżeń-
skiego państwa Jadwigi 
i Bogdana Oleszków. Wła-
dze naszego miasta repre-
zentował zastępca burmi-
strza Strzegomia – Wiesław 
Witkowski.
 str. 2

Na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się  
22 grudnia ub.r. radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę 
budżetową. Wśród wielu zadań jest m.in. przygotowanie 
projektu tzw. „Granitowej obwodnicy”, dzięki której nastąpi 
wyprowadzenie transportu górniczego. Jakie inne inwestycje 
zostaną zrealizowane w tym roku?

Pierwszy rok działalności żłobka nr 2 w Strzegomiu - zloka-
lizowanego w budynku dawnej szkoły podstawowej nr 3 na  
ul. Jeleniogórskiej - za nami. Pomimo obecnej sytuacji i czasowego 
zamknięcia, kadra nauczycielska na czele z dyrektor Moniką Lasotą
-Molis zrealizowała wiele planów i zamierzeń, i wraz z małymi 
podopiecznymi przeżyła wiele cudownych momentów.

Ostatnie tygodnie były bardzo udane dla naszych funkcjona-
riuszy policji. Ich flota niedawno powiększyła się o kolejny sa-
mochód marki Volkswagen Transporter. Zakończył się również 
długi, ale niezwykle potrzebny remont komisariatu. Policjanci 
14 stycznia br. wrócili do swojej pierwotnej siedziby. 

Budżet jednogłośnie przyjęty! str. 3

Papierowa rocznica  str. 5

Zmiany w policji  str. 4

Kamery już zarejestrowały sytuacje i osoby, które zaśmiecają oraz podrzucają śmieci 

Będą mandaty za zaśmiecanie!

w SKrÓCIe: w SKrÓCIe: w SKrÓCIe:

Od 1 do 28 lutego br. można składać wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 
2021 r. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w dniach od  
1 do 30 kwietnia br. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Na terenie gminy Strzegom działa telefon kontaktowy dedyko-
wany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą 
samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciw COVID-19. 
Należy zadzwonić pod numer telefonu 74 64 77 180 (od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00).

Podatek akcyzowy

Dzień Babci i Dzień Dziadka 

Bezpłatny transport na szczepienia 

21 i 22 stycznia tradycyjnie obchodzimy Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. Ich święto jest zawsze niezwykłe, pełne uśmiechów 
i radości. Wszystkim babciom i dziadkom życzymy zdrowia, 
szczęścia i wytrwałości, a także samych pięknych chwil w życiu 
i tego, aby zawsze byli dumni ze swoich wnuków.

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, uli-
cę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec oraz podrzuca śmieci, podlega karze grzywny do 500 zł. 
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W „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” publikujemy rozmo-
wy z radnymi na temat bieżących 
spraw oraz działań, jakie podej-
muje Rada Miejska w Strzego-
miu. W tym numerze na na-
sze pytania odpowiada Roman 
Asynger, doświadczony samo-
rządowiec (burmistrz Strzego-
mia w latach 1994-1998, radny 
wielu kadencji), działacz spo-
łeczny, nauczyciel i wychowaw-
ca młodzieży.

- które z osiągnięć strzegomskie-
go samorządu w ostatnich latach 
ocenia pan najwyżej?

- Jest wiele osiągnięć, którymi 
może się chlubić strzegomski 
samorząd. W sposób znaczący 
poprawiła się infrastruktura gmi-
ny. Zrewitalizowano Stare Miasto 
i Graby, odnowiono strzegomską 
estakadę kolejową. Całkowicie 
zmieniło się oblicze licznych 
dróg i chodników, dokonano 
modernizacji Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Niezmiernie cenna 
inicjatywa konkursu „Odnów 
i wygraj” pozwala na pozytywną 
zmianę elewacji budynków na 
kolorowe i estetyczne. Duże za-
dania zrealizowano na terenach 
wiejskich, praktycznie w każdej 
wiosce powstały bądź były wyre-
montowane świetlice, tak ważne 
dla lokalnej społeczności. Mnie 
oczywiście cieszy przeprowa-
dzona termomodernizacja szkół: 

PSP nr 2, dawnego Gimna-
zjum nr 1, czy Gimnazjum nr 2, 
Publicznego Przedszkola nr 2, 
Publicznego Przedszkola w Jaro-
szowie i Publicznego Przedszkola 
w Stanowicach, która przynosi nie 
tylko korzyści związane z popra-
wą estetyki budynków, ale przede 
wszystkim ociepleniem obiektów 
i zmniejszeniem kosztów ich 
użytkowania. Sztandarowymi 
inwestycjami, które zostały wyko-
nane jest budowa Delfinka – ma-
łej przyszkolnej krytej pływalni 
wraz z łącznikiem z budynkiem 
szkoły zlokalizowanym przy 
PSP nr 2, w ramach programu 
„Dolnośląski Delfinek”. Dzięki 
tej inwestycji zmieniło się również 
otoczenie zewnętrzne wokół tych 
szkół. Wielkim wyzwaniem była 
budowa budynku demonstracyj-
nego zlokalizowanego na terenie 
byłego Przedszkola nr 4, w któ-
rym uruchomiono przedszkole 
z oddziałem integracyjnym oraz 
żłobek. Jest to inwestycja na 
miarę XXI wieku i z wieloma 
nagrodami w skali ogólnopolskiej. 
A kolejny żłobek powstał też na  
ul. Jeleniogórskiej. Należy stwier-
dzić, że gmina Strzegom w ostat-
nim okresie poczyniła milowy 
krok w modernizacji i rozbudo-
wie bazy szkolnej, zapewnieniu 
dzieciom miejsc przedszkolnych 
w przedszkolach lub oddziałach 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych, a przede wszystkim 

zdecydowaliśmy się na budowę 
żłobka, którego nie było w naszej 
gminie. Podkreślić należy, że na te 
zadania pozyskano wielomiliono-
we dotacje. Wiele pozytywnych 
opinii pada też pod adresem 
Alei Rzeźb na Al. Wojska Pol-
skiego. Dzięki staraniom władz 
samorządowych, a zwłaszcza 
burmistrza Strzegomia, nasza 
gmina od wielu lat pozyskuje 
olbrzymie środki zewnętrzne, 
co plasuje nas w czołówce gmin 
w Polsce pod względem umiejęt-
nego pozyskania, wydatkowania 
i ostatecznie rozliczenia środków 
zewnętrznych, w tym unijnych. 
Podkreślić należy olbrzymi wkład 
pracy i kompetencje naszych 
pracowników samorządowych 
w tej materii. Przekłada się to 
na tworzenie warunków dla 
lepszego rozwoju gospodarczego 
gminy oraz stałe podwyższanie 
standardów świadczonych usług 
dla mieszkańców.

- A co z kolei jest największym 
problemem i bolączką w naszej 
gminie?

- Na dzisiaj to chyba pandemia 
COVID–19, która wymaga wielu 
wyrzeczeń i ogromnej dyscypliny 
wśród mieszkańców. Warto tu 
podkreślić i podziękować naszym 
mieszkańcom za wiele dobrych 
inicjatyw i gestów solidarności 
w tym trudnym czasie. Pomimo 
tej trwającej nadal pandemii 

realizowane są ważne zadania 
dla naszej lokalnej społeczności. 
Zwłaszcza jest szansa na polep-
szenie kwestii mieszkaniowych, 
mają być zaplanowane nowe 
inwestycje w budownictwo ko-
munalne. Marzy mi się również, 
aby PKP wyremontowało Stację 
Kolejową „Strzegom Główny”. 
Może się doczekamy.

- jakie zadania są jeszcze 
przed gminą do realizacji w tej 
kadencji? 

- Dobrze funkcjonujący strze-
gomski samorząd realizuje ko-
lejne zadania. Najistotniejsze 
i długo oczekiwane to budowa 
obwodnicy Strzegomia, która 
w sposób zdecydowany popra-
wiłaby ruch drogowy na naszych 
ulicach i wyprowadziła transport 
z urobkiem górniczym poza 
miasto. Wielkim uznaniem cieszy 
się rewitalizacja Fortu Gaj, czy 
remont kolejnych ulic. To również 
inicjatywa budowy obiektów 
sportowych w Olszanach, Stano-
wicach i Rogoźnicy. 

- jak układa się współpraca 
w radzie miejskiej? 

- Praca w Radzie Miejskiej, na 
czele z przewodniczącym Toma-
szem Marczakiem, układa się 
bardzo dobrze, czego przykładem 
było uchwalenie na ostatniej se-
sji budżetu gminy Strzegom na  
2021 rok jednogłośną decyzją 

radnych. Wszyscy byli za, a więc 
widać tu namacalnie, że nasza 
mała Ojczyzna podąża dobrą 
drogą.

- minęło już ponad 25 lat od 
momentu, kiedy został pan bur-
mistrzem strzegomia. jak pan 
zapamiętał tamten okres? często 
pan wraca pamięcią do tamtych 
czasów?

