
Do skanalizowania pozostanie już tylko jedna miejscowość w gminie, czyli Stawiska

Inwestycje z Polskiego Ładu
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Nazwa dla autobusu wybrana

wesprzyj wOŚP

Odnowili i wygrają

W  następną niedzielę (30.01) w  całej Polsce odbędzie się 
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także gmina 
Strzegom kolejny raz włącza się w tę bardzo ważną zbiórkę. Już 
dzisiaj prosimy darczyńców o wsparcie finansowe dla osób, które 
potrzebują pomocy. 

W wyniku głosowania za pośrednictwem platformy „Konsultacje 
społeczne” (12–16 stycznia br.) mieszkańcy naszej gminy wybrali 
nazwę dla strzegomskiego autobusu. Pojazd od tego momentu 
nosi imię GRANITOBUS. Innymi kandydaturami w rozgrywce 
finałowej były: Granitek, Iskra, Blubusik i Granitus.

W  pierwszej połowie lutego nastąpi rozstrzygnięcie kolej-
nej edycji konkursu „Odnów i wygraj”. Do najnowszej edycji 
wpłynęło aż 26 zgłoszeń, co jest jednym z najlepszych wyników 
w  10-letniej historii konkursu. Już niedługo okaże się, które 
elewacje budynków zyskały największą przychylność. 

w NumERzE:

Tomasz 
marczak 
zastępcą 
burmistrza
Dotychczasowy przewod-
niczący Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu i  dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Strzegomiu, 
1 stycznia 2022 r. został 
powołany na stanowisko 
zastępcy burmistrza Strze-
gomia. Jakie będą jego 
obowiązki?
 str. 3

Dzikie 
wysypisko przy 
pomniku
W  ostatnim okresie doszło 
do zbezczeszczenia pomnika 
upamiętniającego poległych 
w bitwie pod Dobromierzem 
w 1745 r., który znajduje się 
na polach w pobliżu Godzie-
szówka. W jego najbliższym 
otoczeniu ktoś wyrzucił zu-
żytą odzież, opony i butelki 
po alkoholu.
 str. 9

Jest już 
kalendarz 
imprez
Znamy już kalendarz im-
prez w  gminie Strzegom 
w  2022  r., który – przy-
pomnijmy – jest rokiem 
szczególnym ze względu na 
przypadającą 780. roczni-
cę nadania praw miejskich 
naszemu miastu. W naszym 
mieście wystąpi wiele gwiazd 
muzycznych.
 str. 8

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu – podczas obrad 22 grud-
nia ub.r. – jednogłośnie (21 głosów „za”) przyjęli budżet naszej 
gminy na 2022 r. Jak wszyscy zgodnie podkreślali, jest to budżet 
odważny i proinwestycyjny, który zapewnia harmonijny rozwój 
miasta i 22 wsi.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy na przedsta-
wienie teatralne i bieg 24-godzinny z udziałem gwiazd sportu. 
Cały dochód z wydarzeń, które odbędą się w pierwszy weekend 
lutego na stadionie, Rynku i SCK, zostanie przekazany dla 
pięciorga strzegomian, którzy zmagają się z bardzo poważnymi 
chorobami. Na wszystkich uczestników czeka szereg atrakcji. 
Nie może was tam zabraknąć. Szczegóły na plakacie.

Trwają zakrojone na szeroką skalę prace przy przebudowie 
ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu – jednego z najważniejszych 
i najbardziej lubianych traktów w naszym mieście. Już wkrótce 
rozpoczną się roboty związane z wykonywaniem kamiennych 
krawężników. Co udało się zrobić w ostatnich tygodniach?

Budżet na 2022 r. przyjęty  str. 3

Charytatywnie dla strzegomian  str. 12

Co się dzieje na ul. Dąbrowskiego? str. 4Gmina Strzegom w  ubie-
głym roku pozyskała środki 
finansowe z „Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych” na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w  dwóch miejscowościach: 
Grochotów i  Skarżyce. Wła-
śnie została podpisana umo-
wa na realizację tego jakże 
ważnego zadania, z  którego 
najbardziej zadowoleni będą 
mieszkańcy obu sołectw.

Promesa o wartości blisko 
7 mln zł stanowi aż 95% osta-
tecznej wartości zadania. Jest 
ona zapewnieniem, że inwe-
stycja zostanie sfinansowana 
w części ze środków funduszu, 
do kwoty wskazanej w  pro-
mesie. Oznacza to, że wkład 
własny z budżetu gminy wynosi 
jedynie ok. 370 tys. zł. 

Wykonawcą zadania będzie 
firma „Hypmar” z  Modlęcina, 
która została wyłoniona w prze-
targu ogłoszonym przez Urząd 

Miejski w Strzegomiu. Roboty 
budowlane ruszą już wkrótce 
i potrwają do początku 2024 r. 
Do skanalizowania pozostanie 
już tylko jedna miejscowość 
w naszej gminie, czyli Stawiska. 

Z wyboru wykonawcy zado-
wolony jest burmistrz Strzego-
mia – Zbigniew Suchyta (na 
zdjęciu z  właścicielem firmy 
Hypmar – Mariuszem Hyptą), 
który nie szczędzi pochwał 
i podkreśla, że firma z Modlę-
cina sprawdziła się już m.in. 
w Rusku, gdzie również wybu-
dowała kanalizację sanitarną. 
– Cieszę się, że w  przetargu 
wygrała nasza lokalna firma, 

która wiele razy już udowod-
niła, że jest partnerem pewnym 
i solidnym.  Prace potrwają ok. 
dwa lata. Wierzę, że obejdzie 
się bez żadnych problemów. 
W międzyczasie będziemy się 
zastanawiać, skąd pozyskać 
fundusze na kanalizację ostat-
niej wsi, czyli Stawisk – zazna-
cza burmistrz. 

Zarówno w Grochotowie, jak 
i Skarżycach zostanie wybudo-
wana kanalizacja grawitacyjna 
z  rur z  tworzywa sztucznego 
PVC z  kanałami bocznymi 
oraz pompownie podziemne 
ścieków wraz z  rurociągiem 
ciśnieniowym. red

STRzEgOm
gminne wiadomości

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 232; 21.01.2022 r. Następne wydanie: 4.02.2022 r. rok Xi iSSN 2299 – 579X. 



2 AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 21 stycznia 2022

1 stycznia
141 lat temu, na początku 
stycznia 1881 roku, do Strze-
gomia przyjechał cyrk Blum-
menfeld & Gutschmidt. 

2 stycznia
195 lat temu, 2 stycznia 1827 r., 
w  wyniku zapłonu garbnika 
spłonął wiatrak garbarski pana 
Bartscha, wybudowany przez 
niego w latach 1821–1823, na 
dawnej Górze Szubienicznej. 
Wiatrak został odbudowany 
jeszcze w  tym samym roku. 
Oprócz tego wiatraka pan Bart-
sch wybudował również dom 
dla młynarza, winnicę z domem 
letnim i stał się formalnym wła-
ścicielem góry, która zmieniła 
nazwę na Górę Młyńską.

4 stycznia
225 lat temu, 4 stycznia 1797 r., 
w  wieku 57 lat zmarła ksie-
ni klasztoru Benedyktynek 

w  Strzegomiu, Maria Anna 
Jänisch.

6 stycznia
145 lat temu, w  niedzielę, 
6 stycznia 1877 roku, do Strze-
gomia z  występami przyje-
chał cyrk Antony. Występy 
zorganizowano w  sali hotelu 
Richtera. Wśród zapowiada-
nych pokazów, gazeta wymie-
niała występ Miss Anny Gon-
da, a  na zakończenie występ 
zatytułowany „Die Zigeuner 
im Schwarzwald” (Cyganie 
w Szwarcwaldzie).

13 stycznia
216 lat temu, 13 stycznia 1807 r., 
do Strzegomia wkroczyło 1600 
żołnierzy bawarskiej i wirtem-
berskiej piechoty i  kawalerii, 
którzy zajęli kościoły: katolicki 
i  ewangelicki Trójcy Świętej 
i  przeznaczyli je na stajnie. 
Oba kościoły ze względu na 

utrzymujący się smród koń-
skiego łajna przez dłuższy 
czas nie mogły służyć do 
odprawiania nabożeństw. 
Grubiańscy żołnierze 
w  obu kośc io łach 
zanieczyścili ambo-
ny i  ołtarze, a  w  ko-
ściele Trójcy Świętej 
w  znacznym stopniu 
uszkodzili organy.

15 stycznia 
122 lata temu, w ponie-
działek 15 stycznia 1900 r., 
odbył się w  hotelu „Fürst 
Bismarck” przy ulicy Wil-
helmstraße (obecnie ulica J. I. 
Paderewskiego) w Strzegomiu 
wykład docenta Jensa Lützen 
z Akademii Humbolda w Ber-
linie na temat: „Ein verschwun-
dener Erdtheil“ (zaginiona 
część ziemi). Prelekcja miała 
zostać zobrazowana pokazem 
około 100 dużych przeźroczy.

17 stycznia
140 lat temu, we wtorek 17 
i w środę 18 stycznia 1882 roku, 
odbyły się w Strzegomiu, w sali 

hotelu Richtera, przedstawienia 
magii, spirytyzmu oraz kabały 
indyjskiej, zaprezentowane 
przez profesora Gassner-Alo-
no, którego występy były opi-
sywane w czasopiśmie „Ueber 
Land und Meer“. Gazeta za-
powiadała, że artysta zapre-
zentuje ten sam numer, który 
w  poprzednim roku oglądał 
w  Bad Ems jego wysokość 
cesarz Wilhelm I.

18 stycznia
146 lat temu, 18 stycz-

nia 1876 r. w Strzego-
miu o godzinie 20:30 

w hotelu „Deutscher 
Kaiser”, odbył się 
wykład profesora 
Biemera z Wrocła-
wia, zatytułowany 
„Ueber Verhütung 
ansteckender Kran-
kheiten” („O zapo-
bieganiu chorobom 

zakaźnym”). Bilet 
na wykład kosztował 

75 fenigów. 

19 stycznia
127 lat temu, 19 i 20 stycz-

nia  1895 roku, w  hote lu 
„Deutscher Kaiser” odbyły 
się pokazy i  eksperymenty 
fizyczne i chemiczne Gusta-
va Amberga.

21 stycznia
193 lata temu , 21 s t ycz-
nia 1829 r., w  Strzegomiu 
urodził się Julius Filla, kan-
tor i  autor kroniki miasta 
Strzegomia.

27 stycznia
1 5 0  l a t  t e m u , w   p i ą t e k 
26,  sobotę 27 i  w  niedzie-
lę 28 stycznia 1872 roku 
w  gospodz ie  „Deutsches 
Haus” odbyły się przedsta-
wienia magii zaprezentowa-
ne przez iluzjonistę Armina 
Meißnera.

29 stycznia
221 lat temu, w  nocy z  29 
na 30 stycznia 1801 roku, 
w Strzegomiu i okolicy sza-
lał straszny huragan, który 
wyrządził  wielkie szkody 
w lasach i budynkach.

31 stycznia
131 lat temu, 31 stycznia 
1891 roku, w  hotelu Rich-
tera Towarzystwo Naukowe 
(Wissenschatlicher Verein) 
zorganizowało  przedsta-
wienie teatralne i wystawiło 
komedie hrabiego Aleksan-
dra Fredry pt. „Die einzige 
Tochter” ( Jedyna córka). Po 
spektaklu zapraszano gości 
na tańce.
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Pierwsze tegoroczne obrady Rady Miejskiej w Strzegomiu, po powołaniu dotychczasowego 
przewodniczącego Tomasza Marczaka na stanowisko zastępcy burmistrza Strzegomia, pro-
wadził wiceprzewodniczący Piotr Szmidt. O tym, kto zastąpi Tomasza Marczaka na tym waż-
nym stanowisku, zadecydują radni na lutowej sesji. 

Dzięki życzliwości dr. Marka Żubryda, wielkiego pasjonata hi-
storii Strzegomia i nauczyciela Zespołu Szkół, na łamach naszej 
gazety będziemy przedstawiali ciekawe fakty z niezwykle boga-
tej historii naszego miasta. Dzisiaj pierwszy odcinek.

1 stycznia 2022 r. nastąpiła 
aktualizacja rozkładów jaz-
dy komunikacji  gminnej. 
Rozkłady jazdy są dostęp-
ne na stronie internetowej 
www.strzegom.pl w zakład-
ce komunikacja. 

Przypominamy, że w  dni 
powszednie obowiązuje ro-
boczo-szkolny rozkład jazdy 
(oznaczony na czerwono), 
a w czasie ferii/wakacji szkol-
nych roboczo-wakacyjny roz-
kład jazdy (oznaczony na 
żółto), w  soboty obowiązuje 
sobotni rozkład jazdy (ozna-
czony na niebiesko).

red

Informacja dla pasażerów
Jak będą kursowały autobusy komunikacji gminnej w tym roku? 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właś-
ciciel lub zarządca budynku zo-
bowiązany jest złożyć deklarację 
o  sposobie jego ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB). Dla bu-
dynków już istniejących właściciel 
lub zarządca ma na to 12 miesięcy. 
Dla nowo powstałych budynków 
termin ten wynosi 14 dni.

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budyn-
ku, który jest zasilany przez 

źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 MW, np. piec, miej-
ska sieć ciepłownicza, pompa 
ciepła etc. 

Jak można złożyć 
deklarację?
Deklarację można złożyć 
elektronicznie lub w  wersji 
papierowej – osobiście we wła-
ściwym dla miejsca budynku 
Urzędzie Miasta/Gminy lub 
wysyłając listem. 

Czego potrzebuję, żeby złożyć 
deklaracje przez Internet?
Prof i lu  z au fanego, pod-
pisu elektronicznego albo 
e-dowodu.

Jak złożyć deklarację przez 
Internet?
Wejdź na stronę www.zone.
gunb.gov.pl, naciśnij na stronie 
głównej > złóż deklarację< – 
wypełnij ją i wyślij.

Ile mam czasu na złożenie 
deklaracji?
Deklarację, która dotyczy źródła 
ciepła i spalania paliw, które zo-
stało kiedykolwiek uruchomio-
ne przed 1 lipca należy złożyć 
w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, 
które zostało uruchomione 
po 1 lipca, deklarację należy 
złożyć w terminie 14 dni. 

Czy złożenie deklaracji jest 
obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/za-
rządca ma obowiązek złożyć 
deklarację. 

W jakim celu te informacje 
są zbierane?
Celem zbierania informacji 
o  budynkach jest stworzenie 
kompletnej bazy danych, na 
podstawie których gmina będzie 
mogła kreować politykę walki 
ze smogiem. Celem stworze-
nia centralnej bazy (tj. CEEB 

– Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków) jest poprawa 
jakości powietrza – likwidacja 
głównej przyczyny zanieczysz-
czeń – emisji substancji powo-
dujących smog. Dla obywateli 
zostaną uruchomione usługi, 
które przyczynią się do poprawy 

stanu technicznego budynków 
w zakresie bezpieczeństwa, np. 
zamówienie przeglądu komi-
niarskiego czy inwentaryzacji 
budynku. W bazie znajdą się do-
celowo wszystkie budynki, które 
posiadają źródło ciepła o mocy 
nieprzekraczającej 1 MW. 

Kto musi złożyć deklarację o ogrzewaniu? 
Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do CEEB. Co to jest i do czego służy?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to 
system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. 
CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym 
samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpo-
wiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

Terminy obowiązywania rozkładów 
roboczo-wakacyjnych w 2022 r.: 
31.01.2022 r. – 13.02.2022 r. – ferie zimowe
14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. – przerwa świąteczna
27.06.2022 r. – 31.08.2022 r. – wakacje
23.12.2022 r. – 31.12.2022 r. – przerwa świąteczna

780-lecie nadania praw miejskich 

Kalendarium strzegomskie 

Piotr Szmidt 
przewodniczył styczniowej sesji
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Zachęcamy naszych miesz-
kańców do korzystania z usług 
urzędu w formie elektronicznej 
dzięki udostępnionej platfor-
mie www.eurzad.strzegom.pl. 
Posiadanie dostępu do tej 
platformy niesie wiele korzyści 

– zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla urzędu. 

Jest to doskonałe udogod-
nienie dla każdego, bowiem 
osoba korespondująca z urzę-
dem nie będzie musiała spe-
cjalnie fatygować się do urzędu 

po odbiór przesyłki lub ocze-
kiwać na gońca. Aby otrzymy-
wać korespondencję z urzędu, 
trzeba wypełnić oświadczenie 
o otrzymywaniu koresponden-
cji drogą elektroniczną:
eurzad.strzegom.pl.

W  lutym będą dostarczane 
decyzje wymiarowe. Jeśli nie 
dysponujesz wolnym czasem, 
jesteś osobą pracującą lub 
wyjeżdżasz w tym okresie, złóż 
stosowne oświadczenie, otrzy-
masz decyzję bezpośrednio na 

epuap (na skrzynkę pocztową). 
Aby złożyć oświadczenie, 
musisz posiadać profil zaufa-
ny, który można potwierdzić 
w  Wydziale Obsługi Inte-
resantów pok. nr 15 (parter 
– szklane drzwi). 

Zapraszamy mieszkańców 
do korzystania z  usług elek-
tronicznych, które udostępnia 
urząd w każdym czasie i bez 
żadnych ograniczeń.

Wśród najważniejszych zadań 
do realizacji należy wymienić: 
budowę kanalizacji we wsiach 
Skarżyce i Grochotów, budowę 
zespołu budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w zabu-
dowie szeregowej z  usługami 
socjalnymi oraz towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną przy 
ul. Konopnickiej w Strzegomiu, 
termomodernizację i  remont 
budynku użyteczności publicz-
nej Przedszkola nr 3 „Zielony 
Zakątek” w Strzegomiu, remont 
budynku kaplicy na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Olszowej 
w  Strzegomiu, moderniza-
cję domu pogrzebowego na 
cmentarzu przy ul. Olszowej 
w  Strzegomiu, przebudowę 
drogi gminnej ul. Konopnickiej 

w  Strzegomiu, przebudowę 
drogi gminnej Al. Wojska Pol-
skiego w Strzegomiu – ETAP 
I, przebudowę drogi gminnej 
ul.  Dąbrowskiego w  Strzego-
miu, przebudowę chodników 
na ul. Bankowej, czy też wyko-
nanie nakładki bitumicznej na 
ul. Rzeźniczej w Strzegomiu.

– Dziękuję wszystkim rad-
nym za wspaniałą współpracę 
– bez niej trudny byłby rozwój 
naszej Małej Ojczyzny – pod-
kreśla burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta. 

Szczegółowe informacje nt. 
tegorocznego budżetu znajdu-
ją się w  Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce eSesja.

TW

AKTUAlNOśCI

*  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 2022

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

do 22.01 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647 98 70

23.01–29.01 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74 632 38 28

30.01–5.02 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855 17 75

wydatki na inwestycje w wys. ponad 46 mln zł to jeden z najlepszych wyników w okresie, gdy burmistrzem Strzegomia jest zbigniew Suchyta

Budżet na 2022 r. przyjęty
Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu – podczas obrad, które od-
były się 22 grudnia ub.r. – jednogłośnie (21 głosów „za”) przyję-
li budżet naszej gminy na 2022 r. Jak wszyscy zgodnie podkre-
ślali, jest to budżet odważny i proinwestycyjny, który zapewnia 
harmonijny rozwój miasta i 22 wsi. 