- Był to okres wytężonej pracy, 
a społeczność lokalna chciała 
uczestniczyć w działaniach na 
rzecz gminy. W tamtej kadencji 
udało się zakończyć budowę 
oczyszczalni ścieków, przychodni 
zdrowia, zwodociągować 10 wio-
sek oraz niektóre dzielnice Strze-
gomia. Budżet gminy zwiększył 
się z 7 mln zł do 32 mln zł. Było to 
spowodowane wielomilionowymi 
dotacjami z zewnątrz, a Polska nie 
była wtedy w Unii Europejskiej. 
Zadłużenie gminy na koniec ka-
dencji było niskie - tylko 1 mln zł.  
W naszej gminie odbyły się do-
żynki krajowe, wojewódzkie i die-
cezjalne, a festiwal folkloru uzyskał 
certyfikat CIOFF. W tym czasie 
uchwalono jednolity herb i flagę 
Strzegomia, a Ziemia Strzegom-
ska mogła poszczycić się swoim 
sztandarem, podobnie jak nasz 
14. Pułk Radioliniowy-Kablowy. 
Doskonale układała się współ-
praca z wieloma stowarzyszenia-
mi i organizacjami działającymi 
w gminie. Egzamin dojrzałości 

nasz samorząd oraz społeczność 
lokalna zdała w czasie powodzi 
tysiąclecia w 1997 r. Wzorowo 
działały wszystkie służby: urząd 
miejski, OSP, zakłady budżetowe 
i szkoły. Ogrom pracy wykonało 
wojsko z naszej jednostki i policja. 
Ale największe uznanie należy 
się naszym mieszkańcom, którzy 
w momencie zagrożenia potrafili 
się zjednoczyć i ofiarnie działać 
podczas tego kataklizmu. Burmi-
strzowi Zbigniewowi Suchycie 
z okazji jubileuszu 10-lecia, jako 
włodarzowi Strzegomia, chciał-
bym w tym miejscu życzyć powo-
dzenia w skutecznej realizacji na-
kreślonych celów i zamierzeń oraz 
ludzkiej życzliwości towarzyszącej 
tym działaniom, z pożytkiem dla 
naszych mieszkańców.

- dziękuję za rozmowę. 

Najistotniejszym zadaniem jest budowa obwodnicy Strzegomia, która wyprowadzi transport z urobkiem górniczym poza miasto

W Urzędzie Stanu Cywilne-
go 19 grudnia 2020 r. odbyła 
się uroczystość 50-lecia pożycia 
małżeńskiego państwa Jadwigi 
i Bogdana Oleszków. Władze 
naszego miasta reprezentował 
zastępca burmistrza Strzegomia 
– Wiesław Witkowski.

Minęło pół wieku od dnia, 
kiedy państwo Jadwiga i Bogdan 
Oleszkowie powiedzieli sobie 
sakramentalne „tak”. Pobrali się 
w 1970 r., ślubując miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską. 

Oboje urodzili się w 1947 r. 
Pani Jadwiga z domu Turowska 
urodziła się w Kluczborku, a pan 
Bogdan w Lubniewicach. Poznali 
się w Technikum Rolniczym 
w Sobieszowie, do którego oboje 
uczęszczali. Ślub wzięli 19 grud-
nia 1970 r. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Strzegomiu, a na-
stępnie 26 grudnia złożyli sobie 
przysięgę małżeńską w kościele  
pw. św. App Piotra i Pawła.

Pani Jadwiga z wykształcenia 
jest nauczycielką. Początkowo 
pracowała w szkole rolniczej jako 
nauczyciel przedmiotów zawo-
dowych rolniczych. Później pracę 
zawodową kontynuowała jako 
nauczyciel bibliotekarz w Zespole 
Szkół w Strzegomiu. Przez wiele 
lat jej pasją były podróże. Obecnie 
jest miłośniczką ogrodu. Uprawia 
w nim ciekawe okazy roślin, które 
zachwycają rodzinę i znajomych. 

Pan Bogdan z kolei przez 
wiele lat związany był z rolni-
ctwem, pełniąc funkcje kierow-
nicze w RSP w Granicy. Później 
swoje życie zawodowe związał 
z branżą budowlaną, w której 
przepracował kilkanaście lat. 
Pan Bogdan to pasjonat minia-
turowych kolejek. Tworzenie 
makiet kolejowych nie tylko 
wypełnia mu długie jesienno-
zimowe wieczory, ale przynosi 

wiele satysfakcji. Swoim hobby 
zaraził również synów.

Państwo Oleszkowie doczekali 
się córki Agnieszki, dwóch synów 
Piotra i Pawła oraz zięcia Konra-
da. Są dzisiaj także szczęśliwymi 
dziadkami wnuka Bartosza. Dla 
swoich dzieci, wnuka i zięcia stwo-
rzyli dom pełen ciepła i miłości. 

Obecnie oboje są na zasłużo-
nych emeryturach, a ich wspólną 
pasją jest ogród. Najszczęśliwsze 

momenty w ich życiu to chwile, 
gdy rodzina jest w komplecie.

„Złote Gody” to miłe wyda-
rzenie nie tylko dla jubilatów, ale 
również dla ich bliskich. Jednak 
ze względu na obowiązujące 
obostrzenia, spotkanie odbyło się 
w ograniczonej liczbie osób oraz 
w maseczkach. Nie miało to jed-
nak wpływu na dostojny charakter 
uroczystości.
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Złote Gody państwa Oleszków
Państwo Oleszkowie doczekali się córki Agnieszki, dwóch synów Piotra i Pawła oraz zięcia Konrada

W związku z niskimi tem-
peraturami powietrza Spół-
ka Wodociągi i Kanalizacja 
w Strzegomiu przypomina 
właścicielom i administratorom 
nieruchomości oraz przedsię-
biorstwom i instytucjom na 
terenie całej gminy Strzegom, 
w tym miasta, o konieczności 
odpowiedniego zabezpiecze-
nia wewnętrznych instalacji 
i urządzeń wodociągowych oraz 
kanalizacyjnych przed zamar-
znięciem poprzez: 
- odwodnienie i oczyszczenie 

studzienek wodomierzo-
wych oraz zaizolowanie ich 
pokryw,

- zabezpieczenie przed mro-
zem punktów czerpalnych 
zlokalizowanych na zewnątrz 
posesji,

- utrzymywanie odpowiedniej 
temperatury w pomieszcze-
niu, gdzie znajduje się wodo-
mierz i instalacja wodociągo-
wa (temperatura nie powinna 
być niższa niż +4oC),

- zabezpieczenie pomieszczeń 
przed działaniem mrozu tj. 
naprawa ubytków w ścianach, 
wstawienie brakujących szyb, 
uszczelnienie drzwi, okien itp.
Jeżeli wodomierz zamonto-

wany jest w nieogrzewanym 
garażu, piwnicy, klatce schodo-
wej lub pomieszczeniu gospo-
darczym, trzeba go zabezpieczyć 
izolacją cieplną (pianka, tkanina, 
styropian), pozostawiając moż-
liwość łatwego usunięcia za-
bezpieczenia, w celu dokonania 
odczytu licznika. 

Przewody wodociągowe prze-
chodzące przez pomieszczenia 
nieocieplane należy odpowied-
nio zaizolować-ocieplić. W tym 
przypadku skuteczne są otuliny 
z pianki poliuretanowej. Co 
jakiś czas odkręcajmy też krany, 
bo woda stojąca w instalacji 
zamarza najłatwiej.

Brak odpowiednich zabezpie-
czeń może być przyczyną awarii 
i strat, których koszty poniosą 
odbiorcy wody. 

WIK: Co robić, gdy są mrozy?

Pytamy radnych…
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25 grudnia 2020 r. w powiecie 
świdnickim doszło do kradzieży 
pojazdu osobowego, który był 
przewożony na lawecie. Monito-
ring miejski został sprawdzony, 
a następnie przekazano infor-
mację policji o ruchu pojazdu 
w Strzegomiu.

***
25 grudnia 2020 r. w Rynku 

pojazd osobowy został zaparko-
wany w nieprawidłowym miejscu, 
utrudniając innym pojazdom 
wyjazd z miejsc parkingowych. 
Na miejscu interweniował patrol 

policji. Z tego zdarzenia zapis 
z monitoringu został zabezpie-
czony na polecenie policji.

***
31 grudnia 2020 r. i 1 stycz-

nia 2021 r. w Rynku patrole 
policji interweniowały do osób, 
które nie stosowały się do ob-
ostrzeń, nakazując im powrót 
do domów. Następnie poli-
cjanci zostali powiadomieni, 
że wśród grupy młodych osób 
jest mężczyzna, który posiadał 
uraz ciała. Na miejsce wezwano 
karetkę pogotowia. 

Okiem miejskiego monitoringu
*  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 2021

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

17.01 – 23.01 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/ 647-98-70

24.01 – 30.01 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/ 855-17-75

31.01 – 6.02 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

Na sesj i  R ady Mie jskie j 
w Strzegomiu, która odby-
ła się 22 grudnia ub.r. rad-
ni przegłosowali uchwałę 
budżetową (21 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymujących” 
i 0 głosów „przeciw”). 

Dochody budżetu gmi-
ny w 2021 r. będą wynosić  
132 239 499,05 zł, zaś wy-
datki 142 082 368,20 zł . 
Def i c y t  będz ie  wynos i ł :  
9 842 869,15 zł. Na inwe-
s t yc j e  z ap l anowano  b l i -
sko 17 mln zł – dokładnie  
16 819 499,22 zł. Duży wpływ 
na kształt  budżetu miało 
przyznanie promesy rządowej 
w ramach „Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych” 
w wys. 4,1 mln zł na zakup 
5 autobusów (3,6 mln zł) 
i przebudowę chodników na 
ul. Bankowej w Strzegomiu 
(0,5 mln zł). 