Jego pożegnanie z  funk-
cją przewodniczącego Rady 
Miejskie j  nastąpi ło pod-
czas sesji, która odbyła się 
22 grudnia 2021 r. Tomasz 
Marczak podziękował  za 
w i e l o l e t n i ą  w s p ó ł p r a c ę 

i podkreślał, że zawsze starał 
się prowadzić obrady meryto-
rycznie i – mimo różnic – sca-
lać lokalne środowisko poli-
tyczne. – Potrafimy się różnić 
pięknie, merytorycznie. Za 
to serdecznie dziękuję (…). 

Nie odchodzę, przechodzę na 
inną linię frontu. Będę z pań-
stwem dalej współpracował 
– zaznaczył.

Tomasz Marczak 28 grud-
nia 2021 r. złożył mandat 
radnego u komisarza wybor-
czego w  Wałbrzychu. Trzy 
dni później złożył rezygnację 
z  funkcji dyrektora strze-
gomskiego LO, z którym był 
związany 18 lat.

Będąc zastępcą burmistrza 
Strzegomia, będzie nadzoro-
wał m.in. Wydział Windyka-
cji Należności Czynszowych, 
Wydział Spraw Obywatel-
skich, Wydział Funduszy Eu-
ropejskich, Wydział Oświaty, 
a  także Wydział Kultur y, 
Sportu i  Promocji w  UM 
w Strzegomiu. 

red

Tomasz marczak zastępcą burmistrza
W latach 2010–2021 zasiadał w Radzie Miejskiej, od 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania

Budżet gminy Strzegom na 2022 r.:
Dochody ................................................138 479 896,22 zł
Wydatki .................................................166 669 891,53 zł
Deficyt .......................................................28 189 995,31 zł
Wydatki na inwestycje .....................46 596 665,21 zł 

Tomasz Marczak, dotychczasowy przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Strzegomiu, 1 stycznia 2022 r. został powołany na sta-
nowisko zastępcy burmistrza Strzegomia. 

Opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi nierucho-
mości zamieszkałych w  2022 r. 
nie ulega zmianie oraz konto 
do wpłaty pozostaje bez zmian. 
Prośba więc o  kontynuowanie 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w  terminie 
do 20. dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, któ-
rego dotyczy obowiązek pono-
szenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzyma-
nia blankietów rachunku do opłat 
prosimy o kontakt telefoniczny tel. 
74 8560 570 lub o zgłoszenie się 
osobiście do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (pokój nr 16).

W  przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty lub 
nr konta bankowego – każdy właściciel nieruchomości oraz 
mieszkaniec gminy zostanie pisemnie poinformowany.

Opłaty za śmieci bez zmian Dla kogo dodatek osłonowy?

urząd otwarty non stop

Dodatek osłonowy to nowe świad-
czenie wprowadzone w  ramach tzw. 
„Tarczy antyinflacyjnej”. W  2022 r. 
zastąpi dotychczasowy dodatek ener-
getyczny. Celem dodatku jest częściowa 
rekompensata wzrostu energii elek-
trycznej i  gazu ziemnego, wysokiego 
poziomu inflacji i  związanego z  tym 
wzrostem cen towarów i  usług kon-
sumpcyjnych. Zgodnie z przepisami bę-
dzie on przysługiwał gospodarstwu do-
mowemu, którego przeciętne miesięcz-
ne dochody nie przekraczają 2 100 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym albo 
1 500 zł na osobę w  gospodarstwie 

wieloosobowym. Wnioski o  dodatek 
osłonowy będzie można składać do 
31 stycznia 2022 r. Wypłata dodat-
ków zostanie realizowana w  2022 r. 
w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 
i  do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą 
wniosku do końca stycznia, nadal 
będą mogli ubiegać się wsparcie. 
Wówczas muszą złożyć wniosek do 
31 października 2022 r. W tym przypad-
ku wypłata 100% dodatku zostanie zre-
alizowana do 2 grudnia 2022 r. Wniosek 
można złożyć w  siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Strzegomiu 
w godzinach jego funkcjonowania.
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W ostatnim czasie wykonano 
instalacje elektryczne oświetle-
nia ulicznego, wpięcia wpustów 
ulicznych do kanalizacji desz-
czowej, stabilizację na odcinku 
od Al. Wojska Polskiego do 
ulicy Kościelnej, a  także wy-
mieniono spękane i zapadnięte 
wpięcia wpustów odprowadza-
jących wodę z budynków. 

Trwają prace rozbiórkowe 
oraz wykonywane są wpięcia 

wpustów ulicznych do kana-
lizacji deszczowej na odcinku 
od ul. Kościelnej do Rynku 
oraz stabilizacja chodników po 
jednej ze stron. 

Do końca stycznia planowane 
jest wykonanie wszystkich robót 

instalacyjnych oraz stabilizacji 
w  zakresie drogi. Następnie 
rozpoczną się roboty związane 
z  wykonywaniem kamiennych 
krawężników.

red

W yDARZENIA

mimo okresu zimowego drogowcy nie zwalniają tempa. Już wkrótce rozpoczną się roboty związane z wykonywaniem kamiennych krawężników

Co się dzieje na ul. Dąbrowskiego? 
Trwają zakrojone na szeroką 
skalę prace przy przebudowie 
ul. Dąbrowskiego w Strzego-
miu – jednego z  najważniej-
szych i  najbardziej lubianych 
traktów w naszym mieście.

W lutym 1972 r. rozpoczęło 
się formowanie pułku na bazie 
Podoficerskiej Szkoły Specja-
listów Łączności nr 11. Bata-
lion radiolinii w  sile 4  kom-
panii przyjechał „na kołach” 
z Wrocławia.

– Żołnierze-łącznościowcy 
aktywnie uczestniczyli w życiu 
społeczno-kulturalnym Strze-
gomia. Pomagali przy upiększa-
niu i rozbudowie obiektów. Nie 

szczędzili czasu, aby młodzież 
zapoznawać z tradycją i histo-
rią. Brama koszar była zawsze 
otwarta dla ludzi, którzy chcieli 
zobaczyć wojsko „od kuchni”. 
Wielu naszych mieszkańców 
odbyło służbę wojskową w ca-
łości w Strzegomiu, ukończyło 
szkolenie w Szkole Podoficer-
skiej, w  szkole Podchorążych 
Rezerwy albo odbyło ćwi-
czenia rezerwy – informuje 

Ignacy Kosiński, ostatni nie-
etatowy kronikarz pułku.

31 grudnia 2001 r. nastąpiło 
rozformowanie strzegomskiej 

jednostki. Wszystkie rozliczenia 
i sprawy przejął 2 batalion do-
wodzenia Okręgu Wojskowego 
we Wrocławiu. 

Pułk istniał w sumie 29 lat. Najdłużej dowodził nim Zbigniew Kręcioch – 10 lat (w okresie 1986–1996). Ostatnim dowódcą jednostki był Adam Duś

W  ubiegłym roku odbyło się 
w sumie 6 akcji poboru krwi, 
które zostały zorganizowa-
ne przez Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Wałbrzycha przy 
współpracy Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji Sp. z  o.o. oraz 
Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Strzegomiu. Udało się 
zebrać łącznie 75 litrów tego 
drogocennego płynu.

zebrano 75 litrów krwi
Wielkie brawa należą się strzegomskim krwiodawcom, którzy w minionym roku nie zawiedli organizatorów akcji

Przypominamy, że zgod-
nie z  ustawą o  wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, każdy przedsię-
biorca posiadający zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, ma obowiązek do 31 
stycznia 2022 r. złożyć oświad-
czenie o  wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych w 2021 
r. i  dokonać opłaty za korzy-
stanie z  zezwoleń w  2022  r. 
Niedokonanie opłaty w  ter-
minie skutkuje wygaśnięciem 
zezwolenia lub naliczeniem 
opłaty dodatkowej.

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

Opłatę można uiścić w kasie 
urzędu (gotówką, kartą), a tak-
że bezgotówkowo na rachunek 
Urzędu: Santander Bank Pol-
ska S.A. o/Strzegom 
81 1090 2343 0000 0005 9800 
0229

Oświadczenie o  wartości 
sprzedanego alkoholu można 
złożyć w  Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu w  Wydziale 
Spraw Obywatelskich (parter 
pokój nr 3), można przesłać 
listem na adres Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu, Rynek 
38 lub załatwić również drogą 
elektroniczną za pośredni-
ctwem Elektronicznej Plat-
formy Usług Administracji 
Publicznej (e-PUAP). 

W przypadku podpisu oświad-
czenia przez pełnomocnika, na-
leży dołączyć pełnomocnictwo 
oraz dowód zapłaty opłaty 
skarbowej za pełnomocnictwo 
17 zł. Opłata nie dotyczy jeżeli 
pełnomocnictwo udzielane 
jest małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu. 
Opłatę skarbową za pełnomoc-
nictwo należy wpłacić na konto 
urzędu.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fonu: 74/8560 547.

ważna informacja  
dla przedsiębiorców

31 grudnia ub.r. minęło 20 lat od rozformowania 14. Strze-
gomskiego pułku radioliniowo-kablowego, który funkcjono-
wał w Strzegomiu od 1972 r. Jest to dobra okazja do przypo-
mnienia historii tej jednostki wojskowej. 

Dowódcy strzegomskiego pułku (stopnie w dniu 
objęcia obowiązków):
1972–1975 ppłk dypl. Józef Osóbka
1975–1983 mjr dypl. Józef Duda
1983–1986 mjr dypl. Jerzy Ceglarek
1986–1996 mjr dypl. Zbigniew Kręcioch
1996–2001 ppłk dypl. Adam Duś

– Dziękujemy za wspaniałe 
świadectwo odpowiedzial-
ności społecznej. Jesteście wo-
lontariuszami, pomagacie pol-
skim pacjentom i przyczyniacie 
się do ratowania ich zdrowia 
i życia – podsumowują organi-
zatorzy akcji, zwracając się do 
dawców krwi. 

20-lecie rozformowania pułku

Pożegnanie sztandaru pułku (listopad 2001 r.). 
Sztandar następnie trafił do Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Był używany 7 lat. 

               PONIŻEJ GARść STATySTyK Z 2021 ROKU:
•	 w sumie	zgłosiło	się	185	osób	(rok	2020	–	176	osób)
•	 krew	oddało	167	dawców	(rok	2020	–	147	dawców)
•	 łącznie	w roku	2021	oddano	75,150	litra	krwi	(rok	2020	–	66,150	litra	krwi)
•	 23.02.2021	 |	 18,900	L	 |	 43	zgłoszonych	 /	 42	oddało
•	 27.04.2021	 |	 13,500	L	 |	 31	zgłoszonych	 /	 30	oddało
•	 29.06.2021	 |	 		9,450	L	 |	 27	zgłoszonych	 /	 21	oddało
•	 31.08.2021	 |	 10,350	L	 |	 24	zgłoszonych	 /	 23	oddało
•	 26.10.2021	 |	 11,250	L	 |	 30	zgłoszonych	 /	 25	oddało
•	 28.12.2021	 |	 11,700	L	 |	 30	zgłoszonych	 /	 26	oddało
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w obu wydarzeniach uczestniczyły całe rodziny, dając piękne świadectwo swojej wiary

Ulicami Strzegomia oraz Jaroszowa przeszły barwne i radosne Orszaki Trzech Króli. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnymi nabożeństwami, po których, w rytm kolęd, uczest-
nicy barwnych przemarszów ruszyli w ślad za Mędrcami. Po przejściu trasy Królowie złożyli swoje dary dzieciątku Jezus. Organizatorem strzegomskiego orszaku była Parafia 
pw. Najświętszego Zbawiciela świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel, zaś w Jaroszowie – Stowarzyszenie „Razem dla Jaroszowa”, przy wsparciu Koła Gospodyń 
Wiejskich „Morwa Biała”, Klubu Senior+, Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom im. Orląt lwowskich oraz lokalnych sponsorów.

śWIęTOWANIE W GMINIE STRZEGOM

Święto Trzech Króli 
Msze św., których głównym wątkiem było Święto Trzech Króli, odbyły się w całej gminie, w tym m.in. w Rogoźnicy (ostatnie zdjęcie).
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2022 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 
OBSŁUG

A 
REJONU: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNI
K LISTOPAD GRUDZIEŃ 

SZKŁO  
(dzwon) 

G
M

IN
A 

ST
RZ

EG
O

M
 

3, 4, 5, 10, 
11, 12, 17, 
18, 19, 24, 
25, 26, 31 

1, 2, 7, 8, 
9, 14, 15, 
16, 21, 22, 

23, 28 

1, 2, 7, 8, 
9, 14, 15, 
16, 21, 22, 
23, 28, 29, 

30 

4, 5, 6, 11, 
12, 13, 19, 
20 , 21*, 

25, 26, 27 

2, 4, 5*, 9, 
10, 11, 16, 
17, 18, 23, 
24, 25, 30, 

31 

1, 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 
20, 21, 22, 
27, 28, 29 

4, 5, 6, 11, 
12, 13, 18, 
19, 20, 25, 

26, 27 

1, 2, 3, 8, 
9, 10, 16, 

17, 18*, 22, 
23, 24, 29, 

30, 31 

5, 6, 7, 12, 
13, 14, 19, 
20, 21, 26, 

27, 28 

3, 4, 5, 10, 
11, 12, 17, 
18, 19, 24, 
25, 26, 31 

2, 3*, 7, 8, 
9, 14, 15, 
16, 21, 22, 
23, 28, 29, 

30 

5, 6, 7, 12, 
13, 14, 19, 
20, 21, 27, 

28, 29* 

SZKŁO 
(pojemnik) 

8*, 14, 21, 
28 

4, 11, 18, 
25 

4, 11, 18, 
25 

1, 8, 15, 
23*, 29 

7*, 13, 20, 
27 

3, 10, 18*, 
24 

1, 8, 15, 
22, 29 

5, 12, 20*, 
26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 21, 
28 

5*, 12*, 18, 
25 

2, 9, 16, 23, 
31* 

PAPIER 
(dzwon) 

7, 8*, 13, 
14, 20, 21, 

27, 28 

3, 4, 10, 
11, 17, 18, 

24, 25 

3, 4, 10, 
11, 17, 18, 
24, 25, 31 

1, 7, 8, 14, 
15, 22, 23*, 

28, 29 

6, 7*, 12, 
13, 19, 20, 

26, 27 

2, 3, 9, 10, 
17, 18*, 23, 

24, 30 

1, 7, 8, 14, 
15, 21, 22, 

28, 29 

4, 5, 11, 
12, 19, 20*, 

25, 26 

1, 2, 8, 9, 
15, 16, 22, 
23, 29, 30 

6, 7, 13, 
14, 20, 21, 

27, 28 

4, 5*, 10, 
12*, 17, 18, 

24, 25 

1, 2, 8, 9, 
15, 16, 22, 
23, 30, 31* 

PAPIER 
(pojemnik) 

8*, 14, 21, 
28 

4, 11, 18, 
25 

4, 11, 18, 
25 

1, 8, 15, 
23*, 29 

7*, 13, 20, 
27 

3, 10, 18*, 
24 

1, 8, 15, 
22, 29 

5, 12, 20*, 
26 

2, 9, 16, 
23, 30 

7, 14, 21, 
28 

5*, 12*, 18, 
25 

2, 9, 16, 23, 
31* 

O
D

PA
D

Y 
W

IE
LK

O
G

AB
A

RY
TO

W
E 

 
ZS

EI
E 

+ 
O

PO
N

Y 

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

12 16 16 13 11 14* 13 10 14 12 16 7 

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

13 17 17 14 12 15* 14 11 15 13 17 8 

Olszany, Grochotów, Stanowice, Międzyrzecze, Morawa, Skarżyce 

14 18 18 15 13 17 15 12 16 14 18 9 

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

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 
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E 
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O
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A
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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) 

 
 
 
 
 

3, 10, 
17, 24, 
31 

 
 
 
 
 

7, 14, 
21, 28 

 
 
 
 
 

7, 14, 
21, 28 

 
 
 
 
 

4, 11, 
19*, 25 

 
 
 
 
 

2, 9, 
16, 23, 

30 

 
 
 
 
 

6, 13, 20, 
27 

 
 
 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 
 
 
 

1, 8, 
16*, 22, 

29 
 

 
 
 
 
 

5, 12, 19, 
26 

 
 
 
 
 
 

3, 10, 17,   
24, 31 

 
 
 
 
 

7, 14, 
21, 28 

 
 
 
 
 

5, 12, 19, 
27* 

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) 

 
 
 
 
 

5, 12, 19, 
26 
 

 
 
 
 
 

2, 9, 
16, 23 

 
 
 
 
 

2, 9, 16, 
23, 30 

 
 
 
 
 

6, 13, 
21*, 27 

 
 
 
 
 

5*, 11, 
18, 25 

 
 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 29 

 
 
 
 
 

6, 13, 
20, 27 

 
 
 
 
 

3, 10, 
18*, 

24, 31 

 
 
 
 
 

7, 14, 21, 
28 

 
 
 
 
 

5, 12, 19, 26 

 
 
 
 
 

3*, 9, 
16, 23, 
30 

 
 
 
 
 

7, 14, 
21, 29* 

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

 
 

8*, 14, 21, 
28 

 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 

1, 8, 15, 
23*, 29 

 
7*, 13, 
20, 27 

 
 

3, 10, 
18*, 24 

 
1, 8, 

15, 22, 
29 

 
 

5, 12, 
20*, 26 

 
 

2, 9, 16, 
23, 30 

 
 

7, 14, 21, 28 

 
 

5*, 12*, 
18, 25 

 
 

2, 9, 16, 
23, 31* 

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

Daty oznaczone na czerwono * oznaczają zmianę dnia odbioru 
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7KIEDy ODBIORą NASZE śMIECI? 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2022 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
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G

O
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3, 4, 5, 10, 
11, 12, 17, 
18, 19, 24, 
25, 26, 31 

1, 2, 7, 8, 9, 
14, 15, 16, 
21, 22, 23, 

28 

1, 2, 7, 8, 9, 
14, 15, 16, 
21, 22, 23, 
28, 29, 30 

4, 5, 6, 11, 
12, 13, 19, 

20 , 21*, 25, 
26, 27 

2, 4, 5*, 9, 
10, 11, 16, 
17, 18, 23, 
24, 25, 30, 

31 

1, 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 
20, 21, 22, 
27, 28, 29 

4, 5, 6, 11, 
12, 13, 18, 
19, 20, 25, 

26, 27 

1, 2, 3, 8, 9, 
10, 16, 17, 
18*, 22, 23, 
24, 29, 30, 

31 

5, 6, 7, 12, 
13, 14, 19, 
20, 21, 26, 

27, 28 

3, 4, 5, 10, 
11, 12, 17, 
18, 19, 24, 
25, 26, 31 

2, 3*, 7, 8, 
9, 14, 15, 
16, 21, 22, 
23, 28, 29, 

30 

5, 6, 7, 12, 
13, 14, 19, 
20, 21, 27, 

28, 29* 

SZKŁO 
(pojemnik) 