Chwilę po jednogłośnej 
decyzji radnych dot. przyjęcia 
przyszłorocznego budżetu 
burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta skomento-
wał: - Bardzo dziękuję za te 
21 głosów. Realizacja tego 
budżetu nie będzie łatwa, ale 

wspólnie damy sobie radę. Jak 
powiedziałem ostatnio w wy-
wiadzie po 10 latach pracy na 
stanowisku burmistrza, zgoda 
rady w takim składzie służy tej 
gminie i jej rozwojowi. Zgoda 
buduje, niezgoda rujnuje. Wy, 
drodzy radni, jesteście tego 
przykładem. Z optymizmem 
podchodzimy do 2021 r. 

Wśród najważnie jsz ych 
zadań i inwestycji w nadcho-
dzących 12 miesiącach należy 
wymienić m.in.: przygoto-
wanie projektu tzw. „Gra-
nitowej obwodnicy”, dzięki 
której nastąpi wyprowadze-
nie transportu górniczego 
z miejscowości na terenie 
gminy Strzegom, Dobro-
mierz i Mściwojów w obrębie 
gminy Strzegom; kontynu-
ację remontu „Fortu Gaj”; 
kolejny etap przebudowy 

ciągu pieszo-rowerowego na 
odcinku Strzegom-Wieśnica; 
rewitalizację terenu pomiędzy 
ul. Kościelną, ul. Jarosława 
Dąbrowskiego i ul. Szkolną; 
budowę budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tomko-
wicach; remont, przebudowę 
i termomodernizację świetlicy 
wiejskiej w Rogoźnicy; bu-
dowę świetlic w Granicznej 
i Bartoszówku; wykonanie 
Pomnika Harcerskiej Lilijki 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego oraz przebudowę 
ulic: Al. Wojska Polskiego, 
Malinowej i Wodnej w Strze-
gomiu, a także nawierzchni 
drogi gminnej w Tomkowi-
cach i dokończenie przebudo-
wy drogi do gruntów rolnych 
w Godzieszówku. 

Pozytywną opinię nt. budże-
tu naszej gminy przedstawiła 

Regionalna Izba Obrachun-
kowa we Wrocławiu oraz 
radny Paweł Rudnicki, prze-
wodniczący Komisji Budże-
tu, Finansów, Planowania 
i Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.

Wśród wielu zadań jest m.in. przygotowanie projektu tzw. „Granitowej obwodnicy”, dzięki której nastąpi wyprowadzenie transportu górniczego

Budżet jednogłośnie przyjęty! 

Z dokładną treścią uchwały budżetowej można 
zapoznać się w programie eSesja.

BUDŻET 2021:

dochody: 132 239 499,05 zł

wydatki: 142 082 368,20 zł

deficyt: 9 842 869,15 zł

wydatki na inwestycje: 16 819 499,22 zł

Jest to kwota aż 4,1 mln zł, 
która zostanie przeznaczona 
na zakup 5 autobusów (je-
den z nich to będzie mały 
20-osobowy, niskopokła-
dowy pojazd dostosowany 
dla osób niepełnosprawnych 

i osób z wózkami z dzieć-
mi) - 3,6 mln zł oraz prze-
b u d o w ę  c h o d n i k ó w  n a  
ul. Bankowej w Strzegomiu  
- 0,5 mln zł. Całość środków 
jest już na koncie bankowym 
gminy.

Wcześniej nasz 
samorząd otrzy-
mał blisko 2 mln zł, 
które przeznaczo-
no na moderni-
zację „Fortu Gaj” 
w Strzegomiu.

Strzegom z rządową promesą
Ta ogromna kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup pięciu autobusów. Całość środków jest już na koncie bankowym gminy. Ile kasy otrzymaliśmy?

Fot. D
olnośląski U

rząd W
ojew

ódzki

Pod koniec ubiegłego roku w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go we Wrocławiu burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta odebrał z rąk szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michała Dworczyka, wiceministra klima-
tu i środowiska – Ireneusza Zyski i wojewody dolnośląskiego – Jarosława Obrem-
skiego kolejną promesę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. Tar-
cza dla samorządów). 

W styczniu tradycyjnie przed-
stawiamy najważniejsze staty-
styki w naszej gminie za rok 
poprzedni. 

Liczba stałych mieszkańców 
gminy Strzegom, według stanu 
na dzień 31.12.2020 r., wyniosła  
24 632, z czego w Strzegomiu 
zameldowanych jest 15 259, na 
terenie sołectw – 9 373. W 2020 r.  
rodziło się 197 nowych mieszkań-
ców gminy Strzegom: 96 dziew-
czynek i 101 chłopców. Najpopu-
larniejsze imiona dziewczynek to: 
Antonina, Zuzanna, Lena, Maja, 
Hanna i Julia, zaś chłopców: Filip, 

Antoni, Marcel, Miłosz i Karol. 
W gminie Strzegom zmarło  
387 osób, w tym: 174 kobiety  
i 213 mężczyzn. Urząd Stanu 
Cywilnego w Strzegomiu zareje-
strował 178 zgonów. W 2020 r. na 
terenie gminy Strzegom zamel-
dowano na pobyt stały 467 osób, 
na pobyt czasowy - 495. Zareje-
strowano także 49 rozwodów. Na 
terenie gminy Strzegom zawarto 
99 ślubów, w tym 63 w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Strzegomiu, 
a 36 zawarto w sposób określony 
w art. 1 § 2 i 3 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego (konkordaty).

Gminne statystyki 2020
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Policjanci otrzymali no-
woczesny samochód marki 
Volkswagen Transporter, dzięki 
któremu poprawią się warunki 
i skuteczność ich pracy. Koszt 
pojazdu wyniósł 220 tys. zł, 
gmina Strzegom dofinansowała 
ten zakup w wys. 110 tys. zł. 

Od 14 stycznia br. Komisariat 
Policji w Strzegomiu ponownie 
znajduje się na ul. Czerwone-
go Krzyża 1. Przez ostatnie 

miesiące zastępcza siedziba 
znajdowała się w budynku Za-
kładu Usług Komunalnych przy 
Al. Wojska Polskiego 75. 

Ostatnie tygodnie były bardzo udane dla naszych funkcjona-
riuszy policji. Ich flota niedawno powiększyła się o kolejny sa-
mochód. Zakończył się również długi, ale niezwykle potrzeb-
ny remont komisariatu. 

Od 14 stycznia br. Komisariat Policji w Strzegomiu ponownie znajduje się na ul. Czerwonego Krzyża 1

Zmiany w policji W związku z zakończeniem 
ferii zimowych oraz po-
wrotem najmłodszych 
dzieci do szkół od 
18 stycznia br. ko-
munikacja gmin-
na funkcjonuje 
według roboczo-
szkolnych rozkła-
dów jazdy. 

Rozkłady jazdy do-
stępne są na stronie in-
ternetowej www.strzegom.pl 
w zakładce „Strzegomska ko-
munikacja publiczna” oraz na 
przystankach autobusowych. 
Warto dodać, że w listopadzie 
ub.r. gmina Strzegom złożyła 
w Dolnośląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim wniosek o objęcie 

w 2021 r. 
dopłatą do przewozów auto-
busowych o charakterze uży-
teczności publicznej. Dopłata 
będzie realizowana z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych, a przyznana kwota to 
blisko 869 tys. zł.

Przypominamy, że zgod-
nie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, każdy 
przedsiębiorca posiadający ze-
zwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, ma obowiązek 
do 31 stycznia 2021 r. złożyć 
oświadczenie o wartości sprze-
daży napojów alkoholowych 
w 2020 r. i dokonać opłaty za 
korzystanie z zezwoleń w 2021 r. 
 Niedokonanie opłaty w ter-
minie skutkuje wygaśnięciem 
zezwolenia lub naliczeniem 
opłaty dodatkowej.

Druk oświadczenia można 
pobrać ze strony interneto-
wej www.strzegom.pl w za-
kładce: ZEZWOLENIA NA 
ALKOHOL.

Opłatę można uiścić w ka-
sie urzędu (gotówką, kartą), 

a także bezgotówkowo na 
rachunek Urzędu: Santan-
der Bank Polska S.A. o/
Strzegom 81 1090 2343 0000 
0005 9800 0229

Oświadczenia o wartości 
sprzedanego alkoholu moż-
na również przesłać listem 
poleconym na adres Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Sprawę złożenia oświad-
czenia można załatwić rów-
nież drogą e lektroniczną 
za pośrednictwem Elektro-
nicznej  P lat formy Usług 
Administrac j i  Publ icznej 
(e-PUAP).

W dniach 30-31 stycznia 
br. (sobota, niedziela) urząd 
jest nieczynny.

Dodatkowe  in formac je 
można uzyskać pod numerem 
telefonu: 74/8560 547.