8*, 14, 21, 
28 

4, 11, 18, 
25 

4, 11, 18, 
25 

1, 8, 15, 
23*, 29 

7*, 13, 20, 
27 

3, 10, 18*, 
24 

1, 8, 15, 22, 
29 

5, 12, 20*, 
26 

2, 9, 16, 23, 
30 

7, 14, 21, 
28 

5*, 12*, 18, 
25 

2, 9, 16, 
23, 31* 

PAPIER 
(dzwon) 

7, 8*, 13, 14, 
20, 21, 27, 

28 

3, 4, 10, 11, 
17, 18, 24, 

25 

3, 4, 10, 11, 
17, 18, 24, 

25, 31 

1, 7, 8, 14, 
15, 22, 23*, 

28, 29 

6, 7*, 12, 
13, 19, 20, 

26, 27 

2, 3, 9, 10, 
17, 18*, 23, 

24, 30 

1, 7, 8, 14, 
15, 21, 22, 

28, 29 

4, 5, 11, 12, 
19, 20*, 25, 

26 

1, 2, 8, 9, 
15, 16, 22, 
23, 29, 30 

6, 7, 13, 14, 
20, 21, 27, 

28 

4, 5*, 10, 
12*, 17, 18, 

24, 25 

1, 2, 8, 9, 
15, 16, 22, 
23, 30, 31* 

PAPIER 
(pojemnik) 

8*, 14, 21, 
28 

4, 11, 18, 
25 

4, 11, 18, 
25 

1, 8, 15, 
23*, 29 

7*, 13, 20, 
27 

3, 10, 18*, 
24 

1, 8, 15, 22, 
29 

5, 12, 20*, 
26 

2, 9, 16, 23, 
30 

7, 14, 21, 
28 

5*, 12*, 18, 
25 

2, 9, 16, 
23, 31* 
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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 

19 23 23 20 18 22 20 17 21 19 23 14 

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, 
Polna, Promenada, Pułaskiego, Słoneczna, Słoneczne Ogrody, Starzyńskiego, Św. Jana, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Widokowa, Wrzosowa, Wydobywcza 

20 24 24 21 19 23 21 18 22 20 24 15 

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

21 25 25 22 20 24 22 19 23 21 25 16 

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

 
KWIECIEŃ 

 
MAJ 

 
CZERWIEC 

 
LIPIEC 

 
SIERPIEŃ 

 
WRZESIEŃ 

 
PAŹDZIERNIK 

 
LISTOPAD 

 
GRUDZIEŃ 

ZM
IE

SZ
A

N
E 

TW
O

RZ
YW

A
 

BI
O

 

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

 
 
 

4, 11, 
18, 25 

 
 
 

1, 8, 
15, 22 

 
 
 

1, 8, 
15, 22, 

29 

 
 
 

5, 12, 
20*, 26 

 
 
 

4*, 10, 
17, 24, 

31 

 
 
 

7, 14, 
21, 28 

 
 
 

5, 12, 
19, 26 

 
 
 

2, 9, 
17*, 

23, 30 

 
 
 

6, 13, 
20, 27 

 
 
 

4, 11, 18, 
25 

 
 
 

2*, 8, 
15, 22, 
29 

 
 
 

6, 13, 
20, 28* 

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

 
 
 
 

7*, 13, 
20, 27 

 
 
 
 

3, 10, 
17, 24 

 
 
 
 

3, 10, 
17, 24, 

31 

 
 
 
 

7, 14, 
22*, 28 

 
 
 
 

6*, 12, 
19, 26 

 
 
 
 

2, 9, 
17*, 23, 

30 

 
 
 
 

7, 14, 
21, 28 

 
 
 
 

4, 11, 
19*, 25 

 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 29 

 
 
 
 

6, 13, 20, 
27 

 
 
 
 

4*, 10, 
17, 24 

 
 
 
 

1, 8, 15, 
22, 30* 

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 
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8 21 stycznia 2022KUlTURA/ OśWIATA

Przed strzegomską publicz-
nością wystąpią m.in.: Smolasty, 
Roksana Węgiel, Czadoman, 
Pogwizdani, Dawid Kwiatkow-
ski, Wilki, Golec uOrkiestra, 
Enej, Piotr Polk czy Eleni. 

Wierzymy, że wszystkie 
zaplanowane wydarzenia się 
odbędą i  nie pokrzyżuje ich 
pandemia koronawirusa!

Najważniejsze wydarzenia:
17–19 czerwca 2022 r. – Święto 
Granitu Strzegomskiego
22–26 czerwca 2022 r. – Strze-
gom Horse Trials
3–7 sierpnia 2022 r. – ME Ku-
ców w Morawie
9–14 s ie rpnia  2022 r. – 
30. Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru

21 sierpnia 2022 r. – Dożynki 
Gminne
26–28 sierpnia 2022 r. – Festi-
wal muzyki klasycznej „Strze-
gom a Cappella”
8 października 2022 r. – V ARY-
ZTA Półmaraton Strzegom 
18 grudnia 2022 r. – Wieczerza 
Wigilijna oraz koncert kolęd 
i pastorałek 

wystąpią: Smolasty, Roksana węgiel, Czadoman, Pogwizdani, Dawid Kwiatkowski, wilki, golec uOrkiestra, Enej, Piotr Polk czy Eleni 

Znamy już kalendarz imprez w gminie Strzegom w 2022 r., który – przypomnijmy – jest rokiem 
szczególnym ze względu na przypadającą 780. rocznicę nadania praw miejskich naszemu mia-
stu. W tym roku mija również 20. rocznica nadania tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi św. 
App Piotra i Pawła oraz 10. rocznica ogłoszenia patronami Strzegomia św. App Piotra i Pawła.

Jest już kalendarz imprez!

Dokładne zestawienie imprez znajduje się w specjalnym banerze zlokalizowanym 
na stronie głównej www.strzegom.pl

„Don’t change our world, we 
change” – to tytuł międzyna-
rodowego projektu, w  któ-
rym uczestniczą uczniowie 
Zespołu Szkół w Strzegomiu 
wraz z  rówieśnikami z  Turcji 
i Włoch. Młodzież działa pod 
kierunkiem Haliny Fitas i Re-
naty Dziurli.

Projekt realizowany na plat-
formie eTwinning ma na celu 
podniesienie świadomości mło-
dzieży na temat łagodzenia 
skutków zmian klimatu i  do-
stosowywania się do nich, roz-
wijanie kompetencji cyfrowych 
i językowych oraz kształtowanie 
umiejętności przekrojowych, po-
znanie i zastosowanie na więk-
szą skalę innowacyjnych metod 
nauczania z  zastosowaniem 

n a r z ę d z i  T I K . 
eTwinn ing  j e s t 
edukacyjnym pro-
gramem Unii Euro-
pejskiej promującym 
współpracę szkół 
w Europie za pośred-
nictwem mediów 
elektronicznych.

Młodzi ludzie, 
komunikując się 
w języku angielskim, 
poruszają proble-
my środowiskowe 
nasz ych czasów 
– globalne zmia-
ny klimatu, które 
są dużym zagroże-
niem dla wszyst-
kich żywych istot 
na naszej planecie. 
Dzięki aplikacjom 

takim jak Zoom czy WhatsApp 
realizują kolejne etapy projektu, 
wymieniają informacje bieżą-
ce oraz co miesiąc organizują 
wideokonferencje. 

W zespołach międzynarodo-
wych tworzą istotne dla realizacji 
projektu dokumenty (m.in. 
w  aplikacjach AnswerGarden 

czy Mentimeter) zapisane na 
stronie projektu TwinSpace, 
przygotowują prezentacje w pro-
gramie PREZI, filmy podsumo-
wujące działania projektowe, 
logo projektu, plakaty, komiksy 
oraz ulotki promujące ekolo-
giczny tryb życia w programie 
CANVA.

w trosce o ekologię 
Uczestnictwo młodych ludzi w projekcie to znakomita lekcja kreatywności, innowacyjności, współpracy, świadomości i odpowiedzialności

Wszystkich mieszkańców na-
szej gminy zainteresowanych dar-
mowym otrzymaniem najnowszej 
płyty zespołu „Kostrzanie”, za-
praszamy do Wydziału Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu (szklane drzwi na 
parterze). Jedynym warunkiem 
otrzymania płyty jest powiedze-
nie hasła: „Kostrzanie”.

Na płycie, która nosi tytuł 
„Ojcowski dom”, znajdują się 
22 utwory m.in.: „Bystra woda”, 

„Hej, od Krakowa jade”, „Pod 
mostym, nad mostym”, „Nie 
bede jo kasy jadła”, „Słonecko 
się nizy”, czy też „Kukułeczka”. 

Opracowanie i  konsultacje 
muzyczne: Łukasz Maciejew-
ski, Elizaveta Maciejewska. 

Nadzór merytoryczny: Strze-
gomskie Centrum Kultury. 

Patronat zespołu: burmistrz 
S t r z egomia  –  Zbig nie w 
Suchyta. 

red

Płyta „Kostrzan” dla chętnych

Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu będzie w tym roku 
obchodził 30-lecie swojego istnienia

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu informuje rodzi-
ców o możliwości skorzystania 
z pomocy w formie dożywia-
nia dzieci w  przedszkolach 
i  w  szkołach realizowane-
go w  ramach wieloletniego 
programu „Posiłek w  szkole 
i w domu” na lata 2019–2023.

O pomoc w formie dożywia-
nia dzieci mogą ubiegać się 
rodzice spełniający poniż-
sze kryteria:
– jeżel i  dochód na osobę 

w  rodzinie nie przekracza 
150% kryterium dochodo-
wego tj. 900,00 zł 

– gdy występuje jedna z prze-
słanek uprawniająca do 
korzystania ze świadczeń 
z   p o m o c y  s p o ł e c z n e j , 
a  w  szczególności: bezro-
bocie, niepełnosprawność, 
długotr wała  lub c iężka 
choroba, przemoc w  ro-
dzinie, bezradność w spra-
wach opiekuńczo-wycho-
wawczych i  prowadzenia 
gospodarstwa domowego 
zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych i  wielodzietnych 
i alkoholizm. 

red

„Posiłek w szkole i w domu”

Szczegółowych informacji dotyczących świad-
czenia przyznawanego w  ramach wieloletniego 
programu „Posiłek w  szkole i  w  domu” na lata 
2019–2023 można uzyskać u  pracowników OPS 
w  Strzegomiu, codziennie w  godzinach od 7:30 
do 15:30 pod numerem telefonu 74 647 71 80 
oraz osobiście w siedzibie ośrodka.
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Zadanie pn. „Budowa kana-
lizacji sanitarnej we wsi Rusko” 
zrealizowano w  ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i  w  oszczędzanie 
energii” objętego PROW na 
lata 2014–2020.

– Zgodnie z  ustawą z  dnia 
13 września 1996 r. o utrzyma-
niu i czystości porządku w gmi-
nach, obowiązkiem właścicieli 
nieruchomości jest niezwłoczne 
przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej 
– informuje szefostwo Spółki 
Wodociągi i  Kanalizacja. – 
Ma to bezpośredni wpływ 

na spełnienie celu operacji 
i  rozliczenia uzyskanej dotacji 
– przypomina. 

W przypadku nie wywiązania 
się z  powyższego obowiązku, 
spółka jako beneficjent zadania 
narażona zostanie na utratę do-
finansowania w formie dotacji, 
natomiast koszty za budowę 
kanalizacji sanitarnej poniosą 
mieszkańcy.

A  przecież celem budowy 
kanalizacji jest poprawa wa-
runków życia oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej we 
wsi Rusko. Budowa kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-tłocz-
nej zapewnia bowiem dostęp 
do podstawowych usług dla 
ludności i gospodarki w zakresie 
odprowadzania ścieków.

Dlatego – jak 
przekonuje spół-
ka – nie ma co 
zwlekać i  trzeba 
jak najszybciej 
przyłączyć się do 
sieci. Tym bar-
dziej, że na obsza-
rach nowo skana-
lizowanych, jest 
możliwość uzy-
skania dotacji ce-
lowej ze środków 
budżetu gminy 
Strzegom. In-
formacji w  spra-
wie dofinanso-
wania udziela 
Urząd Miejski 
w Strzegomiu. 

red

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest jak najszybsze przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Gmina Strzegom na wniosek mieszkańców wybudowała kana-
lizację sanitarną dla Ruska, jednak chętnych do podłączenia się 
do niej, jak na razie nie ma zbyt wielu. To poważny problem, bo 
spółka Wodociągi i Kanalizacja pozyskała na ten cel dotację, 
którą trzeba będzie zwrócić. A to oznacza, że za inwestycję osta-
tecznie zapłacą mieszkańcy. Póki co, spółka przypomina o obo-
wiązku podłączenia się do sieci i przypomina, że jest możliwość 
otrzymania na ten cel dofinansowania od gminy.

Rusko (nie) skanalizowane

Dwuletnie starania sołectw 
Rogoźnica i Stanowice dotyczą-
ce ustawienia na miejscowych 
dworcach PKP wiat przystan-
kowych przyniosły wreszcie 
skutek. Teraz pasażerowie już 
nie muszą czekać na przyjazd 
pociągów pod gołym niebem. 

Nowe konstrukcje stanę-
ły niedawno, z  czego najbar-
dziej ucieszyli się mieszkańcy 
obu sołectw. To dla pasażerów 
niezwykle ważna inwestycja. 

Szczególnie w  okresie zimo-
wym, gdy temperatura często 
spada poniżej zera, pada śnieg 
i wieją porywiste wiatry. 

O wiatę w Rogoźnicy starał 
się radny i  sołtys Paweł Go-
łąb, w  przypadku Stanowic 
– radny Piotr Szmidt i sołtys 
Zdzisława Dmytrarz. W  tej 
sprawie interweniowały też 
w PKP władze samorządowe 
Strzegomia. 

TW

Nowe wiaty już stoją

W  ostatnim okresie 
doszło do skanda-
licznego aktu zbez-
czeszczenia pomni-
ka upamiętniające-
go poległ ych w  bi-
twie pod Dobromie-
rzem w  1745 r., któ-
ry znajduje się na po-
lach w  pobliżu Go-
dzieszówka. W  jego 
najbliższym otocze-
niu ktoś wyrzucił zu-
żytą odzież, opony 
i butelki po alkoholu. 

Sprawę dzikiego 
wysypiska do Urzędu 
Miejskiego w  Strze-
gomiu zgłosił radny 
Piotr Szmidt. Ma-
gistrat, a  konkretnie 
Wydział Gospodarki 
Odpadami Komu-
nalnymi, zareagował 
bardzo szybko i  już 
następnego dnia oto-
czenie obelisku zostało 
posprzątane. 

To nie pier wszy 
przypadek, gdy docho-
dzi do takich zacho-
wań ludzi. Abstrahując 
od tego, że taka posta-
wa obywatelska wręcz 
szokuje i  zdumiewa, 
to warto kolejny raz 
podkreślić, że posprzą-
tanie takiego miejsca 
nie należy do tanich 
usług. Pieniądze mo-
głyby zostać przeka-
zane na inny – bardziej 
pożyteczny – cel. 

Cał y  czas  s łuż-
by miejskie apelują 
o utrzymanie porządku 
– nie tylko w naszym 
najbliższym otoczeniu, 
ale też w  przestrzeni 
publicznej. Przyroda 
nam się kiedyś za to 
pięknie zrewanżuje.

TW

Dzikie wysypisko przy pomniku
Posprzątanie takiego miejsca nie należy do tanich usług. Środki mogłyby zostać przekazane na inny cel

Rogoźnica

Stanowice

Po posprzątaniu

Przed posprzątaniem

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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gdzie można się budować w godzieszówku, Kostrzy, wieśnicy, Żelazowie i Żółkiewce?

zainwestuj w gminie Strzegom
W tym numerze naszej 
gazety prezentujemy ob-
szary do zainwestowa-
nia pod zabudowę we 
wsiach: Godzieszówek, 
Kostrza, Wieśnica, Że-
lazów i Żółkiewka. W na-
stępnych wydaniach opu-
blikowane zostaną kolej-
ne wsie i miasto z obsza-
rami pod inwestycje.

W  styczniu tradyc yjnie 
przedstawiamy najważniejsze 
statystyki w naszej gminie za 
rok poprzedni.

Liczba stałych mieszkańców 
gminy Strzegom, według stanu 
na dzień 31.12.2021 r., wyniosła 
24 249, z czego w Strzegomiu 
zameldowanych jest 15 015, na 
terenie sołectw – 9 234.

W  2021 r. urodziło się 166 
nowych mieszkańców gminy 
Strzegom: 73 dziewczynki 
i  93 chłopców. Najpopular-
niejsze imiona dziewczynek to: 

Maja, Pola i Laura, zaś chłop-
ców: Filip, Antoni, Oliwier 
i Aleksander. 

W gminie Strzegom zmarło 
414 osób, w  tym: 197 kobiet 
i  217 mężczyzn. Urząd Stanu 

Cywilnego w  Strzegomiu za-
rejestrował 181 zgonów.

W 2021 r. na terenie gminy 
Strzegom zameldowano na 
pobyt stały 426 osób, na pobyt 
czasowy – 663 osób (154 Pola-
ków i 509 obcokrajowców). Za-
rejestrowano także 44 rozwody.

Na terenie gminy Strzegom 
zawarto 109 ślubów, w tym 64 
w  Urzędzie Stanu Cywilnego 
w  Strzegomiu, a  45 zawarto 
w sposób określony w art. 1 § 2 
i 3 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego (konkordaty).

red

gminne statystyki 2021

Na terenie gminy – we 
wszystkich jej obrębach 
– są obszary wyznaczone 
w  studium pod zainwe-
stowanie – pod zabudowę 
mieszkaniową, które nie 
są jeszcze zabudowane. 
Miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego 
dostępne są pod adre-
sem strzegom.intergis.pl, 
gdzie można zapoznać się 
z  ustaleniami i  przezna-
czeniem dla poszczegól-
nych terenów. Istnieje też 
możliwość w yszukania 
przeznaczenia poprzez 
wskazanie numeru działki. 
Pomocą służą też pracow-
nicy urzędu dostępni pod 
nr tel. 74 8560 572.

W towarzyst
wie znanych polskich sportowców.

Miejsce: OSiR Strzegom 
Finał transmitowany na żywo na strzegomskim rynku godz. 15.30 

TOMASZ MOTYKA
Wicemistrz Olimpijski 

w szermierce

RENATA 
MAUER-RÓŻAŃSKA 
Multimedalistka olimpijska w

strzelaniu z karabinka
pneumatycznego

URSZULA
WŁODARCZYK
Mistrzyni Polski 

w trójskoku i pięcioboju 

RAFAŁ KUBACKI
Mistrz świata w Judo

RAFAŁ OMELKO
Mistrz Świata (4x400m)

WIESŁAW BŁACH
Medalista mistrzostw

świata w Judo 

PROF. DR HAB. JAN CHMURA

Gmina Strzegom
obręb Kostrza
obręb Żelazów
obręb Godzieszówek
obręb Żółkiewka
obręb Wieśnica

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

tereny do zainwestowania
pod zabudowę

tereny do zainwestowania
pod zabudowę
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Burmistrz Strzegomia ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Strzegomiu.