Informacje dla pasażerów

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Ostatnia w 2020 r. zbiórka krwi 
(22 grudnia) tradycyjnie zosta-
ła zorganizowana przez Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Wałbrzy-
cha przy współpracy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 
oraz Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Strzegomiu. Zebrano 
10,8 litra krwi. 

Po raz ostatni w ubiegłym 
roku ambulans Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Wałbrzy-
cha przyjechał do Strzegomia 
i zaparkował na parkingu przy 
Strzegomskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Tym razem zgłosiło 
się 27 krwiodawców - do prze-
kazania krwi zakwalifikowano 
24 dawców. W sumie zebrano 
10,8 litra krwi.

- Warto wspomnieć, że  
w 6 ubiegłorocznych zbiórkach 
udało się zebrać łącznie ok.  
66 litrów tego drogocennego 
i  ratującego 
ż y c i e 

płynu. W sumie krew od-
dało 147 dawców. Krwi by-
łoby pewnie znacznie więcej, 
gdyby nie fakt że z powodu 

COVID-19 zmieniły się pro-
cedury. Obecnie chętni najpierw 
muszą wypełnić wywiad epi-
demiologiczny, badana jest im 

również temperatura. Oczywiście 
do tego dochodzi standardowa 
ankieta o stanie zdrowia, a na 
koniec lekarz podczas badania 
decyduje, czy kandydat może 
usiąść na fotelu w autobusie – 
informują pracownicy strzegom-
skiego ośrodka sportu. 

Oddali bezcenną krew…
W sześciu ubiegłorocznych, strzegomskich zbiórkach zebrano ok. 66 l tego płynu

Kontakt:
Numer alarmowy: 112 
Dyżurka KP w Strzego-
miu: 47 87 55 432
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Dzieci uczęszczające do tego 
strzegomskiego żłobka miały 
okazję brać udział w licznych 
zajęciach tematycznych, mu-
zyczno-ruchowych oraz w zaba-
wach sportowych. Doczekano się 

również pierwszych absolwen-
tów, którzy od września ubiegłe-
go roku uczestniczą w edukacji 
przedszkolnej. 

- Z tego miejsca chcielibyśmy 
serdecznie podziękować władzom 
naszego miasta i Fundacji Edukacji 
Europejskiej, które z życzliwością 

i zaangażowaniem wspomagają 
działalność żłobka, dbając o jego 
przyszłość – zaznacza Monika 
Lasota-Molis. 

pytAniA do BurmistrzA / inFormAcje

Burmistrz Zbigniew Suchyta słucha 
mieszkańców i ich problemów. Ceni 
sobie dialog ze społeczeństwem, dla-
tego na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez mieszkańców, 
na które na bieżąco odpowiada. Po-
niżej publikujemy kolejne z nich: 

dotyczy pytania Henryka ws. 
orlika w stanowicach z 15 grudnia 
2020 r., które było zamieszczone 
w poprzednim numerze gazety.

Oświetlenie na Orliku w Sta-
nowicach włączane jest w skrzyn-
ce zamykanej na klucz, która jest 
umiejscowiona przy szatniach. 
Oświetlenie włącza animator 
zatrudniony na Orliku. Trans-
formator należy do spółki TAU-
RON. Teren ten jest ogrodzony 
i zamknięty. Przebywanie na tym 
terenie jest nielegalne. O każdej 
takiej sytuacji należy powiadomić 
odpowiednie służby. 

starud: witam. do jakiej wy-
sokości mogą być nasadzenia na 
posesjach? na ulicach osiedla 
południe wrzosowej i starzyń-
skiego rośnie las. drzewa mają po  
15 m wysokości i stanowią prze-
szkodę architektoniczną. proszę 
o  korekcję drzew po uprzednim 
przeglądzie.

Ustawa o ochronie przyrody nie 
określa wysokości, do jakiej mogą 
rosnąć drzewa. W przypadku 
wyrządzonej szkody dla nierucho-
mości sąsiednich właściciel może 
wystąpić na drogę sądową. 

matka: panie burmistrzu, co-
Vid-19 szaleje, niebawem dzieci 
z klas i - iii mają powrócić do szkół 
przy zachowaniu szczególnej ostroż-
ności, a tu przedszkola organizują 
bale. to jak to jest, codziennie przy-
prowadzam dziecko, które odbiera 
i odprowadza do sali wyznaczona 
osoba, grup nie wolno mieszać, a tu 
nagle bal dla całego przedszkola? 
tych placówek nie obowiązują już 
wytyczne sanepidu?

Rozmawiałem z dyrektorami 
przedszkoli. Mam informację, że 
bale odbywały się w grupach. 

mieszkaniec: panie burmistrzu, 
proszę o przeprowadzenie kontroli 
pieca pod adresem… Żrący i szary 
dym z komina sugeruje palenie nie-
odpowiednim opałem. dym roznosi 
się na okolicę i przez okna i wen-
tylację wchodzi do mieszkań. roz-
począł się kolejny sezon grzewczy, 
a my będziemy znowu podtruwani. 
nie chcemy tego. prosimy o pańską 
i podległe panu służby interwencję, 
skoro w gminie nie mamy straży 
miejskiej, której ten problem od razu 
byłby zgłoszony.

Proszę takie sprawy zgłaszać pod 
numerem telefonu 74 8560-531. Spra-
wę przekazałem do wyjaśnienia. 

kowalski: dzień dobry. czy w na-
szym mieście istnieje coś takiego jak 
zamiana mieszkania własnościowe-
go z gminą na większe? jeżeli tak, 
to z kim sie kontaktować w sprawie 
takiej zamiany, ile to trwa i czy 
mieszkania przed zamianą zostają 
przeglądnięte i wycenione przez 
rzeczoznawcę?

Nie praktykujemy takich zamian. 
Mamy bardzo duży brak mieszkań 
i jeśli się pojawią, to są rozdzielane 
dla osób z listy mieszkaniowej. 

Ad: panie burmistrzu, bardzo 
dziękuję za bardzo szybką in-
terwencję dotyczącą postawienia 

ogrodzenia wzdłuż nowo wybudo-
wanej drogi a firmą kamieniarską 
na ul. olszowej. najwyraźniej 
widać, że pracownicy tam pracujący 
są nadzwyczajnymi cwaniakami 
i mimo postawienia ogrodzenia sa-
mochody ciężarowe nadal wjeżdżają 
przez pozostawioną lukę pomiędzy 
płotem firmy a ogrodzeniem nowo 
postawionym. dodam, że teraz 
ciężarówka musi wycofać z wąskiej 
luki na drogę i to dopiero stwarza 
niebezpieczne sytuacje. w takiej 
sytuacji moją propozycją jest wy-
dłużenie ogrodzenia o 5 metrów 
w kierunku zakrętu.

Przedsiębiorca zwróciła się do nas 
o wyznaczenie zjazdu na posesje. 
Sprawa jest załatwiana. Ustaliliśmy, 
że samochody będą wjeżdżały do 
firmy i tam będą ładowane. 

obywatel: panie burmistrzu, 
gdzie można zgłaszać lub komu 
w gminie strzegom ewidentne 
przypadki palenia odpadami plasti-
kowymi w piecu co? 

Proszę o kontakt z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi pod numerem 
telefonu 74 8560-531. 

stanisław: szanowny panie bur-
mistrzu, proszę o wykonanie korekty 
drzew iglastych posadzonych na pose-
sjach osiedla domki. posesje przera-
dzają się w las, drzewa przesłaniają 
krajobraz i stanowią zagrożenie. 
myślę, że wysokość drzew iglastych 
nie powinna przekraczać 4 metrów. 
proszę o odpowiedź. pozdrawiam.

Ustawa o ochronie przyrody 
nie określa wysokości, do jakiej 
mogą rosnąć drzewa. Jedynym 
organem, który może rozstrzygnąć 
spór sąsiedzki jest sąd. W związku 
z tym sprawę należy skierować na 
drogę cywilną. 

zmartwiona: dzień dobry. panie 
burmistrzu, proszę o informację 

dlaczego my mieszkańcy, którzy są 
zobowiązani do segregacji śmieci 
rozdzielamy odpady do kilku po-
jemników, a śmieciarka przyjeżdża 
i opróżnia wszystkie pojemniki do 
jednego zbiornika? czy odpady są 
później segregowane na nowo? jeśli 
nie, to czemu służy segregacja, do 
której stosują się mieszkańcy?