Działając na podstawie art. 13 
ust. 1, art. 25 ust.1 i 2, art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 z późn. zm.), § 3, § 6 
i § 16 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), art. 
30 ust. 2 pkt 3 ustawy dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 
z późn. zm.) oraz zarządzenia 
Nr 356/B/2021 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie przetargowym 
nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Strzegomiu, stano-
wiącej własność gminy Strzegom:
Cel przetargu:
Przetarg pisemny nieograniczo-
ny przeprowadza się w celu wy-
boru najkorzystniejszej oferty

1. Cena nieruchomości i termin 
jej wpłacenia: 
Sprzedaż nastąpi za cenę osią-
gniętą w przetargu powiększo-
ną o obowiązujący podatek VAT. 
Cena sprzedaży płatna jest przed 
podpisaniem umowy notarial-
nej, najpóźniej dwa dni przed 
jej zawarciem. Datą dokonania 

wpłaty całej kwoty jest data uzna-
nia rachunku bankowego gminy 
Strzegom.
2.Warunki przetargu:
2.1. Część jawna przetargu tj. ot-
warcie ofert i ich ocena formalna, 
odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu Rynek 
38, Sala Posiedzeń – pokój nr 29 
(pierwsze piętro), dnia 24.03.2022 
r. o godz. 10:00.
2.2. Ofertę należy złożyć w za-
klejonej kopercie umożliwiającej 
identyfikację Oferenta, z napisem 
„Przetarg na działkę nr 573/2, AM-
35, Obr.5” w Wydziale Obsługi In-
teresanta – pokój nr 15 (na parte-
rze Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38) w terminie do dnia 
17.03.2022 r. do godz. 14:00.
2.3. Wadium - warunkiem uczest-
nictwa w przetargu na sprze-
daż nieruchomości dz. nr 573/2, 
AM-35, obr. 5 jest wpłacenie wa-
dium w wysokości wyżej określo-
nej na rachunek bankowy gminy 
Strzegom O/Strzegom Nr 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 
17.03.2022 r. 
Datą dokonanej wpłaty wadium 
jest data uznania rachunku ban-
kowego gminy Strzegom.
3. Oferta powinna zawierać:
3.1. Nazwę i siedzibę oferen-
ta, numer NIP, aktualny wyciąg 
z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub innego rejestru w przypadku 
podmiotów polskich: w przypad-
ku cudzoziemców (w myśl usta-
wy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców, Dz. U. z 2017 r. poz. 
2278) – przetłumaczone przez tłu-
macza przysięgłego odpisy z wła-
ściwych rejestrów. Aktualny wy-
ciąg z Krajowego Rejestru Sądo-
wego lub innego organu prowa-
dzącego rejestr powinien być wy-
dany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
3.2. Zgodę właściwych orga-
nów Oferenta lub podmiotów na 
nabycie nieruchomości objętej 
przetargiem, 
a ewentualnie oświadczenie, iż 
zgodnie z umową spółki, statu-
tem, przepisami prawa itp. zgoda 
taka jest niepotrzebna.
3.3. Datę sporządzenia oferty.
3.4. Oświadczenie, że Oferent 
zapoznał się z warunkami prze-
targu i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń.
3.5. Informację o prowadzonej do-
tychczas działalności gospodar-

czej, statusie prawnym Oferen-
ta oraz oświadczenie o liczbie za-
trudnionych pracowników na czas 
nieokreślony w ramach umowy 
o pracę. 
3.6. Oferowaną cenę w złotych, 
wyższą od ceny wywoławczej.
3.7. Opracowanie obejmujące:
a) opis planowanego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
zawierający przedmiot i zakres 
aktualnie prowadzonej działalno-
ści gospodarczej oraz działalno-
ści, która oferent zamierza podjąć 
na nieruchomości,
b) harmonogram realizacji projek-
tu inwestycyjnego,
c) wskazanie funkcji jaką będzie 
pełnił planowany obiekt, w celu 
ustalenia zgodności z miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego,
3.8. Część graficzną planowane-
go przedsięwzięcia inwestycyjne-
go, zawierającą: 
a) koncepcję zagospodarowa-
nia terenu, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego wraz z bilansem 
terenu,
b) koncepcję urbanistyczno-archi-
tektoniczną zagospodarowania 
nieruchomości wraz z najważniej-
szymi elementami zagospodaro-
wania nieruchomości (widoki, per-
spektywy, rzuty). Wszelkie koszty 
związane 
z przygotowaniem ofert Oferent 
ponosi we własnym zakresie bez 
prawa do zwrotu poniesionych 
wydatków.
3.9. Dowód wniesienia wadium. 
Dowodem wniesienia wadium jest 
potwierdzenie z banku.
4. W przypadku reprezentowa-
nia oferenta przez pełnomoc-
nika do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo.
5. Oferta i wszystkie oświadczenia 
załączone do niej winny być pod-
pisane przez Oferenta lub osoby 
przez niego upoważnione.
6. W przypadku braku zastrze-
żeń przez Oferenta, że treść ofer-
ty stanowi tajemnicę przedsiębior-
stwa oferta może stanowić infor-
mację publiczną.
7. Wadium wniesione przez 
uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. 
8. Osobom, których oferty nie zo-
stały wybrane, wadium zwraca się 
niezwłocznie po odwołaniu albo 
zamknięciu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub 
zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym.
9. Gmina Strzegom, najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako Nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży.
10. Termin zawarcia umowy 
sprzedaży ustalony zostanie 
z Nabywcą, a w razie nieosiągnię-
cia porozumienia 
w tej kwestii, miejsce i termin za-
warcia tej umowy zostaną wyzna-
czone przez Gminę Strzegom.
11. W przypadku nieprzystąpie-
nia Nabywcy do zawarcia umo-
wy sprzedaży, tj. niestawienia się 
w miejscu 
i terminie podanych w zawiado-
mieniu lub braku wpłaty ceny na-
bycia nieruchomości, najpóźniej 
dwa dni przed zawarciem umowy 
Burmistrz Strzegomia może od-
stąpić od zawarcia umowy a wpła-
cone wadium 
nie podlega zwrotowi.
12. Koszty sporządzenia umo-
wy notarialnej oraz opłaty sądo-
we związane z dokonaniem wpi-
sów w księdze wieczystej ponosi 
Nabywca.
13. Dla skutecznej realizacji termi-
nu oraz właściwej zabudowy dzia-
łek zgodnie z art. 593 – 595 ko-
deksu cywilnego, zastrzega się 
prawo odkupu na rzecz gminy 
Strzegom w przypadku nie rozpo-
częcia zabudowy 
w terminie 2 lat lub nie zakończe-
nia zabudowy w terminie 5 lat od 
daty nabycia gruntu przez nabyw-
cę. Według ustawy o gospodarce 
nieruchomościami za rozpoczę-
cie zabudowy uważa się wybu-
dowanie fundamentów, a za za-
kończenie zabudowy wybudowa-
nie budynku w stanie surowym 

zamkniętym.
14. Sprzedaż nieruchomości ob-
jęta jest 23% stawką podatku 
VAT na podstawie art.41 ust.1, 
w związku 
z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2021 
r. poz. 685 z późn. zm.). Podatek 
VAT doliczany jest do ceny ustalo-
nej w przetargu.
15. Nieruchomość nie posiada 
bezpośredniego dostępu do dro-
gi publicznej. 
16. Dostęp do drogi publicznej – 
ul. Piekarniczej (12104D) odby-
wać się będzie poprzez działkę 
gruntu 
nr 379/1, AM-35, Obr. 5 , stano-
wiącej własność gminy Strzegom.
17. Gmina Strzegom w umowie 
sprzedaży działki nr 573/2, usta-
nowi nieodpłatną służebność 
gruntową (drogową) przejazdu 
i przechodu przez działkę grun-
tu nr 379/1, AM-35, Obr. 5 , sta-
nowiącą własność gminy Strze-
gom, na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 573/2, AM- 
35, Obr. 5.
18. Gmina Strzegom zobowiązu-
je się do wykonania niezbędnej in-
frastruktury drogowej w granicach 
działki nr 379/1, AM-35, Obr. 5 
w terminie do dnia 31.12.2022 r.
19. Niezbędną infrastrukturę tech-
niczną potrzebną do funkcjo-
nowania obiektów, które będą 
zlokalizowane 
na działce 573/2, AM-35, Obr. 5 
nabywca wykona własnym stara-
niem z właścicielami sieci.
20. Przez działkę nie przebiega 
sieć elektroenergetyczna.
21.Zgodnie z opinią Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strze-
gomiu poprzez działkę Nr 573/2 
przebiega:
a) czynna sieć wodociągowa 
o średnicy Ø 250PE z dwoma hy-
drantami nadziemnymi DN 80, od-
znaczonymi kolejno na mapie syt. 
– wys., symbolami H1, H2, znaj-
dująca się w dzierżawie Wodocią-
gów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Strzegomiu. Służy 
ona zaopatrzeniu istniejącego za-
kładu produkcyjnego „ARYZTA”,
b) wyłączona z eksploatacji (nie-
czynna), sieć wodociągowa Ø 
160PE, której trasę przebiegu, na 
załączonej mapie syt.-wys. ozna-
czono kolorem zielonym. 
22. W związku z przebiegiem 
przez przedmiotową działkę czyn-
nej sieci wodociągowej Ø 250PE 
i lokalizacją dwóch hydrantów, za-
montowanych na tej sieci, zasad-
nym jest w momencie sprzeda-
ży przedmiotowej działki, wpisa-
nie służebności w której należy 
zawrzeć między innymi warunki 
dotyczące:
a) ustanowienia prawa do utrzy-
mania i eksploatacji przez WiK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu, na tere-
nie przedmiotowej działki nr 573/2 
istniejących urządzeń wodociągo-
wych oraz prawa do korzystania 
i używania ww. urządzeń wodo-
ciągowych zgodnie z ich przezna-
czeniem i w zakresie niezbędnym 
dla zapewnienia prawidłowego ich 
funkcjonowania,
b) ustanowienia prawa dostępu, 
wejścia, przechodu i przejazdu 
(w tym sprzętem ciężkim) osób 
upoważnionych przez WiK Sp. 
z o.o. w celu dokonywania czyn-
ności związanych z konserwacją, 
remontem, modernizacją, przebu-
dową, usuwaniem awarii, wymia-
ną ww. urządzeń wodociągowych,
c) wydzielenia pasów ochron-
nych o szerokości 3,0 m, po obu 
stronach sieci wodociągowej (li-
cząc od skrajni przewodu wo-
dociągowego), stanowiących 
niezbędne minimum dla prawi-
dłowej eksploatacji urządzeń 
wodociągowych,
d) obowiązku znoszenia, przez 
każdoczesnego właściciela nie-
ruchomości obciążonej – dział-
ki nr 573/2, ograniczeń i zaka-
zów wynikających z istnienia pa-
sów ochronnych w tym zakaz 