Surowce wysegregowane są od-
bierane osobnymi śmieciarkami, 
oznaczonymi odpowiednim napi-
sem wskazującym, jaki rodzaj od-
padu jest zbierany Niedopuszczalne 
jest mieszanie kilku frakcji w jednej 
śmieciarce. Niestety, zdarzają się 
sytuacje, kiedy struktura odpadów 
w pojemniku na surowce nie rożni 
się od tych niesegregowanych, wte-
dy po sporządzeniu dokumentacji 
fotograficznej, odpady takie są za-
bierane wraz z niesegregowanymi. 
Bardzo prosimy o segregowanie 
odpadów i wrzucanie ich do odpo-
wiednio oznaczonych pojemników. 
Prosimy też o podanie, z której 
posesji pani zdaniem, dokonywany 
był odbiór do jednej śmieciarki, co 
pozwoli nam na interwencję do 
firmy świadczącej usługi. 

renia: witam panie burmistrzu, 
chciałam się dowiedzieć, jak dłu-
go jeszcze duży zielony pojemnik 
na odpady będzie szpecił chodnik 
przy ul. świdnickiej 21-25 i koś-
cielnej ustawiony od strony we-
wnętrznej tych ulic. z tego co za-
uważyłam swoje śmieci wrzucają 
do niego mieszkańcy ulicy kościelnej  
nr: 17-19, 21, 23, 25, 25A ,27 oraz  
ul. świdnickiej 21-25 i 29. taka 
sytuacja trwa od dawna i najwyż-
szy już czas, aby wreszcie została 
odpowiednio załatwiona. nie może 
być tak, że pod bokiem Bazyliki 
i pomnika jp ii znajdowało się wy-
sypisko śmieci. odpady te często pod 
postacią drzwi, gruzu, zużytego 
sprzętu gospodarstwa domowe-
go podrzucane są pod osłoną nocy 

przez innych mieszkańców z całego 
strzegomia. powoduje to zakłócenia 
w ruchu pieszych, a nawet utrudnia 
dojazd do posesji przy ul. świdnickiej 
21-25. proszę więc o załatwienie tej 
sprawy niezwłocznie, bo taki stan nie 
może i nie powinien trwać dłużej. 
najwyższa pora, aby służby za to 
odpowiedzialne wyznaczyły miejsca 
do lokalizacji boksów na śmieci dla 
mieszkańców wymienionych przeze 
mnie ulic. nie jest tym miejscem chyba 
środek chodnika? z moich obserwacji 
wynika, że swoje odpady wrzucają 
to również nawet mieszkańcy, któ-
rzy mają już wybudowane boksy  
z ul. ogrodowej i innych numerów 
kościelnej, bo tak im jest wygodniej.

Ze względu na brak boksów śmiet-
nikowych pojemnik na odpady dla 
mieszkańców ul. Kościelnej od nr 17 
do 27 obecnie musi być użytkowany, 
ale nie znaczy to, że odpady trzeba 
pozostawiać w miejscach innych niż 
w ustawionym pojemniku. Infor-
muję, że wspólnota mieszkaniowa 
przy ul. Kościelnej 17-19 uzyskała 
zgodę spółdzielni mieszkaniowej 
wspólnego użytkowania boksu 
śmietnikowego. Obecnie oczekują 
na przesłanie stosownej umowy oraz 
kluczy dla mieszkańców. Wspólnoty 
mieszkaniowe przy ul. Kościelnej 
21, 23, 25, 25A mają wyznaczo-
ne miejsca na boksy i obecnie są 
w trakcie projektu. Mieszkańcy  
ul. Świdnickiej, której zarządcą jest 
spółdzielnia mieszkaniowa posiadają 
boks śmietnikowy i powinny zbierać 
odpady w miejscu do tego przezna-
czonym. Po wybudowaniu boksów 
przez wspólnoty mieszkaniowe 
pojemnik Kp-7 znajdujący się przy 
ul. Kościelnej zostanie usunięty.

marek: witam bardzo proszę 
o interwencję w sprawie parkowania 
samochodów na nowym chodniku 
na ul. 3 maja. dotyczy szczegól-
nie budynku nr 4. mamy piękny 
nowy chodnik, na którym wiecznie 

parkowane są samochody pod posesją 
nr 4, zajmując całą szerokość jezdni 
i nie ma jak przejść. proszę postawić 
znak „zakaz zatrzymywania się”, 
wówczas będzie można egzekwować 
prawo od policji.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, nie można parkować 
pojazdów na chodnikach, jeżeli 
pozostawiona przez pojazd sze-
rokość chodnika jest mniejsza niż 
1,5 mb. W związku z powyższym 
na ul. 3 Maja w Strzegomiu, gdzie 
szerokość chodników wynosi około  
2 mb, nie jest możliwe parkowanie 
pojazdów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Osoby parkujące łamią 
przepisy ruchu drogowego. Sytuacje, 
które opisuje pan nie powinny mieć 
miejsca. Dlatego wystosowałem pis-
mo na policję z prośbą o  patrolowanie 
ul. 3 Maja w Strzegomiu pod kątem 
bezprawnego parkowania pojazdów 
w miejscu do tego nieprzeznaczo-
nym. Niedopuszczalne jest również 
parkowanie pojazdów na jezdni, jeżeli 
blokują one ruch pojazdów. 

mieszkaniec: panie burmistrzu, 
czy na ul. 3 maja zostanie przywró-
cone poprzednie oznakowanie drogi 
w postaci progu zwalniającego celem 
bezpieczeństwa?

Gmina obecnie nie przewiduje 
przywrócenia starej organizacji 
ruchu. W nowej organizacji ruchu 
zatwierdzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy nie ma 
przewidzianego progu zwalniają-
cego. Przebudowa drogi nadała jej 
nową jednolitą nawierzchnię jezdni. 
Powstał chodnik jako ciąg pieszy od-
dzielający ruch pieszy od samocho-
dowego oddzielony krawężnikiem. 
Ujednolicona została szerokość 
drogi, która została dostosowana do 
szerokości pasa drogowego. Pręd-
kość w terenie zabudowanym wynosi 
50 km/h. W przypadku stwierdzenia 
naruszeń prędkości, należy ten fakt 
zgłosić na komisariat policji.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Placówka doczekała się już pierwszych absolwentów, którzy od września ubiegłego roku uczestniczą w edukacji przedszkolnej

Papierowa rocznica 
Pierwszy rok działalności żłobka nr 2 w Strzegomiu - zlokalizowanego w budynku dawnej szko-
ły podstawowej nr 3 na ul. Jeleniogórskiej - za nami. Pomimo obecnej sytuacji i czasowego za-
mknięcia, kadra nauczycielska na czele z dyrektor Moniką Lasotą-Molis zrealizowała wiele pla-
nów i zamierzeń, i wraz z małymi podopiecznymi przeżyła wiele cudownych momentów. 
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ULICE: 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, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza,  
Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana 

20 17 17          

ULICE:  Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, 
Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Pogodna, Polna, Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydo-
bywcza 

21 18 18          

ULICE: Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa 

22 19 19          

                     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 2021 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 

OBSŁUGA 
REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

M
IA

ST
O

 
ST

RZ
EG

O
M

 

 
11, 12, 13 

 
8, 9, 10 

 
8, 9, 10          

SZKŁO 
(pojemnik) 15 12 12          

PAPIER 
(dzwon) 

4, 5, 7*, 18, 
19, 20 

1, 2, 3, 15, 
16, 17 

1, 2, 3, 15, 
16, 17          

PAPIER 
(pojemnik) 9*, 22 5, 19 5, 19          

O
D

PA
D

Y 
W

IE
LK

O
G

AB
A

RY
TO

W
E 

+ 
ZS

Ei
E 

+ 
O

PO
N

Y 

M
IA

ST
O

 S
TR

ZE
G

O
M

 

ULICE: 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, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza,  
Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana 

20 17 17          

ULICE:  Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, 
Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Pogodna, Polna, Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydo-
bywcza 

21 18 18          

ULICE: Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa 

22 19 19          

                     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. 
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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) 

 
 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 
 
 

1, 8, 
15, 22 

 
 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 29 

    
     

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) 

 
 
 
 
 

7*, 13, 20, 
27 
 

 
 
 
 
 

3, 10, 
17, 24 

 

 
 
 
 
 

3, 10, 17, 
24, 31 

         

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

 
 

2*, 9*, 15, 
22, 29 

 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 

5, 12, 
19, 26 

 

         

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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ULICE: 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, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza,  
Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana 
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Pogodna, Polna, Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydo-
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Św. Anny, Witosa 

22 19 19          

                     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 2021 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 

OBSŁUGA 
REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

M
IA

ST
O

 
ST

RZ
EG

O
M

 

 
11, 12, 13 

 
8, 9, 10 

 
8, 9, 10          

SZKŁO 
(pojemnik) 15 12 12          

PAPIER 
(dzwon) 

4, 5, 7*, 18, 
19, 20 

1, 2, 3, 15, 
16, 17 

1, 2, 3, 15, 
16, 17          

PAPIER 
(pojemnik) 9*, 22 5, 19 5, 19          

O
D

PA
D

Y 
W

IE
LK

O
G

A
BA

RY
TO

W
E 

+ 
ZS

Ei
E 

+ 
O

PO
N

Y
 

M
IA

ST
O

 S
TR

ZE
G

O
M

 

ULICE: 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, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza,  
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21 18 18          

ULICE: Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa 

22 19 19          

                     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. 

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 

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) 

 
 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 
 
 

1, 8, 
15, 22 

 
 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 29 

    
     

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) 

 
 
 
 
 

7*, 13, 20, 
27 
 

 
 
 
 
 

3, 10, 
17, 24 

 

 
 
 
 
 

3, 10, 17, 
24, 31 

         

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

 
 

2*, 9*, 15, 
22, 29 

 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 

5, 12, 
19, 26 

 

         

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 

 
 
 

Segreguj z nami na 5 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2021 
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KIeDy ODBIór NaSZyCh ODPaDóW? ZaPOZNaj SIę Z harMONOGraMeM I BąDź Na BIeżąCO!

HArmonogr Am w ywozu odpAdów nA 2021 rok

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2021 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 OBSŁUGA 

REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

G
M

IN
A 

ST
RZ

EG
O

M
 

 
14, 15 

 
11, 12 

 
11, 12 

         

SZKŁO 
(pojemnik) 15 12 12          

PAPIER 
(dzwon) 

8, 9*, 21, 
22 4, 5, 18, 19 4, 5, 18, 19          

PAPIER 
(pojemnik) 9*, 22 5, 19 5, 19          

O
D

PA
D

Y
 W

IE
LK

O
G

A
B
A

RY
TO

W
E 

 
ZS

EI
E 

+
 O

PO
N

Y
 

Rusko, Jaroszów, Bartoszówek, Goczałków Górny, Goczałków, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka 

13 10 10          

Rogoźnica, Kostrza, Żelazów, Godzieszówek, Tomkowice, Stawiska, Granica, Modlęcin, Mały Modlęcin 

14 11 11          

Olszany, Grochotów, Stanowice, Międzyrzecze, Morawa, Skarżyce 

15 12 12          

                     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 2021 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 

OBSŁUGA 
REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

M
IA

ST
O

 
ST

RZ
EG

O
M

 

 
11, 12, 13 

 
8, 9, 10 

 
8, 9, 10          

SZKŁO 
(pojemnik) 15 12 12          

PAPIER 
(dzwon) 

4, 5, 7*, 18, 
19, 20 

1, 2, 3, 15, 
16, 17 

1, 2, 3, 15, 
16, 17          

PAPIER 
(pojemnik) 9*, 22 5, 19 5, 19          

O
D

PA
D

Y 
W

IE
LK

O
G

AB
A

RY
TO

W
E 

+ 
ZS

Ei
E 

+ 
O

PO
N

Y 

M
IA

ST
O

 S
TR

ZE
G

O
M

 

ULICE: 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, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza,  
Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana 

20 17 17          

ULICE:  Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, 
Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Pogodna, Polna, Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydo-
bywcza 

21 18 18          

ULICE: Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa 

22 19 19          

                     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. 

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 

 
 

GMINA STRZEGOM 

RODZAJ 
ODPADU 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
STYCZEŃ 

 
LUTY 

 
MARZEC 

 
KWIECIEŃ 

 
MAJ 

 
CZERWIEC 

 
LIPIEC 

 
SIERPIEŃ 

 
WRZESIEŃ 

 
PAŹDZIERNIK 

 
LISTOPAD 

 
GRUDZIEŃ 

ZM
IE

SZ
A

N
E 

T
W

O
R
ZY

W
A

 

B
IO

 

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

 
 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 
 

2, 9, 
16, 23 

 
 
 

2, 9, 
16, 23, 

30 

         

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

 
 
 
 

8*, 14, 
21, 28 

 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

         

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 

 
 
 

Segreguj z nami na 5 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2021 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2021 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 

OBSŁUGA 
REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

M
IA

ST
O

 
ST

RZ
EG

O
M

 

 
11, 12, 13 

 
8, 9, 10 

 
8, 9, 10          

SZKŁO 
(pojemnik) 15 12 12          

PAPIER 
(dzwon) 

4, 5, 7*, 18, 
19, 20 

1, 2, 3, 15, 
16, 17 

1, 2, 3, 15, 
16, 17          

PAPIER 
(pojemnik) 9*, 22 5, 19 5, 19          

O
D

PA
D

Y 
W

IE
LK

O
G

A
BA

RY
TO

W
E 

+ 
ZS

Ei
E 

+ 
O

PO
N

Y
 

M
IA

ST
O

 S
TR

ZE
G

O
M

 

ULICE: 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, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza,  
Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana 

20 17 17          

ULICE:  Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, 
Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Pogodna, Polna, Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydo-
bywcza 

21 18 18          

ULICE: Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa 

22 19 19          

                     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 2021 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 

OBSŁUGA 
REJONU: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

M
IA

ST
O

 
ST

RZ
EG

O
M

 

 
11, 12, 13 

 
8, 9, 10 

 
8, 9, 10          

SZKŁO 
(pojemnik) 15 12 12          

PAPIER 
(dzwon) 

4, 5, 7*, 18, 
19, 20 

1, 2, 3, 15, 
16, 17 

1, 2, 3, 15, 
16, 17          

PAPIER 
(pojemnik) 9*, 22 5, 19 5, 19          

O
D

PA
D

Y 
W

IE
LK

O
G

A
BA

RY
TO

W
E 

+ 
ZS

Ei
E 

+ 
O

PO
N

Y
 

M
IA

ST
O

 S
TR

ZE
G

O
M

 

ULICE: 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, Potokowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Reja, Różana, Rybna, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, Staffa, Stawowa, Strzelnicza,  
Szarych Szeregów, Św. Jadwigi, Wałowa, Wesoła, Winogronowa, Wodna, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zielona, Źródlana 

20 17 17          

ULICE:  Andersa, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, Brzegowa, Brzozowa, Cicha, Czarna, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kasztelańska, Konopnickiej, 
Kopalniana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Niepodległości, Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, Piekarnicza, Piłsudskiego, 
Pogodna, Polna, Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Spokojna, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydo-
bywcza 

21 18 18          

ULICE: Bankowa, Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kościelna, Matejki, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Rynek, Siwca, Szkolna,  
Św. Anny, Witosa 

22 19 19          

                     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. 

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 

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) 

 
 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 
 
 

1, 8, 
15, 22 

 
 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 29 

    
     

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) 

 
 
 
 
 

7*, 13, 20, 
27 
 

 
 
 
 
 

3, 10, 
17, 24 

 

 
 
 
 
 

3, 10, 17, 
24, 31 

         

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

 
 

2*, 9*, 15, 
22, 29 

 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 

5, 12, 
19, 26 

 

         

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. 
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Nowoczesny obiekt za-
stąpi mocno zużyte, asfal-
towe boisko. Jak zapewnia 
starosta świdnicki Piotr 
Fedorowicz, ogłoszenie 
przetargu, wyłonienie wy-
konawcy i rozpoczęcie bu-
dowy boiska rozpocznie się 
na początku nowego roku. 

- Dziękuję serdecznie 
staroście świdnickiemu, 
wicestaroście Zygmuntowi 
Worsie oraz zarządowi 
powiatu świdnickiego za 
przeznaczenie środków 
na realizację tej inwestycji. 
Dziękuję wiceprzewod-
niczącemu rady powiatu 
Przemysławowi Stem-
pniewiczowi za wsparcie 
tych zadań – podkreśla 
dy rektor  LO Tomasz 
Marczak.

W budżecie powiatu świd-
nickiego na 2021 r. pojawi-
ła się kwota 750 tys. zł na 
budowę boiska wielofunk-
cyjnego przy budynku Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego 
w Strzegomiu. 

Wysłużony obiekt asfaltowy zostanie zastąpiony nowoczesnym boiskiem za ok. 750 tys. zł

Nowe boisko przy LO - Pragniemy po-
informować wszyst-
kich czytelników 
o przystąpieniu do 
programu „Legimi 
2021”, którego ko-
ordynatorem jest 
Biblioteka Dolno-
śląska we Wrocła-
wiu – mówi Regina 
Puczka, dyrektor 
strzegomskiej bi-
blioteki publicznej. 

Czytelnicy zapisani do bi-
blioteki mogą mieć dostęp do 
wielu nowości i bestsellerów, 
ale i także starszych tytułów - 
z beletrystyki, literatury faktu 
i innych popularnych kategorii 
udostępnianych przez portal 
Legimi.com. Wystarczy, że na 
podstawie otrzymanego w bi-
bliotece unikalnego kodu założą 
konto i pobiorą bezpłatną apli-
kację Legimi. Wówczas wszyst-
kie bez wyjątku e-książki oraz 

audiobooki dostępne w abona-
mencie będą mogli czytać lub 
słuchać na smartfonie, table-
cie, komputerze lub czytniku 
e-booków oczywiście za darmo. 
Warunkiem jest posiadanie 
ważnej karty bibliotecznej. 
Aktywacja kodu następuje po 
rejestracji bezpłatnego konta na 
stronie www.legimi.pl/dbpw/.

Usługa wypożyczania ksią-
żek elektronicznych udostęp-
niona została dzięki współ-
pracy dolnośląskich bibliotek 
publicznych z firmą Legimi, 

jedyną która oferuje 
dostęp do e-booków 
na zasadzie abona-
mentu. Cz yte ln icy 
mogą korzystać z po-
nad 60 000 tytułów naj-
lepszych autorów - pol-
skich i zagranicznych.

Serdecznie zapra-
szamy do skorzystania 
z nowej oferty.

Biblioteka w „Legimi 2021”

Władze samorządowe Strzego-
mia sprawiły uczniom PSP Nr 4 
w Strzegomiu miłą niespodzian-
kę świąteczno-noworoczną.

Po powrocie do szkoły, ucz-
niowie klas 4-8 będą mogli 
korzystać z nowych szafek szkol-
nych, których wzór i kolorystykę 
wybrał Samorząd Uczniowski. 
Każdy uczeń otrzyma indywi-
dualny kod do osobistej szafki. 
Łączny koszt zakupu szafek wy-
niósł 73,5 tys. zł. Nie można się 
nie zgodzić, że zarówno pomysł 
samorządu uczniowskiego, jak 
i jego realizacja, prezentują się 
imponująco!