wznoszenia w pasach ochron-
nych budynków mieszkalnych, 
budowli, dokonywania trwałych 
nasadzeń (drzewa, wieloletnie 
krzewy ozdobne), magazynowa-
nia towarów i urządzeń, prowa-
dzenia robót ziemnych mogących 
spowodować wypłycenie sieci 
wodociągowej, a także korzysta-
nia z nieruchomości obciążonej 
w sposób zgodny z aktualnie obo-
wiązującymi przepisami dotyczą-
cymi urządzeń wodociągowych, 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego 
oraz ochrony środowiska,
e) w przypadku nie spełnienia 
przez Nabywcę nieruchomości 
warunków określonych powyżej 
(ppkt a-d) Spółka WiK w Strzego-
miu nie będzie ponosiła kosztów 
związanych z odtworzeniem na-
wierzchni ani kosztów odszkodo-
wawczych z tym związanych.
23. Na działce rosną pojedyncze 
drzewa i krzewy. W przypadku ko-
lizji inwestycji z zielenią, usunie-
cie drzew 
i krzewów wymaga zezwolenia 
na zasadach określonych usta-
wą o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 
2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 
z późn. zm.). 
24. Działka nr 573/2 sklasyfikowa-
na jest jako grunty rolne, zgodnie 
z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leś-
nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 
z późn. zm.). Nabywca jest 
zobowiązany
 do uzyskania decyzji o wyłącze-
niu gruntów z produkcji rolnej.
25. Część nieruchomości (0,1000 
ha) obciążona jest umową najmu 
Nr WNZ/163/2021 z dnia 
9 listopada 2021 r., zawartą na 
czas oznaczony do dnia 8 lute-
go 2022 r. z przeznaczeniem na 
składowanie humusu.
26. Nabywca zobowiązany jest 
do podpisania umowy notarialnej 
najpóźniej do dnia 29.04.2022 r.
27. Nieruchomość nie jest nie 
jest objęta uproszczonym planem 
urządzenia lasu, o którym mowa 
w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1275 z późn .zm.), 
ani decyzją Starosty Świdnickiego 
wydawaną na podstawie inwenta-
ryzacji lasów, o której mowa w art. 
19 ust. 3 ww. ustawy. 
28. Cudzoziemcy (w rozumie-
niu ustawy z dnia 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców - Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2278) w przypad-
ku wygrania przetargu zobowią-
zani są przed zawarciem umowy 
notarialnej uzyskać zgodę Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji na nabycie nieruchomo-
ści – w przypadku gdy zgoda ta 
jest wymagana. 
29. Wydanie nieruchomości na-
stąpi w ciągu 14 dni od daty pod-
pisania umowy notarialnej sprze-
daży nieruchomości protokołem 
zdawczo-odbiorczym. Czynno-
ści wznowienia granic (wyzna-
czenia) zostaną dokonane przez 
uprawnionego geodetę w termi-
nie uzgodnionym bezpośrednio 
z Nabywcą (pełnomocnikiem). 
Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. Zbyw-
ca nie ponosi odpowiedzialności 
za wady ukryte nieruchomości, 
będącej przedmiotem przetargu.
30. Burmistrz Strzegomia ma pra-
wo odwołania przetargu z waż-
nych powodów.
31. Komisja Przetargowa dokonu-
je wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty, biorąc pod uwagę cenę i kryte-
ria ustalone w punkcie 3 ppkt 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8 lub stwierdza, że nie 
wybiera żadnej ze złożonych ofert.
32. Informacje o nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu w pokoju nr 34, drugie pię-
tro, telefonicznie +48 748 560 
543, +48 74 8560 541, email: 
strzegom@strzegom.pl

Numer działki Powierzchnia 
działki 

Księga wieczysta Uzbrojenie – 
możliwość do 
podłączenia

- Cena wywo-
ławcza w PLN 
- Wadium

573/2 
AM-35, Obr.0005 
Grabina Pd

9,2083 ha 
użytek: 
RIIIa - 2,2436 ha 
RIIIb - 6,3045 ha 
ŁIII - 0,3526 ha 
ŁV - 0,0514 ha 
Lzr-RIIIb - 0,1004 
ha 
dr - 0,1558 ha

SW1S/00035767/4 energia elektrycz-
na  
kanalizacja  
woda 

- Cena: 
5.160.000,00zł + 
podatek  
od towarów i usług 
obowiązujący w 
dacie sprzedaży 
(słownie: pięć mi-
lionów sto sześć-
dziesiąt tysięcy 
złotych 00/100) 
- Wadium: 
 500.000,00 zł 
(słownie: pięć-
set tysięcy złotych 
00/100) 
wnoszone w 
pieniądzu

Położenie Województwo dolnośląskie 
Powiat świdnicki 
Miejscowość Strzegom

Opis 
nieruchomości

Działka niezabudowana 
Położona jest w sąsiedztwie pasa drogi krajowej Nr 5 relacji Wrocław – Jelenia 
Góra oraz bezpośrednio sąsiaduje z nieruchomością produkcyjną, w Podstrefie 
Strzegom WSSE „INVEST PARK”.

Forma zbycia Sprzedaż działki na własność

Termin zapłaty ce-
ny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej 
dwa dni przed jej zawarciem – uznanie rachunku bankowego gminy Strzegom 
wymaganą kwotą. Oferowana cena netto powiększona o podatek od towarów i 
usług (VAT 23%).

Przeznacze-
nie Nieruchomo-
ści i sposób jej 
zagospodarowania

Zgodnie z Uchwałą Nr 94/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grud-
nia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom działka nr 573/2 
oznaczona jest symbolem - P/U tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz 
farm fotowoltaicznych w części – 1- KDGP – teren publicznej komunikacji drogo-
wej – droga klasy GP.  
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 poz. 221 z dnia 14 stycznia 2021 r.) 
Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 
1) P/U tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz farm fotowoltaicznych – te-
reny przeznaczone pod lokalizację budynków i obiektów o funkcji produkcyjnej, 
magazynowej i usługowej, placów ekspozycyjnych, składowych i manewrowych 
wraz z budynkami i obiektami o funkcji garażowej i technicznej, infrastruktu-
ra towarzyszącą oraz parkingami a także farm fotowoltaicznych wytwarzających 
energię o mocy przekraczającej 100k W, 
2) w części - 1 - KDGP - teren publicznej komunikacji drogowej – droga klasy 
„GP” główna ruchu przyspieszonego – teren przeznaczony pod lokalizację kla-
sy GP wraz  
z infrastrukturą drogową, 
3) teren oznaczony symbolem KDL- teren publicznej komunikacji drogowej – 
droga klasy L”- lokalna – teren przeznaczony pod lokalizację części drogi kla-
sy L wraz  
z infrastrukturą drogową.



12 21 stycznia 2022GMINA STRZEGOM DlA AMElKI 

STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY: 

Przedstawienie do obejrzenia w SCK z miejscówką 

Bilety do nabycia w sekretariacie SCK - płatność gotówką

Przedstawienie, udział w spotkaniu z aktorami 
oraz w bankiecie z cateringiem. 

Bilety do nabycia w sekretariacie SCK, płatność gotówką 

STRZEGOMSKI RYNEK: 
15:30  STARTUJEMY !!!
16:00 Finał 24 - godzinnego biegu prof. J. Chmury
16:30  Występy kół artystycznych oraz dzieci
17:30  Projekcja wspomnień najpiękniejszych
          wydarzeń zbiórki
17:40  Przemowa: Burmistrza Z. Suchyty,
          autora scenariusza T. Marczaka 
          oraz Patrycji i Przemka - Rodziców Amelki
          Historia powstania bajeczki
18:00 Spektakl wyświetlany na telebimie
19:30  Zakończenie imprezy

RYNEK WSTĘP WOLNY !!!
JARMARK Z PRZEKĄSKAMI I CIEPŁYMI NAPOJAMI, PYSZNE, CIEPŁE DANIA Z KÓŁ

GOSPODYŃ, ANIMACJE DLA DZIECI, BAŚNIOWE MASKOTKI, CEGIEŁKI NIESPODZIANKI,

RĘKODZIEŁO I MNÓSTWO ATRAKCJI DLA NAJMŁODSZYCH I DOROSŁYCH

24- godzinny bieg 

Maratończyka

Profesora J. Chmury

ł

Baśniowa opowieść o niezwykłej sile Granitowego Serca.

17:00   STARTUJEMY !!!
17:30    Projekcja wspomnień najpiękniejszych
            wydarzeń zbiórki
17:40    Przemowa Burmistrza Z. Suchyty,
            autora scenariusza T. Marczaka 
            oraz Patrycji i Przemka - Rodziców Amelki
            Historia powstania bajeczki
18:00   Spektakl
19:30    Spotkanie z aktorami
20:00 Rozpoczęcie bankietu