Trudno wyobrazić sobie lekcje 
różnych przedmiotów, a szcze-
gólnie lekcje informatyki bez 
nowoczesnego sprzętu kompu-
terowego. Aby sprostać tym wy-
mogom, burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta przezna-
czył kwotę 16 tys. zł na zakup  
16 komputerów wraz z opro-
gramowaniem, które posłużą 
uczniom z Goczałkowa. 

- Teraz każdy uczeń, idąc 
z duchem czasu i nowymi moż-
liwościami komputerów i ich 

zastosowań, będzie mógł praco-
wać na nowoczesnym sprzęcie, 
rozwijać swoje zainteresowania, 
inwencję i kreatywność. Jeste-
śmy wdzięczni burmistrzowi 
za okazane wsparcie – zaznacza 
Barbara Asynger, dyrektor PSP 
Goczałków. 

Wczesny kontakt w szko-
le z informatyką powinien 
przybliżyć uczniom możliwo-
ści zastosowań tej dziedziny 
oraz wzbudzić zainteresowanie 
informatyką. 

Nowości w pracowni w Goczałkowie

Uzyskano w ten sposób  
13 sprawnie funkcjonujących 
stanowisk dla uczniów oraz 
jedno stanowisko dla na-
uczyciela. Dzięki wymiernej 
poprawie parametrów sprzętu 

komputerowego, unowocześ-
niono szkołę i zapewniono 
uczniom edukację na miarę 
czasów. Poprawi się szybkość 
połączeń, umożliwiając peł-
ne wykorzystanie potencjału 

Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej, do której szkoła zosta-
nie włączona w 2021 r.

- W imieniu całej społecz-
ności szkolnej dziękujemy 
burmistrzowi Strzegomia 
Zbigniewowi Suchycie za do-
strzeganie potrzeb i wspiera-
nie rozwoju Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Olszanach. 
Przekazanie środków finan-
sowych w kwocie 15 tys. zł 

na tak bardzo oczekiwaną 
przez uczniów, nauczycieli 
i rodziców wymianę kom-
puterów w naszej pracowni, 
zapewnia warunki do roz-
woju kompetencji cyfrowych 
uczniów i wspieranie procesu 
dydaktycznego nowoczesnymi 
technologiami – podkreśla 
Beata Ślipko, dyrektor szkoły 
w Olszanach. 

red

Nowoczesna pracownia komputerowa w Olszanach
Teraz zarówno uczniowie z Goczałkowa, jak i Olszan będą mogli pracować na nowoczesnym sprzęcie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza z od-
działami przedszkolnymi w Olszanach przygotowała miłą nie-
spodziankę dla swoich uczniów. Po powrocie do nauki stacjo-
narnej zastaną oni odmienioną pracownię komputerową – wy-
mienione zostały wszystkie komputery i część monitorów. 

Prezent dla uczniów PSP nr 4
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Pierwsze miejsce zajęło 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Olszanianki” z Olszan, wy-
przedzając KGW Bolesławi-
ce, KGW „Czerwone korale” 

w Dobroszycach, KGW Wsi 
Mąkolno i KGW „Po nitce do 
kłębka” w Bystrem. 

Jak  podkreś la  ARiMR ,  
w y b ó r  b y ł  t r u d n y , 

a wszystkie prace przepiękne 
i wyjątkowe.

Przyznane nagrody to: robot 
kuchenny, maszynka do mięsa, 
myjka, żelazko i parownica.

Nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich udowodniły, że mają niezwykły talent i wielką moc tworzenia. efekty ich pracy zachwyciły jury!

KGW „Olszanianki” z Olszan najlepsze!
Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił 
zwycięzców konkursu dla dolnośląskich kół gospodyń wiejskich pn.: „Choinkowa ozdoba”. 

Warto wspomnieć, że zachwycające prace zostaną przekazane na licytacje chary-
tatywne. Serdeczne gratulacje!

G
rafiki: O

rganizator konkursu

Judoczki AKS-u Strzegom: 
Klaudia Borowiec i Nikola Ka-
mińska (obie w kategorii junior 
młodszy) zostały powołane do 
kadry narodowej na pierwsze 
półrocze 2021 r. Jest to niewąt-
pliwie ogromny sukces samych 
zawodniczek oraz trenera Józefa 
Smotera. Dziewczyny godnie 
reprezentowały barwy naszego 
klubu na mistrzostwach Polski 
w judo. Gratulujemy historycz-
nego osiągnięcia! 

W grudniu 2020 r. siedmioro 
judoków AKS-u Strzegom przy-
stąpiło do egzaminu na wyższe 
stopnie KYU. Zawodnicy pokazali 
bardzo dobre przygotowanie oraz 
profesjonalne wykonanie technik. 
Cała siódemka zdała egzamin, 
otrzymując nowe pasy oraz cer-
tyfikaty. Gratulacje dla młodych 
adeptów judo oraz ich trenera. 

Wieści z tatami
Strzegomskie zawodniczki wolą walki, niezłomnością i licznymi wygranymi udowodniły, że zasługują na powołanie do kadry narodowej

Amatorski Klub Sportowy 
Strzegom wydał przed święta-
mi - specjalnie dla miłośników 
piłki nożnej – atrakcyjny ka-
lendarz na 2021 r. ze zdjęciami 
drużyn. Warto podkreślić, że 
przy każdym zdjęciu podany jest 
skład danego zespołu!

Kalendarz ma format A3. Wy-
konany jest z najwyższej jakości 
papieru kredowego, wydrukowany 
zaś w technologii offsetowej, dzię-
ki czemu jakość zdjęć jest bardzo 
wysoka. Na każdej karcie znajduje 
się inny miesiąc, z oznaczeniem 
dni tygodnia. Niedziele i dni 
ustawowo wolne od pracy zostały 
zaznaczone na czerwono.

Kalendarz jest jeszcze w sprze-
daży. Można go nabyć w punkcie 
gastronomicznym u pana Zdzi-
sława Szpaka. 

Kochasz piłkę nożną? Kibicujesz strzegomskim zawodnikom? Teraz możesz mieć ich zdjęcia!
Wszystko na to wskazuje, że 

utalentowana Krystyna Konarska 
– zawodniczka specjalizująca się 
konkurencji konnego ujeżdżenia - 
wystąpi na mistrzostwach Europy 
w kategorii dzieci. Informację 
tę przekazał Andrzeja Sałacki, 
trener kadry narodowej młodzie-
żowych grup wiekowych.

Krystyna Konarska na co 
dzień ciężko pracuje ze swo-
ją trenerką Małgorzatą Świę-
cicką. Reprezentuje gminę 
Strzegom i Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 2 im Mikołaja 
Kopernika w Strzegomiu. 

Krysia po starcie w mistrzo-
stwach Polski w 2020 r. zosta-
ła dostrzeżona przez trenera 
młodzieżowej kadry narodowej 
w ujeżdżeniu Andrzeja Sałackie-
go. W grudniu 2020 r., na jego 
zaproszenie, wzięła udział w zgru-
powaniu preselekcyjnym do kadry 
narodowej, które miało miej-
sce w KS Centurion. W ostatni 
weekend (15-17 stycznia br.) 
była uczestnikiem kolejnego 
zgrupowania, które odbyło się 
w Zakrzowie. 

Po obu zgrupowaniach jest 
jedną z czterech dziewczynek 

branych pod uwagę do kadry 
narodowej i do reprezenta-
cji na mistrzostwa Europy 
w kategorii dzieci w 2021 r. 
Oczywiście przed Krysią, jej 
trenerem i koniem ogrom 
ciężkiej pracy, ale każdy sukces 

jest na tym oparty. 
red

Sukces Krysi Konarskiej!

Kalendarz aKS-u jeszcze dostępny!
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Grunty rolne w Olszanach 

Zabudowa mieszkaniowa w Stanowicach

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
65 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 
i § 15 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
 poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka nr 
689/2, AM – 2, Obr. Olszany 
położona w Olszanach, gmina 
Strzegom powierzchnia wg re-
jestru ewidencji gruntów wyno-
si 1,1728 ha
klasa gruntu RIIIa – 0,5338 ha
klasa gruntu RIIIb – 0,6199 ha
klasa gruntu RIVa – 0,0191 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020685/7.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonego Uchwałą 
Nr 58/17 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Ol-
szany przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem 13R uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru for-
my przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego jest konsekwencją zmia-
ny przepisów ustawy z dnia 14 
kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw w tym ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1655). Warunki 
przetargowe mogą być spełnio-
ne tylko przez ograniczoną licz-
bę osób, tj. osób, które są pod-
miotami uprawnionymi do naby-
cia nieruchomości rolnej w ro-
zumieniu przepisów art. 2a ust. 
1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia  
11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują się 
na złożenie pisemnego oświad-
czenia, o którym mowa w punk-
cie 3 (oświadczenie dotyczą-
ce uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załączenia 
do zgłoszenia uczestnictwa ni-
żej wymienionych dokumentów 
i dodatkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkow-
nikiem wieczystym, samoist-
nym posiadaczem lub dzier-
żawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położe-
nia nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać po-
wierzchnię proporcjonalną do 
udziału w nieruchomości rol-
nej; współwłaścicielem w przy-
padku współwłasności łącz-
nej - należy podać łączną po-
wierzchnię nieruchomości rol-
nych stanowiących przedmiot 

współwłasności), użytkowni-
kiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-
świadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzają-
ce kwalifikacje rolnicze oferen-
ta zgodnie z treścią art. 6 ust. 
2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 
9 ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1655) w związku z treścią § 6 i § 
7 Rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 
stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 109 z późn. zm.) w spra-
wie kwalifikacji rolniczych posia-
danych przez osoby wykonują-
ce działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu przetargu oraz warunka-
mi przetargu i nie wnosi z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestni-
ctwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestni-
ctwa w przetargu ograniczo-
nym w dniu 25.02.2021 r. – dz. 
nr 689/2, AM- 2, Obr. Olszany” 

należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 18.02.2021 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisem-
ne oświadczenie o którym mo-
wa w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2.
Po sprawdzeniu przez Komi-
sję Przetargową zgłoszeń i po-
zostałych dokumentów zosta-
nie podana lista osób zakwa-
lifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
19.02.2021 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 61.000,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona jest 
z podatku VAT (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
6.100,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetar-
gu powinni wpłacić najpóźniej 
do dnia 22.02.2021 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Santan-
der Bank Polska S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 . Na do-
wodzie wpłaty należy wpisać: 
„wadium – dz. nr 689/2, AM-2, 
Obr. Olszany”. 

3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na po-
czet ceny nabycia nieruchomo-
ści w momencie podpisania ak-
tu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia 
odpowiednio: odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia wy-
nikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w termi-
nie podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2021 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz po-
twierdzenie wpłaty wadium. Je-
żeli uczestnik jest reprezento-
wany przez pełnomocnika, ko-
nieczne jest przedłożenie orygi-
nału notarialnego pełnomocni-
ctwa upoważniającego do dzia-
łania na każdym etapie postę-
powania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeże-
li chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywoław-
czej przynajmniej o jedno po-
stąpienie. Postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy prze-
targu. Umowa notarialna może 

być zawarta wyłącznie z oso-
bą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umo-
wy notarialnej przyszły nabyw-
ca nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
(pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w ca-
łości i powinna być odnotowa-
na na koncie GMINA STRZE-
GOM – Santander Bank Polski 
S.A. O/Strzegom, nr rachunku 
81 1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność nieruchomości przed 
jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stano-
wić będzie podstawę do za-
warcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - 
II piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej www.bip.strze-
gom.pl, 

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
84/23, AM – 1, Obr. Stano-
wice, położona w Stanowi-
cach przy ulicy Strzegom-
skiej, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,0872 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 51.000,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2021 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Ze względu na to, że przez 
nieruchomość działkę nr 
84/23, AM-1, obr. Stanowice 
przebiega sieć wodociągowa 
Ø 110 PVC znajdująca się 
w posiadaniu WIK Sp. z o.o. 
przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprzedaży 

na prawie własności działki 
gruntu nr 84/23, AM-1, obr. 
Stanowice na rzecz Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Strze-
gomiu Spółka z o.o. i jego na-
stępców prawnych ustanowi 
bezpłatną bezterminową słu-
żebność przesyłu. W umowie 
zostaną określone warunki:
1. Ustanowienia prawa do 
utrzymania i eksploatacji 
przez WIK Sp. z o.o. w Strze-
gomiu, na terenie przedmio-
towej działki nr 84/23 istnie-
jących urządzeń wodociągo-
wych, a w tym prawa dostępu, 
wejścia, przechodu i przejaz-
du (w tym sprzętem ciężkim) 
osób upoważnionych przez 
Spółkę WiK, w celu dokony-
wania czynności związanych 
z konserwacją, remontem, 
modernizacją, przebudową, 
usuwaniem awarii ww. urzą-
dzeń wodociągowych.
2. Wydzielenia pasów ochron-
nych o szerokości 3,00 m (li-
cząc od skrajni sieci wodo-
ciągowej) stanowiących nie-
zbędne minimum dla prawid-
łowej eksploatacji tej sieci. 
3. Obowiązku znoszenia, 
przez każdoczesnego właś-
ciciela nieruchomości obcią-
żonej, ograniczeń i zakazów 

wynikających z istnienia pa-
sów ochronnych, w tym za-
kaz wznoszenia w pa-
sach ochronnych budynków 
mieszkalnych, budowli, doko-
nywania trwałych nasadzeń 
(drzewa, wieloletnie krzewy 
ozdobne), magazynowania 
towarów i urządzeń, prowa-
dzenia robót ziemnych mo-
gących spowodować wypły-
cenie sieci wodociągowej, 
a także korzystania z nieru-
chomości obciążonej w spo-
sób zgodny z aktualnie obo-
wiązującymi przepisami do-
tyczącymi urządzeń wodo-
ciągowych, ochrony zdrowia 
i życia ludzkiego oraz ochro-
ny środowiska. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00021874/6.
Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie wsi 
Stanowice w gminie Strze-
gom uchwalonego Uchwa-
łą Nr 32/11 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 28 lute-
go 2011 r. nieruchomość dz. 

nr 84/23, AM-1, obr. Stano-
wice oznaczona jest symbo-
lem 12 MN zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna.
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.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 22.02.2021 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 

zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go przed jego podpisaniem. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia 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 przepisa-
mi Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.
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Zabudowa mieszkaniowa w Granicy

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
1179, AM – 1, Obr. Grani-
ca, położona w Granicy, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,2419 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00071765/4. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg zorgani-
zowany w dniu 17.12.2020 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 80/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 18 
października 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części południo-
wo-zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Sta-
nowice, Grochotów, Olszany, 
Modlęcin, Granica, Stawiska, 
Tomkowice, Godzieszówek 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem w części 3 RM/
MN 7 - zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych 
oraz mieszkaniowa jednoro-
dzinna, w części Strefa OW 
obserwacji archeologicznej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 96.200,00 zł
Wadium - 9.620,00 zł
Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 

podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2021 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Nabyw-
ca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 22.02.2021 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 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
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 sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepisa-
mi Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 

2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetar-
gu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Usługi – ul. armii Krajowej w Strzegomiu Zabudowa mieszkaniowa w jaroszowie

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana  
nr 776/1, AM – 26, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu przy ulicy 
Armii Krajowej, gmina Strze-
gom o powierzchni 0,0490 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 47.900,00 zł
Wadium - 4.790,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2021 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
776/2, AM – 26, Obr. 3, poło-
żona w Strzegomiu przy ulicy 
Armii Krajowej, gmina Strze-
gom o powierzchni 0,0490 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 47.900,00 zł
Wadium - 4.800,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2021 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
776/3, AM – 26, Obr. 3, poło-
żona w Strzegomiu przy ulicy 
Armii Krajowej, gmina Strze-
gom o powierzchni 0,0609 ha
Cena wywoławcza nierucho-
mości 59.000,00 zł
Wadium - 5.900,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2021 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla powyższych nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/0019546/1.
Nieruchomości są wolne od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów po-
łożonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 10/13 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 
30.01.2013 r. powyższe nieru-
chomości oznaczone są sym-
bolem D.10.UI usługi o róż-
nym przeznaczeniu.
Nieruchomości podlegają wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Na-
bywca ponosi koszty wyłącze-
nia gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Santander Bank 
Polska S.A O/Strzegom nr ra-
chunku bankowego: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 22.02.2021 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.
Wpłata wadium na każdą 
działkę osobno upoważnia do 
udziału w licytacjach tych dzia-
łek. Przy wpłacie wadium nale-
ży podać numer działki.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 

podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego przed jego 
podpisaniem. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu 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.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nie-
ruchomości zabudowanej 
stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu 
jest nieruchomość stano-
wiąca działkę nr 362/46, 
AM-1, Obr. Jaroszów o po-
wierzchni wg rejestru ewi-
dencji gruntów 0,2728 
ha zabudowana dwukon-
dygnacyjnym budynkiem 
użytkowym. 
Ze względu na zły stan tech-
niczny budynku przezna-
czony jest on do rozbiórki. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00045811/1. 
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego obrę-
bu wsi Jaroszów oraz obrę-
bu wsi Bartoszówek w gmi-
nie Strzegom uchwalone-
go uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
powyższa nieruchomość 
oznaczona jest w części 
symbolem 5 MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, w części 
granica terenu górniczego, 
w części granica obszaru 
górniczego. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 50.000,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 25.02.2021 r. 
o godz. 1300 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.

Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium na konto Santander 
Bank Polska S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 22.02.2021 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny 

oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona 
i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 
1490).
Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospo-
darowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 85-60-
543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona 
jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strze-
gom- 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 ogłosze-
nia o przetargu.
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S t r z e g o m  w  b i a ł e j  s c e n e r i i
Tegoroczna zima jest nieco inna niż poprzednie. W pierwszej połowie stycznia spadło u nas dużo śniegu, co akurat zbiegło się z feriami szkolnymi 
dla uczniów. Temperatury powietrza często spadały poniżej zera, szczególnie dawały się we znaki w nocy. Dawno nie widzieliśmy tak zaśnieżonego 
miasta, które w zimowej szacie ma dużo uroku. Poniżej zdjęcia Strzegomia pokrytego białym puchem. 


